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006-2007 Ö¤renci Konseyi Baflkan› olarak ben bu yaz›y› yazarken son befl haftam›za
girmifl olaca¤›z. May›s ay›n›n ilk haftas›nda seçilecek olan yeni arkadafllar›m›z göreve

bafllayacaklar. K›sa zaman sonra aday arkadafllar›m projelerini aç›klayacak, Koç Üniversitesi’nde
yine tatl› bir seçim heyecan› yaflanacak. Ö¤renci Konseyi’ne aday olmay› düflünüp daha önceden
herhangi bir toplant›m›za kat›lmam›fl arkadafllar›m›z› her çarflamba günü Ö¤renci Konseyi
odas›ndaki toplant›lar›m›za davet ediyorum.

Bahar döneminde okulumuzdaki kulüplerimizin aktiviteleri h›zland›. Neredeyse ö¤renci kulüplerimizin
hepsi her hafta de¤iflik bir organizasyonla karfl›m›za ç›k›yor. Bu kulüpleri yöneten ve aktivitelerine
kat›lan arkadafllar›m›z ileride ifl hayat›nda faydalanacaklar› say›s›z tecrübe kazan›yor. Önceden
belirlenmifl bir bütçeyle, sanki model bir flirket yönetirmifl gibi, kulüplerini yöneten arkadafllar›m›z
Koç Üniversitesi ö¤rencilerinin de¤iflik alanlarda kendilerini e¤itmelerine f›rsat tan›yorlar.

Mart ay›yla birlikte Ö¤renci Dekanl›¤›m›z›n ve ‹flletme Kulübü’nün birlikte düzenledi¤i Kariyer
Fuar› bafllad›. Türkiye’nin en önemli firmalar›n›n yöneticileri ve bu flirketlerde görev yapan Koç
Üniversitesi mezunu arkadafllar›m›z›n yapt›¤› sunumlar sayesinde hem ifl hayat›yla ilgili çok
önemli detaylar› ö¤reniyoruz hem de firmalar hakk›nda bilgi sahibi oluyoruz. Buna ek olarak
Mezunlar Derne¤i ile Ö¤renci Konseyi’nin birlikte düzenledi¤i kariyer panellerinde ise mezunlar›m›zla
keyifli sohbetler yap›yoruz. Pek çok mezunumuzun ülkenin en iyi flirketlerinde iyi pozisyonlarda
ifl bulmas›n› da üniversitemizin önemli bir baflar›s› olarak görüyoruz.

May›s ay›nda Sosyal Aktiviteler Kulübü’nün her sene düzenledi¤i bahar festivali gerçekleflecek. Arkadafllar›m›z bu festival için yo¤un çaba
harc›yor. Bizleri oldukça e¤lenceli bir festivalin bekledi¤i müjdesini verebilirim. Bütün mezunlar›m›z› her zaman oldu¤u gibi o gün de aram›zda
görmekten mutluluk duyaca¤›z.

Ben bu yaz›y› yazarken okulumuz Üniversiteleraras› Basketbol Turnuvas›’na da ev sahipli¤i yap›yor
olacak. Ayn› flekilde Liseleraras› Matematik Olimpiyat›, Geleneksel Tiyatro Günleri ve Pazarlama
Kamp› 2007 üniversitemizde yap›l›yor. Ayr›ca okulumuzda s›k s›k piyano resitalleri dinleyebilme
flans›na sahip oldu¤umuz için de çok memnunuz.
Önümüzdeki y›l okulumuzda sanat ve yabanc› dil üzerine yo¤unlaflm›fl bölümler aç›lacak. Dünyan›n
say›l› üniversitelerinden yüksek lisans, önemli flirketlerinden ifl teklifi alan arkadafllar›m›z ve yapt›klar›
çal›flmalarla de¤iflik ödüller alan ö¤retim üyelerimiz mevcut bölümlerimizdeki akademik baflar›m›z›n
bir göstergesidir. Misyonu mükemmellik olan Koç Üniversitesi bu s›fata, yukar›da verdi¤im örneklerle
Avrupa’n›n say›l› kültür, sanat, bilim, spor, kariyer ve akademik merkezlerinden biri olarak art›k
ulaflm›flt›r. Bizler Koç Üniversitesi’nde en iyi imkanlarla en iyi flekilde e¤itiliyoruz. Üniversitemizle
gurur duyuyoruz.

Can Tekin
Koç Üniversitesi Ö¤renci Konseyi Baflkan›
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Ö⁄RENC‹ KONSEY‹

Üniversitemizle
gurur duyuyoruz

Bu yaz›mda genel olarak
velilerimize seslenmek
istiyorum. Misyonu
mükemmellik olan Koç
Üniversitesi bu s›fata,
yukar›da verdi¤im
örneklerle Avrupa’n›n
say›l› kültür, sanat,
bilim, spor, kariyer ve
akademik
merkezlerinden biri
olarak art›k ulaflm›flt›r.
Bizler Koç
Üniversitesi’nde en iyi
imkanlarla en iyi flekilde
e¤itiliyoruz.
Üniversitemizle gurur
duyuyoruz.
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Merhaba...Merhaba...
Sevgili Ö¤renciler, Mezunlar, Üniversitemizin Tüm Üyeleri ve Dostlar›,

Ö¤retim üyelerimizin hem ulusal hem de uluslararas› arenadaki baflar›lar› gö¤sümüzü kabart›yor. Koç Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› ve
Mühendislik Fakültesi Kurucu Dekan› Prof. Dr. Yaman Arkun’un Amerika’n›n en seçkin kurulufllar›ndan Amerikan Kimya Mühendisleri
Enstitüsü AIChE (American Institute of Chemical Engineering)'ye Onursal Üye seçilmesi, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Tu¤rul Ansay’›n Federal Almanya Cumhuriyeti Birinci Derece Liyakat Niflan› ile onurland›r›lmas› ve Prof. Dr. Burak Erman’a 2007 y›l› George
Stafford Whitby Özel Ö¤retim ve Araflt›rma Ödülü verilmesi hepimizi gururland›rd›.

AIChE’nin bu sene yapt›¤› de¤erlendirmede, kimya mühendisli¤i mesle¤ine, e¤itim ve sanayiye özellikle de kimyasal süreçlerin dinamik
modellenmesi ve kontrolü üzerine bilimsel araflt›rmalar› nedeniyle Onursal Üye seçilen Prof. Dr. Arkun, dünyada AIChE’ye seçilen dört Türk
onursal üyeden biri olmas›n›n yan› s›ra Türkiye’de yaflayan tek Türk onursal üyedir. Alman Cumhurbaflkan› ad›na Federal Almanya ‹stanbul
Baflkonsolosu taraf›ndan törenle tak›lan Federal Almanya Cumhuriyeti Birinci Derece Liyakat Niflan› (Bundesverdienstkreuz, Erste Klasse),
Prof. Ansay’a hukuk alan›nda Türk - Alman iliflkilerinin olumlu yönde geliflmesine katk›lar›ndan dolay› verildi. Koç Üniversitesi Kimya Biyoloji
Mühendisli¤i ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Burak Erman ise 2007 y›l› George Stafford Whitby Özel Ö¤retim ve Araflt›rma Ödülü’ne lay›k
görüldü. Polimer Elastisitesi alan›ndaki çal›flmalar› nedeniyle ödülü kazanan Prof. Dr. Erman, ayn› zamanda Türkiye’de bu ödülü alan ilk
ve tek Türk akademisyen ünvan›na sahip oldu.

Koç Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ö¤retim üyeleri Doç Dr. Ayflegül Özsomer ve Yard. Doç. Dr. Lerzan Aksoy taraf›ndan
gerçeklefltirilen ve TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenerek ‘Kalite Ödülü’ne lay›k görülen bir araflt›rma, markalar›n kiflili¤ini ve ölçe¤ini Türk
kültürü ba¤lam›nda inceliyor. Baflar›lar›ndan dolay› ö¤retim üyelerimizi tekrar kutluyorum.

Üniversitemiz 5-11 A¤ustos 2007 tarihleri aras›nda önemli bir uluslararas› yar›flmaya ev sahipli¤i yapacak. European Universities Debating
Championship: Avrupa Üniversiteleri Münazara fiampiyonas›, Koç Üniversitesi Münazara Kulübü’nün y›llard›r sürdürdü¤ü çal›flmalar
sonucunda Vehbi Koç Vakf› ve ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin de katk›lar›yla üniversitemizde gerçeklefltirilecek. fiampiyonaya 25 farkl›
ülkeden yaklafl›k 450 kat›l›mc›n›n gelmesi bekleniyor.

Koç Üniversitesi Mezunlar Derne¤i de çal›flmalar›na h›zla devam ediyor. Mezunlar›m›z düzenledikleri paneller ile ifl dünyas›nda ve kendi
sektörlerindeki deneyimleri ö¤rencilerle paylafl›yor, ifl görüflmelerinde yaflanacaklar konusunda bilgi veriyorlar. Dernek taraf›ndan 2005’te
bafllat›lan Dan›flman Mezun (Mentorship) Program›, ö¤rencileri Koç Üniversitesi mezunlar› ile biraraya getirerek, mezunlar›n kariyer ve ifl
hayat›nda edindikleri deneyimleri ö¤renciler ile paylaflmalar›n› ve ifl hayat›na en iyi flekilde haz›rlanmalar›n› sa¤l›yor.

Yukar›da sayd›¤›m baflar›l› çal›flmalar ve daha niceleri hepimizi heyecanland›r›yor, sevindiriyor.

Prof. Dr. Attila Aflkar
Rektör
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oç Üniversitesi Fen, ‹nsani Bilimler
ve Edebiyat Fakültesi ve Bilim

Toplulu¤u Ö¤renci Kulübü 26 fiubat 2007
tarihinde çal›flmalar›yla dünya çap›nda üne
sahip olan ve say›s›z baflar›lara imza atm›fl
bir akademisyeni a¤›rlad›. Tektonik ve jeoloji
alan›nda alt› kitap, uluslararas› alanda çok
say›da at›f, 175 bilimsel makale, 137 bildiri
özeti, tarih ve felsefe alan›nda iki kitap ve
300’e yak›n deneme sahibi olan Prof. Dr. Ali
Mehmet Celal fiengör, Koç Üniversitesi’nde
Bilim Kulübü’nün yaklafl›k iki y›ld›r
düzenledi¤i ve art›k gelenekselleflen Sci-
Tech seminerleri dizisine konuk oldu.
 Kariyeri boyunca Türkiye Bilimler
Akademisi üyesi, Rusya Do¤a Bilimleri
Akademisi üyesi, Frans›z ve Amerikan Jeoloji
Dernekleri fleref üyesi olarak görev yapan
Prof. Dr. fiengör, ayr›ca ABD Ulusal Bilimler
Akademisi ilk Türk yabanc› üyesi olmay›

baflard›. Öte yandan, Prof. Dr. fiengör
‹stanbul depremi ile ilgili yapt›¤› aç›klamalar
ve Harp Akademileri 2006-2007 döneminde
verdi¤i aç›l›fl dersi ile genifl bir kesimden
daha fazla kifli taraf›ndan tan›nd›.

Halen ‹stanbul Teknik Üniversitesi (‹TÜ)
Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisli¤i
Bölümü’nde ö¤retim görevlisi olarak görev
yapan fiengör, üniversitemizde verdi¤i
seminerde ‘Türkiye-‹ran Yayla Tektoni¤i’
konusunda yap›lan çal›flmalar›n k›sa bir
geçmifli ile bu konuda tamamlad›¤› ve
sürdürmekte oldu¤u çal›flmalardan bahsetti.
Prof. Dr. fiengör’ün semineri Sci-Tech
seminerler dizisi çerçevesinde düzenlendi¤i
için, seminer lisans seviyesi ö¤rencilerine
yönelik bir düzeyde ve önbilgi gerektirmeden
takip edilebilecek flekilde gerçekleflti.

Her hafta düzenli olarak gerçeklefltirilen
lisans seviyesi ö¤rencilerine yönelik Sci-
Tech seminerleri hakk›nda daha fazla bilgi
edinmek ve bugüne kadar gerçeklefltirilmifl
konuflmalar›n özetlerine ve sunum
dosyalar›na ulaflmak için http://sci-
tech.ku.edu.tr adresine baflvurunuz.

ezunlar Derne¤i geçti¤imiz e¤itim

döneminde uygulamaya bafllanan

Mezunlar Paneli’ne 2006-2007 e¤itim

y›l›nda da devam ediyor. Panellerde,

mezunlar›m›z ifl dünyas›ndaki ve kendi

sektörlerindeki deneyimlerini ö¤rencilerle

paylafl›yor, ifl görüflmelerinde yaflanacaklar

konusunda bilgi veriyorlar. Özellikle ifl ve

kariyer planlar› yapan son s›n›f ö¤rencileri

merak ettikleri birçok konu hakk›nda

mezunlardan yan›t al›yorlar.

Bu ö¤retim döneminde ilkini 21 Mart’da

gerçeklefltirdi¤imiz panelde, panelist

mezunlar›m›z Unilever Orta Asya, Saç ve

Cilt Bak›m Ürün Müdürü Aras fienyüz,

Sipahiler Turizm ve Organizasyon Stratejik

Müflteriler Bölüm Müdürü Gamze Sönmez,

Arçelik Elektronik-ODM Uluslararas› Sat›fl

Sorumlusu Emre K›ratl› ve Arkas Holding

Sat›fl Sorumlusu Burak Ak›nc›’yd›.
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gerçeklefltirilen ikinci panele ise Sabanc›

Holding ‹nsan Kaynaklar› Müdürü fiahika

Ayhan, Deutsche Bank Krediler Ürün

Müdürü Jak Telyaz ve  Deloitte Kurumsal

Finans Müdürü Hande Özdiler panelist

olarak kat›ld›lar. Siz de Koç Üniversitesi

ö¤rencileriyle deneyimlerinizi paylaflmak

ve bizimle birlikte yol almak isterseniz,

bizi aray›n›z: 0212 338 37 79

oçMUN, ilk dönemi yeni üyelerinin

MUN konferanslar›ndaki tart›flma

prosedürleriyle ilgili gerekli e¤itimlerini

tamamlamak ve aktivitelerimize adapte

olmalar›n› sa¤lamakla geçirdi. ‹kinci

dönemde yine de¤iflik ekiplerle okulumuzu

temsilen baz› konferanslarda yer ald›k. Bu

konferanslar flunlard›:

· 21-26 Ocak 2007 tarihlerinde Hollanda’da

gerçekleflen THIMUN Youth Assembly'de

(TYA), KoçMUN’u ve okulumuzu F›rat Gelbal,

Mehmet Energin ve Simge And› temsil etti.

Bu konferans, klasik MUN toplant›lardan

daha farkl› bir formata sahip olup, do¤rudan

gerçeklefltirilebilecek çözümler üretmeyi

hedefleyen komitelerden olufltu¤u için

temsilcilerimiz için daha farkl› bir heyecan

kayna¤›yd›.

· 5-9 fiubat 2007 tarihleri aras›nda Ortaköy

Princess Otel'de gerçeklefltirilen ve bu y›l

yaklafl›k 120 delegenin kat›l›m›yla üçüncüsü

düzenlenen Model Birleflmifl Milletler Türkiye

(MUNTR) konferans›nda, Bilge Çak›r ve

Ataberk Portakal komite baflkanl›¤›

görevlerini yerine getirerek kulübümüzü ve

okulumuzu temsil ettiler.

9-11 Mart 2007 tarihleri aras›nda

Taksim’de gerçekleflen Sabanc› Üniversitesi

Model Birleflmifl Milletler (SUMUN)

konferans›nda, KoçMUN ekibi her sene

oldu¤u gibi yine kalabal›k bir flekilde yerini

ald›: Onur Ayan, Elif Genç, Simge And›, Esen

Ergin, Lara Sezerler, Gülfer Kuyucu, ‹lknur

Y›lmaz, Aliye ‹nci Çiçeko¤lu, Deniz fientop,

Aytu¤ Yaprak Tol, Ayfle Ç›¤, Mehmet Energin,

Zerrin Tunaboylu ve Filiz Piyal.

oç Ünivesitesi’nin yeni web sitesi
ziyaretçilerini bundan sonra yeni

yüzüyle karfl›layacak. Gerek içerik gerekse
tasar›m ile yepyeni bir hale gelen web sitesi
uzun ve yorucu çal›flmalardan sonra

hizmete girdi. Yeni sitenin
tasar›m›n›n nas›l olmas›
ge rek t i¤ i  konusunda
çal›flmalar kullan›c›lara
sorulan bir dizi soruyu
kapsayan bir anket ile
Haziran 2006’da bafllad›.
Sonuçta ortaya eski siteden
çok farkl› ve hareketli bir
tasar›m ortaya ç›kt › .
  Kullan›c›lar›n›n, Koç
Üniversitesi hakk›nda
arad›klar› bilgilere en h›zl›

ve en kolay flekilde ulaflabilmelerini
sa¤lamak da yeni tasar›m›n oluflmas›nda
önemli bir rol oynad›. Eski web sitesinde
üniversiteyle ilgili bilgiler a¤›rl›kl› olarak
‹ngilizce olarak yer al›rken, yeni site hem

Türkçe hem de ‹ngilizce olarak haz›rland›.
Koç Üniversitesi web sitesinde sürekli

güncel bilgilerin yer almas› için web
sayfalar ›  i lg i l i  b i r imler  aras›nda
paylaflt›r›larak, bu sayfalar›n güncelleme
ifllemlerini yapacak kiflilere özel e¤itimler
verildi. Bilgi ‹fllem Müdürlü¤ü taraf›ndan
oluflturulan sistem, yetkili kiflilere istedikleri
an kendi sayfalar›nda güncelleme ifllemi
yapabilme olana¤› tan›yor.

Bilgi ‹fllem Müdürlü¤ü de sitenin teknik
alt yap›s›n› ve sürekli destek hizmetini
sa¤lamaya devam edecek. Böylece
üniversitemiz, web sitesi kullan›c›lar›na
en etkili flekilde bilgi vermeye devam
edecektir. Koç Üniversitesi’nin web sitesine
www.ku.edu.tr adresinden ulaflabilirsiniz.
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KoçMUN çal›flmalar›na h›zla devam ediyor Her ö¤retim y›l›nda
oldu¤u gibi bu sene de
KoçMUN çal›flmalar›
ikinci dönemde h›z
kazand›. KoçMUN
üyeleri üniversitemizi
çeflitli konferanslarda
baflar›yla temsil
ediyorlar.

C. Tu¤ba SEREZ > KoçMUN Baflkan›

Panellerde
mezunlar›m›z ifl
dünyas›ndaki ve kendi
sektörlerindeki
deneyimlerini
ö¤rencilerle paylafl›yor,
ifl görüflmelerinde
yaflanacaklar
konusunda bilgi
veriyorlar.

Prof. Dr. Ali Mehmet
Celal fiengör,

Koç Üniversitesi’nde
Bilim Kulübü’nün
yaklafl›k iki y›ld›r

düzenledi¤i ve art›k
gelenekselleflen

Sci-Tech seminerleri
dizisine konuk oldu.

Bora Karasulu > Bilim Toplulu¤u Ö¤renci Kulübü Baflkan›

K

Üniversitemizde dünyaca ünlü bir
akademisyen: Prof. Dr. Celal fiengör

M
Mezunlar Paneli devam ediyor

Koç Üniversitesi’nin web sitesi yenilendi!

K

Koç Üniversitesi web
sitesi kullan›c›lar›na en

etkin flekilde bilgi
verebilmek için

yenilendi.
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oç Üniversitesi Mezunlar Derne¤i

2005’te bafllatt›¤› Dan›flman Mezun

(Mentorship) Program›n›, 2007 senesinde

gelifltirerek devam ettiriyor. Program›n

tan›t›m toplant›s› 17 Nisan 2007 tarihinde

yap›ld›. Dan›flman Mezun Program›, kariyer

koçlu¤u ve ifle yerlefltirme gibi kariyer

hizmetleri alan›nda çal›flan E¤itiflim Kariyer

Enstitüsü iflbirli¤iyle gerçeklefltirildi.

Mezunlar Derne¤i ve E¤itiflim Kariyer

Enstitüsü yetkililerinin program›n amaçlar›n›

anlatt›klar› konuflmayla bafllayan tan›t›m

toplant›s›na yaklafl›k 40 mentee aday› kat›ld›.

Bu konuflman›n ard›ndan kariyer koçu

Yasemin Sungur mentee adaylar›na ‘Kariyer

Planlama’ sunumunu sohbet ortam›nda

gerçeklefltirdi.

Program›n amac›

Dan›flman Mezun Program›’n›n amac› Koç

Üniversitesi ö¤rencilerini Koç Üniversitesi

mezunlar› ile biraraya getirerek, mezunlar›n

kariyer ve ifl hayat›nda edindikleri tüm 

deneyimleri ö¤renciler ile paylaflmalar›n› ve

ifl hayat›na en iyi flekilde haz›rlanmalar›n›

sa¤lamak, ö¤rencilerin yol haritas› ve eylem

plan› yapmalar›na profesyonel destek

vermektir.

Mentor profili

Mentorlar, belirli bir deneyim ve birikime

sahip, liderlik potansiyeli olan, ö¤rencilerin

bireysel ve profesyonel geliflimine, hedef

belirlemesine ve bireysel ihtiyac›na cevap

verebilecek, sorumluluk, vizyon, misyon ve

enerji sahibi Koç Üniversitesi mezunlar›d›r.

“Mentor”un  sunduk la r ›

Seçilen mentorlar, ö¤rencilerin

istek ve beklentilerini dinleyerek,

araflt›rma ve projelerinde

gösterecek, ifl görüflmelerinde,

sektörde ve ifl dünyas›ndaki

deneyimlerini mentee’leriye

paylaflacaklard›r. Mentorlar,

m e n t e e l ’ e r e  p r o j e  v e

araflt›rmalar›nda yol gösterici

olacaklard›r. Programda amaçlanan mentor-

mentee görüflmelerinin senede alt› kez

yüzyüze yap›lmas› ve gerekti¤inde telefon

ve e-mail i le i letiflimde olmakt›r.

Program›n iflleyifli

17 Nisan’da yap›lan sunuma kat›larak

Dan›flman Mezun Program›’na dahil olmak

istedi¤ini belirten ö¤rencilere, kendisini

daha iyi tan›mam›za ve mentee-mentor

eflleflmesini en uygun flekilde yapmam›za

olanak sa¤layacak baflvuru formlar›

gönderilecektir. Geri gelen baflvuru formlar›

esas al›narak, uygun profildeki mentor ve

mentee’lerin efllefltirmesi E¤itiflim Kariyer

Enstitüsü taraf›ndan yap›lacakt›r.

Y›lda alt› kez gerçekleflmesi öngörülen

mentor-mentee buluflmalar› takip edilecek

v e  s o n r a s › n d a  g ö r ü fl m e l e r i n

de¤erlendirilmesi amac›yla mentee’lere

anket formu doldurtulacakt›r. 2007 e¤itim

senesinin son günlerinde uygulamaya

geçti¤imiz bu projemiz 2007-2008 e¤itim

döneminde de devam edecektir.
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MEZUNLAR DERNE⁄‹

Dan›flman Mezun
Program›, ö¤rencileri

Koç Üniversitesi
mezunlar› ile biraraya
getirerek, mezunlar›n
kariyer ve ifl hayat›nda

edindikleri
deneyimleri ö¤renciler
ile paylaflmalar›n› ve ifl
hayat›na en iyi flekilde

haz›rlanmalar›n›
sa¤l›yor.

Dan›flman
mezunlar görev
bafl›nda
K

Mentorlar, belirli bir
deneyim ve birikime

sahip, liderlik potansiyeli
olan, ö¤rencilerin

bireysel ve profesyonel
geliflimine, hedef

belirlemesine ve bireysel
ihtiyac›na cevap

verebilecek, sorumluluk,
vizyon, misyon ve enerji

sahibi mezunlard›r.

Program›n mentee’ye faydas›
•Kiflisel geliflim sa¤lamas›

•Akademik hayat›na olumlu etki

•Kariyerine bilinçli yön verme

•Zay›f yönlerin kolay tespit edilmesi

ve bunlar›n giderilmesi

•Do¤ru strateji ve hedef 

belirleyebilmesi

• ‹fl hayat›nda edinilen gerçek 

tecrübelerden faydalanmas›

•Kiflinin bireysel yetkinlik düzeyinin

geliflmesi
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i l im Toplulu¤u,  17-18 Mart
tarihlerinde Koç Üniversitesi tarihinde

ilk kez lise ö¤rencilerine yönelik bir
Matematik Olimpiyat› gerçeklefltirdi. Bir
ö¤renci kulübü taraf›ndan hayata geçirilen
‹LMO,  bu öze l l i¤ i  i l e  Türk iye ’de
gerçeklefltirilen matematik olimpiyatlar›
aras›nda ilk ve tektir. ÖSS ve TÜB‹TAK
Matematik Olimpiyatlar›’ndaki baflar›
s›ralamas›na göre ‹stanbul’daki liseler
aras›ndan belirlenen 43 liseden 172 ö¤renci
‹LMO’ya yar›flmac› olarak kat› ld› .

17 Mart Cumartesi günü yap›lan ve 36
çoktan seçmeli sorudan oluflup üç buçuk
saat süren ilk aflama s›nav› sonucunda
belirlenen 172 yar›flmac›n›n en baflar›l› 30’u
(36 ö¤renci ilk otuzda s›ralanmaya hak
kazanm›flt›r), 18 Mart Pazar günü yap›lan
ikinci aflama s›nav›na girmeye hak
kazand›lar. Yaz›l› olarak yap›lan ikinci aflama
s›nav› üçer soruluk ve her biri üç saat süren
iki oturumdan oluflmaktayd›. ‹lk 30’a giren
ö¤rencilere ve ilk 30’a en çok ö¤renci sokan
liselere ödülünü vermek üzere Sevgi Gönül
Oditoryumu’nda 17 Mart Cumartesi günü
bir ödül töreni düzenlendi. S›nava giren dört
ö¤rencisinin tamam› ilk 30’a kalan Özel
Beylikdüzü Fatih Fen Lisesi’nin sorumlu
ö¤retmeni Mustafa Cans›z’›n yapm›fl oldu¤u
konuflma ve üniversite e¤itimi s›ras›nda
ders ald›¤› rektörümüz Prof. Dr. Attila Aflkar
ile ilgili bir an›s›n› konuflmas› s›ras›nda
paylaflmas›, ödül töreninde duygu dolu
anlar›n yaflanmas›na sebep oldu. Bununla
birlikte ikinci aflama s›nav› sonucunda
belirlenen en baflar›l› ilk üç ö¤renciye
madalyalar› ve para ödülleri takdim edilmek
üzere 11 Nisan Çarflamba gecesi Sevgi Gönül
Oditoryumu’nda baflka bir ödül töreni
düzenlendi. Bu törene Sar›yer ‹lçe Milli E¤itim
Müdürü Abdul lah Nurkan,  Rektör

Yard›mc›m›z Prof. Dr. Yaman Arkun, Ö¤renci
Dekan›m›z Dr. Bilgen Bilgin ve Prof. Dr. Ali
Ülger baflta olmak üzere Matematik
bölümünün ö¤retim görevlileri kat›ld›.
Törende Nurulbefler O¤uzo¤lu, Hasan Caner
Aydo¤an, Doruk Deniz Kütükçüler ve Sertaç
Yay’›n vermifl oldu¤u mini konser misafirlerin
unutamayacaklar› anlar yaflamas›n› sa¤lad›.
Bu törende ödül alan en baflar›l› ilk üç
ö¤renci ve okullar› ise flöyle: 1. Semin Akar
(Özel Beylikdüzü Fatih Fen lisesi) 2.Ayfle
Betül Uslu (Özel Ça¤ Fatih Fen Lisesi)
3. Süheyl Semih Ersöz (Özel Ça¤ Fatih Fen
Lisesi).

S›navda yar›flmac›lara yöneltilen sorular›n
haz›rlanmas› için matematik bölümü ö¤retim

üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Alkan’›n baflkanl›¤›n›
üstlendi¤i ve üniversitemiz ö¤retim
üyelerinden oluflan bir komite kuruldu.
Yar›flmac›lara Say›lar Teorisi, Analiz, Cebir,
Kombinatorik ve Geometri alan›ndan sorular
yöneltildi.

‹stanbul Liseleraras› Matematik
Olimpiyat›’n›n haz›rl›k süreci yaklafl›k befl
ay sürdü. Bu süreçte ve organizasyon
gününde baflta organizatörler Pelin Do¤an,
Ömer Faruk Kiraz, Alpagut Aksoy ve Bora
Karasulu olmak üzere yaklafl›k 60 gönüllü
ö¤renci derslerinden ve di¤er faaliyetlerinden
fedakârl›k ederek ‹LMO’nun gerçekleflmesini
mümkün k›ld›lar. Görev alan gönüllü
ö¤rencilere rektörümüz Attila Aflkar’›n imzas›
bulunan bir sertifika verildi.

Bu y›l ilki gerçeklefltirilen ‹LMO’nun
önümüzdeki y›llarda gelenekselleflerek önce
‹stanbul’daki liselerin tamam›n› kapsamas›
ve daha sonra Türkiye genelinde
gerçeklefltirilmesi amaçlanmaktad›r.
Dolay›s›yla http://ilmo.ku.edu.tr adresinden
online baflvurular al›nacak ve daha kapsaml›
bir organizasyon gerçeklefltirilecektir. Bunun
d›fl›nda organizasyonla ilgili her türlü bilgiyi
yine bu web sitesinde bulabilirsiniz.

ilim Toplulu¤u alt›nda üç senedir

K U l e - G O !  G r u b u  o l a r a k

(htpp://kulego.ku.edu.tr) FIRST Lego League

yar›flmalar›na kat›lmaktay›z. FLL (First Lego

League) FIRST (Foundation For Inspiration

and Recognition of Science and Technology)

ve LEGO firmas›n›n ortakl›¤›ndan do¤mufl,

çocuklar için oluflturulmufl uluslararas› bir

program. Bu programa 9 ila 16 yafl gruplar›

aras›ndaki çocuklardan oluflan tak›mlar

kat›labilir. Tak›mlar 5 ila 10 kifliden oluflur.

Tak›mlar oluflturulurken ekip kurma,

problem çözme, yarat›c›l›k ve analitik

düflünme gibi konular esas al›n›r. FLL her

Eylül ay›nda, yeni hands-on robotics

tasar›mlar› ve bilimsel deneyler yapmaya

dayanan sezon hedefini tak›mlara ilan eder.

Tak›mlar bafllar›ndaki iki ila üç koç ile

birlikte sekiz haftal›k bir süre boyunca

çal›flmalar›n› sürdürür. Çal›flmalarda amaç,

koçun çocuklara bir fleyler ö¤retmesinden

çok hep beraber bir fleyler keflfetmek,

yaratmak, ö¤renirken e¤lenmek, e¤lenirken

ö¤renmektir. Ekip kurma, problem çözme,

yarat›c›l›k ve analitik düflünce esast›r. Sekiz

haftal›k sürecin sonunda heyecan dozu

yüksek, spor benzeri turnuvalar yap›l›r.

FLL, farkl› konularda çocuklar›n kendi

teori ve çözüm yollar›n› hayata geçirmelerine

imkan sa¤lar. Çocuklara bilim ve teknolojiyi

sevdirmeye yönelik, ö¤retici bir serüven

yaflatmak FIRST LEGO Ligi program›n›n

misyonunu oluflturur.

Biz de Koç Üniversitesi KUle-GO! Grubu

olarak üç senedir, kendi okullar›nda

imkanlar› olmayan ö¤rencilere kap›lar›m›z›

açmakta, onlara koçluk yaparken, birlikte

yarat›c›l›¤›n s›n›rlar›n› zorlamaktay›z. 2004-

2005 y › l ›nda i lk  defa Türkiye ’de

gerçeklefltirilen, “Engel Yok” temal›

yar›flmaya Darüflflafaka Lisesi’nden

ö¤rencilerle birlikte kat›l›p “Engel Yok” proje

ödülünü ald›ktan sonra, 2005-2006 y›l›nda

yine ayn› ö¤rencilerle kat›ld›¤›m›z “Denizlere

Yolculuk” temal› yar›flmada “Semih Güven

Özel Ödülü”nü al›p Türkiye finallerine

kat›lma hakk› kazand›k.

Bu sene KUle-GO! ekibimizi büyütüp biri

Darüflflafaka Lisesi’nden di¤eri Rumeli

Kava¤› R›fk› Güney K›ld›ran ‹lkö¤retim

Okulu’ndan olmak üzere iki farkl› tak›mla

birlikte “Nano Macera” konulu yar›flmaya

kat›ld›k. 45 tak›m aras›ndan robot

performans›m›zla dördüncü olurken ayn›

zamanda tak›m ruhu içerisinde çok keyifli

iki ay geçirdik. Amac›m›z bu projeyi

imkanlar›m›z dahilinde geniflleterek daha

nice çocu¤a bilim ve teknolojiyi sevdirirken

onlara günlük hayatlar›nda görmedikleri

yepyeni ufuklar açmak, onlar› yepyeni

boyutlara tafl›mak…
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Ö⁄RENC‹ KULÜPLER‹

Nesra Yannier >  Bilim Toplulu¤u Kulübü KUle-GO! Altgrup Baflkan›

Koç Üniversitesi KUle-
GO! Grubu, üç

seneden beri kendi
okullar›nda imkanlar›
olmayan ö¤rencilerle

FIRST LEGO Ligi
(FLL)’ne kat›l›yor,

ö¤rencilere koçluk
yaparken, birlikte

yarat›c›l›¤›n s›n›rlar›n›
zorluyor.

Görev alan koçlar:
Binnaz Bektafl

Fatih fienbabao¤lu
Gökhan Himmeto¤lu

Korhan Türker
Merve Ceyla Yüceokur

Nesra Yannier, Özgür Do¤an
fiaziye Özdemir

Ö¤renciler:
Darüflflafaka Lisesi: Mehtap

Bektafl, An›l Cici, Ayfle,
Ayfle Can, ‹mren, Ça¤r›,

Cenk Kazanc›

Legoyla nano macera

Bu sene KUle-GO!
ekibimizi büyütüp biri

Darüflflafaka Lisesi’nden
di¤eri Rumeli Kava¤› R›fk›
Güney K›ld›ran ‹lkö¤retim
Okulu’ndan olmak üzere
iki farkl› tak›mla birlikte
“Nano Macera” konulu

yar›flmaya kat›ld›k.

B Bora Karasulu > Bilim Kulübü Baflkan› ve ‹LMO Genel Koordinatörü  -  Pelin Do¤an > ‹LMO Genel Koordinatörü

Üniversitemizde ilk defa bir
matematik olimpiyat› düzenlendi

Bilim Toplulu¤u, Koç
Üniversitesi tarihinde
ilk kez lise
ö¤rencilerine yönelik
bir Matematik
Olimpiyat›
gerçeklefltirdi. Bir
ö¤renci kulübü
taraf›ndan hayata
geçirilen ‹LMO, bu
özelli¤i ile Türkiye’de
gerçeklefltirilen
matematik
olimpiyatlar› aras›nda
ilk ve tektir.

Bu y›l ilki
gerçeklefltirilen
‹LMO’nun önümüzdeki
y›llarda
gelenekselleflerek önce
‹stanbul’daki liselerin
tamam›n› kapsamas› ve
daha sonra Türkiye
genelinde
gerçeklefltirilmesi
hedefleniyor.

B
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orsa Kulübü olarak 2006-2007

akademik y›l›na “Tak›m elbise

giymiyoruz!” slogan›yla bafllad›k. Sonbahar

dönemi boyunca kulüp içi organizasyonu

sa¤lamak ve sadece yönetim kurulundan

oluflan bir kulüp olmamak ad›na birçok

toplant› yapt›k. Bunun sonucunda da alt

komiteleriyle gayet verimli ve s›cak bir

ortamda çal›flan sosyal bir kulüp olmay›

baflard›k. Kulüp odas›n› sadece toplant›

yapmak amac›yla de¤il, üyelerin birbirleriyle

bilgi paylafl›m› yapabildi¤i sosyal bir ortam

haline getirdik. Bilenler bilmeyenlere

anlatt›, arkadafll›klar kuruldu. Borsa Kulübü

bir bilgi paylafl›m platformu haline geldi.

Neler  yapt ›k?  Neler  yapaca¤›z?
Bugüne kadar sermaye piyasalar› ile ilgili

yedi e¤itim semineri düzenledik. Bu

program›, ‹stanbul Menkul K›ymetler

Borsas› ile ortak olarak tasarlad›k ve

yürüttük. ‹MKB’den gelen profesyoneller

bizlere; Sermaye Piyasas› ve Borsa

Terminolojisi, Hisse Senetleri Piyasas›

‹flleyifli, Endeksler ve Aç›l›fl Fiyatlar›,

Kotasyon, Halka Arz ve Borsada ‹fllem

Görme, Tahvil ve Bono Piyasas›, Piyasalar›n

Birbiri ‹le Etkileflimi ve Finans Dünyas›nda

Kariyer Planlama konu bafll›klar› alt›nda

seminerler verdiler. Kulüp içinde de

e ¤ i t i m l e r  d ü z e n l e d i k .  G ö n ü l l ü

arkadafllar›m›z, üyelerimize hisse senedi

takibi, foreks bilgi hatt› kullan›m›, online

trade, yat›r›m hesab› açma, grafik

yorumlama, seans yorumlama ve rapor

yorumlama konular›nda uygulamal›

e¤itimler verdiler. Kampüs d›fl› aktivite

olarak da ‹stanbul Menkul K›ymetler

Borsas›’n›n davetlisi olarak borsan›n

kalbini, ‹MKB ‹stinye kompleksini ziyaret

ettik, seans odas›n› görme f›rsat›n› bulduk.

Bundan sonraki planlar›m›z aras›nda

ülke genelinde üniversiteler aras› ödüllü

sanal portföy yar›flmas› düzenlemek var.

Sanal Portföy yar›flmas›n› Nisan ay›n›n

ikinci  haftas›nda bafllat›yoruz. Bir ay

sürecek olan yar›flman›n sonunda

kazananlara ödüllerini Sevgi Gönül

Oditoryumunda yapaca¤›m›z ve bas›nda

yer bulaca¤›n› düflündü¤ümüz kapsaml›

bir ödül töreni ile verece¤iz. Ödüller

aras›nda elektronik cihazlar ve bir y›ll›k

dergi abonelikleri olacak. ‹kinci bir projemiz

ise “Atölye Finans” bafll›¤› alt›nda

gerçeklefltirece¤imiz etkinliklerden olufluyor.

Bu projedeki  amac›m›z okulumuz

ö¤rencilerine finans dünyas›nda kariyerin

sadece arac› kurumlar ve bankalardan

ibaret olmad›¤›n› anlatmak ve finans

dünyas›n›n farkl› ö¤elerini tan›tmakt›r. Bu

kapsamdaki etkinliklerimiz de Nisan ay›nda

bafllayacak. Koç Üniversitesi’nin sürekli

yükselen k›ymeti Borsa Kulübü’nü izlemeye

devam edin...

ukuk Kulübü olarak, adeta Frans›z

yazar Balzac’›n “Bilginin efendisi

olmak için çal›flman›n ufla¤› olmak flartt›r”

sözünü ilke edinerek ç›kt›k yola. Bilginin

sadece ders lere  çal ›flmakla e lde

edinilemeyece¤i, bunun için sosyal hayata

da zaman ay›rmak gerekti¤inin bilincinde

olan kulübümüz, bu do¤rultuda birçok

etkinlik gelifltirmeye devam ediyor.

Zamanla edindi¤imiz deneyimler sonucu,

birinci dönemde oldu¤u gibi, ikinci dönemde

de etkinliklerimiz giderek yükselen bir grafikle

devam ediyor. ‹lk defa düzenledi¤imiz Hukuk

Kariyer Günleri’ni 12-16 fiubat 2007 tarihleri

aras›nda gerçeklefltirdik. 10 hukuk

bürosunun sunum yapmak üzere geldi¤i bu

etkinli¤e üniversiteden toplam 196 kifli

kat›ld›. Biz hukuk ö¤rencilerine ifl tecrübeleri

hakk›nda bilgi veren, ö¤rencilik y›llar›nda

yaz aylar›n› de¤erlendirmek isteyen

gönüllülere ya da mezuniyet sonras›nda

avukat olmak isteyenlere yönelik staj ad›na

çeflitli olanaklar sunan bürolar flunlard›:

Yarsuvat, Cerraho¤lu, Derman, Paksoy,

Hergüner, Egemeno¤lu, Birsel ve Ünver

Yörüger. Buna ek olarak kariyer günlerinin

sonlar›na do¤ru iletiflimi sa¤layabildi¤imiz

Pekin&Bayar Hukuk Bürosu da, 8 Mart günü

ayn› amaçlar do¤rultusunda üniversitemize

geldi. Hukuk Kariyer Günleri’ni kulübümüzün

gelene¤i haline getirmek istiyoruz.

1 Mart’ta Kad›köy Haldun Taner

Sahnesi’nde gösterime sunulan “Ceza

Kanunu” adl› tiyatro oyununu izlemeye gittik.

Hukukun toplumsal düzenin sa¤lanmas›

ifllevini yine toplumun yaratt›¤› çarp›k bir

düzende nas›l sapt›r›ld›¤›n› komediyle

birlefltirerek izleyiciye aktaran oyuna ilgi

büyük oldu. Hukuk Fakültesi Dekan› Tu¤rul

Ansay’›n da refakat etti¤i organizasyona 55

kifli kat›ld›.

Ku lübümüz  fark l ›  b i r i k imler in ,

perspektiflerin bir çat› alt›nda topland›¤›

bir bünyenin oluflumunda da yerini buldu:

Hukuk Kulüpleri Birli¤i. ‹stanbul’daki hukuk

fakültelerini buluflturan bu birlik arac›l›¤›yla

art›k sadece üyelerimizi de¤il, il çap›nda

üniversitemizi de temsil ediyoruz. Kurumsal

amac› çeflitli hukuk fakültelerini biraraya

getirerek kayda de¤er organizasyonlara imza

atmak olan birli¤e flu üniversiteler kat›l›yor:

‹stanbul Bilgi, Kadir Has, Maltepe,

Bahçeflehir, ‹stanbul Ticaret, Marmara,

Galatasaray ve Koç.

Bilimle bütünleflen hayat›n her yönüyle

bir parças› haline gelen hukuk ö¤retisinin

Hukuk Kulübü’ne sundu¤u olanaklardan

belki de en k›ymetlisi, hemen her alanda

çal›flabilece¤imiz bir platform oluflturmam›z›

sa¤lamas› olmufltur. Hiç süphe yoktur ki,

Hukuk Kulübü bu çerçevede verimi yüksek

bir dizi sonuçlar elde etmek için

çal›flmaktad›r.

Ö⁄RENC‹ KULÜPLER‹
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Bilimle bütünleflen
hayat›n her yönüyle bir

parças› haline gelen
hukuk ö¤retisinin
Hukuk Kulübü’ne

sundu¤u olanaklardan
belki de en k›ymetlisi,

hemen her alanda
çal›flabilece¤imiz bir

platform
oluflturmam›z›

sa¤lamas› olmufltur.
Sosyal hayata da zaman

ay›rmak gerekti¤inin
bilincinde olan Hukuk
Kulübü, bu do¤rultuda

birçok etkinlik
gelifltirmeye devam

ediyor.

H. Evren Sünnetçio¤lu > Hukuk 2. s›n›f

H

2006-2007 akademik
y›l›na “Tak›m elbise
giymiyoruz!” slogan›yla
bafllayan Borsa Kulübü
hareketli bir y›l geçiriyor.
Kulübün yaz tatiline
kadar planlad›¤›
aktiviteler aras›nda ülke
genelinde üniversiteler
aras› ödüllü sanal
portföy yar›flmas›
düzenlemek ve “Atölye
Finans” bafll›¤› alt›nda
gerçeklefltirecekleri
etkinlikler var.

Ali Mahir Parlakay
(Ekonomi 1. S›n›f): “Borsa
Kulübü ad›n› duyunca çok
s›k›c› konularla ilgilenen,

pek renkli olmayan
insanlar bekliyordum.

Fakat bekledi¤imin aksine
çok renkli arkadafllarla

tan›flma ve bilgi paylafl›m›
yapma f›rsat› buldum.”

Hukuk Kulübü’nün
gerçeklefltirdi¤i etkinlikler

Tak›m elbise giymiyoruz!
B

Seçil Erçetin > ‹flletme 3. s›n›f, Ermen K›l›ç > ‹flletme 4. s›n›f
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gösterdi. 26. Uluslararas› ‹stanbul Film

Festivali'nde yer ay›rd›klar› Hayao Miyazaki

okulumuz ö¤rencileriyle bulufltu. Yine Mart

ay› içinde, geçti¤imiz aylarda düzenlenmifl

olan 3. Akbank K›sa Film Festivali

kazananlar›ndan oluflan bir seçki sunuldu.

Nerede Kalm›flt›k? SinClub, etkinlikleriyle

Koç Üniversitesi'nin sosyal hayat›na katk›da

bulunmaya ve yaflanan bir kampüs hayat›

oluflmas›na yard›mc› olurken, sinemaya

ilgisi olanlar› da biraraya getirip iletiflim

kurmalar›n› sa¤l›yor. Bunun için de

Almanca Kulübü'yle paylaflt›¤›m›z, Ö¤renci

Merkezi B333 numaral› odam›z daha s›k

u¤rad›¤›m›z ve film izledi¤imiz bir oda oldu.

Hal›m›z oday› bütün gösteriyor (bkz. Big

Lebowski), burada oturup filmlerin kodlar›n›

çözmeye devam ediyoruz (bkz. The Matrix).

‹zledi¤imiz filmler yüzünden 400 y›l önce

belki de yak›l›rd›k (bkz. Monty Pyhton). Ama

fedakarl›k olmadan, ac› olmadan bir fleye

sahip olamazd›k (bkz. Fight Club).

‹zledi¤imiz tüm filmler bir flekilde hayat›m›z›

de¤ifltiriyor sonuçta, biz haf›zam›z›

sildirmedikce (bkz. Eternal Sunshine of the

Spotless Mind). Yine de zaman her fleyi

siliyor zaten (bkz. Irriversible). Yapt›klar›m›z

s›ras›nda güç yan›m›zda olur umar›z (bkz.

Star Wars).

SinClub'›n okulda düzenledi¤i etkinlikler,

‹stanbul'daki özel film gösterimleri ve

festivaller ve her hafta vizyona giren filmler

hakk›nda bilgi edinmek için internet

adresimizi http://sinema.ku.edu.tr ziyaret

edebilirsiniz. Ayr›ca önerileriniz ve

sorular›n›z için “sinema@ku.edu.tr” ile

iletiflime geçebilirsiniz. Devam eden bütün

bu aktiviteleriyle ad›ndan bahsettiren

SinClub sinemaseverlerin bir araya geldi¤i,

film izlenen ve sinema konuflulan bir kulüp

olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam

edecektir. ‹yi seyirler!

uç ve nedensiz fliddeti sorgulamaya

karar veren Serdar Akar'›n Barda

filminde, baflroldeki Nejat ‹fller tekrarl›yor:

“Nerede kalm›flt›k?” Peki ama bunu filmde

belli yerlerde söylemiyor mu? Nerelerde

söylüyordu ki acaba? ‹lk önce olaylar›n

bafllad›¤› yerde söylüyordu, sonra da olay

kontrolden ç›kt›ktan sonra baflka bir yöne

kilitlemiflken tekrar ilgi isteyen çocuk gibi

“Nerede kalm›flt›k?” diye sesini yükseltiyordu

karizmatik bir flekilde Nejat ‹fller. Biz de

anl›yoruz ki bu adam yine bir ifller peflinde,

yine birinin can›n› yakacak. Yani bu motif

sayesinde bize bir kod veriliyor. “Bak bu

cümleyi daha önce de duymufltun. Adam

sonras›nda ne yapm›flt›? Yine benzer bir

fleyler yapacak haz›r ol!” diyor yönetmen ve

kodu çözüyoruz biz de.

SinClub olarak her zamanki gibi film

izlemeye, film çekmeye, hayat›m›z› sinema

üzerinden anlamland›rmaya devam ediyoruz.

Kulüp üyelerinin daha s›k bir araya

gelebildi¤i, beraber daha çok vakit

geçirebildikleri kulüp odam›z bu dönem daha

u¤rak bir yer halini ald›. Pazar günleri

biraraya gelerek bu dönem çekece¤imiz k›sa

filmin senaryosunu tart›flmaya bafllad›k

flimdiden. Ard›ndan da her Pazar film

gösterimleriyle haftay› güzel bitiriyor olaca¤›z.

Pazar filmlerini seçerken arflivimizde olan,

sinema tarihinde bir flekilde yer etmeyi

baflarm›fl filmleri izlemeye karar verdik.

Güncel filmlerden biraz uzaklaflmam›z›n

sebebi ise bu filmlere ulaflman›n art›k çok

kolay oluflu. Okulumuz ö¤rencileri KuTV,

kütüphane gösterimleri ve yurt içindeki yerel

a¤ sayesinde güncel filmlere rahatça

eriflebiliyorlar. Fakat t›pk› medya gibi, bu

özgürlük biraz da kirlenmeye sebep oluyor.

Günümüz medyas›ndaki haber kirlili¤ine

benzer bir film kirlili¤iyle bafla ç›kmas›

gerekiyor ö¤rencilerin. SinClub, sinema

sanat›na merak duyan ö¤rencilerin sinema

tarihi ve klasikler konusunda kendilerini

gelifltirebilmeleri için onlara bir f›rsat

sunmufl oluyor böylece. Filmlerden sonra

gerçeklefltirdi¤imiz sohbetlerde de film

hakk›nda ve yönetmen hakk›nda daha fazla

bilgi sahibi olmay› hedefliyoruz. Bu dünya

filmler aras›nda neler mi var? Ingmar

Bergman'dan Persona, Costa Gavras'dan Z,

Jean-Luc Godard'dan Vivre Sa Vie, Claude

Chabrol'den Les Bitches, Erick Zonka'dan

La Vie Rêvée des Anges, Abbas Kiarostami,

Ken Loach ve Ermanno Olmi'nin ortak

çal›flmas› Tickets, Steven Soderberg'den

Bubbles gibi filmleri içeren listemizden hangi

f i lm in  hang i  ha f ta  gös te r i l d i¤ i

http://sinema.ku.edu.tr'den takip edilebilir.

Film festivalleri Koç’ta

Bunlar›n yan› s›ra SinClub art›k okul d›fl›

ba¤lant› lar ›y la da okulda f i lmler

gösterilmesine önayak oluyor. Mart ay› içinde

‹stanbul Kültür Sanat Vakf› (‹KSV),

festivalden önce üniversitelerde yapt›¤›

gösterimlerden birisiyle okulumuzda Hayao

Miyazaki'nin Yürüyen fiato isimli filmini
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SinClub, film izlemeye,
film çekmeye, hayat›

sinema üzerinden
anlamland›rmaya

devam ediyor.
Kulübümüz her Pazar
sinema tarihinde yer

etmeyi baflarm›fl
filmleri izleyicilerle

buluflturuyor.

S

SinClub, etkinlikleriyle
Koç Üniversitesi'nin

sosyal hayat›na katk›da
bulunmaya ve yaflanan bir
kampüs hayat› oluflmas›na

yard›mc› olurken,
sinemaya ilgisi olanlar› da

biraraya getirip iletiflim
kurmalar›n› sa¤l›yor.

Ingmar Bergman Costa Gavras

Steven Soderberg

Claude Chabrol

Ö⁄RENC‹ KULÜPLER‹

Bahad›r Kasap > Fizik 3. s›n›f

SinClub

SUNAR!

Nerede kalm›flt›k?
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oç Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› ve

Mühendislik Fakültesi Kurucu Dekan›

Prof. Dr. Yaman Arkun, Amerika’n›n en seçkin

kurulufllar›ndan AIChE'ye (American Institute

of Chemical Engineering - Amerikan Kimya

Mühendisleri Enstitüsü) Onursal Üye seçildi.

AIChE’nin bu sene yapt›¤› de¤erlendirmede,

kimya mühendisli¤i mesle¤ine, e¤itim ve

sanayiye özellikle de “kimyasal süreçlerin

dinamik modellenmesi ve kontrolü” üzerine

bilimsel araflt›rmalar› nedeniyle Onursal Üye

seçilen Prof. Dr. Arkun, alan›nda yapt›¤›

çal›flmalarla 2004 y›l›nda TÜB‹TAK Bilim

Ödülü’ne ve Tar›k Somer Ödülü’ne lay›k

görülmüfltü. AIChE’nin onursal üyelik unvan›

mesle¤e 25 y›l›n› vermifl ve 10 y›ldan uzun

süredir AIChE'nin üyesi olan bilim

insanlar›n›n %10’na veriliyor. Yaln›zca bu

kriterleri sa¤layan ve üç y›l süreyle AIChE'de

k›demli üye statüsünde bulunan kifliler

onursal üyeli¤e seçilebiliyor. Yaman Arkun,

dünyada AIChE’ye seçilen dört Türk onursal

üyeden biri olmas›n›n yan› s›ra Türkiye’de

yaflayan tek Türk onursal üyedir. Bu onura

lay›k görülen bilim insanlar› sadece meslekte

geçirmifl olduklar› süre ile de¤erlendirilmiyor,

meslekteki baflar›lar›, bilimsel yay›nlar›,

patentleri, yönetimsel becerileri ve e¤itim

yetenekleri bir bütünsel süreç olarak ele

al›n›yor.

Türkiye’de ilk ve tek

Koç Üniversitesi Kimya Biyoloji Mühendisli¤i

ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Burak Erman,

2007 y›l› George Stafford Whitby Özel Ö¤retim

ve Araflt›rma Ödülü’ne lay›k görüldü. “Polimer

Elastisitesi” alan›ndaki bütün çal›flmalar›

nedeniyle ödülü kazanan Prof. Dr. Erman,

Türkiye’de bu ödülü alan ilk ve tek Türk

akademisyen unvan›na sahip. Burak Erman,

Cincinnati Üniversitesi ö¤retim üyelerinden

Kimya Profesörü James E. Mark taraf›ndan

aday gösterildi. George S. Whitby’nin an›s›na

düzenlenen ödül, üstün baflar› gösteren

kimya ve polimer bilimi ö¤retim üyelerini

onurland›rmak ve onlar›n dikkat çeken

yenilikçi araflt›malar›n› tan›tmak amac›yla

veril iyor. George S. Whitby, Akron

Üniversitesi’nde y›llarca ABD’de polimer

kimyas› alan›nda e¤itim veren tek kifli.

Ödülün sponsorlu¤unu ise “Cabot

Cooperation” üstleniyor. 1987 y›l›ndan beri

Cincinnati Üniversitesi’nden Prof. Dr. J.E.

Mark ile polimer elastisitesi alan›nda ifl

birli¤i yapan Erman’›n 200’den fazla at›fl›

makalesi iki kitab› ve üç de edit edilmifl

kitab› var. TÜBA üyesi olan Erman, TÜB‹TAK

Bilim Kurulu’nda görev alm›flt›r. Prof. Dr.

Burak Erman ayn› zaman da TÜB‹TAK Bilim

Ödülü ve Simavi Bilim Ödülü’nün de sahibi.
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K

Amerikan Kimya
Mühendisleri Enstitüsü,

Koç Üniversitesi
ö¤retim üyelerinden

Yaman Arkun'u kimya
mühendisli¤i mesle¤ine,

e¤itim ve sanayiye
özellikle de “kimyasal

süreçlerin dinamik
modellenmesi ve

kontrolü” üzerine
bilimsel araflt›rmalar›

nedeniyle onursal
üyeli¤e seçti.

Ö¤retim üyelerimizden uluslararas› alanda üç büyük baflar›

Prof. Yaman Arkun Amerikan
Kimya Müdendisleri Enstitüsü
onursal üyeli¤ine seçildi
Prof. Dr. Yaman Arkun, 1974 y›l›nda Bo¤aziçi Üniversitesi Kimya Mühendisli¤i

Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora derecelerini 1976 ve

1979 y›llar›nda Minnesota Üniversitesi Malzeme Bilimleri ve Kimya

Mühendisli¤i Bölümü’nde tamamlad›. 1979 y›l›nda Rensselaer Politeknik

Üniversitesi’nde Yard›mc› Doçent olarak bafllad›¤› akademik kariyerinde

1985 y›l›nda ayn› üniversitede doçentli¤e yükseldi. Ayn› y›l Georgia Teknik

Üniversitesi’ne geçen Prof. Dr. Arkun, 1991 y›l›nda profesörlü¤e yükseldi.

DuPont, Tennesse Eastman ve Weyerhaeuser gibi flirketlerde çal›flan ve

ABD’de çeflitli kurulufllara dan›flmal›k yapan Prof. Dr. Arkun, 1999 y›l›nda

Koç Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi kurucu dekan› olarak göreve

bafllad› ve 2003 y› l ›nda Rektör Yard›mc›l ›¤›’na yükseldi.

Prof. Dr. Burak Erman, Robert Kolej’den ‹nflaat Mühendisli¤i lisans ve yüksek lisans derecelerini ald›ktan
sonra 1974 y›l›nda ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde Malzeme Bilimleri alan›nda doktoras›n› tamamlad›.
Prof. Dr. Burak Erman, 1976 y›l›nda, doktora sonras› çal›flmalar› için, Stanford Üniversitesi’nden Prof.
Dr. P.J. Flory’nin araflt›rma grubuna kat›ld›. 1969-1971 y›llar› aras›nda Robert Kolej Mühendislik
Fakültesi’nde ö¤retim üyesi olarak çal›flt›. 1971-1998 y›llar› aras›nda Bo¤aziçi Üniversitesi’nde Malzeme
Bilimi, Mekanik ve Polimer Bilimi alanlar›nda Yard›mc› Doçent, Doçent ve Profesör olarak görev yapan
Prof. Dr. Erman günümüzde çok iyi tan›nan Bo¤aziçi Üniversitesi Polimer Araflt›rma Merkezi’nin kurdu.
1998 y›l›nda Sabanc› Üniversitesi’ne geçerek, Mühendislik ve Do¤a Bilimleri Fakültesi’nin Malzeme
Bilimi ve Kimya bölümlerini kurdu. 2002 y›l›nda Koç Üniversitesi’ne geçen Prof. Dr. Erman halen Kimya-
Biyoloji Mühendisli¤i bölümünde ö¤retim üyesi olarak görev yapmaktad›r.

Prof. Tu¤rul Ansay’a Federal Almanya Liyakat Niflan› verildi

Prof. Dr. Tu¤rul Ansay’a
Federal Almanya
Cumhuriyeti’nin Birinci
Derece Liyakat Niflan›,
hukuk alan›nda
Türk-Alman iliflkilerinin
olumlu yönde
geliflmesine
katk›lar›ndan dolay›
verildi.

“Polimer Elastisitesi”
alan›ndaki çal›flmalar›
nedeniyle Prof. Dr.
Burak Erman
George Stafford Whitby
Özel Ö¤retim ve
Araflt›rma Ödülü’ne
lay›k görüldü.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan›

Prof. Dr. Tu¤rul Ansay, Federal Almanya

Cumhuriyeti’nin Birinci Derece Liyakat

Niflan› (Bundesverdienstkreuz, Erste

Klasse) ile taltif edildi. Prof. Ansay’a

niflan, 21 fiubat 2007 günü yap›lan

törenle Alman Cumhurbaflkan› ad›na

Federal Almanya ‹stanbul Baflkonsolosu

taraf›ndan tak›ld›.  Tören Alman

Büyükelçisi’nin Tarabya’daki yazl›k

konutunda yap›ld›. Bu ödül Prof. Ansay’a,

hukuk alan›nda Türk–Alman iliflkilerinin

olumlu yönde geliflmesine katk›lar›ndan

dolay› verildi.

1964 y› l ›nda Berl in’deki  Freie

Üniversitesi’nde konuk ö¤retim üyesi

olarak bulunan Prof. Ansay, 1971-1973

y›llar› aras›nda Alexander v. Humboldt

burslusu olarak Hamburg’daki Max

Planck Enstitüsü’nde araflt›rmalar yapt›.

Prof. Ansay, 2003 y›l›nda yeni kurulan

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne

kurucu dekan olarak atanmas›ndan önce

1983’den itibaren Hamburg’da ikamet

ederek çal›flmalar›n› orada araflt›rmalar

yaparak, ders ve konferanslar vererek

sürdürdü.

Almanya y›llar›nda Prof. Gessner ile

birlikte, yurt d›fl›nda ve özellikle

Almanya’da yaflayan Türk iflçilerinin

hukuki sorunlar›n› irdeleyen bir kitap

yay›nlayan Ansay, ayr›ca Türk–Alman

Hukukçular Derne¤i’nin kurulmas›nda

öncülük etti. Prof. Ansay,  bu derne¤in

20 y›l yönetim kurulu üyeli¤ini ve genel

sekreterli¤ini yürüttü. Türk ve Alman

hukukçular›ndan yaklafl›k 350 kiflinin üye

oldu¤u bu dernek her y›l Almanya ve

Türkiye’de Türk ve Alman hukuk

sorunlar›n›n karfl›l›kl› olarak dile

getirildi¤i seminerler düzenlemekte, daha

sonra bu seminerlerde verilen tebli¤leri

yay›nlamaktad›r. Derne¤in ayr›ca, Türk

hukuku hakk›nda yaz›lm›fl Almanca

makaleleri içeren, verilen mahkeme

kararlar›n› ve Almanca hukuk yay›nlar›n›

derleyen, y›lda iki kez ç›kan bir dergisi

de bulunmaktad›r .  Prof .  Ansay,

Introduction to German Law adl› kitab›n

da genel editörüdür. Koç Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Alman kurulufllar› ile

ortak seminerler ve sempozyumlar

düzenlemekte ve pek çok de¤erli Alman

Hukuk profesörü de fakültede dersler

vermektedir.

Koç Üniversitesi
ö¤retim üyeleri

Türkiye’nin yan› s›ra
uluslararas› arenada da

ad›ndan söz ettiriyor.

George Stafford Whitby Özel Ö¤retim ve Araflt›rma
Ödülü Prof. Burak Erman’a verildi
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Tart›flma kalitesini yükseltmek

Koç Üniversitesi’nin flimdiye kadar ev

sahipli¤i yapt›¤› en genifl kat›l›ml›

organizasyon olacak olan Vehbi Koç Avrupa

Münazara fiampiyonas›, ayn› zamanda

Türkiye’de tart›flma kültürünün yerleflmesi

için at›lacak büyük bir ad›m olacakt›r.

Türkiye’de tart›flma kalitesini yükseltmek,

Koç Münazara’n›n öncelikli amaçlar›ndand›r.

Münazaray› k›saca ikifler kifliden oluflan dört

tak›m›n - hükümet ve muhalefet taraflar›na

ayr›larak - bir salonda belirli bir konu üzerine

argümantatif bir flekilde jüriyi ikna etmek

için tezlerini sundu¤u sistematik bir tart›flma

olarak tan›mlayabiliriz. Bu yönüyle

münazara, kuru bir laf yar›fl›ndan çok öte,

sistematik ve planl› olarak kurulan iki farkl›

bak›fl aç›s›n›n çarp›flmas›d›r. Münazara,

Türkiye’de yeni yeni anlafl›lan bir tarz

olmas›na ra¤men Avrupa’da, özellikle Oxford,

Cambridge gibi köklü üniversitelerde 100

y›l› aflk›n bir geçmifli olan, Tony Blair gibi

dünyaca ünlü birçok siyasetçinin de geçti¤i

bir yol olmas› sebebiyle de önem verilen bir

etkinliktir. Avrupa’da ve dünyada bu kadar

büyük sayg› ve ilgi gören münazaran›n

ü n i v e r s i t e l e r  b a z › n d a  D ü n y a

fiampiyonas›’ndan sonraki en önemli

tart›flma platformu Avrupa Münazara

fiampiyonas›’d›r.

Bu seneki flampiyonada 25 farkl› ülkeden

300 kadar konuflmac› dünyan›n en tecrübeli

eski münazarac›lar›n›n önünde güncel

politik, ekonomik ve sosyal sorunlar üzerine

de¤iflik bak›fl aç›lar›n› ortaya koyacakt›r.

Jüri komitesinde 2003 Avrupa fiampiyonu

Can Okar, 2005 Dünya fiampiyonas› en iyi

konuflmac›s› Anat Gelber gibi önemli

isimlerin bulunaca¤› turnuva, bu yönüyle

sadece organizasyon ba¤lam›nda de¤il,

tart›flma kalitesi aç›s›ndan da Türkiye’de

bir ilki gerçeklefltirecektir. Avrupa’n›n en

üst düzey okullar›ndan gelen en kaliteli

münazarac›lar›n böylesine tecrübeli ve

baflar›l› jürilerin önünde yapt›klar› münazara

maçlar›n› izlemek de ayr› bir keyif olacakt›r.

Böyle yüksek standartta bir tart›flma

ortam›n›n Koç Üniversitesi’nde sa¤lanm›fl

olmas› son y›llarda Avrupa’da ç›k›flta olan,

ancak hâlâ gidecek çok yolu olan Türkiye

münazaras›n›n geliflimi aç›s›ndan da son

derece önemlidir. Ayn› zamanda bu büyük

organizasyonun Türk medyas›nda yer bularak

ses getirecek olmas› da Türkiye’de

münazaraya ilginin artmas› ve önümüzdeki

y › l l a rda  daha  yüksek  ka t › l ›m ›n

sa¤lanabilmesi bak›m›ndan oldukça faydal›

olacakt›r. 35 salonda dönecek eleme

turlar›ndan sonra çeyrek final, yar› final ve

en sonunda da büyük finali kazanan tak›m

Avrupa fiampiyonu ünvan›n› almaya hak

kazanacakt›r.

Ev sahipli¤ini Ömer M. Koç üstleniyor

Ev sahipli¤ini Ömer M. Koç’un üstlenece¤i

flampiyonada kat›l›mc›lar birbirinden

e¤lenceli etkinliklerle e¤lenceye de

doyacaklar. Bo¤az turu, ‹stanbul kültür

gezisi, plaj partisi, barbekü partisi ve Türk

gecesi bu etkinliklerden yaln›zca birkaç›. Bir

hafta sürecek bu turnuva süresince

birbirinden e¤lenceli aktivitelerle tüm

kat›l›mc›lar›n ‹stanbul’da bir haftay›

unutulmaz bir biçimde geçirmeleri

sa¤lanacak. Konuklar›m›z bir yandan

e¤lenceye doyarken di¤er yandan da

Türkiye’nin eflsiz güzelliklerini yak›ndan

tan›ma f›rsat› yakalayacaklar. Gece

e¤lencelerinin doru¤a ç›kaca¤› turnuvan›n

büyük finali ve kapan›fl seremonisi, Aya

‹rini’de görkemli bir törenle gerçeklefltirilecek.

Finale onur jürisi olarak ev sahibi Ömer M.

Koç ve Ö¤renci Dekan›m›z Bilgen Bilgin’in

kat›l›m› kesinleflmifltir.

Vehbi Koç Avrupa Üniversiteleri Münazara

fiampiyonas› Organizasyon Komitesi Baflkan›

R›za Ifl›k, bir yandan organizasyon

komitesinde gönüllü olarak yer al›rken, bir

yandan da bu büyük heyecan› bizlerle

paylaflmak isteyen herkesi turnuvaya davet

ediyor. Böylesine büyük bir organizasyonu

lay›k›yla yerine getirebilmek için elbette bu

yükü bizimle birlikte tafl›maya gönüllü olan

arkadafllara ihtiyac›m›z olacak. Bu

organizasyonda gönüllü olarak çal›flmak

belli sorumluluklar getirdi¤i gibi ayn›

zamanda size belki de hayat›n›zda yaln›zca

bir kez yaflayabilece¤iniz tecrübeleri ve

e¤lenceleri de vaat ediyor. Türkiye

üniversitelerinde flimdiye kadar düzenlenecek

en büyük ö¤renci organizasyonu olma s›fat›n›

tafl›yan Avrupa Münazara fiampiyonas›’nda

gönüllü olarak çal›flmak isteyenlerin

eudc2007@ku.edu.tr adresine e-posta

yollamalar› yeterlidir.

ilindi¤i üzere Koç Üniversitesi

Münazara  Ku lübü,  y › l la rd › r

sürdürdü¤ü çal›flmalar sonucunda European

Universities Debating Championship: Avrupa

Üniversiteleri Münazara fiampiyonas›’n›n ev

sahipli¤i yapmaya hak kazand›. Vehbi Koç

Vakf› ve ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin

de katk›lar›yla 5-11 A¤ustos 2007 tarihleri

aras›nda düzenlenecek olan flampiyonaya

25 farkl› ülkeden yaklafl›k 450 kat›l›mc›n›n

gelmesi bekleniyor.

Bu derecede büyük bir organizasyonun

üniversitemizde düzenlenmesinin faydalar›

da birçok farkl› boyutta ele al›nabilir. Uzun

y›llar›n eme¤inin bir sonucu olarak Türkiye’ye

getirilen Avrupa Münazara fiampiyonas›

sayesinde, Türkiye’de münazaran›n

kalitesinin ve münazaraya ilginin artmas›,

Türk üniversite ö¤rencileriyle Avrupal›

üniversite ö¤rencilerinin entelektüel bir

tart›flma ortam›nda bir araya getirilmeleri

ve  Avrupal ›  gençlere  Türk iye ’n in

güzelliklerinin tan›t›lmas› gibi pek çok hedef

ayn› anda gerçeklefltirilebilecek. Bu hedeflere

en etkin biçimde ulaflabilme ve “flimdiye

kadar” düzenlenmifl en iyi Avrupa

fiampiyonas›’n› düzenleme gayesine

ulaflabilmek amac›yla bir araya gelmifl

bulunan kulübümüz,  bu hedef ler

do¤rultusunda ö¤rencilerimizden de alaca¤›

destekle kararl› bir biçimde ilerlemek amac›n›

güdüyor.

Avrupa Münazara fiampiyonas› çok büyük

ve zor bir organizasyon olmas›na ra¤men

Koç Üniversitesi Münazara Kulübü’nün büyük

çapta organizasyonlar düzenlemek

konusunda geçmifl y›llara dayanan derin bir

tecrübesi var. 2003 y›l ›ndan beri

düzenledi¤imiz ‹stanbul 200X serileri,

uluslararas› münazara çevrelerinde

tan›nmam›z› sa¤lad›. Avrupa fiampiyonas›’na

ev sahipli¤i yapmak için verdi¤imiz tekliflerde

en önemli referans›m›z oldu. Her yaz daha

f a z l a  k a t › l › m l a  o k u l u m u z d a

gerçeklefltirdi¤imiz turnuvalarda 200’e yak›n

yabanc› misafiri bir hafta boyunca

a ¤ › r l a y a r a k  T ü r k i y e ’ y i  v e  T ü r k

misafirperverli¤ini en iyi flekilde gösterdik.

‹lk kez 2005 y›l› için teklif veren Koç

Münazara, iki y›ll›k yo¤un u¤rafllar›n ard›ndan

2007 y›l›nda Koç Üniversitesi, Vehbi Koç

Vakf› ve ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nden

tam destek görerek, uluslararas› münazara

çevrelerinde kendini kabul ettirerek ev

sahipli¤i hakk›n› kazand›. fiimdi, dört y›ld›r

daha küçük ölçeklerde hayata geçirdi¤imiz

bu uluslararas› turnuvalar›n verdi¤i

derslerden ve tecrübelerden yararlanarak

daha da büyük bir organizasyonu, Avrupa

fiampiyonas›’n› gerçeklefltirme zaman›.
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2003 y›l›ndan beri
düzenledi¤imiz ‹stanbul

200X serileri,
uluslararas› münazara
çevrelerinde üniversite

olarak tan›nmam›z›
sa¤lad›. Bu da y›llard›r

sürdürdü¤ümüz
çal›flmalar sonucunda
European Universities

Debating
Championship: Avrupa
Üniversiteleri Münazara

fiampiyonas›’n›n ev
sahipli¤ini yapmaya hak

kazanmam›zda en
önemli referans›m›z

oldu.

fiimdi, dört y›ld›r daha
küçük ölçeklerde
hayata geçirdi¤imiz
uluslararas›
turnuvalar›n verdi¤i
tecrübelerden
yararlanarak büyük bir
organizasyonu, Avrupa
fiampiyonas›’n›
gerçeklefltirme zaman›.

Vehbi Koç Avrupa
Münazara fiampiyonas›,
ayn› zamanda
Türkiye’de tart›flma
kültürünün yerleflmesi
için at›lacak büyük bir
ad›m olacakt›r.

B

Vehbi Koç Avrupa Münazara
fiampiyonas› Koç’ta düzenleniyor

 Vehbi Koç Avrupa
Üniversiteleri Münazara

fiampiyonas›
Organizasyon Komitesi

Baflkan› R›za Ifl›k bu
büyük heyecan› bizlerle

paylaflmak isteyen
herkesi turnuvaya davet

ediyor.

17

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


eter Cosse’nin  “Duyarl› bir kesinli¤e

ve zekice bir par›lt›ya, en hassas

fleyleri bile maharetli parmaklar›na

neredeyse gülümsercesine emanet etme

yetene¤ine sahip ve tutkulu bir sanatç›.

Hayal gücü yüksek, mükemmel bir piyanist”

olarak tan›mlad›¤› Gülsin Onay 5 Mart 2007

tarihinde Koç Üniversitesi Sevgi Gönül

Oditoryumu’nda muhteflem bir konser verdi.

 Gülsin Onay, piyano e¤itimine üç buçuk

yafl›nda bafllad› ve 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 özel e¤itim verilen Onay, 12

yafl›nda Fransa’ya gönderildi. 16 yafl›nda

Paris Konservatuvar› yüksek bölümünden

“Premier Prix du Piano” kazanarak mezun

oldu.

Müzik otoriteleri, Gülsin Onay’›n sadece

teknik ustal›¤› de¤il, “s›n›rs›z enerji ve hem

zeki hem de duyarl› bir yorum gücü ile

donat›lm›fl ola¤and›fl› bir piyanist” oldu¤u

konusunda birlefliyorlar. Uluslararas› müzik

kariyeri befl k›tada 56 ülkeyi kapsayan Onay,

Rachmaninoff  yorumlar›y la müzik

otoritelerinden büyük övgüler almas›n›n yan›

s›ra dünyan›n önde gelen Chopin

yorumcular›ndan kabul ediliyor. Ayr›ca hocas›

Saygun’un dünya çap›nda en güçlü

yorumcusu olarak tan›mlanan Onay,

bestecinin eserlerini flimdiye kadar 12 ülkede

seslendirmifltir. Sanatç›, kendisine adanm›fl

olan Saygun’un 2. Piyano Konçertosu’nun

yan› s›ra Stuppner ve Tabakov’un

konçertolar›n›n da dünya prömiyerlerini

gerçeklefltirmifltir.

    2003 2003 y›l›nda UNICEF Türkiye Milli

Komitesi taraf›ndan “‹yi Niyet Elçisi” seçilen

Onay, 2006 y›l›n›n A¤ustos ay›nda Lübnanl›

çocuklar yarar›na bir resital düzenlemifl

bunun yan› s›ra çok özel bir projesini daha

hayata geçirerek Milas’a ba¤l› 500 y›ll›k

Çomakda¤ Köyü’nü tarihinde ilk defa klasik

müzikle buluflturmufltur.

1987 y›l›nda Devlet Sanatç›s› unvan›

verilen Gülsin Onay, Cumhurbaflkanl›¤›

Senfoni Orkestras› solistidir. Sanatç›ya 1988

y›l›nda Bo¤aziçi Üniversitesi taraf›ndan Fahri

Doktora ünvan› verilmifl olup kendisi Bilkent

Üniversitesi’nin Konuk Sanatç›s›’d›r.

oç Üniversitesi  Rumelifeneri

Kampusu’nda lisans programlar›n›n

yan› s›ra yüksek lisans ve doktora

programlar› da sunmaktad›r. Üniversitenin

bünyesindeki Fen Bilimleri ve Mühendislik,

‹flletme ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde

toplam 15 yüksek lisans ve 6 doktora

program› bulunmaktad›r.

Koç Üniversitesi sundu¤u lisansüstü

programlarla üstün nitelikli ö¤rencilere en

kaliteli e¤itimi ve araflt›rma ortam›n›

sa¤lamaktad›r. Programlar›n amac›,

gelece¤in lider araflt›rmac› ve yöneticilerine,

mesle¤in teknolojik temellerini geniflleterek

ulusal ve evrensel anlamda topluma katk›da

bulunacak bilgilere eriflme, bilgiyi

de¤erlendirme ve yorumlama yetene¤ini

kazand›rmakt›r. Böylece mezunlar›n›n ifl

dünyas›nda ve sanayide araflt›rma

yapabilen, sorgulayan, yeni teknolojiler

gelifltirip yönetebilen kifliler olmas›n›

hedeflemektedir. Mezunlar gerek ifl

dünyas›nda lider pozisyonlarda görev

alabilecekleri gibi gerekse yapt›klar› bilimsel

çal›flmalar ile akademik kariyerlerine devam

edebileceklerdir.

Enstitüler taraf›ndan sunulan lisansüstü

programlar, dersler ve baflvuru koflullar› ile

ilgili bilgiler enstitülerin web sayfalar›ndan

duyurulmaktad›r. Ayn› zamanda programlar

ayr› ayr› ve de¤iflik tarihlerde tan›t›m

toplant›lar› düzenlemektedirler. Ayr›nt›l› bilgi

için http://www.ku.edu.tr adresini ziyaret

edebilirsiniz.
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FAAL‹YETYERSAAT Uluslararas› müzik
kariyeri befl k›tada 56
ülkeyi kapsayan Onay,
Rachmaninoff
yorumlar›yla müzik
otoritelerinden büyük
övgüler almas›n›n yan›
s›ra dünyan›n önde
gelen Chopin
yorumcular›ndan kabul
ediliyor.

P

Fark›ndal›k Grubu olarak geçen sene
bafllatt›¤›m›z “kumbara kampanyas›” bu
sene de bütün h›z›yla devam ediyor.
Okulun çeflitli birimlerine kumbaralar
yerlefltirerek bafllatt ›¤›m›z proje
bekledi¤imizden de baflar›l›. Geçen seneki
kumbara gelirleriyle Siirt Merkez 75. Y›l
‹lkö¤retim Okulu’na 150 YTL tutar›nda
k›rtasiye malzemesi al›nd› ve fi›rnak
Yefleren Gençlik Vakf›’na 1.490 YTL
tutar›nda ba¤›fl yap›ld›. Bu seneki
gelirlerle öncelikle Erzurum Horasan

‹lkö¤retim Okulu’na 696 YTL tutar›nda
kitap ve k›rtasiye yard›m›nda bulunuldu.
Ayr›ca Yalç›n Akçay’›n önderli¤inde
Yedikule Hayvan Bar›na¤›’na yard›m
kampanyas› bafllatt›k. Takvim sat›fllar›yla
da desteklenen kampanya sonucunda
Yedikule Hayvan Bar›na¤›’na toplam
1.500 YTL tutar›nda ba¤›fl yap›larak
mama, dezenfektan ve kulübe al›nmas›
için yard›mda bulunuldu. fiimdiki
kampanyam›z ise Ad›yaman ‹lkö¤retim
Okullar› için. Bahar tatilinde gönüllü

arkadafllar›m›zla birlikte Ad›yaman’daki
ilkö¤retim ö¤rencileriyle buluflmaya ve
onlara gönüllülük bilinci kazand›rmaya
gidiyoruz. Rehavet Panay›r›’ndan elde
edilen gelir ve kumbaralarda toplanan
paralarla ilkö¤retim okullar› için kitap ve
k›rtasiye yard›m›nda bulunaca¤›z. K›yafet
kampanyas›yla da destekledi¤imiz
kampanyadaki amac›m›z Ad›yaman’daki
çocuklar›n hayallerini gerçeklefltirmek.
Onlarca insan› mutlu edebilmenin en
kolay yolu kumbaralardan geçiyor!

Okulun çeflitli birimlerine kumbaralar yerlefltirerek bafllatt›¤›m›z “kumbara
kampanyas›” bekledi¤imizden de baflar›l› oldu.

Fark›nda m›s›n›z?

Gülsin Onay KÜ’de konser verdi

K

Koç Üniversitesi lisansüstü programlar›na
baflvuru süreci bafllad›
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görece¤iniz gibi bu mektup, fetih haberlerinin
önemini, haremdeki hediye iliflkileri a¤›n›,
flehzadelerle ilgili haberleri içererek harem
hayat›ndan renkli bir kesit sunuyor.

Hürrem Sultan’dan Sultan Süleyman’a:
Talihimin günefli, saadetimin kayna¤›

Sultan›m, E¤er beni, yani ayr›l›k atefliyle
yanm›fl, ci¤eri kebab ve gönlü harap olmufl,
gözleri dolmufl, gecesini gündüzünü flafl›rm›fl,
hasret denizinde bo¤ulmufl bu biçareyi,
aflk›n›za mübtela, Ferhad ve Mecnun’dan
beter halde bu kölenizi soracak olursan›z,
sultan›mdan ayr› kalal› beri bülbül gibi ah
ve feryad›m dinmedi (1). Öyle bir halim var
ki bu ayr›l›¤› Allah kafirlere bile vermesin.
Talihim, Sultan›m, bir ayd›r sizden bir haber
gelmedi. Allah bilir ki, hiç rahat yüzü
görmedim. Geceleri sabahlara kadar,
gündüzleri gecelere kadar a¤lad›m.
Hayat›mdan vazgeçtim. Dünya bana dar geldi.
Ne yapaca¤›m› bilemeyip a¤lay›p durdum.
Gözlerim kap›lardayken, merhametli tanr›,
tüm dünyaya iyilik verdi. Fetih müjdesi yetiflti.
Allah bilir ki bunu iflitti¤imde ölümden
dönmüfl gibi oldum, flükredip flenlikler
düzenledik. Bütün alem karanl›ktan ç›k›p
ilahi ›fl›¤a bo¤uldu. Hamd olsun. Sultan›m,
padiflah›m, dünyada ve ahirette dayana¤›m,
iki gözümün ›fl›k kayna¤›, flah›m, sultan›m,
her zaman gazalar et. Düflmanlar›n› yerle bir
et. Memleketler ele geçirip yedi iklimi büyüle.
‹nsanlar ve cinler emrinize itaat etsin. (2)
Allah sizi her türlü kaza ve beladan korusun.
Gönlünden geçen her murad›n kolayca olsun.
H›z›r ‹lyas yard›mc›n olsun. Tüm evliyalar ve
peygamberler arkan›zda olsun, sizi gözetsin.
Tüm dünya, saadetinizin gölgesiyle hofl
zaman geçirip mutlu olsun, inflallah. ‹ki
cihan›n günefli ve bafl› peygamberlere
sayg›yla, amin. Ümidim hemen gelmenizdir.
Sorunlar› çözen Allah mübarek yüzünüzü
görüp, yüzümü aya¤›n›z›n tozuna sürmemi
sa¤las›n. Sultan›m, yer ve gök durdukça,
duras›n.

Padiflah›m, yine bu cariyenize lütf edip
Mahmud Çelebi’den befl bin filöri hediye
vermiflsiniz, zahmet etmiflsiniz. Mübarek
b›y›¤›n›z›n k›l›, benim için befl bin filöriden
de¤il, yüzbin filöriden daha de¤erlidir. O
nimet bize can›m›za minnetdir. Bir günün
bin olsun. (3) Sultan›m, flehir konusunu

sorarsan›z, bugünlerde hastal›k vard›r. Ama
evvelki gibi de¤il. ‹nflallah, sultan›m›z gelince
onu geçmifl bulur. Azizlerimiz sonbahar
yapraklar› dökülünce geçece¤ini söylüyorlar.
Sultan›m, size yalvar›r›m ki tezcek mübarek
mektubunuzu gönderin. Vallahi yalan de¤ildir
ki e¤er bir veya iki hafta ulak gelmezse
huzursuzluk ç›kar. Çeflitli sözler söylenir;
sadece ben kendim için istiyorum sanmay›n.
(4) Mehmed Han Bey’imin ve Selim Han’›m›n
duac›s›y›m. Onlar›n gözlerinden öperim.
Bayez›d kulunuz, Cihangir kulunuz, Mihrimah
kulunuz aya¤›n›z›n tozuna yüzlerini sürerler.
Efendilerinin ellerini öperler. Cariyeniz Gülfem
ve Cariyeniz Daye aya¤›n›z›n tozuna yüzlerini
sürerler. Kabul ediniz. (5)

“Osmanl› Sultanlar›na Aflk Mektuplar›”
içinde, M. Ça¤atay Uluçay (haz.), (‹stanbul:
1959), s.37- 39, günümüz Türkçesine çevirip
aç›klamalar› ekleyen Asl› Niyazio¤lu.

Hürrem Sultan hakk›nda daha çok bilgi
edinmek isteyenlere tavsiye etmek istedi¤im
bir çal›flma Leslie Peirce’in Harem-i Hümayun,
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Hükümranl›k ve
Kad›nlar (çev. Ayfle Berktay), Tarih Vakf›,
1996, s.75-121. Harem tarihinin di¤er bir
önemli kad›n› üzerine kapsaml› bir çal›flma

ise Tarih bölümü ö¤retim üyelerimizden
Lucienne Thys-fienocak taraf›ndan geçti¤imiz
aylarda yay›nland›. Female Patronage in the
Early Ottoman Empire: Hatice Turhan Sultan,
Ashgate, 2006’d›r.

Aç›klamalar:
(1) Ferhad ile fiirin, Leyla ile Mecnun gibi çift kahramanl›

aflk hikayelerinde afl›k (seven) erkek, mafluk (sevilen, sevgili)

ise kad›nd›r. Hürrem, kendisini sevgiliye ulaflmaya çal›flan
ve bu yolda ç›ld›ran afl›kla özdefllefltiriyor. Bu afl›¤›n erkek
kahramanlar olmas› onu engellemiyor. fiirin veya Leyla gibi
kad›n kahramanlar› seçmiyor.

(2) Burada, Hürrem, Sultan Süleyman ile Süleyman
peygamber aras›nda iliflki kuruyor. Süleyman Peygamber
insanlar›n oldu¤u kadar cinlerin de itaat etti¤i bir peygamber
olarak tan›n›r. Osmanl› flairleri ve tarihçileri, Sultan
Süleyman’›n bu güçlü peygamberle isim benzerli¤ini s›kça
kullan›l›rlard›. 

(3) Sultan Süleyman, Hürrem’e ve di¤er cariyelerine,
mücevher, kumafl, kürk, kolonya, para ve bazen sakal›ndan
bir tel gibi hediyeler gönderirdi. Bu mektupta da, Hürrem
kendisine Mahmut Pafla yoluyla gönderilen para için teflekkür
ediyor.

(4) Burada belirtilen huzursuzluk Sultan Süleyman’›n
di¤er bir hasekisinden olma o¤lu fiehzade Mustafa’n›n
isyan edece¤i ve onu tahtan indirece¤i korkusu olmal›.
Süleyman’›n kendi babas› Selim babas› Bayez›d’› bu flekilde
tahtan indirdi¤i ve Bayez›d’›n zorunlu emeklilik için
Dimetoka’ya giderken yolda öldü¤ü düflünülürse, Hürrem’in
hem kendisi hem o¤ullar› hem de efli için korkular› çok da
sebepsiz gelmeyebilir. fiehzade Mustafa’n›n böyle bir isyan›
planlay›p planlamad›¤›n› tam olarak bilemiyoruz ama
kendisi Süleyman taraf›ndan idam ettiri l iyor.

(5) Hürrem, birçok mektubun sonunda çocuklar›ndan
bahsetmifltir. Bir mektubunda, o¤ullar› Cihagir’in omuzunun
iyileflti¤i yaz›l›. Bu mektupta, babalar›yla birlikte seferde
olan o¤ullar›na sevgisini gönderiyor. Saraydaki çocuklar›n›n
babalar›na sayg›lar›n› iletiyor. Ayr›ca Sultan Süleyman’›n
çok sevdi¤i iki cariyenin de sayg›lar›n› iletiyor. Bunlardan
Gülfem, Harem’deki düflmanlar›na karfl› Hürrem ile iflbirli¤i
yapm›fl, ancak fazla yaflamam›flt›.

smanl› tarihçisi olman›n benim için en
güzel taraf› 16. ve 17. yüzy›llarda

yaz›lm›fl kaynaklarla çal›flma f›rsat› bulmam.
Tarihler, biyografik eserler, fliirler,
seyahatnameler ve mektuplar üzerinden
Osmanl›lar›n hayat hikayeleri hakk›nda
düflünmek, maceralar›na, korku ve özlemlerine
ortak olmak mümkün. Kule dergisinin bu
say›s›nda Topkap› Saray›’ndan bir hayat›,
Hürrem Sultan’›n (ö. 1558) yaflam›n›, onun
anlatt›¤› flekilde sizinle paylaflmak istiyorum.

Afla¤›da okuyaca¤›n›z mektup Hürrem
Sultan taraf›ndan seferde olan efli Sultan
Süleyman’a (1494-1566) saraydan
gönderilmifl. Hürrem Sultan’›n, di¤er ad›yla
Roxelana’n›n, Ukrayna’da bir papaz›n k›z›
olarak do¤du¤u, Tatarlar taraf›ndan esir al›n›p
‹stanbul’a köle pazar›nda sat›lmak üzere

getirildi¤i san›l›yor. Süleyman’a sunulan
Hürrem, k›sa zamanda padiflah›n gözdesi
olup o dönemde baflka cariyelere tan›nmayan
imtiyazlara sahip oluyor: 16. yüzy›ldan itibaren
padiflahlar›n cariyeleriyle evlenmeleri
neredeyse hiç görülmese de Süleyman onunla
evleniyor. Padiflahlar cariyelerinden sadece
birer o¤lan çocuk sahibi olsalar da, Hürrem
ve Süleyman’›n befl o¤ullar› oluyor ve daha
önceleri hasekiler Beyaz›t’taki eski sarayda
kal›rlarken Hürrem Topkap› Saray›’na tafl›n›yor.
Bu geliflmeleri hem Süleyman’la Hürrem
aras›ndaki güçlü ba¤›n bir yans›mas›, hem
de Süleyman’›n saray teflkilat›na getirdi¤i
yeniliklerin bir örne¤i olarak yorumlamak
mümkün.

Topkap› Saray›’na yerleflen Hürrem, uzun
seferlere ç›kan efliyle mektuplar üzerinden

haberlefliyor. ‹lk mektuplar›ndan, Türkçe’yi
yeni ö¤renmekte oldu¤unu, en az›ndan okuma
ve yazmada zorland›¤›n›, mektuplar›ndan
birinde “Sultan›m, yazd›klar›n›z› okuyabilsem
bana duydu¤unuz hasreti daha uzun
yazaca¤›n›z› yazm›flfl›n›z” demesinden
ö¤reniyoruz. Bu ilk yaz›flmalar için büyük
ihtimalle Harem’deki katiplerden yard›m alm›fl
olan Hürrem sonraki mektuplar›nda
Osmanl›ca nesrine hakimiyetini gösteriyor,
bunlar›n kendi elinden ç›kt›¤› düflünülüyor.
Bu mektuplarda Hürrem sadece aflk›n› ve
özlemlerini de¤il, ayn› zamanda siyasi
endiflelerini de Süleyman’la paylafl›yor.
Mesela, afla¤›daki mektubun en sonunda,
onun seferdeki sultan› merkezdeki siyasi
geliflmelerden haberdar etme görevini
üstlendi¤ini anl›yoruz. Ayn› zamanda,
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Tarihler, biyografik
eserler, fliirler,

seyahatnameler ve
mektuplar üzerinden

Osmanl›lar›n hayat
hikayeleri hakk›nda

düflünmek,
maceralar›na, korku ve

özlemlerine ortak
olmak... Tarih

Bölümü’nden Asl›
Niyazio¤lu yaz›s›nda
Topkap› Saray›’ndan
bir mektubu bizimle

paylafl›yor.

O

Hürrem Sultan ve
Sultan Süleyman

Matteo Pagan taraf›ndan
Venedik’te 16. yüzy›lda

bas›lm›flt›r.

‹stanbul: Topkap› Saray› sol üstte ve eski saray sa¤ altta
Matrakç› Nasuh, Beyan-› Menazil-i Sefer-i Irakeyn (Do¤u Seferinin

Durak Yerlerinin Beyan›), 16. yüzy›l

Asl› Niyazio¤lu kimdir?

Tarih Bölümü yard›mc›
doçentlerimizden Asl›
Niyazio¤lu, doktoras›n›
Harvard Üniversitesi'nde
tamamlad›ktan sonra,
önce Berlin'de
Wissenschaftskolleg'de bir
araflt›rma program›na
kat›lm›fl, sonra  Oxford
Üniversitesi'nde ö¤retim
üyeli¤i yapm›flt›r. fiu s›ralar,
17. yüzy›l bafl› ‹stanbul'undaki
kültürel hayat hakk›ndaki
kitab› üzerine çal›fl›rken,
‹stanbul kazan Koç ö¤rencileri
kepçe, tarih derslerini alan
ö¤rencilerimizle Evliya
Çelebi'nin  ‹stanbul'unu
arfl›nlayan araflt›rma gezileri
düzenlemektedir.

Topkap› Saray›’ndan
bir mektup

TAR‹H

“Talihim,
Sultan›m, bir ayd›r
sizden bir haber
gelmedi. Allah
bilir ki, hiç rahat
yüzü görmedim.

Geceleri sabahlara
kadar, gündüzleri

gecelere kadar
a¤lad›m.”
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uygun bulmuyorum. Daha önceleri bana bu
konuda kariyer yapmak istediklerini
söyleyenlere özel sektör tecrübesi olmadan
bu ifle koyulman›n birçok handikap›
oldu¤unu vurgulad›m. Bu sektörde
performans› ölçmek zor; zira kâr diye bir
ölçüt yok. Patronlar de¤il paydafllar var.
Aç›kças› hiçbir özel sektör tecrübesi olmayan
birisi bu sektörde ifle bafllarsa ben bunda
s›k›nt› görürüm. ‹kinci bir konu, ki ben bunu
sürekli vurgular›m, bu sektörde ideal insan
kaynaklar› yap›s› gönüllü profesyonel ve
profesyonel gönüllülerden oluflur. Gerçekten
gönüllü yönetimi oldukça zor bir ifl. Yaln›zca
bilmekle ve okumakla olmuyor. Ayn›
zamanda sab›rl› ve tecrübeli olmak
gerekiyor. Gönüllülü¤ü  hafife almamak
laz›m, onlar›n katk›lar› birçok vakf›n
gelifliminde önemli yer tutmufltur. Her ne
kadar gönüllü olsalar da yapt›klar› ifle
profesyonel ciddiyetiyle yaklaflmalar› laz›m.
Profesyoneller de yapt›klar› ifle, çal›flt›klar›
kurumun ilkelerine gönülden ba¤l› olmal›lar.

Bu konuda bir kitap yazmay› düflünüyor
musunuz?
Kitap yazmay› befl y›ld›r düflünüyorum. Hatta
bafllad›m da fakat bir türlü beceremiyorum.
Genel taslak ve içerik haz›r fakat iki ifli
birden ayn› zamanda yapmak gerçekten zor.
Benim baflka hobilerim de var. Onlar
hayat›m› dengelerken bana çok yard›mc›
oluyor. S›rf yazm›fl olmak için de yazm›fl
olmak istemiyorum.

Vak›f  kelimesinin tam karfl›l›¤› nedir?
Türkiyedeki vak›flar tam manas›yla bu
tan›ma uyuyor mu?
Vak›f tahmin edilece¤i gibi Arapça kökenli
bir kelime ve durdurmak, al›koymak
anlam›na geliyor. Bir hay›r faaliyeti için bir
varl›¤›, menkul ya da gayrimenkul bir de¤eri
vakfediyor, bu amaca tahsis ediyorsunuz.
Bu varl›k öyle bir varl›k olmal› ki getirisi
kurumun misyonunu yerine getirmesini
sa¤layacak seviyede olsun. 1967 y›l›nda
Vehbi Koç’un öncülü¤ünde ç›kar›lan yasa
“Yeni Vak›f” statüsünü getirmifltir. Bugün
ülkemizde 5 bin civar›nda yeni vak›f var ve
bunlar›n çok az› yukar›da belirtilen tan›ma
uyar. Bir vak›f, yaflamak yani misyonunu
sürdürmek için ba¤›fl toplamak ya da yeni

kaynak yaratmak zorunda olmamal›d›r.
Türkiye’deki vak›flar›n birço¤u yaflamak için
sürekli kaynak yaratmak zorunda kal›yorlar.
Asl›nda vak›flar›m›z›n ço¤unlu¤u daha
ziyade derne¤e benzerler. Çok genifl
mütevelli heyetleri vard›r. Yabanc› ülkelerde
ya kurucular vard›r ya da yönetim kurullar›
vard›r. 100 kiflilik 200 kiflilik mütevelli heyeti
olmaz. Özellikle 1980 askeri darbesinden
sonra derneklerin üzerindeki bask› artt› ve
bu s›k›nt›lar› bilen insanlar dernek yerine
vak›f kurmaya bafllad›. Bu çok boyutlu bir
konu.

Bir vakf›n ömrü nedir? Kurucusu ile birlikte
ölen vak›flar var m›?
Kurucusu ile birlikte ölen vak›flar de¤il de
kurucusu vefat ettikten sonra misyonunu
ve gücünü kaybeden vak›flar var.
Yurtd›fl›nda ise kurdu¤u vakfa önemli bir
kaynak ay›ran, önemli projelere destek veren
20 y›l içerisinde projelerini bitirip misyonunu
tamamlayan ve kapanan vak›flar olabiliyor.
Tabii birçok vak›f dünya var oldukça yaflama
hedefiyle yola ç›k›yor.

Vehbi Koç’un Vehbi Koç Vakf› kuruluflunda
yapt›klar› nelerdir?
Vehbi Koç ile maalesef tan›flmad›m. Fakat
ifle bafllad›¤›m ilk andan itibaren Vehbi Koç
Vakf›’yla ilgili bütün önemli dokümanlar›
tek tek incelemeye bafllad›m. Vehbi Bey
yapt›¤› küçük ya da büyük her iflte ciddi bir
haz›rl›k safhas› kullanm›fl. Güvendi¤i,
uzman sayd›¤› insanlar›n görüfllerini
almaktan hiç çekinmemifl hatta keyif alm›fl.
Vehbi Bey’in babas› Osmanl› zaman›nda
bir vakf›n mütevellisiymifl. Dolay›s›yla o
sistemi de, ‹slamiyet içerisindeki vak›flar›n
art›lar›n› ve eksilerini de iyi biliyormufl.
Dünyada vak›flar›n nas›l iflledi¤ini ilk
yurtd›fl› seyahatiyle birlikte incelemeye
bafllam›fl. Vak›flar yasas› için afla¤› yukar›
20 y›l çal›flm›fl, birçok insan› da çal›flt›rm›fl.
Bu s›rada tabii ki kendi vakf›n› bir model
olarak kurmufl. Koç Holding hisselerini
ba¤›fllam›fl.

Vehbi Koç, vakf› nam›na yapm›fl oldu¤u
her proje için ayr› bir fon oluflturmufl. Bu
fonlar vak›f taraf›ndan kurulup iflletilen
kurumlar›n iflletme aç›klar›n› kapat›yor, ki
üniversitemiz de böyle bir “endowment”

fonuna sahip. Böyle
b i r  f o n  o l m a s a
üniversitenin bu kadar
k›sa bir  zamanda
böylesine geliflmesi söz
konusu o lamazd› .

Vakf›n›z›n mal varl›¤›
ne  kadard › r?  Bu
varl›¤›n bitmesi gibi bir
fley söz konusu mu?
Bizim mal varl›¤›m›z
afla¤› yukar› 1 milyar
dolard›r .  Tabii  bu
rakam›n içerisinde Koç
Üniversitesi için yap›lan
altyap› ve kampüs
yat›r›mlar› yok, çünkü
Koç Üniversitesi kendi
içinde ayr› bir tüzel
k i fl i l i ¤e  sah ip t i r .
Yaln›zca Rumelifeneri
Kampüsü için yap›lan yat›r›m 200 milyon
dolar›n üstündedir. Mal varl›¤›m›z vakf›n
projelerini ve varl›¤›n› desteklemesi
aç›s›ndan flimdi için yeterlidir. Yurtd›fl›nda
birçok vak›fta kurucular, vakf›n kuruluflu
s›ras›nda bir miktar kaynak ay›r›rlar. Daha
sonra da vefatlar›n›n ard›ndan vasiyetleri
yoluyla bir miktar kaynak aktar›l›r. Biz ise
Koç Toplulu¤u flirketleri sayesinde her y›l
taze kaynak alma flans›na sahibiz. Bu bize
önemli bir avantaj sa¤l›yor. Özellikle yeni
proje ve planlar›m›z› daha rahat bir flekilde
hayata geçirebiliyoruz.

E¤itim alan›nda vakf›n›z›n yapt›¤› önemli
projeler nelerdir?
E¤itim alan›nda hem Koç Üniversitesi hem
de Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi vakfa
ba¤l›. Bunun haricinde her sene 2 bin kifliye
burs veriyoruz. 1999 y›l›nda 13 adet
ilkö¤retim okulu yapt›k ve Milli E¤itim
Bakanl›¤›’na ba¤›fllad›k. Bu y›l üç okul daha
yapt›r›yoruz. Geçti¤imiz y›l bafllatt›¤›m›z ve
8 bin meslek lisesi ö¤rencisine dört y›l
boyunca burs vermeyi ve staj imkan›
yaratmay› amaçlayan “Meslek Lisesi
Memleket Meselesi” projesi bizi çok
heyecanland›ran bir baflka proje. Bu proje
için yedi y›lda yaklafl›k 12 milyon dolar
kaynak ay›raca¤›z.
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Türkiye
Cumhuriyeti'nin ilk

büyük özel vakf› olan
Vehbi Koç Vakf›

17 Ocak 1969'da Vehbi
Koç taraf›ndan

kuruldu. Ö¤renci
Konseyi Baflkan›

Can Tekin sorular›n›
Vehbi Koç Vakf›

Genel Müdürü Erdal
Y›ld›r›m’a yöneltti.
Böylece hem Erdal

Y›ld›r›m’› daha
yak›ndan tan›d›k

hem de Türkiye’de
eskiden beri var olan

ancak unutulmaya
yüz tutan vak›f

gelene¤ini ö¤rendik.

Vehbi Koç, vakf›
nam›na yapm›fl oldu¤u
her proje için ayr› bir
fon oluflturmufl. Bu
fonlar vak›f taraf›ndan
kurulup iflletilen
kurumlar›n iflletme
aç›klar›n› kapat›yor, ki
üniversitemiz de böyle
bir “endowment”
fonuna sahip. Böyle bir
fon olmasa
üniversitenin bu kadar
k›sa bir zamanda
böylesine geliflmesi söz
konusu olamazd›.

Ça¤dafl ve geliflen bir Türkiye için!..
Erdal Y›ld›r›m kimdir? Vehbi Koç Vakf› Genel
Müdürü olmadan önce neler yapt›?
Aslen mühendisim. 1987 y›l›nda Bo¤aziçi
Üniversitesi Makina Mühendisli¤i bölümünü
bitirdim ama hiç mühendislik yapmad›m.
87-91 y›llar› aras›nda turizm sektöründe
yöneticilik yapt›m. 1991 y›l›nda Bo¤aziçi
Üniversitesi Mezunlar Derne¤i Genel
Sekreterli¤i teklif edildi ve Eylül ay›nda
BÜMED’de çal›flmaya bafllad›m. Benim
çal›flt›¤›m y›llar BÜMED’in hem fiziksel olarak
büyüdü¤ü hem de misyonunun üniversite ile
do¤rudan iliflkili olarak yeniden tan›mland›¤›
ilginç bir dönemdi. Alt› y›l orada görev yapt›m,
yaln›zca dernekle ilgili de¤il hem üniversite
ile hem de üniversitenin vakf› ile yak›n
çal›flmalar›m›z oldu.1997 y›l›n›n May›s ay›nda
ise Vehbi Koç Vakf›’nda çal›flmaya bafllad›m.

Vak›f yöneticili¤i konusunda herhangi bir
e¤itim ald›n›z m›?
Vak›f ve dernek yöneticili¤i konusunda
yaln›zca ‘alayl›’ olmakla kalmay›p ‘mektepli’
olmak için Indiana Üniversitesi’nde (Center
on Philanthropy) master yapt›m.Tabii hem
çal›flmak hem de okumak kolay de¤il, benim
için de öyle oldu. Tüm zorlu¤una ra¤men bu
e¤itimden çok faydaland›m. Center on
Philanthropy’nin iddias›, ayn› konuda e¤itim
veren di¤er kurumlar›n ço¤unlukla “Nas›l?”

sorusuna odakland›klar›, kendilerinin ise
“Neden?” sorusuna yan›t arad›klar›
yönündeydi. Gerçekten de, hay›rseverlik tarihi,
ekonomisi ve karfl›laflt›rmal› üçüncü sektör
analizi gibi konularda dünya çap›nda
akademisyenlerle çal›flma imkan› bulduk.

Genelde vak›f yöneticisi deyince akl›m›za
daha yafll› insanlar gelir. Bu konuda ne gibi
tepkiler al›yorsunuz?
Türkiye bu aç›dan bir de¤iflim süreci yafl›yor.
BÜMED’de çal›flmaya bafllad›¤›m zaman baz›
arkadafllar›m “Baflka ifl mi bulamad›n?”
dediler. Baz›lar› ise bu ifli gönüllü yapt›¤›m›
düflünüp gerçek iflimin ne oldu¤unu
ö¤renmek istediler. Tabii bu 16 sene önceydi.
Her ne kadar de¤ifliklikler olsa da bu sektör
gençler için hala “daha ciddi bir ifl”
buluncaya kadar tecrübe kazanacaklar› bir
sektör olarak alg›lan›yor. Orta ve ileri
yafltakiler için ise üçüncü sektörün cazibesi
bir tür erken emeklilik imkan› sunuyor olmas›:
daha az kazanç, daha çok manevi tatmin.

Benim bu konuda ald›¤›m tepkileri bir
örnekle anlatmak isterim. Göreve yeni
bafllad›¤›mda destekledi¤imiz bir kurumun
bir davetine gittim, kap›da bekliyorum. Telafl
içerisinde insanlar girip ç›k›yor, göz ucuyla
bana bak›p belli ki bir baflkas›n› aramaya
devam ediyorlar. Telafl seviyesi pani¤e do¤ru

yaklaflm›flt› ki sonunda bir görevli gelip ad›m›
sordu, arad›klar› kiflinin ben oldu¤unu
ö¤renmenin rahatl›¤›yla “Kusura bakmay›n
biz çok daha yafl›n› bafl›n› alm›fl birisini
bekliyorduk, hiç tahmin edemedik” dedi. Hala
bu tür tepkiler ald›¤›m durumlar oluyor.

Vak›f sistemi nas›l ifller? Yeni mezun bir
ö¤renci “ben vak›f yöneticisi olaca¤›m”
diyebilir mi?
Çok farkl› yap›da vak›f ve dernekler var.
Sektörel vak›f ve dernekler, camia ve mezun
dernekleri, yard›m amaçl› dernekler vs...
Hepsinde olmazsa olmaz diyebilece¤imiz bir
kriter var elbette. Onlarca kifli ile
çal›fl›yorsunuz, onlar› motive ve koordine
ediyorsunuz, k›sacas› bir kuruluflu
yönetiyorsunuz. Bu konularda tecrübe oldukça
önemli, fakat bu konuda okuyup yazm›fl olmak
tabii ki size büyük avantaj sa¤l›yor. Bu
konuda Amerika’da çok say›da master ve
sertifika program› var ama Türkiye’de henüz
böyle programlar mevcut de¤il. Ayr›ca konuyla
ilgili Türkçe’ye çevrilmifl kaynak say›s› çok
az. Herhangi bir lisans e¤itimi ise Amerika’da
da yok. Ben de zaten dört senelik bir lise
e¤itiminin ard›ndan dört sene boyunca bir
ö¤rencinin üniversite e¤itimini tamam›yla
kâr amac› güdülmeyen kurulufl yöneticili¤i
konusunda yapmas›n›
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Markalar için kullan›lan ek s›fatlar ne olabilir

diye fokus gruplar› yapt›k. Yani tüketiciler

markalar›, marka kifliliklerini aç›klarken hangi

s›fatlar› kullan›yor? Bu fokus gruplar›ndan da

50 kadar s›fat ç›kt› ve bu iki s›fat grubunu

birlefltirdik. Daha sonra bir dizi ön çal›flma ile

bunlar aras›ndan elemeler yapt›k ve say›y› 81

s›fata indirdik. Bu 81 s›fat Türk tüketicilerinin

markalar›, marka kifliliklerini tan›mlarken

kulland›klar› s›fatlar. De¤iflik markalar› bu 81

s›fatla de¤erlendirdik.

Çal›flmada kulland›¤›m›z markalar› nas›l

bulduk? AC Nielsen’in her y›l yay›nlad›¤› marka

bilinirli¤i çal›flmalar› var. Buradan s›rayla en

bilinen markalar› seçtik. Bir iki tane biz ekledik,

ç›kard›k ve ona göre yaklafl›k 36 marka

belirledik. Markalar› seçerken bir yerli, bir

yabanc› marka olmas›na gayret ettik. Bu

markalar› da 20 kategoride s›n›fland›rd›k.

Daha sonra bir saha flirketiyle anlaflt›k ve

Türkiye’yi temsil eden 600 hanede anket

çal›flmas› yapt›k. Ailelerde bir anne ve k›z› ya

da bir baba ve o¤lu ile anket çal›flmas› yapt›k.

Bu epeyce uzun ve zorlu bir süreç oldu. Bu

araflt›rmada markalara bir ila befl skalas›

aras›nda de¤erlendirme yap›ld›. Bir, bu s›fat›n

bu marka ile hiç ilgisi yok, befl ise çok ilgili

yan›tlar›n› içeriyordu. Yani daha yüksek ç›kan

skorlar tüketicinin belle¤inde o s›fat›n bir

markay› iyi tan›mlad›¤›n›

gösteriyor.

Araflt›rmada örneklem orta

ve üst gelir grubunu temsil

eden A, B, C ve C1 olarak

tan›mlanan sosyo-ekonomik

gruplardan seçildi. Daha

düflük gelir grubunda bulunan

tüketicilerin marka bilincinin

yerleflik olmamas› ve daha

ziyade markas›z ve aç›kta

sat›lan ürünleri tercih etmesi

nedeniyle araflt›rma marka

b i l i n c i n i n  y e r l e fl i k ,

çal ›flmadaki  markalar ›

tan›yan, kullanan orta ve üst

sosyo-ekonomik gruplarla

gerçeklefltirildi.

Araflt›rma sonuçlar›

Araflt›rman›n sonuçlar›na bakacak olursak…

Faktör analizi sonucunda s›fatlar dört  faktör

alt›nda gurupland›. Bu faktörler heyecan,

yetkinlik, geleneksellik ve asilik. Heyecan

faktörü alt›nda nefleli, e¤lenceli, genç, tutkulu

gibi s›fatlar yer al›yor. Yani heyecan faktörü

Türk tüketicisinin belle¤inde bu s›fatlarla

tan›mlan›yor. Yetkinlik faktörü alt›nda baflar›l›,

kaliteli, güvenilir, iflini iyi yapan, sa¤lam gibi

s›fatlar guruplan›rken, geleneksellik faktörü

alt›nda mütevaz›, geleneksel, klasik gibi

s›fatlar yer al›yor. Son olarak asi faktörünün

alt›nda da maskülen, asi gibi s›fatlar

bulunuyor.

Peki, biz bu çal›flmam›zla, pazarlamac›lara,

marka yöneticilerine nas›l yol gösterebiliriz?

Her fleyden önce, en önemli bulgu, marka

kiflili¤i yap›s›n›n Türkiye’de farkl› tan›mland›¤›,

yani di¤er ülkelerde gelifltirilen ölçeklerin

Türkiye’de kullan›lamayaca¤›, kullan›l›rsa eksik

ve yan›lt›c› sonuçlar verebilece¤idir. ABD’de

yap›lan araflt›rmalarda marka kiflili¤inin befl

alt faktörü oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Bunlar:

heyecan, yetkinlik, samimiyet, sofistikelik ve

sertlik. Bizim çal›flmam›zda, Türkiye’de Türk

tüketicisinin belle¤inde marka kiflili¤inin dört

alt faktörü oldu¤u görülmüfltür. Ayr›ca, ABD’de

ortaya ç›kmayan geleneksellik faktörünün,

Türkiye’de üçüncü faktör olarak görülmesi çok

ayd›nlat›c›d›r. Geleneksellik, yeni bir marka

kiflili¤i yarat›rken veya pazardaki bir markay›

uzun soluklu yönetirken kullan›labilecek,

izlenebilecek, rakiplere k›yasla farkl›l›k

yarat›labilecek önemli bir faktördür. Ayn› fleyler,

Türkiye’ye özgü bir faktör olan asilik için de

geçerlidir.

Çal›flmam›z global marka yöneticileri için

de önemli ipuçlar› vermektedir. Yetkinlik ve

heyecan hem ABD’de hem Türkiye’de hem de

Japonya, ‹spanya ve Güney Kore gibi ülkelerde

marka kiflili¤i ölçe¤inin önemli iki faktörüdür.

Yani ölçe¤in bu iki faktörü, farkl› pazarlarda

ve kültürlerde ayn›d›r. Global bir marka için

yetkinlik ve heyecan üzerine kurulmufl bir

marka kiflili¤i ve konumlama, farkl› pazarlara

kolayca transfer edilebilir. Örne¤in, Sony’nin

yetkinlik üzerine kurulu ve Nike’›n heyecan

üzerine kurulu marka kiflilikleri farkl›

pazarlarda ayn› mesajlarla baflar›yla

kullan›labilir. Hem yetkin hem de heyecanl›

markalar farkl› alg›lan›rlar ve önemli bir

rekabetçi üstünlük yakalarlar.

Bir baflka ilginç sonuç, Türkiye’de “global”

s›fat›n›n yetkinlik alt›nda kümelenmesidir.

Yani, Türk tüketicileri yetkinli¤i tan›mlayan

s›fatlardan biri olarak global olmay›

görmektedir.  Daha global markalar,

arka kiflili¤i ölçümü, tüketici

davran›fl› araflt›rmalar› alan›nda son

zamanlarda önem kazanm›flt›r. Marka kiflili¤i,

ço¤unlukla flöyle tan›mlan›r: “bir marka ile

iliflkilendirilen insan özellikleri/s›fatlar grubu”.

Örne¤in, Absolut Vodka, haval›, ça¤dafl ve 25

yafl›nda olarak kiflilefltirilebilirken, Stohli,

genellikle entelektüel, tutucu ve daha yafll› bir

erkek olarak kiflilefltirilir. Baflka bir örnekte,

Cola Turca, milliyetçi, geleneksel, a¤›rbafll›,

anlay›fll› biri olarak kiflilefltirilebilirken, Coca

Cola, içten, e¤lenceyi seven, enerjik, d›fla

dönük, genç kiflilik olarak alg›lanabilir. Tüketici

davran›fl› araflt›rmalar›, marka kiflili¤inin

önemini birçok kez ortaya koymufltur.

1997 y›l›nda, Stanford Üniversitesi’nden

Jennifer Aaker, marka kiflili¤ini ve farkl›

boyutlar›n› ölçen bir ölçek gelifltirmifltir.

Aaker’in ölçe¤i yayg›n kabul gördü ve halen

alanda daha fazla araflt›rma yaratmaya devam

etmektedir. Ancak, Jennifer Aaker’in çal›flmas›

dahil, bugüne dek olan çal›flmalar, a¤›rl›kl›

olarak ABD ve bat› kültürlerindeki marka

kiflili¤ini ölçmeye odaklanm›flt›r. Bu nedenle,

bu ölçekte kullan›lan kiflilik s›fatlar› özellikle

bu kültürlerdeki bireyler için geçerlidir. Ancak

bu kiflilik s›fatlar›, baflka kültürlerde çok farkl›

olabilirler. Aaker’in marka kiflili¤i ölçe¤inin

baflka kültürlere genellefltirilebilirli¤i ve bu

kültürlerdeki geçerlili¤i pek az kültürde

denenmifltir.

Araflt›rma neden yap›ld›?
Son y›llarda özellikle ABD’de yap›lan

araflt›rmalar marka kiflili¤inin tüketicilerin

marka tercihlerini etkileyen önemli bir faktör

oldu¤unu gösteriyor. Bundan önce tüketiciler

marka seçimlerinin nas›l yapar diye

sordu¤umuzda marka özellikleri üzerinde

duruyorduk. Mesela kiflisel bilgisayarlar için

ifllemci h›z›, ekran netli¤i, pil ömrü, a¤›rl›k gibi

elle tutulan yani daha çok insan›n beynine,

mant›¤›na hitap eden marka özelliklerinden

bahsederdik. Son y›llarda piyasadaki ürünler

aras›ndaki farklar azald›kça, tüketiciler karar

vermede baflka fleylere bakmaya bafll›yorlar.

Kalplerinin sesini daha çok dinliyorlar. Bunda

da marka kiflili¤inin çok önemli oldu¤unu

görüyoruz. ABD’deki verilere göre tüketicilerin

genel marka tercihlerindeki variyans›n %70’ini

marka kiflili¤i aç›kl›yor, %30’unu marka

özellikleri aç›kl›yor. Demek ki çok önemli bir

faktör marka kiflili¤i. Peki, marka kiflili¤i

nedir? Nas›l bir kavramd›r? Kültürden kültüre

farkl›l›k gösterir mi? Bu sorulara yan›t vererek

marka kiflili¤inin Türkiye’deki tüketicilerin

belle¤inde nas›l olufltu¤unu anlamak için yola

ç›kt›k ve bu araflt›rmay› gerçeklefltirdik.

Araflt›rma bafll›yor
‹lk önce Türkçe sözlüklere bakt›k. Türkçe

sözlüklerde insan kifliliklerini tan›mlamada

kullan›lan s›fatlar listesini bulduk. Mesela

çal›flkan, nefleli, e¤lenceli gibi 250-300

civar›nda s›fat bulduk. Fakat bunlar daha çok

insan kiflilikleri için kullan›lan s›fatlard›.
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ve ‹dari Bilimler
Fakültesi ö¤retim

üyeleri Doç Dr. Ayflegül
Özsomer ve Yard. Doç.

Dr. Lerzan Aksoy’un
yapt›klar› araflt›rma,

markalar›n kiflili¤ini ve
ölçe¤ini Türk kültürü
ba¤lam›nda inceliyor.

Araflt›rmada en önemli
bulgu, marka kiflili¤i
yap›s›n›n Türkiye’de
farkl› tan›mland›¤›, yani
di¤er ülkelerde
gelifltirilen ölçeklerin
Türkiye’de
kullan›lamayaca¤›,
kullan›l›rsa eksik ve
yan›lt›c› sonuçlar
verebilece¤idir.

Hangi marka daha
yetkin, hangisi
heyecanl›, asi, öncü
veya güvenilir...
Marka Kiflili¤i
Araflt›rmas› adeta
markalar›n haritas›n›
ortaya ç›kar›yor.

M

Marka Kiflili¤i Araflt›rmas›: Kim daha
yetkin, kim heyecanl›, kim asi?
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rt›k bir Koç Üniversitesi gelene¤i
haline gelen Rehavet Panay›r›’n›n

alt ›nc›s ›n ›  bu sene 19 Aral ›k ’ ta
gerçeklefltirdik. Birinci dönemin ikinci
s›navlar›n›n sonras›na, final döneminin de
hemen öncesine denk gelen Rehavet
Panay›r›, hem tarihi hem de
etkinlikleriyle yine her daim ad›na
yarafl›r bir e¤lence sundu!

Her zaman oldu¤u gibi bu sene de
Rehavet Panay›r› tam bir geleneksel
Türk gecesi havas›ndayd›. ‹lginin
yo¤un oldu¤u panay›r, akflamüstü
saatlerinde çeflitli  yiyecek ve içece¤in
sat›fl›yla bafllad›. ‹stanbul’un k›fl
günlerinin unutulmaz› kestane
kebaptan tutun da Ad›yaman’›n
meflhur çi¤ köftesine, elma
flekerinden bozaya, sahlepten
patlam›fl m›s›ra kadar akl›n›za gelebilecek
birçok yiyece¤in bir bölümü saat 19.00
sular›nda tükenmiflti bile. Mesela, bir
noktada çi¤ köfteye talep o kadar fazlayd›
ki, Sar›yer’e inip bir takviye yapmak bile
gerekti.

Can bo¤azdan gelir belki ama, yemek
içmek d›fl›nda baflka rehavet atma yollar›
da vard› panay›rda. Ö¤renci Merkezi’nin
sigara içilen bölümü tamamen nargile ve
tavlaya ayr›ld›. Baflka bir köfle ise kahve ve
tarot fallar›na... Arkadafllar›m›z Ahter ve

Ulafl gönüllü olarak tarot fal›, Serap ve Hande
ise kahve fal› bakt›lar. Anlafl›lan öyle güzel
bakm›fllar ki, önlerindeki kuyruktan
bakt›ramayanlar bile olmufl duydu¤umuza
göre. Tabii bir ortama bu kadar yiyecek,
içecek koyup, insanlar› da pofuduk minderler

üzerinde yay›lmaya yönlendirip de müzik
sunmamak olmuyor. Saat 19.00’da
Nurulbefler’in solistli¤inde, Deniz, Burhan
ve Sertaç’›n çald›¤› cümbüfl, izleyenleri
zaman zaman coflturup, zaman zaman bir
nostalji duygusuyla hüzünlendirdi. Geç

saatlerde zar zor sonland›r›lan
panay›ra, de¤iflim program›yla
yurtd›fl ›ndan gelen yabanc›
ö¤rencilerin de ilgisi büyüktü
do¤rusu. Bizlerle birlikte onlar da
göbek att›, gözleme yedi, fal bakt›rd›.

Ancak bilindi¤i gibi Rehavet
Panay›r›’n›n tek amac› insanlar›n
rehavetlerini atmas› de¤il. Elde edilen
ge l i r l e r in  yard ›m amac›y la
ba¤›flland›¤› Rehavet Panay›r›’nda
bu sene yaklafl›k olarak 2.000 YTL
net gelir elde ettik. Bu paray›

Ad›yaman’daki ilkö¤retim okullar› için
kullanmaya karar verdik. Dolay›s›yla, Rehavet
Panay›r›’na gelerek ba¤›flta bulunan,  panay›r
öncesinde ve panay›r s›ras›nda gönüllü
olarak çal›flan herkese minnet borçluyuz.
Seneye de bekleriz!

yetkinlik skorlar›n› da desteklerler, art›r›rlar.

Yabanc› pazarlara aç›lan Türk markalar›

ve Türkiye’deki yabanc› markalar için bu

ilginç bir bulgudur. Oysa ABD’de yap›lan

çal›flmada yetkinli¤in alt›nda global yoktur.

Yine bu sonuç, Türkiye’deki markalar›n

marka kifliliklerini ölçerken burada

gelifltirilen ölçütlerin kullan›lmas›n›n

önemini göstermektedir. Ayr›ca ölçütle

marka kifliliklerini takip ederken, marka

yay›l›mlar› için ipuçlar› yakalamak da

mümkün olacakt›r.

Peki, marka kiflili¤i cinsiyet ve yafl

bak›m›ndan farkl›l›k gösterir mi? Anne-

baba la r  v e  o n la r › n  ç o c uk la r › n ›

karfl›laflt›r›nca nesiller aras›nda flöyle bir

fark bulduk: Gençler markalar› anne

babalar›na k›yasla daha yetkin ve heyecanl›

alg›l›yorlar. Erkek-kad›n alg›lamalar›nda

ise sadece asilik faktöründe bir farkl›l›k

gözlemliyoruz. Erkekler genelde markalar›

kad›nlara göre daha asi alg›l›yor.

Çal›flmadaki markalar›n baz›lar›na daha

detayl› bakacak olursak:

• Koç Holding yetkinlikte araflt›rmadaki

36 marka aras›nda en yüksek, heyecan,

geleneksellik ve asilikte ikinci yüksek

skorlar› ald›. Koç Holding’in bu yüksek

skorlar› almas›nda tüketiciye yak›n olma

felsefesinin benimsenmesinin ve ifl kollar›

olarak nihai tüketiciye yönelik ürün ve

hizmetler sunmas›n›n etkili oldu¤unu

düflünüyoruz. Hemen hemen tüm Koç

Holding ürün ve hizmetlerinde Koç logosu

kullan›l›yor ve tüketicinin belle¤inde Koç

Holding ile Koç markalar› aras›ndaki iliflki

pekifliyor. Beyaz eflya, tüpgaz gibi pek çok

sektördeki markalar›n›n pazar lideri olmalar›

yetkinlik faktörünü tetikleyebilir. Son y›llarda

“Yenilik” ve AR-GE çal›flmalar›na verilen

önemin konumland›rma stratejileri ve PR

ile tüketiciye iyi anlat›lmas› heyecanl›

faktörünü kuvvetlendirmifl olabilir.

Türkiye’nin en eski ve ilk markalar›n›

flemsiyesinde toplayan bir holding olarak

yetkin ve heyecan kadar yüksek olmasa da

geleneksel bir marka olarak alg›lanmas›

gayet do¤ald›r.

• Kot pantolona gelince, Levi’s biraz daha

yetkin, heyecanl› ve asi alg›lanmakla birlikte

iki marka birbirine benzer kifliliklere sahip.

Tabii, asilik Levis’in marka kiflili¤inin önemli

bir faktörü. ABD’de 68 kufla¤› Levi’s ile

özdeflleflmifl. Asi gençli¤in temsilcisi James

Dean de öyle. Çal›flmam›zda en asi marka

olarak Levis’in (Nike ile birlikte) alg›lanmas›

bizi hiç flafl›rtmad›.

• Söz Nike’den aç›lm›flken, spor ayakkab›da

iki marka kiflili¤inin birbirine benzerli¤i

dikkat çekici. Nike biraz daha asi, Adidas

ise biraz daha geleneksel alg›lan›yor.

• Deterjanlardaki benzerlik de dikkat çekici.

Özellikle yetkinlik, heyecan ve asilikte bu

markalar birbirinin ayn›. Tek fark, OMO’nun

daha geleneksel bir kiflil ik olarak

alg›lanmas›.

• Kolalara gelince, Coca Cola her faktörde

ciddi bir farkla yüksek. Kategoriyle

özdefllefltirilen, kategoriyi kuran lider marka

ve global bir marka olarak bu kiflilik

alg›lamas› çok do¤al. Ayr›ca rakibinin de

çok yeni bir marka oldu¤unu unutmamak

gerek. Coca Cola yetkin, heyecanl› ve

geleneksel bir marka kiflili¤ine sahip.

Özellikle, yetkinlik ve heyecan skorlar›

yüksek. Bu global bir marka için baflar›l›

bir konumlama. Cola Turca’ya k›yasla daha

geleneksel alg›lanmas› da ilginç. Bu iki

sebepten olabilir: 1. Cola Turca henüz çok

yeni bir markad›r ve tüketicilerin belle¤inde

marka kiflili¤i henüz oturmam›flt›r. 2. Coca

Cola son y›llarda daha yerel temalar iflleyen

(Ramazan reklamlar›, vs) iletiflim stratejisi

sayesinde geleneksellik faktörünü de

güçlendirmifltir. Yani, global bir marka

olarak hem yetkin, heyecanl› ve asi, ayr›ca

yerel koflullar› ve de¤erleri anlayarak hem

de geleneksel olabilen bir marka. Bu, global

markalar›n da geleneksel olabilece¤ine

güzel bir örnek. Yani global bir marka olarak

Coca Cola, kendini sadece d›fla aç›k ve

modern pazar dilimleriyle k›s›tlamak

zorunda kalm›yor, Türkiye gibi geliflen

pazarlarda büyük pazar dilimlerinden olan

gelenekselli¤e önem veren tüketicilere de

marka kiflili¤ini uygunlaflt›rabiliyor. Ayn›

flekilde, Tikveflli markas›yla Danone da

geleneksel bir marka kiflili¤ini vurguluyor.

HABER
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Bilindi¤i gibi
her sene heyecanla
düzenledi¤imiz Rehavet
Panay›r›’n›n tek amac›
insanlar›n rehavetlerini
atmas› de¤il. Art›k bir
Koç Üniversitesi
gelene¤i haline gelen
panay›r›n alt›nc›s›nda
bu sene yaklafl›k olarak
2.000 YTL net gelir elde
ettik. Bu paray›
Ad›yaman’daki
ilkö¤retim okullar› için
kullanmaya karar
verdik.

Seneye de bekleriz!

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

Ortalama

Yetkinlik Heyecan Geleneksellik Asilik

Sabanc›Marka Kiflili¤i
Koç

A

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

Ortalama

Yetkinlik Heyecan Geleneksellik Asilik

Coca ColaMarka Kiflili¤i Cola Turka

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

Ortalama

Yetkinlik Heyecan Geleneksellik Asilik

MaviMarka Kiflili¤i
Levi's

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Ortalama

Yetkinlik Heyecan Geleneksellik Asilik

SamsunMarka Kiflili¤i Marlboro

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Ortalama

Yetkinlik Heyecan Geleneksellik Asilik

TOFAfiMarka Kiflili¤i Renault

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


Kar ma¤aras›ndan dönerken baflkalar›n›n
yapt›¤› bir kar ma¤aras› daha gördük ve bu
kar ma¤aras›n›n bizim yapt›¤›m›zdan daha
güzel oldu¤una dair dedikodular ortal›kta
dolaflmaya bafllad›. Akflam iki kiflinin bizim
yapt›¤›m›zda, iki kiflinin de di¤er kar
ma¤aras›nda kalmas›na karar k›ld›k ve
kazma-krampon e¤itimi almak üzere yola
koyulduk. Kazma-krampon ile yürüme e¤itimi
çok baflar›l› geçti. Daha sonra kazmayla
düflme e¤itimi yapabilmek için pist
haz›rlamaya çal›flt›k ama kar çok yumuflak
oldu¤u için pek baflaramad›k. Yan›m›zda
önceden haz›rlad›¤›m›z kayma amaçl›
pofletler bile yeterli olmad›. Kazma-krampon
e¤itiminden sonra kamp alan›n›n üstüne
gelen günefl ›fl›nlar›na do¤ru hem kurumak
hem de ›s›nmak amac›yla koflarak gittik.
Baz›lar›m›z›n yaln›zca kurumak ve ›s›nmak

için kulland›¤› güneflin s›cakl›¤›n› baz›lar›m›z
ise dufl almak için kulland›. Bir fleyler yiyip
içmek ve dinlenmek amac›yla Hilal ve ben
çad›r›m›za çekildik. Tam tulumuma girdi¤im
ve s›cakl›¤› vücudumda hissetmeye
bafllad›¤›m vakit d›flardan duydu¤um ama
anlamland›ramad›¤›m konuflmalar›
istemeden dinledim. Bu konuflmalardan en
çok akl›mda kalanlar “kardan adam
yapmayal›m, kar adam› yapal›m” ve Yi¤it’in
sinirli bir flekilde ‹zi’ye “kar› bitirmesene”
deyifliydi. Bunlar›n üzerine kar adam› yapmak
üzere s›cac›k tulumumdan d›flar› ç›kt›m.
Hemen ard›ndan ifle koyulduk ama kar çok
yumuflakt›. Yapamayaca¤›m›z› anlad›¤›m›z
vakit kar adam›n› tafllarla yapmaya karar
verdik. Tafllar› üst üste koymaya bafllad›k.
Kar adam›n› da baflar›yla bitirdikten sonra
akflam yeme¤imizi yiyip kar ma¤aras›na
git t ik .  ‹ lk  baflta ma¤araya asla
s›¤amayaca¤›m›z› düflünsek de daha sonra
içeride çekti¤imiz resim ve videolar›n
sayesinde çok e¤lendik. Çok geçmeden
Mustafa e¤itmenimiz Yi¤it ve ‹zi’nin
ma¤aradan erken ç›kt›klar› haberini yüzünde
bir gülümsemeyle söyledi. Biz çekti¤imiz
videolar› izlerken ‹zi, Erman ve Yi¤it, bizi
korkutmak amaçl›, ma¤aram›za küçük çapta
bir bask›n yapt›lar ama baflar›l› olamad›lar.
Ma¤arada gerekli zaman›  geçirdikten sonra
çad›r›m›za geçtik.

Üçüncü gün
Üçüncü gün sabaha karfl› beflte yürüyüfl
yapmak için yola ç›kt›k. Yürüyüfl, so¤uk,
zorlu oldu¤u kadar e¤lenceli de geçti.
Yaklafl›k üç saat yürüdükten sonra kamp
aln›na dönüp biraz dinlendik. Arkas›ndan
gitmek üzere eflyalar›m›z› ve çad›rlar›
toplamaya koyulduk ama tüm bunlar›
yaparken akl›m›zda “zirveye ulaflt›k” diye
gelecek olan Murat, Cem ve Bora vard›.
Sonunda yap›lacak ifllerimizi bitirdik ve
kafam›z› kald›r›p uzaklara bakt›¤›m›zda
bekledi¤imiz insanlar›n geldi¤ini fark ettik,
acaba zirveye ç›kt›lar m› sorusunun cevab›n›
çok geçmeden yüzlerindeki gülümsemeden
anlad›k. Zirve ekibi tebrikleri kabul ettikten
sonra hep beraber traktöre gitmek üzere
yürümeye bafllad›k. Traktöre vard›¤›m›zda
art›k kamp›n bitmifl oldu¤unun üzülerek
fark›na vard›k ve traktörden sonra
otobüsümüzün kalkmas›n› beklerken
karn›m›z› güzel bir flekilde doyurduk. Dönüfl
yolumuz sessiz geçti çünkü herkesin üzerinde
kamp yorgunlu¤u vard›. Ama otobüste
uyurken, herkesin surat›nda bir gülümseme
vard›.

Kamptan sonra aya¤›m›zda ne a¤r›
hissettik ne de kamptaki so¤u¤u akl›m›za
getirdik çünkü onlar›n hepsi kampta kalm›flt›,
kamptan geriye getirdi¤imiz tek fley ise
kamp›n güzel an›lar›yd›.

ampa gitmeden önce k›fl kamp›yla
ilgili bildiklerimiz yaln›zca bundan

önceki kamplarda anlat›lanlard›. Bizi nas›l
bir kamp›n bekledi¤ine dair hiçbir fikrimiz
yoktu. Tek bildi¤imiz kamp›n temas›n›n “kar”
ile ilgili oldu¤uydu.

Kampa kat›l›mc› say›s› oldukça azd›. Bir
de Murat, Cem ve Bora zirve faaliyetine
gidecekleri için kampta e¤itim almak için
kalacak kifli say›s› (E¤itmenimiz Mustafa
hariç) tam bir elin parmaklar› kadard›.
Otobüs kalkt›¤›nda art›k kamp bafllad›
say›l›rd›. Yolculu¤umuz uzundu ve dolay›s›yla
uyuyarak geçti. Traktöre binmek üzere
otobüsten indi¤imizde gördü¤ümüz manzara
bizim bir an önce kamp kuraca¤›m›z yere
varma iste¤imizi kat kat art›rm›flt›. Sonunda
traktör durdu ve zirve ekibi kendi yoluna biz
kendi yolumuza gittik.

Kamp alan›na vard›¤›m›zda hemen ifle
koyulduk. Toplam iki çad›rd›k. Bir çad›rda
Erman-‹zi-Yi¤it, di¤er çad›rda ise Hilal ve
ben kalacakt›k. Mustafa ise akflamlar›
y›ld›zlara bakarak uyumay› tercih etmiflti.
Çad›rlar› kurmay› bitirdikten sonra s›cak bir
fleyler içip karn›m›z doyurmak için
çad›rlar›m›za çekildik. Kamp alan›na
vard›¤›m›zda hava kararm›fl oldu¤u için bir
etkinlik yapamad›k ama akflam üç-dört saat
çad›rda bivakta uyuyacakt›k. Yani planlanan
buydu. Öncelikle Yi¤it ve ‹zi bivakta kalmak
için gittiler; onlar da en baflta bizim gibi
yaln›zca üç, en fazla dört saat kalacaklar›n›
düflünüyor lard› .  Ama Mustafa’n›n
uyuyakalmas› ve bizim de Mustafa’n›n bizi
uyand›rmas›n› s›cac›k tulumlar›m›zda
uyuyarak beklememizden dolay› Yi¤it ve ‹zi
bivakta befl saate yak›n süre kald›lar. Onlar

döndükten sonra Erman, Hilal ve ben uyumak
üzere bivaktaki yerlerimizi ald›k. Uyumak
üzere gözlerimi kapatt›¤›mda Hilal’in
yan›mda bir yandan flark› söyleyip bir yandan
da salland›¤›n› fark ettim ve elim kolum
ba¤l ›  o ldu¤undan,  seslendi¤imde
kula¤›ndaki kulakl›klar›n da etkisiyle Hilal
beni ne hissetti ne de duydu. Ard›ndan
Erman, daha bivaka 30 saniye önce
girmesine ra¤men hemen uyudu, hatta
uyumakla kalmay›p sesli bir flekilde
horlamaya bafllad›. Sonunda ben de uyudum.

‹kinci gün
‹kinci gün çad›rlar›m›zda yapt›¤›m›z
kahvalt›n›n ard›ndan akflam kalmak üzere
kar ma¤aras› yapmaya gittik. Ama kar›n az
olmas› bizi biraz zorlad›. Buna ra¤men iki
kiflilik çok güzel bir kar ma¤aras› yapt›k.
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Koç Üniversitesi
Da¤c›l›k Kulubü, iki

ayd›r süren e¤itimlerini
prati¤e dökmek üzere

Ni¤de Alada¤lar’da, iki
gece üç gün süren bir

e¤itim faaliyeti
düzenledi. ‹flte o

kamp›n hikayesi...

Kar ma¤aras›ndan
dönerken baflkalar›n›n
yapt›¤› bir kar ma¤aras›
daha gördük ve bu kar
ma¤aras›n›n bizim
yapt›¤›m›zdan daha
güzel oldu¤una dair
dedikodular ortal›kta
dolaflmaya bafllad›.

Ezgi Ar›k > Koç Üniversitesi Da¤c›l›k Kulübü (KUDAK)

SPOR

K

Kamp alan›na
vard›¤›m›zda hemen ifle
koyulduk. Toplam iki
çad›rd›k. Bir çad›rda
Erman-‹zi-Yi¤it, di¤er
çad›rda ise Hilal ve ben
kalacakt›k. Mustafa ise
akflamlar› y›ld›zlara
bakarak uyumay›
tercih etmiflti.

Da¤da bir kamp hikayesiDa¤da bir kamp hikayesi
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oran›n›n bulunup bundan bir de¤er elde

edilmesi, bu ölçütün ç›k›fl y›l› olan 2003’ten

bu yana büyük firmalarca kullan›lmaktad›r.

Bunun sebebi ise Net Promoter’›n bilimsel

bir flekilde araflt›rmas›n›n yap›lmamas›na

ve flimdiye kadar hiçbir araflt›rmac›n›n

Reichheld taraf›ndan kullan›lan araflt›rma

metodolo j is in i  tekrar layarak test

etmemesine karfl›n durum bu flekildedir.

Net Promoter test ediliyor

Araflt›rmada, endüstri ve akademik

çevreden, sadakat, istatistiksel analiz ve

modelleme konular›nda uzman bir grup Net

Promoter’›n etkinli¤ini ölçmek üzere iki

farkl› yaklafl›m uygulad›lar. ‹lkinde, Norveç

Müflter i  Memnuniyet i  Barometresi

(NCSB)’den befl ayr› endüstri içinden 15

bin müflteri ve 21 firmal›k k›yaslanabilir bir

veri seti kullanarak her bir firma için

Reichheld’in metodolojisi ile bir Net Promoter

de¤eri ç›kart›ld›. Hesaplamalar yap›ld›ktan

sonra di¤er müflteri memnuniyeti ve sadakat

ölçütlerinin hiçbirinin, gerçek gelir art›fl›

performans› ile gözle görülür bir korelasyon

sergilemedi¤i ortaya ç›kt›. Söz konusu

endüstr i le r  bankac› l ›k ,  akaryak› t

istasyonlar›, mobilyac› perakendecileri,

güvenlik sistemleri ve ulafl›m sektörleriydi.

‹kinci çal›flmada ise, araflt›rmac›lar

Reichheld’in kendi verilerini üç farkl›

Amerikan endüstri için tekrarlad›lar

(havayolu tafl›mac›l›¤›, bilgisayar ve hayat

sigortas›) ki bu sektörler Reichheld

taraf›ndan The Ultimate Question kitab›nda

bu ölçütün en baflar›l› olaca¤› endüstriler

olarak ilan edilmiflti. Prof. Bruce Cooil

(Vanderbilt Owen ‹dari Bilimler Fakültesi)

çal›flmalar› hakk›nda flöyle diyor: “Bu üç

endüstrinin da¤›l›m diyagramlar›n› çok

dikkatlice ve birebir kopyalad›k ki verilerimiz

tam do¤ru sonucu versin.”

Araflt › rmac› lar  bunun ard›ndan

Reichheld’in yeniden yarat›lm›fl verilerini

müflterilerin ürün kalitesi hakk›ndaki

de¤erlendirmeleri gösteren ulusal ekonomik

gösterge olarak kabul edilen Amerikan

Müflteri Memnuniyeti ‹ndeksi (ACSI) ile

karfl›laflt›rd›lar. Ç›kan sonuç, Reichheld’in

iddia etti¤inin tersine memnuniyet ve Net

Promoter’›n sonuçlar›n›n son derece paralel

oldu¤unu gösterdi. Bu da Net Promoter

ölçütünün bir üstünlü¤ünün olmad›¤›n›

gösteren bir baflka bulguydu. Reichheld’in

kendi verilerini kullanarak yap›lan bir

‘elmalarla elmalar› karfl›laflt›rmada’ ACSI

ölçütünün, incelenen üç vakan›n ikisinde

daha do¤ru sonuçlar verdi¤i görülmüfltü.

Cooil ise flöyle diyordu: “Tüm vakalarda,

Net Promoter ve ACSI tablolar›ndaki

benzerlik flafl›rt›c›yd›.  Oysa bekledi¤imiz,

son derece farkl› sonuçlar görmekti, zira bu

endüstriler, Net Promoter ve büyüme

aras›ndaki iliflkiyi en kuvvetli yans›tanlar

olarak gösterilirken, ACSI ölçütünün bu

sektörlerde ifllevsiz oldu¤u iddia ediliyordu.”

fiirketler üzerindeki etkileri

Öngörü  ö lçüt le r in in  genifl  çapta

benimsenmesinden önce uzun ve ciddi

araflt›rman›n gereklili¤ini göstermesinin

yan› s›ra, bu çal›flman›n Net Promoter

ölçütünü kullanan ve flirketlerine adapte

eden yöneticilere belirgin mesajlar› da var.

Keiningham bu konuda “Net Promoter

ölçütlerinin yönetimsel bir araç olarak

kullanan firmalar›n, flirket kaynaklar›n›

yanl›fl tahsis etme potansiyeli yüksektir, bu

da flirket performans›n›n, de¤eri ve

hissedarlar›n zenginli¤inin azalmas›na

sebep olur” diyerek yöneticileri uyar›yor.

Keiningham’a göre, flayet hedef gerçek

müflteri sadakatini de¤erlendirmek ve

bunun etkisini görmekse, daha do¤ru bir

ölçüt için hem müflterilerin flirkete ya da

markaya olan hislerini hem de müflterilerin

gerçek sat›n alma tutumlar›n› dikkate

almal›d›r. Keiningham sözlerini flöyle

sürdürüyor: “‹nsanlar›n al›flverifl yapmalar›n›

etkileyen pek çok faktör vard›r Net

Promoter’›n iddialar›n›n aksine, müflteri

f›s›lt›s›ndan yola ç›karak büyümeyi tahmin

edebilen tek bir yöntem olmas› mümkün

de¤il.”

Önümüzdeki günlerde Journal of

Marketing’de yay›nlanacak bu araflt›rman›n

s o n u ç l a r › n › n  b i r  ö z e t i

http://www.LoyaltyMyths.com sitesinden

indirilebilir. Yaz›da ad› geçen Keiningham

ve Cooil d›fl›nda araflt›rma tak›m›n›n di¤er

üyeleri üniversitemizden Yrd. Prof. Lerzan

Aksoy ve Norveç ‹dari Bilimler Yüksek

Okulu’ndan Doç. Tor Wallin Andreassen’dir.

eni yap›lan bir araflt›rma, bir flirketin

büyüme potansiyelinin “güvenilir tek

göstergesi” olarak kabul edilen ve s›kça

kullan›lan müflteri sadakati ölçütünün, tüm

dünyada flirketlerce de¤erinden çok

önemsendi¤ini ortaya koyuyor. Bu akademik

araflt›rma Net Promoter ölçütünün iddia

edildi¤i gibi büyüme konusunda çok baflar›l›

olmad›¤›n› ortaya ç›kar›yor. Yeni bulgular›n

Net Promoter ölçütünü kullanan, aralar›nda

GE, Allianz, Schwab, Intuit ve American

Express’in de bulundu¤u firmalara etkisi

büyük olacak.

Journal of Marketing’de bas›lacak olan

araflt›rmada Vanderbilt Owen ‹dari Bilimler

Fakültesi, Norveç ‹dari Bilimler Fakültesi,

Koç Üniversitesi ve uluslararas› araflt›rma

firmas› IPSOS bünyesindeki araflt›rmac›lar›n

oluflturdu¤u bir grup, Net Promoter’›n

metodolojisini ve hatta onu destekleyen

verileri test etti. Ortaya ç›kan sonuç, Net

Promoter’›n pek çok durumda di¤er müflteri

sadakati ya da memnuniyeti ölçütlerinden

daha güçlü bir belirleyici olamad›¤›n› ortaya

koydu. Araflt›rmac›lardan, IPSOS Baflkan

Yard›mc›s› Tim Keiningham flöyle özetliyor:

“Derledi¤imiz kan›t lara göre,  Net

Promoter’›n di¤erlerinden daha üstün bir

ölçüt oldu¤u bir senaryo mümkün

gözükmemektedir.”

Sadakat konusunda dan›flman olan Fred

Reichheld taraf›ndan gelifltirilen ve

savunulan Net Promoter kavram›, mevcut

müflterilerin flirketi tan›d›klar›na tavsiye

etmelerinin bir “rakamsal de¤er” yaratarak

firman›n büyüme potansiyelinin bu de¤erle

do¤ru olarak tahmin edilebilece¤ini kabul

etmektedir. Tavsiye edenler ile etmeyenlerin

HABER

30 31

2005 y›l›nda ABD’de
en çok satanlar

listesine girmeyi
baflaran “Sadakat

Söylenceleri” (Loyalty
Myths) kitab›n›n

yazarlar›ndan Koç
Üniversitesi ö¤retim

üyesi Yrd. Doç. Dr.
Lerzan Aksoy ve

çal›flma arkadafllar›
yeni çal›flmas›yla

müflteri sadakat ölçütü
Net Promoter’›

sorguluyor.

Müflteri sadakatinde yanl›fl
göstergeye son!

Wall Street Journal’da da
yay›nlanan araflt›rmaya göre
General Electric, Microsoft
ve American Express gibi

dünyaca ünlü flirketlerin her
sene milyonlarca dolar
ak›tt›¤› “Net Promoter”

müflteri sadakat ölçütünün
söylendi¤i gibi büyüme
konusunda çok baflar›l›

olmad›¤› kan›tland›.

Y

Net Promoter kavram›,
mevcut müflterilerin
flirketi tan›d›klar›na

tavsiye etmelerinin bir
“rakamsal de¤er”
yaratarak firman›n

büyüme potansiyelinin bu
de¤erle do¤ru olarak

tahmin edilebilece¤ini
kabul etmektedir.
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er y›l geleneksel olarak Sanat
Kulübü’nün düzenledi¤i Opus, bu

senede son derece renkli geçti. Opus’ta
resim, foto¤raf, ebru ve hobi bölümü
sergilerinin yan› s›ra filming bölümümüzün
çekti¤i filmlerin gösterileri de
izleyicilerin be¤enisine sunuldu. Bu
seneki temam›z Beyaz-Siyah’t›.
Kulübümüzün bütün bölümleri kendi
içlerinde bütün bir y›l çal›flarak
konuya uygun konseptte çeflitli
eserler yaratt›lar. 28 fiubat Çarflamba
günü Sevgi Gönül Oditoryumu’nda
gerçekleflen faaliyetimize, Modern
Dans Kulübü, Sinema Kulübü ve
Akustik Toplulu¤u da etkinlikleriyle
renk katt›lar. Son derece e¤lenceli
geçen kokteyl ve sergi gösterimi
sonras› Sevgi Gönül Oditoryumu’na
geçildi ve etkinlikler burada devam
etti. Ziyaretçilerin ve izleyicilerin
be¤enisini toplayan etkinlikler,
gösteri sonras› verilen bir kokteylle
sona erdi.

‹lker Tuncay, Nitsa Samur, Hande
Ataözden ve Gamze Karakullukçu
taraf›ndan haz›rlanan ve derlenen
resim sergisi, Güzin Karabucak ve
Seçil Erçetin taraf›ndan haz›rlanan ebru
sergisi ve ayr›ca Cem Elmas ve Koças
Ulutafll› taraf›ndan haz›rlanan foto¤raf

sergisi kokteyl esnas›nda ziyaretçilerin
görüflüne sunuldu ve büyük ilgi gördü.
Ö¤renci Dekan›m›z Bilgen Bilgin ve Ö¤renci
Dekanl›¤› Sekreteri Nihan Yorkofl da
ziyaretçiler aras›ndayd›.

Etkinli¤imizin performans bölümü saat
19.30 itibar›yla Sevgi Gönül Oditoryumu’nda
bafllad›. Kulübümüzün eski sekreteri Berna

Erbafl taraf›ndan sunulan gösteri ilk olarak
Sanat Kulübü bünyesindeki filming
bölümümüzün baflkan yard›mc›s› Do¤ufl
Büke taraf›ndan Opus için özel olarak
haz›rlanan filmi Siyah-Beyaz ile bafllad›.

Gösteri daha sonras›nda Modern
Dans Kulübü’nün etkileyici flovuyla
devam etti. Devam›nda ise bu
sanatsal etkinli¤imizde bizi yanl›z
b›rakmayan Aran Arslan ve Koças
Ulutafll› liderli¤indeki Akustik
Toplulu¤u, izleyicilere son derece
güzel bir müzik ziyafeti sundu. Konser
sonras›nda film gösterimlerine
geçildi. Öncelikle Sinema Kulübü’nün
ç e k t i ¤ i  v e  o n l a r › n  i z n i y l e
yay›nlad›¤›m›z film, ard›ndan filming
bölümü baflkan› Alican Mert’in
yönetti¤i iki k›sa film “Çit” ve
“Y›ld›zkares›f›ralt›kare” gösterime
sunuldu. Bu filmlerden sonra Sevgi
Gönül Oditoryumu’ndaki gösterimiz
sona erdi ama ç›k›flta fuaye
bölümündeki kokteylle gece devam
etti. ‹zleyiciler böylece gösteri ve
sergiler hakk›nda konuflup etkinlikleri
yorumlama f›rsat› buldular. Saatler
21.00’i gösterirken art›k kokteylimizin

de sona ermesiyle birlikte Sanat Kulübü’nün
bu sene için düzenlemifl oldu¤u dopdolu bir
Opus’u daha böylece geride b›rakm›fl olduk.

imdi kapat›n gözlerinizi ve sesimizin

bizi götürdü¤ü yere gelin. Rahat olun,

b›rak›n kendinizi bize… Sizi öyle bir yere

götürece¤iz ki hayat›n›z anlamlanacak,

anlam katacak baflkalar›n›n hayat›na da…

Bir Cumartesi sabah› aniden uyan›verin ve

binin o, her Cumartesi sabah› saat 8.00’de

Koç Üniversitesi’nden, içerisinde “gönül-

lü”lerin oldu¤u servislerden birine. Bir süre

sonra heyecandan, mutluluktan gönlünüz

s›¤maz olur, taflar camlardan, kap›lardan…

Bu bambaflka bir heyecand›r, daha önce

böylesi tad›lmam›flt›r. Yeni bir hayatla can

bulacakt›r yüreklerinizin yaflamad›¤›n›

sand›¤›n›z k›y›lar›, belki de can verecektir

minicik bir yüre¤in hiç dokunulmam›fl

tellerine; ya da önceden hayat verdi¤inin

yürek at›fllar›n› uzun bir aradan sonra

yeniden duyacakt›r, ayn› ritmi yakalay›p

beraber yeniden atmaya bafllayacaklard›r.

Bebeklere yap›lan bu k›sa yolculuk, en çok

da kendimize yapt›¤›m›z, bitmek üzeredir;

heyecan had safhadad›r.

Yavafl yavafl inersiniz arabalardan,

heyecan›n verdi¤i çabukluk ile bilinmeyenin

verdi¤i tereddüt aras›ndaki h›zla… Bir kap›

vard›r bebekler ile aran›zda. O kap›dan içeriye

ad›m att›ktan sonra hem içeridekilerin

hayat›, hem de sizin hayat›n›z de¤iflecektir.

‹çeride sevilmeye doyamayan bir sürü bebek

vard›r, cömertçe kollar›n› size açm›fl. Hangi

birini sevece¤inizi bilemezsiniz, hepsi

birbirinden ayr› güzel, hepsi ilgiye muhtaç.

‹çlerinde öyle birisi vard›r ki gözlerine

bakars›n›z ve iflte “O!” dersiniz.  Sanki

önceden tan›fl›yormufl gibi tan›d›k gelir; o

da sizin gibidir, sizdendir. Yüreklerin

benzemesi kadar, yüzler de benzer seçilen

çocu¤a. Bakt›¤›m›zda sizin yüzünüze, hemen

ilgilendi¤iniz bebek gelir akl›m›za, onlardan

size hiç silemeyece¤iniz bir iz kal›r, kimseden

saklayamayaca¤›n›z… Yavafl yavafl artan

merak›n›zla sorular sormaya bafllars›n›z.

‹smini ö¤renir, yafl›n› sorar ve en çok da

annesinin, babas›n›n olup olmad›¤› merak

edersiniz. Ama en çok cevaps›z kalan soru

da budur. Cevab› olsa bile art›k bir önemi

var m›d›r? Onlar öyle ya da böyle b›rak›lm›flt›r.

B›rakanlar›n kim oldu¤unu, nerede oldu¤unu

ö¤renmek neye yarar? Kabullenirsiniz o

minicik yürekleri tüm hastal›klar›, tüm

engelleri, tüm mükemmellikleriyle… Tutulur

mini minnac›k bir el, kaybolur o küçük eller

sizin büyük gönüllü, ona göre büyük

ellerinizde. Belki minik yürekler baflta

çekingendir, ürkektir ilk defa gördü¤ü sizin

karfl›n›zda. Korkar yine terkedilmekten, geride

kalan olmaktan. Bir süre sonra anlar ki siz

onun tüm kaprislerini çekmifl, onun

mutlulu¤u için elinden geleni yapm›fl›n›zd›r.

Art›k güvenebilir, kendini sizin kollar›n›za

kolayl›kla b›rakabilir. Hayat›nda bambaflka

bir pencere aç›lm›flt›r, her Cumartesi sabah

erkenden uyan›p ona gelmek için koflan birisi

vard›r onun için, sadece onun için… Yavafl

yavafl büyür sizin kollar›n›zda, çiçek

açmaktan korkmaz siz varken yan›nda. Onun

a¤z›ndan ç›kan her kelime, yüzündeki her

mimik, duda¤›ndaki her tebessüm çok

de¤erlidir sizin için. Bir gün gitti¤inizde yine

onu görmeye size isminizle hitap etmeye

bafllarlar ve fark edersiniz ki ad›n›z› o güne

kadar kimse bu kadar güzel söylememifltir.

Yeniden yeniden beklersiniz ad›n›z›

söylemesini. O, ad›n›z› söylerken bambaflka

bir insan oluverirsiniz kimsenin bilmedi¤i,

tan›mad›¤›. Öyle güzeldir ki onun Ali’si,

Ayfle’si olmak… Hava güzelse e¤er d›flar›

ç›kars›n›z birlikte. O a¤açl› yolda onunla el

ele tutuflup yürümek nas›l da al›verir tüm

yorgunlu¤unuzu, nas›l da dinlendirir

gönlünüzü. Yemek zaman› gelmifltir, yani

içeri girme zaman›. Yeme¤ini yedirir,

pijamalar›n› giydirir, kuruma gelince

takt›¤›n›z çiçe¤i boynundan ç›kar›rs›n›z ve

yine gelece¤inizi söylersiniz. Belki a¤lar

arkan›zdan, belki de o küçücük yüzünde

büyüklere mahsus bir anlay›fl beliriverir ve

susarlar. Tüm fiziksel yorgunlu¤unuza

ra¤men yüzünüzde bir tebessüm var üç

saatin d›fl›na taflm›fl, mutlu olmal›s›n›z…

O üç saate kaç gülücük s›¤d›rd›n›z, ben

sayamad›m, ya siz?

HABER
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Koç Üniversitesi ‹flletme
Bölümü 1. s›n›f

ö¤rencisi fiaziye
Özdemir 3. yafl›n›

kutlayan Minik Yürekler
projesi izlenimlerini

kaleme ald›.

KÜLTÜR-SANAT

Bu seneki temas› Beyaz-
Siyah olan Opus’ta
resim, foto¤raf, ebru ve
hobi bölümü
sergilerinin yan› s›ra
filming bölümümüzün
çekti¤i filmlerin
gösterileri de
izleyicilerin be¤enisine
sunuldu.

H

Opus’ta Beyaz-Siyah

Koç Üniversitesi Ça¤dafl Sanat Platformu
üniversitemizde eksikli¤ini hissetti¤imiz
ça¤dafl sanat bilincinin oluflturulmas›
amac›yla 2006 Bahar döneminde kuruldu.
Platform bünyesinde oluflturulan modern
dans toplulu¤u ilk gösterisini Ufuk fienel'in
koreografisiyle Opus'ta sergiledi. 2006 Güz
döneminde bafllayan modern dans
derslerinin ard›ndan d›flar›daki sanat
kurumlar›yla iletiflime geçildi. Yeni
yap›land›r›lm›fl bir oluflum olmas›na
ra¤men platform Nisan ay›nda düzenlenen
Ulus lararas ›  DansKamera‹stanbul

festivalinde yer al›yor. Ayn› zamanda
‹stanbul’un en önemli dans merkezlerinden
biri olan Dans Buluflma ile haftada bir
yap›lacak olan modern dans gösterimleri
ile ilgili çal›flmalar sürdürüyor.

Ça¤daflSahne ad›y la  bafllatm›fl
oldu¤umuz ça¤dafl dans ve performans
etkinlikleri fiubat’ta çeflitli sahnelerde
Tu¤çe Ulugün Tuna’n›n F adl› koreografisiyle
izleyicisiyle bulufltu. Ça¤daflSahne
gösterileri Mart ay› içerisinde Ç›plak Ayaklar
Kumpanyas›’n›n Mehmet Bar›fl'› Seviyor
adl› çal›flmas›yla devam etti.

Gelece¤e dair projelerimizin aras›nda
Bo¤aziçi Üniversitesi’nde gerçeklefltirilecek
olan uluslararas› bir dans çal›fltay›n›n
organizasyonu (Skinner Release) ve okulun
çeflitli noktalar›nda karfl›n›za ç›kabilecek
enstallasyon ve video çal›flmalar›
bulunuyor. Nisan ay› içinde bafllayan
Juggling çal›fltaylar› serisi ve juggling alt
grubu ise ça¤dafl sanata mesafeli
yaklaflanlar›n bu mesafesini k›rmak ve
kiflilerin beden bil incini e¤lenerek
gelifltirmelerine olanak tan›mak için
oluflturduk.
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Üç saate kaç gülücük
s›¤d›rabilirsiniz?
fiaziye Özdemir > ‹flletme 1. s›n›f

Atilla ‹lker Tuncay > Uluslararas› ‹liflkiler 3. s›n›f

Berkut Ay Günel > Kimya 2. s›n›fÇa¤dafl Sanat Platformu
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Bilgisayar kontrollü ters sarkaç sistemi

Projeyi yürüten ö¤renci: A. Canberk

Manav

Do¤ada gördü¤ümüz pekçok fiziksel

sistem lineer olmayan karakteristik

özel l ik lere  sahipt i r .  Bu s istemler

sergiledikleri kompleks dinamik ve denge

özellikleriyle bilim insan› ve mühendislerin

her zaman ilgisini çekmifllerdir. Ters

sarkaç sistemi bu tip sistemlerin gerçek

h a y a t t a  s › k ç a  k a r fl › l a fl t › ¤ › m › z

örneklerinden biridir. Mekatronik, robotik,

biomekanik ve roket dinami¤i gibi pek çok

farkl› alanda mühendisler taraf›ndan

kullan›lm›flt›r. Örne¤in, bir insan›n yürüyüfl

esnas ›nda  denges in i  sa¤ lamas ›

ba¤lafl›ml› iki ters sarkac›n hareketiyle

modellenebilir. Di¤er bir çarp›c› örnek bir

uzay roketinin f›rlatma esnas›nda izledi¤i

rotan›n üç boyutta bir d›fl kuvvet etkisi

a l t ›ndak i  te rs  sarkaç  s is temiy le

modellenmesidir. Benzer olarak, ters

sarkaç s istemler i ,  roket  f › r latma

rampalar›nda, deprem araflt›rmalar›nda,

esnek yap›lar›n devrilme dengesinin

analizleri gibi pek çok alanda bilimsel ve

m ü h e n d i s l i k  ç a l › fl m a l a r › n d a

kullan›lmaktad›r.

Bilindi¤i gibi ters sarkaç sistemi

karars›z bir sistemdir. Uzun bir çubu¤u

parma¤›m›z›n ucunda dik tutmaya

çal›flt›¤›m›zda, e¤er dengede kalmas› için

bir “kontrol” uygulamazsak, en küçük bir

el titremesinde dahi yer çekiminin etkisiyle

dengenin bozuldu¤unu ve çubu¤un yere

düfltü¤ünü hepimiz gözlemiflizdir .

Çocuklu¤umuzda görsel geribesleme

metodunu kullanarak ters sarkac›n bu

karars›z dinamik hareketini kontrol etmeyi

ö¤reniriz. Bir çocuk için oldukça basit

görünen bu ö¤renme sürecini bilgisayar

yard›m›yla gerçeklefltirmek ise ters sarkaç

sisteminin matematiksel bir modelinin

oluflturulmas›n›, bu modeli kullanarak

gerçek zamanl› çal›flabilen bir dijital

kontrol sisteminin tasarlanmas›n› ve

uygulanmas›n› gerektirmektedir. Sarkaç

sistemi üzerindeki alg›lay›c›lardan gelen

sinyalleri toplayan digital kontrol sistemi,

sarkac›n dinamik modelini kullanarak,

sistemi denge halinde tutmay› sa¤layacak

kontrol kuvvetlerini, sarkac›n pozisyonunu,

h›z ›n› ,  ivmesini  hesaplamakta ve

milisaniye aral›klarla bir servo motor

arac›l›¤›yla, d›fl etkilere ra¤men, sarkac›

sürekli dikey konumda denge halinde

tutmay› baflarmaktad›r.

Bilgisayar Kontrollü Dikey Kalk›fl

ve ‹nifl Arac›

Projeyi yürüten ö¤renciler: Ertu¤rul

Deniz Akbay, Emre Cenker, Özen Özdemir

Bu projede amaç bilgisayar arac›l›¤›yla

kontrol edilebilen, dikey olarak kalk›p

inebilen bir araç yapmakt›r. Bu amaçla

arac›n gövdesine dört adet motor ve

g e r i b e s l e m e  i ç i n  e ¤ i m  ö l ç e r l e r

yerlefltirilmifltir. Bu araçtaki kontrol

mekanizmas› gövdeye yerlefltirilmifl çift

eksenli e¤im duyucusu ve al›nan sinyalleri

de¤e r l end i r en  b i r  b i l g i saya rdan

oluflmaktad›r. Çevreden gelen titreflimler

etkisiyle sistemin dengesi bozuldu¤unda,

geribesleme ünitesi gövde üzerindeki

motorlar›n h›z›n› entegre devre arac›l›¤›yla

a y a r l a y a r a k  d e n g e  k o n u m u n u n

korunmas›n› sa¤lamaktad›r.

ahmi Koç Müzesi 1 Kas›m-31 Aral›k

tarihleri aras›nda Leonardo Da

Vinci’nin mühendislik bulufllar›n›n

sergilendi¤i ”Leonardo: Evrensel Deha” isimli

dünyan›n en büyük interaktif sergisine ev

sahipli¤i yapt›.* Arçelik sponsorlu¤unda

gerçeklefltirilen, Leonardo’nun tasarlad›¤›

makinelerden 40 tanesinin gerçek

boyutlarda, çal›flan birer kopyas›n› içeren

sergi 114 bin kifli taraf›ndan ziyaret edildi.

Sergilenen makinalar Leonardo’nun

çizimleri ve notlar› referans al›narak

Floransa’daki World-Wide Museum Activities

taraf›ndan üretildi. Atefl, su, toprak ve hava

olmak üzere befl ana gruba ayr›lan

makinalar›n yap›m›nda 500 y›l öncesinin

malzeme ve üretim teknikleri kullan›ld›.

Hareket aktaran mekanizmalar, diflli ve

kald›raç sistemleri, savafl alan›nda

kullan›lmak amac›yla haz›rlanm›fl hareketli

bir tank, mekanik kanatlar, paraflüt, kanatlar

sayesinde yol alabilen bir hava-tafl›ma arac›

gibi birbirinden i lginç tasar›mlar

ziyaretçilerin yo¤un ilgisini çekmeyi baflard›.

Mühendislik Fakültesi projeleri sergileniyor

Leonardo: Evrensel Deha sergisinin üst

kat›nda her yafl grubundaki ö¤renciler ve

merakl› izleyiciler için bir de e¤itim bölümü

oluflturuldu. Bu e¤itim bölümünde Koç

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

ö¤rencileri taraf›ndan haz›rlanan ve “Kontrol

Teorisi”nin uygulamas›n›n yap›ld›¤› projeler

sergilendi.

Bu projelerin oluflturulma sürecinde,

Haziran 2006’da Koç Üniversitesi

mühendislik ö¤rencileri aras›nda bir proje

yar›flmas› bafllat›ld›. Ö¤renciler taraf›ndan

oluflturulan proje gruplar› organizasyon

komitesine dokuz farkl› proje önerisinde

bulundular. 2006 yaz›nda mühendislik

laboratuvarlar› kullan›larak yürütülen yo¤un

ve yorucu çal›flmalar›n sonucunda, Ekim

ay›nda iki proje sergiye gönderilmek üzere

seçildi. Bu projeler “Bilgisayar kontrollü

ters sarkaç sistemi” ve “Bilgisayar kontrollü

dikey kalk›fl ve inifl arac›” idi.
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Yrd. Doç. Dr. ‹smail Lazo¤lu > Makine Mühendisli¤i Ö¤retim Üyesi

Leonardo: Evrensel
Deha sergisinde bir de

e¤itim bölümü
oluflturuldu. Bu bölümde

Koç Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
ö¤rencileri taraf›ndan

haz›rlanan ve “Kontrol
Teorisi”nin

uygulamas›n›n yap›ld›¤›
projeler sergilendi.

* Sergiyle ilgili daha fazla bilgi için;
http://www.the-genius-of-leonardo.com/main.asp

Koç Üniversitesi “Leonardo:
Evrensel Deha” sergisinde

R

Bilgisayar Kontrollü
Dikey Kalk›fl ve ‹nifl Arac›
projesinde amaç
bilgisayar arac›l›¤›yla
kontrol edilebilen, dikey
olarak kalk›p inebilen bir
araç yapmakt›r.

Bilgisayar kontrollü ters

sarkaç sistemi: Do¤ada

gördü¤ümüzl ineer

olmayan sistemler

sergiledikleri kompleks

dinamik ve denge

özellikleriyle bilim insan›

ve mühendislerin her

zaman ilgisini

çekmifllerdir. Ters sarkaç

sistemi bu tip sistemlerin

gerçek hayatta s›kça

karfl›laflt›¤›m›z

örneklerinden biridir.
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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,

Beyo¤lu’nda restorasyonu yeni biten kendi
binas›nda Hollanda Araflt›rma Enstitüsü’ne,
çal›flmalar›nda yeni olanaklar sa¤lamak
amac›yla bir yer tesis etti. Paylaflt›klar› bu
yeni bina içerisinde Koç Üniversitesi Anadolu
Medeniyetleri Araflt›rma Merkezi (RCAC) ile
Hollanda Araflt›rma Enstitüsü (NIT) yak›n
bir dostluk ve anlay›fl içinde hizmet
veriyorlar.

Hollanda Araflt›rma Enstitüsü (NIT), ana
kurum olarak görev yapan ve Hollanda’n›n

Leiden flehrinde bulunan Yak›n Do¤u
Enstitüsü (NINO)’ne ba¤l›d›r. Bu her iki
kurumda a¤›rl›kl› olarak arkeoloji, tarih,
sanat tarihi, edebiyat alanlar›nda olmak
üzere pek çok alanda akademik e¤itime ve
araflt›rmaya destek sa¤l›yor. Hollanda
Araflt›rma Enstitüsü,  NINO ile ortak olarak
Anatolica ve Publications de Stamboul
(PIHANS) isimli dergileri ç›kar›yor. Ayr›ca,
1987 y›l›ndan itibaren yine NINO ile birlikte
Do¤u Marmara Erken Tar›mc›l›k Projesi ve
proje ile ba¤lant›l› Il›p›nar, Mentefle ve Barc›n
Höyük arkeolojik kaz› etkinlikleri içinde yer

ald›. NIT 2004 y›l›ndan beri Balkanlarda
Osmanl› Dönemi Mimarisi ve kültür miras›n›
konu alan baflar›l› projelere imza att›.

1958 y›l›nda ilk aç›l›fl›n› Majesteleri
Hollanda Prensi Bernhard’›n yapt›¤› ve
‹stanbul’da hizmet veren Hollanda Araflt›rma
Enstitüsü, 2004 y›l›ndan itibaren bir süre
kapal› kalm›flt›. Resmi bir ziyaret sonucu
Türkiye’de bulunan Majesteleri Hollanda
Kraliçesi Beatrix, yeniden çal›flmalar›n›
bafllatan ve aç›l›fl›n› arkeoloji alan›nda bir
sempozyum ile yapan Hollanda Araflt›rma
Enstitüsü’nü, bu aç›l›fl vesilesi ile 2 Mart
2007 tarihinde flereflendirdi. Aç›l›fl törenine
Koç Üniversitesi’ni temsilen Mütevelli Heyet
Üyesi Ömer M. Koç, Rektör Yard›mc›s› Prof.
Yaman Arkun ve Genel Sekreter Mehmet
Celayir kat›ld›.

Hollanda Araflt›rma Enstitüsü (NIT)
Kütüphanesi, arkeoloji, prehistorya, eski Ön
Asya dil ve kültürleri, tarih, sanat tarihi
konular›n› kapsayan çok zengin bir
koleksiyona sahiptir. Günümüz itibar›yla
koleksiyonun tamam›, 248 konu bafll›¤›na
sahip süreli yay›n ve 12 bin kitap olmak
üzere yaklafl›k  20 bin parçadan
oluflmaktad›r. Hediye, sat›n alma ve de¤iflim
yoluyla koleksiyon sürekli olarak yenilenip
güncellefltirilmektedir. Konu bafll›klar›
kullan›larak yap›lm›fl olan, çok özel bir
s›n›fland›rma sisteminin uygulanmas›yla
oluflmufl yerlefltirme düzenine ve alfabetik
kart katalog sistemine sahiptir.

Hollanda Enstitüsü Kütüphanesi
taraf›ndan,  Eylül  2006 tar ihinde
reorganizasyon çal›flmalar› sürecine girilmifl,
Milas Kütüphane otomasyon sistemi sat›n
al›narak, kitaplar›n en k›sa zamanda
elektronik ortamda kataloglanma süreci
bafllat›lm›flt›r. Üniversitelerde akademik
çal›flmalar yapan lisans, lisansüstü, doktora
ö¤rencilerine, akademisyenlere ve
araflt›rmac›lara kütüphane hizmeti
verilmektedir. Okuyucu hizmetleri,
reorganizasyon çal›flmalar›ndan ötürü Cuma
günü sabah 9.00-13.00, ö¤leden sonra
14.00-17.00, di¤er günler ö¤leden sonra
14.00-17.00 saatleri aras› (Cumartesi-Pazar
hariç) ile s›n›rl› tutulmaktad›r.

KÜTÜPHANE

2004 y›l›ndan itibaren
bir süre kapal› kalan
Hollanda Araflt›rma

Enstitüsü, KÜ Anadolu
Medeniyetleri

Araflt›rma Merkezi’nin
Beyo¤lu’nda

restorasyonu yeni biten
binas›nda tekrar aç›ld›.

Aç›l›fl› Hollanda
Kraliçesi Beatrix yapt›.

Törene Koç
Üniversitesi’ni temsilen

Mütevelli Heyet Üyesi
Ömer M. Koç, Rektör

Yard›mc›s› Prof. Yaman
Arkun ve Genel Sekreter
Mehmet Celayir kat›ld›.
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www.nit-istanbul.org

e-mail: nit@nit-istanbul.org

NIT Kütüphane Tel. 0212- 245 74 28

Adres: Nuru Ziya Sok. 5, PK.132

34431 Beyo¤lu, ‹stanbul

Hollanda Araflt›rma
Enstitüsü aç›ld›
Gülten Y›ld›z > Hollanda Araflt›rma Enstitüsü Kütüphanecisi
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