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Sevgili Ö¤renciler, Mezunlar, Üniversitemizin Tüm Üyeleri ve Dostlar›,

1993 y›l›nda kuruldu¤undan beri bugüne kadar 3.250 mezun veren üniversitemizin 12. Mezuniyet Töreni, 24 Haziran Cumartesi
günü Rumelifeneri Kampüsü’nde yap›ld›. Bu seneki törenimizi yine geçen y›l oldu¤u gibi, aç›k havada, Henry Ford binas›n›n
önündeki Ö¤renci Meydan›’nda gerçeklefltirdik. Güzel bir yaz akflamüstü yap›lan törenimizde velilerimizin mutluluklar› gözlerinden
okunuyordu. Ben de bu vesileyle yeni mezunlar›m›za tekrar baflar›lar dilemek istiyorum.

Törende Koç Üniversitesi’nin 14 lisans ve 13 lisansüstü program›ndan mezun olan toplam 686 ö¤renci diploma ald›.
Bu mezunlardan 508’i lisans ve 178’si lisansüstü ö¤rencilerimizdi. Ayr›ca bu sene ilk defa bir doktora ö¤rencimiz mezun oldu.

2006-2007 ö¤renim y›l›nda 889 yeni ö¤renci üniversitemizde ö¤retimlerine bafll›yor. Kendilerine baflar›lar diliyorum.
Bu ö¤rencilerden 715’i lisans, 174’ü lisansüstü programlar›m›za yerleflti. Ayr›ca 24 ö¤renci Avrupa Birli¤i ülkeleri üniversitelerinden
Erasmus De¤iflim Program› kapsam›nda üniversitemize geldiler. Bizim ö¤rencilerimizden 70’i de yine Erasmus program›
kapsam›nda AB ülkeleri üniversitelerine gittiler. fiu anda üniversitemizde 3.326 ö¤renci e¤itim görmekte olup bu ö¤rencilerimizin
518’i ‹ngilizce Haz›rl›k, 2.902’si lisans, 311’i yüksek lisans ve 15’i de doktora programlar›m›za kay›tl›d›r.

Üniversitemize ÖSYM ile yerleflen ö¤rencilerin % 62’sinin, yani üç ö¤renciden ikisinin yerleflti¤i program ilk üç tercihi içindedir.
Bu sene ÖSYM sisteminde yap›lan de¤ifliklik sonucu puanlar baz›nda eski senelerle karfl›laflt›rma yapmak mümkün görünmüyor.
Ancak, üst düzeyde puan alarak üniversitemize giren ö¤rencilerin say›s›nda büyük art›fllar gerçekleflti. Türkiye’de ÖSS
s›ralamas›nda ilk 100’e giren ö¤rencilerden 13 tanesinin Koç Üniversitesi’ni tercih etmifl olmas› ve üniversitemize yerleflen
ö¤rencilerin yerlefltikleri programlar› isteyerek tercih etmeleri de çok sevindiricidir.

14-15 Eylül tarihlerinde gerçeklefltirdi¤imiz Üniversite Uyum Günleri’nde üniversitemize bafllayan yeni ö¤renciler okulla tan›flt›.
Bu ö¤renciler bir dönem boyunca kendilerine rehberlik edecek mentor ö¤renciler ile bir araya geldiler, fakülte ve bölüm tan›t›m
toplant›lar›na kat›ld›lar. Ayr›ca yurtta kalacak ö¤renciler Yurt Müdürlü¤ü taraf›ndan bilgilendirildiler. Üniversitedeki bilgi-
ifllem sistemleri, KUAIS, SID ve kütüphane e¤itimlerini ald›lar. Yurtlar›m›z ve üniversitenin sa¤lad›¤› di¤er imkanlarla 1.437
lisans ve 198 lisansüstü ö¤renciye konut imkan› sa¤lanm›flt›r. Bu say› geçen y›la göre 187 yatak (% 12.91) artm›flt›r.

Koç Üniversitesi ailesini, ö¤rencilerimizi, mezunlar›m›z›, akademik ve idari kadromuzdaki tüm üyelerimizi sevgi ve sayg›lar›mla
selaml›yor, hepimize yeni e¤itim y›l›nda baflar›lar diliyorum.

Prof. Dr. Attila Aflkar
Rektör
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ncelikle 2006-2007 Ö¤renci Konseyi ad›na aram›za bu sene kat›lan arkadafllar›m›za, akademisyenlerimize ve ailelerine, Koç
Üniversitesi Ailesi’ne hoflgeldiniz demek istiyorum. Yeni ö¤retim y›l›n›n Ö¤renci Konseyi olarak bu ailenin geliflimine katk›da

bulunabilecek olmaktan gurur ve heyecan duyuyoruz. Bu gruba hoflgeldin derken geçti¤imiz sene çal›flmalar› ile Ö¤renci Konseyi’ne
hizmet etmifl baflta Can Ergelmifl ve Orhan Özalp olmak üzere di¤er eski üyelerimize de teflekkür etmek istiyorum.

Koç Üniversitesi Ö¤renci Konseyi seçimle iflbafl›na gelen, her s›n›f›n temsil edildi¤i, üniversitemizin karar mercilerine tavsiyeleri,
düflünceleri ve çözüm önerileri ile yard›mc› olan, karar verme yetkisine sahip olmayan bir kurumdur. K›sacas› Ö¤renci Konseyi, Koç
Üniversitesi’nde demokrasinin ve ö¤rencinin sesidir. Gücünü sadece ö¤renciden alan bu kurumun yeni kat›l›mlara yeni bak›fl aç›lar›na
ihtiyac› muhakkakt›r. Bu aç›dan her Çarflamba günü saat 17:00’de Ö¤renci Merkezi 1. kattaki Senato Odas›’nda yapt›¤›m›z toplant›lara
bütün arkadafllar›m›z› davet ediyorum. Bu toplant›lara kat›lmak için seçilmifl olmak gerekli de¤ildir. Her Koç Üniversitesi ö¤rencisi
Ö¤renci Konseyi’nin fahri üyesi olabilir.

Her sene seçimle kadrosu de¤iflen Ö¤renci Konseyleri aras›ndaki bilgi aktar›m›n› kusursuz bir flekilde sa¤lamak bu sene de ilk önceli¤imiz olacak.
Hedefledi¤imiz bu kurumsal haf›zaya sahip olmak için yazd›¤›m›z bütün raporlar› ve toplant› tutanaklar›n› saklamaya devam edece¤iz. Bu kay›tlar›
sene içerisinde web sayfam›z olan konsey.ku.edu.tr adresinden bulabilirsiniz. Yine bu adres üzerinden bizlere trackit yoluyla ulaflarak sorunlar›n›z›
iletebilirsiniz.

Bu sene önem verece¤imiz bir baflka konu ise geçen sene sözünü ald›¤›m›z Koç Toplulu¤u flirketlerinde stajyer ö¤renci al›m›nda okulumuz ö¤rencilerine
öncelik tan›nmas› konusunu takip etmek olacakt›r. Bu sayede Koç Toplulu¤u flirketleri ile üniversitemiz aras›ndaki ba¤›n kuvvetlenece¤ini ve ö¤renci
arkadafllar›m›zda Koçlu olma ruhunun pekiflece¤ini ümit ediyorum.

Bir e¤itim kurumu için mezunlar büyük önem tafl›r. Bu aç›dan geçti¤imiz sene oldu¤u gibi bu sene de mezunlar›m›zla ö¤rencilerimizi bir araya getirmeye
yönelik çal›flmalar›m›z da olacak. Onlar›n okulumuza katk›lar›n› sa¤lamak, okulumuzun gelifliminin h›zlanmas›nda çok önemli yer kaplamaktad›r.

Benim gözümde, kurulurken hedefi bir mükemmellik merkezi olan üniversitemiz bu amac›n› aflm›fl ve bir mükemmellik modeli halini alm›flt›r. Ezberci
de¤il kat›l›mc›, üretken ve yarat›c› e¤itim sistemimizin karfl›l›¤›n› okulumuz ö¤rencilerinin baflar›l› sosyal organizasyonlar›, çeflitli yar›flmalarda
kazand›klar› ödülleri ve ifl hayat›na entegre olma konusundaki rahatl›klar› ile alabilmekteyiz. ‹ki kere kat›lma flans› buldu¤um akademik kurul
toplant›lar›nda yeni aç›lmas› planan bir ders için aylar süren çal›flmalar›n yürütüldü¤ünü, dersin ad› için bile uzun tart›flmalar›n yap›ld›¤›n› görmek,
bizlerin bu okulun ö¤rencileri olarak ne kadar flansl› oldu¤unu hissetmeme sebep oldu. Yaz›m› noktalarken bütün Koç Üniversitesi ailesini tekrar
sayg›yla selaml›yorum. Görüflmek üzere...

Can Tekin
Koç Üniversitesi 2006-2007 Ö¤retim Y›l› Ö¤renci Konseyi Baflkan›
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Ö⁄RENC‹ KONSEY‹

Yeni Ö¤renci
Konseyimiz göreve
bafllad›. Ö¤renci
Konseyi Baflkan›
Can Tekin program
ve hedeflerini Kule’ye
yazd›.

Ö

Ö¤renci Konseyi, Koç Üniversitesi’nde
demokrasinin sesidir
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oç Üniversitesi, 12. Mezuniyet
Töreni’nde ilk doktora mezununu da

vermifl oldu. Tezini  Kesintisiz Video ‹letimi
için Çok Hedefli Optimizasyon (Multi-
Object ive  Opt imizat ion for  V ideo
Streaming) üzerine haz›rlayan Tan›r
Özçelebi ilk doktora mezunumuz oldu. Koç
Üniversitesi'nde çal›flmalar›na 2002
y›l›nda bafllayan Tan›r Özçelebi’nin tez
dan›flman hocalar› Prof. A. Murat Tekalp
ve Prof. M. Reha Civanlar idi.

Özçelebi çal›flmalar› hakk›nda flunlar›
söyledi: Multimedia-Vision and Graphics
Laboratory'de varolan kablolu ve kablosuz
a¤ teknolojileri üzerinde kullan›c›lara en
iyi video kalitesini en verimli flekilde

sunmaya çal›flan uyarlamal› (adaptive)
sistemler tasarlad›k. Bu süre zarf›nda
Avrupa Komisyonu 6. Çerçeve Program›
(FP6) taraf›ndan desteklenen 3DTV

(Integrated Three-Dimensional Television)
projesi dahilinde de görev ald›m. Doktora
sonras›nda, 17 Temmuz 2006'dan beri
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e),
Hollanda'da postdoc yap›yorum. COMET
(Converged Messaging Technologies)
i s im l i  bü tün  mob i l  mesa j laflma
teknoloji lerini (SMS, MMS, Instant
Messaging) tek bir çat› alt›nda toplamay›
hedefleyen ve yeni servislere olanak
sa¤layacak bir projede çal›fl›yorum. Proje
iki y›ll›k ve yine Avrupa Komisyonu
6. Çerçeve Program› (FP6) taraf›ndan
desteklenmekte. Gelecekteki hedefim,
postdoc'tan sonra iyi bir üniversitede
ö¤retim görevlisi olmak.

006-2007  akademik  y › l ›nda
üniversitemize bafllayan 700 yeni

ö¤renciye yönelik Üniversite Uyum Günleri’ni
14-15 Eylül tarihlerinde gerçeklefltirdik. 14
Eylül günü Rektör Attila Aflkar, Ö¤renci Dekan›
Bilgen Bilgin ve Ö¤renci Konseyi Baflkan›
Can Tekin’in yapt›¤› aç›l›fl konuflmalar›n›n
ard›ndan ö¤renciler bir dönem boyunca
kendilerine rehberlik edecek mentor ö¤renciler
ile tan›flt›lar. Ö¤renciler hep beraber  yedikleri
ö¤le yeme¤inin ard›ndan fakülte ve bölüm
tan›t›m toplant›lar›na kat›ld›lar. Yurtta
kalacak ö¤renciler Yurt Müdürlü¤ü’nün
düzenledi¤i bilgilendirme toplant›s›na

kat›ld›lar. Akflam yeme¤inin ard›ndan yeni
giriflli ö¤renciler ve mentorlar› Ö¤renci
Konseyi’nin düzenledi¤i tekne turunda
birbirlerini daha iyi tan›ma f›rsat› buldular
ve günün yorgunlu¤unu e¤lenerek att›lar.

15 Eylül’de ise yeni giriflli ö¤renciler

mentorlar› eflli¤ine üniversitedeki bilgi-ifllem
sistemleri, KUAIS (Koç Üniversitesi Akademik
Bilgi Sistemi), SID (Ak›ll› Kimlik Kart›) ve
kütüphane e¤itimlerini ald›lar. Mentorlarla
geçirilen serbest zaman ve akflam yeme¤inin
ard›ndan Sevgi Gönül Oditoryumu’nda
Sinema Kulübü’nün düzenledi¤i film
gösterimini izlediler. Her iki günde de
Koç Üniversitesi ö¤renci kulüpleri, Koç
Meydan›’nda açt›klar› standlar› ile yeni giriflli
ö¤rencilere kendilerini tan›t›p yeni üye
kay›tlar› yapt›lar; düzenledikleri aktiviteler
ile ö¤rencilerin iyi vakit geçirmesini
sa¤lad›lar.
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KAMPÜSTEN NOTLAR

14-15 Eylül
tarihlerinde

gerçeklefltirdi¤imiz
Üniversite Uyum

Günleri’nde
üniversitemize

bafllayan 700 yeni
ö¤renci okulla tan›flt›.

Merhaba Koç Üniversitesi!

2

Tezini  Kesintisiz
Video ‹letimi için Çok
Hedefli Optimizasyon

(Multi-Objective
Optimization for
Video Streaming)

üzerine haz›rlayan
Tan›r Özçelebi

ilk doktora
mezunumuz oldu.

‹lk doktora mezunumuzu verdik
K
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993 y›l›nda kuruldu¤undan beri
bugüne kadar 3.250 mezun veren

üniversitemizin 12. Mezuniyet Töreni,
24 Haziran Cumartesi günü Rumelifeneri
Kampüsü’nde yap›ld›. Yine geçen y›l oldu¤u
gibi bu seneki tören aç›k havada, Henry Ford
binas›n›n önündeki Ö¤renci Meydan›’nda
gerçeklefltirildi. Koç Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Baflkan› Rahmi M. Koç, Rektörümüz
Prof. Dr. Attila Aflkar, Koç ailesi mensuplar›,
davetliler ve ö¤retim üyelerinin de haz›r
bulundu¤u kalabal›k törende büyük bir
heyecan ve mutluluk yafland›. Koç
Üniversitesi’nin 14 lisans ve 13 lisansüstü
program›ndan mezun olan toplam 686 ö¤renci
diploma ald›. Bu mezunlardan 508’i lisans
ve 178’i lisansüstü ö¤rencilerimizdi. Ayr›ca
bu sene ilk defa bir doktora ö¤rencimiz mezun
oldu.

Koç Üniversitesi 12. Mezuniyet Töreni’nin
konuk konuflmac›s› ise Ford fiirketi’nin
Yönetim Kurulu Baflkan› ve Henry Ford’un
torunu William C. Ford Jr.’d›. Koç Üniversitesi
törende, Ford’u fieref Doktoras› ile onurland›rd›.

William C. Ford Jr. mezuniyette yapt›¤›
konuflmas›na “Koç Üniversitesi demokrasi ve
sosyal sorumluluk de¤erleri çerçevesinde
müthifl bir e¤itim ve araflt›rma imkân›
sunmaktad›r. Elde etti¤iniz baflar›lara ve
vizyonunuza sonsuz sayg› duyuyorum” diyerek
bafllad›. Konuflmas›nda genç mezunlara
gelecek hakk›nda ön bilgi veren, onlar› nelerin
bekledi¤ini anlatan Ford “Hepiniz kendi
hayat›n›z› devam ettirmekten öte dünyada
bir fark yaratma flans›na sahipsiniz. Size
bugünkü mesaj›m flöyle olacakt›r: Sahip
oldu¤unuz ‘farkl›l›k yaratma gücü’nü bir an
önce kullanmaya bak›n” dedi. Konuflmas›nda
Koç ailesi ile Ford ailesi aras›nda 75 y›ll›k bir
geçmifle sahip özel bir ba¤ oldu¤unu
hat›rlatan Ford “fiirketlerimizin ortak noktalar›
çoktur; kurucular›m›z›n vizyonlar› ayn›d›r, aile
ba¤lar› çok güçlüdür ve her ikimiz de
müflterilerimize en iyi kalitede, en de¤erli
ürünleri veriyoruz. Ayr›ca yaklafl›k 80 senedir
çok baflar›l› bir ortakl›¤› sürdürmekteyiz ve
gelecekte de bu baflar›y› sürdürmekte
kararl›y›z” dedi.

1957 y›l›nda Detroit’te do¤an William Clay
Ford Jr., Princeton Üniversitesi’nden mezun
olduktan sonra Massachusetts Institute of
Technology’den (MIT) Yüksek Lisans derecesi
ald›. William C. Ford Jr.’u farkl› k›lan en önemli
özelli¤i, dünya sanayinin çevre dostu
otomobiller üretmesindeki büyük cesareti ve
öncülü¤üdür. Ford’un, otomobil egzozlar›ndan
ç›kan gazlar›n, dünyada iklim de¤iflikli¤inin
en büyük sebebi olmas›yla ilgili aç›klamalar›,
tüm otomobil endüstrisindeki flirketleri
sarsarak  yeni bir dönemin aç›lmas›nda

öncülük etti. Bu cesaretli ç›k›fl, William Clay
Ford’a sanayi liderleri aras›nda istisnai bir
yer verdi. Kendisi büyük bir coflkuyla alternatif
enerji ve geri dönüflümlü arabalar›n
bulundu¤u bir gelecek konusunda
çal›flmakta, çevre ile dost sanayinin
geliflmesinde önderlik ve öncülük
yapmaktad›r. Bunun yan› s›ra, William C. Ford
az geliflmifl ülkelerde kalite düflürmeden
imalat yap›labilece¤i kavram›n› ortaya atarak
uygulanmas›nda öncülük etti. Ford iflveren-
iflçi iliflkilerinde ça¤dafl dünyaya önderlik
etmektedir.
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Muhteflem bir tören

Koç Üniversitesi’nin 24
Haziran Cumartesi günü
yap›lan 12. Mezuniyet
Töreni’nde toplam 686
ö¤renci diploma ald›.
Ayr›ca bu sene ilk defa
bir doktora ö¤rencimiz
mezun oldu. Törenin
konuk konuflmac›s›
Ford fiirketi’nin Yönetim
Kurulu Baflkan› ve
Henry Ford’un torunu
William C. Ford Jr.’d›.

William Clay Ford Jr.’dan
mezunlar›m›za temenniler
• Sahip oldu¤unuzun “farkl›l›k yaratma

gücü”nü bir an önce kullanmaya bak›n.
• Öncelikle küresel bir bak›fl aç›s›na sahip

olman›z gerekli. ‹letiflim gücünün yüksek
oldu¤u bu dünyada her yerde f›rsat vard›r.

• Kendinize yüksek standartlar belirleyin
ve ç›tay› her zaman yukarda tutun.

• Belli bir plan oluflturun ve her zaman 
ne yöne gidece¤inizi bilin; fakat esnek
olmay› da unutmay›n.

• Dünya h›zla de¤iflmeye devam edecek
ve sadece bu de¤iflime ayak uydurabilenler
baflar›l› olabilecektir. Bu ba¤lamda, 
e¤itimin hayat boyu iflleyen bir süreç 
oldu¤unu akl›n›zdan ç›karmay›n. 
Üniversiteyi bitirmifl olman›z, 
e¤itiminizin bitti¤i anlam›na gelmiyor.

• Ne yaparsan›z yap›n, toplumdan 
ald›¤›n›z› topluma ve dünyaya vermeyi
unutmay›n. Asl›nda bunu planlar›n›z›n
bir parças› haline getirin.
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oç Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler

Yüksek Lisans Program› sadece iki y›l

önce aç›lm›fl oldu¤u halde, bugün

Türkiye’nin kendi alan›nda en çok akademik

tan ›n › r l ›¤a  sah ip  yüksek  l i sans

programlar›ndan biri. Uluslararas› Ekonomi

Politik, Küreselleflme ve Avrupa Birli¤i

konular›nda yo¤unlaflan içeri¤i ile Türkiye’de

yeni bir akademik ortam yaratan program

ö¤rencilere bilimsel araflt›rma, d›fl politika,

sivil toplum ve ifl dünyas› gibi alanlarda

kariyer imkanlar› sunuyor. ‹ki y›ll›k temel

bir ö¤retim sürecine oturan program›n ilk

y›l› zorunlu ve seçmeli dersler içerirken,

ikinci y›l› ö¤rencilerin ilgi alanlar›

çe rçeves inde  dan ›flman hoca lar ›

rehberli¤inde tez çal›flmas›na ayr›lm›flt›r.

Program, uluslararas› iliflkiler alan›nda

güçlü bir temel vermesinin yan› s›ra,

araflt›rma sürecinde, ö¤rencilerinin ilgileri

çerçevesinde sosyal bilimlerin farkl› alanlar›

üzerine yo¤unlaflmas›n› sa¤l›yor. Bu çeflitlilik

ö¤rencilerimizin yüksek lisans program›n›n

ikinci y›l›nda yürüttükleri tez çal›flmalar›nda

da ortaya ç›k›yor. Ö¤rencilerimizin tez

konular›na göz att›¤›m›zda, vatandafll›ktan

Ortado¤u çal›flmalar›na, çocuk eme¤inden

Avrupa Birli¤i’ne, moderniteden Türk d›fl

politikas›na uzanan genifl bir yelpaze

karfl›m›za ç›k›yor. Program›n disiplinleraras›

yap›s› ve çeflitli uzmanl›k alanlar›na sahip

ö¤retim üyelerini bünyesinde bar›nd›rmas›,

ö¤rencilerine gerek çal›flma alanlar›n›

gerekse kariyerlerini belirlemelerinde genifl

bir özgürlük ve özgüven sa¤l›yor. Bu durum

e¤itimlerini yurtd›fl›nda sürdürecek olan

ö¤rencilerimizin yönelecekleri alanlar›n

çeflitlili¤iyle de belirginlik kazan›yor.

2006 yaz yar›y›l döneminde mezun olan

11 ö¤renciden befli yurtd›fl›nda bulunan

akademik programlarda e¤itimlerini

s ü r d ü r m e y e  k a r a r  v e r d i .  B u

ö ¤ r e n c i l e r i m i z d e n  b a z › l a r › n d a n

üniversitemiz hakk›ndaki düflüncelerini

ald›k.

6

SOSYAL B‹L‹MLER ENST‹TÜSÜ

Bugün Türkiye’nin
kendi alan›nda en çok
akademik tan›n›rl›¤a

sahip yüksek lisans
programlar›ndan biri
olan Koç Üniversitesi
Uluslararas› ‹liflkiler

Yüksek Lisans
Program› ö¤rencilere
bilimsel araflt›rma, d›fl
politika, sivil toplum

ve ifl dünyas› gibi
alanlarda kariyer

imkanlar› sunuyor.

K

Uluslararas› ‹liflkiler Yüksek Lisans
Program› ilk mezunlar›n› verdi
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2006 yaz yar›y›l döneminde
mezun olan 11 ö¤renciden
befli yurtd›fl›nda bulunan
akademik programlarda
e¤itimlerini sürdürmeye

karar verdi.

Program›n
disiplinleraras› yap›s›
ve çeflitli uzmanl›k
alanlar›na sahip
ö¤retim üyelerini
bünyesinde
bar›nd›rmas›,
ö¤rencilerine gerek
çal›flma alanlar›n›
gerekse kariyerlerini
belirlemelerinde genifl
bir özgürlük ve
özgüven sa¤l›yor.

Banu fienay
A n t r o p o l o j i
D o k t o r a s › ,
M a c q u a r i e
Ün ivers i tes i
U l u s l a r a r a s ›
‹liflkiler Yüksek
L i s a n s
P r o g r a m › ’ n a
bafllad›¤›m ilk
haftay› hayat›m›n en sanc›l ›
dönemlerinden biri olarak hat›rl›yorum.
O s›rada aylard›r sonucunu bekledi¤im
Jean Monnet bursunu kazand›¤›m
haberini alm›flt›m. Bu da Koç’ta
kalmak ile Avrupa’da bir yüksek lisans
program›na gitmek aras›nda bir seçim
yapmam anlam›na geliyordu. Bugün
geriye bakt›¤›mda sadece akademik
anlamda güçlü bir programda yüksek
lisans yapt›¤›m için de¤il, ayn›
zamanda kap›lar› bize her zaman aç›k
olan hocalar›m›z› tan›ma imkan›
buldu¤um için kendimi flansl›
hissediyorum. Macquarie Üniversitesi
bursu ve TÜBITAK bursu i le
Sydney’deki Macquarie Üniversitesi
Antropoloji Doktora Program›’na
gidiyorum. Burada Sydney’de yaflayan
Türk göçmenlerin vatandafll›k
alg›lamalar› üzerine çal›flaca¤›m.
Avustralya’y› seçmemdeki en önemli
etkenler, bu ülkenin ilgi alanlar›m
olan uluslararas› göç ve vatandafll›k
konular›n› çal›flmak için en uygun
ülkelerden biri oluflu, hem de
Avustralya’n›n çokkültürlü bir yap›ya
sahip olufludur.

Evrim Alt›ntafl
Sosyoloji Yüksek Lisans, Oxford Üniversitesi
Koç Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler Yüksek Lisans
Program›’nda e¤lenceli ve akademik anlamda oldukça verimli
iki sene geçirdim. Bana kal›rsa bu program›n en büyük
avantaj›, hocalar›m›zla çok rahat ve aç›k iletiflim
kurabildi¤imiz bir ortam sunmas›. Ayr›ca program›n gerek
ders sürecinde gerekse tez aflamas›nda sosyal bilimlerin
çok farkl› alanlar›yla ilgilenmemize f›rsat sa¤layan bir yap›s›
var. Bu esneklik, e¤itimime Türk E¤itim Vakf› ve British
Council Chevening bursuyla Oxford Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü’nde devam edebilmemde son derece etkili oldu.

Hande Ö¤ütçü
Siyasi Bilimler Doktoras›, Binghamton Üniversitesi
Koç Üniversitesi ‹flletme Fakültesi’ne 2000 y›l›nda
lisans amaçl› olarak girdim, eski ö¤rencilerin yeni
kampüse al›flma sürecine yeni bir ö¤renci olarak
flafl›rarak flahit oldum. 2004 y›l›nda ise Koç
Üniversitesi’nin att›¤› yeni bir ad›mda daha vard›m;
yeni aç›lan Uluslararas› ‹liflkiler Yüksek Lisans
Program›’n›n ilk ö¤rencilerinden oldum. ‹lklere flahit
olmak hep zor olsa da san›r›m beraberinde ilk
olmayanlar›n yaflayamad›¤› tadlar getiriyor. Hocalar›m
ve s›n›f arkadafllar›mla kurdu¤um güçlü ba¤ biraz da ilk olman›n ba¤lay›c›l›¤› ve
avantaj› belki de. Geçti¤imiz ay New York’taki Binghamton Üniversitesi Siyasi Bilimler
Bölümü’ne burslu doktora ö¤rencisi ve asistan olarak bafllad›m. Doktoran›n a¤›rl›¤›
herkesin ma¤lumu, ama geçti¤imiz alt› y›ldan bana kalan bilgiler ve dostluklar›n
bana a¤›rl›klar›n üstesinden gelme gücü verdi¤ini görüyorum.

Hüseyin Alptekin
Siyaset Bilimi Doktoras›, Utah Üniversitesi
Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü’nde yüksek lisans
ö¤renimi sürdürdü¤üm 2004-2006 y›llar› boyunca
gerek akademik bilgi birikimi gerekse de akademik
disiplin konular›nda büyük kazan›mlar elde etti¤imi
düflünüyorum. Disiplinleraras› yaklafl›m›yla genifl
bir vizyon sunan program ileri dönemlerdeki
çal›flmalar›mda takip edebilece¤im bir yol çizmeme
yard›mc› oldu. Ö¤retim görevlilerimizin rehberli¤inde

yapm›fl oldu¤umuz tercihler neticesinde bugün baflka bir akademik çevre içerisinde
bulunuyorum. Doktora çal›flmamda çokkültürlülük konusu çerçevesinde Türkiye üzerine
çal›flmay› düflünüyorum. Ça¤›m›z›n küresel siyasi meselelerine farkl› aç›lardan
bakabilme yetisini bizlere kazand›ran Koç Üniversitesi ö¤retim üyelerimize ve yurt d›fl›
doktora deste¤i almakta oldu¤um TÜBITAK’a teflekkürü borç bilmekteyim.
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er a¤ustos ay›n›n ilk yar›s›nda KÜ
Münazara Kulübü taraf›ndan yap›lan

D ü n y a  Ü n i v e r s i t e l e r i  M ü n a z a r a
fiampiyonas›’n›n dördüncü aya¤›n› da
gerçeklefltirdikten sonra entelektüel tart›flma
kültürünün Türkiye’de yay›l›p yaflam alan›
bulmas›na katk›da bulunabildi¤imiz için
Istanbul2006 organizasyon komitesi olarak
mutluyuz. Bu yaz›mda Istanbul2006’n›n bizim
hayal dünyam›zda b›rakt›¤› izlenimleri
paylaflt›ktan sonra 2007 y›l›n›n A¤ustos ay›nda

ev sahipli¤ini yapaca¤›m›z Avrupa
Üniversiteleri Münazara fiampiyonas›’n›n
önemine vurgu yap›p sözlerimi noktalaman›n
en do¤ru s›ralama olaca¤› düflüncesindeyim.
 Münazaran›n ne oldu¤unu tekrar tekrar
anlatmaktan hiçbir zaman s›k›nt› duymam›fl
bir münaz›r olarak, bu tart›flma kültürünün
‹ngiliz parlamenter sistemini esas alarak belli
bir konu çerçevesinde hükümet ve muhalefet
taraflar› olarak ayr›lan dörtlü iki grubun
deneyimli jüriler hakemli¤inde malum mevzuyu
her yönüyle ele al›p ortaya konan sorunlara
çözümler üretti¤i bir platform olarak
tan›mlayabilirim. Bu konular›n güncel olan
politik, ekonomik veya toplumsal sorunlar
ba¤lam›nda tart›fl›ld›¤›n›, kürsüye ç›kan
konuflmac›lar›n “TRT özellefltirilmelidir” veya
“bireylere kendi organlar›n› satma hakk›
verilmelidir” konular› hakk›nda tezleri ve anti-
tezleri kullanarak sentezler kurabilmeye
yetecek kadar birikime sahip olmalar›
gerekmektedir. Bu iki tarafl› bilgi ak›fl›na flahit
olmak veya konu hakk›ndaki argümanlar›
herhangi bir taraftan dillendirmek söylemlerin
iyi kuruldu¤u vakit ne kadar ikna edici
olabildi¤ini gösterdi¤inden, tart›flma
kültürünün karanl›k koridorlar›nda

kaybolmamak ad›na zihinde bir ›fl›k huzmesi
yaratabilecek kadar ayd›nlat›c› bir tart›flma
kültürünün öncüsüdür münazara.

Münazaran›n ne oldu¤una dair k›sa bir
ayd›nlatmadan sonra, 10 kiflilik organizasyon
komitesi ve 20 kiflilik gönüllü çal›flan› ile
yurtd›fl›ndan gelen 200’e yak›n konuflmac›n›n
ve jürilerin güncellikten hiçte uzak olmayan
bir çerçeve dahilinde ikna etme yetilerinin
doruklar›na ulaflma çabalar›n›n hikayesini
anlatmaya bafllayabiliriz. Öncelikle

kat›l›mc›lar›n ülke profillerini aktar›rsak;
H›rvatistan, ‹ngiltere, ‹rlanda, Almanya,
Yunanistan, ‹srail, Kazakistan, Karada¤,
Hollanda, Romanya, Rusya, ‹skoçya, S›rbistan
ve Türkiye gibi ülkelerden gelen ve evvelden
say›s›z münazara flampiyonas›nda fikir üretmifl
olan üniversite ö¤rencileri entelektüel seviyeleri
ile izleyicileri fazlas›yla memnun ettiler. 7-11
A¤ustos tarihleri boyunca devam eden
flampiyona esnas›nda tart›fl›lan konulara göz
gezdirdi¤iniz vakit herkesin ulusal ve kültürel
önyarg›lar üretmekten asla flüpheye düflmedi¤i
konular hakk›nda önyarg›s›z, demagojiden
uzak, analitik düflünce a¤›rl›kl› ve
argümantatif bir flekilde tart›flman›n nas›l
mümkün olabildi¤i hususunda bir merak
uyand›rm›fl olaca¤›z. Örne¤in Amerika’n›n
bafl›n› çekti¤i ve birçok ülkenin de politik ve
askeri deste¤ini alarak giriflmifl oldu¤u Irak
harekat›n› karfl›l›kl› tezleri de kapsayacak bir
flekilde tart›flt›rmak için “Tüm yabanc› güçler
Irak’tan çekilmelidir” konusu bizzat bu
ülkelerin ö¤rencileri taraf›ndan çift yönlü
analize tabi tutuldu, öngörüler bir flekilde
aktar›ld›. Keza yine Türkiye ile alakal› olan
“Kamusal alanda türbana izin verilmelidir”
konusu ayn› politik çizgide tart›fl›l›rken

tart›fl›lmas› e¤lenceli olan “Futbolcular›n
astronomik ücretlerine limit konmal›d›r” gibi
konular da eksik olmad›lar. Ve nihayetinde,
en iyi konuflmac›lar›n yar›flt›¤› final maç›nda
ise ‹skoçya tak›m› flampiyon olarak sadece
münazaradan oluflmayan ve ciddiyet olgusunu
çok kabul edilebilir bir seviyeye çeken sosyal
etkinliklerin de bofla ç›kmad›¤›n› üst düzey
kalitede bir tart›flmay› izleterek gösterdiler.
fiampiyona haftas› içinde organize etti¤imiz
Evrensel Köy e¤lencesi, kendi ülkelerinin
renklerini di¤er kat›l›mc›lar ile buluflturan ve
kültürel etkileflimin insani boyutuna olan
inanc›m›z› perçinleyen yan› ile tüm
kat›l›mc›lar›n zihinsel yorgunluklar›n› ald›.
Yine flampiyona dahilinde organize etti¤imiz
bo¤az turu / tekne partisi ile evvelden çokça
anlatt›¤›m›z ‹stanbul bo¤az›n›n eflsiz
güzelliklerini somut olarak yaflayan kat›l›mc›lar
duygusal-estetik boflluklar›n› tamamlama
f›rsat›n› buldular. Sonuç olarak, ciddiyetten
alsa ödün vermeyerek, e¤lence ile sentez edilen
bir tart›flma platformunun farkl› kültürlerden
gelen insanlar› buluflturabildi¤ine flahit olduk.

Son olarak belirtilmesi gereken konu ise
2007 y›l› A¤ustos ay› içinde gerçeklefltirilecek
olan ve Koç Üniversitesi’nin düzenleyece¤i en
büyük ö¤renci organizasyonu olmaya aday
“Avrupa Ünivers i te ler i  Münazara
fiampiyonas›”d›r. Dünyan›n en prestijli ikinci
tart›flma platformu olan bu sayg›n
flampiyonaya dört y›ld›r Münazara Kulübü’nün
öncülü¤ünde harcam›fl oldu¤umuz emek
sayesinde ulaflabildi¤imizi hat›rlamak faydal›
olacakt›r. Koç Üniversitesi s›n›rlar›ndan taflan
bu tart›flma ve fikir üretme platformuna ev
sahipli¤i yapmay› hak etti¤ini ilk elden
gösteren Istanbul2006 organizasyon
komitesininin ayn› istek ve kararl›l›¤›n›
sürdürerek yeni kat›l›mc›lar› da bünyesine
katarak yüzünün ak› ile bu zorlu s›navdan
geçebilece¤ine dair kanaatimi paylaflmaktan
mutluluk duyuyorum. Dile¤im odur ki,
önümüzdeki y›l bu vakitlerde Kule’nin birkaç
sayfas›nda bulunmak yerine, Kule ile beraber
da¤›t›labilecek bir içerik dolgunlu¤una sahip
bir ö¤renci organizasyonuna imza at›p ayr›
bir dergi eki olarak Euros2007’yi sizinle
buluflturabilelim.
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Ö⁄RENC‹ KULÜPLER‹

Istanbul2006
izlenimlerini ve 2007

A¤ustos’unda
gerçeklefltirilecek olan
ve Koç Üniversitesi’nin

düzenleyece¤i  en
büyük ö¤renci

organizasyonu olmaya
aday Avrupa

Üniversiteleri Münazara
fiampiyonas›’n› KÜ
Münazara Kulübü

Baflkan› Harun Ercan
yazd›.

Üniversitemizde gerçeklefltirilecek Avrupa
Üniversiteleri Münazara fiampiyonas›’na do¤ru
H
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996 y›l›nda, üniversitemizin ilk
mezunlar›n›n büyük bir hassasiyetle

yaklaflt›¤›, cesur ve hevesli çal›flmalar›yla
oluflturulan derne¤imiz, geride b›rakt›¤›m›z
10 y›lda Koç Üniversitesi, Vehbi Koç Vakf›
ve üyelerinin deste¤iyle önemli ve de¤erli
projeleri hayata geçirebilmifltir. Bu projelerin
en önemlilerinden biri de Kule’nin bir önceki
say›s›nda sizlere duyurdu¤umuz Koç
Üniversitesi logolu ürünlerin sat›ld›¤›
hediyelik eflya ma¤azas› KU Store’un
aç›lmas›yd›.

19 May›s’ta faaliyete bafllayan KU
Store’un resmi aç›l›fl›n› 24 Haziran
Cumartesi günü, 2006 mezunlar› ve

ailelerinin yan› s›ra Koç Üniversitesi
Mütevelli Heyeti ve Dan›flma Kurulu üyeleri,
Koç Üniversitesi akademik ve idari personeli
ile çok say›da davetlinin de bulundu¤u
Mezuniyet Töreni’nde gerçeklefltirdik. Tören
sonras›nda yap›lan geleneksel kokteyl
esnas›nda, Rahmi M. Koç, Mustafa V. Koç,
Attila Aflkar ve Hasan Arat kurdelay› hep
birlikte keserek, KU Store’un aç›l›fl›n›
gerçeklefltirdiler. Çok s›cak bir ortamda
geçen aç›l ›fl töreninde konuklar›n
ma¤azam›za göstermifl olduklar› ilgi ve
be¤eni hepimizi gururland›rm›fl ve KU Store
daha flimdiden ürün yelpazesindeki
çeflitlilik, tasar›m ve  kalitesiyle fark

yaratm›flt›r.
KU Store’un kad›n, erkek ve unisex

ürünlerden oluflan zengin bir tekstil
koleksiyonu var. T-shirt, sweat shirt ve
eflorfman altlar› farkl› renk, kesim ve
modellerde. Gömlek ve kravat çeflitleri de
çok yak›nda ma¤azam›zda sat›fla ç›kacak.
Ürünlerin bir özelli¤ide her üründe farkl›
logo çal›flmas›n›n kullan›lm›fl olmas›. KU
Store’da tekstil ürünleri yan› s›ra çanta,
flapka, porselen kupa gibi ürünler de
sat›lmakta. Ürünler ve ma¤azadaki
çal›flmalar›m›z devam etmektedir ve k›sa
zamanda tüm Koç camias›na gurur verecek
bir vesile yarataca¤›m›za inan›yoruz.

9

MEZUNLAR DERNE⁄‹

Farkl› renk, kesim ve
modellerde KÜ logolu
t-shirt, sweat shirt,
eflorfman altlar›,
gömlek ve kravatlar
Rumelifeneri
kampüsünde KU
Store’da müflterilerini
bekliyor.

1

KU Store hizmetinizdeKU Store hizmetinizde
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TAKV‹M

DÜZENLEYEN
Bilim Kulübü

Gelece¤in Liderleri

Müzik Kulübü/KU-Rock

Da¤c›l›k Kulübü

Bilim Kulübü

Almanca Kulübü

Pazarlama Kulübü

Müzik Kulübü

FRP ve Warhammer Kulübü

Pazarlama Kulübü

Müzik Kulübü

Sanat Kulübü

Sosyal Aktiviteler Kulübü

Müzik Kulübü

Sinema Kulübü

FAAL‹YET
Seminer

Tan›t›m Toplant›s›

Video Gösterimi

Parti

Sci-Tech Seminer-1/Deniz Yüret/Yapay Zeka

Ekim Festivali

Pazarlama Semineri/VJ Kumar

Parti

Parti

Pazarlama Semineri

Amatör Festivali

Parti

Güz Festivali

Akustik Festivali

Film Gösterimi/En Uzun Gece

YER
SCI Z42

CAS Z48

SOS B21

Odeon Alt›

ENG B30

Odeon Alt›

SGO ve ENG Z50

Odeon Alt›

Odeon Alt›

SGO ve ENG Z50

Odeon Alt›

Odeon Alt›

Odeon Alt›

SGO

SGO

TAR‹H
3 Ekim 2006

3 Ekim 2006

3 Ekim 2006

4 Ekim 2006

10 Ekim 2006

18 Ekim 2006

20 Ekim 2006

1 Kas›m 2006

15 Kas›m 2006

17 Kas›m 2006

20-21 Kas›m 2006

29 Kas›m 2006

6 Aral›k 2006

21 Aral›k 2006

21 Aral›k 2006

SAAT
17.00-18.30

17.00-18.30

18.00-19.00

21.00-00.00

17.00-18.00

21.00-00.00

Tüm Gün

21.00-00.00

21.00-00.00

Tüm Gün

21.00-00.00

21.00-00.00

21.00-00.00

21.00-00.00

00.00-8.00

Yat›r›m Kulübü, 3 Ekim 2006 günü Türkiye ‹fl Bankas›'n›n Genel
Müdürü ve ayn› zamanda Türkiye Bankalar Birli¤i Yönetim Kurulu
Baflkan› Ersin Özince’yi Sevgi Gönül Oditoryumu’nda misafir etti.

Pfizer’a üniversitemizde
e¤itim program›

Ersin Özince
üniversitemizdeydi
Ersin Özince
üniversitemizdeydi

Yazarlar› aras›nda Koç Üniversitesi ö¤retim
üyesi Yard. Doç. Dr. Lerzan Aksoy’un da
bulundu¤u Sadakat Söylenceleri Rota Yay›n
Yap›m’dan piyasaya ç›kt›. Kitab›n yazarlar›
ifl dünyas›nda önemli olan›n yaln›zca müflteri sadakati
oldu¤una iliflkin yönetimsel aç›dan do¤ru ve kuflku götürmez
san›lan bir düflünceyi tümüyle bir kenara itiyorlar. Çeflitli
örnekler ve genifl kapsaml› araflt›rma ve incelemeler ile önemli
olan›n müflterinin ne istedi¤ini ve  neye para ödeyece¤ini
bilmek oldu¤unu ortaya koyuyorlar.

Sadakat Söylenceleri
kitapç›lardaPfizer ilaç firmas›n›n çeflitli kademelerinde görev yapan 150

t›bbi sat›fl temsilcisi aday›n›n kat›l›m›yla, 13 A¤ustos-15 Eylül

tarihleri aras›nda, Koç Üniversitesi’nde bir  ay süreyle e¤itim

program› düzenlendi. Bir ayl›k bu e¤itimin içeri¤inde firman›n

ürünlerinin, sat›fl stratejilerinin ve baz› temel biyoloji konular›n›n

oluflturdu¤u bir program izlendi. E¤itime kat›lan tüm kat›l›mc›lar

bu süre içinde Koç Üniversitesi yurtlar›nda konaklad›lar ve

kampüsün olanaklar›ndan faydaland›lar. Yo¤un bir tempoda

devam eden program süresince Koç Üniversitesi, Pfizer grubuna

s›n›f, teknik destek, lojistik gibi konularda destek sa¤lad›.
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ETK‹NL‹KLER

2005-2006 ö¤retim y›l›nda Mart, Nisan ve May›s
aylar›nda düzenledi¤imiz birer panel ile her
panelde befl mezunumuzu Koç Üniversitesi
ö¤rencileri ile bir araya getirdik. Panelist
mezunlar›m›z, ifl görüflmelerinde dikkat edilmesi

gerekenleri aktard›lar, ifl dünyas›ndaki kendi
deneyimlerini ö¤rencilerle paylaflt›lar. Panelde ifl
ve kariyer planlar› yapan son s›n›f ö¤rencileri
merak ettikleri birçok konuda okuldafllar›ndan
yan›t ald›lar. Çok faydal› oldu¤unu

gözlemledi¤imiz bu panellere 2006-2007 ö¤renim
döneminde de devam edece¤iz. Siz de Koç
Üniversitesi ö¤rencileri ile deneyimlerinizi
paylaflmak ve bizimle birlikte yol almak isterseniz
Mezunlar Derne¤i ile irtibata geçmenizi rica ederiz.

KÜ Mezunlar Derne¤i’nden panel organizasyonlar›

Sevgi Gönül Oditoryumu Konserleri

Yinon Muallem, perküsyon - Yurdal Tokcan, ud
Irak kökenli bir ailenin çocu¤u olarak ‹srail'de dünyaya
gelen Yinon Muallem, müzik kariyerine latin perküsyonu
çalarak bafllad›. Sonras›nda köklerine do¤ru inerek,
Ortado¤u müzi¤ine do¤ru yöneldi ve ortado¤u
enstrümanlar› ile kendi özgün tarz›n› gelifltirdi. Yinon
Muallem ile Türkiye'nin önde gelen ud virtüözlerinden,
Muallem’in hocas› Yurdal Tokcan’› 9 Ekim saat 17.00’de
izleyebilirsiniz. 

Middle Eastern Dialogue,
9 Ekim 2006, saat 17.00

Selen Gülün, ‹lker Özalp, Emir Özo¤lu
Selen Gülün Jazz Trio'nun seslendirdi¤i müzikler tek sesli makamsal müzikten
çok sesli müzi¤e, kontrol edilmifl yaz›mlardan tamamen do¤açlamaya de¤iflik
yaz› ve performans teknikleri ile donanm›flt›r. Trio, yaklafl›k dört senedir, çeflitli
kulüp ve organizasyonlarda beraber çalmaktad›r.

Selen Gülün Jazz Trio
Konseri, 18 Ekim
2006, saat 17.00

B. Dilara Özdemir, piyano - Pierluigi Ruggiero, çello
1981 do¤umlu Dilara Özdemir, ‹stanbul Üniversitesi
Devlet Konservatuar› Piyano Bölümü'nden onur
derecesiyle mezun oldu. Akademik baflar›lar›
Macaristan, Almanya ve Fransa’da da devam eden
Özdemir, üniversitemizde 22 Kas›m günü ‹talyan
çellist Pierluigi Ruggiero ile konser verecek.

Piyano-Çello Konseri,
22 Kas›m 2006, saat 19.00

Anjelika Akbar
Müzisyen bir anne-baban›n çocu¤u olarak
Kazakistan'da dünyaya gelen Anjelika Akbar, üstün
yetenekli çocuklar›n yetifltirildi¤i Taflkent Devlet
Uspensky Müzik Okulu’nda gördü¤ü 11 y›ll›k piyano ve
kompozisyon e¤itiminin ard›ndan yüksek lisans›n›
tamamlad›. 2002'de piyasaya ç›kan albümü
uluslararas› Sony Classical katalo¤una giren ilk Türk
klasik müzik albümü oldu.

Piyano Konseri,
4 Aral›k 2006,
saat 19.00

Kaç›rm
ay›n!

Sar›yer Türk Müzi¤i Korosu,

22 Kas›m 2006, saat 17.00’de

Sevgi Gönül Oditoryumu’nda

Piyano-Keman Konseri, 20 Aral›k 2006, saat 17.00

Programda olabilecek de¤ifliklikler ve güncel bilgiler için SGO web
sayfas›n›: http://www1.ku.edu.tr/main/sevgigonul/program.php
takip ediniz. Konserlere girifl ücretsizdir.

Hande Özyürek, keman
1976 do¤umlu Hande Özyürek, 10 yafl›nda keman derslerine bafllad›.
Devlet Konservatuvar›’ndan sonra Detmold Müzik Akademisi’nden
ve Saarbrücken Müzik Akademisi'nden "Üstün Baflar›" derecesiyle
mezun oldu. Türkiye, Belçika, Almanya, ‹talya ve Avusturya’da

konserler veren Hande Özyürek, hem solo hem de oda müzi¤i alan›nda konserler
vermekte ve çal›flmalar›na Almanya’da devam etmektedir.
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Attila Aflkar > KÜ Rektörü

Üniversitemizde
ö¤renime bafllayan 889

yeni ö¤renciden 715’i
lisans, 174’ü lisansüstü

programlar›m›za yerleflti.
Bu sene ÖSYM sisteminde
yap›lan de¤ifliklik sonucu

puanlar baz›nda eski
senelerle karfl›laflt›rma

yapmak mümkün
görünmüyor. Ancak, üst

düzeyde puan alarak
üniversitemize giren

ö¤rencilerin say›s›nda
büyük art›fllar gerçekleflti.

Yine çok sevindirici bir
olgu, üniversitemize

yerleflen ö¤rencilerin
yerlefltikleri programlara

isteyerek gelmeleridir.

Lise mezunlar›n›n tercihi
üniversitemizden yana
Lise mezunlar›n›n tercihi
üniversitemizden yana

006-2007 ö¤renim y›l›nda 889 yeni

ö¤renci üniversitemizde ö¤retimlerine

bafll›yor. Bu ö¤rencilerden 715’i lisans, 174’ü

lisansüstü programlar›m›za yerleflti. Bu

ö¤rencilerden 24’ü Avrupa Birli¤i ülkeleri

üniversitelerinden Erasmus De¤iflim Program›

kapsam›nda üniversitemize geldiler. Bizim

ö¤rencilerimizden 70’i de yine Erasmus

program› kapsam›nda AB ülkeleri

üniversitelerine gitt i ler .  fiu anda

üniversitemizde 3.326 ö¤renci e¤itim

görmekte olup bu ö¤rencilerimizin 518’i

‹ngilizce Haz›rl›k, 2.902’si lisans, 311’i yüksek

lisans ve 15’i de doktora programlar›m›za

kay›tl›d›r.

2006 ÖSS sonuçlar›na göre yerlefltirilen

ö¤rencilerin da¤›l›m› afla¤›daki gibidir.

Eflit a¤›rl›kl› puan türü ile al›nan ö¤renciler:

• ‹flletme-135

• Ekonomi-72

• Uluslararas› ‹liflkiler-84

• Psikoloji-25

• Sosyoloji-16

• Hukuk-49

olarak toplam 381 ö¤renci.

Say›sal puan türü ile al›nan ö¤renciler:
• Kimya-12
• Matematik-16
• Fizik-11
• Bilgisayar Müh-50
• Elektrik Müh-51
• Endüstri Müh-50
• Makina Müh-49
• Kimya ve Biyoloji Müh-31
• Hemflirelik-24
olarak toplam 294 ö¤renci.

Sözel puan türü ile alan Tarih bölümüne
9 ö¤renci.

2002'den 2003'e ve 2003'den 2004'e girifl
yüzdelerinde ve puanlarda çok büyük iyileflme
olmufl, 2004'den 2005'e ise belli bir
doygunlu¤a yaklaflt›¤›m›z görülmüfltü. Bu
sene ÖSYM sisteminde yap›lan de¤ifliklik
sonucu puanlar baz›nda eski senelerle
karfl›laflt›rma yapmak mümkün görünmüyor.
Ancak, ö¤rencilerimizin s›ralamalar›n›
mukayese edebiliriz. Bu sene de geçen seneki
s›ralamalardaki iyileflmenin muhafaza edildi¤i
görülmektedir. Afla¤›daki grafikte, fark çok
olmamakla beraber, 2006’da bir y›l öncesine
göre k›smi bir daha da iyileflme görülmektedir.

2
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mezun vermedi. ‹stanbul, Ifl›k, Galatasaray,

Kad›köy Anadolu liseleri de geçen seneki mezun

say›s›n›n çok alt›nda mezun verdiler. Önümüzdeki

sene tam mezuniyet kapasitesiyle devam edecek

olan bu okullar›n ö¤rencilerinin önemli bir k›sm›

her y›l üniversitemizi tercih etmektedirler.

13

“Avrupa Birli¤i ülkeleri
üniversitelerinden
24 ö¤renci Erasmus
De¤iflim Program›
kapsam›nda
üniversitemize geldi.
Bizim ö¤rencilerimizden
70’i de yine Erasmus
program› kapsam›nda
AB ülkeleri
üniversitelerine gittiler.”

31‹ZM‹R AMER‹KAN

13ROBERT

12DAME DE SION

12AYAZA⁄A IfiIK

12fi‹fiL‹ TERAKK‹

21‹TALYAN

11EYÜBO⁄LU

10ALMAN

10BORNOVA ANADOLU

10TED ‹STANBUL

9CA⁄ALO⁄LU ANADOLU

8MEF, BEfi‹KTAfi

8fi‹fiL‹ IfiIK

9MEV AVN‹ AKYOL, ‹ZM‹R

9B‹LFEN

9BAHÇEfiEH‹R

9BEfi‹KTAfi ATATÜRK ANADOLU

Önemli bir geliflme üst düzeyde puan alarak

giren ö¤rencilerde olmufltur. Afla¤›daki tablo

2004, 2005 ve 2006 y›llar›nda ilk 2 bine

giren ö¤rencilerden üniversitemize

yerleflenleri göstermektedir. Yine çok

sevindirici bir olgu, üniversitemize yerleflen

ö¤rencilerin yerlefltikleri programlara

isteyerek gelmeleridir.

% 62

% 53

% 58

YILLAR

2006

2004

2005

3. TERC‹HLE
YERLEfiEN

108

119

98

2. TERC‹HLE
YERLEfiEN

147

143

153

1. TERC‹HLE
YERLEfiEN

186

101

139

TOPLAM
YERLEfiEN
Ö⁄RENC‹

711

686

671

Afla¤›daki tablo 2004, 2005 ve 2006 ÖSYM’de

ilk üç tercihinden birisine yerleflen

ö¤rencilerin oran›n› göstermektedir. Buradaki

yükselifl de çok sevindiricidir. Her zaman iyi

olan bu durum daha da memnuniyet verici

bir düzeydedir.

2006L‹SE

44KOÇ

‹LK ÜC
TERC‹H‹NE
YERLEfiEN

 Geçmifl y›llarda da oldu¤u gibi, yine çok iyi

liselerden ö¤renciler üniversitemizi tercih ettiler.

Üniversitemize çok ö¤renci gönderen baz› çok

baflar›l› liseler bu sene mezun vermediler veya

normalde verdikleri mezun say›s›n›n çok alt›nda

mezun verdiler. Bu liselerden baz›lar› flöyledir:

Üsküdar Amerikan, Saint Benoit, Saint Joseph,

Saint Pulcherie, Tarsus Amerikan liseleri hiç

ÖSYM SIRASI
1-100

ÖSYM SIRASI
20001000

2004 6541

602005

1072006

500
ÖSYM SIRASI

70

15

40172

5213

ÖSYM SIRASI

-
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Ü Fen-‹nsani Bilimler ve Edebiyat
Fakültesi Matematik Bölümü 1993-94

ö¤retim y›l›nda üç ö¤renciyle bafllad›¤›
ö¤renime bugün 70 ö¤rencisiyle devam ediyor.
Bu yaz›m›z okurlar›m›za bölümün ö¤retim
üyelerini tan›t›yor. Bölümdeki hocalar listemize
rektörümüz Attila Aflkar da dahil. Ama Attila
Bey üniversitedeki görevi nedeniyle bölümle

ilgili bir yaz› vermedi. Yine de kendileri için
birkaç sat›r da olsa bir fleyler yazmazsak
vefas›zl›k etmifl olaca¤›m›z› düflünüyoruz. Attila
Bey’in, bölümün ve okulun bafllang›c›ndan
beri hem Koç Üniversitesi’ne hem de Türk
yüksek e¤itimine birçok katk›lar› olmufltur.
Kendisi ö¤retim hayat›ndan kopmamak için
okulumuzda her y›l bir ders veriyor.

Elvan Ceyhan: Bafllang›çta Matematik
Bölümü’nün sadece üç ö¤rencisi vard›
Üniversitemizle yafl›t bir temel bilim bölümü
olan Matematik Bölümü 1993-94 ö¤retim
y›l›nda dört akademisyen ile çal›flmalar›na
bafllad›. O sene süresince, Türkiye için yeni
bir kavram olan “common core” program›n›n
uygulanmas›na paralel genel dersler verildi.
Bölümümüz henüz yeni bir bölüm olmas›na
ra¤men, Türkiye flartlar›nda iyi bir taban
puanla ö¤renci ald›. 1994-95 ö¤retim y›l›nda
 bölüm dersleri verilmeye baflland›. O ö¤retim
y›l›nda Gözde Erhan ve Ayla Kayhan’›n yan›
s›ra bölümün üç ö¤rencisinden biri de
bendim. Tabii s›n›fta üç kifli olmam›z
hepimize ek bir sorumluluk yüklüyordu.
Örne¤in derse gelmeme veya gelirsek de
ilgilenmeme gibi bir durum söz konusu
olam›yordu!

Hocalar›m›z kendi alanlar›nda baflar›l› ve
seçme akademisyenlerdi. Mesle¤inin ilk
y›llar›ndaki dinamizmleriyle Fatihcan Atay
ve U¤ur Köylüo¤lu, Türk ve dünya
matemati¤ine katk›lar yapm›fl olan Ali Ülger
ve Attila Aflkar hocalar›m›zd›. Onlar
alanlar›nda çok tan›nan kiflilerdi. Örne¤in,
ben onlar›n isimlerini daha lisedeyken
duymufltum. Birkaç y›la kalmadan böylesine
seçkin bir kadrodan adeta kiflisel e¤itim alma
flans›n› yakalam›flt›k. Bunun de¤erini
sonralar› daha iyi anl›yor insan.

Aradan y›llar geçti. Doktora sonras›
çal›flmam› tamamlay›p mezun oldu¤um okula
ve bölüme hoca olarak gelme onurunu
yaflad›m. Geçen zamanda hem üniversitede
hem de Matematik Bölümü’nde birçok
de¤ifliklik olmufltu. Baz› hocalar›m›z
ayr›lm›flt›. Y›llar›n› matemati¤e adam›fl Varga
Kalantarov, Mete Soner, Ali Mostafazadeh ve
Toma Albu’nun yan› s›ra yurtd›fl›ndaki seçkin
okullarda doktoralar›n› tamamlam›fl  baflar›l›
yeni hocalar gelmiflti.
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KÜ Fen-‹nsani Bilimler
ve Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü
1994-95 ö¤retim y›l›nda
üç ö¤renciyle bafllad›¤›

ö¤renime bugün 70
ö¤rencisiyle devam

ediyor. O ilk günlerden
bugüne programda pek

çok fley de¤iflti. Fakat
de¤iflmeyen fleyler de

vard› bölümde: bir aile
s›cakl›¤›n› and›ran

samimi ortam, hocalar
aras›ndaki karfl›l›kl›
sevgi ve sayg›, sahip
olunan araflt›rma ve

ö¤retme flevki, gayreti
ve hepsinden önemlisi

hocalar›n büyük bir
özveri ve titizlikle
ifllerini yapmalar›.

Yaz›m›z› Matematik
Bölümü’nden ilk mezun
olan eski ö¤renci ve yeni

ö¤retim üyesi Elvan
Ceyhan derledi.

Biz Koç Üniversitesi’nin
matematikçileriyiz!

DOSYA
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‹lk y›l üç olan bölümdeki ö¤renci say›s›, flimdi
70’i aflm›flt›. Bölüm pek çok mezun vermiflti.
Bu mezunlar ya ifl hayat›na at›lm›fllar ya da
lisansüstü çal›flmalar›na devam ediyorlard›.
Ama bölümde de¤iflmeyen fleyler de vard›:
bir aile s›cakl›¤›n› and›ran samimi ortam,
hocalar aras›ndaki karfl›l›kl› sevgi ve sayg›,
sahip olunan araflt›rma ve ö¤retme flevki,
gayreti ve hepsinden önemlisi hocalar›n
büyük bir özveri ve titizlikle ifllerini yapmalar›.

Ali Ülger: fiüphesiz ülkemizin en iyi ve
bilimsel aç›dan en sayg›n iki-üç
bölümünden biriyiz
Koç Üniversitesi’nde, 94-95 y›llar›nda, o
y›llarda çal›flmakta oldu¤um Bo¤aziçi
Üniversitesi’nin ö¤retim üyesi olarak, iki
sene yar›-zamanl› ders vererek çal›flmaya
bafllad›m. 1996 Eylül’ünde de Koç
Üniversitesi’ne geçtim; o gün, bu gün
buraday›m. fiimdi rektörümüz olan Attila
Aflkar ile 15 y›l Bo¤aziçi Üniversitesi’nde
beraber çal›flm›fl olmam›z ve bölümdeki o
zamanki ö¤retim üyelerini tan›mam
nedeniyle, kendimi evimde hissettim. Daha
sonra bölüme kat›lan arkadafllarla,
elbirli¤iyle bir taraftan bölümün kendi
derslerini di¤er taraftan da üniversitenin
tamam›na verdi¤imiz servis derslerini en iyi
flekilde sürdürmeye çal›fl›yoruz. (Matematik
Bölümü’nden ders almayan ö¤renci var m›?)
Ö¤retim kadrosu olarak Türkiyenin belki en
genifl bölümü de¤iliz ama ülkemizin en iyi
ve bilimsel aç›dan en sayg›n iki-üç
bölümünden biri oldu¤umuzu, tevazuya halel
getirmeden söyleyebilirim.

Meslek hayat›m boyunca, matematik
bölümlerinde sunulan hemen hemen her
dersi verdim. Son üç-befl senedir daha çok
analiz dersleri vermekteyim. Hocal›k severek
yapt›¤›m bir ifl. Tebeflirin tad›n› alan (her
ne kadar burada beyaz tahtalarda renkli
kalem kullan›yor olsak da), ondan
vazgeçemez derlerdi. Bu do¤ru bir söz.
Araflt›rma alan›m, Banach Cebirleri ve
Harmonik Analizdir. Herkesin kendi saz›n›
çald›¤› gibi, ben de bunlar› çalmaya
çal›fl›yorum.

Ali Mostafazadeh: E¤itmekten daha
fazla zevk ald›¤›m tek fley araflt›rma
yapmak
Koç Üniversitesi’ne 1997 y›l›nda yard›mc›
doçent olarak bafllad›m. Üç cazip ifl teklifi
aras›ndan seçim yapmak zorunda kald›¤›m
için bu benim için hayli güç bir karar oldu.
fiimdi, yaklafl›k dokuz y›l sonras›nda,
endiflelerimin yersiz oldu¤unu, do¤ru karar
vermifl oldu¤umu rahatl›kla söyleyebiliyorum.
K o ç ’ t a k i  b i l i m s e l  o r t a m  b a fl t a
düflündü¤ümden çok daha iyiydi ve okul
Amerika ve Kanada’da bildi¤im okullara
k›yasla çok daha verimli iflliyordu. Kan›mca,
bunun en temel sebebi, okul idarecilerinin
yüksek akademik kalitede araflt›rma yapm›fl
bi l im adamlar ›ndan oluflmas›yd› .

1997’de Matematik Bölümü’nde, ben dahil
dört kifliydik: Prof. Attila Aflkar, kendileri ben
Bo¤aziçi Üniversitesi’nde lisans e¤itimi
al›rken matematik bölüm baflkan›yd›; Prof.
Ali Ülger, benim lisans y›llar›mda topoloji ve
fonksiyonel analiz hocamd›; Dr. Fatihcan
Atay, kendisiyle Koç Üniversitesi’nde
tan›flm›flt›m. Koç Üniversitesi’ndeki dokuz
y›l›mda, çeflitli matematik ve fizik dersleri
verdim. Bunlar aras›nda Math 103, Math
207 ve Math 320’yi ilk veren hoca olarak ben
tasarlad›m.

Ö¤retmek benim yaflam›m›n vazgeçilmez
bir parças› ve bunca y›l sonra hala zevk
ald›¤›m bir u¤rafl, t›pk› ilk dersimi
ö¤retti¤imdeki gibi. E¤itimden daha fazla

zevk ald›¤›m tek fley ise araflt›rma yapmak.
Koç Üniversitesi’ndeki akademik çevre, benim
araflt›rmac› olarak verimlili¤im üzerindeki
ve  ben im bu  kuruma böy les ine
ba¤lanmamdaki en önemli etken.

Mine Ça¤lar: Ö¤retim üyeleri olarak
zaman›m›z› hem e¤itime ve hem
araflt›rmaya ay›rmakla yükümlüyüz
Yurt d›fl›ndan kesin donüfl yap›p bölümdeki
görevime 1999 y›l›nda bafllad›m. ‹stinye’nin
küçüklü¤ünden kaynaklanan s›cak havas›n›
görüp buras›n›n ve dolay›s›yla üniversitenin
geliflmesine tan›k oldu¤um için kendimi
flansl› addediyorum. Geçici olmas›na ra¤men,
‹stinye’de çok emek harcan›p dünya
standard›nda bir üniversite kurulmufl
olmas›ndan etkilenmifltim. Yeni yerleflkedeki
h›zl› ilerlemeye bu temel sebep olmufltur.
Lisansüstü program›n kurulmas›n›n da
üniversiteye çok katk›s› oldu. Ö¤retim üyeleri
olarak zaman›m›z› hem e¤itim hem de
araflt›rmaya ay›rmakla yükümlüyüz. Y›llar
içinde biri olmadan di¤erinin olmad›¤›n›
gördüm. Çeflitli bölümlerden ö¤rencilerimle
birbirimizi tan›ma f›rsat› bulduk. Onlar yazlar›
da araflt›rma yapt›¤›m›z› ö¤renirken, ben
onlar› daha iyi anlamaya bafllad›m. Bilim
Kulübü arac›l›¤›yla lisans ö¤rencilerimizin
araflt›rmaya ilgilerini görmek çok güzel.
Bunun gibi gönüllü ortamlarda, bizim zevk
alarak çal›flt›¤›m›z konular› onlarla da az
çok paylaflabilmeyi ümit etmekteyim.
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H. Mete Soner: En son olarak Princeton
Üniversitesi’nde Finans ve Mühendislik
kürsüm vard›
2000 y›l›ndan bu yana Koç Üniversitesi’nde
bulunmaktay›m. As›l araflt›rma alan›m
do¤rusal olmayan k›smi diferansiyel
denklemlerin genel yap›lar›d›r. Kulland›¤›m
teknikler ise genellikle reel analiz ve olas›l›k
teorileridir. Bu tip denklemler yaflam›m›z›n
her noktas›nda  karfl›m›za ç›karlar. Havuz
problemleri gibi basit örneklerden
bafllayarak, kuantum teorisine temel olan

 Schrodinger denklemlerine giden,
elastiseden, finansal uygulamalara kadar
uzanan genifl bir yelpazeyi kapsamaktad›r
uygulama alanlar› ya da bafllang›ç noktalar›.
Bir matematikçi olarak ben de bu denli
de¤iflik yönlerden gelen denklemleri
birlefltiren noktalar› ve uygulayabilece¤imiz
benzer yöntemleri bulmaya çabalamaktay›m.
Genel teori üzerine yapt›¤›m çal›flmalar›n
yan› s›ra, bugünlerde uygulamalara yönelik
olarak matematiksel finanstaki baz›
fiyatlama sorular›, süper-iletkenler teorisinde
ç›kan baz› denklemler ve rassal süreçler
vas›tas› ile k›smi diferansiyel denklemlere
çözüm üretmekle ilgilenmekteyim. Koç
Üniversitesi’nden önceki akademik yaflam›m
ise flöyle geliflti. 1981 y›l›nda Bo¤aziçi
Üniversitesi Matematik ve Elektrik
Mühendisli¤i bölümlerinden mezun olduktan

sonra Amerika’da doktora çal›flmalar›m›
tamamlad›m ve ülkeme geri dönünceye
kadar da orada çeflitli üniversitelerde
çal›flt›m. En son olarak Princeton
Üniversitesi’nde Finans ve Mühendislik
kürsüm vard›. Halen okulumuzda finans ve
matematik profesörüyüm, ayn› zamanda da
‹dari Bilimler Fakültesi’nde dekan olarak
görev yapmaktay›m.

Selda Küçükçifçi: Koç Üniversitesi,
üyeleri ve sundu¤u olanaklar›yla
e¤itimi ve araflt›rmay› verimli ve zevkli
k›lan bir kurum.
Bölüme 2001 y›l›n›n Eylül ay›nda kat›ld›m.
Geçen befl y›l süresince dokuz farkl› lisans
dersi verdim. Böylece okulumuzun her
bölümünden ö¤rencilerle iletiflim kurma
olana¤›m oldu. Ö¤renci merkezine yürürken
ya da ö¤le yeme¤inde, s›k s›k selamlaflmak,
okulun ço¤unu tan›yor olmak güzel. Ders
vermekten her zaman zevk alm›fl›md›r.
Özellikle Koç’ta ö¤rencim olmufl, mezuniyet
sonras›nda ya yüksek lisans, doktora yapan
ya da çal›flmaya bafllayan ö¤rencilerimden
ziyarete gelenler, e-posta yollayanlar
oldu¤unda ders vermek daha da anlaml›
oluyor. Matematik hep en sevdi¤im alan
olmufltur. Çal›flma alan›m ise matemati¤in
kombinatorik dal›. Son üç y›ld›r yüksek lisans
program›m›z›n bafllamas›yla araflt›rma

konular›mda dersler verme, yeni kufla¤a
bu dal› sevdirme olana¤›m da oldu. Tüm
bunlar› herkesin uyum içinde oldu¤u, dostça
bir ortamda yapmak ise en güzeli. Koç
Üniversitesi, üyeleri ve sundu¤u olanaklar›yla
e¤itimi ve araflt›rmay› verimli ve zevkli k›lan
bir kurum.

Varga Kalantarov: Bu ailenin bir ferdi
olmaktan dolay› çok mutluyum
Koç Üniversitesi gerek sahip oldu¤u de¤erli
kadrosuyla gerek sundu¤u imkanlarla, hem
ö¤retmenleri hem de ö¤rencileri araflt›rmaya
teflvik eden dünya standartlar›nda bir
üniversitedir. Üniversite kütüphanesi flimdiye
kadar gördü¤üm kütüphaneler aras›nda en
iyisidir ve istenilen her türlü yay›na ulaflmay›
mümkün k›lmaktad›r. Koç Üniversitesi’nde
çeflitli lisans ve yüksek lisans dersleri
verdim. Diferansiyel denklemler ve
uygulamal› matematik konular›nda verdi¤im
lisans ve yüksek lisans derslerinde
ögrencilerime standart konular›n yan› s›ra
teorik ve uygulama aç›s›ndan önemli
problemler hakk›nda bilgiler vermeye
çal›flt›m. Dinamik sistemler ve diferansiyel
denklemler konular›nda düzenledi¤imiz
seminerlerin ö¤rencilerin çeflitli konular›
farkl› bak›fl aç›s›ndan görmelerini
sa¤lad›¤ ›n ›  ve  yarar l ›  o ldu¤unu
düflünüyorum.
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Burak Özba¤c›, Mehmet Sar›dereli

fiimdiye kadar çeflitli ülkelerdeki
üniversitelerde çal›flma f›rsat› buldum. Koç
Üniversitesi bunlar›n aras›nda en samimi
ve s›cak atmosfere sahip olanlar aras›nda.
Ayr›ca üniversitemizin ö¤retmen ve
ö¤rencilerinin yaratt›¤› çal›flma ortam›ndan
ve bu ailenin bir ferdi olmaktan dolay› çok
mutluyum.

Toma Albu: Ö¤retimdeki as›l amac›m
her ö¤rencinin matematiksel düflünme
yetene¤ini gelifltirmek
Türkiye'deki iki y›l›m› Ankara At›l›m
Üniversitesi'nde geçirdikten sonra, Eylül
2003'te Koç Üniversitesi'ne kat›ld›m. Bundan
önce, uzun y›llar Bükrefl Üniversitesi
Matematik Bölümü’nde ö¤retim üyeli¤i
yapt›m. Uzun kariyerim boyunca dünya
çap›nda 50'den fazla üniversitede ziyaretçi
profesör veya araflt›rmac› olarak bulunma
ve birçok uluslararas› cebir konferans›na
davetli konuflmac› olarak kat›lma ayr›cal›¤›m
oldu. Bu nedenle samimi olarak flunu
diyebilirim ki Koç Üniversitesi yaflamak ve
çal›flmak için çok güzel ve e¤lenceli bir yer.
Burada, Koç’taki insanlar, güvenlik
elemanlar›ndan kütüphane elemanlar›na,
CIT çal›flanlar›ndan idari çal›flanlara ve
akademik personele kadar herkes çok
profesyonel, yüksek nitelikli, arkadafl canl›s›,
nazik ve yard›msever.

Kariyerim boyunca matemati¤in çeflitli
dallar›yla ilgili birçok lisans ve yüksek lisans
dersleri verdim: Cebir, Say›lar Teorisi, Analiz,
Kombinatorik, Ayr›k Matematik, Geometri
vs. Ö¤retim hayat›mda ayr›ca Romanya Lise
Olimpiyat Tak›m›’na, Uluslararas› Matematik
Olimpiyatlar› ve Balkan Matematik
Olimpiyatlar› için hocal›k yapt›m.

Ö¤retimdeki as›l amac›m her zaman her
ö¤rencinin bilimsel sorgulama yetene¤ini
gelifltirmesine ve bunu yaparak ömür boyu
ö¤renme sürecine bafllamas›na yard›mc›
olmakt›r. Buradaki amac›n her ö¤rencinin
matematiksel düflünme yetene¤ini, yani
ba¤lant›lar arama ve kurma, problem
çözümünde matematiksel araç ve teknikleri
kullanarak bu ba¤lant›larla oynama ve bu

araçlar›n (teoremler) neden çal›flt›¤›n›
anlama yetene¤ini gelifltirmek oldu¤unu
düflünüyorum.

Burak Özba¤c›: Bir matematik
hocas›n›n en önemli ifli ö¤rencilere
matemati¤i sevdirmektir
Michigan Devlet Üniversitesi’nde üç y›l
(1999-2002) ders verdikten sonra Türkiye'ye
dönmeye karar verdim. Do¤rusunu söylemek
gerekirse bu karar›mdaki en önemli etken
Koç Üniversitesi’nin sa¤lad›¤› olanaklard›.
KÜ'da üç y›l (2002-2005) yard›mc› doçent
olarak çeflitli dersler verdim. 2005-2006
akademik y›l›nda Atlanta'daki Georgia
Teknoloji Enstitüsü’nde araflt›rma yapt›m;
May›s 2006’da KÜ’ye geri döndüm. Bir
matematik hocas›n›n en önemli ifli asl›nda
ö¤rencilere matemati¤i (konu ne olursa
olsun) sevdirmektir. Ben bütün ö¤rencilik
hayat›m boyunca matematikte hiç
zorlanmad›m, matematik benim zevk ald›¤›m
bir konuydu. Hem Amerika'da hem de
Türkiye'de ders verirken matematikten
ald›¤›m hazz› ö¤rencilerime yans›tmaya
çal›flt›m. Umar›m baflar›l› olmuflumdur.

Mehmet Sar›dereli: Bence insan hayat›
boyunca ö¤renmeli
2002 y›l›ndan beri Matematik Bölümü’nde
ders veriyorum. Buraya gelene kadar ö¤renim
ve akademik hayat›m göçebe gibi geçti. ‹lk
ve ortaokulu Hamburg, New York ve
‹stanbul’da okudum. Alman Lisesi’nden
Robert Lisesi’ne geçip orada yat›l› okudu¤um
için, bu durumda olan Koç ö¤rencilerini iyi
anlad›¤›m› san›yorum. Liseyi bitirirken
arkadafllar›m y›ll›¤a benim için ‘matematik
afl›¤›’ yazm›fllard›. Ve bu hiç de¤iflmedi. Bu
yüzden uygulamal› matematik diye
gördü¤üm elektrik mühendisli¤ini seçtim.
Bu konuda ‹sviçre Federal Teknik
Üniversitesi’nden (ETH) lisans diplomas›,
Missouri Eyalet Üniversitesi’nden (UMR) de
doktoram› ald›m. Arada da Bo¤aziçi
Üniversitesi’nde asistan olarak çal›flt›m.
ABD’de ö¤retim üyesi olarak çal›fl›rken
McDonnell Aircraft için araflt›rma yapt›m.

Ben insanlarla konuflmay› sever ve onlarla
tart›flmaya da bay›l›r›m, onun için bütün
ö¤rencilerimi ofisime son s›navlar›
tart›flmaya beklerim. Hobilerim aras›nda
tarih, okumak, gezmek, yemek yemek,
sinema, yüzmek ve futbol seyretmek var.
Basketbol ve tenis de oynar›m. (ABD’de
master ö¤rencilerim benimle her ay tenis
maç› yapmaya mecburdular. Bizde ise
ö¤rencilerimin çoklu¤u ve kortlar›n azl›¤›
benzer bir kural koymama engel oluyor.
Baskete ne dersiniz?) Bence insan hayat›
boyunca ö¤renmeli. O aç›dan buras›n›,
Churchill’in  kelimelerini kullanarak, ‘not
the beginning of the end, but the end of the
beginning’ olarak görmenizi dilerim. Bir
dahaki s›nava kadar hoflça kal›n.
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Tolga Etgü: Henüz iki y›l olmas›na
ra¤men kendimi uzun y›llard›r
buradaym›flças›na rahat ve huzurlu
hissetti¤imi belirtmeliyim
Matematik Bölümü’ne 2004 Eylül’ünde

kat›ld›m. Lisans ve yüksek lisans e¤itimimi

O D T Ü  M a t e m a t i k  B ö l ü m ü ’ n d e

tamamlad ›k tan  son ra  dok to ram›

Berke ley ’den a ld ›m.  McMaster ’da

çal›flt›¤›m iki y›l›n ard›ndan da buraya

geldim. Henüz iki y›l olmas›na ra¤men

kendimi uzun y›llard›r buradaym›flças›na

r a h a t  v e  h u z u r l u  h i s s e t t i ¤ i m i

belirtmeliyim. Bunda gerek bölümdeki

s›cak atmosferin gerekse üniversitenin

genel havas›n›n pay› büyük. Elbette

çal›flma olanaklar›n›n geniflli¤i ve bir

parças› olmaktan gurur duydu¤um seçkin

kadrosu da buray› çok özel k›l›yor.

Bulunduklar› ortam halihaz›rda her aç›dan

üst düzeyde olmas›na ra¤men onu daha

da yukar›lara tafl›mak için devaml› çaba

sarfeden insanlarla birlikte çal›flman›n

ne büyük bir flans oldu¤unun fark›nday›m.

Emine fiule Yaz›c›: Ö¤rencilere
ö¤renmeyi ö¤retmeye, sorgulama
al›flkanl›¤› kazand›rmaya ve problem
çözme yeteneklerini gelifltirmeye
çal›fl›yorum
Koç Üniversitesi ailesine geçen y›l kat›lan

ö¤retim üyelerinden birisiyim. Koç

Üniversitesi’ndeki ortam› ve insanlar›

doktora sonras› çal›flmalar›m› yürüttü¤üm

Avustralya’n›n iklimi kadar s›cak buldum.

‹ki dönemdir matematik genel kültürü

oluflturmaya yönelik diyebilece¤im dersler

veriyorum. Derslerimde, dersin içeri¤inin

yan›nda, ö¤rencilere ö¤renmeyi ö¤retmeye,

sorgulama al›flkanl›¤› kazand›rmaya ve

problem çözme yeteneklerini gelifltirmeye

çal›fl›yorum. Çal›flma alan›m tasar›m

teorisi (design theory). Bu bak›mdan

tasar›m teorisindeki araflt›rmac›lar›n

mimarlar gibi bina infla etti¤i ya da en

az›ndan bu ifl için gerekli matematiksel

araflt›rmalar yapt›klar› düflünülür. ‹flin

asl› hiç böyle de¤il. Tasar›m teorisi

istatisti¤in bir alt dal› olarak ortaya ç›km›fl

sonralar› çok daha fazla geliflerek ayr›k

matemati¤in ayr› lmaz bir  parças›

olmufltur. En basit tarifiyle, yapmak

istedi¤imiz fley büyük bir kümeyi daha

küçük birkaç kümeye düzgün olarak

da¤›tmakt›r. Bu teorinin uygulamalar›ndan

günümüzde t›ptan flifrelemeye kadar

b i r ç o k  a l a n d a  y a r a r l a n › l m › fl t › r .

Bunun yan›nda ben genel olarak

matemati¤i bir çeflit mimarl›k olarak

görme taraftar›y›m. En basit deyimiyle

mimarlar görünüflte birbirine benzeyen ve

pek  de  kar ›fl ›k  gözükmeyen infla

malzemelerinden (basitçe, tu¤lalardan

diyelim) flaheserler yaratabiliyorlar. Ve bu

tu¤lalar birbirine destek olacak flekilde

diziliyor. Tek bir tu¤lan›n eksikli¤i bütün

binay› tehlikeye atabiliyor. Matematik de

sanki böyle bir fley. Tek fark matematikte

tu¤lalar› göremiyoruz onlar bizim sadece

gözümüzde  can land › rab i l d i ¤ im i z

aksiyomlar›m›z. Bir matematikçi, bu

ço¤unlukla çok basit gözüken tu¤lalar›

yani aksiyomlar› al›p kademe kademe

ilerleyerek kar›fl›k gözüken ama bir o kadar

da güzel teoremlere ulaflabiliyor. Ama

mimarl›k gibi tek bir tu¤lan›n eksikli¤i

bütün binay› ya da bütün teoriyi yerle bir

edebiliyor.

Otto Bretscher: Böylesine zeki ve
çal›flkan ö¤rencilere ders vermek
gerçekten bir zevk
Ben Koç Üniversitesi’ne bir y›ll›¤›na

“sabbatical” (üniversite ö¤retim üyelerinin

ço¤unlukla yedi senede bir yapt›klar›

ücretl i  izin y› l ›)  iznimi kullanarak

Amerika’nin Maine eyaletindeki Colby

College’dan gelen bir misafir ö¤retim

üyesiyim. Aslen ‹sviçreliyim ve ‹sviçre

vatandafl› olarak, Zürich Üniversitesi ve

Harvard Üniversitesi’nde e¤itim gördüm.

10 y›l› aflk›n bir süredir de Harvard’da

Matematik Bölümü’nde dersler veriyorum.

fiu ana kadar Koç Üniversitesi’ndeki

yaflam›m benim için gerçekten zevkli bir

deneyim oldu. Böylesine zeki ve çal›flkan

ö¤rencilere ders vermek gerçekten bir

zevk;aç›kça söyleyebilirim ki buradaki

DOSYA
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ö¤renci ler im Harvard’daki  benzeri

s›n›flardakilerden daha iyi.  Matematik

program›  i y i  düflünülmüfl,  özenle

haz›rlanm›fl ve yüksek gayeleri olan bir

program; not enflasyonu (grade inflation)

ve akademik aptallaflma (dumbing down)

gibi olgular›n bu sahillere ulaflmam›fl

olmas› sevindirici. Kampüste tan›flt›¤›m

insanlar, ö¤renciler, meslektafllar›m ve

görevliler kibar ve cana yak›n.  

[Otto Bretscher Haziran 2006’da KU

mace ras ›n ›  fl imd i l i k  nok ta la y ›p ,

Amerika’daki görevine geri döndü. (E.C.)]

Emre Alkan: Kavramlara de¤iflik

bak›fl aç›lar› ö¤rencilerin ilgisini

çekti¤i gibi e¤itimin daha kaliteli

olmas›n› sa¤l›yor
Ben bu dönem Matematik Bölümü’nde

göreve bafllad›m. Doktoram› University of

Wisconsin, Madison’dan 2003’te ald›m.

Doktora sonras› üç sene 2003-2006

U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  U r b a n a -

Champaign’de J. L. Doob Research

yard›mc› doçent olarak görev yapt›m.

Araflt›rma yapman›n yan› s›ra senede üç

ders ö¤retme görevim vard›. Çal›flma

alan›m analit ik  say› lar  teor isi  ve

uygulamalar› .  Amac›m burada da

ö¤rencilere faydal› olmak ve f›rsat

oldu¤unda kendi konumda dersler verip

say›lar teorisini ö¤rencilere sevdirmek.

Asl›nda baz› özelleflmifl konularda ders

vermek, ilgili ö¤renciler oldu¤unda çok

yararl› ve ö¤rencileri araflt›rmaya teflvik

eden bir faaliyet. Bu arada bence de¤iflik

konularda ders vermek ders veren kifli

için de çok yararl› bir faaliyet. Ço¤u

zaman bir dersi birkaç kez verdi¤iniz

zaman baz› kavramlara alternatif ve daha

kestirme ö¤retme yollar› keflfediyorsunuz.

Kavramlara de¤iflik, al›fl›lagelmiflin

d›fl›nda bak›fl aç›lar› ö¤rencilerin ilgisini

çekti¤i gibi e¤itimin daha kaliteli olmas›n›

sa¤l›yor.

Sinan Ünver: Matematik Bölümü’nü

çok s›cak ve araflt›rma yapmaya çok

elveriflli buluyorum
Koç Üniversitesi Matematik Bölümü'ne

bu sene kat›ld›m. Lisans e¤itimimi

1997'de ODTÜ'de, doktoram› 2003'te UC-

Berkeley'de tamamlad›m. Üç sene

University of Chicago'da post-doctoral

pozisyonda çal›flt›ktan sonra bu sene

Türkiye'ye döndüm.  Koç Üniversitesi'ne

gelmemin en büyük nedeni Matematik

Bö lümü’nde  ve  tüm ünivers i tede

araflt›rma düzeyinin çok yüksek olmas›,

üniversitenin sa¤lad›¤› imkanlar ve

Tü rk i y e ' dek i  ö¤ r enc i l e r e  f a yda l ›

olabilmekti. Daha önce iki defa ziyaret

etti¤im Matematik Bölümü’nü çok s›cak

ve araflt›rma yapmaya çok elveriflli

buldum. Seçkin ö¤retim üyelerinden

o l u fl a n  M a t e m a t i k  B ö l ü m ü ’ n d e

çal›flmaktan çok zevk alaca¤›ma eminim.

Araflt › rma alan›m genel  o larak

aritmetiksel cebirsel geometri, özel olarak

moti f ler  teor is i .  Mot i f ler  cebirsel

geometrideki say›lar teorisi aç›s›ndan

önemli olan objelerin lineer cebirsel

metodlar kullanarak anlafl›lmas›n›

sa¤l › yor .  fiu s › ra lar  Kar ›fl ›k  Tate

Mot i f le r i ’n in  p-adik  öze l l ik le r i y le

ilgileniyorum.
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Ne zamandan beri Koç Üniversitesi’nde

görev yap›yorsunuz?

‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi

mezunuyum. Tüm çal›flma hayat›m› Koç

Toplulu¤u flirketlerinde geçirdim. En son

olarak da 1993 y›l›ndaki kuruluflundan

beri Koç Üniversitesi’nde Mali ‹fller Müdürü

olarak görev yap›yorum.

Koç Üniversitesi’nde bu kadar uzun

y›llar çal›flm›fl olmak üniversite ile

aran›zda nas›l bir ba¤ oluflmas›n›

sa¤lad›?

‹stinye Kampüsü’nde küçük bir kadro ile

bafllad›¤›m›z zamandan bugüne kadar

Koç Üniversitesi’nin h›zla büyüdü¤ünü

görüyoruz. Bu da insanda kendi çocu¤unun

büyüyüflünü izler gibi bir duygu oluflturuyor

ve aran›zda bir ba¤ kuruluyor. Koç

Üniversitesi de benim hayat›m›n önemli

bir parças› oldu.

Mesleki bilgi birikiminizin yan› s›ra

iletiflim yeteneklerinizin de kuvvetli

olmas›n› gerektiren bir göreviniz var.

Bu meslekte uzun y›llard›r çal›fl›yor

olman›z›n size katk›lar› nelerdir?

Koç Üniversitesi’nde görev almadan önce

uzun y›llar Koç Toplulu¤u flirketlerinde

çal›flt›m. Bu flirketlerde çal›flm›fl olmak

mesleki birikiminizi oldu¤u kadar ister

istemez kifliler aras› iletiflim yeteneklerinizi

de güçlendiriyor. Çal›flma hayat›n›zda bir

dolu insan tan›yor ve o insanlara nas›l

y a k l a fl a c a ¤ › n › z ›  ö ¤ r e n i y o r s u n u z .

Koç Üniversitesi’nde göreve bafllad›ktan

sonra da burada birlikte oldu¤um kiflilerle

sa¤l›kl› ve net iliflkiler kurmaya çal›flt›m.

Ö¤rencileri çocu¤unuz, ö¤retim üyelerini

ve üniversite çal›flanlar›n› arkadafl›n›z, ifl

yapt›¤›n›z di¤er kurulufllar› da mesleki

paydafllar›n›z olarak gördü¤ünüz sürece

zaten konuya hakim oluyorsunuz.

Mali ‹fller Müdürü olarak görev

yapt›¤›n›z süre içinde yaflad›¤›n›z ilginç

bir olay› bizimle paylafl›r m›s›n›z?

Üniversitenin aç›ld›¤› ilk y›l, Adana’dan

arayan bir bey okul ücretini gönderece¤ini,

çocu¤un Koç Üniversitesi’ni kazanmad›¤›n›

ama yine de kendisi k›z›n›n mutlaka bizim

üniversitemizde okumas›n› istedi¤ini

söyledi. Bense kendisine kay›t yapt›rma

hakk› kazanan tüm ö¤rencilerin ÖSYM

kanal›yla üniversitemize yerlefltirilmesi

gerekti¤ini anlatt›m. Benim bütün

aç›klamalar›ma ra¤men bir türlü tatmin

olmad› ve çok büyük bir hayal k›r›kl›¤›na

u¤rad›. Beyefendi kay›t yapt›rmak için,

bense böyle bir fleyin mümkün olmad›¤›,

merkezi yerlefltirme ile gelen ö¤renciler

d ›fl ›nda k imsenin  kay › t  hakk ›n ›n

bulunmad›¤› konusunda kendisini ikna

etmek için o gün çok u¤raflm›flt›m.

Mali ‹fller Müdürlü¤ü’nün organizasyon

yap›s› hakk›nda bilgi verir misiniz?

Mali ‹fller hiçbir zaman hata ve gecikme

kabul etmez. Koç Üniversitesi Mali ‹fller

M ü d ü r l ü ¤ ü ’ n ü n  y a p › l a n d › r › l m a s ›

aflamas›nda ben ikili bir organizasyon

sistemi kurmay› tercih ettim. Bu sistemde

bir grup arkadafl›m Muhasebe kay›tlar›n›

tutuyor, di¤er grupsa Raporlama ve

ö¤rencilere yönelik ifllemleri yürütüyor.

Her iki grup da neticelerini ve raporlar›n›

zaman›nda bana teslim etmekle yükümlü.

Muhasebe grubu,  tüm kay› t lar ›

hesaplara girmekle yükümlü. Asl›nda iflin

özü de burada yat›yor çünkü Raporlama

grubu, bu kaynaktan ald›¤› bilgilere göre

raporlar›n› haz›rl›yor. Raporlama ve

ö¤renci ifllerinden sorumlu arkadafllar ise

ö¤rencilerin tüm sorunlar›n› çözümlemek,

hem ö¤renciler hem de di¤er ifllerle ilgili

tüm raporlar› haz›rlamakla görevliler.

B‹ZDEN B‹R‹
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Nilgün Tüzün
bizden biri

“Ö¤rencileri
çocu¤unuz, ö¤retim

üyelerini ve üniversite
çal›flanlar›n›

arkadafl›n›z, ifl
yapt›¤›n›z di¤er

kurulufllar› da mesleki
paydafllar›n›z olarak
gördü¤ünüz sürece

zaten konuya hakim
oluyorsunuz.” Bu
sözler kuruldu¤u

günden bugüne
üniversitemizin Mali

‹fller Müdürü
görevinde bulunan
Nilgün Tüzün’e ait.

Sorular›m›z›
kendisine yönelttik.
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‹fliniz gere¤i hem çok büyük sorumluluk

tafl›yorsunuz hem de pek çok farkl›

ifllemi bir arada yürütmek, birçok

konuyu bir arada takip etmek

durumundas›n›z. Bunun sa¤lanmas› zor

oluyor mu?
Evet, benim görevim oldukça sorumluluk

isteyen bir pozisyon. Daha önce de

belirtti¤im gibi hiç hata kabul etmeyen bir

görevdeyim. Ben de bunun için, her gün

zordan kolaya do¤ru kendime bir program

yapar›m ve akflama kadar da bu program›n

eksiksiz olarak tamamlanmas›n› sa¤lamaya

çal›fl›r›m. Ayr›ca belki de y›llar›n birikimi

olarak bir konu üzerinde çal›fl›rken iki

dakikal›k bir ara ile çal›flma arkadafllar›m›n

bana getirdi¤i acil bir problemi de

halletmeye çal›fl›r›m.

‹flinizin gere¤i olarak tak›m çal›flmas›n›n

ön planda olmas› gerekiyor. Görev

da¤›l›mlar›n› yaparken nelere dikkat

ediyorsunuz? Bölüm içi koordinasyonu

nas›l sa¤l›yorsunuz?
‹fl da¤›l›m›n› yaparken herkese yetene¤ine

ve konusunda en iyi oldu¤u alana göre görev

veriyorum. ‹fl takibine önem veren bir kifli

oldu¤um için sabahlar›, arkadafllar›m›n

üzerinde çal›flt›klar› konularda neler

yapt›klar›n›, ifl durumlar›n› kontrol ediyorum.

Her ay en az bir kere toplan›p genel bir

durum de¤erlendirmesi yap›yoruz ve

önümüzdeki ay›n çal›flma program›n›

oluflturuyoruz. Ayr›ca Muhasebe ve

Raporlama gruplar›ndan sorumlu iki de

yard›mc›m var; Aykut Yefliltepe ve Hasan

Tafldemir (ö¤rencilerin Hasan Abisi).

Üniversi te yönet imi  Mal i  ‹fl ler

Müdürlü¤ü’ne nas›l  yaklafl›yor?
Koç Üniversitesi her konuya oldu¤u gibi

mali konulara da son derece önem veriyor.

Do¤rudan Rektörlü¤e ba¤l› çal›flmam›z

nedeniyle gerekti¤inde yönetime her konuda

h›zla ulaflabiliyoruz. Rektörlük de bizim

kanun ve kurallar› en iyi flekilde ve eksiksiz

olarak uygulayaca¤›m›z› bildi¤i için bize

son derece özgür ve sa¤l›kl› bir çal›flma

ortam› sa¤l›yor.

Eklemek istedikleriniz?
Tüm çal›flma hayat›m boyunca, bir yönetici

olarak hiçbir zaman odam›n kap›s›n›

kapatmad›m. Dolay›s›yla, her an herhangi

bir problemi, sorusu olan kifliler ve ö¤renciler

bana ulaflabildi. ‹fl hayat›n›n profesyonel

bir ortam oldu¤unu, kiflisel küskünlüklere

ve k›zg›nl›klara yer olmad›¤›n›, her zaman

kurumun menfaatlerinin kiflilerin önünde

geldi¤ini göz önünde bulundurdum.
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“Hiç hata kabul
etmeyen bir
görevdeyim. Ben de
bunun için, her gün
zordan kolaya do¤ru
kendime bir program
yapar›m ve akflama
kadar bu program›n
eksiksiz olarak
tamamlanmas›n›
sa¤lamaya çal›fl›r›m.”

“‹stinye Kampüsü’nde
küçük bir kadro ile

bafllad›¤›m›z zamandan
bugüne kadar Koç

Üniversitesi’nin h›zla
büyüdü¤ünü görüyoruz.

Bu da insanda kendi
çocu¤unun büyüyüflünü

izler gibi bir duygu
oluflturuyor ve aran›zda
bir ba¤ kuruluyor. Koç
Üniversitesi de benim
hayat›m›n önemli bir

parças› oldu.”
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oç Üniversitesi bünyesinde kurulan

Mikro Nano Sistemler Laboratuvar›’n›n

so¤utma ihtiyac›n› karfl›lamak üzere YCSA-

H 60 TP tipi bir chiller cihaz›n› üniversiteye

hibe eden DemirDöküm ile Koç Üniversitesi,

nanoteknoloji araflt›rmalar› konusunda

iflbirli¤i yapacak. Konuyla ilgili olarak bilgi

veren Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Dekan› Prof. Dr. ‹rfladi Aksun, “Bu ba¤›fl ile

Koç Üniversitesi ve DemirDöküm aras›nda

uzun y›llar sürece¤ini umdu¤umuz bir iflbirli¤i

bafllayacak. Nanoteknoloji araflt›rmalar›m›z

bu ba¤›fl ile ivme kazan›rken, buradan

yetiflecek ö¤rencilerimiz DemirDöküm’ün

konuya katk›lar›n› bilerek mezun olacaklar,

di¤er yandan da laboratuvar imkanlar›m›z

DemirDöküm’ün araflt›rma gelifltirme

projeleri için her zaman kullan›ma

aç›k olacakt›r” dedi.

Türkiye’de sektöründe 52. y›l›n› kutlayan

ilk firma olan ›s›tma-iklimlendirme

sektörünün lideri DemirDöküm, dünya

pazar›nda edinmifl oldu¤u güçlü konum,

know-how ve tecrübeyle modern ve teknolojik

üretim yöntemlerine uygun olarak üretimini

sürdürüyor. Vizyonu do¤rultusunda, teknoloji

üreten bir dünya markas› olarak tüketicisi

ile bütünleflmeyi, kendi Ar-Ge'si ve stratejik

ortakl›klar› ile sektöründe dünyan›n önemli

oyuncular›ndan biri olmay› hedefleyen

DemirDöküm, Türkiye’de ilk döküm radyatör,

ilk döküm kazan, ilk gaz yak›tl› soba, ilk

döküm kat kaloriferi, ilk flofben, ilk panel

radyatör ve ilk kombi üretimlerini

gerçeklefltiren firma. Bu do¤rultuda Ar-Ge

ve ürün gelifltirme faaliyetlerini sürdüren

DemirDöküm, Mikro Kojenerasyon Üniteleri

baflta olmak üzere, nanoteknoloji, kimyasal

enerjiyi elektrik ve ›s› enerjisine dönüfltüren

sistemler, kimyasal ›s› pompalar›,

yenilenebilir enerji kaynaklar› ile beslenen

ileri ›s›tma sistemleri ve kaskad sistemler

üzerinde çal›flmalar gerçeklefltiriyor.

HABER
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Koç Üniversitesi,
DemirDöküm ile

nanoteknoloji
araflt›rmalar›

konusunda iflbirli¤i
yapacak. DemirDöküm,
Mikro Nano Sistemler

Laboratuvar›’n›n
so¤utma ihtiyac›n›

karfl›lamak üzere YCSA-
H 60 TP tipi bir chiller
cihaz›n› üniversitemize

hibe etti.

K

Koç Üniversitesi ve DemirDöküm’den
Ar-Ge çal›flmalar› için iflbirli¤i

Mühendislik Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. ‹rfladi Aksun
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Dünyada giderek artan enerji ihtiyac›na

yönelik yeni aray›fllar h›zla sürerken ve yeni

sistemler gündemde tart ›fl› l › rken,

DemirDöküm dünyada özellikle konut

›s›tmalar›nda kullan›m› teflvik edilen “kendi

elektri¤ini kendin üret, hem ›s›n, hem kullan,

fazlas›n› devlete sat” yaklafl›m› üzerinde

flekillenen “Mikro Kojenerasyon Üniteleri”

için yat›r›mlar›na bafllad›. Bu amaçla 1973

y›l›ndan bu yana Almanya’da faaliyet

gösteren Rabien Energy flirketi ile anlaflma

imzalayan DemirDöküm, ›s›tma sektöründeki

iddial› hedeflerini yeni teknolojiler ve

yat›r›mlarla sürdürüyor.

1.2 milyon euro bütçeli  Ar-Ge yat›r›m›
Dünyada enerji gereksiniminin giderek

artmas› ve enerji fiyatlar›n›n yükselmesiyle

birlikte bu alanda hem enerji üreten hem

de konutun ›s›tma ihtiyac›n› karfl›layan mikro

kojenerasyon üniteleri için 1.2 milyon euro

bütçeli Ar-Ge yat›r›m› yapma karar› alan

flirket, Rabien Energy ile yapt›¤› anlaflmaya

göre gerçekleflecek projeyi, “Ar-Ge” ve

“yat›r›m-üretim” çal›flmalar› olmak üzere

iki aflamada gerçeklefltirilecek. Projenin Ar-

Ge  ça l › flmalar ›n ›n  2007  y › l ›nda

tamamlanmas›n› takiben, üretim için

yat›r›ma bafllanacak. Bu yat›r›m projesinin

esas amac›, klasik yak›t teknolojisini

kullanarak, küçük üretim merkezleri

yaratarak elektri¤i üretmek, üretim s›ras›nda

ortaya ç›kan ve büyük santrallerde kaybolan

›s›y› mekanlar›n ›s›nmas›, su ›s›tma ve

so¤utma için kullanmak olarak belirlendi.

Projedeki “mikro” kelimesi “ev ölçekli” bir

sistem olmas›ndan kaynaklan›yor.

Yat›r›mlar›n tamamlanmas›yla 36 milyon

euro ciro elde etmeyi planlayan DemirDöküm

ayn› kapsamda sadece bu yat›r›mla

kalmay›p, yeni enerji kaynaklar›n›n

yarat›lmas› yönündeki yat›r›mlar›na, hidrojen

teknolojisine ve günefl enerjisine dayal›

yat›r›mlar ile devam edecek.

Hidrojen yak›t›n› kullanan di¤er

mikrokojenerasyon projesi ise, TÜB‹TAK MAM

ile birlikte, kamusal kullan›ma yönelik olarak

haz›rlanan genifl kapsaml› projedir. Toplam

3 Milyon Euro Ar-Ge bütçesi olan proje, hem

temel elemanlar›n (bipolar plaka, membran

vb.) üretimini, hem de bütünsel cihaz

üretimini kaps›yor. Bu projelere Koç

Üniversitesi, E‹E‹ ve ‹TÜ gibi kurulufllar da

destek veriyor.

Nanoteknoloji konusundaki çal›flmalar›n›

ise, Ulusal Nanoteknoloji Araflt›rma Merkezi

ile birlikte sürdüren DemirDöküm, Merkez’le

günefl panelleri ile günefl enerjisinden verimli

elektrik üretimi konusunda birlikte çal›fl›yor.

DemirDöküm Genel Müdürü Bülent Lütfü

K›z›ltan, nanoteknolojiye verdiklerini

önemden bahsederken, Türkiye gibi ülkeler

için nanoteknolojinin büyük f›rsatlar

sundu¤unu belirterek, “DemirDöküm

sektöründe lider. Ancak liderlik sadece ciroyla

ve sat›fllarla aç›klanamaz. Bu tür teknolojileri

ülkemize getirmemiz aç›s›ndan bir

sorumlulu¤umuz  var” diye ekliyor. Ar-Ge

Departman›’n› yeniden yap›land›rd›klar›n›

kaydeden K›z›ltan, Türkiye’nin Ulusal

Nanoteknoloji Araflt›rma Merkezi’ne

gereksinimi oldu¤unu, yeni teknolojili

ürünlerinden, günefl pilleri ve fulserler

üzerinde yo¤unlaflt›klar›n› aç›kl›yor. Bak›r

ve alafl›ml› saçlarda nanoteknoloji

özelliklerini kullanarak ›s› transfer katsay›s›n›

yükselten, böylelikle verimlili¤i ve emisyonlar›

azaltan özel malzemeler konusunda çal›flmak

istediklerini vurgulayan Bülent Lütfü K›z›ltan,

“Bunlar daha küçük ve daha hafif cihazlarla,

daha verimli, gücü yüksek cihazlar elde

etmemizi sa¤layacak, maliyetler düflecek,

ürünler son derece teknolojik olacak.

Böylelikle global pazarda özellikle

Avrupa’daki rakiplerimizle bafla bafl

mücadele etme f›rsat› yakalayaca¤›z” diye

ekledi. Tüm bu çal›flmalar›n ›fl›¤›nda, 2006

y›l› DemirDöküm’ün önemli iflbirli¤i ve

yat›r›mlara giriflti¤i, kendi teknolojisi ile

üretti¤i yeni ürünleri ve Ar-Ge çal›flmalar›

ile de farkl›l›k yaratt›¤› önemli bir y›l olarak

kayda geçiyor.
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DemirDöküm Genel Müdürü Bülent Lütfü K›z›ltan

Türkiye’de sektöründe
52. y›l›n› kutlayan ilk firma olan

›s›tma-iklimlendirme
sektörünün lideri

DemirDöküm, dünya pazar›nda
edinmifl oldu¤u güçlü konum,

know-how ve tecrübeyle
modern ve teknolojik üretim
yöntemlerine uygun olarak

üretimini sürdürüyor. 2006 y›l›
DemirDöküm’ün önemli

iflbirli¤i ve yat›r›mlara giriflti¤i,
kendi teknolojisi ile üretti¤i yeni
ürünleri ve Ar-Ge çal›flmalar›

ile de farkl›l›k yaratt›¤› önemli
bir y›l olarak kayda geçiyor.

Mühendislik Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. ‹rfladi
Aksun, “Bu ba¤›fl ile Koç
Üniversitesi ve
DemirDöküm aras›nda
uzun y›llar sürece¤ini
umdu¤umuz bir iflbirli¤i
bafllayacak.
Nanoteknoloji
araflt›rmalar›m›z bu ba¤›fl
ile ivme kazan›rken
laboratuvar imkanlar›m›z
DemirDöküm’ün
araflt›rma gelifltirme
projeleri için her zaman
kullan›ma aç›k olacakt›r”
dedi.
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oç Üniversitesi ö¤retim üyelerinin
çal›flmalar› TÜBA ve TÜB‹TAK’›n teflvik

ödüllerine lay›k görüldüler. KÜ Matematik
Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. Burak Özba¤c›’n›n
‘Lefschetz lif uzaylar› ve kontakt yap›lar’
konular›ndaki uluslararas› çal›flmalar› 2006
TÜB‹TAK-TWAS (Üçüncü Dünya Bilimler
Akademisi) Teflvik Ödülü’nü ald›. KÜ Endüstri
Mühendisli¤i Bölümü’nden Yard. Doç. Dr.
Metin Türkay, Mühendislik Bilimleri alan›nda
2006 TÜB‹TAK Teflvik Ödülü’ne lay›k görüldü.
Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA), sosyal
bilimler alan›nda faaliyette bulunanlara
verdi¤i 2006 TÜBA Sosyal Bilimlerde Teflvik
Ödülü’nü Yard. Doç. Dr. Zeynep Akflin
Karaesmen ald›. Yard. Doç. Dr. Demet Yalç›n
ise Sabanc› Üniversitesi ve Brookings
Enstitüsü iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen “Sak›p
Sabanc› Uluslararas› Araflt›rma Ödülü”
yar›flmas›nda üçüncülük ödülünü Amerikan
Alman Marshall Fonu Türkiye Direktörü Suat
K›n›kl›o¤lu ile paylaflt›.

Burak Özba¤c›’ya 2006 TÜB‹TAK-
TWAS Teflvik Ödülü
Bize kendinizi ve yapt›¤›n›z çal›flmalar›
anlat›r m›s›n›z?
1972 y›l›nda Konya’da do¤dum. Matematik
merak›m daha çok küçük yafllardan
itibaren babam›n bu konuya amatörce
ilgisi sayesinde bafllad›. Ankara Fen
Lisesi’nde okurken matematikçi olmak
iste¤im kendini iyice belli etmiflti. 1990
ÖYS s›nav›nda Türkiye 16’›nc›s› olmama
ra¤men tek tercihim olan ODTÜ Matematik
Bölümü’ne girdim. Bölümü üç y›lda 3.97
ortalama ile birinci olarak tamamlad›m.
1994 y›l›nda doktora için California
Üniversitesi, Irvine’a gittim. Doktora konum
dört boyutlu uzaylar içindeki Lefschetz
liflenmeleri ile ilgiliydi. Doktora sonras›
araflt›rma için gitti¤im Michigan Devlet
Üniversitesi’nde 1999-2002 y›llar› aras›nda
çal›flt›m. Bu s›rada kontakt yap›lara merak
s a r d › m .  2 0 0 2 ’ d e n  i t i b a r e n  K o ç
Üniversitesi’nde yard›mc› doçent olarak
çal›flmaktay›m. 2005-2006 döneminde
Amerikan Bilim Vakf›’n›n bir bursuyla
Geo rg ia  Tekno lo j i  Ens t i tüsü ’nde
araflt›rmalar yapt›m. A¤ustos 2006’da
Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü’nde Yard›mc›
Doçent olan fiuhnaz Y›lmaz ile evlendim.

Daha önce TÜBA’n›n 2003 y›l› GEB‹P
Ödülü’nü alm›flt›n›z. fiimdi de TÜB‹TAK-
TWAS (Üçüncü Dünya Bi l imler
Akademisi) Teflvik Ödülü’nün sahibi
o l d u n u z .  Ö d ü l  k o n u s u n d a k i
düflüncelerinizi ve neler hissetti¤inizi
ö¤renebilir miyiz?
2003 y›l›nda, yani Koç Üniversitesi’ndeki
ilk y›l›mda, Türkiye Bilimler Akademisi
(TÜBA) taraf›ndan verilen Seçkin Genç
Bilim Adam› Ödülü’nü almak beni çok
mutlu etti. Üstelik TÜBA tam üç y›l boyunca
bana bilimsel harcamalar›m için epeyce

maddi destek sa¤lad›. Böylece bu süre
içinde dünyan›n pek çok ülkesinde
konferanslara kat›lma flans›m oldu.

2006 y›l›nda ise TÜB‹TAK-TWAS Teflvik
Ödülü’nü ald›m. Bu ödül sadece dört y›lda
bir, bir Türk üniversitesinde çal›flan ve 40
yafl›n› geçmemifl tek bir matematikçiye,
teflvik için veriliyor. Bu ödüle daha 34
yafl›ndayken lay›k görülmem elbette beni
çok onurland›rd›. TÜB‹TAK ödülleri bu y›l
bas›nda bilimin Oscar’lar› diye adland›r›ld›.
Milliyet gazetesi de benimle yapt›¤› bir
görüflmeyi 13 A¤ustos 2006’da yay›mlad›.

Ö d ü l  a l m a n › z a  s e b e p  o l a n
çal›flmalar›n›z hakk›nda detayl› bilgi
verir misiniz?
Benim çal›flma alan›m›n ad› Topoloji’dir.
Esas olarak ilgi alan›m üç ve dört boyutlu
uzaylar. Ödül almam›n nedeni ‘Lefschetz
lif uzaylar› ve kontakt yap›lar’ konular›ndaki
uluslararas› çal›flmalar›md›r. K›saca
özetlemek gerekirse:

Lefschetz uzaylar›: Lefschetz lif uzaylar›
dört boyutlu soyut uzaylard›r. Kabaca tarif
etmek gerekirse, iki boyutlu bir yüzeyi
(örne¤in bir simidin d›fl yüzeyi) yine iki
boyutlu baflka bir yüzeyle ‘çarpmakla’ bir
Lefschetz lif uzay› elde edilebilir. ‹ki boyutlu
iki yüzeyin çarp›m›n›n neden dört boyutlu
olaca¤›n› anlamak için flu örne¤i
düflünebilirsiniz: Ka¤›t üzerindeki düz yatay
bir çizgiyi yine ka¤›t üzerindeki dikey bir
düz çizgiyle çarparsak asl›nda elde
edece¤imiz içi dolu bir dikdörtgenden (iki
boyutlu bir yüzey)  baflka bir fley de¤ildir.
 Bu konudaki en büyük katk›m, Michigan
Devlet Üniversitesi’nde çal›flan Prof.
Selman Akbulut ile birlikte, baz› karmafl›k
uzaylar›n asl›nda Lefschetz lif uzaylar›
oldu¤unu kan›tlamak ve bu yolla bu
karmafl›k uzaylar› baflka geometrik
özellikleri olan uzaylar›n içine gömmek için
buldu¤umuz teknik olmufltur.

K
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ÖDÜLLER

Koç Üniversitesi
ö¤retim üyelerinden

Burak Özba¤c› ve
Metin Türkay’›n

çal›flmalar› TÜB‹TAK
taraf›ndan

ödüllendirilirken
Zeynep Akflin
Karaesmen’in

çal›flmas› TÜBA
taraf›ndan ödüle lay›k
görüldü. Demet Yalç›n

ise Sak›p Sabanc›
Uluslararas› Araflt›rma

Ödülü yar›flmas›nda
üçüncülük ödülü ald›.

Ö¤retim üyelerimizin baflar›lar›
ödüllendiriliyor

Burak Özba¤c›: “Bu ödül sadece dört y›lda bir, bir Türk üniversitesinde çal›flan
ve 40 yafl›n› geçmemifl tek bir matematikçiye, teflvik için veriliyor. Bu ödüle
daha 34 yafl›ndayken lay›k görülmem elbette beni çok onurland›rd›.”
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    Kontakt yap›lar: Kontakt yap›lar üç boyutlu
uzaylarda her noktada bir düzlem seçerek
elde edilir. Bu düzlemler öyle seçilmelidir ki
uzay›n herhangi bir yerinde hiçbir yüzeyin
te¤et düzlemleri bu seçilen düzlemlerle
tamamen ayn› olmas›n.  Son y›llarda kontakt
yap›lar›n üç (ve hatta dört) boyutlu soyut
uzaylar› anlamak için çok elveriflli yap›lar
oldu¤u anlafl›lm›flt›r.

Bu konudaki en büyük katk›m Macar
matematikçi Prof. Andras Stipsicz ile
yazd›¤›m›z ‘Surgery on contact 3-manifolds
and Stein surfaces’ (Kontakt üç boyutlu
uzaylarda ameliyatlar ve Stein yüzeyleri)
adl› kitap olmufltur. 2004 y›l›n›n Aral›k
ay›nda matematik dünyas›n›n seçkin
yay›nevi Springer taraf›ndan bas›lan
kitab›m›z dünyada bu konuda yaz›lm›fl ilk
kitapt›r.

Koç Üniversitesi’nde görev yapman›z›n
size sa¤lad›¤› katk›lar nelerdir?
Bilimsel çal›flmalar›mda her zaman bana
destek olan Koç Üniversitesi’nin maddi
imkanlar› en az Amerika’da çal›flt›¤›m
üniversiteler kadar iyi. Bu üniversitede
çal›flmaktan çok memnunum.

Yard. Doç. Dr. Metin Türkay’a
2006 TÜB‹TAK Teflvik Ödülü
Okurlar›m›za kendinizi tan›t›p yapt›¤›n›z
çal›flmalar hakk›nda bilgi verir misiniz?
Lisans ve yüksek lisans derecelerimi Orta
Do¤u Teknik Üniversitesi’nden ald›ktan sonra
doktora derecemi Carnegie Mellon
Üniversitesi’nde tamamlad›m. Doktora
tezimde do¤rusal olmayan özelliklere sahip
üretim sistemlerinin eniyilenmesi için
tamsay›-kar›fl›k modellerin oluflturulmas›
ve çözüm metodlar›n›n gelifltirilmesi
konular›n› çal›flt›m. Doktora sonras› üç y›l
s ü r e y l e  J a p o n y a ’ d a  M i t s u b i s h i
Corporation’da optimizasyon teknolojileri
grup lideri olarak çal›flt›m ve tedarik zinciri
yönetimi ve bilgisayar destekli ilaç tasar›m›
konular›nda çeflitli projeler yapt›m. 2000
y›l›ndan itibaren Koç Üniversitesi Endüstri
Mühendisli¤i Bölümü’nde çal›flmaktay›m.
Araflt›rmalar›m›za teorik boyutta tamsay›-
kar›fl›k eniyileme modellerinin oluflturulmas›,

çözüm yöntemlerinin gelifltirilmesi yönünde
devam ediyor ve çeflitli sektörlerde
uygulamalar yap›yoruz.

Türkiye'nin en prestijli ödülü olarak
nitelendirilen 2006 TÜB‹TAK Ödülleri
aç›kland›.  Siz de Teflvik Ödülü
kazand›n ›z .  Ödül  konusundaki
düflüncelerinizi ve neler hisseti¤inizi
ö¤renebilir miyiz?
Bir bilim insan› için yapt›¤› çal›flmalar›n
kabul edilmesi ve ödüllendirilmesi çok güzel.
Bu tür ödüllerin bilim insanlar›na olumlu
katk›lar› olaca¤›na inan›yorum. Ben bu
ödülün kiflisel boyutunun yan›nda bir de
araflt›rma alan›m›zla ilgili boyutunu da dile
getirmek isterim. Bu ödülü üzerinde
çal›flt›¤›m›z optimizasyon model ve çözüm
yöntemlerinin öneminin bir göstergesi olarak
de¤erlendiriyorum.

Teflvik ödülü alman›za sebep olan
çal›flman›z hakk›nda detayl› bilgi verir
misiniz?
Araflt›rmalar›m›z bir sistemin performans›n›
eniyileyecek kararlar› belirlemek amac›yla
analiz yapma, matematiksel modelleme,
matematiksel çözümleme ve çözüm
yöntemleri gelifltirmeye yönelik bilim dal›
olarak tan›mlayabilece¤imiz ‘Yöneylem
Araflt›rmas›’ alan›ndad›r. Yapt›¤›m›z
çal›flmalar yöneylem araflt›rmas›nda önemli
bir yeri olan tamsay›-kar›fl›k programlama
problemleri için modelleme yaklafl›mlar› ve
çözüm yöntemleri gelifltirmeye yo¤unlaflt›.
Tamsay›-kar›fl›k programlama problemleri
bilim ve mühendislik problemlerinde s›kl›kla
karfl›m›za ç›kt›¤› gibi endüstri ve ifl
dünyas›nda karfl›lafl›lan karar süreçlerinde
yo¤un olarak kullan›lmaktad›r. Bir sistemin
performans›n› eniyileyecek kararlardan
baz›lar›n›n de¤erleri Evet/Hay›r (ikili ve/veya
tamsay›l›) olabilirken baz›lar› da reel de¤erler
 alabilmektedir. Bir problemde hem
Evet/Hay›r hem de reel de¤erler alabilen
karar de¤iflkenleri mevcutsa problemin
matematiksel modelinin oluflturulmas›nda
ve en iyi çözümün elde edilmesinde ciddi
zorluklarla karfl›lafl›l›r. Bu zorluklar› gidermek
amac›yla Genellenmifl Ayr›fl›k Programlama

(Generalized Disjunctive Programing)
modelleme yaklafl›m›n› ve bu karmafl›k
problemlerde en iyi çözümlerini elde etmeye
yönelik mant›k-tabanl› çözüm yöntemleri
gelifltiriyoruz. Yöneylem Araflt›rmas›'n›n en
önemli özelliklerinden birisi teorik
çal›flmalar›n gerçek hayatta karfl›lafl›lan
farkl› problemlere uygulanabilirli¤idir. Teorik
çal›flmalar›m›z› tedarik zinciri yönetimi,
enerji planlamas›, lojistik sistemlerinin
eniyilenmesi, veri madencili¤i ve ilaç aday›
moleküllerin bilgisayar destekli tasar›m›
konular›nda uyguluyoruz.

Koç Üniversitesi'nde görev yapman›z›n
size sa¤lad›¤› katk›lar nelerdir?
Koç Üniversitesi e¤itimle araflt›rma
aras›ndaki dengeyi sa¤lamaya çal›flan bir
üniversite. Dolay›s›yla ö¤rencilerimize kaliteli
e¤itim verirken uluslararas› düzeyde
araflt›rma yapmay› da hedefliyoruz. Bu
anlay›fl›n hakim oldu¤u bir ortamda bilim
insanlar› daha üretken olabiliyorlar. Ayr›ca
Koç Ünivers i tes i ’nde o luflturu lan
disiplinleraras› araflt›rma gruplar›n›n da
faydal› oldu¤una inan›yorum.
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Metin Türkay: “Bir bilim insan› için yapt›¤› çal›flmalar›n kabul edilmesi ve
ödüllendirilmesi çok güzel. Bu ödülü üzerinde çal›flt›¤›m›z optimizasyon model
ve çözüm yöntemlerinin öneminin bir göstergesi olarak de¤erlendiriyorum.”
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Yard. Doç. Dr. Demet Yalç›n’a
Sak›p Sabanc› Uluslararas›
Araflt›rma Ödülü yar›flmas›nda
üçüncülük ödülü
Bize k›saca kendinizi ve yapt›¤›n›z
çal›flmalar› anlat›r m›s›n›z?
Koç Üniversitesi’nde Uluslararas› ‹liflkiler
Bölümü’nde ö¤retim üyesiyim. Uluslararas›
politika alan›nda, ülkelerin içindeki ve di¤er
ülkelerle olan politik çat›flmalar›n›n
nedenlerini demokrasi, ekonomik geliflme
ve insan haklar› konular› çerçevesinde
ülkeleri karfl›laflt›rmal› analiz ederek
araflt›r›yorum. Türkiye’nin Avrupa Birli¤i
(AB) üyeli¤inin Türkiye ve AB’nin siyasi ve
ekonomik yap›lar›na ve bölgedeki
çat›flmalara olas› etkilerini inceliyorum.

Sabanc› Üniversitesi ve Brookings
Enstitüsü iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen
“Sak›p Sabanc› Uluslararas› Araflt›rma
Ödülü” yar›flmas›nda üçüncülük
ödülünü Amerikan Alman Marshall Fonu
Türkiye Direktörü Suat K›n›kl›o¤lu ile
paylaflt›n›z. “Türkiye’nin Yeni Jeopolitik
Ortam›: Politikalarda Sorunlar ve Yeni
F›rsatlar›” konulu yar›flmada dereceye
girmenizi sa¤layan çal›flman›zdan
bahseder misiniz?
Bu ödülü alan çal›flmamda Türkiye’nin
yeni jeopolitik ortam›n› olas› AB üyeli¤i
çerçevesinde de¤erlendirdim. Yapt›¤›m
araflt›rmalar›n ›fl›¤›nda bu çal›flmada
sundu¤um tezim, gelecekte AB’siz bir
Türkiye’nin, bölgede ve Türkiye’de giderek

artan siyasi bir çalkant› ve çat›flma
ortam›n› beraberinde getirece¤idir.
Türkiye’nin AB üyeli¤inin çok uzun bir
döneme dayand›r›lmas› veya K›br›s gibi
sorunlarla ertelenmesi halinde de
Türkiye’deki siyasi çalkant›lar artarak
devam edebilir. Benim incelemelerime
göre bunun nedenleri Türkiye’de liberal
bir  ekonomik alt  yap›n›n, l iberal-
demokratik bir politik yap› ve kültürün ve
bunlar› pekifltirecek bir hukuk anlay›fl›n›n
henüz oturmam›fl olmas›ndand›r. Bu
süreçlere daha az çat›flmal› ve uyumlu
geçebilmek için Türkiye’nin AB üyeli¤i
gereklidir. ‹kinci Dünya Savafl› sonras›
Almanya, Japonya ve daha sonra ‹spanya,
Portekiz ,  Yunanistan örnekler inde
görüldü¤ü gibi Türkiye demokratikleflme
ve ekonomik kalk›nma sürecinde bat› ile
entegre edilmeli. Bu, AB’ye belli zorluklar
getirecek ancak bölgede çalkant›l› bir
Türkiye’nin varl›¤› AB’nin politikalar› ve
güvenli¤i için daha çok zararl›d›r. Sonuç
olarak, daha bar›flç›l, güvenli ve refah
içinde bir bölge kurmak amaçlan›yor ise,
hem Türkiye AB’ye hem de AB Türkiye’ye
muhtaçt›r.

Ödül konusundaki düflüncelerinizi ve
neler hisseti¤inizi ö¤renebilir miyiz?
Sabanc› Üniversitesi’nin Brookings
Enstitüsü ile bafllatt›¤› bu ödül program›
Türkiye üzerine birçok alanda yeni ve farkl›
düflünce le r in  teflv ik  ed i lmes i  ve
uluslararas› düzlemde ortaya ç›kar›lmas›
aç›s›ndan önemli. Nitekim yar›flmaya yüze
yak›n çal›flma kat›ld› ve yar›s›ndan fazlas›
yabanc› ülkelerden geldi. Böylece bu tür
yar›flma programlar› Türkiye’nin yan› s›ra
bilgi ve bilimin evrenselli¤ine de katk›da
bulunuyor.

Koç Üniversitesi’nde görev yapman›z›n
size sa¤lad›¤› katk›lar nelerdir?
Koç Üniversitesi’nde bilimsel araflt›rmaya
ve bilgi üretimine önem veriliyor. Bu da
benim akademik çal›flma amaçlar›mla
örtüflüyor.
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ÖDÜLLER

Demet Yalç›n: “Bu ödül program› Türkiye üzerine birçok alanda yeni ve farkl› düflüncelerin
teflvik edilmesi ve uluslararas› düzlemde ortaya ç›kar›lmas› aç›s›ndan önemli.”
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Yard. Doç. Dr. Zeynep Akflin
Karaesmen’e TÜBA Sosyal
Bilimlerde Teflvik Ödülü
Okurlar›m›za  kendinizi  tan›t ›p
akademik çal›flmalar›n›z› anlat›r
m›s›n›z?
TED Ankara Koleji ve Orta Do¤u Teknik
Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i
mezunuyum. Yüksek lisans ve doktora
derecelerimi University of Pennsylvania,
Wharton School, Operations and Information
Management Bölümü’nden ald›m.
Fransa’da INSEAD’da ö¤retim üyeli¤inin
ard›ndan 2002 y›l›nda Koç Üniversitesi
‹flletme Bölümü’ne geldim. Araflt›rmalar›m›
yöneylem araflt›rmas› ve hizmet üretim
yönetimi konusunda yürütmekteyim.
Çal›flmalar›mda banka, sa¤l›k sistemi ve
ça¤r› merkezlerinde görülen sistem ve
süreçlerin performans de¤erlendirmesi ve
tasar›m› problemlerini matematiksel
model ler  kul lanarak ince l i yorum.

Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA),
11 y›ld›r sosyal bilimler alan›nda
faaliyette bulunan bilim adamlar›na
verdi¤i “TÜBA Sosyal Bilimlerde Bilim,
Hizmet ve Teflvik Ödülleri”nin bu y›lki
sahipleri belli oldu. Siz de teflvik ödülü
kazand›n ›z .  Ödü l  konusundaki
düflüncelerinizi ve neler hisseti¤inizi
ö¤renebilir miyiz?
Tabii çok sevindim ve onur duydum.
Türkiye’de sosyal bilimlerde de bu tip
bilimsel ödüllerin verilmesi çok hofl bir
fley. ‹flletme konusunda teflvik ödüllerinin
say›s›nda son y›llarda hafif bir art›fl olmufl.
Bu da Türkiye’de konuya akademik olarak
yaklafl›lmas›n›n yayg›nlaflt›¤›n› gösteriyor,
bu aç›dan sevindirici.

Teflvik ödülü alman›za sebep olan
çal›flman›z hakk›nda detayl› bilgi verir
misiniz?
Ödül berat›nda yer alan at›f flöyle: "Ça¤r›

merkezi sistemlerinin tasar›m ve yönetimlerini
konu alan rassal modellerin geniflletilmesine
ve çözümlemesine yapt›¤› katk›lar" nedeniyle.
Benim bu konudaki çal›flmalar›m› dört grup
alt›nda toplamak mümkün: Bunlardan ilk
grup alt›nda yer alan makalelerde modern
ça¤r› merkezlerindeki yeni teknolojiler ve
özellikler göz önünde bulundurularak yeni
kuyruk modelleri önerilmifltir. Bu çal›flmalar›n
baz›lar›nda, Fransa’daki bir ça¤r› merkezinin
planlama problemleri ele al›nd›. Bu
çal›flmalar bilimsel yay›nlara ek olarak daha
sonra flirket içerisinde yap›lan yar›flmada da
en iyi inovasyon ödülüne lay›k görüldü. ‹kinci
gruptaki çal›flmalar› ça¤r› merkezi insan
kaynaklar› problemleri bafll›¤› alt›nda
toplamak mümkün. Bu konuda özellikle esnek
iflgücü olan merkezlerde esneklik ve kapasite
tasar›m› üzerine yap›lm›fl çal›flmalar›m yer
almakta. Üçüncü gruptaki çal›flmalar çapraz
sat›fl uygulamalar› ile ilgili. Çapraz sat›fl
mevcut müflterilere hizmet için geldiklerinde
yeni ürünlerin pazarlanmas› fleklinde
aç›klanabilecek bir uygulamad›r. Benim
çal›flmalar›m çapraz sat›fl için teflvik
planlamas› ve çapraz sat›fl kontrol
problemleri üzerinde durmakta. En son grupta
ça¤r› merkezi d›fl kaynak kullan›m›nda kontrat
tasar›m problemleri yer almakta. Bu çal›flma
üretim yönetimi kontrat tasar›m› literatürüne
ilk hizmet uygulamalar›ndan biri olarak
katk›da bulunmakta.

Koç Üniversitesi’nde görev yapman›z›n
size sa¤lad›¤› katk›lar nelerdir?
Koç Üniversitesi’nde araflt›rmaya önem veren
bir ortam var. Bu çok önemli. Benim en büyük
flans›m burada ça¤r› merkezi problemleriyle
ilgilenen bir grup çal›flma arkadafl›m›n
olmas›. Projelerin ço¤u Endüstri Mühendisli¤i
ve ‹flletme bölümlerinden arkadafllarla ortak
yürüttü¤ümüz çal›flmalar. Ayr›ca Ça¤r›
Merkezi Araflt›rma Grubu ad›nda bir grup
oluflturduk. Amac›m›z hem ortak çal›flmalar›
sürdürmek ve art›rmak, hem de ça¤r› merkezi
sektörü ile iliflki içerisinde olup onlar›n çözüm
arad›¤› problemleri belirleyip bunlar üzerinde
ortak çal›flmalar yürütmek.
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Zeynep Akflin Karaesmen: “Türkiye’de sosyal bilimlerde de bu tip bilimsel ödüllerin
verilmesi çok hofl bir fley. Tabii çok sevindim ve onur duydum.”
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oç Üniversitesi’nde 9-16 Temmuz 2006
tarihleri aras›nda Türkiye’nin çeflitli

illerinden toplam 18 ö¤retmen ve yöneticinin
kat›ld›¤› bir e¤itim kamp› düzenlendi. Koç
Üniversitesi Sosyoloji ve Psikoloji bölümleri
ö¤retim üyelerinden Fatofl Gökflen, Sami
Gülgöz ve Zeynep Cemalciler’in giriflimi ile
bafllatt›¤›, Koç Üniversitesi ve AÇEV Yönetim
Kurulu Baflkan› Ayflen Özye¤in’in destek
verdi¤i proje kapsam›nda Türkiye’nin de¤iflik
illerinden gelen toplam 18 e¤itim görevlisi
üniversitemizin kampüsünde e¤itim ve kültür
programlar›na kat›ld›. Bu toplant›lar
ö¤retmenlerin de iste¤i do¤rultusunda,
konusunda uzman akademisyenler taraf›ndan
yönlendirildi. Program kapsam›nda proje ve
araflt›rma teklifi gelifltirme, s›n›rl› kaynaklarla
e¤itim, e¤itimde elefltirel düflünce, çok dillilik

ve e¤itim, insan ve çocuk haklar› gibi e¤itim
seminerleri yer ald›. Ayr›ca programa kat›lan
ö¤retmenler için ‹stanbul’da kültür ve sanat
turlar› da düzenlendi.

Koç Üniversitesi ö¤retim üyeleri, s›n›rl› ve
zor flartlar alt›nda çocuklar›n e¤itimi için
özveriyle çal›flan ilkokul ö¤retmenlerine
alternatif bir e¤itim ve tart›flma alan›
sa¤lamay› hedefleyen projeyi ileriki y›llarda
da çeflitli üniversitelerin ve Sivil Toplum
Kurulufllar›’n›n deste¤i ile geniflleterek
yayg›nlaflt›rmay› hedefliyor. Koç Üniversitesi
Ö¤retmen Kamp›’na kat›lanlara program
hakk›ndaki  düflünceler ini  sorduk.

Akademik düzeyde bir e¤itim
“E¤itimler tam bizim istedi¤imiz düzeyde
akademik bir flekilde yap›ld›” diyen Fatma

fiahan, Diyarbak›r ‹lkö¤retim Okulu’nda
çal›fl›yor. 19 May›s Üniversitesi Rehberlik ve
Psikolojik Dan›flmanl›k Bölümü’nden mezun.
Dört y›ldan beri ö¤retmenlik yap›yor. “Böyle
bir programa kat›lmak benim için çok iyi oldu.
Hem konu bafll›klar› etkileyici hem de bu
konular› anlatan hocalar›m›z çok yetkin
insanlar. Hocalar›n bizimle olan iletiflimi çok
do¤al ve s›cak oldu. Herkes rahatl›kla kendisini
ifade edebildi” diyor. Tarih, dil ve proje
haz›rlama konular›yla çok ilgilendi¤ini belirten
Fatma fiahan, projeler konusunun özel ilgi
alan›na girdi¤ini belirtiyor. Diyarbak›r’daki
çeflitli projelerde de gönüllü olarak yer almak
için gayret gösterdi¤ini ifade eden fiahan,
pro je  haz › r lama konusunda Koç
Üniversitesi’nde edindi¤i bilgilerden çok fley
ö¤rendi¤ini vurguluyor.
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Koç Üniversitesi’nde
9-16 Temmuz 2006

tarihleri aras›nda
Türkiye’nin çeflitli
illerinden toplam

18 ö¤retmenin
kat›ld›¤› bir e¤itim
kamp› düzenlendi.

Kamp süresince
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yöneticilerle program
hakk›nda konufltuk.

HABER

Koç Üniversitesi’nden e¤itim
seferberli¤ine destek!
K

Fatma fiahan

Generated by PDFKit.NET Evaluation

Click here to unlock PDFKit.NET

http://www.tallcomponents.com/?id=activate&component=PDFKit.NET&edition=&version=2.0.45.0&server=ST21B&windowsdomain=ST21B&entry=PDFPublisher.exe&calling=PDFPublisher.exe&company=Mediaparts+Interactive+S.A.&product=FlippingBook+PDF+Publisher&callingCompany=Mediaparts+Interactive+S.A.&callingProduct=FlippingBook+PDF+Publisher&url=&context=Server&proofs=1&gen0=ClientApplication&att0=Mediaparts+Interactive+S.A.%2fFlippingBook+PDF+Publisher&key0=Ucw9GdXmCKDZH0VpulPH6%2b%2b%2b&ok=yes


Farkl› kültürlerden insanlar bulufltu
Karadeniz Ere¤lisi TED Koleji’nde, Türkçe-
Edebiyat ö¤retmeni olarak görev yapan Meral
Özdemir de programdan memnun kald›¤›n›
belirtiyor. “Bize ders veren hocalar›m›zdan
ve seçilen konulardan çok fley ö¤rendik.
Burada farkl› kültürlerden insanlar bir araya
geldi. E¤itimin içinde sohbetin de olmas› çok
hofl” diyor. Koç Üniversitesi’nde ald›klar›
e¤itimden çok yararland›klar›n› ifade eden
Özdemir, ö¤retmenlerin Türkiye’nin çeflitli
illerinden gelmesinin de önemli bir avantaj
oldu¤unu söylüyor. Özellikle Do¤u Anadolu
ve Güneydo¤u Anadolu’dan gelen
ö¤retmenlerin bölgede yaflanan e¤itim
sorunlar›na iliflkin de¤erlendirmelerinin
kendisini çok etkiledi¤ini dile getiriyor.
Program›n kendisine çok fley katt›¤›n› ifade
eden Meral Özdemir, edindi¤i bilgileri okuluna
döndü¤ü zaman d i¤er  ö¤retmen
arkadafllar›yla da paylaflaca¤›n› ve
ö¤rencilerine yans›taca¤›n› vurguluyor.

Kat›l›mc›lar birbirlerinden de çok fleyler
ö¤rendi
Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi
Çocuk Hastanesi ‹lkö¤retim Okulu’nda müdür
olarak çal›flan Erkan Tafl, halen Selçuk
Üniversitesi Özel Ö¤retim’de doktora yap›yor.
Bu okulun özelli¤i süre¤en hastal›¤› olan
(kanser, lösemi gibi) çocuklar›n e¤itim ve
ö¤renimlerini devam ettirebilmesi için aç›lm›fl
olmas›. Türkiye’de flu anda bu tipte 45 okul
var. Okulda bulunan çocuklar›n farkl›
bölgelerden geldi¤ini ve bazen uzun süre
hastanede kald›¤›n› belirten Erkan Tafl,
“Kamp s›ras›nda tan›flt›¤›m  ö¤retmen
arkadafllardan geldikleri illerin sosyal kültürel
özelliklerini ö¤rendim ve belli konularda bilgi
edindim. Bunlar bana Konya’ya gitti¤im
zaman okuluma bu illerden gelen ö¤rencilere
nas›l davranmam gerekti¤i konusunda önemli
ipuçlar› verdi” diyor. Programda verilen
e¤itimin çok iyi oldu¤unu belirten Erkan Tafl,
özellikle konu bafll›klar›n›n Türkiye’nin
gündemindeki konulara parmak bast›¤› için
son derece  ilgisini çekti¤ini ifade ediyor.
Yararl› tart›flmalar oldu¤unu belirterek Türkiye
e¤itim sisteminin tam ortas›nda bulunan

ö¤retmen ve idarecilerin farkl› kültürlerden
gelmelerine ra¤men ayn› ortak paydada
buluflabildiklerini anlat›yor. Önümüzdeki
dönemde Milli E¤itim Bakanl›¤› ile iflbirli¤i
i ç inde  hem ka t › l ›mc ›  say › s ›n ›n
art›r›labilece¤ini hem de bunun her y›l hizmet
içi e¤itim kamp›na dönüfltürülebilece¤ini
belirten Erkan Tafl, 2006 y›l› itibar›yla
ülkemizde yeni bir e¤itim sistemi
uygulanmaya baflland›¤›n› hat›rlatarak ileriki
kamp dönemlerinde bu yeni sistemin
uygulanmas›na yönelik konular›n da kamp
kapsam›na al›nabilece¤ini vurguluyor.

Konu bafll›klar› ihtiyaçlara göre belirlendi
fianl›urfa Merkez Süleymaniye ‹lkö¤retim
Okulu Müdürü Remzi Yeflilyurt, 13 y›ldan beri
e¤itim camias›nda görev yap›yor. Hatay
Mustafa Kemal Üniversitesi  S›n›f
Ö¤retmenli¤i Bölümü’nden mezun. Befl y›l
Mardin’de çal›flt›ktan sonra sekiz y›l önce
fianl›urfa merkezde görev alm›fl. Üç y›ld›r da
okul müdürlü¤ü yap›yor. Ayn› zamanda Temel
E¤itimi Destekleme Projesi, Avrupa Birli¤i ve
Milli E¤itim Bakanl›¤› servisinde çal›fl›yor.
Buna ek olarak “Haydi K›zlar Okula”
kampanyas›n›n dan›flmanl›¤›n› da yap›yor.

Koç Üniversitesi’nde ald›klar› e¤itim hakk›nda
Remzi Yeflilyurt flunlar› söylüyor: “Buradaki
e¤itim çok güzel organize edilmifl. Konu
bafll›klar› bölgelerimizde yaflad›¤›m›z
sorunlara yönelik olarak ö¤retmenlerin
ihtiyac›na göre belirlenmifl. Çeflitli konularda
yeni bak›fl aç›lar› kazand›k. Dersler s›n›f
havas›nda de¤il de sohbet havas›nda yap›ld›.

Bir kayg› gütmeden, akademik olarak baflar›l›
insanlarla beraber olmak çok güzel. Baz›
konular› bilmemize ra¤men onlar bize farkl›
bak›fl aç›lar› kazand›rd›lar. Bu anlamda bizler
için program çok faydal› oldu. Bu tür
çal›flmalar›n devam etmesini diliyorum.”

Al›nan e¤itim ö¤rencilere yans›yacak
Mardin Kocatepe ‹lkö¤retim Okulu’nda çal›flan
Sevgi Ernas, befl y›ld›r ö¤retmenlik yap›yor.
Dicle Üniversitesi’nden mezun. O da Mardin
de yap›lan çeflitli sosyal projeler içinde aktif
olarak yer alanlardan biri. Özellikle kad›n
konusundaki çal›flmalar› destekliyor. Koç
Üniversitesi’nde ald›klar› e¤itim hakk›nda
Sevgi Ernas flunlar› söylüyor: “Burada bizlere
verilen e¤itimin hepimiz için çok önemli
katk›lar sa¤lad›¤›n› düflünüyorum. Koç
Üniversitesi’nin akademik ortam›n›n
ça¤dafll›¤› bu projeye de yans›m›fl. Dersler
daha çok diyalog fleklinde geçti. Bu program
çok güzel haz›rlanm›fl. Burada ald›¤›m›z
e¤itim ö¤rencilerimize en iyi flekilde
yans›yacakt›r.”

Proje gelifltirme yöntemleri anlat›ld›
‹stanbul Sururi ‹lkö¤retim Okulu’nda çal›flan
Osman Gürgenç, Gazi Üniversitesi K›rflehir
E¤itim Fakültesi S›n›f Ö¤retmenli¤i
Bölümü’nden mezun, dört y›ldan beri
ö¤retmenlik yap›yor. Koç Üniversitesi’nde
verilen e¤itimin Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n
düzenledi¤i meslek içi e¤itim kurslar›ndan
daha farkl› oldu¤u ifade eden Gürgenç,
ald›klar› e¤itimin kendisi için çok yararl›
oldu¤unu belirtiyor. Osman Gürgenç flunlar›
söylüyor: “Koç Üniversitesi’nin böyle bir e¤itim
kamp› açmas› bence çok yararl› oldu.  Çeflitli
konularda e¤itim ald›k. Örne¤in ald›¤›m›z
ders sayesinde proje gelifltirme konusunda
bilgi sahibi olduk. Art›k hepimiz proje
gelifltirip internet yoluyla çeflitli baflvurularda
bulunarak okulumuz ve ö¤rencilerimiz ad›na
daha iyi fleyler yapabiliriz. Kampa birlikte
kat›lanlar aras›ndaki bilgi al›flverifli de
hepimiz için çok iyi oldu. Buradaki hocalar›m›z
konular›nda uzmand›. Aram›zda iyi bir iletiflim
kuruldu. Umar›m bu tip kamplar hep
devam eder.”
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Koç Üniversitesi ö¤retim
üyeleri, s›n›rl› ve zor

flartlar alt›nda çocuklar›n
e¤itimi için özveriyle

çal›flan ilkokul
ö¤retmenlerine alternatif

bir e¤itim ve tart›flma
alan› sa¤lamay›

hedefliyor.
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Ekim 2005 tarihinde gerçekleflen
Pakistan depreminin yaralar›n› sarmak

için afet bölgesinde görev alan Türk K›z›lay’›,
çocuklar›n rehabilitasyonuna katk›da
bulunmak üzere 13-15 yafl aras›ndan seçti¤i
165 ö¤renciyi 1 A¤ustos 2006 tarihinde
Türkiye’ye getirdi. Misafir 41 ö¤renci 1-8
A¤ustos aras›nda K›z›lay görevlileri, Günefl
‹ngin ve yedi gönüllümüzden (Emre Koçak,
Tu¤ba Tu¤rul, Berna Erbafl, Hande Özkürkçü,
Zeynep Küçük, Hande Gabral›, Hale Gabral›)
oluflan ekip taraf›ndan üniversitemiz
kampüsünde a¤›rland›. ‹flte gönüllülerimizin
izlenimleri:

Emre Koçak: Bir hafta boyunca Bo¤az
turu, Topkap› Saray›, Ayasofya, Sultanahmet,
Dolmabahçe Saray›, Eyüp Sultan Camii,
Taksim (Beyo¤lu), Rahmi Koç Müzesi ve
Miniatürk gibi tarihi ve turistik yerleri
gezerken, Türk kültürünü elimizden
geldi¤ince onlara tan›tmaya çal›flt›k. Özellikle
Dolmabahçe Saray› ziyaretinde Atatürk’e ait
eflyalara ve vefat etti¤i odaya olan ilgi
b ü y ü k t ü .  A y r › c a ,  T ü r k i y e  i l e
karfl›laflt›r›ld›¤›nda Pakistan’›n islami özelli¤i
farkl›l›k gösteriyordu. Bunu en belirgin olarak
Topkap› Saray›’ndaki Kutsal Emanetler
bölümünü ziyaretimiz s›ras›nda gözlemledik.
Benim Konyal› oldu¤umu ö¤rendiklerinde
Mevlana ve eserleri hakk›nda sorular
sordular. Çocuklar›n Mevlana konusunda
bu kadar donan›ml› olmalar› beni flafl›rtt›.

Tu¤ba Tu¤rul - Berna Erbafl: Üç parçadan
oluflan yöresel, rengarenk k›yafetleriyle
çocuklar gökkufla¤›n› and›r›yorlard›. Ellerine,
kollar›na ve ayaklar›na özel olarak iflledikleri

k›na (mendi) ve tak›lar›yla farkl› bir bütün
oluflturuyordu. K›zlarda mendi desenlerini
gösteren kitapç›klar vard›. K›na, gelin olacak
k›zlara ve gündelik kullan›ma göre çizimde
farkl›l›k gösteriyordu.

Hande Özkürkçü - Zeynep Küçük:
Kampüse gelifllerinin ertesi günü çocuklar
bizlere kendi geleneklerini tan›tmak için
dü¤ün-k›na gecesi düzenlediler. K›z
ö¤rencilerin tümü k›rm›z› elbise giymifllerdi.

Neden herkesin k › rm›z ›  g iydi¤ini
sordu¤umuzda k›rm›z›n›n kalpteki sevgiyi
simgeledi¤ini aç›klad›lar. Ayr›ca damat ve
gelin sevgi, aflk ve ayr›l›k üzerine flark›lar
söyledi. Dü¤ünün sonunda yöresel
danslar›yla gösteriyi bitirdiler. K›na ve dü¤ün
gecemize kampüsümüzde Münazara
Kulübü’nün misafiri olan yabanc› ö¤renciler
de kat›lm›flt›.

Hande - Hale Gabral›: Türk mutfak kültürü
Pakistan’›nkinden apayr›yd›. Çocuklar ilk
geldikleri günlerde Türk yemeklerine al›flma
konusunda zorluk yaflad›lar. Ço¤u sadece
meyve yeme¤i tercih ediyordu. Bu durum
karfl›s›nda Divan’›n da katk›lar›yla
ö¤retmenleri bizlere ve çocuklara yöresel
yemeklerinden piflirdiler. Baharat ve ya¤
yemeklerinde büyük önem tafl›maktayd›.
Yemekleri baharat yo¤unlu¤undan çok
ac›yd›. Bizler sular eflli¤inde al yanaklarla
yemeklerimizi yerken çocuklar epey
e¤lendiler.

Süremiz k›sayd›. Fakat bizler çocuklara
umdu¤umuzdan daha fazla al›flt›k. Ayr›l›rken
yanlar›nda hediye olarak getirmifl olduklar›
k›yafet ve tak›lar› bizlere arma¤an ettiler.
Her biri an› defterlerine bizlerden hat›ra
kalacak cümlelere sahip olabilmek için
birbirleriyle yar›flt›lar. En son olarak çocuklar›
u¤urlarken gönüllülerin yapm›fl oldu¤u
konuflmalar bu projede paylafl›lanlar›
anlatmaya ve anlam›n› vurgulamaya yeterdi.
Bizler de bu proje sayesinde hem Pakistanl›
kardefllerimiz hem de gönüllülerimiz
aras›nda yeni dostluklar kurma f›rsat› elde
etmifl olduk.
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önüllü arkadafllar›m›z›n ve bize
d e s t e ¤ i n i  e s i r g e m e y e n

dan›flmanlar›m›z›n katk›lar›yla haz›rlad›¤›m›z
bir Koç Üniversitesi Yaz Atölyesi (KÜYAT)’ni
daha geride b›rakt›k. D›flar›dan bak›ld›¤›nda
ortal›kta kofluflturan bir örnek 48 minik
çocuktan oluflan iki haftal›k maratonumuzda
az zamanda çok fley yapt›k, her an›m›zdan
faydaland›k. Hem ö¤rendik, yaz tatili
nedeniyle hem de e¤lendik.

5. KÜYAT için aylar öncesinden çal›flmaya
bafllad›k. Çocuklar›m›z›n ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak için malzeme temini, birbirinden
güzel k›yafet ve çantalar›n haz›rlanmas›,
gelecek çocuklar›n seçimi, kat›lacak
gönüllülerin baflvurular›n›n de¤erlendirilmesi
derken tatl› bir kofluflturman›n içinde bulduk
kendimizi. Bu çal›flmalar›n arkas›ndan,
KÜYAT’tan bir hafta önce, gönüllülerimizi
e¤itmek amac›yla biraraya geldik. Birlik
içinde liderlik ruhuyla hareket etme ve
sorunlara çözüm üretme e¤itimimizin
konular›yd›. Hem zaman›n› de¤erlendirmek
hem de 14-15 yafl gençli¤ini tan›yarak onlarla
vakit geçirmek amac›yla bu organizasyona
kat›lm›fl olan gönüllülerimizin neredeyse
hepsinin akl›ndan “Acaba nas›l geçecek?”,
“Acaba bizi sevecekler mi?” gibi sorular
geçiyordu.

Büyük gün 14 Temmuz gelip çatt›¤›nda,
ayaklara uymayan ayakkab›lar, sabah ve
akflamüstü kahvalt›lar›nda içilmeyen sütler,
yemek sonras› f›rçalanmayan difller, sa¤l›k
kontrolü, okul turu derken saatin ne zaman

akflamüstü befli buldu¤unu kimse anlayamaz
olmufltu. Sevgili dan›flmanlar›m›z ise sürekli
bizlerle iletiflim kurarak hem ald›¤›m›z
sorumlulu¤u en iyi flekilde yerine getirip

getirmedi¤imizi, hem de gelen çocuklar›n
sorunlar›n› yak›ndan takip ettiler. Çocuklara,
atölyeye adapte olmalar›n› ve grup
çal›flmas›n› ve bir fleyler üretme çabas›yla
çok güzel fleyler baflarma hevesini afl›lamaya
çabalad›k. Her gün serüvenimiz, çocuklar›n
sabah dokuzda servisle okullar›ndan
al›nmalar›yla bafllay›p, akflamüstü dört
buçukta okullar›na b›rak›lmalar›yla son
buluyordu. Bu süre zarf›nda çocuklar resim,
müzik, yarat›c› drama ve bilgisayar gibi
sanatsal derslerle hayal güçlerini kullan›p
sergilemek üzere çok güzel eserler meydana
getirirlerken fen, spor ve sa¤l›k derslerinde
de bilimsel ve kiflisel geliflimleriyle ilgili yeni
fleyler de ö¤reniyorlard›.

KÜYAT sadece çocuklar için de¤il atölyeye
kat›lan gönüllüler için de çok farkl› bir
deneyim oldu. Baflkas›n›n sorumlulu¤unu
tafl›rken sabretmeyi, empati kurmay›, pratik
çözüm üretmeyi, fl›martmadan sevmeyi
yaflayarak ö¤renmifl olduk. ‹lk haftan›n
sonunda yapt›¤›m›z Miniatürk gezisinde ise
çocuklarla birlikte biz de ülkemizin tarihi
eserlerini görmüfl, ö¤renmifl olduk. ‹kinci
haftan›n sonunda yüksek baflar›yla
gerçeklefltirmifl oldu¤umuz sergimizde
çocuklar›m›z›n neler yapt›klar›n› onlar› bize
güvenerek emanet eden aileleriyle paylaflma
f›rsat› bulduk ve her birlikte baflar›m›z›
kutlad›k. Her ne kadar ayr›l›k zor olsa da
umar›z iki hafta tüm kat›lanlar için gelecekte
bir art› ve mutluluk niteli¤inde olur. Hep
beraber nice 5,10, 15 y›llara ....
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48 çocu¤un kat›ld›¤›
5. Koç Üniversitesi
Yaz Atölyesi baflar›yla
sonuçland›. KÜYAT
sadece çocuklar için
de¤il atölyeye kat›lan
gönüllüler için de çok
farkl› bir deneyim oldu.
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Bak›n çocuklar KÜYAT’›n kendilerine
kazand›rd›klar› hakk›nda neler
söylemifller:
“Arkadafll›k, kardefllik, dostluk,
yard›mlaflma...”
“Derslerden dolay› ö¤rendi¤im birlik,
beraberlik...”
“Arkadafll›k, bilgiler, deneyler. KÜYAT
bana her imkan› sa¤lad›. ‹yi ki vars›n›z.”
“Süt içmek, arkadafllar›ma iyi
davranmak ve derslerimde daha gayret
etmek”
“Liderlerimiz çok iyi, do¤rular›, yanl›fllar›,
iyi olmaya çal›flmalar› çok güzel onlar›
çok seviyorum.”
“KÜYAT sayesinde tiyatroyu sevdi¤imi,
resime yetene¤im oldu¤unu ve tenis
oynayabildi¤imi farkettim.”

Melda Soymen > Hukuk 4. s›n›f ö¤rencisi
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oç Toplulu¤u bünyesinde, merhum
Vehbi Koç’un vizyonu do¤rultusunda

1969 y›l›nda kurulan Vehbi Koç Vakf› 36
y›ld›r e¤itim, kültür, sa¤l›k alanlar›nda
mükemmelliyetçi kurulufllar›yla sosyal
gereksinimlere cevap vermeyi sürdürüyor,
üstüne düflen görevlere duyarl›l›k gösteriyor,
kurumsal sosyal sorumluluk anlay›fl›yla da
önemli bir misyonu üstleniyor.

Vehbi Koç Vakf›’n›, Rahmi Koç Müzecilik
ve Kültür Vakf›, Suna & ‹nan K›raç Vakf›
izlemifl ve bu kurumlar global ölçekte güçlü
bir ifl kurumu olan Koç Toplulu¤u’nun
toplumun geliflimini ve yaflam kalitesinin
art›r›lmas› için yürüttü¤ü faaliyetlerin
omurgas›n› oluflturmufllard›r.

Suna & ‹nan K›raç Akdeniz Medeniyetleri
Araflt›rma Enstitüsü (AKMED), yönetsel
olarak Vehbi Koç Vakf›’na ba¤l›d›r. AKMED,
“öncelikle Antalya ve çevresinin” tarihi,
arkeoloj ik,  etnografik de¤erlerinin
araflt›r›lmas›, belgelenmesi, korunmas›,
onar›lmas› ve tüm Akdeniz k›y›lar›ndaki
iliflkilerinin yorumlanmas›na yönelik
bilimsel çal›flmalara ve araflt›rmalara
destek olmak amac›y la kurulmufl
uluslararas› bir kurumdur. Enstitünün bu
amaçlara hizmet eden iki süreli yay›n›
vard›r. Burada konu edilen “Adalya”, y›ll›k
tarih-arkeolojik dergisidir. 1996’dan bu
yana düzenli olarak Antalya’da yay›mlanan
dergi, ‹.Ö. 2. yüzy›l›n ortalar›nda Bergama
Kral› II. Attalos taraf›ndan kurulan bu tarihi
kentin eski adlar›ndan birini tafl›maktad›r.
Ve kuflkusuz, derginin her bir makalesi,
Anadolu Akdenizi’nin yaz›l› tarihsel belle¤ini
gelece¤e aktarmaktad›r.

Derginin dokuzuncu say›s› k›sa bir süre
önce  a rafl t › rmac › la r ›n  h i zmet ine

sunulmufltur. Adalya’da yer alan makaleler
özgün içeriklidir. ‹lan edilmifl yay›n ilkelerine
uygun olarak yap›lan baflvurular, yay›n
yönetiminin yönlendirmesinde ilgili bilim
dan›flma kurulu üyelerinin hakemli¤inde
incelenir, yay›mlanabilir bulunanlar dikkatli
bir editöryal aflamadan geçerler. Derginin,
Türkiye, ABD, Avusturya, Fransa, Almanya,
Belçika vs.’den seçilmifl Bilim Dan›flma
Kurulu üyelerinin tamam› kendi alanlar›nda
tan›nm›fl profesörlerdir.

Adayla’n›n dokuz say›da yay›nlad›¤›
Türkçe, ‹ngilizce, Frans›zca ve Almanca
dillerinden toplam makale say›s› 127’dir.
‹lgi alan›n›n salt “Anadolu Akdenizi” olarak
dar bir co¤rafyada belirlenmesine ve
bölgede faaliyet gösteren di¤er yerel
dergilerin mevcudiyetine ra¤men “düzenli
bir süre a¤›rl›¤›nda” aksamadan ç›kmas›,
Adalya’n›n alt› çizilmesi gereken baflar›s›d›r.

Bilginin “anlafl›labilirli¤ine” verilen önem
nedeniyle, dergi ad›na oluflturulan web

sayfas›nda da yay›nlanan her makelenin -
dili ne olursa olsun- özeti Türkçe ve ‹ngilizce
olarak yer almaktad›r.

Adalya ek yay›n serisiyle de ülkemizde

öncüdür. Avrupa’daki Boreas, Istanbul
Mitteilungen ya da Istanbul Forschungen
örneklerinde oldu¤u gibi, makale boyutunu
aflan çal›flmalar ek yay›n dizisi ad› alt›nda
kitap olarak yay›nlanmaktad›r. Halen üç ek
yay›n› vard›r, listeye eklenecek yenileri bask›
aflamas›ndad›r.

‹ndekste taranmak...
K›sa bir süre önce Adalya kendi sahas›nda
bilim çevreleri için büyük önem tafl›yan
uluslararas› bir indekste taranmaya da hak
kazanm›flt›r. http://www.thomsonscientific.
com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=
MASTER&Full=ADALYA
fiüphesiz bu önemli ve prestijli konuma
ulaflabilmek, ancak üç y›ll›k bir “izlenilme”
süreci içinde, birçok kriterin yerine
getirilmesiyle  mümkün olabilmifltir. 

“‹ndeks” kelimesi Türkçe sözcük
da¤arc›¤›m›za göre, bir eserin içinde geçen
flah›s, yer vb. isimleri alfabetik olarak veren
cetvel anlam›ndad›r. Halbuki konumuz olan
indeks ve benzerileri birer bilgi servisleridir
ve dünya standartlar›ndaki araflt›rma
sonuçlar›na, ifl sonuçlar›na ulaflabilme
gücünü art›rmak için gerekli patent,
bilimsel ve teknik bilgileri sunarlar. Her
bilim dal› iliflkili indeks grubuna dahildir;
arkeoloji, mimari, sanat, dilbilim, felsefe,
edebiyat folklor, tarih, müzik, dans, fliir,
tiyatro, din, radyo/televizyon/film gibi
bilimler Art and Humanities Citation Index
(A&HCI)’de; tarih, antropoloji, siyasal
bilgiler, hukuk, toplum hizmeti, psikoloji,
psikiyatri, sosyoloji, halk sa¤l›¤›, kad›n
konulu çal›flmalar, kütüphane/bilgi bilimi
v.b. bilim dallar› Social Sciences Citation
Index’e dahildirler.

Yönetsel olarak
Vehbi Koç Vakf›’na

ba¤l› Suna & ‹nan K›raç
Akdeniz Medeniyetleri

Araflt›rma Enstitüsü
(AKMED)’nün y›ll›k

tarih-arkeolojik dergisi
Adalya Anadolu

Akdenizi’nin yaz›l›
tarihsel belle¤ini

gelece¤e aktar›yor. K›sa
bir süre önce Adalya

kendi sahas›nda bilim
çevreleri için büyük

önem tafl›yan
uluslararas› bir

indekste taranmaya da
hak kazand›.
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Tarkan Kahya > Suna & ‹nan K›raç Akdeniz Medeniyetleri Araflt›rma Enstitüsü
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Adalya uluslararas› bir indekste
taranmaya hak kazand›

K

AKMED tavan süslemesi
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yükseltme ve atama kriterlerinde” “ölçüt ve
puanlama sistemi” içinde bu tür indeksler
önemli bir konuma sahiptir. Örne¤in Akdeniz
Üniversitesi Senatosu karar›na göre SCI-
Expanded (Science Citation Index-
Expanded), SSCI (Social Science Citation
Index), A&HCI (Arts and Humanites Citation
Index) taraf›ndan taranan dergilerde
yay›mlanan ori j inal  makaleler  ve
derlemelerin de¤eri 40 puand›r. Bu,
‘araflt›rmaya dayal› yay›n faaliyetlerinden’
al›nabilecek en üst de¤erdir ve neredeyse
tüm di¤er bilimsel faaliyetler için de
geçerlidir. Uluslararas› indekslerde
taranmayan hakemsiz dergilerde yay›mlanan
orijinal makaleler sekiz puan iken, SCI, SSCI
ve A&HCI kapsam›ndaki at›flar bile befl
puand›r. Sosyal, Befleri ve ‹dari Bilimler’de
örne¤in bir bilim adam›n›n Yard›mc› Doçent
olabilmesi için gerekli taban puan›n 70
oldu¤u düflünülürse taranan bir dergide
yay›n yapman›n önemi daha iyi anlafl›l›r.

fiimdi de A&HCI’ye giren yay›nlar›n
üniversitelere göre say›sal da¤›l›m›na bir
göz atal›m: (15 May›s 2002 tarihinde
Web of Science’›n A&HCI veri taban›
kullan›larak Tübitak taraf›ndan haz›rlanan

Suna & ‹nan K›raç Akdeniz Medeniyetleri

Araflt›rma Enstitüsü

Barbaros Mah. Kocatepe Sok. No: 25

Kaleiçi/Antalya

www.akmed.org.tr

tarkank@akmed.org.tr

Tel: (0242) 2434274

Fax: (0242) 2438013

A&HCI’te taranman›n sonuçlar›na
uluslararas› aç›dan bak›fl
Adalya’n›n içinde yer ald›¤›, A&HCI, Befleri
Bilimler ve Sanat alan›nda uluslararas› at›f
indeksidir. Salt bu indeks grubunda yer alan
toplam dergi say›s› dünya genelinde
1.148’dir. Ancak oluflturuldu¤u 1975 y›l›ndan
itibaren bu indekse Sosyal Bilimler
kapsam›nda Türkiye’den girebilmifl bir dergi
yoktu. American Journal of Archaeology,
Hesperia gibi köklü geçmifli olan arkeoloji
dergilerinden indekste tarananlar›n say›s›
ise bir ilki gerçeklefltiren Adalya ile birlikte
42 olmufltur. Listede Amerikan kökenli
de rg i l e r i n  yan ›nda  Bu l l e t i n  de
correspondance hellénique, Zeitschrift für
ägyptische Sprache und Altertumskunde,
Archaeofauna, Iranica Antiqua gibi Avrupal›
örnekler de yer almaktad›r.

fiimdi de A&HCI’ye giren yay›nlar›n ülkelere
göre say›sal da¤›l›m› ile buna ba¤l› olan
s›ralamadan karfl›laflt›rmal› bir özet örnek
verelim: (15 May›s 2002 tarihinde Web of
Science’›n A&HCI veri taban› kullan›larak
Tübitak taraf›ndan haz›rlanan tablodan
al›nt›d›r. http://www.ulakbim.gov.tr/
cabim/atif/ulkeart2001.uhtml)

Jamaika’n›n bir s›ra önünde olan Türkiye’nin
Adalya ile A&HCI’ye girmifl olmas›yla bu
s›ralama flimdiden de¤iflmifltir. Türkiye,
Adalya’n›n 8. ve 9. say›lar›ndaki toplam
makale say›s› kadar s›ralamada yukar›
t›rmanm›fl olmaktad›r ve her yeni bir say›yla
da art›fl katlanarak devam edecektir.

A&HCI’te taranman›n sonuçlar›na ulusal
aç›dan bak›fl
Türkiye üniversitelerinin “akademik

AKMED Enstitü Binası

Bu önemli ve prestijli
konuma ulaflabilmek,
ancak üç y›ll›k bir
“izlenilme” süreci
içinde, Adalya dergisinin
birçok kriteri yerine
getirmesiyle mümkün
oldu.

fiimdi A&HCI’te taranan Adalya, listedeki

di¤er üniversitelerin s›ralamas›n›

de¤ifltirecektir. Örne¤in Akdeniz Üniversitesi,

listede s›f›r puanla sonuncu durumda iken,

bu üniversitenin akademisyenlerinin derginin

son say›s›nda yay›nlanan toplam befl

makalesi, üniversiteyi bir ç›rp›da, Bo¤aziçi

Üniversitesi ile ayn› konuma getirmektedir.

Sonuç olarak Adalya’n›n Arts and

Humanities Citation Index (A&HCI)’te

taranmaya bafllanmas›yla elde edilen

baflar›n›n en önemli yan›, Türkiye’nin ayd›nl›k

gelece¤i için, bilimine sa¤lad›¤› katk›lard›r.

Bu Türkiye, AKMED (Suna & ‹nan K›raç

Akdeniz Medeniyetleri Araflt›rma Enstitüsü)

ve Adalya için uluslararas› prestijdir.

Üniversite ad›     yay›n say›s›
Bilkent Üniversitesi            16

Bo¤aziçi Üniversitesi             5

Y›ld›z Teknik Üniversitesi             3

Erciyes Üniversitesi             1

Akdeniz Üniversitesi             0

tablodan al›nt›d›r. http://www.ulakbim.

gov.tr/cabim/atif/univart2001.uhtml)

Ülke ad› yay›n say›s› s›ralama
ABD     26244       1

Almanya      2030       4

Belçika       294      11

Brezilya        98      24

Türkiye        34      36

Jamaika        33      37

K›br›s Rum Kesimi        17      44

Nijerya        13      49

Papua Yeni Gine         1      97
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ünyan›n en iyi üniversitelerinden

birisi say›lan Massachusetts

Institute of Technology (MIT)’e yapt›¤›m

gezide, e¤itim anlay›fl›n›n nas›l farkl› bir

flekilde uygulanabilece¤ini gördüm. Birçok

de¤iflik kültürün bar›nd›¤› bu üniversitede,

bütün ö¤rencilerin performanslar›n› en iyi

flekilde gösterebildi¤i bir platform nas›l

oluyor da kuruluyor ve bu yap›n›n bizim

üniversitemizden fark› nedir sorusu,  bir

sosyal bilimci aday› olarak gezi boyunca

hep akl›mdayd›.

Bu soruya ilk bak›flta verilebilecek cevap

oradaki kurallar›n sadece yöneticiler

taraf›ndan de¤il de ö¤renciler taraf›ndan

da benimsenmesi ve iki ayr› grup olarak bu

insanlar›n e¤itime beraber yürümeleri

olacakt›r. Yönetici ve akademisyen s›fat›n›

tafl›yan insanlar, bu s›fatlar›ndan dolay›

kendilerini üstün ya da sistemin sahibi

olarak görmemektedirler. Ö¤renciler ise bu

s›cak yaklafl›mla beraber her üniversite

ö¤rencisinin tafl›mas› gerekti¤i e¤itim

ülküsüyle hareket etmektedir. Yani genifl

bir aç›dan bak›ld›¤›nda, flu saptama MIT’nin

her yerinde geçerli olmaktad›r: Herkes

e¤itimin en iyi flekilde gerçekleflmesi için

çabalamaktad›r. Türkiye’deki karfl›l›¤›na

bakt›¤›m›z zaman ise, e¤itim daha çok zorla

yapt›r›lan bir eylem olarak görülmektedir.

Ö¤renciler, ald›klar› dersleri bir yük olarak

görmekte ve bu alg›laman›n sonucunda ise

derse yönelik motivasyonlar› çok zay›f

olmaktad›r. Akademisyenler de sonuç olarak

so¤uk bir tav›r benimseyip bu yükü tafl›tan

insanlar görünümüne girmektedirler.

Örnek olarak, MIT’de bir fizik dersine goril

k›yafetiyle birisi girip sorular› muz

karfl›l›¤›nda çözmektedir. Hatta ö¤rencilerle

sorular› yapam›yorsunuz, bak›n ben bile

yapabiliyorum diye dalga geçmektedir.

Türkiye’de ise böyle bir fley yap›ld›¤›nda

maalesef muhtemelen olumsuz tepkiler

al›nacakt›r. Dersliklerde ve fakültelerde

ö¤renciler büyük bir rahatl›kla e¤itimlerini

devam ettirebilmektedirler. Mimarl›k

fakültesinin kubbesine polis arabas›

ç›kartmak, elektronik tahtalarla oynayan

alet yapmak, yeni rektörün odas›n›n önünü

bir afifl panosuymufl gibi göstermek ve daha

birçok flaka, bu rahatl›¤›n okuldaki tatl› ve

ince düflünce gerektiren sonuçlar›d›r.

Bunlarda yöneticilerin ö¤rencilerle çok s›cak

bir iliflki içinde olmas›n›n do¤urdu¤u MIT’yi

MIT yapan olgulard›r.

Ço¤unlukla Amerika’dan seçilen bu

ö¤renciler Türkiye’deki ö¤rencilerden farkl›

m›d›r? Bu sistemin böyle ifllemesi

ö¤ renc i l e r i n  tu tumla r › ,  ça l › flma

al›flkanl›klar›ndan m› geçmektedir? Çal›flkan

ö¤renciler kendileri için çal›flkan bir sistem

mi yaratmaktad›r? Bu sorular›n cevab› ise

k›smi olarak evettir. Yüksek baflar›ya sahip

ö¤renciler MIT’e kabul edilmektedir; ancak

bu ö¤rencilerin Türkiye’dekilerden tek fark›

çal›flma sistemlerinin oturmufl olmas›d›r.

Bu fark›n d›fl›nda, onlar da derslerde

uyumakta, baz› abart› durumlarda

horlamakta, akflamlar› yüksek sesle film

izlemekte, spora gitmekte, partilerde dans

etmektedir. Onlar›n fark› da bunlar›

y a p a r k e n  ö ¤ r e n m e y i  d e v a m

ettirebilmeleridir. “E¤itim, ö¤renme

sanat›n›n ö¤retilmesidir” ifadesi, MIT’de

var olan ve birçok baflka üniversitede var

olmas› gereken bir ilkedir. Ö¤renci ve

ö¤retmen bu ilke etraf›nda efl güdümlü bir

flekilde hareket ederek en etkin e¤itimi

ortaya ç›karmal›d›r. Bu etkin e¤itim,

ö¤renciyi, akademisyeni gelifltirdi¤i kadar

kurumu da gelifltirmektedir. Bu etkin e¤itimi

tetikleyen KÜ-MIT aras›ndaki bu program

belki de Koç Üniversitesi’nin bir ö¤retim

yerinden daha çok herkesin ö¤renim halinde

oldu¤u bir yer oluflunun en belirgin

kan›tlar›ndan biridir.
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Arda Ozansoy > Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü, Güz 2005 “Psikoloji 1” Dersinin Birincisi

Koç Üniversitesi birinci
s›n›f›nda Güz 2005

döneminde Fizik,
Kimya, Matematik,

Fen, Psikoloji ve
Sosyoloji kitle

derslerinde birinci
olanlar 31 Mart-8

Nisan 2006
tarihlerinde MIT’de

kendi ihtisaslar›
do¤rultusunda dersler

ald›lar. Güz 2005
“Psikoloji 1” Dersinin
Birincisi Arda Ozansoy

izlenimlerini yazd›.

MIT, Koç ve e¤itim
D

S›n›f birincilerimiz MIT’de
Prof. Dr. Nihat Berker > KÜ Fizik Bölümü ve Emeritus Professor of Physics, MIT

Koç Üniversitesi birinci s›n›f›nda Güz 2005 döneminde Fizik, Kimya,
Matematik, Fen, Psikoloji ve Sosyoloji kitle derslerinde birinci olanlar
31 Mart-8 Nisan 2006 tarihlerinde MIT’de kendi ihtisaslar› do¤rultusunda
dersler ald›lar. Toplam 20 ders saatlik KU-MIT Freshman Scholars Program›
süresince ö¤renciler çeflitli etkinliklerle kampüs ve kent yaflam›na da
kat›ld›lar.

KU-MIT Freshman Scholars Program›’n›n amac›, MIT’nin güçlü akademik
dinamiklerini do¤rudan izlemek ve kendi üniversitemizin güçlü yönlerini
bu okulla k›yaslayarak anlamakt›r. Böylece programa kat›lan ö¤renciler
MIT’de edindikleri tecrübeleri, ö¤renimleri süresince kendi ortam›m›za
aktarabilecekler. Ayr›ca, bu program sayesinde ö¤rencilerimiz aras›nda
arkadaflça olumlu bir rekabeti sürdürmek ve baflar›y› üniversite yaflam›nda
erken ödüllendirmek istenmektedir. MIT ile olan bu iflbirli¤i çok baflar›l›
bir y›l› daha tamamlad›. Bahar tatillerini MIT’de yo¤un bir çal›flma
program›yla geçiren ö¤rencilerimiz Arda Ozansoy, Cenk Özdemir, P›nar
Tözün, Korhan Türker ve Mehmet Y›lmaz deneyimlerini büyük bir baflar›yla
sürdürerek genç toplumumuzu en iyi flekilde yans›tt›lar.
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on y›llarda h›zla ve yüksek oranda

artan dergi fiyatlar›, kütüphaneleri

dergi aboneliklerini iptal etmek durumunda

b›rak›rken, hem yazarlar›  hem de

araflt›rmac›lar› fiyat engeli ile karfl› karfl›ya

b›rak›yor. Bilimsel araflt›rmac›l›¤›n

önündeki tek engel tabii ki bu de¤ildir.

Yay›nc›lar›n yazar›n çal›flmas› üzerindeki

fikri mülkiyet haklar›n› düzenleyen lisans

anlaflmalar ›n›  da istedik ler i  g ibi

flekillendirmeleri araflt›rmac›lar› eriflim

engeli ile yüzyüze b›rak›yor. Bu türden

tekelci yaklafl›mlar, yazarlar›n kendi

yazd›klar› çal›flmalara ço¤u zaman ücret

ödeyerek eriflmeleri sonucunu do¤ururken

araflt›rma sonuçlar›n›n etkin biçimde

kullan›lmas›n› engelliyor. Y›lda yaklafl›k

2.5 milyon makale yay›nlan›yor. Araflt›rma

için gerekli kaynaklar günümüzdeki

teknolojik olanaklara ra¤men yaln›zca

ücretli abone olunan yay›nlarla s›n›rl›d›r.

Yazarlar›n akademik kariyerleri için

yay›nlar›n›n etki faktörünün yüksek olmas›

ö n e m l i d i r ;  a r a fl t › r m a c › l a r  i s e ,

araflt›rmalar›n› destekleyecek kayna¤a en

az kullan›m s›n›rlamas› ile, mümkünse

ücretsiz ulaflmay› beklerler. Araflt›rma

sonuçlar›n›n di¤er araflt›rmalara kaynak

olacak biçimde etkili kullan›m› bilimsel

iletiflimin gere¤idir. Bugün dünyada bu

olanaklar yazar-kütüphaneci-kullan›c›

zincirinde “Aç›k Eriflim” ile sa¤lanabiliyor.

Aç›k eriflim nedir?
Aç›k eriflim, 2001 Budapeflte Aç›k Eriflim

‹nisiyatifi’nde bilimsel literatürün ‹nternet

arac›l›¤›yla finansal, yasal ve teknik

bariyer ler  o lmaks›z ›n,  er ifl i lebi l i r ,

okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir,

yazd›r›labilir, taranabilir, tam metne link

verilebilir, yaz›l›ma veri olarak aktar›labilir

ve her türlü yasal amaç için kullan›labilir

biçimde kamuya ücretsiz aç›k olmas›

biçiminde tan›mlan›r. Aç›k eriflim kavram›,

özellikle de kamu kaynaklar›yla finanse

edilen ve hakemlik sürecinden geçen

araflt›rma sonuçlar›n›n topluma ücretsiz

geri dönüflümü gereklili¤ine dayan›yor.

Aç›k eriflim geleneksel bilimsel iletiflim

sistemindeki yukar›da tan›mlad›¤›m›z fiyat

ve eriflim engellerine çözüm olmak üzere

ortaya ç›km›flt›r. Bilimsel çal›flmalar,

herkese ‹nternet arac›l›¤› ile ücretsiz

sunuldu¤unda fiyatland›rma engeli,

yazar›n yay›nc›  i le  yapt›¤›  l isans

anlaflmalar›nda haklar›n›  tümüyle

devretmeyerek kullan›m s›n›rlar›n›

belirledi¤i sürece de eriflim engeli ortadan

kalkacakt›r. Yazarlar “Creative Commons”

gibi tüm kullan›m haklar›n› de¤il,  baz›

haklar›n› sakl› tutma yoluyla yay›nlar›n›

lisanslayarak da bu sürece katk›da

bulunabilirler.

Aç›k eriflim, araflt›rma sonuçlar›n›n aç›k

eriflim arflivlerde saklanmas› ve eriflime

sunulmas› veya aç›k eriflimli dergilerde

yay›nlanmas› fleklinde gerçekleflir.

1. Yeflil Yol (Kendi Kendine Arflivleme ve

Aç›k Eriflim Arflivleri): Bilim adamlar›n›n

hakemli  dergi lerdeki  makaleler ini

yay›nlanmadan önce veya sonra (ön bask›

ya da son bask›) ,  aç›k  arfliv lere

yerlefltirmeleriyle gerçekleflir. Kurumsal

arfl iv le r ,  a raflt › rma kurumlar ›n ›n

entellektüel miras›n› içeren, koruyan dijital

dermelerdir. Kurumsal arflivler gibi konusal

arflivlere de yay›nlar eklenebilir. (Örn.

ArXiv, PubMed)

2. Alt›n Yol (Aç›k Eriflimli Dergiler): Bu

tür dergiler, içeri¤indeki makalelerin,

eriflimi ve kullan›m›n› k›s›tlayacak telif

hakk› s›n›rlamas› olmadan, mümkün olan

en genifl biçimde eriflimi teflvik eden

dergiler olarak tan›mlan›rlar. Directory of

Open Access Journals’da bugün 2.200’den

fazla aç›k eriflim dergi bulunuyor.

Dergi yay›nc›lar›n›n kendi kendine

arflivleme yapma konusundaki politikalar›

ROMEO Projesi sonucunda oluflturulan

SHERPA/listesinden kontrol edilebilir.

Bugün bilimsel dergi yay›nc›lar›n›n

%90’›ndan fazlas›, makalenin aç›k

eriflimdeki kopyas›n›n dergide yay›nlanan

ile ayn› olmamas› kofluluyla buna izin

vermektedirler. Eriflim engelinin ortadan

kalkmas› için, yazarlar›n yay›nlar›n›n

kullan›m haklar›n› kendilerinin s›n›rlad›¤›

Creative Commons’›n kullan›m› ayr›ca

teflvik edilmektedir.

Bilimsel bilginin daha genifl kitlelerce

ve daha etkin kullan›m› için sizleri aç›k

eriflimin bir parças› olmaya davet ediyoruz.

Konu ile ilgili daha ayr›nt›l› bilgi için Aç›k

Eriflim’le De¤iflimi Yarat›n broflürüne yanda

belirtilen web adresinden eriflilebilir.
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ullan›c› odakl› hizmet sunan Suna

K›raç Kütüphanesi, kullan›c›lar›n›n

istek ve  gereksinimlerine özel önem

veriyor. Kütüphanemizde kullan›c›lar›n

beklentileri hakk›nda daha iyi fikir sahibi

olabilmek için dolafl›m kay›tlar› analiz

edilip kullan›c› anketleri düzenlenerek

odak grup görüflmeleri yap›l›yor. Koç

Üniversitesi ö¤rencilerinin kütüphane

hakk›ndaki görüfllerini almak ve önerilerini

de¤erlendirerek, gelecek y›llar için

haz›rlanacak olan kütüphane kaynak ve

hizmetlerinin pazarlanmas› plan›n›

yeniden yap›land›rmak amac›yla 2004 ve

2005  y › l l a r › nda  ge rçek l efl t i r i l en

kütüphane anketi bu sene yeniden

düzenlenerek elektronik ortama tafl›nd›.

Ö¤renci memnuniyeti anketi alt› bölüm

halinde haz›rland›: Kütüphane hizmetleri,

ekipman, çal›flanlar, araflt›rma olanaklar›,

mekansal olanaklar ve gelece¤e yönelik

hizmet planlamas›. Anket Rumelifeneri

Kampüsü ö¤rencileri ve Hemflirelik Yüksek

Okulu ö¤rencileri taraf›ndan doldurularak

13 Nisan-23 May›s tarihleri aras›nda

kütüphanenin web sayfas›nda yay›mland›

(http://marmaris.ku.edu.tr/libsurvey/).

Ankete kat›lan 1., 50., 100. ve 150. kiflilere

IDéEFIXE Firmas›’n›n katk›lar›yla çeflitli

hediyeler verildi.

Hediyelerimizi kazanananlar:

- Çi¤dem Çak›r, Hemflirelik-3

- Hafize Özge Simavo¤lu, Hemflirelik-3

- Burak Özgen, Matematik ELC

- Deniz Utku, ‹flletme-4

Lisansüstü ö¤rencilerimiz kütüphanenin

araflt›rma olanaklar›n› giderek artan bir

h›zla kullanmaya bafllad›lar. Anket

çal›flmas›n›n devam etti¤i günlerde

lisansüstü ö¤rencilerimizle oldukça

v e r i m l i  g e ç e n  b i r  g ö r ü fl m e  d e

gerçeklefltirildi.

Hemflirelik Yüksek Okulu Kütüphanesi

anketi sonuçlar›na göre hizmetler,

kütüphane çal›flanlar› ve mekansal

olanaklar aç›s›ndan memnuniyet oran›

yüksektir. Bununla birlikte özellikle

ekipman olanaklar›n›n iyilefltirilmesinin

gereklili¤i belirlendi. Ayr›ca araflt›rma

olanaklar›n›n tan›t›m›n›n art›r›lmas›nda

yarar görülmektedir.

Suna K›raç Kütüphanesi  anket i

sonuçlar›na göre ise,  ekipman ve

mekansal olanaklar›n›n iyi lefltirme

plan›n›n yap›lmas› gerekmektedir .

Kütüphane hizmetlerinin, çal›flanlar›n›n

ve araflt›rma olanaklar›n›n memnuniyet

oran› yeterli düzeydedir.

Gelece¤e yönelik hizmet planlamas›

bölümünde elde edilen sonuçlar dikkat

çekic i  ve  yönlendir ic id i r .  Her  ik i

kütüphanede de verilen e¤itimlerin kredili

ders haline getirilmesi istenmektedir.

Buna karfl›l›k “Research Appointment”

adl› randevu sisteminin bafllat›lmas›

h a l i n d e  ö ¤ r e n c i l e r  t a r a f › n d a n

kullan›laca¤› tespit edilmifltir. Anket

çal›flmas›n›n en çarp›c› sonuçlar›ndan

biri de kütüphane içinde gürültü düzeyinin

azalt›lmas›na yönelik olarak sesli ve sessiz

çal›flma alanlar›n›n ayr›lmas›d›r. Ayr›ca

ö¤renciler, kütüphanenin kaynak ve

h i zmet l e r in in  tan › t ›m›na  yöne l i k

faaliyetlere kat›lmak istediklerini de

belirtmifllerdir.

Anketin ve yap›lan grup görüflmelerinin

analizi ve de¤erlendirmeleri sonucunda

elde edilen veriler, kütüphanenin kaynak

ve  h i zmet le r in in  yen iden  gözden

geçirilmesinde ve flekillendirilmesinde

kullan›lmaya bafllanm›flt›r.
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Kütüphanemizin Ö¤renci
Memnuniyeti Anketi sonuçland›

Ö¤rencilerin
kütüphane hakk›ndaki

görüfllerini almak ve
önerilerini

de¤erlendirerek,
gelecek y›llar için
haz›rlanacak olan

kütüphane kaynak ve
hizmetlerinin

pazarlanmas› plan›n›
yeniden yap›land›rmak

amac›yla
gerçeklefltirilen anket
sonuçland›. Sonuçlar

kütüphanenin web
sayfas›nda yay›mland›
(http://marmaris.ku.

edu.tr/libsurvey/).
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