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

‹kinci on y›l›n› süren üniversitemiz geliflimini yeni bölümlerin hizmete girmesi, programlar›m›z›n olgunlaflmas›,

ö¤rencilerimizle, mezunlar›m›zla ve toplumla iletiflimimizin art›r›lmas› istikametinde sürdürüyor. Geçti¤imiz ay de¤erli

bilim adamlar›n›n kat›ld›¤› bir konferans ile hizmete giren Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araflt›rma Merkezi,

bir Türk üniversitesinin parças› olarak kurulan, Anadolu arkeolojisi ve tarihi üzerine araflt›rmalar› destekleyen ilk örnek

kurum olma niteli¤ini tafl›yor. Beyo¤lu’nda inflas›n› yeni tamamlad›¤›m›z kendi binas›nda hizmet verecek olan Koç

Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araflt›rma Merkezi, sa¤lad›¤› konaklama, kütüphane, konferans salonu ve yemekhane

gibi imkanlarla, her sene Türkiye içinden ve d›fl›ndan 20 bilim adam›na da klasik ça¤dan Osmanl›’ya kadar Anadolu

tarihi ve kültürü konular›nda araflt›rma yapabilmeleri için burs verecek. Ayn› binan›n üst iki kat›n› mezunlar›m›za ay›rm›fl

bulunuyoruz. Buras› Koç Üniversitesi Mezunlar Derne¤i’nin flehirdeki lokali olarak yak›nda hizmete aç›lacak. Okulumuzun

mezunlar›m›zla iletifliminin güçlendirilmesi konusuna son derece önem veriyorum. Bu lokal ile mezunlar›m›z› aram›zda

daha s›k görebilmemiz mümkün olacak.

Biz ö¤rencisine en yak›n üniversite olmak amac›yla yola ç›kt›k. Bu kapsamda ö¤rencilerimizin birey olarak üstün bir

flekilde yetiflmelerini, mesleklerinde uzman olarak olgunlaflmalar›n›, toplum sorumlulu¤unu tafl›yan, demokrasiye inanan

ve bunlar› hareketleriyle belli eden ö¤renciler olmalar›n› hedefliyoruz. Ö¤rencilerimizin toplumsal sorumluluk projelerinde,

okul d›fl›ndaki sosyal aktivitelerde yer ald›klar›n› görmek, spordan münazaraya, folklordan iflletme stratejisi oyunlar›na

hem yurt içinde hem de d›fl›nda çeflitli müsabakalarda dereceler ald›klar›n› görmek tüm camiam›z› heyecanland›r›yor,

sevindiriyor. Ö¤rencilerimize daha kaliteli bir üniversite yaflam› sunmak için Ö¤renci Dekanl›¤›m›z sürekli çal›fl›yor.

Dekanl›¤›m›z›n ve çeflitli birimlerinin iflleyifli ile ilgili bir dosyay› Kule’nin bu say›s›nda bilginize sunuyoruz.

Sevgili ö¤renciler, mezunlar, ö¤retim üyeleri, çal›flanlar›m›z ve dostlar›m›z; baflar›larla dolu bir y›l› daha geride b›rak›yoruz.

Hepinize s›hhatli, baflar›l› ve mutluluklarla dolu bir yeni y›l diliyorum.

Prof. Dr. Attila Aflkar

Rektör
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az›mda Ö¤renci Konseyi’nin geçti¤imiz üç ay boyunca
gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar›n bir özetleyece¤im. ‹lk toplant›m›zdan

bu yana kendi içimizdeki ifl bölümünü düzene sokmaya çal›flt›k. Ö¤renci
Konseyi’nin çal›flmalar›n› de¤iflik bafll›klarda toplay›p arkadafllar›m›z›
komitelere ay›rd›k. Ö¤renci Konseyi dahilinde Yemek, Ulafl›m, Kütüphane,
Akademik, Spor ve Bilgi ‹letiflim komiteleri bulunmaktad›r. Önümüzdeki
dönem ile birlikte, komitelerden ve yapt›¤›m›z ifl bölümünden maksimum
seviyede faydalanaca¤›m›z› umuyorum.

Bu üç ayl›k dönem içerisinde iki kritik toplant› yapt›k. Bunlardan ilkini
Rektörümüz Attila Aflkar ve Ö¤renci Dekan›m›z Bilgen Bilgin’in kat›l›m›yla gerçeklefltirdik. Bu toplant› Ö¤renci Konseyi’nin son senelerde
yapt›¤› en uzun toplant›lardan biri oldu ve okul yönetimine ö¤rencilerin s›k›nt›lar›n› ilettik.

‹kinci önemli toplant›m›z ise Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Ömer Koç ile Koç Holding’in Nakkafltepe’deki merkezinde gerçekleflti.
Kendisinden Koç Toplulu¤u bünyesindeki flirketlerden Koç Üniversitesi ö¤rencilerine her staj döneminde belirli bir kontenjan ayr›lmas› için
söz ald›k. Bu konunun takibini yapmak bu seneki en önemli hedeflerimizden biri oldu. Bunun yan› s›ra Ömer Koç’un Koç Toplulu¤u flirketlerinin
okuldaki kulüplerimize sponsor olma konusundaki olumlu düflünceleri de ö¤rencilerimiz aç›s›ndan sevindirici bir geliflme oldu. Ayr›ca bundan
böyle periodik olarak kendisiyle buluflabilece¤imiz sözünü de ald›k.

Yenilenen çim saham›z yeni y›l ile birlikte hizmete giriyor. Geçti¤imiz senelerde yaklafl›k 600 ö¤renci ve mezunumuzun kat›l›m›yla gerçekleflen
futbol turnuvam›z›n bu sene yeni saham›zda daha da heyecanl› geçece¤ini düflünüyorum. Tüm mezunlar›m›z› spor yapmak, futbol turnuvam›z›n
heyecan›n› paylaflmak ve en önemlisi Koç Üniversitesi mezun-ö¤renci bütünlü¤ünü art›rmak amac›yla okulumuza davet ediyorum.
Di¤er bir olumlu geliflme ise yurt konusunda yafland›. Kendisine bir kampus üniversitesi olma misyonunu seçmifl olan okulumuz, içerisinde
900 yatak kapasitesi bulunan ikinci bir kampusa sahip olacak. Bu kampusun mimari sunumunu izledikten sonra keflke bir üç sene daha
Koç Üniversitesi’nde olsayd›m diye düflünmeyen ö¤rencimiz yoktur diye tahmin ediyorum.

Bunun yan› s›ra okulumuzun IT bölümü ile yapt›¤›m›z görüflmeler sonucunda
kütüphanemizin 24 saat çal›flma odas›ndaki bilgisayarlar›m›z de¤ifltirildi.
Yine ö¤rencilerimizden gelen talepler üzerine okulumuzdaki yemek birimleri
ile ilgili 600 kifliye ulaflt›¤›m›z bir anket yapt›k. Sonuçlar›n› gerekli birimlere
ilettik ve ikinci dönemle birlikte bu konularda önemli de¤iflikler olaca¤›
sözünü ald›k.

Yaz›m› bitirirken her Çarflamba saat 17.00’de yapt›¤›m›z toplant›lar›n
bütün Koç Üniversitesi ö¤rencilerine aç›k oldu¤unu ve yine bütün ö¤renci
arkadafllar›m›z›n bizlere konsey.ku.edu.tr sitesinden ulaflabilece¤ini
hat›rlatmak istiyorum.

Ö¤renci Senatosu ad›na bütün Koç Üniversitesi ailesine iyi y›llar diliyorum.

Can Tekin
Koç Üniversitesi Ö¤renci Konseyi Baflkan›
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Bu üç ayl›k dönem
içerisinde iki kritik
toplant› yapt›k.
Bunlardan ilkini
Rektörümüz Attila Aflkar
ve Ö¤renci Dekan›m›z
Bilgen Bilgin’in
kat›l›m›yla
gerçeklefltirdik. ‹kinci
önemli toplant›m›z ise
Koç Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Üyesi
Ömer Koç ile
gerçekleflti.

Konseyimizin
çal›flmalar›

Ö⁄RENC‹ KONSEY‹
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oç Üniversitesi 15 Eylül 2006
tarihinde düzenlenen 8. Ulusal

Fotonik Çal›fltay›’na ev sahipli¤i yapt›. Sevgi
Gönül Oditoryumu’nda bir gün süren
çal›fltaya, ülkemizde fotonik bilimiyle
u¤raflan yaklafl›k 20 üniversiteden
akademisyenler ve ö¤renciler, Aselsan,
Roketsan, Tübitak ve Tübitak’a ba¤l›
kurumlarda çal›flan uzman araflt›rmac›lar
ve firma temsilcileri olmak üzere yaklafl›k
160 kifli kat›ld›.

Dünyada h›zla geliflen ve yayg›nlaflan
fotonik bilimine ülkemizde öncü olan bu
çal›fltay›n amac› ülkemizde yap›lan de¤erli
çal›flmalar› sunmak ve araflt›rmac›larla bilgi
al›flveriflinde bulunarak yap›lacak
çal›flmalara katk› sa¤lamakt›r. Çal›fltayda
fotonik biliminin teorik çal›flmalar›n›n yan›
s›ra teknolojiye uygulamalar› da anlat›l›p

yap›lan çal›flmalar di¤er
araflt›rmac›larla paylafl›ld›.
Birçok alanda uygulama-
gelifltirme aflamas›nda
bulunan fotoalg›lay›c›lar,
elektro-optik malzemeler,
cihazlar, lazerler, do¤rusal
olmayan optik ayg›tlar,
tümleflik optik sensörler,
modelleme yöntemleri, ölçüm teknikleri gibi
konularda yap›lan sunumlar gelecekte
ülkemizin teknolojik yönünü flekillendirmede
rol oynayacaklar.

Aç›l›fl konuflmas›n› Rektör Attila Aflkar’›n
yapt›¤› çal›fltayda, ETH Zürih’den Ataç
‹mamo¤lu ve Boston Üniversitesi’nden Selim
Ünlü baflta olmak üzere 30 bilim insan›
sunum yapt›. Çal›fltay›n sonunda yap›lan
poster sunumlar›yla da birlikte kat›l›mc›lar

h›zla geliflen bu alanda ülkemizdeki güncel
geliflmeler hakk›nda bilgi sahibi oldu. Innova
Teknoloji, Mitra A.fi., Optomek, Oz Optik,
Vaksis Ar-Ge ve Mühendislik gibi ülkemizde
fotonik alan›nda faaliyet gösteren flirketlerin
de verilen kahve aralar›nda ürünlerini
tan›tma f›rsat›n› buldu¤u çal›fltay›n
sponsorlu¤unu Koç Üniversitesi, Aselsan,
Tübitak ve Minos-Euronet Avrupa Birli¤i
Projesi üstlendi.

merikan-Türk Konseyi Baflkan›
General Brent Scowcroft, 9 Kas›m

Perflembe günü Koç Üniversitesi ö¤rencilerine
“ABD-Türkiye ‹liflkilerinin Önemi” (The
Importance of the US-Turkish Relationship)
bafll›kl› bir konferans verdi. Halen
uluslararas› dan›flmal›k flirketi The Scowcroft
Group’un da baflkan› olan General Brent
Scowcroft, A.B.D baflkanlar›ndan Gerald R.
Ford ve George Bush’un dönemlerinde Ulusal

Güvenlik Dan›flmanl›¤› da
y a p t › .  A m e r i k a n - T ü r k
Konseyi’nin d›fl›nda Gerald R.
Ford Vakf›, George C. Marshall
Vakf›, Stratejik ve Uluslararas›
‹liflkiler Merkezi, A.B.D.
A t lan t i k  Konsey i  g ib i
kurulufllara da üye olan
General Brent Scowcroft, 1991
y›l›nda zaman›n Baflkan›
George Bush taraf›ndan
Özgürlük Madalyas› Ödülü’ne
(Medal of Freedom Award)
lay›k görüldü.

Koç Üniversitesi’ndeki konuflmas›na, ABD-
Türkiye iliflkilerinin geçmiflten günümüze
dek süregelen tarihini anlatarak bafllayan
General Scowcroft, daha sonra II. Körfez
Savafl› döneminden itibaren Irak ve
Ortado¤u’daki olaylara de¤indi. Ortado¤u’da
istikrarl› bir bar›fl›n sa¤lanabilmesi için ABD
ve Türkiye’ye de sorumluluklar düfltü¤ünü
belirtti.

Scowcroft, Irak Savafl› öncesi 15 A¤ustos
2002 tarihli Wall Street Journal’da
yay›mlanan makalesinde Irak’taki bir rejim
de¤iflikli¤inin ve Saddam’›n iktidardan
uzaklaflt›r›lmas›n›n bütün dünyan›n iyili¤ine
olaca¤›n› ancak bunu sa¤lamak için savafl›n
düflünülmesi gereken en son çare oldu¤unu
vurgulam›flt›. ABD’nin Irak ordusunu ve
Ba¤dat rejimini yenebilece¤ini ancak bunun
kolay olmayaca¤›n›, ABD ve küresel ekonomi
için çok maliyetli olaca¤›n› belirtmifl ve hatta
kanl› sonuçlar› olabilece¤ini ifade etmiflti.
Bunun yan› s›ra di¤er ülkelerin deste¤i
olmaks›z›n, stratejisi, riskleri, maliyeti ne
olursa olsun, ABD’nin tek bafl›na Irak’a karfl›

düzenleyece¤i herhangi bir sald›r›n›n
Amerika’n›n terörizme karfl› yürüttü¤ü savafl›
tehlikeye atabilece¤inin de alt›n› çizmiflti.

Üniversitemizdeki konuflmas›nda özellikle,
2002 y›l›nda Türkiye’de, AKP’nin tek parti
olarak iktidara gelmesinden sonra politik ve
ekonomik alanda büyük reformlar yap›ld›¤›n›
belirten General Scowcroft, 2005 y›l›ndan
itibaren Türkiye’nin yabanc› yat›r›mlar için
cazip bir ülke haline geldi¤ini aç›klad›.
Türkiye’nin, AB’ne kat›lmak için büyük çaba
harcad›¤›n› sözlerine ekleyen Scowcroft,
ABD’nin Türkiye’nin AB üyeli¤ine büyük önem
verdi¤ini belirterek konuflmas›n› bitirdi.

General Brent Scowcroft’un baflkanl›¤›n›
yapt›¤› Amerikan-Türk Konseyi (American
Turkish Council), Türkiye ile Amerika
aras›ndaki ticari, güvenlik, teknoloji ve
kültürel ba¤lar›n güçlenmesi için kuruldu.
Konseyin üyeleri aras›nda, Türkiye ve
Amerika’n›n önde gelen isimleri bulunuyor
ve Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç da konseyin baflkan
yard›mc›l›¤› görevini yürütüyor.
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KAMPÜSTEN NOTLAR

George H. W. Bush ve
Gerald Ford

dönemlerinde ABD’nin
Ulusal Güvenlik

Dan›flman› olan ve
halen Amerikan-Türk

Konseyi Baflkanl›¤›
görevini yürüten

General Brent
Scowcroft, Koç

Üniversitesi’nde “ABD-
Türkiye ‹liflkilerinin
Önemi” konulu bir

konferans verdi.

George H. W. Bush’un Ulusal Güvenlik Dan›flman›
General Scowcroft üniversitemizdeydi

Dünyada h›zla geliflen
ve yayg›nlaflan fotonik
biliminin Türkiye’deki

öncüsü olan Ulusal
Fotonik Çal›fltay›’n›n

sekizincisi, ülkemizde
yap›lan de¤erli

çal›flmalar›
de¤erlendirmeyi ve

araflt›rmac›larla bilgi
al›flveriflinde bulunarak

yap›lacak çal›flmalara
katk› sa¤lamay›

hedefliyor.

Yard. Doç. Dr. Alper Kiraz, Mehmet Ali Dündar

8. Ulusal Fotonik Çal›fltay› üniversitemizde düzenlendi
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eni Zelanda Ticaret, Savunma ve
S i l a h s › z l a n m a  B a k a n ›

Ekselanslar› Philip Bruce Goff, 11 Aral›k’ta
K o ç  Ü n i v e r s i t e s i  ö ¤ r e n c i l e r i n e
“Küreselleflen Dünyada Baflar›ya Ulaflma:
Yeni Zelanda Örne¤i” (Succeeding in a
Globalized World: The New Zealand
Experience) bafll›kl› bir konferans verdi.
Ekselanslar› Phil Goff, 1984 y›l›nda
yap›lan seçimlerde ‹flçi Partisi’nin zafer
kazanmas›n›n ard›ndan, 1984-1990 y›llar›
aras›nda Çevre, Çal›flma, Turizm, Gençlik

‹flleri ve E¤itim Bakanlar› olarak görev
yapt› .  1991-1993 y› l lar›  aras›nda
politikaya ara veren Ekselanslar› Phil Goff,
bu  dönemde  Auck land  Tekno lo j i
Enstitüsü’nde siyaset bilimi dersleri verdi.
Ayn› dönemde, 1992 y›l›nda, Oxford
Ünive rs i tes i ’nden  Yüksek  L isans
derecesini ald›.

1999 y›l›nda Adalet Bakanl›¤› ve
D›fliflleri ve Ticaret Bakanl›¤› görevlerine
getirilen Phil Goff 2002 y›l›nda bu
görevlerine ek olarak Pasifik Adalar›

‹liflkileri Bakanl›¤› görevini de üstlendi.
Uluslararas› iliflkilerdeki uzmanl›¤›
nedeniyle 2005’te Ekselanslar› Phil Goff,
Savunma, Ticaret, Silahs›zlanma ve Silah
Kontrolü Bakanl›¤› ve Ticaret Müzakereleri
Bakan Yard›mc›l›¤› gibi birçok yeni
sorumluluk daha üstlendi.

Ekselanslar› Phil Goff kabinede beflinci
s›rada yer almakta ve halen Pasifik
Adalar› ‹liflkileri Bakanl›¤›’n› yürütürken
ayn› zamanda Finans Bakan› Yard›mc›l›¤›
görevini de sürdürmektedir.

ÜB‹TAK, bilimsel ve teknolojik
alanlarda araflt›rmay› ve teknolojik

geliflmeyi ulusal ekonomik kalk›nma
hedeflerine göre düzenlemek, koordine
etmek, desteklemek ve özendirmekle görevli,
idari ve mali özerkli¤e sahip bir kurulufl.
Türkiye'nin ''Bilim Oscarlar›'' olarak
nitelenen, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu bilim
insanlar›n›n bilimsel ve teknolojik
alanlardaki seçkin araflt›rma, çal›flma ve
hizmetlerini de¤erlendirmek, üstün
niteliklerini onayarak kamuoyuna duyurmak
ve bir teflvik unsuru olmak amac›yla
TÜB‹TAK taraf›ndan her y›l Bilim, Hizmet,
Teflvik ve TÜB‹TAK-TWAS (Üçüncü Dünya
Bilimler Akademisi) Teflvik Ödülleri veriliyor.
2006 y›l›nda Koç Üniversitesi ö¤retim üyesi
Yard. Doç. Burak Özba¤c›, matematik
alan›nda, TÜB‹TAK TWAS Teflvik Ödülü
al›rken Yard. Doç. Metin Türkay da,
mühendislik alan›nda, TÜB‹TAK Teflvik
Ödülü ald›.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
taraf›ndan da Bilim Ödülü, Hizmet Ödülü
ve Teflvik Ödülü veriliyor. Türkiye Bilimler
Akademisi Üstün Baflar›l› Genç Bilim
‹nsanlar›n› Ödüllendirme Program› (TÜBA-
GEB‹P) fen, mühendislik, sa¤l›k ve sosyal
bilim alanlar›nda ülkemize yetkin bir
araflt›r›c› kufla¤› kazand›rmak amac›yla
fiubat 2001'den beri uygulan›yor. "Genç
Akademi" oluflturmaya yönelik bir etkinlik
olan TÜBA-GEB‹P çerçevesinde, 37 yafl

alt›ndaki ba¤›ms›z araflt›rmac› olarak
herhangi bir bilim dal›nda kendi araflt›rma
grubunu kurup ö¤renci yetifltirme çabas›nda
olan, bilimsel araflt›rmalar›yla öne ç›km›fl
ve üstün liyakat esas›na göre seçilmifl genç
bilim insanlar›, üç y›l süre ile TÜBA
taraf›ndan destekleniyor. 2006 y›l›nda
TÜBA’dan ödül alan ö¤retim üyelerimiz ise
flöyle: Yard. Doç. ‹brahim Halil Kavakl› (TÜBA
GEB‹P-Genetik Hücre Biyolojisi), Yard. Doç.
Z. Özlem Keskin (TÜBA GEB‹P-Kimya
Mühendisli¤i), Yard. Doç. Alper Kiraz (TÜBA
GEB‹P-Fizik), Yard. Doç. Selda Küçükçiftçi
(TÜBA GEB‹P-Metematik), Yard. Doç. Zeynep
Aksin Karaesmen (TÜBA Teflvik) .

Ödül alan bütün ö¤retim üyelerimizin
listesine http://www.ku.edu.tr/go/1172
adresinden ulaflabilirsiniz.
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Yeni Zelanda Ticaret,
Savunma ve
Silahs›zlanma Bakan›
Ekselanslar› Phil Goff,
Koç Üniversitesi’nde
“Küreselleflen Dünyada
Baflar›ya Ulaflma: Yeni
Zelanda Örne¤i”
(Succeeding in a
Globalized World: The
New Zealand
Experience) konulu bir
konferans verdi.

Yeni Zelandal› bakan üniversitemizde konferans verdi
Y

Üniversitemiz
bünyesinde görev yapan
ö¤retim üyelerimiz
bugüne kadar TÜB‹TAK
ve TÜBA’dan toplam 48
ödül ald›. Kule, 2006
y›l›nda ödül alan sekiz
ö¤retim üyemizi
kutluyor.

Ö¤retim üyelerimize TÜB‹TAK ve TÜBA’dan ödül

T

Yard. Doç. ‹brahim Halil Kavakl›
TÜBA GEB‹P (Genetik ve Hücre Biyolojisi)

Yard. Doç. Z. Özlem Keskin
TÜBA GEB‹P (Kimya Mühendisli¤i)

Yard. Doç. Alper Kiraz
TÜBA GEB‹P (Fizik)

Yard. Doç. Selda Küçükçiftçi
TÜBA GEB‹P (Matematik)

Yard. Doç. Zeynep Aksin Karaesmen
TÜBA Teflvik

Yard. Doç. Burak Özba¤c›
TÜB‹TAK TWAS Teflvik (Matematik)

Yard. Doç. Metin Türkay
TÜB‹TAK Teflvik (Mühendislik)

2006 y›l›nda ödül alan
ö¤retim üyelerimiz
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u s t o m e r  R e l a t i o n s h i p

Management” (CRM) Müflteri

‹liflkileri Yönetimi konusunda dünyan›n say›l›

akademisyenlerinden biri ve bu alanda önde

gelen bir dan›flman olarak tan›nan Prof. V.

Kumar, “CRM Büyüme ve Kârl›l›k Amaçl›

Yönetimi” konusunda

17 Kas›m günü Koç Üniversitesi’nde bir

konferans verdi. Günümüzde flirketler için

en önemli konulardan biri olan CRM üzerine

yap›lan bu konferansla Koç Üniversitesi

ö¤rencilerinin ifl dünyas› ile bir araya gelmesi

v e  i l i fl k i l e r i n  g ü ç l e n d i r i l m e s i

amaçlanmaktayd›.

Halen Connecticut Üniversitesi ‹flletme

Fakültesi’nde ING Pazarlama Bafl Profesörü

ve ING Finansal Hizmetler Merkez ‹dari

Direktörü olarak görev yapan Prof. V. Kumar,

Indian Institute of Technology’de lisans ve

yüksek lisans e¤itimini tamamlad›ktan

sonra, University of Texas at Austin’nde

pazarlama alan›nda doktora derecesini ald›.

Müflteri Sadakati ve Müflteri Ömür Boyu

De¤eri araflt›rmalar› dünya çap›nda ilgi

gördü. Pazarlama alan›ndaki konularda ABD

ve Avrupa’daki çeflitli üniversitelerde çok

say›da ders veren,  Hindistan ve

Avustralya’daki konferanslara konuk

konuflmac› olarak davet edilen Prof. V.

Kumar, pazarlama alan›ndaki baflar›lar›yla

Who’s Who Worldwide ve Who’s Who Among

Global Business Leaders listelerinde de yer

almaktad›r.

Prof. V. Kumar’›n konuflmas›n›n ard›ndan

Fortis Ürün Gelifltirme ve CRM Yönetici

Direktörü U¤ur Özmen ve P&G Kurumsal

Pazarlama/Do¤rudan Pazarlama Grup

Müdürü Berna Gönenli de sektörle ilgili

tecrübelerini Koç Üniversitesi ö¤rencileri ve

konferans kat›l›mc›lar› ile paylaflt›lar. Koç

Üniversitesi ö¤rencilerinin yan› s›ra çeflitli

flirketlerden de çok say›da kat›l›mc›n›n yer

ald›¤› konferans›n Müflteri ‹liflkileri Yönetimi

(CRM) konusunda yeni pencereler açmas›

hedefleniyordu.

oç Üniversitesi ‹flletme Bölümü’ne
2001 y › l ›nda  g i ren ,  2006

mezunlar›m›zdan, Radyo Koç, Koç TV ve Müzik
Kulüpleri'nde aktif rol alm›fl can›m›z Arda
Çoban'› yaklafl›k bir ay önce kaybettik. Çok
zorlu bir kanserle uzun süre savafl›p
dayanamayan Arda’m›z ›n  an›s ›n ›
yaflatabilmek için birkaç proje üstünde
çal›fl›yoruz. Araflt›rmalar›m›z sonucunda Ali
Nihat Gökyi¤it Vakf› himayesindeki Nezahat
Gökyi¤it Botanik Bahçesi'ne ulaflt›k. Ataflehir
çevresindeki Anadolu Otoyol Kavfla¤›'ndaki
11 adaya yay›lm›fl olan bahçe, ‹stanbul'un
say›l› botanik bahçelerinden biri olarak çeflitli
okullarla iflbirli¤i içerisinde çal›fl›yor.
Türkiye'nin do¤al ve endemik bitkilerinin yan›
s›ra çeflitli ülkelere ait a¤aç, çal› ve otsu
bitkilerini yetifltirmeyi, ‹stanbullular için yeni
bir dinlenme noktas› ve bitkiler konusunda

e¤itim yeri olmay› amaçl›yor.
Vakf›n baflkan›yla yapt›¤›m›z görüflme

sonunda yeni aç›lacak Su Bitkileri Bölümü’ne
Arda'n›n ad›n›n verilmesi konusunda anlaflt›k.
Bugüne kadar hiçbir çal›flmas›nda sponsor
ismi kullanmayan vak›f yönetimi, Arda'n›n
durumundan çok etkilendi¤i için böyle bir

istisna yapmay› uygun buldu. Arda ad›na
yap›lacak bu bölüm, hem ‹stanbullular›n
dinlenebilecekleri bir alan olacak hem de
flehir hayat› içinde görülmesi imkâns›z olan
su bitkilerini ö¤rencilere tan›tarak onlar›n
e¤itimlerine katk› sa¤layacak. Bu projenin
yan› s›ra Arda Çoban ismini tafl›yacak bir
koru yapmay› planl›yoruz. Bu ba¤lamda TEMA
Vakf› ile irtibata geçtik. TEMA Vakf› yetkilileri,
‹stanbul'a en yak›n olarak Tekirda¤'daki
alanlarda bir koru yap›labilece¤ini belirttiler.
Yap›lacak botanik bahçesinden sonra elimizde
kalan miktarla da bu projeyi hayata geçirme
karar› ald›k. Koç Üniversitesi'nin de hem
maddi hem manevi olarak destekledi¤i bu
projelerde sizlerin de deste¤ini bekliyoruz.
Arzu edenler Koç Üniversitesi Ö¤renci
Dekanl›¤›’na baflvurarak bize katk›da
bulunabilirler (0212 338 12 38).

KAMPÜSTEN NOTLAR
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K

O bir cand› ama herhangi bir can de¤il,
o bizim Arda’m›zd›

CRM gurusu üniversitemizde“Customer Relationship
Management” (CRM)

Müflteri ‹liflkileri
Yönetimi konusunda

dünyan›n say›l›
akademisyenlerinden

Prof. Dr. V. Kumar
17 Kas›m Cuma günü

Koç Üniversitesi’ndeydi.

“C

Arkadafllar›  yaklafl›k
bir ay önce kaybetti¤imiz

Arda’n›n an›s›n›
yaflat›yorlar.
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005-2006 e¤itim-ö¤retim y›l›nda Koç
Üniversitesi ö¤rencileri taraf›ndan

kurulan Gelece¤in Liderleri Kulübü, gelece¤in
Türkiyesine yön vermek amac›yla kendini
yetifltiren ve gündemi takip eden ö¤rencilerle,
günümüz liderlerini bir araya getirmeyi
amaçlamaktad›r. Bu amaç do¤rultusunda
okulumuzda yapt›¤›m›z araflt›rmalarda
üniversitemiz ö¤rencilerinin günümüz
liderleriyle buluflma ve onlar› dinleme
arzusunda olduklar›n› gördük. Gelece¤in
Liderleri Kulübü olarak geçti¤imiz sene sivil
toplum örgütlerinin baflar›l› baflkanlar›,
ülkenin nabz›n› tutan siyasetçiler ve kariyeri
baflar›larla dolu ifladamlar›n› okulumuza
davet ettik, ülkemiz için çok önemli liderleri
üniversitemiz ö¤rencileriyle buluflturduk.

Kulübümüz, 2005-2006 e¤itim-ö¤retim
y›l›nda, Avrupa Birli¤i Bilgilendirme Grubu,
Dr. Murat Akdo¤an (Baymak Group Baflkan›),
Mehmet A¤ar (DYP Genel Baflkan›), Mustafa
Y›lmaz (Akkök Holding CEO’su), Hüsnü Akhan
(Do¤ufl Holding CEO’su), O¤uz Sat›c› (Türkiye
‹hracatç›lar Meclisi Baflkan›), Jan Nahum
(Petrolofisi CEO’su), Ethem Sancak (Sancak
Holding Baflkan›), Abdulkadir Konuko¤lu
(Sanko Holding Baflkan›), Erkan Mumcu
(Anavatan Partisi Genel Baflkan›), Bülent
fienver (Türk Lider Merkezi Baflkan›) gibi
isimleri Koç Üniversitesi ö¤rencileriyle

buluflturdu. Bu sene, ilk dönemde Türk Lider
Merkezi Baflkan› Bülent fienver’i, ayr›ca THY,
Coca-Cola gibi flirketlerde baflar›l› bir üst
düzey yöneticilik yapm›fl olan Cem Kozlu’yu
ve Unilever CEO’su ‹zzet Karaca’y› a¤›rlad›k.

Organizasyonlar›m›za kat›lan ö¤renciler,
kiflisel geliflimlerinin yan›nda, davetlilerin
tecrübe ve tavsiyelerini dinleme f›rsat› bularak,
onlara merak ettikleri sorular› rahatça
sorabildiler. Bunun yan› s›ra farkl› sektörler
hakk›nda bilgi sahibi olarak yeni ifl yap›fl
biçimleri ö¤rendiler. Organizasyonlar›m›zdan
sonra konuflmac›lar›m›z›n yorumlar› ve ifl
yap›fl biçimimiz bizleri daha büyük hedeflere
yöneltti. Acaba gelir mi diye tereddüt ile
yaklaflt›¤›m›z isimlere bir zaman sonra y›ll›k
plan›m›zda yer bulamaz olduk. De¤erli
yöneticilere çok daha k›sa zamanda
ulaflabiliyor ve onlar› ayn› vizyonu
paylaflt›¤›m›za ikna edebiliyorduk.

Düzenledi¤imiz seminerler ve yapt›¤›m›z
organizasyonlarla liderlik rolünü üstlenecek,
ileriyi görüp risk alabilecek, kaotik ortamlarda
çevresini yönlendirebilecek ve birikimlerinden
ç›kard›¤› derslerle topluma örnek ve öncü
olacak bireyler yetifltirmeyi hedefliyoruz.
Konuflmac›lar›m›z›n yaflam tecrübeleri ve
vizyonu bizlere ifl yaflam›nda edinilmesi uzun
seneler alacak tecrübeler kazand›rd›. Bunun
yan›nda konuflmac›lar›m›z›n üniversite

ça¤›ndaki yanl›fllar›n› dinleyip ö¤renmemiz,
bunlardan ders ç›karmam›za ve vizyonumuzu
flekillendirmemize yard›mc› oldu.

Organizasyonlardan sonra düzenlenen
yemeklerde gerek konuflmac›larla ikili diyalog
kurabilme f›rsat›n› gerekse ayn› dili
konufltu¤umuz ö¤rencilerle beraber olabilme
imkân›n› bulduk. Ço¤u zaman bu yemekler
bize yeni fikirleri olan ve üniversite ça¤›nda
ifl hayat› ile yak›ndan ilgilenen ö¤rencilerle
tan›flma f›rsat›n› sundu. Böylece yak›n
vizyonlara sahip insanlarla uzun sürecek
dostluklar› kulübümüz sayesinde yakalam›fl
olduk. Hem geçen sene hem de bu sene,
siyaset, ifl dünyas›, sivil toplum örgütü
alanlar›nda birbirinden seçkin isimleri
ö¤rencilerle buluflturduk ve sizlerin deste¤iyle
buluflturmaya devam edece¤iz. ‹kinci
dönemde de yine alan›nda parlam›fl, sürpriz
i s i m l e r l e  k a r fl › n › z d a  o l a c a ¤ › z .
“geleceginliderleri.com” adresinden kulüp
hakk›nda her türlü bilgiyi edinebilirsiniz.
Sitede, yapt›¤›m›z organizasyonlar›n raporlar›,
liderlik hakk›nda makaleler, organizasyon
foto¤raflar›, yap›lacak organizasyonlar
hakk›nda bilgiler ve kulübümüz hakk›nda
bas›nda ç›kan haberleri bulabilirsiniz.
‘Görüflleriniz’ linkinden ise her türlü
görüflünüzü, fikirlerinizi iletebilir, bizimle
irtibata geçebilirsiniz.

2005-2006 e¤itim-
ö¤retim y›l›nda
üniversitemizde
kurulan Gelece¤in
Liderleri Kulübü
düzenledi¤i seminerler
ve yapt›¤›
organizasyonlarla
liderlik rolünü
üstlenecek,
birikimlerinden
ç›kard›¤› derslerle
topluma örnek ve öncü
olacak bireyler
yetifltirmeyi hedefliyor.
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Gelece¤in liderlerini yetifltiriyoruz
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ilimin ve bilimsel aktivitelerin Koç
Üniversitesi ö¤rencilerinin hayat›na

daha fazla dahil olmas›n› sa¤lamak
amac›yla kurulan Bilim Toplulu¤u Ö¤renci
Kulübü, yeni ö¤retim y›l›nda da aktivitelerine
son h›zla devam ediyor. OSA (Optical Society
of America) ve SPIE (the International Society
of Optical Engineering) gibi destekledi¤i iki
alt grubun yan› s›ra kimya, matematik, fizik,
telsiz (TRAC), astronomi ve robotik gibi alt
gruplardan oluflan Bilim Toplulu¤u, Bahar
2007 döneminde de dolu bir aktivite
program›na sahip.

Bilim Toplulu¤u’nun bu sene devam eden
ve yap›lmas› planlanan aktiviteleri aras›nda
lisans ve yüksek lisans ö¤rencilerine yönelik
Sci-Tech seminerleri düzenlenmesi, telsiz
tafl›ma ehliyeti s›nav›na yönelik haz›rl›k
dersleri verilmesi, astronomi gözlemleri
yap›lmas›, Kandilli Rasathanesi gibi bilimsel
merkezlere gezi düzenlenmesi gibi etkinlikler
bulunuyor. Bunun yan› s›ra, FIRST Lego Ligi
yar›flmas› için çocuklara ders verilmesi,
günefl enerjisiyle çal›flan küçük boyutta bot
ve araba yar›flmalar› organize edilmesi,
Darüflflafaka ve Sar›yer’deki di¤er
ortaokullardan gelen ö¤renciler için art›k
gelenekselleflen 4. Çocuk Bilim fienli¤i

düzenlenmesi ve belki de en önemlisi
‹stanbul’daki en baflar›l› liselerin kat›ld›¤›
bir matematik olimpiyat›n›n organize
edilmesi Bilim Toplulu¤u’nun ilkö¤retim
ça¤›ndaki ö¤rencilere yönelik bu y›lki
aktiviteleri olarak s›ralanabilir.

Sci-Tech seminerleri
Her hafta düzenli olarak gerçeklefltirilen ‘Sci-
Tech’ (Science and Technology) seminerleri,
lisans ö¤rencilerinin bilgi düzeyine yönelik
olup dinleyiciler taraf›ndan hiçbir önbilgi
gerektirmeden takip edilebilecek seviyede
seminerlerdir. Bu yüzden seminerler,
konuflma konusuna ilgi duyan, fakat konuyla
ilgili hiçbir bilgisi olmayan dinleyicileri de
hedeflemektedir. Yani bölümü ne olursa
olsun, bir dinleyicinin seminere kat›lmas› ve
rahatça takip edebilmesi için gereken içerik
ayarlamas› yap›lm›fl ve kullan›lan teknik
terimlerin anlafl›labilir olmas› konuflmac›lar
taraf›ndan ön planda tutulmufltur. Öte
yandan seminerlerin genel olarak Türkçe
yap›lmas›, takip edilmesini kolaylaflt›ran
etkenlerin bafl›nda gelmektedir.

2006 Bahar döneminde yap›lmaya
bafllanan Sci-Tech seminerleri, bu y›l da
okulumuzdan ve okul d›fl›ndan ça¤r›lan

ö¤retim görevlileri taraf›ndan, popüler
bilimden günümüzün önde gelen teknik
geliflmeleri ve çal›flma alanlar›na, t›p ve
matematik gibi do¤a bilimlerinden psikoloji
gibi insani bilimlere uzanan genifl bir konu
yelpazesinde gerçeklefltirilmektedir. Mesela,
üniversitemizin Bilgisayar Bölümü ö¤retim
görevlilerinden Yrd. Doç. Dr. Deniz Yüret’in
‘The Science Behind the Low Budget
Hollywood Movies’ (Düflük bütçeli Hollywood
filmlerinin arkas›ndaki teknoloji) ve Psikoloji
Bölümü ö¤retim görevlilerinden Prof. Dr.
Sami Gülgöz’ün ‘Hayat›m gözümün önünden
bir film fleridi gibi geçti: yaflanan olaylar›n
hat›rlanmas› ve otobiyografik haf›za’ adl›
konuflmalar›n›n yan› s›ra OSA’n›n maddi
deste¤iyle üniversitemizde a¤›rlad›¤›m›z
Uluslararas› Profesyonel Konuflmac›lar
Federasyonu (IFPS) üyesi profesyonel
konuflmac› Randy Park’›n ‘Thinking for
Results’ (Sonuç için düflünmek) konuflmas›
ve Fizik Bölümü ö¤retim görevlileri Prof. Ali
Serpengüzel’in ‘Optics and Photonics: from
micro to nano’ (Optik ve Fotonik: Mikrodan
Nanoya) ve Adnan Kurt’un ‘Günümüzde
simya: telet›p uygulamalar›’ adl› konuflmalar›
seminerlerin ilgilendi¤i konu yelpazesinin
ne kadar genifl oldu¤unu göstermektedir.
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Bilim Toplulu¤u etkinlikleri
bütün h›z›yla devam ediyor
Bora Karasulu > Bilim Toplulu¤u Ö¤renci Kulübü Baflkan› - Sultan Do¤anay > OSA Koç Üniversitesi Ö¤renci Kolu Baflkan› -

Ahmet Faruk Coflkun > SPIE Koç Üniversitesi Ö¤renci Kolu Baflkan›
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Bilim Toplulu¤u’nun
bu sene devam eden

ve yap›lmas› planlanan
aktiviteleri aras›nda

lisans ve yüksek lisans
ö¤rencilerine yönelik
Sci-Tech seminerleri
düzenlenmesi, telsiz

tafl›ma ehliyeti s›nav›na
yönelik haz›rl›k

dersleri verilmesi,
astronomi gözlemleri

yap›lmas›, Kandilli
Rasathanesi gibi

bilimsel merkezlere
geziler düzenlenmesi

gibi etkinlikler
bulunuyor.
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Öte yandan Bahar 2007 döneminde yapmay›
planlad›¤›m›z ‹stanbul’daki liselerden baz›
kriterlere göre seçilen 40 lise aras›nda
yap›lacak olan matematik olimpiyat› (‹LMO:
‹stanbul Liseler aras› Matematik Olimpiyat›)
ile hem kulübümüzün hem okulumuzun
ad›n›n iyi liseler aras›nda daha fazla
duyulmas›n›, hem de TUB‹TAK Matematik
Olimpiyatlar›’na haz›rlanan ö¤rencilerin
h a z › r l › k l a r ›  s ü r e c i n d e  k e n d i n i
deneyebilecekleri bir ortam bulmalar›n›
sa¤lam›fl olaca¤›z. Ayr›ca, Bahar 2007
döneminde TRAC (Türkiye Radyo Amatörleri
Cemiyeti) telsiz alt grubu taraf›ndan
düzenlenen ve okulumuz CIT çal›flanlar›ndan
Emir Muyacic taraf›ndan verilen telsiz
derslerimiz devam edecektir. Bu dersler
amatör telsiz tafl›ma ehliyeti olan B belgesi
s›nav›na yönelik teorik ve uygulamal› olmak
üzere iki ayr› bölümde gerçeklefltirilmektedir.
Teorik bölümde, telsiz kullan›m› ve mors
alfabesi konular› ifllenirken, uygulamal›

bölümde do¤al afet gibi acil ihtiyaç anlar›nda
çeflitli elektronik cihazlarda bulunan
malzemelerle s›f›rdan bir telsizin nas›l
yap›labilece¤i anlat›lmaktad›r.

Uluslararas› arenada Bilim Toplulu¤u:
OSA ve SPIE
Bilim Toplulu¤u sadece yurt içinde de¤il yurt
d›fl›nda da okulumuzu ve bilim insanlar›n›
en iyi bir flekilde temsil etmeye devam ediyor.
Alt gruplar› olan OSA (Optical Society Of
America) ve SPIE (Society of Photo-Optical
Instrumentation Engineers) bu sene yapt›klar›

ve planlad›klar› etkinliklerle Türkiye’nin ve
Koç Üniversitesi’nin optik ve fotonik
alan›ndaki çal›flmalar›na h›z kat›yorlar.

Bu kapsamda OSA Koç Üniversitesi Alt
Grubu Baflkan› Sultan Do¤anay Koç
Üniversitesi’ni ve Türkiye’yi temsil etmek
üzere 8-12 Ekim tarihleri aras›nda
Amerika’n›n Rochester flehrinde düzenlenen
2006 OSA Ö¤renci Alt Gruplar› Toplant›s›’na
kat›ld›. Bu toplant›da baflkanlar kendi
gruplar›nda yapt›klar› etkinlikleri bir panel
çerçevesinde anlatt›lar. Biz de OSA Koç
Üniversitesi Alt Grubu olarak çocuk bilim
flenliklerinde yapt›¤›m›z optik kit sunumlar›
ve düzenledi¤imiz optik seminerleri ile ilgili
deneyimlerimizi paylaflt›k. Buna ilaveten bu
sene yapmay› hedefledi¤imiz günefl enerjisi
ile çal›flan mini arabalar yar›fl› ve alt gruplar
aras›nda ö¤renci de¤iflimi aktiviteleri için
finansal destek alma girifliminde bulunduk.

Yine bu çerçevede SPIE Koç Üniversitesi
Alt Grubu Baflkan› Ahmet Faruk Coflkun, Koç

Üniversitesi’ni ve Türkiye’yi temsil etmek
üzere 12-17 A¤ustos tarihleri aras›nda
Amerika’n›n San Diego flehrinde düzenlenen
2006 SPIE Ö¤renci Alt Gruplar› Toplant›s›’na
kat›ld›. Bu toplant›da bütün alt grup
baflkanlar› gerçeklefltirdikleri ve planlad›klar›
sosyal etkinlikler hakk›nda fikir al›fl veriflinde
bulundular. Biz Koç Üniversitesi Alt Grubu
olarak bu sene yapm›fl oldu¤umuz ilkö¤retim
ö¤rencileri aras› model günefl arabalar›
yar›fl›n› ve Koç’ta yap›lan akademik
araflt›rmalar› üniversitemiz ad›na bir stand
açarak kat›l›mc›lara anlatt›k. Buna ek olarak

bu sene ilk ö¤retim ve lise ö¤rencileri aras›
yap›lacak olan günefl enerjisi ile çal›flan bot
yar›fl›na finansal destek ald›k, ve yar›flma
için duyurular›m›za bafllad›k.

Optik ve fotonik konusunda imkanlar
OSA ve SPIE, üyelerine optik ve fotonik
konusunda çeflitli imkanlar sunmaktad›r. Bu
noktada bu kurulufllar araflt›rma potansiyeli
vaad eden ö¤rencilere 10 bin dolara kadar
çeflitli burslar vermektedir. Mesela bu sene
okulumuzun yüksek lisans mezunu Hüseyin
Çankaya lazer konusunda yapt›¤›
araflt›rmalardan ve bu konuda gelecek
vaadetmesi nedeniyle 2006 SPIE bursunu
almaya hak kazanm›flt›r. Bunun gibi OSA ve
SPIE’nin sundu¤u bu imkanlardan lisans
ö¤rencileri dahil tüm üyeler kolayl›kla
baflvurup faydalanabilir.

Özet olarak OSA ve SPIE ö¤renci alt
gruplar›n›n bu seneki aktivitelerinin hedefi
daha fazla üyeye sahip olarak, ilkö¤retim ve
lise ö¤rencilerinin bilime ve teknolojiye teflvik
edilmesi ve üniversitedeki üye ö¤rencilerimize
optik ve fotonik alan›nda burs imkanlar›,
staj-ifl teklifleri ve projeler için gerekli bilgi
ve finansal deste¤in sa¤lanmas› olacakt›r.
Daha fazla bilgiyi www.osa.org ve
www.spie.org sitelerinden edinebilirsiniz.
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Bilim Toplulu¤u bu
sene yapt›¤› ve
planlad›¤› etkinliklerle
Türkiye’nin ve Koç
Üniversitesi’nin optik
ve fotonik alan›ndaki
çal›flmalar›na h›z
kat›yor.

(iletiflim için bkarasulu@ku.edu.tr )
*Sci-Tech seminerleri hakk›nda bilgi
almak ve konuflma özetlerine ulaflmak
için http://sci-tech.ku.edu.tr adresini
kullanabilirsiniz.
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oç Üniversitesi Sinema Kulübü olarak
döneme internet sayfam›z› yenileyerek

bafllad›k. http://sinema.ku.edu.tr adresimize
yeni bir sinema kulübü internet sayfas› ile
yerlefltik. Selim Ekizo¤lu'nun tasarlad›¤›
internet sayfam›z art›k daha güncel, daha
canl›. Etkinliklerimizi, ‹stanbul'un sinema
etkinliklerini ve her hafta vizyona giren filmleri
duyurular›m›z› ve haberlerimizi internet
adresimizde daha rahat paylaflabiliyoruz.

Geçti¤imiz y›llarda haftada bir yapt›¤›m›z
film gösterimlerini bu sene kimi haftalar belirli
bir konu etraf›nda toplad›k. Müzikaller
Haftas›'nda Jesus Christ Superstar, Hair,
Dancer in the Dark, Romance and Cigarettes;
Komedi Filmleri Haftas›'nda Click, Thank You
For Smoking, Grandma's Boy, C.R.A.Z.Y. ve
okulumuz KUROCK toplulu¤u ile birlikte Rock
Filmleri Haftas›'nda Sid & Nancy, Stoned,
Velvet Goldmine, Almost Famous filmlerinin
gösterimlerini yapt›k. Bunlar›n yan› s›ra Pedro
Almadovar'dan Volver, Ken Loach'dan The Wind
that Shakes the Barley, Richard Linklater'dan

Waking Life ile ustalara sayg›m›z› gösterdik.
Bir de düzenledi¤imiz Alman Filmleri gecemizde
Knallhart ve Edukators ile güncel Alman
sinemas›n› tatd›k.

Film gösterimlerinin yan› s›ra bu sene ikinci
k›sa film atölyemizi bafllatt›k. Yönetmen Selim
Evci ile gerçeklefltirdi¤imiz atölyede sinemaya
farkl› bir bak›fl aç›s› kazand›¤›m›z söylenebilir.
‹zleyici konumundan ç›k›p üretici oldu¤unuz
anda sinema asl›nda bütün büyüsünü
kaybediyor. Art›k “Acaba kad›n flimdi ne
yapacak?” “Adam kurtulabilecek mi?” gibi
sorular yerini “Kamera hangi hareketi verdi?”,
“O an sette ›fl›k nerelerdeydi?” gibi sorulara

b›rak›yor. Baflta korkutucu olan bu de¤iflim
daha sonra yeni tatlar vermeye bafll›yor. Ve
derslerde Selim Evci'nin sürekli tekrar etti¤i o
cümle kulaklar›m›zda ç›nl›yor “Yalan zaten
hepsi, seyirciyi kand›rmak gerek sadece, yalan
söyledi¤ini belli etmemek gerek.”

Gerçekten de izledi¤imiz tüm filmler birer
yalandan ibaret. Senaristin söyledi¤i yalan ile
bafll›yor önce her fley. Senaryo oluflturulduktan
sonra yönetmen bu yalan› nas›l söylerse
inand›r›c› olabilece¤ini düflünüyor. Oyuncular

zaten adlar› üzerinde “oyun” oynuyorlar.
Kameraman sette yanl›fl bir fley görünürse
yalan ortaya ç›kaca¤›ndan, aç›lar›n› hesapl›yor.
Ve asl›nda izleyici sadece yönetmenin
gösterdi¤i kadar›n› görüyor hikayede.
Yönetmenin izin verdi¤i kadar›n› bilebiliyor
ancak.

Ama bu yalan› herkes seviyor ki sinema
herkesin ilgisini çekiyor. Çünkü bu yalan
insanlar›n yaflam›na bir zenginlik kat›yor. Kimi
hayat›n›zda hiç beklemedi¤iniz bir de¤iflim
yaflat›rken kimisi de iki saatinizin keyifli
geçmesini sa¤l›yor. Sinema genel olarak
bak›nca hem yedinci sanatt›r hem de e¤lence
sektörüne hizmet eder. Bu noktada bir mesaj
veren, bir sorunu masaya yat›ran filmler,
“çerez” aksiyon ya da aflk filmlerinden ayr›l›rlar.
Ama bu durum her ikisinin de bir yalan oldu¤u
gerçe¤ini de¤ifltirmiyor.

Zevk ve e¤lencenin günah say›ld›¤› ortaça¤
dönemleri düflünüldü¤ünde, art›k Sinema
Kulübümüzü SinClub olarak anmaya
bafllamam›z belki biraz daha anlaml› olacakt›r.
Asl›nda sadece k›saltma amaçl› kullan›lan bu
ismin art›k yerleflmeye bafllam›fl olmas› bizim
sinema yalan›n› çok sevdi¤imizi ve bu yalan›
yaflamaktan çok mutlu oldu¤umuzu anlatmak
aç›s›ndan da yerinde bir isim.

Aral›k’›n son günlerinde ise SinClub üyelerini
b i r  heyecan sard› .  fi imdiye  kadar
gerçeklefltirmeyi düflünüp bir türlü organize
edemedi¤imiz 21 Aral›k projemiz bu sene
hayata geçti. En Uzun Gece'de Sabaha Kadar
Film Gösterimleri belki de önümüzdeki
y›llarda da devam edecek ve geleneksel bir
hal alacakt›r.

Önümüzdeki dönemde de SinClub, film
gösterimleri, k›sa film çekimi ve geniflletmeye
devam etti¤i arflivi ile sinemaseverlerin bir
araya geldi¤i, film izlenen ve sinema konuflulan
bir kulüp olarak faaliyetlerini sürdürmeye
devam edecektir “iyi seyirler” dileyerek.
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Gerçekten de
izledi¤imiz tüm filmler
birer yalandan ibaret.
Ama bu yalan› herkes

seviyor ki sinema
herkesin ilgisini

çekiyor. Bahad›r Kasap
üniversitemizin

Sinema Kulübü’nün,
yeni ad›yla SinClub’›n
çal›flmalar›n› anlat›yor.
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kim ay› bafl›ndan beri devam eden

teorik kampç›l›k e¤itimlerimizi prati¤e

dökmek ve yeni üyelerimizi k›fl faaliyetine

haz›rlamak amac›yla Bursa Erikli Yaylas›’nda

iki gece üç günlük temel kampç›l›k e¤itimimizi

17-19 Kas›m tarihleri aras›nda gerçeklefltirdik.

17 Kas›m Cuma ö¤leden sonra saat 14.00’de

okulumuzdan yola ç›kt›k. ‹stanbul trafi¤inden

ç›kmam›z›n yaklafl›k iki buçuk saati bulmas›

do¤aya olan özlemimizi perçinlemiflti adeta.

Erikli mevkiine vard›¤›m›zda saat 22.00’yi

bulmufltu. K›sa bir gece yürüyüflünden sonra

kamp alan›na ulafl›ld›. Y›ld›zlar›n par›lt›s› ve

flelalenin sesiyle daha kamp yerine ulaflmadan

herkes Erikli tutkunu olmufltu bile. Hava

koflullar›n›n da iyi olmas›yla kamp at›l›rken

çok fazla zorluk yaflanmad›. Çad›r gruplar› bir

yandan çad›rlar›n› kurarken bir yandan da s›v›

takviyesi ve s›cak bir fleyler yemek için

ocaklar›n› yakt›lar. Gece olmas›na ra¤men yeni

üyelerimiz kamp kurulumunda hiç s›k›nt›

yaflamad›lar. Herkes haz›r hale geldi¤inde

e¤itmenlerin haz›rlad›¤› güzel bir sürprizle yeni

üyelerimizden Merve’nin do¤um gününü

kutlad›k. Kutlama bitti¤inde herkesin

motivasyonu en üst derecedeydi. Yani iki gün

sürecek e¤itime haz›rd›k.

Sabah kalkt›¤›m›zda kahvalt›lar›m›z› edip

yürüyüfl için haz›rland›k. ‘Az dinlen, çok yürü’

parolas›yla yap›lan alt› saatlik uzun ve bol inifl

ç›k›fll› bir trekkingden sonra kamp yerine geri

döndük. Akflamüstü kamp alan›na döndükten

hemen sonra kamp alan›m›za oldukça yak›n

olan ve gece boyu sesiyle uyudu¤umuz flelaleye

k›sa bir yürüyüfl daha yapt›k. Gürül gürül akan

flelale do¤an›n renkleriyle birlikte mükemmel

bir manzara oluflturuyordu. fielale bafl›nda da

bir süre geçirdikten sonra kamp alan›m›za

döndük, yemeklerimizi yedik. Aram›za yeni

kat›lan izcilerin de ›srar›yla atefl yak›p, atefl

bafl› sohbeti yapt›k. Çad›r muhabbetlerinin

ard›ndan herkes derin bir uykuya dald›. Fakat

ne yaz›k ki uykular› umduklar›ndan k›sa

sürecekti; çünkü gece 03.00’da yap›lacak acil

durum tatbikat›ndan haberleri yoktu. Gece,

e¤itmenlerin ba¤›rt›lar›yla uyanan gruplardan

15 dakika içinde kamp› terkedebilecek duruma

gelmeleri istendi. Baz› kat›l›mc›lar ilk kamplar›

oldu¤undan, tecrübesizliklerinin ve tatbikattan

haberdar olmamalar›n›n sonucunda, istenilen

zamanda çad›rlar›n› toplayamad›lar. Yine de

istenilene yak›n bir zamanda tatbikat›

tamamlayabildiler. Gece yürüyüflünden sonra

tekrar kamp at›ld›. Kampta son günümüzde,

ocaklar ve ocaklar›n çad›r içinde yak›lmalar›

son kez denendi, çantalar topland› ve kamp

yüküyle yap›lan befl saatlik bir yürüyüflten

sonra servise ulafl›ld›. Bir e¤itmen olarak

kamptan en keyif ald›¤›m nokta, daha dönüfl

yoluna ç›kmadan, herkesin çamur içinde,

yorgun ve tatbikat yüzünden uykusuz olmas›na

ra¤men ‘Bir dahaki kamp ne zaman ya?’

sorular›n› duymakt›.

Yeni üyemiz Yi¤it Erdo¤an anlat›yor: Her
Türk da¤c› do¤ar!
“Kamp ataca¤›m›z bölgeye önceden hiçbir

kulüp üyesinin gitmemifl olmas›na karfl›n

e¤itmenlerimizin tedbirli davranmalar› sonucu

hiçbir aksilik olmadan mutlu mesut vakit

geçirdik. Kamp›n sorunsuz geçmesinin bafll›ca

sebeplerinden birisi de hava flartlar›n›n olumlu

olmas›yd›. Bunun d›fl›nda e¤itmenlerimizin

yaklafl›m› da kamp› e¤lenceli k›lan etmenlerden

biriydi. E¤itmenlere s›cak sürprizleri ve so¤uk

flakalar› için, Ezgi’ye imkans›zl›klar içinde

yakt›¤› atefl için, Erman’a tüm kampa yetecek

kadar yak›t› yan›nda bulundurdu¤u için ve

di¤er kamp arkadafllar›ma kamp›n daha

e¤lenceli olmas›n› sa¤lad›klar› için teflekkür

ederim.”
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Koç Üniversitesi
Da¤c›l›k Kulübü, teorik
dersleri prati¤e dökmek
ve yeni üyelerini kamp
keyfi ile tan›flt›rmak için
kampç›l›k temel e¤itim
faaliyetini 9 kiflilik bir
kat›l›mla 17-19 Kas›m
aras›nda Erikli
Yaylas›’nda
gerçeklefltirdi.

E¤itmenler:
Murat Onsekizo¤lu
Cem Gürbüz

Kat›l›mc›lar:
Caner Aydo¤an
Erman Ertan
Ezgi Ar›k
Hilal Savafl
Merve Erkal
Mustafa Kaymakç›
Yi¤it Erdo¤an

E

Kamp keyfiKamp keyfi
Murat Onsekizo¤lu > Matematik 3. s›n›f
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ukuk Kulübü olarak bu e¤itim y›l›ndaki

amac›m›z hem say›ca çok ve içerikçe

yo¤un etkinlikler düzenleyerek yaln›zca Hukuk

Fakültesi ö¤rencilerinin de¤il, tüm üniversite

talebelerinin birikimine katk›da bulunmak

hem de bu y›l ilk mezunlar›n› verecek olan

fakültemizle ö¤rencileri aras›nda içten bir

köprü oluflturmakt›. Ne mutlu bize ki, bu yolda

att›¤›m›z ad›mlar bizi sonuca götürüyor...

Hukuk Kulübü bu y›l ilk olarak, 2-3 Kas›m

tarihlerinde, Anayasa Mahkemesi ve Yarg›tay

ziyaretlerini kapsayan Ankara gezisini yapt›.

‹lk gün Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar

eski Bakanlar› Cumhur Ersümer ve Zeki

Çakan’›n yarg›land›¤› Yüce Divan duruflmas›n›

izleyen kulübümüz, duruflma sonras› önce

Anayasa Mahkemesi raportörlerinden Anayasa

Mahkemesi ve Yüce Divan üzerine bilgi ald›,

sonra da Dekan›m›z Tu¤rul Ansay’›n da

kat›l›m›yla Anayasa Mahkemesi Baflkan› Tülay

Tu¤cu taraf›ndan makam odas›nda a¤›rland›.

‹kinci gün Yarg›tay’› ziyaret eden kulübümüz,

Yarg›tay Genel Sekreter Yard›mc›s› Yarg›ç

Gürsel Kas›m taraf›ndan bilgilendirildi.

13 Kas›m’da, y›lan hikayesine dönen

Avukatl›k S›nav›’yla ilgili bir seminer

düzenledik. Semineri ‹stanbul Barosu Baflkan›

Avukat Kaz›m Kolcuo¤lu verdi. Kaz›m

Kolcuo¤lu Avukatl›k S›nav›’n›n yan› s›ra,

avukatl›k mesle¤inin kutsall›¤›ndan, bu

meslekte baronun yerinden ve barolar›n

yap›s›ndan bahsetti. Daha öncelerde konulup

kald›r›lm›fl/ertelenmifl olan bu s›nav,

seminerimizden yaklafl›k bir ay kadar sonra

siyasal erk taraf›ndan yine kald›r›lm›fl olsa

da, biraz yak›n tarih bilgisinin getirdi¤i “yar›n

ne olaca¤› belli mi olur?” düflüncesiyle biz

yine ald›¤›m›z bilgileri akl›m›z›n bir köflesine

yerlefltirdik.

Bu seminerden sonra, bafllang›c› geçen

y›la uzan›p, haz›rl›klar› bu sene tamamlanan

Karikatür Sergimizi açt›k. Almanca “Juristen

sind gar nicht so” (Asl›nda Hukukçular

Hiç de Öyle De¤ildir)  adl›  kitaptan

arkadafllar›m›z›n çevirileriyle oluflturdu¤umuz

ayn› adl› karikatür sergimizde hukukçular›n

d›flardan göründü¤ü gibi olmad›¤›n› mizah

yoluyla anlatt›k Koç Üniversitesi’ne. 29 Kas›m-

15 Aral›k 2006 tarihleri aras›nda süren

sergimizi, ünlü karikatürist Latif Demirci’nin

kat›l›m›yla açt›k. Aç›l›fl›m›za, arkadafllar›m›z

kadar Rektörümüz ve Ö¤renci Dekan›m›z›n

da kat›l›m› bizi sevindirdi.

25 Aral›k’ta Türkiye’nin eski Washington

Büyükelçisi Osman Faruk Lo¤o¤lu okulumuzda

“1 Mart Tezkeresi Döneminde ABD-Türkiye

‹liflkilerine Uluslararas› Hukuk Penceresinden

Bak›fl” konulu bir seminer verdi. Irak

Tezkeresi’nin TBMM’den geçmemesi üzerine

yaflanan sanc›l› dönemde Washington

Büyükelçili¤imizi yapan Lo¤o¤lu bize

deneyimlerini aktard›.

2006 Güz dönemini 27 Aral›k 2006’da

toplad›¤›m›z Genel Kurul ile bitirdik. Gelecek

dönemde ilk kez gerçekleflecek olan Hukuk

Kariyer Günleri’ni ve düzenleyece¤imiz

seminerleri program›m›za ald›k. Hukukun

Türkiye’de ve dünyada hiç olmad›¤› kadar

hem pozitif hem negatif yönde öne ç›kt›¤› bu

ça¤da, biz de bilgimizi gelifltirmek ad›na,

artan bir ivmeyle çal›flmaya devam edece¤iz.

Ö⁄RENC‹ KULÜPLER‹
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Yo¤un geçen bir güz
döneminin ard›ndan

Hukuk Kulübü ilk defa
düzenlenecek Hukuk

Kariyer Günleri’ne
haz›rlan›yor.

O¤uzhan Keskin > Hukuk 2. s›n›f

Hukuk Kulübü etkinlikleri
tam gaz devam ediyor
H
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Çok genç bir dekan yard›mc›s›s›n›z.
Fakülteye getirmek istedi¤iniz yeni
aç›l›mlar var m›? Hangi konularla
ilgileniyorsunuz?
fiu anda “common core” derslerinin niteliklerinin
nas›l art›r›labilece¤i konusunda çal›flmalar
yap›yoruz. Communication, Felsefe ve Edebiyat
derslerinin gözden geçirilmesiyle u¤rafl›yoruz.
Ö¤rencilerin ‹ngilizce becerilerinin bütünüyle
gelifltirilmesi en büyük hedefimiz. Bu nedenle
özellikle Communication dersleri nas›l daha etkin
olabilir diye çal›flmalar devam etmekte. Ancak
yap›lan incelemeler henüz sonuçlanmad›. Yine
bu bütüncülük anlay›fl›m›z› özellikle 2. s›n›flara
yap›lan Proficiency s›nav› desteklemekte.
‹ngilizce’de yeterli olamayan ö¤rencilerimize bu
s›nav sonucunda ‹ngilizce dersleri verilerek bu
okulu iyi bir ‹ngilizce temeliyle bitirmeleri
hedeflenmektedir. Ancak hedefimiz sadece
‹ngilizce’yi de¤il ayn› zamanda Türkçe’yi de çok
iyi kullanabilen ö¤renciler yetifltirmek oldu¤u için
Türkçe derslerinin gözden geçirilmesi de
hedeflerimiz aras›nda.

Di¤er yapmak istedi¤imiz bir fley de
okulumuzda olmayan bölümlerin derslerinin
seçmeli olarak verilmesi. O nedenle içeri¤i yo¤un,
kolay ders olarak adland›r›lamayacak çeflitli
medya çal›flmalar›, sinema, film yap›m› gibi
de¤iflik iletiflim becerileri gelifltirebilecek dersler
konulmas›n› amaçl›yoruz. Sadece ‹ngilizce ve
Türkçe’nin bilinmesinin iletiflim becerilerimiz için
yeterli olmayaca¤› kan›s›nday›z. O nedenle bu
dersleri alan ö¤rencilerin kendilerini gelifltirme
f›rsat› bulacaklar› kan›s›nday›z.

“Yeni bölümler aç›lmas› düflünülüyor”
fleklinde rektörümüz Attila Aflkar’›n
aç›klamalar› olmufltu. Hangi bölümlerin
aç›lmas› düflünülüyor? Süreç hakk›nda
bilgi verebilir misiniz?
Dört bölüm düflünüyoruz: ‹ngiliz Dili ve

Karfl›laflt›rmal› Edebiyat, Felsefe, Sanat Tarihi ve
Arkeoloji, Moleküler Biyoloji. Fakat bafllang›ç için
kesin bir tarih veremiyoruz, o nedenle önümüzdeki
befl y›l içinde gerçeklefltirilmesini hedefliyoruz.

Üniversite yönetimi çeflitli bölümlerde
arad›¤› kalitede ö¤retim üyesi bulmakta
zorlan›yor, bu konu hakk›nda nas›l bir
çözüm düflünüyorsunuz?
Okulumuz ö¤retim üyesi al›rken gerçekten çok
titiz davran›yor. Yaln›z Koç Üniversitesi de¤il
birçok üniversite ö¤retim üyesi aray›fl› içinde.
Eskiden doktoraya çok az ö¤renci baflvururdu o
nedenle flu an genelde kaliteli ö¤retim üyesi
ihtiyac› sadece bizim de¤il birçok okulun sorunu.
Ancak Koç Üniversitesi mezunlar› da dahil olmak
üzere birçok ö¤renci önümüzdeki üç y›l içerisinde
doktoralar›n› tamamlam›fl olacak. O nedenle ben
genel olarak bu s›k›nt›n›n giderilmesi için yaklafl›k
3-4 y›la ihtiyac›m›z oldu¤unu düflünüyorum.

Ders seçimlerinin kolaylaflt›r›lmas› için
Ö¤renci Konseyi’nin talebiyle geçen y›l
2. dönemden itibaren “pre-registration”
(derse ön kay›t) uygulamaya konuldu.
Sizce bu yenilik ö¤renci ve ö¤retim üyeleri
aç›s›ndan faydal› oldu mu?
Asl›nda “pre-registration” süreç olarak do¤ru,
ancak uygulamada sorunlu oldu. Çünkü çok
ciddi say›da bir ö¤renci toplulu¤u, gerek
“pre-registration” gerekse “registration” zaman›
ders seçimini tamamlamad›. Sonuç olarak Kay›t-
Kabul Müdürlü¤ü de seçmedikleri derslere
yerlefltirdi ö¤rencileri. Bu da ö¤rencilerin ders
ekleme-b›rakma haftas›nda sorun yaflamalar›na
neden oldu. Fakat buna çözüm olarak bundan
böyle kay›t süresi sonunda ders seçimlerini
yapmayan ö¤rencilerin ‘KUAIS’ eriflimi kapat›lacak.
Kay›t Kabul Müdürlü¤ü’ne gidip ders programlar›n›
düzenlemelerinden sonra da yeniden aç›lacak.
Kay›t sistemimizin iyi çal›flmas› için ö¤rencilerin

bu sistemi ciddiye almalar›
gerekmektedir.

Ö¤renci Konseyi’nin
çal›flmalar› hakk›nda ne
d ü fl ü n ü y o r s u n u z ?
Önerileriniz nelerdir?
Ö¤rencilerin, Ö¤renci
Konseyi’ni tan›malar›
gerekmektedir. Ö¤renci
Konseyi’nin hedefi ö¤retim üyeleri ve ö¤renciler
aras›nda bir köprü oluflturmakt›r. Bu nedenle
ö¤rencilerin derslerin d›fl›nda kalan, okulun baflka
birimleriyle ilgili sorunlar›n› Ö¤renci Konseyi’ne
iletmeleri gerekti¤i ö¤rencilere afl›lanmal›d›r.
Bildirilen sorunlar›n nas›l çözüldü¤ü bilgisinin
de tüm okula duyurulmas› da Ö¤renci Konseyi ve
ö¤renciler için yararl› olacakt›r.

Son olarak, Koç Üniversitesi’nde y›llardan
beri ö¤retim üyeli¤i yapmaktas›n›z. Hiç
akl›n›za gelen ilginç bir an›n›z var m›?
‹lk y›l Psikoloji bölümüne 10 kifli ald›k. Bu
ö¤rencilerden yedisi haz›rl›ktan bafllam›fllard›. O
nedenle ilk zamanlar dersleri üç ö¤renciyle
yapard›k. Biri hasta olsa biri gelmese teketek
ders yapard›k ve sürekli bir dersten ç›kar öteki
derse yine üç ö¤renciyle girerdik. Çok ilginç
zamanlard›. fiu an o üç ö¤rencilerimizden biri
Sabanc› Holding’de ‹nsan Kaynaklar› Müdürü,
biri Klinik Psikoloji üzerine doktoras›n› bitirdi,
di¤eri de insan kaynaklar› alan›nda serbest
dan›flman olarak çal›flmakta.

Özellikle Psikoloji bölümü hocalar›ndan biri
olan Tarcan Kumkale’nin de Koç Üniversitesi’nde
ilk ö¤rencilerimden olmas› çok keyif verici. Onunla
makale yazm›flt›k ö¤rencilik y›llar›nda, flimdi o
farkl› bir alanda çal›fl›yor. Çi¤dem Ka¤›tç›bafl›
benim hocam, Tarcan Kumkale de benim
ö¤rencimdi. Psikoloji bölümünde üç kufla¤›n ayn›
anda bulunmas› da çok güzel ve gurur
verici bir olay.
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FEN, ‹NSAN‹ B‹L‹M VE EDEB‹YAT FAKÜLTES‹

Koç Üniversitesi Fen,
‹nsani Bilimler ve
Edebiyat Fakültesi
Dekan Yard›mc›s›
Sami Gülgöz,
Gözde Gökozan’›n
sorular›n› yan›tlad›.

Gözde Gökozan > Psikoloji 2. s›n›f

Fen, ‹nsani Bilimler ve Edebiyat
Fakültesi’nin yeni hedefleri
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0’l› y›llar›n bafllar›nda, Türkiye’nin en

büyük holdingi bir yola bafl koydu.

“Türkiye’nin en iyi, dünyan›n say›l›”

üniversitelerinden birini kurma yoluna. Ve

bir kibrit fabrikas›n› e¤itim merkezine

dönüfltürme fikriyle at›ld› belki de

üniversitenin temelleri.

  1993’te faaliyete geçene, oras› bir

üniversiteye dönüfltürülene kadar kimbilir

ne badireler atlat›ld›. Ve kibrit fabrikas›

Koç Üniversitesi ‹stinye Kampusu oldu. ‹lk

ö¤rencilerine kap›lar›n› açt› 1993’te.

  Suzy ’ s  Cafe ’s i y l e ,  Kant in ’ i y l e ,

Koçbank’›yla, Mavi ve Bej Amfi’siyle,

B o o k s t o r e ’ u y l a ,  s a b a h l a n a n

kütüphanesiyle... Okuldan bir kaç kilometre

uzakta, apartmandan bozma yurtlar›yla,

say›l› adette bilgisayar bulunduran, proje

teslim dönemlerinde s›ra bekledi¤iniz, alt

katta dört, üst katta iki computer lab’iyle,

kap›s›nda “flifre” olan, ve içeridekileri

sadece telefonla arayabildi¤imiz CIT’siyle...

Kurdo¤lu Catering’li yemekhanesiyle, kauçuk

zeminli ve fitness center’l› spor salonuyla...

Az say›da ö¤rencili s›n›flarla ders yap›labilen

çardaklar›yla, mis kokulu a¤açlar›n alt›nda

uzan›lan çimleriyle. Az say›da ö¤rencisiyle,

herkesin birbirini “gerçekten” tan›d›¤›.

  ‹çi bofl de¤ildi hiçbirinin. Ö¤renci Konseyi

kuruldu önce, ilk kulüpler kuruldu sonra.

Konuflmac›lar getirildi çokça. Belki birçok

“ilk aflk” yafland›. Spor baflar›lar› elde edildi

erkenden, ilk y›llarda daha. “‹fl garantili

üniversite” diye haberler ç›kt›, “kifli bafl›

ortalama 2,5 ifl teklifi” ile... ‹kinci el kitaplar

sat›ld› ilk kez. ‹lk Bahar Festivali orada

düzenlendi. Sonra ilk mezunlar verildi. ‹lk

Mezuniyet Töreni yap›ld›. Ve ilk mezunlar,

Mezunlar Derne¤i’ni kurdular.
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Mezunlar›m›z
23 Aral›k akflam›

düzenlenen muhteflem
bir parti ile ‹stinye’ye

veda etti. KÜ Mezunlar
Derne¤i üyesi Nur

Erdem Özeren yaz›yor.

‹stinye Kampüsü’ne mezunlardan veda

MEZUNLAR DERNE⁄‹
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  Sonra hüzünlü bir veda edildi eski

kampusa. ‹stinye’ye, ilk göz a¤r›s›na...

Birçok “ilk”lere imza at›lan, “küçük ama

samimi” kampusa. Oray› görenler, orada

en az bir y›l okuyanlar bile, kendilerini

flansl› hissettiler hep. Hep iyi bahsedildi

‹stinye’den. ‹yi an›lar vard› sanki orada

hep. ‹stinye’nin yeri ayr›yd› onlar için, yerini

doldurmak zordu an›lar›n›n. Oysa oray›

yaflamayanlar için hiç bir fley ifade

etmiyordu (onlara göre) bu kibrit

fabrikas›ndan bozma küçük binalar

toplulu¤u.

Son günlerini yafl›yordu art›k ‹stinye

Kampusu. Bir zamanlar›n eski kibrit

fabrikas›, “Eski ‹stinye Kampusu olmak

üzereydi. Art›k resimlerde kalacakt›

‹stinye’ye dair her fley. Ve bunu ö¤renen

mezunlar, dayanamad› ‹stinye’ye veda etme

düflüncesine bile... Y›llar›n ‹stinye’si,

birço¤unun hayat›nda 90’l› y›llara

damgas›n› vuran kampus, onca iyi an›larla

fazlas›yla hak ediyordu görkemli bir veday›...

  Koç Üniversitesi Mezunlar Derne¤i

üzerine düflen görevi yapt›. ‹stinye’ye veda

partisine karar verdi, “2007’ye merhaba”

deme bahanes i y l e ,  ves i l es i y l e . . .

Mezunlar›n›n onu son kez görmesi için,

onun mezunlar›n› son kez görmesi için,

“Görkemli bir veda partisi” düzenlendi 23

Aral›k 2006 Cumartesi gecesi. Tüm

ö¤renciler davet edildi. “Oray›” göremeyen

yeni ö¤rencilere son kez göstermek için. Ve

tüm mezunlar davet edildi.‹stinye’de son

kez buluflmaya.

A binas›nda, s›n›flar›n›n önüne. An›lar›

son kez tazelemeye, eski kampusta, eski

dostlarla buluflmaya... “Biz buradayd›k”

demeye. Hep beraber, son kez.
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Art›k resimlerde
kalacakt› ‹stinye’ye dair
her fley. Ve bunu
ö¤renen mezunlar,
dayanamad›lar
‹stinye’ye veda etme
düflüncesine bile...

‹stinye Kampüsü’ne mezunlardan veda
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SAAT DÜZENLEYENFAAL‹YETYERTAR‹H

Loreal Pre Caselerin son teslim günü

Gösteri

Gösteri

Gösteri

Parti

Avrupa Finans Semineri Son Baflvuru

International IDS Challange Son Baflvuru

Parti

Gösteri

Gösteri

Jazz Festivali

Matematik Olimpiyat›

Gösteri

Gösteri

Rock Festivali

12 Ocak 2007

17 Ocak 2007

30 Ocak 2007

7 fiubat 2007

7 fiubat 2007

16 fiubat 2007

19 fiubat 2007

21 fiubat 2007

21 fiubat 2007

07 Mart 2007

14 Mart 2007

17 Mart 2007

21 Mart 2007

27 Mart 2007

28 Mart 2007

19.00-21.00

19.00-21.00

19.00-21.00

21.00-00.00

 

 

21.00-00.00

19.00-21.00

19.00-21.00

21.00-00.00

09.00-17.00

19.00-21.00

19.00-21.00

21.00-00.00

 

SGO

SGO

SGO

Odeon Alt›

 

 

Odeon Alt›

SGO

SGO

SGO

SGO

SGO

SGO

Odeon Alt› veya SGO

Pazarlama Kulübü

Ça¤dafl Sanat Platformu

Ça¤dafl Sanat Platformu

Ça¤dafl Sanat Platformu

Sinema Kulübü

Pazarlama Kulübü

Pazarlama Kulübü

‹spanyolca Kulübü

Ça¤dafl Sanat Platformu

Ça¤dafl Sanat Platformu

Müzik Kulübü

Bilim Toplulu¤u

Ça¤dafl Sanat Platformu

 Folklor Kulübü

Müzik Kulübü

Sevgi Gönül Oditoryumu’nda bunlar› kaç›rmay›n

fiubat - Mart
Akbank Oda
Orkestras›
konserleri

17 May›s 2007
MSÜ Modern Dans
Toplulu¤u Dans
Performans›

Dünyaca ünlü Chopin yorumcumuz Gülsin Onay
üniversitemizde

5 Mart 2007 Gülsin Onay Piyano Resitali

Piyano e¤itimine üç buçuk yafl›nda bafllayan Gülsin Onay ilk
konserini alt› yafl›nda TRT ‹stanbul Radyosu'nda verdi. Üstün
Yetenekli Çocuklar Kanunu kapsam›nda, iki y›l Mithat Fenmen ve
Ahmed Adnan Saygun taraf›ndan Ankara’da özel e¤itim verilerek
12 yafl›nda Fransa’ya gönderildi. Paris Konservatuvar› yüksek
bölümünden 16 yafl›nda “Premier Prix du Piano” kazanarak mezun
oldu. Sanatç›, Marguerite Long, Jacques Thibaud (Paris) ve Ferrucio
Busoni (Bolzano) de dahil olmak üzere bafll›ca uluslararas›
yar›flmalarda kazand›¤› ödüllerle uluslararas› müzik kariyerine
bafllam›fl oldu. Gülsin Onay 2003 y›l›nda UNICEF Türkiye Milli
Komitesi taraf›ndan “‹yi Niyet Elçisi” seçildi.

Solist Yeflim Gökalp’den piyano resitalini
kaç›rmay›n!

11 Nisan 2007 Yeflim Gökalp Piyano Resitali
8 yafl›nda iken Ankara Devlet Konservatuvar› Piyano Bölümü’ne
girerek Prof. Ayfle Savafl›r’›n ö¤rencisi oldu. S›n›f atlayarak
konservatuvar›n yüksek devresinden pekiyi derece ile mezun
oldu. Ayn› y›l Devlet Bursu kazanarak Almanya’da ihtisas
ö¤renimini yapma hakk› elde etti. Prof. Dr. B. Ebert’le çal›flt›.
Köln ve Detmold Yüksek Müzik Akademileri’ndeki ö¤renimini
tamamlayarak 1990 y›l›nda “Sanatta Olgunluk” diplomas›
ald›. Amadeus Kuartet ile oda müzi¤i çal›flmalar› yapt›. ‹lk
konserini 16 yafl›nda ‹zmir Devlet Senfoni Orkestras› eflli¤inde
veren sanatç›, yurtiçi konserlerinin yan› s›ra Almanya, Fransa
ve Rusya Federasyonu’nun çeflitli kentlerinde de konser ve
resitaller verdi. Gökalp halen ‹zmir Devlet Senfoni Orkestras›
solist sanatç›s›d›r.
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u dönem deneme yay›n› ile ifle
bafllayan internetteki gazeteniz

KoçPost aktif çal›flmalar›na ikinci dönem

bafllamay› planl›yor.
Okuldan haberlere
a¤ › r l › k  ve rmey i
düflünen KoçPost
ek ib i ,  bun la r ›n
yan›nda d›flar›daki
h a b e r l e r i  d e
unutmayacak tabii
ki. Ayr›ca kendine
has bölümlerin de
olaca¤› KoçPost
interaktif kat›l›ma
da büyük önem
veriyor.
   KoçPost, internet
üzerinden daha çok
gazete konseptine
uyacak tarzda yay›n
y a p a c a k .  P e k i

KoçPost’un içerisinde neler var? Genel
anlamda Güncel Haberler, Kültür ve Sanat,
Kariyer ve Mezunlar, Spor, Bilim ve

Teknoloji gibi ana bafll›klar halinde
bafllayan KoçPost zaman içerisinde bu
bölümlere yenilerini de eklemeyi düflünüyor.
KoçPost’un en iddial› bölümlerinden biri
olacak olan Kariyer ve Mezunlar bölümünde
hem mezun olacak Koç Üniversitelilere
tavsiyelerde bulunulmas›  hem de
mezunlar›m›z›n üniversiteden sonraki
yaflamlar› hakk›nda haberler yap›lmas›
hedeflenmekte. Bir iddial› bölüm ise Kültür
ve Sanat. Bu bölümde hem var olan filmler,
tiyatro oyunlar› ya da di¤er sanatsal
aktiviteler hakk›nda yorumlar›n ve
bilgilendirmelerin olmas› ayr›ca çeflitli
haftal ›k tavsiyelerde bulunulmas›
düflünülmekte.

KoçPost internet üzerinde yay›n
yapmas›ndan dolay› ulaflmas› çok kolay.
Y a p m a n › z  g e r e k e n  t e k  fl e y  y a
http://kocpost.ku.edu.tr’e ya da Koç
Üniversitesi web sitesinin ana sayfas›nda
bulunan KoçPost ikonuna t›klamak.

oç Üniversitesi Psikoloji Toplulu¤u
yeniden yap›land›¤› ilk dönemden

b e r i  i l e r l e m e y i  h e d e f  a l m › fl t › r .
T o p l u l u ¤ u m u z ,  i l e r l e m e n i n
sa¤lanabilmesi için, bu önemli bilimin
okulumuz ö¤rencilerine tan›t›lmas›n›
amaçlamaktad›r. Psikoloji Toplulu¤u,
düzenledi¤i seminerler ve tart›flma
plat formlar ›nda Ps iko lo j i  bö lümü
ö¤renci ler in i  ve  i lg i  duyan di¤er
bölümlerin ö¤rencilerini bu de¤erli bilim
konusunda ayd›nlat›r .  Hem güncel
konulara hem de psikolojinin temel
alanlar›na yönelik seminerlerimizin

özellikle Psikoloji bölümü ö¤rencileri
aç›s›ndan yol gösterici nitelikte olmas›na
d i k k a t  e d i y o r u z .  B u g ü n e  k a d a r
gerçeklefltirdi¤imiz seminerler flunlard›r:
Pedagog Belgin Temur ile Depresyon, Dr.
Yalç›n Güzelhan ile ‹çimizdeki ‹nsan,
Psikiyatrist-Psikanalist Bahar Cömert ile
Psikanaliz, Aile ve Evlilik Terapisti Sibel
Usluer Erenel ile Suça E¤ilimli Çocuklar
ve Psikoterapi.

Psikoloji bilimi, Türkiye’de genifl
kitleler taraf›ndan fazla bilinmemektedir.
Hatta toplumumuzun bir kesimi bu bilime
ön yarg› ile bakmaktad›r. Öyle ki bu ön

yarg› insanlar› gerekli oldu¤u zamanlarda
p s i k o l o j i k  d e s t e k  a l m a k t a n
al›koymaktad›r. Ön yarg›lar›n y›k›lmas›,
bu bil imin bir paylafl›m, insan ve
davran›fllar›n› tan›ma, tan›mlama çabas›
oldu¤unun anlafl›lmas› ancak psikoloji
bilimini tan›makla mümkün olur. ‹flte bu
felsefeden yola ç›kan Koç Üniversitesi
Psikoloji Toplulu¤u k›sa vadede okulumuz
ö¤rencilerini bilinçlendirmeyi, uzun
vadede ise psikologlara ve psikolojiye
olan sayg›y› yükselterek Türk toplumunun
bilinçlendirilmesinde arac› olmay› görev
edinmifltir.
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ETK‹NL‹KLER

Okulda neler olmufl,
nerede ne var, ya da
ilginç haberler okumak
istiyorsan›z internette
yeni bir dostunuz var:
KoçPost.

Psikoloji Toplulu¤u:
Seminerler devam ediyor
K

KoçPost sizlerle

Psikoloji Toplulu¤u
hem güncel konulara
hem de psikolojinin
temel alanlar›na
yönelik haz›rlad›¤›
seminerlerin özellikle
Psikoloji bölümü
ö¤rencileri aç›s›ndan
yol gösterici nitelikte
olmas›na dikkat ediyor.
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alk›nm›fl ve refah düzeyini yakalam›fl

b i r  Tü rk i ye ’n in  ge lece¤ in in ,

e¤itimden ve bilgiyle donanm›fl genç

nesillerin yetifltirilmesinden geçti¤i

inanc›n› her f›rsatta ortaya koyan Koç

Toplulu¤u, 80. kurulufl y›ldönümünde

uygulamaya bafllad›¤›, “Meslek Lisesi

Memleket Meselesi” e¤itim projesiyle,

gençler in  mesleki  teknik  e¤i t ime

yönlendirilmesini ve böylelikle yetifltirilecek

n i t e l i k l i  i fl g ü c ü n ü n  e k o n o m i y e

kazand›r›lmas›n› hedefliyor. Milli E¤itim

Bakanl›¤› iflbirli¤i ile bafllat›lan proje,

iflte bu gerçeklikten hareket ediyor. Bu

çerçevede de, olanaklar› k›s›tl› ilkö¤retim

mezunu gençlerin, nitelikli mesleki teknik

e¤itim alarak, sanayi, biliflim ve hizmet

sektörlerinde istihdam edilmelerini

amaçl›yor. Salt teorik e¤itimi içermeyen

ayn› zamanda sa¤lanacak staj imkânlar›

ile ifl deneyimi yarat›lmas›n› da olanakl›

hale getiren proje, yedi e¤itim ve ö¤retim

y›l›n› kaps›yor. Koç Holding, bu süre içinde

her ilden en az bir meslek lisesi olmak

üzere ülke genelinde 8 bin meslek lisesi

ö¤rencisine burs sa¤layacak. 2006-2007

dönemi bursiyerlerinin belirlendi¤i projenin

önemini, ayr›nt›lar›n› ve sonras›n› Koç

Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa

V. Koç ile görüfltük.

Bu proje ile meslek lisesi e¤itimine

gerçek anlamda bir misyon yükleniyor

diyebilir miyiz?
Bu projenin amac›, Türkiye aç›s›ndan son

derece önemli olan mesleki e¤itim

konusuna baflta devletin olmak üzere

e¤itim kurulufllar›n›n ve özel sektörün

dikkatini çekmek ve bilinç uyand›rmak.

Bu üçlü aras›nda oluflacak bir iflbirli¤i ile

mesleki e¤itim kalitesinin ve gençlerimizin

mesleki e¤itime olan ilgilerinin artmas›

sa¤lanabilir. Bu da üretim sanayimizin

de kalitesinin artmas› anlam›na gelir. Bu

anlamda hem bu projenin hem de mesleki

e¤itimin misyonundan söz edebiliriz.

18

SÖYLEfi‹

Mustafa V. Koç, meslek
liselerindeki e¤itim

kalitesinin artmas›n›n
sadece gençlerin

e¤itim ve ifl
yaflam›ndaki

sorunlar›n› çözmekle
kalmay›p, üretimde ara

eleman sorununa da
çözüm getirece¤ini

söylüyor.

Mustafa V. Koç: Genç nüfus
e¤itimli ise, avantajd›r
K
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Geliflmifl Ülkeler

Türkiye

“Koç Holding olarak
verdi¤imiz burslarla
mesleki e¤itimi çekici
hale getirmeyi, staj ve
istihdam önceli¤i ile
ifl bulmadaki
karamsarl›¤› azaltmay›
hedefliyoruz.”

Genel
Lise:
%35

Meslek
Lisesi:
%65

Genel
Lise:
%63

Meslek
Lisesi:
%37

“Meslek Lisesi Memleket Meselesi”

projesinin ilk aya¤› tamamlanarak,

bursiyerler seçildi. Bu dönemde proje

nas›l bir süreç izledi, bu süreci tatmin

edici buluyor musunuz?
Projemiz Milli E¤itim Bakanl›¤› ile ortaklafla

att›¤›m›z imzalarla bafllad›. Kampanyam›z›n

temel hedefi kamuoyuna, devlete ve özel

sektöre konunun önemine yönelik bir ça¤r›

yaparak bilinçlendirme sa¤lamakt›. Daha

sonra meslek lisesinde e¤itim yapmak

isteyen ö¤rencilere ve okullara yönelerek,

haz›rlad›¤›m›z kitapç›klar› da¤›tt›k ve bu

burstan yararlanmak isteyenlerin bizlere

ulaflmas›n› sa¤lad›k. Bursumuza, teknik

lise, endüstri meslek lisesi, ticaret meslek

lisesi ve turizm meslek lisesi haz›rl›k veya

9. s›n›f ö¤rencisi olan tüm ö¤renciler

baflvurabiliyor. ‹lk olarak 2006-2007 e¤itim-

ö¤retim y›l›nda verilmeye bafllayan “Koç

Bursu” için bursiyer seçiminde kademeli bir

yol izlendi. 2006’dan itibaren dört y›l

boyunca, her y›l 2 bin yeni bursiyerin

programa dahil edilmesi planland›.

Projemizin uygulama aya¤› da böylece

bafllam›fl oldu.

Meslek liselerindeki ö¤rencilere burs,

staj daha sonra da istihdam imkân›

sa¤lanmas› bu e¤itim kurumlar›na ilgiyi

nas›l etkileyecek?
Türkiye’de gençlerin meslek liselerine yönelik

ilgisi, olmas› gerekenin çok alt›nda. Bunun

temel nedeni gençlerin, ifl bulma

olanaklar›n›n üniversite mezunu ö¤renciler

için daha fazla oldu¤unu düflünmeleri. Oysa

üretim, sanayi nitelikli ara eleman

bulamamaktan flikâyetçi. Bütün bunlar›n

üstüne bir de üniversite mezunlar›n›n iflsiz

kalma oran›n›n da yüksek oldu¤unu

eklerseniz, meslek liselerine ilgiyi art›rmak

için bir fleyler yap›lmas› gere¤i kendili¤inden

ortaya ç›k›yor. Biz Koç Holding olarak

verdi¤imiz burslarla mesleki e¤itimi çekici

hale getirmeyi, staj ve istihdam önceli¤i ile

de gençlerin ifl bulma konusundaki

karamsarl›klar›n› azaltmay› hedefliyoruz.

Ayr›ca e¤itim ve iflyeri aras›nda böylesine

bir ba¤lant› olmas›, mesleki e¤itimin

kalitesini de etkileyecektir.

Ayn› flekilde meslek liselilerin ifl

hayat›nda say›lar›n›n artmas› ifl yaflam›n›

nas›l etkiler? Ve tabii meslek liselilerin

ifl yerlerinde ço¤almas› üretimi nas›l

etkiler?
Üretim sanayimizin en önemli sorunlar›ndan

biri de kalifiye ve kal›c› eleman bulma

zorlu¤udur. ‹flverenler, mesleki e¤itim

gerektiren aç›k pozisyonlar› için ifl

tan›mlar›na uygun çal›flan bulamamaktan

flikayetçi. Bir baflka sorunumuz ise ara

mallar›n üretiminde d›flar›ya ba¤›ml›

olunmas›. Oysa nitelikli elemanlarla nitelikli

ara mallar üretilebilse, bu ba¤›ml›l›k da

ortadan kalkar. Türkiye’de art›k iflsizlik ve

sanayi aras›ndaki k›s›r döngünün k›r›lmas›

gerekiyor.  K›sacas›,  meslek l isesi

mezunlar›n›n say›lar›n›n artmas› hem bir

iflyerinde hem de sektörün tümünde, kaliteyi

art›r›c› bir etkendir. Bu nedenle, meslek

liselerine gereken önemin verilmesi ve bu

liselerde kalitenin artmas› sadece

gençlerimizin e¤itimi ve ifl bulma olana¤›n›

zenginlefltirmekle kalmayacak, ayn› zamanda

üretim sektörünün temel sorunlar›ndan birine

de çözüm yaratacak.

Meslek liselerinin Türkiye gibi nüfusu

genç ülkeler için önemi nedir? ‹fl sahibi

olabilmek için her genç üniversite e¤itimi

almal› m›?
Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olmas›,

dinamizmini ve üretkenli¤ini etkileyen en

önemli avantaj›d›r. Bu, ayn› zamanda, yafll›

bir nüfusa sahip olan Avrupa Birli¤i (AB)

karfl›s›ndaki en önemli flans›d›r. Ancak bir

koflulla… Bu nüfus e¤itimli bir nüfus ise

gerçekten çok ciddi bir avantajd›r. Aksi

durumda bu, ülkemiz için Avrupa kap›lar›na

dayanm›fl büyük bir iflsizler ordusu anlam›na

gelebilir. Gençlerimizin temel bir mesleki-

teknik e¤itim program› çerçevesinde beceri

ve yeterliklerinin art›r›lmas› ve bu nitelik

art›fl›n›n istihdama yans›mas›, Türkiye’nin

geliflmesi, rekabet, teknoloji ve giriflimcilikte

daha ileri noktalara gelmesi için çok

önemlidir. K›sacas›, genç nüfusumuzu

avantaj ya da dezavantaj olarak

görebilmemiz, tümüyle bu nüfusun e¤itimli

olup olmamas›na ba¤l›d›r. Di¤er yandan,

her gencin üniversite e¤itimi almas› her

fleyden önce gerçekçi de¤ildir. Bat›l› ülkelerde

de bu böyledir. Üniversite mezunlar›na da

meslek lisesi mezunlar›na da bu toplumun

çok ihtiyac› vard›r.

Koç Toplulu¤u’nun bafllatt›¤› bu proje ile

e¤itim hayat›na yeni bir perspektif

açarak gündem yaratt›n›z. Özel sektörün

sosyal sorumluluk projeleriyle ülkeye

sa¤lad›¤› yararlardan söz edebilir

misiniz?
Sosyal sorumluluk, küreselleflen dünyam›zda

özel sektörün sorumluluklar› aç›s›ndan çok

önemli bir yere sahip. Art›k flirketlerin

baflar›s› sadece ticari baflar›lar› ile de¤il,

kurumsal sosyal sorumluluklar›yla da

ölçülüyor. Bu durum, eski tip ifl yapma

kültürünün de de¤iflmesi anlam›na geliyor.

Bölgenize ve ülkenize yapt›¤›n›z katk›, bu ifl

kültürünün çok önemli bir parças› haline

geliyor. Biz Koç Holding olarak, Türkiye’de

sosyal sorumluluk bilincini kurucumuz Vehbi

Koç sayesinde ilk bafllatanlardan biriyiz.

Özellikle ülkemizin ihtiyac› olan e¤itim ve

sa¤l›k alanlar›nda ciddi yat›r›mlar›m›z oldu.

Bildi¤iniz gibi baflta Koç Üniversitesi olmak

üzere çok say›da okul yapt›k ve binlerce burs

verdik. Bu e¤itim yat›r›mlar›m›z tüm h›z›yla

devam ediyor. Mesleki e¤itim ise gerçekten

yeni bir perspektif getiriyor. E¤itimin bir

baflka ve çok önemli alan›na dikkat çekiyor.

Bunun di¤er özel sektör temsilcilerine de

ilham verici olmas›n› umuyoruz.
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¤renci Dekan›y›m. Ankara Fen
Lisesi’nin ilk mezunlar›ndan biriyim

(1967). Kimya lisans (1971) ve yüksek lisans
(1972) derecelerimi ODTÜ’den ald›m.
Pennsylvania Üniversitesi’nde moleküler
biyoloji doktoras› yapt›m (1977). Ard›ndan
ODTÜ’de ö¤retim üyeli¤i ve çeflitli özel sektör
kurulufllar›nda yöneticilik yapt›m. 2003
fiubat’›ndan beri Ö¤renci Dekanl›¤› görevini
yürütüyorum. Can yoldafl›m Aylin’le çeyrek
asr› aflk›n süredir birlikteyiz. Bir erkek
(Bilgesu, 1984, ODTÜ Elektrik) ve ikiz k›z
(Esi, 1985 Koç Ü. Endüstri Müh.; Aysu, 1985,
Koç Ün. Ekonomi) üç çocu¤umuz var.

Dekanl›k içindeki görev da¤›l›m›ndan
bize k›saca bahsedebilir misiniz?
Koç Üniversitesi Ö¤renci Dekanl›¤›
ö¤rencilerin tüm üniversite yaflamlar›n›n
daha kaliteli olmas› amac›yla örgütlenmifltir
ve bu amac›n gerçekleflmesi için çal›fl›r. Ana
örgütlenme flemam›za bakarsan›z bunun
Ö¤renci Geliflim ve Destek Koordinatörlü¤ü,
Ö ¤ r e n c i  D e ¤ i fl i m  v e  E r a s m u s
Koordinatörlü¤ü, Kariyer Hizmetleri
Koordinatörlü¤ü, Ö¤renci Çal›flma
Koordinatörlü¤ü, Psikolojik Dan›flmanl›k ve
Destek Hizmetleri ve Spor Faaliyetleri
flekl inde o ldu¤unu görebi l i rs in iz .

¤rencilere daha kaliteli bir üniversite
yaflam› sa¤lamak hedefiyle örgütlenen

Ö¤renci Dekanl›¤› ö¤rencilerin kültürel,
sosyal ve kiflisel geliflmelerine yard›m eder,
ders d›fl› faaliyetleri oluflturup gelifltirir ve
denetler. Ö¤rencilerin genel veya özel tüm
sorunlar› ile ilgilenen Koç Üniversitesi
Ö¤renci Dekanl›¤› akademik baflar›s›zl›kla
karfl›laflan ö¤rencileri izler ve uyar›r. Ö¤renci
Konseyi seçimlerini organize eder ve
Konsey'in faaliyetleri için gereken deste¤i
sa¤lar. ‹htiyaç Bursu baflvurular› Ö¤renci
Dekanl›¤›'na yap›l›r. Dekanl›¤›n bir di¤er
önemli göreviyse yurtlarda kalan ö¤rencilerin
sosyal yaflamlar›yla, yurtlarda düzen ve
disiplin konular›yla yak›ndan ilgilenmektir.

Koç Üniversitesi Ö¤renci Dekanl›¤›’n›n
çeflitli alt birimleri yukar›da sayd›¤›m›z
görevleri paylafl›rlar. Bunlar aras›nda
Ö¤renci Geliflim ve Destek Koordinatörlü¤ü,
ö¤renci kulüplerinin yapt›klar› etkinlikleri
desteklemekle ve denetlemekle görevlidir.

Ö¤rencilerin çevreye ve do¤aya karfl›
sorumluluklar›n› gelifltirmelerini sa¤layacak
projeler üreten Ö¤renci Geliflim ve Destek
Koordinatörlü¤ü, gönüllü ö¤renciler
taraf›ndan önerilen projeleri destekler ve
Sivil Toplum Kurulufllar› ile iliflkileri sürdürür.
Çeflitl i  ö¤renci geliflim ve destek
programlar›n› (Oryantasyon, Rehber Ö¤renci-
Mentor, Bina Sorumlusu-RA) uygular.
 Yurt d›fl›ndaki baz› üniversitelerle
yürütülen ö¤renci de¤iflim programlar›n›
organize eden Kar iyer  Hizmetler i
Koordinatör lü¤ü ö¤renci  de¤iflimi
kapsam›nda üniversitenin Avrupa Birli¤i
Socrates program›n› yürütür. Ö¤rencileri
mezuniyet sonras› döneme haz›rlamak için
kariyer hizmetleri vererek, KUAIS program›n›n
kariyer seçeneklerini yönetir, flirketlerle
ö¤renciler ve mezunlar aras›nda köprü
vazifesi görür, flirket sunumlar› ve seminerler
organize eder. Kiflilik envanteri uygulamas›n›
yöneten Kariyer Hizmetleri Koordinatörlü¤ü

lisansüstü programlara baflvuru için temel
bilgi verir, üniversitelere da¤›t›m› yap›lan
bilgi ve formlar› ö¤rencinin kullan›m›na
sunar.

Ö¤rencilerin üniversitedeki idari ve
akademik birimlerde part-time (yar›
zamanl›) çal›flmalar›n› sa¤layan Çal›flma
Bursu Genel Dan›flmanl›¤›, Çal›flma Bursu
program›n›n uygulanmas›, de¤erlendirilmesi
ve gelifltirilmesinden sorumludur. Yurt bursu
baflvurular› buraya yap›l›r. Rehberlik ve
Psikolojik Dan›flmanl›k Servisi, ö¤rencilerin
kiflisel geliflimlerini destekleyecek,
üniversiteye ve yurt yaflam›na uyumlar›n›
kolaylaflt›racak, e¤itim hayatlar› boyunca
karfl›laflabilecekleri akademik, kiflisel ve
sosyal zorluklar› aflmalar›nda yard›mc›
olacak, onlara günlük hayattaki problemlerle
bafl etmek için ihtiyaç duyulan çeflitli
becerileri kazand›racak bireysel ve grup
çal›flmalar› düzenler. Spor Merkezi ise tüm
spor faal iyet ler inden sorumludur.
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Koç Üniversitesi
Ö¤renci Dekanl›¤›

ö¤rencilerin
üniversitedeki

yaflamlar›n› daha kaliteli
yapmak için hararetle
çal›fl›yor. Ö¤rencilerin

tüm sorunlar› ile
ilgileniyor, onlara

yard›mc› oluyor.
Ö¤renci Konseyi’ne,

kulüplerine destek
oluyor. Burslar›, yurtlar›,

sporu düzenliyor. ‹flte
Ö¤renci Dekanl›¤› ekibi

ve yapt›klar› ifller...

Üniversitemizde kaliteli yaflam›n
anahtar›: Ö¤renci Dekanl›¤›
Ö

Ö

“Ö¤rencilerimize her konuda destek oluyoruz”
Ö¤renci Dekan› Bilgen Bilgin
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ilgen Bey’in asistan›y›m. Yaklafl›k

üç  buçuk  y › l d › r  be rabe r

çal›fl›yoruz. Kendisiyle ve ö¤rencilerle

çal›flmak son derece zevkli. Ö¤renci

Dekanl›¤› olarak Koç Üniversitesi’ndeki

ö¤rencilerin idari bölümlerle ba¤lant›s›n›

kurmaya çal›fl›yoruz. Ö¤rencili¤in sadece

akademik hayattan ibaret olmad›¤›na

inand›¤›m›z için ö¤rencilerin ders d›fl›

faaliyetlerini art›rmak için baz›

programlar gelifltiriyoruz. Konser, gezi,

sanat etkinlikleri gibi faaliyetlerle

ö¤rencilerin sosyal olmas›n› sa¤lamaya

çal›fl›yoruz. Bizi ö¤rencilerin sosyal

hayatlar› çok ilgilendiriyor. Burada uyum

içerisinde çal›fl›yoruz. Gençlerle çal›flmak

çok güzel, insan kendini çok genç

hissediyor.

Ö¤renci Dekanl›¤›’nda çal›flmaya
nas›l karar verdiniz?
Amerika’da okudu¤um üniversitenin,

Florida Üniversitesi’nin Ö¤renci Dekanl›¤›

bölümü vard›. Orada bir grup çal›flan›n

okula yeni girmifl ö¤rencilere yapm›fl

oldu¤u oryantasyon program›n› gördüm.

Bunun ö¤renciler için çok yararl›

oldu¤unu düflündü¤üm için Ö¤renci

Dekanl›¤›’na gidip programlar›n

detaylar›n› ö¤rendim, onlarla bir süre

part time çal›flt›m. Türkiye’de Koç

Üniversitesi’nin ilan›n› gördükten sonra

Türkiye’de de böyle bir birim oldu¤unu

anlad›m.  Baflvuru yapmak iç in

geldi¤imde “Siz üniversiteyi kazanm›fl

o lan  ö¤ renc i l e r in  o r yan tasyon

program›nda yard›mc› olacaks›n›z”

dediklerinde arad›¤›m› buldu¤umu

anlad›m. Çal›flmaya bafllad›ktan sonra

gördüm ki Amerika’da gördü¤üm ço¤u

fley Koç Üniversitesi’nde de var. Bunlar›n

üzerine kendi bilgilerimi de ekledim ve

böylelikle bölüm flekillenmifl oldu.

Bilgen Bey’le çal›flmak nas›l?
Bilgen Bey’le çal›flmak çok farkl› ve

rahat. Çünkü Bilgen Bey, çal›flma sistemi

olarak inisiyatifi çal›flt›¤› kifliye b›rakan

bir yönetici. Hem sorumluluk yüklüyor

hem de inisiyatif sizde oluyor. Dolay›s›yla

yapt›¤›n›z iflte istedi¤iniz geliflmeyi

sa¤lamak sizin elinizde.
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“Ö¤rencilerin sosyal hayatlar›
bizi çok ilgilendiriyor”

Nihan Yorkofl
Ö¤renci Dekanl›¤› Sekreteri

B

Ö¤renci Dekanl›¤› olarak sadece lisans
düzeyindeki ö¤rencilere yönelik
çal›flmalar m› yap›yorsunuz yoksa yüksek
lisans ve doktora ö¤rencilerine yönelik
çal›flmalar›n›z da var m›?
Tüm hizmetler temelde lisans ö¤rencilerinin
temel ihtiyaçlar›na yönelik olarak
yap› land›r › lm›fl durumdad›r .  Ama
faaliyetlerimiz, kariyer hizmetleri, psikolojik
dan›flmanl›k ve destek, Erasmus gibi
hizmetler yüksek lisans ve doktora
ö¤rencilerinin gereksinimlerini  de
karfl›lamaya yönelik olarak haz›rlanm›flt›r.

Ö¤renci Dekanl›¤›’nda Dekan olarak
görev yapt›¤›n›z süre içinde yaflad›¤›n›z
ilginç bir olay› bizimle paylafl›r m›s›n›z?
Asl›na bakarsan›z sizlerle paylaflabilece¤im
yüzlerce ilginç olay var. Ama o kadar s›k,
neredeyse her gün, baflkalar› için ilginç diye
nitelendiri lebilecek bir kaç olayla
karfl›lafl›yoruz ki bu bizim yaflant›m›zda
s›radanl›¤a dönüflmüfl durumda. Ö¤renciler
bize neredeyse her gün yaflam›n hiç de akla
gelmeyecek yeni bir aç›dan ve farkl› bir
flekilde alg›lanabilece¤ini gösteriyorlar.
Bundan keyifli bir fley olabilir mi?

Ö¤rencilerle okula kay›t yapt›rd›klar› ilk
günden mezuniyet gününe kadar
yak›ndan ilgileniyorsunuz. Bu durum
dekanl›k çal›flanlar› ve ö¤renciler
aras›nda nas›l bir ba¤ oluflturuyor?
Okulu ziyaret eden mezunlar›n çald›klar› ilk
kap›n›n bizim kap›m›z olmas› gerçekten
güzel. Pek ço¤uyla mezuniyet sonras› da
iliflkilerimiz sürüyor. Yaflamlar›ndaki
geliflmelerden bizi sürekli haberdar ediyorlar.
Mezun olan her ö¤renci yuvadan uçan bir
kufl gibi, hem hüzünlü hem gurur verici.

Üniversite yönetimi Ö¤renci Dekanl›¤›’na
nas›l yaklafl›yor?
Tek kelimeyle harika. Bunu abartm›yorum.
Yönetime iletip de destek almad›¤›m›z hiçbir
konu olmad›. ‹lk götürdü¤ümüzde flartlar
talebin karfl›lanmas›na uygun de¤ilse zaman
içinde uygun koflullar›n oluflabilmesi için
hep birlikte u¤raflt›k.
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stanbul Bilgi Üniversitesi’nden 2003 y›l›nda Halkla ‹liflkiler bölümünden

mezun oldum. Psikolojiden yandal yapt›m. Yüksek lisans›m› ise Marmara

Üniversitesi’nde tamamlad›m. Bundan önce Bilgi Üniversitesi’nde kariyer

dan›flman›yd›m. 1 Kas›m’dan itibaren Koç Üniversitesi’nde Ö¤renci Destek

Geliflim Koordinatör Yard›mc›s› olarak Günefl ‹ngin ile beraber çal›fl›yorum.

Bu alana yönelmeniz nas›l oldu ve ö¤rencilerle iletifliminiz nas›l?
Ö¤rencilerle çal›flmay› çok sevdi¤im için bu alan› tercih ettim. Koç Üniversitesi’ni

seçtim çünkü burada ö¤rencilere çok de¤er veriliyor, sosyal yönden de

geliflmelerine katk› sa¤lan›yor. ‹fle yeni bafllad›¤›m için ö¤rencilerle yeni

tan›fl›yoruz. Yafl›m›n fazla büyük olmamas› da iletiflimimizi kolaylaflt›r›yor.

Onlarla nas›l iletiflim kurabilece¤inizi bildi¤iniz zaman her fley daha kolay oluyor.

oç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden
2003 y›l›nda mezun oldum. 2004

y›l›ndan beri de burada çal›fl›yorum. Önce
Ö¤renci Geliflim ve Destek Koordinatörü’nün
yard›mc›s› olarak bafllad›m. Ö¤rencilik
dönemimde de sosyal kulüplerde ve
faaliyetlerde aktiftim. Okulun yeni
olmas› nedeniyle pek çok grubun

kurucular›ndand›m. Mezun olduktan sonra

böyle bir teklif al›nca kabul ettim. Neredeyse

burada dokuzuncu y›l›m. Üniversitedeki

bütün kulüplerden, sosyal faaliyetlerin

düzenlenmesinden, çeflitli destek ve

dayan›flma programlar›n›n yürütülmesinden

sorumluyum. Üst s›n›flar›n alt s›n›flara

rehberlik etmesiyle, ö¤rencilerin kendi yurt

binalar›ndan sorumlu olmas›yla ve

ö¤renc i l e r in  oku l  bafl lang ›c ›nda

oryantasyonuyla i lgi l i  programlar

yürütüyoruz.  Bunlar›n d›fl›nda da gönüllü

projelere koordinatörlük yap›yorum.

Koç Üniversitesi mezunu olman›z›n size
sa¤lad›¤› avantajlar nelerdir, genel
olarak kulüplerle diyalo¤u nas›l
sa¤l›yorsunuz?
Koç Üniversitesi’nde 40’a yak›n kulübümüz

var. Kulüpler zaten genel olarak buradaki

sistemin nas›l iflledi¤ini biliyorlar ve Ö¤renci

Dekanl›¤›’na karfl› sorumluluklar›n›n

oldu¤unun fark›ndalar. Normalde daha özerk
davranmalar›n› istedi¤im için onlar›n
yapt›klar› ifllere çok kar›flm›yorum. Zaten e-
mail, telefon ya da yüz yüze devaml› temas
halindeyiz. Bunlar›n d›fl›nda benim buradan
mezun olmam›n, benim aç›mdan çok ciddi
avantaj› oldu. Çünkü okulu tan›yordum,
okulun sistemini ve kültürünü biliyordum.
KÜ mezunu olmam ö¤renciler aç›s›ndan da
avantajl› çünkü sonuçta onlar›n dertlerini,
s›k›nt›lar›n› daha iyi anl›yorum.

Önümüzdeki dönem gerçeklefltirilecek
organizasyonlar hakk›nda bilgiler
alabilir miyiz?
Normalde her dönem gerçekleflen
faaliyetlerimiz var, bunlar›n d›fl›nda yeni
eklenenler oluyor. Tiyatro günlerimiz, folklor,
dans ve bahar festivallerimiz her y›l yap›l›yor.
Ayr›ca gönüllü faaliyetlerimizin bir k›sm›
bafllad›, bir k›sm› yak›nda bafllayacak.
Bunlar› tek tek söylemek çok zor çünkü her
kulübün pek çok faaliyeti var.
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“Koç Üniversitesi’nde 40’a yak›n kulübümüz var”

Günefl ‹ngin - Ö¤renci Geliflim ve Destek Koordinatörü

K

“KÜ’de ö¤rencilere çok de¤er veriliyor”
Zeynep Odabafl› - Ö¤renci Geliflim ve Destek Koordinatör Yard›mc›s›

‹
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o n  b i r  s e n e d e n  b e r i  K o ç

Üniversitesi’nde çal›fl›yorum. Dokuz

Eylül Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler

F a k ü l t e s i ’ n i  b i t i r d i m .  M a r m a r a

Üniversitesi’nde ‹flletme Yüksek Lisans›

yapt›m. Yapt›¤›m ifl flirketlerle ö¤renciler

aras›nda köprü vazifesi görmek olarak

tan›mlanabilir. fiirketlerden gelen ifl

ilanlar›n›, talepleri ve projeleri ö¤rencilere

duyuruyorum. Koç Üniversitesi Bilgi

Sistemleri Program›’nda flirketler için ayr›lm›fl

bir bölüm var. E¤er talep ederlerse onlara

bir sayfa açarak onlar›n ö¤rencilere

ulaflmalar›na yard›mc› oluyorum. Bunun

d›fl›nda her sene Mart ya da Nisan aylar›nda

yaklafl›k bir ay süren kariyer günleri

düzenleriz. Kariyer günlerine geçen sene

54 flirket kat›ld›. Onlara yaklafl›k bir buçuk

saat ay›r›yoruz. Bu sürede kendilerini

tan›t›yorlar. Ayr›ca ö¤rencilere kariyer

dan›flmanl›¤› yap›yor, nas›l CV yaz›l›r,

yurtd›fl›nda yüksek lisans koflullar› nelerdir

vb. konularda yard›mc› oluyorum. Yurtd›fl›na

gitmek isteyen ö¤rencilerimiz genelde

Amerika, ‹talya, ‹spanya ve ‹ngiltere gibi

ülkeleri tercih ediyorlar. Bu ülkelerin

Türkiye’de olan üniversite temsilcilerini ve

resmi temsilcilerini Koç Üniversitesi’ne davet

ediyorum. Ayr›ca ö¤rencilere yönelik e¤itimler

de veriyorum.

E¤itim programlar›n› neye göre
belirliyorsunuz?
E¤itimler ihtiyaçlara göre belirleniyor. Mesela

4. s›n›f ö¤rencilerinin nas›l CV yazacaklar›n›,

flirketlerle nas›l iletiflim kuracaklar›n›, birebir

görüflme yapacaklar› iflverenlere nas›l

davranmalar› gerekti¤ini bilmesi gerekiyor.

Ö¤renciler buraya geldikleri zaman burada

do¤açlama da yap›yoruz. Önümüzdeki dönem

mülakat teknikleri e¤itimleri verece¤iz.

5 Aral›k’ta d›flar›dan bir e¤itim kuruluflundan

ifl arama teknikleri e¤itimi ad›k. Çünkü bu

konuda ö¤rencilerimizin zaman zaman

s›k›nt›lar yaflad›¤›n› biliyoruz. Bunun d›fl›nda

önümüzdeki günlerde kiflilik envanteri

yapaca¤›z ve ben ö¤rencilerin profilini

yorumlayaca¤›m. Ayr›ca zaman zaman çeflitli

flirketler gelip benimle görüflüyorlar. Ortak

iflbirli¤ine yönelik çal›flmalar yap›yoruz.

Bunlar›n d›fl›nda neler yap›yorsunuz?
Mezun takibi de yap›yoruz. Çünkü buradaki

amaç mezunlar›m›z›n okuldan sonra neler

yapt›klar›n› say›sal olarak raporlamak.

Yapt›¤›m›z bu çal›flmalar sayesinde mezunlar

arkadafllar›n›n nerelerde çal›flt›klar›n›

görebiliyor ve onlarla iletiflim kurabiliyorlar.
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“Önümüzdeki dönem mülakat teknikleri
e¤itimleri verece¤iz”

Efsun F›rt›na Can
Kariyer Hizmetleri Koordinatörü

“Ö¤rencilerin çok çeflitli
sorunlar› olabiliyor”

Meltem Aydo¤du Sevgi
Uzman Klinik Psikolog

S

D.T.Ü. Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra Bo¤aziçi
Üniveristesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans program›n›

tamamlad›m. Yüksek lisans sonras› Bo¤aziçi Üniversitesi Psikolojik
Dan›flmanl›k ve Rehberlik Merkezi’nde (BÜREM) üç y›l görev yapt›m. Bir
senedir Koç Üniversitesi Rehberlik Servisi’nde (KURES) çal›fl›yorum.
Buradaki görevim psikolojik sorunlar yaflayan ö¤rencilere ve kendilerini
gelifltirmek isteyen ö¤rencilere psikolojik dan›flmanl›k hizmeti sunarak
yard›mc› olmak. Bunun yan› s›ra, idari birimlere ö¤rencilerle iliflkilerinde
yard›mc› olacak e¤itimleri vermek ve ö¤rencilerin üniversiteye uyumlar›n›
sa¤lamaya yard›mc› olacak programlara (oryantasyon, mentor ve ra
sistemi) destek vermek görevlerimiz aras›nda.

Ö¤renciler en s›kl›kla bireysel dan›flmanl›k hizmetimizi tercih ediyorlar.
Bireysel dan›flmanl›k görüflmeleri haftada bir 45 dakikal›k seanslar fleklinde
yap›l›yor. Ö¤rencilerin çok çeflitli sorunlar› olabiliyor. En s›kl›kla akademik
konulardaki s›k›nt›lar, ailevi sorunlar, iliflki problemleri, depresyon ve
kayg› flikayetleri ile bize baflvuruyorlar. Üniversitemizde yar› zamanl› görev
yapan psikiyatristle iflbirli¤i içinde çal›fl›yoruz. Ö¤rencinin uzun süreli bir
terapiye ihtiyac› oldu¤unu düflündü¤ümüzde veya ö¤rencinin sorun yaflad›¤›
alanda uzman biri varsa d›flar›daki özel merkezlere yönlendirme yap›yoruz.

Düzenledi¤iniz özel e¤itimler hakk›nda bilgi verir misiniz?
Ö¤rencilere yönelik olarak zaman yönetimi, ders çal›flma teknikleri konulu
e¤itimleri düzenliyoruz. Bahar döneminde Stresle Bafla Ç›kma konulu bir
seminer düzenlemeyi planl›yoruz. Ö¤rencilerin e¤itimlere olan ilgisi yüksek
ancak e¤itimlerin verimli geçebilmesi için kat›l›mc› say›s›n› s›n›rlamak
durumunda kal›yoruz. Bu e¤itimlerde ö¤renciler sorun yaflad›klar› konuya
iliflkin bilgi sahibi oluyor ve çözüme yönelik teknikler ö¤reniyorlar.

O.
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isans›m› ve yüksek lisans›m› Bo¤aziçi
Üniversitesi Psikolojik Dan›flmanl›k ve

Rehberlik Bölümü’nde yapt›m. 2004 y›l›ndan
beri Koç Üniversitesi’nde ö¤rencilere psikolojik
dan›flmanl›k hizmeti veriyorum.

Ö¤rencilerle iliflkileriniz ve verdi¤iniz
hizmetler hakk›nda biraz bilgi verebilir
misiniz?
Meltem Han›m’›n bahsetti¤i bireysel görüflme
ve e¤itimlere ek olarak Mentorship ve RA
programlar› içinde yapt›¤›m›z e¤itim ve
destek toplant›lar› var. Mentor ve RA olan
ö¤rencilerin e¤itim ve süpervizyon
toplant›lar›nda Ö¤renci Geliflim ve Destek
Koordinatörlü¤ü ile birlikte çal›fl›yoruz. ELC
departman› ile birlikte yürütülen bir proje
var. Proje kapsam›nda yeni giriflli ELC
ö¤rencilerine bir uyum program› uyguluyoruz.
Ayr›ca her sene ELC’de yeni ifle bafllayacak
olan yabanc› hocalara da bir oryantasyon
program›m›z var. Bahar döneminde ise
rastgele seçilen ELC ö¤rencileri ile sistemi
daha iyi hale getirebilmek amac› ile odak
grup görüflmeleri yap›yoruz. Ö¤rencilerin ELC
deneyimlerini dinlemek sistemi daha iyi
anlamam›za yard›mc› oluyor ve böylece baz›
de¤ifliklikler yapabiliyoruz. Bunun d›fl›nda

gönüllü ö¤renci projelerinin baz›lar›nda e¤itim
ve destek veriyoruz. Örne¤in, yaz›n
ö¤rencilerimiz taraf›ndan gerçeklefltirilen
Koç Üniversitesi Yaz Atölyesi (KUYAT)
projesinde çal›flacak olan gönüllülerin
e¤itimleri ve süpervizyonlar›n› Günefl ‹ngin
ile birlikte yürütüyoruz.

Ö¤renciler size ne s›kl›kta baflvuruyorlar?
Genel olarak güz dönemi bafl›nda bir yo¤unluk
yaflan›yor. Burada yeni giriflli ö¤rencilerin
akademik sistem ve sosyal hayata uyum
sa¤lamakta yaflad›klar› zorluklar etkili oluyor.
Yaz okulunda ise servisimize baflvurularda
azalma gözleniyor. Bunda okulda kalan
ö¤renci say›s›ndaki azalma en önemli etken.
Yo¤un oldu¤umuz dönemlerde zaman zaman
haftal›k kotam›z›n doldu¤u oluyor. Bu gibi
durumlarda bir bekleme listesi oluflturuyoruz.
Özellikle 4. s›n›f ö¤rencilerde mezuniyet
yaklaflt›kça artan bir stres oluyor. Onlara da
destek olmaya çal›fl›yoruz.
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“4. s›n›f ö¤rencilerinde mezun olma dönemi yaklaflt›kça stres art›yor”

Sevil Taner - Uzman Psikolojik Dan›flman

“Çal›flma Bursu program›na ö¤rencilerimiz aras›nda ilgi büyük”
Serpil Ekflio¤lu - Çal›flma Bursu Koordinatörü

L

‹fl tan›m›n›z hakk›nda bilgi verir
misiniz?
Ekim 2000 y›l› itibar›yla Çal›flma Bursu

Koordinatörü olarak Koç Üniversitesi’nde

göreve bafllad›m. Görevim kampus

dahilinde part-time çal›flan ortalama 400

ö¤rencinin koordinasyonunu sa¤lamak.

Koç Üniversitesi’nde part-time yapan
ö¤rencilerin bölümlerine nas›l karar
veriliyor?
Yeni giriflli ö¤rencilerimizi genellikle

k ü t ü p h a n e  v e  i d a r i  o f i s l e r d e

görevlendiriyoruz. Üst s›n›flara geçip,

akademik ya da idari bilgilerini art›rd›kça

ö¤retim üyelerinin yan›nda, laboratuvarlarda

ya da derslerde akademik asistan olarak

çal›flmaya bafll›yorlar. Türkiye’de bu kadar

yüksek say›da lisans ö¤rencisine asistanl›k

imkan› sa¤layan tek üniversite oldu¤umuzu

düflünüyoruz.

Sizce okuldaki ö¤renciler part-time
u y g u l a m a s ›  h a k k › n d a  n e l e r
düflünüyorlar?
Çal›flma Bursu program›na ö¤rencilerimiz

aras›nda ilgi çok büyük. Her dönem

bafl›nda burslu ve burssuz birçok ö¤renci

programa dahil olmak üzere Ö¤renci

Dekanl›¤›’na gelip baflvuru yap›yor. Bu

program çerçevesinde ö¤rencilerin

kendilerine olan güvenlerinin artt›¤›,

liseden üniversiteye ve ifl yaflam›na

geçifllerinin h›zland›¤›, ifl hayat›n›n ve ofis

ortam›n›n zorluklar›n›n ö¤renilmesinin

e¤itimden sonraki dönemde büyük

kolayl›klar getirdi¤ini gördük. Ayr›ca lisans

e¤itimini bitirmeden elde edilen bu 4 y›ll›k

çal›flma deneyiminin ö¤rencilerin farkl›

sorunlara en k›sa sürede çözüm üretebilme

yeteneklerini de gelifltirmelerine katk›da

bulundu¤unu gözlemledik.
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992’de Marmara Üniversitesi Beden
E¤itimi ve Spor Bölümü’nden mezun

oldum. Di¤er spor hocas› arkadafllar›m›zla
birlikte Koç Üniversitesi’nde okul içi turnuvalar,
fitness programlar› düzenliyoruz. Ekibimizde
tak›m ruhunu yaratmay› baflard›k. Bu durum
tak›mlarda ve okul içinde baflar›m›z› art›rd›.

Çal›flt›rd›¤›n›z tak›mlar, tak›m üyelerinin
seçimi ve yapt›¤›n›z çal›flmalar hakk›nda
bilgi verir misiniz?
Basketbol k›z erkek ve voleybol k›z erkek
tak›mlar›n› çal›flt›r›yorum. Tak›m oyuncular›n›n
seçiminde fiziki yeterlilik, branfla özgü
gelifltirilebilir özellikler, disiplinli ve özverili
olmak gibi kriterlere dikkat ediyoruz.
Turnuvalarda ald›¤›m›z baflar›lar da bugüne
kadar yapt›¤›m›z seçimlerin do¤ru oldu¤unu
gösteriyor.

Kat›ld›¤›n›z turnuvalar ve baflar›lar›n›z
hakk›nda bilgi verir misiniz?
Basketbolda ilk baflar›m›z› 1996 y›l›nda ilk
kurdu¤umuz k›z tak›m›m›z ile elde ettik.
Tak›m›m›z Üniversiteler Ligi’nde üçüncü oldu.
14-18 Mart 2001 Üniversiteler II. Lig ikincisi,
Mart 2002 Üniversiteler II. Lig üçüncüsü
olduk. Aral›k 2002 Üniversiteler II. Lig’de
birinci olarak olarak Üniversiteler I. Ligi’ne
yükseldik. Mart 2006 Üniversiteler I. Lig’de
dördüncü olan tak›m›m›z halen Üniversiteler
I. Ligi’nde mücadele ediyor. Erkeklerde ise
Aral›k 2002 Üniversiteler II. Lig üçüncüsü,
Aral›k 2003 Üniversiteler II. Lig birincisi olan
tak›m›m›z Üniversiteler I. Ligi’ne yükseldi.
Mart 2006 Üniversiteler I. Lig üçüncüsü
olan tak›m›m›z halen Üniversiteler I. Ligi’nde
mücadele ediyor. Kat›ld›¤›m›z özel
turnuvalarda Kültür Üniversitesi Ekim 2003
ikincisi, Mavi Kupa 2000 y›l› s›ralamas›nda

12 üniversite aras›nda beflincilik, Mavi Kupa
2006 y›l› s›ralamas›nda 30 üniversite aras›nda
dördüncülük ve yar›final oynama baflar›s› elde
ettik. Voleybol erkek tak›m›m›z Aral›k 2004
II. Lig ikincisi olarak Üniversiteler I. Ligi’ne
yükseldi. Bilkent Üniversitesi’nin 2005’te
düzenledi¤i III. Angora Kupas›’nda
üçüncü oldu.

oç Üniversitesi’nde spor e¤itmeni olarak

çal›fl›yorum. 21 y›ld›r ö¤retmenlik

yap›yorum. 13 y›ld›r, üniversite aç›ld›¤›ndan

beri, buraday›m. Üniversitede aerobik, step

gibi dersler veriyorum. Ayr›ca fitness hocal›¤›

da yap›yorum. Bayan ve erkek hentbol tak›m›n›n

da antrenörüyüm. Bunlar›n d›fl›nda step bayan

tak›m›n›n antrenörlü¤ünü de yap›yorum.

Kat›ld›¤›n›z turnuvalar ve elde etti¤iniz
sonuçlarla ilgili bilgi verir misiniz?
Kat›ld›¤›m›z turnuvalarda çeflitli baflar›lar›m›z

var. Geçen sene Erkek Hentbol Tak›m› olarak

birinci lige yükseldik. Bu sene bayan

hentbol tak›m›n› kurduk, onlarla da Türkiye

dördüncüsü olduk.

Önümüzdeki dönemdeki hedefleriniz
nelerdir?
Önümüzdeki dönem erkek hentbol tak›m›m›zla

en iyi dereceyi yapmak istiyoruz. Tabii birinci

lige ç›kt›¤›m›z için antrenmanlar›m›z› da

art›rd›k. Bayan step tak›m›n›n yar›flmalar›

Nisan ay›nda oldu¤u için onlara daha hafif

bir program uyguluyoruz.

Sportif faaliyetler ö¤rencilerin baflar›lar›n›
nas›l etkiliyor?
Spor yapan ö¤rencilerin kesinlikle daha aktif

ve baflar›l› olduklar›n› düflünüyorum. Gerçi

aileler buna pek fazla kat›lm›yor ama bence

spor yapan ö¤renciler hem zihinsel hem de

fiziksel aç›ndan gelifliyorlar.
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“Spor yapan ö¤renciler kesinlikle daha aktif ve baflar›l›”

Ayten Altun - Spor Hocas›

K

“Ekibimizde tak›m ruhunu yaratmay› baflard›k”

Serdar Terzi - Spor Hocas›

1
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968 y›l›nda ‹stanbul’da do¤dum.
1992’de Marmara Üniversitesi Beden

E¤itimi ve Spor Bölümü’nden mezun oldum.
Koç Üniversitesi’nin kuruluflundan beri spor
hocas ›  o la rak  gö rev  yap › yo rum.
Üniversitemizin kuruluflundan bu yana s›n›r
tan›mayan doktorlar misali di¤er hoca
arkadafllar›m ve ben gerçek anlam›yla mesai
saati tan›mayan spor hocalar› modunda
görev yap›yoruz. Sosyal hayat›m›z›n ifl
nedeniyle k›s›tlanmas› ise sportif anlamda
kazan›lan baflar›lar›n ve spor yapt›rd›¤›m›z
insan say›s›n›n gün geçtikçe artmas›n›n
verdi¤i mutlulukla telafi oluyor. Üniversite
içi ve d›fl› tüm resmi spor etkinlikleri, spor
tesislerinin yönetilmesi, spor programlar›n›n
oluflturulmas›, üniversite içi turnuvalar
k›sacas› spor denince akla gelecek her fley
bizim görev tan›m›m›za giriyor.

Çal›flt›rd›¤›n›z tak›mlar, tak›m üyelerinin
seçimi ve yapt›¤›n›z çal›flmalar hakk›nda
bilgi verir misiniz?
Spor tak›mlar› olarak k›z, erkek tenis ve k›z,
erkek badminton tak›mlar›n› çal›flt›r›yorum.
Ayr›ca kayak k›z, erkek tak›mlar›m›z›n
çal›flmalar›n› da organize ediyorum. Bu y›l
ilk kez kurulacak ve baflar›l› olaca¤›n›
umdu¤umuz snowboard k›z ve erkek tak›m›
da Koç Üniversitesi spor tak›mlar› ailesine
kat›lacak. Bunlar›n d›fl›nda okul içi
turnuvalar›, fitness programlar›n›n
haz›rlanmas›n› di¤er hoca arkadafllar›m ile
birlikte düzenliyor ve bizzat yönetiyoruz. Bu
yüzden turnuva dönemlerinde birkaç ay
boyunca gece 02.00 bazen daha da geç
saatte ç›ksak da yapt›¤›m›z iflin kalitesi ve

spor yapmas›na yön verdi¤imiz insan
say›s›n›n artmas› tüm yorgunlu¤umuzu al›p
götürüyor. Üniversitedeki ö¤renci say›m›z›n
artmas› yapt›¤›m›z aktivitelerin kat›l›mc›
yo¤unlu¤unu gün geçtikçe art›r›yor. Ayr›ca
hafta içi yaklafl›k 40-45 saat tüm üniversite
geneline aç›k ücretsiz özel tenis dersi
veriyorum. Tak›m üyelerinin seçiminde
uluslararas› sportif de¤erlendirme kriterlerini
kullan›yoruz. Antrenmanlar ise hafta içi
tak ›ma  ka t › lmaya  hak  kazanan
ö¤rencilerimizin ders ç›k›fl saatlerine göre
düzenleniyor. Ödülleri manevi bir haz olan
kat›ld›¤›m›z tüm turnuvalar gerçekten özveri
istiyor.

Kat›ld›¤›n›z turnuvalar ve elde etti¤iniz
sonuçlar nelerdir?
Her y › l  üniversiteleraras›  Türkiye
flampiyonlar›na kat›l›yoruz. Kayak tak›m›m›z
k›sa çal›flma süresine ra¤men iyi sonuçlar
al›yor. Tenis bayan tak›m›m›z ise 2003
y›l›ndan bafllayarak Türkiye üçüncülü¤ü,
ikincili¤i ve Türkiye Süper Lig flampiyonlu¤u
kazanarak gerçek bir baflar›ya imza att›.
Bunun beni nas›l mutlu etti¤ini kelimelerle
anlatmam imkans›z. Ö¤rencilerimizin bir
y›ll›k eme¤i orada taçland›r›l›nca yapm›fl
oldu¤umuz tüm çal›flmalar›n üniversitemize
de sosyal yönden bir de¤er katt›¤›n› ve daha
fazla desteklenmeler i  gerekt i¤ini
düflünüyorum.
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“Tak›mlar›m›z liglerde
centilmenli¤i ve sportmenli¤i

ile bilinirler”

Serhan Kiraz - Spor Hocas›

DOSYA

“Mesai saati
tan›mayan spor

hocalar› modunda
görev yap›yoruz”

Mehmet Bulak
Spor Hocas›

1

967 y›l›nda Üsküdar’da

d o ¤ d u m .  M a r m a r a

Üniversitesi Atatürk E¤itim

Fakültesi Beden E¤itimi ve Spor

bölümü mezunuyum. Aktif spor

haya t ›mda  çefl i t l i  spo r

ku lüp le r inde  amatö r  ve

profesyonel olarak futbol

o y n a d › m .  1 9 9 7  y › l › n d a

ö¤retmenli¤e bafllad›m. 2004

y›l›ndan beri Koç Üniversitesi’nde

spor hocas› olarak çal›fl›yorum.

Çal›flt›rd›¤›n›z tak›mlar, tak›m üyelerinin seçimi ve yapt›¤›n›z
çal›flmalar hakk›nda bilgi verir misiniz?
Üniversitemiz futbol tak›m›n› çal›flt›r›yorum. Tak›m oyuncular›n›n seçimini

okul içi turnuvan›n izlenimi ile yap›yoruz. Turnuvaya kat›lamayan fakat

tak›ma girmek isteyen ö¤rencileri de antrenmanlar›m›zda deneyip yeterli

gördüklerimizi tak›m›m›za dahil ediyoruz. Üniversitemizi en iyi flekilde

temsil edebilecek futbol aç›s›ndan yetenekli ve düzgün spor ahlak›na

sahip ö¤rencileri tak›m›m›za dahil etmeye çal›fl›yoruz. Sporcu seçiminde

dikkat etti¤imiz en önemli kriterler bunlar. Tak›mlar›m›z centilmenli¤i ve

sportmenli¤i ile Üniversiteler Spor Ligi’nde belirli bir üne sahiptir.

Çal›flmalar›m›z› üniversitemiz spor salonu ve futbol sahas›nda

gerçeklefltiriyoruz. Aktif dönemde haftan›n üç günü tak›m bir günü de

kaleci antrenman› yap›l›yor.

Kat›ld›¤›n›z turnuvalar ve elde etti¤iniz sonuçlar nelerdir?
Üniversite futbol tak›m›m›z Üniversiteler I. Futbol Ligi’nde mücadele

ediyor. Ayr›ca çeflitli resmi ve özel futbol turnuvalar›na da kat›l›yoruz.

Baz› turnuvalarda ald›¤›m›z dereceler flöyle: 2004 y›l› Üniversiteler II. Lig

flampiyonlu¤u, 2004 y›l› Sabanc› Üniversitesi Futbol Turnuvas› ikincili¤i,

2005 y›l› Üniversiteler I. Futbol Ligi grup ikincili¤i, 2005 y›l› Bilkent

Üniversitesi Futbol Turnuvas› ikincili¤i, 2005 y›l› Sabanc› Üniversitesi

Futbol Turnuvas› ikincili¤i, 2005 y›l› T.F.F Futsal Salon Futbol Turnuvas›

üçüncülü¤ü, 2006 y›l› ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Üniversiteler Hal›

Saha Turnuvas› birincili¤i.
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ünyaca ünlü Türk tarihçi Prof. Dr. Halil
‹nalc›k’a “üstün bilim adam›, tarihçi

ve profesör olarak yapt›¤› araflt›rmalar›yla,
Türk ve Osmanl› tarihinin daha iyi
anlafl›lmas›n› sa¤lad›¤›, yay›nlar› ve yaratt›¤›
heyecan ile dünyada bu toplumlar› araflt›ran
tarihçi kuflaklar› yetifltirdi¤i, üstün baflar›lar›
ve dünya bar›fl›na katk›lar›” nedeniyle,
22 Kas›m Çarflamba günü Koç Üniversitesi’nin
Rumelifeneri Kampusu’nda yap›lan törenle
“‹nsan Bilimleri ve Tarih” alan›nda fleref
doktoras› unvan› verildi.

“Bütün çabalar›m Türk tarihçili¤ini modern
tarihçilik düzeyine ç›kartmakt›r” sözleri ile
Türk tarih çal›flmalar›n›n geliflmesine verdi¤i
önemi gösteren Prof. ‹nalc›k’›n tarihçi yönünün
takdim konuflmas›n› Prof. Dr. ‹lber Ortayl›,
fleref doktoras›n›n takdimini ve cüppe
giydirilmesini ise Koç Üniversitesi Mütevelli
Heyet Baflkan› Rahmi M. Koç ile Rektör Attila
Aflkar yapt›lar. Prof. Halil ‹nalc›k, Ord. Prof.
Ekrem Akurgal’dan sonra Koç Üniversitesi’nin
fleref doktorlu¤u ünvan› verdi¤i ikinci Türk

ö¤retim üyesi oldu. Prof. ‹nalc›k, fleref
doktoras›n›n tevcihinden sonra “Osmanl›lar
ve Avrupa” bafll›kl› bir de konferans verdi.

1916 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an Prof. Halil
‹nalc›k, 1935’te üniversite e¤itimi almak
üzere, Atatürk’ün tarih tezini bilimsel temellere
dayand›rmak amac›yla kurdu¤u Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültesi’ne bafllad›. Prof. ‹nalc›k,
1940 y›l›nda mezun olduktan sonra Dil ve
Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nde akademik
kariyerine devam ederek ve Yak›nça¤ Tarihi
Bölümü’nde asistan oldu. ‹stanbul arfliv
belgelerinden derleyerek haz›rlad›¤› “Tanzimat
ve Bulgar Meselesi” bafll›kl› doktora tezi Türk
Tarih Kurumu taraf›ndan yay›mland›. Belgelere
dayanarak haz›rlanm›fl bu tez, Prof. ‹nalc›k’›n
tarafs›z ve do¤ru tarih yaz›m› konusundaki
hassasl›¤›na bir örnek oluflturdu. 1972 y›l›nda
Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nden emekli
olduktan sonra, ABD’deki Chicago Üniversitesi
Tarih Bölümü’nde çal›flt› ve 1986 y›l›nda
buradaki görevinden ayr›ld›. Prof. Halil ‹nalc›k,
halen kuruculu¤unu yapt›¤› Bilkent
Üniversitesi Tarih Bölümü’nde ö¤retim üyesi
olarak görev yapmaktad›r. Prof. ‹nalc›k’›n,
Osmanl› Türk tarihinin medeni yüzünü
dünyaya tan›tt›¤› ve dört uzmanla haz›rlad›¤›

“An Economic and Social History of Ottoman
Empire” (Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun
Ekonomik ve Sosyal Tarihi) adl› eseri bugün
dünya üniversitelerinde el kitab› haline
gelmifltir.

‹ngilizce, Almanca ve Frans›zca’y› çok iyi
okuyabilen Prof. ‹nalc›k, Arapça ve Farsça’y›
da kullanabilmekte ve bir sözlük yard›m›yla
okuyabildi¤i diller aras›na ‹talyanca’y› da
eklemektedir. Say›lar› yüzleri aflan makale ve
kitaplar›yla dünya tarihçili¤inde seçkin bir
yer edinmifl olan Halil ‹nalc›k, Rockefeller
Vakf›, Türk Tan›tma Vakf›, ODTÜ Mustafa
Parlar Vakf›, Sedat Simavi Vakf›, D›fliflleri
Bakanl›¤› Yüksek Hizmet, Kültür Bakanl›¤›
Sanat ve Kültür Büyük Ödülleri gibi çok say›da
ödülün de sahibidir. UNESCO’nun ç›karmay›
tasarlad›¤› “Dünya Tarihi” adl› kitapta
kendisine görev verilmesi de, onun
tarihçili¤ine olan uluslararas› sayg›n›n bir
iflaretidir. 1986’da Amerikan Akademisi’ne,
1993’te British Academy’e üye seçilen ve
böylece uluslararas› alanda seçkin bir yer
alan ilk tarihçimiz olan Prof. ‹nalc›k, iyi bir
araflt›rmac› olmas›n›n yan›nda yetifltirdi¤i
ö¤rencilerle de Türk tarihçili¤ine de¤erli
katk›larda bulunmaktad›r.
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Koç Üniversitesi,
de¤erli tarihçimiz
Prof. Dr. Halil ‹nalc›k’a
“‹nsan Bilimleri ve
Tarih” alan›nda fleref
doktoras› verdi. Prof.
Halil ‹nalc›k, Ord. Prof.
Ekrem Akurgal’dan
sonra Koç
Üniversitesi’nin fleref
doktorlu¤u ünvan›
verdi¤i ikinci Türk
ö¤retim üyesi oldu.

KÜ, Prof. Dr. Halil ‹nalc›k’a
fleref doktoras› verdi
D
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aris'te düzenlenen 'Trust Dünya
Finali'nde ‹ngiltere'nin ard›ndan ikinci

olan Koç Üniversitesi 'M-Azing' tak›m›, firman›n
90 üst düzey yöneticisinin jürisini oluflturdu¤u
yar›flmada Türkiye'de yo¤urt ve fliflelenmifl su
sektörüne strateji planlad›lar. ‹flletme-Ekonomi
ö¤rencisi Erdem K›l›ç, Endüstri Mühendisli¤i
ö¤rencileri Onur Elgün, Ali Bahtiyar ve P›nar
Sa¤›r, Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i
ö¤rencisi Cem Coflkun'dan oluflan ve
kendilerini 'Türkiye'nin Koçlar›' olarak
adland›ran ö¤rencilerimiz, yar›flmada Belçika,
Çin, Fransa, Almanya, Endonezya, ‹talya,
Portekiz, Rusya, ‹spanya, ‹ngiltere ve
Polonya'dan gelen tak›mlarla yar›flt›. Koç
Üniversitesi ö¤rencilerinin haz›rlad›klar›
stratejiye iliflkin sunumu Groupe Danone'nin
CEO'su Frank Riboud da izledi.

“Trust” hem ifl sonuçlar›n› hem de
sürdürülebilir geliflmeyi temel alan ve gerçek
hayat koflullar›n›n uyguland›¤› uluslararas›
bir iflletme simülasyon oyunu. Türkiye’de Koç
Üniversitesi, Sabanc› Üniversitesi, Bo¤aziçi
Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, ‹TÜ ve
ODTÜ’den ö¤rencilerin kat›ld›¤› bu vaka
çal›flmas›nda her tak›mdan, Groupe
Danone’nin hayali bir Latin Amerika ülkesi
olan Mercador’da sat›n ald›¤› süt ürünleri

flirketine üç y›ll›k bir strateji plan› haz›rlamalar›
bekleniyor. Bu vaka çal›flmas› s›ras›nda yeni
sat›n al›nm›fl flirketin tüketici yap›s›, ürünleri,
pazar dinamikleri, üretim kapasitesi,
tedarikçileri, rakipleri, finansal durumundan
ülkenin sosyo-politik durumuna kadar birçok
aç›dan analizi sonucu stratejik kararlar
flekillendiriliyor.

M-Azing’in hikayesini Türkiye’nin
Koçlar›’ndan dinledik:

M-Azing tak›m› olarak Türkiye birincili¤i ve
ard›ndan Fransa’da gelen dünya ikincili¤imizle
sonuçlanan maceram›z okulun panolar›nda
“Trust” afifllerini görmemizle bafllad›. Çok
k›sa süren zincirleme telefon konuflmalar›
sonucunda befl kiflilik tak›m›m›z› oluflturduk
ve online yetenek testini bireysel olarak ald›k.

Daha sonra ise bir panel mülakat›na kat›ld›k.
Mülakat sonucunda Koç Üniversitesi’nden
di¤er dört tak›mla beraber bir gün boyunca
Mövenpick Otel’de “Trust” simülasyonunda
en iyi stratejik plan› oluflturmaya çal›flarak
okul birincili¤i için mücadele verdik. Asl›nda
gün sonunda tak›m›m›zda herkes bu noktaya
gelmenin ve bu farkl› tecrübeyi yaflaman›n
bile yeterli oldu¤unu düflünüyordu. Çünkü
okulumuzdan bir de MBA tak›m› seçilmiflti.
Stratejik planlama konusunda bizden daha
tecrübeli olduklar›n› düflünüyorduk. Ülke finali
için o an bir umudumuz yoktu. Ta ki okul
birincisi oldu¤umuz ve ülke finalinde
yar›flaca¤›m›z› ö¤rendi¤imiz o ana kadar. ‹flte
o an ilk kez dedik ki “Biz Türkiye birincisi olup
Paris’e giden tak›m olmal›y›z.” Neden olmas›n
düflüncesi hepimizin kafas›ndayd› ve bunu
tak›m içi konuflmalarda da dile getiriyorduk.

Koç Üniversitesi birincili¤inden sonra ülke
finaline Danone taraf›ndan belirlenen kampus
koçlar›m›z Emre Kurto¤lu ve Billur Kaymak
liderli¤inde çal›flt›k. Ülke finalinde kat›l›mc›
üniversitelerin birinci tak›mlar› Danone Türkiye
üst yönetim kuruluna sunumlar›n› yapt›lar ve
sonras›nda tüm tak›mlar heyecanla Türkiye’yi
Paris’te temsil edecek tak›m›n anonsunu
beklemeye koyuldu.
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“Trust” hem ifl
sonuçlar›n› hem de

sürdürülebilir geliflmeyi
temel alan ve gerçek

hayat koflullar›n›n
uyguland›¤› uluslararas›
bir iflletme simülasyon

oyunu. Türkiye’de
birinci olduktan sonra

Groupe Danone
firmas›n›n Paris’te
düzenledi¤i 'Trust

Dünya Finali'nde Koç
Üniversitesi 'M-Azing'
tak›m›, büyük bir baflar›

göstererek dünya
ikincisi oldu.

“Trust” hem ifl sonuçlar›n›
hem de sürdürülebilir

geliflmeyi temel alan ve
gerçek hayat koflullar›n›n
uyguland›¤› uluslararas›
bir iflletme simülasyon

oyunu.

M-Azing!
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Seremoni sonunda tüm çal›flmalar›m›z›n
karfl›l›¤›n› ve tabii ki Paris biletini Frans›z
genel müdürün “and the winner is M-
Azing!“ anonsuyla alm›fl olman›n sevincini
orada doyas›ya yaflad›k. Hepimiz için
gerçekten unutulmaz bir and›. Di¤er
tak›mlar›n karfl›s›nda plaketlerimizi ve
temsili biletlerimizi al›rken mutluluk ve
flaflk›nl›k kar›fl›m› duygular içerisindeydik.
Tak›m olarak tebrikleri kabul ederken bir
yandan da birbirimizi kucakl›yorduk.

Ver elini Paris!
Önümüzde ciddi bir vaka çal›flmas› ve
üzerimizde de Danone’nin haz›rlad›¤› Türk
bayrakl› T-shirtler ile Paris’te Groupe
Danone’nin genel merkezindeydik. Ülke
finaline giden yolda bize yard›mc› olan
kampus koçlar›m›z da yine bizlerleydi. Bu
sefer  vaka çal ›flmas›n›n sunumu
Türkiye’deki ülke finaline göre farkl›yd›.
Groupe Danone Genel Müdürlü¤ü’nde vaka
çal›flmas› yap›ld›ktan sonra sunumlar
kapal› bir fuar alan›nda standlarda
yap›lacakt›. Di¤er bir deyiflle analitik
analizlerin görsellikle iyi harmanlanmas›
gereken bir sunum olmal›yd›. M-Azing
olarak  b iz  de  bunu göz  önünde

bulundurarak yapt›¤›m›z vaka çal›flmas›n›n
sonuçlar›n›, ald›¤›m›z kararlar› e¤lendirici
bir sunumla sunduk ve çok da be¤eni
toplad›k. Günün sonunda Türkiye tak›m›
olarak dünya ikincisi  oldu¤umuzu
ö¤rendi¤imiz an karmafl›k duygular içinde
kald›k, çünkü birincili¤i az bir farkla
kaç›rman›n hüznü, hiç de iddial ›

bafllamad›¤›m›z bir süreçte en ileri noktaya
gelerek Türkiye’yi ve Koç Üniversitesi’ni iyi
bir flekilde temsil edebilmifl olman›n gururu
ve sevinci ile birleflmiflti.

Arkam›za dönüp bakt›¤›m›zda tüm bu
süreçte bizi bu noktaya getiren en önemli
fleylerden biri  gerçek bir  “tak›m”
olabilmemizdi. Ertesi gün s›nav› olmas›na
ra¤men tüm çal›flmalara kat›lan, ifl

bölümünde hiç bir zorluk ç›karmayan,
morallerin bozuldu¤u anlarda tak›m› tekrar
teflvik eden ve en önemlisi ayn› hedef için
farkl› düflünebilen arkadafllardan kurulu
bir tak›md›k. Bizim için en gurur verici yan›
da düflündüklerimizi ve yapabildiklerimizi
bu iflin duayenlerine anlatabilmek ve onlar›
i kna  edebi lmekt i .  Tak ›m ruhunu
yakalayabilmek ve kal›plaflm›fl çal›flma
modelleri d›fl›nda kendi tarz›m›zla konuya
yaklafl›p sonuca gidebilmek bu süreçte
gerçekten iyi yapt›¤›m›z fleydi. Biz gerçekten
bir tak›m, hem de çok farkl› bir tak›m
olabildik. En büyük kazanc›m›z da bu oldu.
Ayr›ca Koç Üniversitesi’nin bize katt›¤› çok
fley oldu¤unu sürecin her aflamas›nda bir
kez daha farkettik. Hayata uygulanabilir
dersler imiz in o lmas›ndan,  sunum
yetene¤imizin belli bir seviyeye gelmesinden
- ki bu Koç Üniversitesi’nde kazand›¤›m›z
en önemli yeteneklerden biridir-ifl
dünyas›na fark›ndal›¤›m›z›n oluflmas›na
kadar bir çok noktada Koç Üniversitesi’nin
de bizlere kazand›rd›klar›n›n fark›ndayd›k.
Tüm bu kazan›mlar›m›z›n hakl› gururunu
da podyuma elimizde Türk bayra¤› ve Koç
Üniversitesi flamas›yla ç›kt›¤›m›z o
unutulmaz anda yaflad›k.
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Koç Üniversitesi

ö¤rencilerinin

haz›rlad›klar› stratejiye

iliflkin sunumu Groupe

Danone'nin CEO'su

Frank Riboud da izledi.
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Geçti¤imiz senelerde oldu¤u gibi bu seneye
de hedeflerini sezon öncesi belirleyip bu
hedefler do¤rultusunda çal›flmalar›na
bafllayan basketbol tak›m›m›z, Ekim ay›
içerisinde antrenmanlar›na bafllad›. Sezona,
kaptan Can Derviflo¤lu ve mezun olan baz›
önemli oyuncular›ndan yoksun olarak devam

eden basketbol tak›m›m›z, tak›ma yeni
kat›lm›fl olan oyuncular›yla beraber
hedeflerini geçen sene oldu¤u gibi bu sene
de Basketbol Süper Ligi’ne ç›kmak ve Mavi
Kupa’da iyi bir derece elde etmek olarak
belirledi. Bu hedefler do¤rultusunda haftada
en az iki gün olmak kayd›yla, basketbol
tak›m›m›z çal›flmalar›na büyük bir azim,
kararl›l›k ve ciddiyetle devam etmektedir.

Basketbol tak›m antrenörü Serdar Terzi,
bu sene ard arda gelen sakatl›klar nedeniyle
tam verimli bir çal›flma yap›lamamas›ndan
dolay› biraz s›k›nt›l› bir dönem geçirdiklerini
belirtiyor. Ama oyuncular›n iyileflip tekrar
tak›ma adapte olmas›yla birlikte tak›m›n
eski gücüne kavuflaca¤›n›, koymufl olduklar›
hedeflere ulaflabileceklerini aç›kl›yor.
Basketbola gönül veren sporcular›m›z kendi
özel yaflamlar›ndan ve derslerinden

fedakarl›k ederek ellerinden gelen en iyi
flekilde Koç Üniversitesi’ni temsil etmeye
çal›flt›klar›n› söylüyorlar.

Basketbol tak›m›m›z›n geçen sene
kazanm›fl oldu¤u baflar›lar içerisinde Türkiye
çap›nda düzenlenen ve 30’un üzerinde
üniversite tak›m›n›n kat›l›m›yla gerçekleflen
Mavi Kupa’da dördüncülük, ço¤unlu¤unu
Ankara tak›mlar›n›n oluflturdu¤u Ayva
Kupas›’nda dördüncülük ve ‹stanbul
Basketbol 1. Ligi’nde üçüncülük yer
almaktad›r. Bu karfl›laflmalarda tak›m›m›z,
Hacettepe, ODTÜ, Kocaeli, Marmara gibi
hem spor akademileri bulunan hem de
ö¤renci ve bölüm say›s› bak›m›ndan oldukça
fazla olan üniversiteler ile Yeditepe, Bilgi,
Bahçeflehir gibi basketbol burslu oyuncu
oynatan özel üniversite tak›mlar› karfl›s›nda
okulumuzu baflar›yla temsil etmifltir.

rkadafll›k, özveri ve al›nteri…
Kanaatimce bu üç kelimeden daha

iyi anlatan baflka kelime yoktur Koç
Üniversitesi Futbol Tak›m›’n›. Her türlü hava
ve saha flart›nda y›lmadan çal›flan, kimi
zaman derslerini, s›navlar›n› ask›ya al›p
okulun ad›n› yüceltmek u¤runa maçlara gelen
ve eme¤inin karfl›l›¤›n› ald›¤›nda dünyan›n
en mutlu insanlar›na dönüflen, birbirinden
de¤erli bireylerden oluflmaktad›r bu tak›m.
Ö¤rencili¤in getirdi¤i sorumlulu¤un yan› s›ra,
birbirine karfl› da sorumluluk duygusu tafl›yan
26 yürekten oluflan üniversite futbol

tak›m›m›z, dostlu¤un, kardeflli¤in destans›
bir biçimde yücelmesinin en güzel örne¤idir.

Hafta içini üç gün idman yaparak
de¤erlendiren ve f›rsat buldukça hafta
sonlar›nda haz›rl›k maçlar› yapan
üniversite futbol tak›m›m›z, her y›l ilkbaharda
düzenlenen üniversiteler aras› futbol
turnuvalar›na en iyi flekilde haz›rlanmaktad›r.

Bundan üç y›l önce tarihinde ilk kez,
Üniversiteler Birinci Ligi’ne ad›n› yazd›ran
Koç Üniversitesi Futbol Tak›m›, lige kat›ld›¤›

y›l beklentilerin çok üzerine ç›karak, azmi ve
h›rs› ile grup liderli¤ini kovalam›flt›r. Henüz
yabanc›s› say›ld›¤›m›z bu ligde iki y›ld›r
baflar›l› bir flekilde mücadele eden futbol
tak›m›m›z, ‹stanbul ve Ankara’da düzenlenen
birçok özel turnuvada da ald›¤› kupalar ile
üniversitemizin ad›n› kürsüye tafl›m›fl ve
tarafl› tarafs›z herkesin takdirini kazanm›flt›r.
Koç Üniversitesi Futbol Tak›m›, Koç
vizyonunun futbol tak›m› suretinde belirmesi,
yücelmesidir.

30

“26 yürekten oluflan
üniversite futbol

tak›m›m›z, dostlu¤un,
kardeflli¤in destans›

bir biçimde
yücelmesinin en güzel

örne¤idir.”

SPOR

Özgür Erkan > Koç Üniversitesi Futbol Tak›m› Kaptan›

A

Hedefe kilitlendik

“Basketbol tak›m›m›z,
hedeflerini Basketbol
Süper Ligi’ne ç›kmak
ve Mavi Kupa’da iyi bir

derece elde etmek
olarak belirledi.”

Koç Üniversitesi Futbol Tak›m›

Arkadafll›k,
özveri ve
al›nteri

Koç Üniversitesi Erkek Basketbol Tak›m›

Koçlu sporcular tak›mlar›n› anlat›yor

Özer Koldafl
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Koç Rams iddial› “Geçen sene kazand›¤›
maçlarla Koç
Üniversitesi’nin
ad›ndan s›kça söz
ettiren Koç Rams, bu
sene de ayn› baflar›y›
gelifltirerek devam
ettirmeye kararl›…”

Geçen sene bafl›nda TBSF’nin (Türkiye
Beyzbol ve Softbol Federasyonu) bir alt
kolu olarak kurulan Türkiye Amerikan
Futbolu Federasyonu bir senelik çal›flmalar›
sonucunda bu sene bafl›nda mevcut bütün
tak›mlar› üç grup halinde toplad›. ‹stanbul
Grubu’nda yer alan ve üniversitemizi
kuruluflundan bu yana baflar›yla temsil
eden Koç Rams bu grubun en iddial›
tak›mlar›ndan biri. Kas›m ve Aral›k
aylar›nda yapt›¤› üç maçta elde etti¤i iki
galibiyetle bunu bir kere daha kan›tlayan
Koç Rams etkili oyunuyla da göz doldurdu.
‹lk maç›nda Sakarya Üniversitesi’nin
oyuncular›ndan oluflan Sakarya Titans
tak›m›n› 57-0 gibi net bir skorla ma¤lup

eden tak›m›m›z lige
galibiyetle bafllam›fl oldu.
‹kinci maç›nda daha önce
iki kez karfl› karfl›ya
g e l d i ¤ i  v e  b u  i k i
k a r fl › l a fl m a d a n  d a
sahadan zaferle ayr›ld›¤›
‹stanbul Cavaliers’a bu
kez 18-30’luk bir skorla ma¤lup oldu.
Sabanc› ve Bilgi Üniversitesi ö¤rencilerinin
birlikte forma giydi¤i ‹stanbul Cavaliers
tak›m›na karfl› al›nan ma¤lubiyetin temel
sebebi, birçok as oyuncumuzun sakatl›klar
sebebiyle forma giyememesiydi. Üçüncü
maç ›nda  Yed i tepe  Ün ive rs i t es i
ö¤rencilerinden oluflan Yeditepe Eagles ile

karfl›laflan tak›m›m›z bu maç› 14–0’l›k
skorla kazanmay› bildi. Bu maçta da birçok
as oyuncusundan yoksun olan tak›m›m›z
buna ra¤men önemli bir galibiyet alm›fl
oldu. Geçen sene kazand›¤› maçlarla Koç
Üniversitesi’nin ad›ndan s›kça söz ettiren
Koç Rams, bu sene de ayn› baflar›y›
gelifltirerek devam ettirmeye kararl›…

Selim Serdaro¤lu

Baflar›ya
kürek çekme

“Kürek tak›m› yurt içi
yar›fllarda elde etti¤i
baflar›larla okulumuzu
birçok kez
onurland›rd›.”

Kürek tak›m› kuruldu¤undan bu yana Koç Üniversitesi’nin
aktif spor tak›mlar› aras›nda bulunuyor. Yurt içi yar›fllarda
elde etti¤i baflar›larla okulumuzu birçok kez onurland›ran
tak›m›m›z her sene bafl›nda yeni sporcu al›m› için seçmeler
düzenler. Koç Üniversitesi Kürek Tak›m›’n›n halen 18 aktif
sporcusu bulunuyor. Haftada befl gün antrenman yapan
tak›m›m›z›n antrenman say›s› yar›fl dönemlerinde haftada
yediye ç›kar. Sal› ve perflembe günleri antrenmanlar spor
salonunda ergometre makinelerinde, çarflamba günleri yine
spor salonunda koflu
ant renman›  o la rak
gerçeklefltirilir. Haftasonu
antrenmanlar› Haliç’te
düzenlenmektedir. Koç
Üniversitesi’nin mevcut
b i r  k a y › k h a n e s i
bulunmad›¤› için Rahmi
Koç Müzesi’nin bir bölümü
kürek tak›m› kullan›m›na
tahsis edilmifltir ve suya
inifl oradan gerçekleflir.
Koç Kürek Tak›m› bir kulüp
olma yolunda eski ve yeni
sporcular›yla geliflmeye
devam etmektedir.

Hakan Hitay

Koç Üniversitesi Erkek Voleybol Tak›m› bu sene Üniversiteler 2. Voleybol
Ligi’nde okulumuzu temsil edecek. Tak›m›m›z›n kadrosunda Burak
Baflkurt, Hakan Hitay, Onural Özdemir, Can Üresin, fiükrü Dedeo¤lu, M.
fiahin Yüksel, F›rat Er, Görkem Oran bulunuyor. Tak›m›m›z bu sene
Sabanc› Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Deniz Harp Okulu, Ifl›k
Üniversitesi, ‹stanbul T›caret Üniversitesi, Do¤ufl Üniversitesi, Maltepe
Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi ile bir üst lige ç›kmak için
mücadele edecek. Tak›m›m›z bu rakiplerden Sabanc› Üniversitesi ve
Kadir Has Üniversitesi’yle birer haz›rl›k maç› yapt›. ‹ki maçta da rakiplerine
üstünlü¤ünü kabul ettiren tak›m›m›z Kadir Has Üniversitesi'ni 3-0,
Sabanc› Üniversitesi'ni 3-1 yendi. Tak›m›m›z›n kaptan› Burak Baflkurt
bu seneki hedeflerinin geçen sene flans›z bir flekilde düfltükleri bir üst
lige tekrardan ç›kmak oldu¤unu ve tak›m›m›z›n bunu baflarabilece¤ine
inand›¤›n› söylüyor. Antremanlar›n› pazartesi ve çarflamba günleri saat
17:30-19:30 aras›nda yapan tak›m›m›z› Serdar Terzi çal›flt›r›yor.

Bir üst lige ç›kma
mücadelesi

Koç Üniversitesi Amerikan Futbolu Tak›m›

Koç Üniversitesi Kürek Tak›m›

Koç Üniversitesi
Erkek Voleybol Tak›m›

Koç Üniversitesi
Erkek Voleybol Tak›m›

Can ‹fleri
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o ç  Ü n i v e r s i t e s i  A n a d o l u

Medeniyetleri Araflt›rma Merkezi’nin

aç› l ›fl  töreni  9  Aral ›k  Cumartesi

Beyo¤lu’ndaki binas›nda yap›ld›. Ayn› törenle

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri

Araflt›rma Merkezi y›ll›k konferanslar

serisinin ilki de gerçekleflti. Törenin aç›l›fl

konuflmalar›n›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›

Müsteflar› Prof. Mustafa ‹sen, Koç

Üniversitesi Fen-‹nsani Bilimler ve Edebiyat

Fakültesi Dekan› Prof. Ersin Yurtsever ve

Anadolu Medeniyetleri Araflt›rma Merkezi

Direktörü Prof. Scott Redford yapt›lar.

Sa¤lad›¤› konaklama, kütüphane,

konferans salonu ve yemekhane gibi

imkanlarla, bir Türk üniversitesinin parças›

olarak kurulan, Anadolu arkeolojisi ve tarihi

üzerine araflt›rmalar› destekleyen kurumlara

ilk örnek olan Koç Üniversitesi Anadolu

Medeniyetleri Araflt›rma Merkezi, her sene

Türkiye içinden ve d›fl›ndan 20 bilim

adam›na, 9 ayl›k bir süreçte, klasik ça¤dan

Osmanl›’ya kadar Anadolu tarihi ve kültürü

konular›nda araflt›rma yapabilmeleri için

burs verecek.

Konferanslar serisinin ilki
Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri

Araflt›rma Merkezi, y›ll›k konferans serisinin

aç›l›fl›n› 9-10 Aral›k‘ta “Arkeoloji ve

Cumhuriyet Döneminden Klasik ve Bizans

Dönemlerine Bak›fl” bafll›kl› konferansla

yapt›. Bu konferans, May›s 2006’da Harvard

Üniversitesi’nde düzenlenen “Anadolu’daki

Selçuk ve Osmanl› Miras›” konferans›n›n

tamamlay›c›s› olarak kabul edilebilir. ‹ki

gün süren konferansta her gün iki oturum

yap›ld›. Sonunda bir de de¤erlendirmenin

yap›ld›¤› ve notlar›n›n yay›nlanaca¤›

konferansa Koç Üniversitesi, ODTÜ, Ankara

Üniversitesi DTCF (Dil, Tarih, Co¤rafya

Fakültesi), ‹TÜ, ‹stanbul Üniversitesi, Frans›z

Anadolu Araflt›rmalar› Enstitüsü, Balkan

Araflt›rmalar› Enstitüsü, Vatikan Do¤u

Bilimleri Enstitüsü, California Üniversitesi,

O x f o r d  Ü n i v e r s i t e s i  v e  B r i s t o l

Üniversitesi’nden sayg›n bilim adamlar›

kat›ld›.

Konferansta, arkeolojinin oluflumu, sanat

tarihi, tarih, filoloji ve Türkiye’deki benzer

disiplinler üzerine bir dizi belge Türk ve

yabanc› araflt›rmac›lar taraf›ndan incelendi.

Bu disiplinlerin Klasik ve Bizans Dönemi

kal›nt›lar›n›n incelenmesini veya ihmal

edilmesini, flehirlerin modern yap›s›na

kat › lmas ›n › ,  r es to re  ed i lmes in i ,

sergilenmesini ve ulus kavram›n›n

geniflleyerek yerel, ulusal ve uluslar üstü

kimlikle iliflkilendirilmesini nas›l etkiledi¤i

ele al›nd›.

Ayr›ca konferansta, bu konulardaki ulusal

ve uluslararas› söylem formüle edilmeye ve

bu söylemlerin akademik disiplinlerin

organizasyonunu ve müfredat›n›n yap›s›n›

nas›l etkiledi¤i ortaya konmaya çal›fl›ld›.

Antik ve Ortaça¤’dan kalan an›tlar›n ve

yerlerinin kabulu/reddi ve Türkiye

Cumhuriyeti’ndeki müzelerin oluflumu ve

düzenlenmesi de tart›fl›ld›.

Türkçe ve ‹ngilizce olarak gerçekleflen

konferansta, Türk Tarih Toplulu¤u’nun

kuruluflunun, genç Türk araflt›rmac›lar›n›n

Bat› Avrupa’da e¤itiminin, Frans›z, Alman

ve Avusturyal› araflt›rmac›lar›n Türk

üniversitelerinde ve Türkiye’deki yabanc›

arkeoloj ik  enst i tülerde çal ›flmaya

HABER
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Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri
Araflt›rma Merkezi aç›ld›

Anadolu arkeolojisi ve
tarihi üzerine
araflt›rmalar›

destekleyen ilk örnek
kurum olan Koç

Üniversitesi Anadolu
Medeniyetleri

Araflt›rma Merkezi
faaliyetlerine bafllad›.

Anadolu Medeniyetleri
Araflt›rma Merkezi’nin
dünya çap›nda önemli

isimleri bir araya
getiren ilk konferans›
ve aç›l›fl töreni Aral›k

bafl›nda gerçekleflti.

K
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Koç Üniversitesi
Anadolu Medeniyetleri
Araflt›rma Merkezi, y›ll›k
konferans serisinin
aç›l›fl›n› 9-10 Aral›k’ta
“Arkeoloji ve
Cumhuriyet
Döneminden Klasik ve
Bizans Dönemlerine
Bak›fl” bafll›kl›
konferansla yapt›.

Runciman ve Esin At›l Koleksiyonlar›
AMAM Kütüphanesi’nde

bafllamalar›n›n tarih kavram›n›, anavatan›

ve yeni Türkiye Cumhuriyeti halk›n› etkiledi¤ine

dikkat çekildi. Bu geliflmelerin, zamanla,

düflünce okullar›n›n kurulmas›yla ve Türkiye’de

farkl› üniversitelerdeki araflt›rmac›lar›n

deneyimleriyle de¤iflti¤i vurguland›.

Konferansta bu okullar›n s›ras›yla araflt›rmaya

de¤er olan yerlerin ve dönemlerin seçilmesini

etkiledi¤inden ve tarihte bir önceliklendirmeye

öncülük etti¤inden de bahsedildi ve daha

yak›n geçmiflte, Türk ekonomisindeki

aç›l›mlar›n, özellikle turizmde geçmiflin

“kullan›fll›l›¤›” anlay›fl›n›n ekonomik

kazan›mlar için büyük ölçüde de¤ifltirilece¤ine

de¤inildi.

Tarih turizminin ekonomiye katk›lar›n›n her

geçen gün daha da artt›¤› günümüzde, dünya

çap›nda önemli isimleri bir araya getiren

konferans serileri gelecekte devam edecek.

Anadolu Medeniyetleri Araflt›rma Merkezi (AMAM) Kütüphanesi, Koç Üniversitesi Suna

K›raç Kütüphanesi’nin bir flube kütüphanesi olarak Beyo¤lu ‹stiklal Caddesi, Nuru Ziya

Sokak’ta Ekim 2006’dan bu yana hizmet veriyor. Kütüphane koleksiyonu, AMAM’da

Türkiye’nin kültürel miras›yla ilgili araflt›rmalar yapan bursiyerlerin ve ö¤retim üyelerinin

çal›flmalar›n› desteklemek için genel olarak Greko-Romen, Bizans, Selçuklu, Osmanl›

medeniyetleri dönemi tarih, sanat, mimarl›k ve arkeoloji konular›n› içine alan yay›nlardan

olufluyor. Koleksiyonda bulunan yay›nlar›n pek ço¤u ‹ngilizcedir. Ancak Türkçe, Frans›zca,

Almanca, ‹talyanca ve Yunanca yay›nlar da bulunuyor.

AMAM Kütüphanesi iki özel koleksiyona sahip. Koleksiyonlardan bir tanesi Ortaça¤’a

ait çal›flmalar›yla ünlü ‹ngiliz tarihçi Sir Steve Runciman’a aittir. Runciman,

1942-1945 tarihleri aras›nda Bizans sanat› ve tarihi profesörü olarak ‹stanbul

Üniversitesi’nde bulunmufltur. Bu görevde iken Haçl›lar üzerine araflt›rmalar yapm›fl

ve “History of the Crusades” bafll›kl› ünlü eserini yazm›flt›r. Koleksiyon Runciman’›n

belli bafll› eserlerinin yan› s›ra Bizans, Selçuklu ve Osmanl› dönemlerine ait tarih,

sanat, arkeoloji ve mimarl›k konular›nda yaklafl›k üç bin yay›n› içeriyor.

‹ki bin kitap ve dergiden oluflan di¤er koleksiyon ise, yine kendi alan›nda tan›nm›fl

bir sanat tarihçisi ve Washington’daki Smithsonian Institution's Freer Gallery of Art’daki

Yak›n Do¤u sanat›n›n küratörü olan Dr. Esin At›l’a ait koleksiyondur. Bu koleksiyon

a¤›rl›kl› olarak güzel sanatlar ve ‹slam sanat› ile ilgili yay›nlardan oluflmaktad›r.

Kütüphanede, e-kitap ve e-dergi gibi di¤er elektronik kaynaklara da Rumelifeneri

kampusunda bulunan merkez kütüphane arac›l›¤›yla eriflilebiliyor. Koleksiyonlar sat›n

ve ba¤›fl yoluyla al›nan di¤er kaynaklarla zenginlefltirilmeye çal›fl›lmaktad›r.

Kaynaklar alfa-nümerik olarak, konusal s›n›flama sistemine (Library of Congress

s›n›flama sistemi) göre aç›k raf düzeninde araflt›rmac›lara sunulmaktad›r. Kablosuz

eriflimin mümkün oldu¤u kütüphanede araflt›rmac›lara ayr›lm›fl iki terminal, yaz›c› ve

bir fotokopi makinesi de bulunuyor.

AMAM bursiyerleri, ö¤retim üyeleri ve personeli merkez kütüphanedeki hizmetlerden

de eksiksiz bir flekilde yararlanabilmektedirler. Ayn› flekilde Suna K›raç Kütüphanesi

kullan›c›lar› da AMAM Kütüphanesi koleksiyonundan yararlanma hakk›na sahipler.
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KÜ Sanat Direktörü
Evren Kutlay Baydar
sanat etkinliklerinin

planlanmas›,
düzenlenmesi, hem

üniversitemiz hem de
sanat ve ifl çevrelerinde

duyurulmas› ve
tan›t›m›n›

gerçeklefltiriyor.

B‹ZDEN B‹R‹

Hedef Sevgi Gönül Oditoryumu’nu
ülke çap›nda bir sanat merkezi yapmak
Koç Üniversitesi Sanat Direktörü olarak
yapt›¤›n›z çal›flmalar hakk›nda bilgi verir
misiniz?
Sanat Direktörü olarak üniversitemizin sanat

merkezi olan Sevgi Gönül Oditoryumu’nu

yönetmekte, y›ll›k sanat etkinliklerini

planlamakta, organize ve koordine

etmekteyim. Sanat çevreleriyle yak›n

il iflki lerde bulunarak Sevgi Gönül

Oditoryumu’nun sahip oldu¤u modern teknik

donan›mlar›n de¤erlendirilmesine imkân

sa¤layacak flekilde, üniversitemiz kültür ve

sanat ortam›na katk›da bulunacak sanat

e t k i n l i k l e r i n i n  d ü z e n l e n m e s i n i

sa¤lamaktay›m. K›saca, sanat etkinliklerinin

gerek planlanmas›, gerek düzenlenmesi,

gerekse hem üniversitemiz hem de sanat ve

ifl çevrelerinde duyurulmas› ve tan›t›m›n›

gerçeklefltirmekteyim. Göreve bafllad›¤›mda

henüz emekleme aflamas›nda olan bu

tan›t›m çabamla, Sevgi Gönül Oditoryumu

bugün, yurtiçi ve yurtd›fl› sanat çevrelerinin

bizzat sunum baflvurusunda bulunduklar›

ve baflvurduklar› tarihten ancak bir y›l

sonras›na gün verebildi¤imiz bir sanat

merkezi haline gelmifltir.

Sevgi Gönül Oditoryumu’nun özellikleri

nelerdir?
Sevgi Gönül Oditoryumu 376 kifli kapasiteli

son derece modern teknolojik cihazlarla

donat›lm›fl, mükemmel bir akusti¤e ve en

iyi konser piyanolar›ndan olan Grand

Steinway marka piyanoya sahip bir sanat

merkezidir. Mevcut teknik donan›mlar› ise

ses sistemleri, projeksiyon sistemi, simültane

tercüme sistemi, sahne ›fl›k sistemleri,

sinema sistemi ve sahne asansörü, motor

kontrollü perdelerin ve manüel kontrollü

dekorlar›n as›laca¤› mekanizma gibi sahne

mekani¤i sistemleridir.

Oditoryumda gerçeklefltir i lecek

etkinlikleri nas›l planl›yorsunuz?
‹ lkbahar ve sonbahar dönemlerini

kapsayacak flekilde birbirinin devam› gibi

görünen ancak birbirinden ba¤›ms›z iki seri

o lufl tu ruyo rum.  Yap › lacak  sanat

etkinl ik ler inin program takvimini

oluflturabilmek için sanat etkinli¤ini

gerçeklefltirecek kifli ya da gruplarla sürekli

temas halinde bulunuyorum. Düzenlenecek

faaliyetlerin içeri¤inin yan› s›ra çeflitlili¤ine

önem veriyor ve genç yeteneklere de f›rsat

vermeye özen gösteriyorum. Amac›m

üniversitemiz kültür ve sanat hayat›na

katk›da bulunacak flekilde faaliyetleri

planlamak, kültürel, sanatsal ve e¤itsel

de¤erleri olan aktivitelere öncelik vermektir.

Planlaman›n ard›ndan ön haz›rl›klar

aflamas›nda davetiye, poster bas›m›,

program haz›rlanmas›, duyurular, piyano

akordu, sahne düzenlemeleri, kulis

düzenlemeleri, sanatç›lar›n özel istekleri,

çiçek, vs. gibi çal›flmalar›n yap›lmas›n›

sa¤l›yor ve denetliyorum. Salonun teknik ve

fiziki eksiklerini sürekli takip ederek salonun

haz›rl›¤› ve bak›m› için üniversitemiz di¤er

birimleriyle iflbirli¤i içinde oluyorum.
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“Yapt›¤›m›z tüm sanat
aktiviteleri baflta
ö¤rencilerimize
yönelik, onlar›n
mevcut kültür ve sanat
birikimlerine katk›lar
sa¤lama ve
zenginlefltirme, yeni
da¤arc›klar oluflturma
ve belki de ilgilerini
çekip yeni kap›lar
açma amaçl›d›r.”

Evren Kutlay Baydar:
Mükemmel bir
müzisyen, baflar›l›
bir e¤itimci

Koç Üniversitesi Sanat Direktörü olarak

ö¤renciler için neler yap›yorsunuz?
Üniversite mezunu bir gencin sadece

okudu¤u akademik alanda mükemmel bir

e¤itim almas› ve sadece o alanda

profesyonelleflmesinin gerçek dünyada

yeterli olmad›¤›, kültürel, sanatsal ve sosyal

yönden de kendini gelifltirmifl olmas›

gerekti¤i inanc›nday›m. Dolay›s›yla,

yapt›¤›m›z tüm sanat aktiviteleri baflta

ö¤rencilerimize yönelik, onlar›n mevcut

kültür ve sanat birikimlerine katk›lar

sa¤lama ve zenginlefltirme, yeni da¤arc›klar

oluflturma ve belki de ilgilerini çekip yeni

kap › la r  açma amaç l ›d › r .  Ben im

düzenledi¤im sanat faaliyetlerine ek olarak

ö¤renci kulüpleri de çeflitli  sanat

o r g a n i z a s y o n l a r › n ›  S e v g i  G ö n ü l

Oditoryumu’nda sergileme f›rsat› bulmakta,

hatta uzun soluklu sanat festivalleri

düzenlemektedirler. Bafllad›¤›m›z ilk y›llara

nazaran gerek izleyici gerekse kat›l›mc›

olarak ö¤rencilerimizin sanata ilgisi çok

geliflmifl, geliflmeye de devam etmektedir.

Di¤er bir deyiflle, sanat faaliyetlerimiz

ö¤rencilerimizin izleyici olarak düzenli

k a t › l › m l a r › n › n  y a n ›  s › r a  a k t i f

performanslar›na da yöneliktir.

Önümüzdeki dönemde Sevgi Gönül

Oditoryumu’nda yapmay› hayal etti¤iniz

bir etkinlik var m›?
Birebir bir etkinlikten söz edemem çünkü

bütçemizi aflmad›¤› sürece planlad›¤›m

tüm sanat etkinliklerini gerçeklefltiriyorum.

Ama sadece flu an ya da önümüzdeki dönem

için de¤il, bundan sonras› için bafllang›ca

göre büyük yol kat etmifl olan Sevgi Gönül

Oditoryumu’nun,  ö¤renci ler imiz in,

mezunlar›m›z›n, çal›flanlar›m›z›n, k›sacas›

tüm Koç Üniversitesi ailesinin deste¤iyle

‹stanbul, hatta ülke çap›nda bir sanat

merkezi haline gelme yolundaki ilerleyiflinin

sürekli olmas›n› diliyorum.

Evren Kutlay Baydar, ‹stanbul Üniversitesi

Devlet Konservatuar› Piyano Bölümü

e¤itimiyle birlikte sürdürdü¤ü Ca¤alo¤lu

Anadolu Lisesi ve Bo¤aziçi Üniversitesi

Matematik Bölümü mezuniyetlerinin

ard›ndan Amerika’da University of West

Georgia’da MBA ve MM in Piano

Performance (Müzik Yüksek Lisans)

e¤itimlerini birincilikle tamamlad›. MBA

e¤itimi boyunca ‹flletme Fakültesi

Pazarlama Bölümü ve üniversite rektörü

için, müzik e¤itimi s›ras›nda da Müzik

Bölümü’nde E¤itim ve Araflt›rma Görevlisi

olarak çal›flm›fl. Nisan 2001’de Georgia

eyaleti çap›nda bütün üniversitelerin

kat›ld›¤› GMTA (Georgia Music Teachers

Association) piyano yar›flmas›nda Award

of Excellence ödülü ald›. May›s 2001’de

Uluslararas› ‹flletme Profesyonelleri Beta

Gamma Sigma International Business

Scholars Derne¤i üyeli¤ine yüksek dereceyle

MBA mezuniyeti dolay›s›yla lay›k görüldü.

Ayr›ca, Ocak 2002’de üstün akademik

baflar›s›, yüksek liderlik vas›flar› ve baflar›l›

e¤itimcili¤i için MTNA (Music Teachers

National Association) taraf›ndan Amerika

çap›nda tan›nan Star of the Year ödülünü

alan tek yabanc› oldu ve MTNA’e üyelik

hakk› kazand›.

‹stanbul Üniversitesi, Bo¤aziçi

Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Avusturya

Konsoloslu¤u Kültür Ofisi, Türk-Amerikan

Üniversiteliler Derne¤i, Kad›köy Halk E¤itim

Merkezi ve Georgia’da çeflitli kentlerde solo

ve dört el piyano ve oda müzi¤i eserleri

seslendiren Evren Kutlay Baydar, Carrollton

Arts Center’›n sahneye koydu¤u “42. Street

(42. Cadde)” müzikalinde piyanist olarak

görev ald›. Ayr›ca üyesi oldu¤u Rotaract

Kulübü, Lions Kulübü ve HAYAD Derne¤i

yarar›na yard›m konserleri verdi.

Evren Kutlay Baydar Ocak 2003’ten beri

de üniversitemizde Sanat Direktörlü¤ü ve

Ö¤retim Üyeli¤i görevlerini sürdürüyor.

Ekim 2003 itibar›yla ‹stanbul Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde bafllad›¤›

Müzikoloji doktora çal›flmalar›nda

mezuniyet aflamas›ndad›r. Amerika’da

Anaheim, California’da 26-29 Ekim 2005

tarihlerinde düzenlenen, 18 ülke ve

Amerika’n›n tüm üniversitelerinin kat›ld›¤›

Dünya Piyano Pedagojisi Konferans›’na

(World Piano Pedagogy Conference) Zaman

Yönetimi (Time Management) konulu

panele konuflmac› olarak davet edilen

Evren Kutlay Baydar bu sene de 25–28

Ekim 2006’da Atlanta’da gerçekleflen

Dünya Piyano Pedagojisi kapsam›ndaki

Uluslararas› Piyano Yar›flmas›’na jüri üyesi

olarak bir önceki senenin konferans›nda

oldu¤u gibi davet edilen tek Türk ö¤retim

görevlisi oldu.

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


urumsal arflivler, ba¤l› olduklar›
kurumun entellektüel birikimini

dijital ortamda bir arada toplayan, saklayan,
koruyan ve da¤›t›m›n› sa¤layan bir hizmetler
bütünüdür. Bir baflka deyiflle kurumsal
arflivler, araflt›rmac›lar›n aç›k eriflimin bir
biçimi olan “kendi kendine arflivleme”
yapt›klar› e-bask› depolar›d›r. Yay›nlar›n›z›
kendi web siteniz ya da çeflitli hizmet
sunucular› üzerinde de¤il de, bir tak›m
standartlara ba¤l› olarak oluflturulmufl
kurumsal arflivlerde depolars›n›z. Hatta
kimileriniz benzer yap›da olan konusal aç›k
arflivleri (ArXiv, RePEc, Cogprint vb.) halen
kullan›yor olabilirsiniz.

Kurumsal arflivler, kurumun araflt›rma
sonuç la r ›  üze r indek i  kont ro lünü
sa¤lamlaflt›rarak ve mevcut araflt›rmaya
eriflimi geniflleterek, bilimsel iletiflim
sisteminin da¤›t›c›s› ve kritik bir bilefleni
durumundad›r. Kurumun kalitesini aç›kça
ortaya koyan bir göstergedir ve araflt›rma
faaliyetlerinin bilimsel, toplumsal ve
ekonomik iliflkisini ortaya koyarak kurumun
görünürlü¤ünü, statüsünü ve kamusal
de¤erini art›r›r. Kurumsal arflivler, aç›k
eriflimin temel felsefesine uygun olarak
standartlar çerçevesinde oluflturulmal›d›r.

Karfl›l›kl› ifllerlik ilkesini yerine getiren
kurumsal arflivler;
• Kurumun görünürlü¤ünü ve sayg›nl›¤›n›

art›r›r, prestij sa¤lar,
• Kurumun finanse etti¤i araflt›rma 

sonuçlar› üzerinde kontrol sa¤lar,
• Kurumun finanse etti¤i araflt›rmalar› 

tekrar ücret ödeyerek ticari kaynaklardan
sat›n almas›n› önler,

• Kurumun finanse etti¤i araflt›rma 
sonuçlar›na eriflim s›n›rlamas›n› ortadan
kald›r›r,

• Araflt›rma sonuçlar›n›n daha genifl kitleye
ulaflmas›n› sa¤layarak etkisini art›r›r,

• Araflt›rma sonuçlar›n›n baflka bir 
araflt›rmaya temel oluflturmas›n› 
kolaylaflt›r›r,

• Yap›lan araflt›rman›n tekrar›n› önler,
• Araflt›rmac›ya özgeçmifl oluflturmak için

araçt›r,
• Bilimsel iletiflimin geliflmesine ve 

güçlenmesine katk› sa¤lar,
• Ülke ekonomisini destekler,
• Entellektüel miras›n uzun vadeli 

saklanmas›n› ve korunmas›n› garanti 
eder.

Kurumsal arflivlerde bulunan dokümanlar,
ön bask› ve son bask› dergi makaleleri
olabilece¤i gibi, Lisansüstü tezler, e¤itim
materyalleri, araflt›rma raporlar›, teknik ve
istatistiksel raporlar, konferans bildirileri,
araflt›rma bültenleri ve teknik dokümanlar
da olabilir. Bunlar kurumun arfliv politikas›
çerçevesinde belirlenebilecek olan
kaynaklard›r.

Kurumsal arflivler, mevcut ticari yaz›l›mlar
kullan›larak kurulabildikleri gibi, yayg›n
olarak kullan›lan aç›k kaynak kodlu
ücre ts i z  yaz › l ›mla r  üze r inde  de
oluflturulabilmektedirler. Bu yaz›l›mlardan
Eprints ve DSpace en yayg›n kullan›lan aç›k
kaynak kodlu ve The Open Archives Initiative
Protocol for Metadata Harvesting
(OAI-PMH)2 uyumlu yaz›l›mlard›r. En etkin
ve yararl› kurumsal arflivler OAI- PMH uyumlu
olanlard›r. Bu metadata harmanlama
protokolü karfl›l›kl› ifllerli¤i (interoperablitiy)
sa¤lar, böylelikle kurumsal arfliv içeri¤i
internet eriflimi bulunan kitleler taraf›ndan
ulafl›labilir hale gelir ve yukar›da say›lan
faydalar› sa¤lar.

Kurumsal arflivler kütüphanelerin kimi
gizli maliyetlerini de ortadan kald›rmaktad›r.
Bas›l› dergilerin kataloglanmas›, ciltlenmesi,
eksik say›lar›n tamamlanmas› ve
kaplad›klar› raf alan› kütüphaneye gizli

maliyet oluflturmaktad›r. E-dergilerde ise,
“online” eriflim için ödenen ücret, sa¤lanan
bilgisayar terminalleri, kullan›c› e¤itimleri,
haz›rlanan yard›mc› dokümanlar yine gizli
maliyete örnek verilebilir. Kurumun sahip
oldu¤u, finanse etti¤i tüm araflt›rma
sonuçlar›n› dijital ortamda kendi kontrolünde
uzun dönemli kullan›ma sunabilmesi,
kurumsal arfliv için yap›lan yat›r›m› hakl›
k›lmaktad›r.

Pek çok ülkede bugün ulusal ya da
uluslararas› düzeyde kurumsal arfliv kurma
giriflimleri mevcuttur. Kurumsal arfliv
örnekleri; Registery of Open Access
Repositories (ROAR)3, Directory of Open
Access Repositor ies (OpenDOAR) 4

adreslerinden ya da OAIster5 arama
motorundan görülebilir. Dspace at MIT,
California eScholarship ve University of
Melbourne ePrints Repository dünyada en
kapsaml› kurumsal arfliv örnekleridir.
Ülkemizde bu uygulamalar son bir kaç y›ld›r
geliflme göstermifltir. Ulusal düzeyde
uygulamalara; Hacettepe Üniversitesi Aç›k
Eriflim Arflivi, Ankara Üniversitesi Aç›k Arfliv
Sistemi ve ODTÜ e-Tez Arflivi örnek verilebilir.

Kurumsal arflivler, akademik baflar›lar›n
görünürlü¤ünü art›rarak kurumun prestijini
güç lend i r i rken ,  baflka  akademik
araflt›rmalara temel oluflturarak entellektüel
üretime de ivme kazand›rmaktad›rlar. En
önemli kazan›mlardan biri ise, üretilen
bilimsel bilgiyi gelecekte de eriflim
engel i  o lmaks›z ›n saklayabi lmek,
koruyabilmektir.

KÜTÜPHANE

Kurumsal arflivler
kurumun kalitesini

aç›kça ortaya koyan
bir göstergedir ve

araflt›rma faaliyetlerinin
bilimsel, toplumsal

ve ekonomik iliflkisini
göstererek kurumun

görünürlü¤ünü,
statüsünü ve kamusal

de¤erini art›r›r.
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Kaynak:
1) LEarning About Digital Institutional Repositories:

Creating an Institutional Repository: LEADIRS Workbook.

Çevrimiçi adres: [6 fiubat 2006]

2) [http://www.openarchives.org/OAI/

openarchivesprotocol.html]

3) [archives.eprints.org]

4) [http://www.opendoar.org/]

5) [http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/]

Entellektüel miras›m›z ve
kurumsal arflivler
K

‹lkay Holt
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