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Merhaba
Sevgili Ö¤rencilerimiz, Mezunlar›m›z, Üniversitemizin Tüm Üyeleri ve Dostlar›m›z,

KOÇ ÜN‹VERS‹TES‹ ADINA
SAH‹B‹
Prof. Dr. Attila Aflkar

Bir y›l› daha arkam›zda b›rak›yoruz. Üniversitemiz ad›na önemli bir y›la giriyoruz. 2003’de

YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ
‹pek Fertan

okulumuz kuruldu¤u ilk günden bu yana, yaflad›klar› topluma de¤er katan, düflünen, üreten

ED‹TÖR
Enis Demirba¤

Koç Üniversitesi’nin onuncu y›l›n› kutluyor olaca¤›z. Ça¤dafl e¤itim kurumlar›ndan biri olarak
bireyler kazand›r›yor.

GÖRSEL YÖNETMEN
Emel Ifl›tan

Koç Üniversitesi Ailesi’ni bir araya getirmek amac›yla yay›nlad›¤›m›z dergimiz Kule’de bu say›

KATKIDA BULUNANLAR
Oya Tüzün, Ece Bilgin,
Leyla Atay, Mirhan Bilir,
Demir Demirba¤

ö¤rencilerimize verdi¤imiz bütünsel e¤itimin bir parças› olan Akran Destek, Dayan›flma ve Akademik

OFSET HAZIRLIK
Degrade

hayata bafllamak pek çok zorlu¤u da beraberinde getirir. Ö¤rencilerimizin bilinçli seçimler

BASKI
M›s›rl› Matbaas›

yapmas›n›, ailelerinden uzakta ayakta kalabilmelerini ve en önemlisi özgüveni yüksek

YAPIM
Demirba¤ Yay›n ve Tasar›m
demirbag@kablonet.com.tr
YAYIN KURULU
Didem Mersin Al›c›
fiükrü Altuntafl
Yrd. Doç. Dr. Engin Erzin
‹pek Fertan
Adnan Kurt
Doç. Dr. Kamil Y›lmaz
Sanem Yücelsoy
KOÇ ÜN‹VERS‹TES‹
Rumelifeneri Yolu
34450 Sar›yer ‹stanbul
Tel: 0212 338 1000
www.ku.edu.tr
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Dan›flmanl›k Programlar›’n› inceliyoruz. Amac›m›z ö¤rencilerimizin üniversitemize ad›m att›klar›
günden mezun olana dek kiflisel ve sosyal alanlarda geliflimlerini sa¤lamak. Kuflkusuz yeni bir

bireyler olarak yetiflmelerini hedefleyen bu programlar sayesinde onlara elimizden gelen
deste¤i verdi¤imiz inanc›nday›m.
Dergimizin sayfalar›na tafl›d›¤›m›z Suna K›raç Kütüphanesi üniversitemizin gerçek bir hazinesidir.
Kütüphanemize aktard›¤›m›z kaynaklarla bugün evrensel de¤erlere aç›k bir araflt›rma merkezi
oluflturduk. Bu çal›flmam›z devam etmektedir.
Yeni y›l›n hepimize mutluluk ve baflar› getirmesini dilerim.
Prof. Dr. Attila Aflkar
Rektör
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Ö⁄RENC‹ KONSEY‹

Sesini duyur!
S

evgili arkadafllar,

Senatomuz sizler için bütün gücüyle çal›flmay› sürdürüyor. Haftal›k toplant›lar›m›zda dileklerinizi,
isteklerinizi, memnun oldu¤unuz uygulamalar›m›z› ve flikayetlerinizi de¤erlendirip çözümler
üretiyoruz. Ö¤renci Dekanl›¤› ve Rektörlü¤ün bizlere sa¤lad›¤› f›rsatlar ve yard›mlar do¤rultusunda
oluflturdu¤umuz alt komiteler, okulumuzu sizlere daha iyi bir yer yapmak için çal›fl›yor.
Bu amaçlar do¤rultusunda sizlerin deste¤ine çok ihtiyac›m›z var. Bütün arkadafllar›m›za
buradan seslenmek istiyorum. Haftal›k toplant›lar›m›za kat›lmak en do¤al hakk›n›z. Sizler de
birer Koç Üniversitesi ö¤rencisi olarak senatomuzun do¤al üyelerisiniz. Geçen haftalarda
düzenledi¤imiz ve bütün arkadafllar›m›z› davet etti¤imiz “Sesini Duyur” toplant›m›za kat›lan
arkadafllara da buradan teflekkür ederim. Senatomuzun gündemini, çal›flma sistemini ve en önemlisi bizleri tan›ma
f›rsat› buldular. Aram›za bu ay kat›lacak olan Haz›rl›k ve Birinci S›n›f temsilcisi arkadafllarla kadromuzun daha da
güçlenece¤ine inan›yorum. Böylece temsil seviyesi en üst düzeye gelecek ve sorunlar› daha kolay çözebilen daha güçlü
bir Ö¤renci Konseyi oluflacak. Unutmay›n, biz söz verdi¤imiz gibi sizinleyiz.
fiükrü Altuntafl
KÜ Ö¤renci Konseyi Baflkan›

KONSEY’DEN KISA KISA...
K‹TAP BURSLARI
Ö¤renci Dekanl›¤›’n›n yapm›fl oldu¤u giriflimle yüz arkadafl›m›z bu ö¤retim y›l› içerisinde kitap bursu almaya hak kazand›.
Ayr›ca, önümüzdeki dönem için Pandora Kitabevi üç arkadafl›m›za daha kitap bursu sa¤l›yor. Pandora’ya teflekkür ederiz.

SENATO’YA YEN‹ KATILIMLAR
20 Kas›m 2002 tarihinde yap›lan Haz›rl›k ve Birinci S›n›f seçimlerinin sonucunda aram›za yeni kat›lacak arkadafllar›m›z belli
oldu. Ekibimize kat›lan arkadafllar›m›z› tebrik ediyoruz.

OKULUMUZDA DIGITURK
Sizlerden gelen yo¤un istek do¤rultusunda, Rektörlük, Ö¤renci Dekanl›¤›, Genel Sekreterlik ve Konseyimizin iflbirli¤iyle
Ö¤renci Merkezi’nin en alt kat›nda art›k Türkiye Birinci Futbol Ligi maçlar›n› rahatça izleyebilece¤iz.

‹K‹NC‹ EL K‹TAP SATIfiLARI
‹kinci el kitap sat›fllar›ndan elde etti¤imiz gelir, bu ay sonunda Sosyal Yard›mlaflma Fonu’na eklenecek. Bu konuda bizlere
yard›mc› olan arkadafllar›m›za teflekkür ederiz.

D‹VAN KAFETERYA’DAN YEN‹ ÜRÜN
Okulumuzda bulunan Divan Kafeterya yönetimiyle yapt›¤›m›z görüflmeler sonucunda bizler için daha hesapl› ve avantajl› olan
“Üçlü Menü” sat›fla sunuldu.
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KAMPÜSTEN NOTLAR
“Genç Bak›fl” program›n›n KÜ’nden canl› yay›n›nda Sak›p Sabanc›
ö¤rencilerin sorular›n› yan›tlad›.

Sak›p Sabanc›
Koç Üniversitesi’nde...
K

anal D’de Abbas Güçlü taraf›ndan haz›rlanan “Genç Bak›fl”
adl› program, 13 Kas›m Çarflamba akflam› Koç Üniversitesi Sevgi
Gönül Oditoryumu’ndan canl› yay›nland›. Türkiye’nin ileri gelen siyasetçilerini,
akademisyenlerini ve ifl adamlar›n› üniversite ö¤rencileriyle bir araya
getirip güncel sorunlar› tart›flmaya açan “Genç Bak›fl”
adl› program›n, Koç Üniversitesi’ndeki konu¤u Sak›p
Sabanc› oldu. Ö¤rencilerin yo¤un kat›l›m›yla
gerçeklefltirilen program, gece geç saatlere kadar
sürdü. Ö¤rencilerin ünlü ifladam› Sak›p Sabanc›’ya
yöneltti¤i sorular›n büyük k›sm› geçti¤imiz ay
gerçekleflen “3 Kas›m Seçimleri”, yeni kurulan
hükümet ve Türkiye’nin AB baflvurusu oldu. Sorulara
kendine özgü üslubuyla yan›t veren Sak›p Sabanc›,
konuflmas›nda hayat›ndan kesitlere de yer verdi.
Konuflmas›n›n bafl›nda Vehbi Koç’un ve Koç Ailesi’nin
ülkemize yapt›¤› hizmetleri övdü. KÜ gibi bir e¤itim
kurumunu gençlerin hizmetine sundu¤u için
ö¤rencilerden alk›fllamalar›n› isteyerek V. Koç’un
hat›ras›n› onurland›rd›. Program›n sonunda
Rektörümüz Prof. Dr. Attila Aflkar, Sak›p Sabanc›’n›n
yakas›na bir Koç Üniversitesi rozeti takt›.

Tilburg Üniversitesi ö¤rencileri
Koç Üniversitesi’ni ziyaret etti.

H

er sene dünyan›n bir ülkesini
finansal aç›dan incelemek üzere
“çal›flma gezisi”ne ç›kan Tilburg
Üniversitesi ö¤rencilerinin bu y›lki dura¤›
‹stanbul’du. Üniversite’nin Finans
Bölümü’nden 28 ö¤renci ve iki ö¤retim
üyesi, 24 Ekim 2002 tarihinde Koç
Üniversitesi’ni ziyaret ettiler. Bir hafta
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süren gezide, Tilburg Üniversitesi Finans
Bölümü ö¤rencileri, önde gelen Türk
flirketlerinin yöneticileri, ‹stanbul Borsas›
ve Sermaye Piyasas› Kurulu gibi
kurumlar›n üst düzey yöneticilerinden
Türkiye’nin finans konular› ile ilgili bilgi
ald›lar.
Koç Üniversitesi’ne yapt›klar› ziyarette

kampüsümüzü gezmenin yan› s›ra,
ö¤retim üyelerimizden Dr. Cevdet
Akçay, Tilburg Üniversitesi ö¤rencilerine
“Türkiye’deki Bankac›l›k Sistemi ve
2001 Krizi” ile ilgili k›sa bir sunum da
yapt›.
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Türkiye’de ‹ngilizce en iyi
Koç Üniversitesi’nde ö¤renilir
Richard Hight > ELC Direktörü

K

oç Üniversitesi English Language
Center’da (ELC) ‹ngilizce dil
e¤itimi, okul kuruldu¤undan beri, ana
dili ‹ngilizce olan e¤itmenler taraf›ndan
veriliyor. ELC sadece bir dil okulu
olmas›n›n ötesinde, ö¤rencilerin
kendilerini bekleyen yo¤un akademik
programa adapte olmalar› aç›s›ndan
da oldukça önemli. English Language
Center’da görevli e¤itmenlerden
‹ngilizce ö¤retim üzerine master yapm›fl
olmalar› veya benzeri bir dereceye sahip
olmalar› beklenmektedir. Ayr›ca en az
iki sene yurt d›fl›ndaki üniversitelerde
ders vermifl olmalar› da aran›lan flartlar
aras›nda yer al›yor.
Mezun olmak için yüksek puan flart!
E¤itmenlerin yeterlilikleri ve tecrübeleri
sayesinde Koç Üniversitesi ELC Program›

çok baflar›l› bir program olmufltur.
Üniversitemizin kuruldu¤u 1993 y›l›ndan
bu yana, kurslar› tamamlayan 1700
ö¤renciden 1600’ünün KÜ’ye devam
etmeye hak kazanm›fl olmas› baflar›m›z›n
ispat›d›r. ELC Program›’ndan mezun
olabilmek için oldukça yüksek puanlar
almak gerekmektedir. Ö¤rencilerin bu
notlara ulaflmak için disiplinli bir flekilde
çal›flmalar›n› sa¤layan de¤erlendirmede;
550 üzeri TOEFL puan›, 2.0 veya üzeri
GPA (not ortalamas›) ve TWE (Test of
Written English)’den 4 veya üzeri almak
flartt›r.
Yeni bir dil, farkl› bak›fl aç›lar›
Bu sene ELC’de 375 ö¤rencinin, dil
ö¤renmenin yan› s›ra düflünce
yeteneklerini gelifltirme, olaylara de¤iflik
aç›lardan bakabilmeleri de sa¤lan-

maktad›r. Ayr›ca e¤itmenlerimiz,
ö¤rencileri üniversite hayatlar›nda,
sadece baflar›l› de¤il, “çok baflar›l›”
olabilmelerini sa¤lamak için yap›lmas›
gerekenler konusunda da e¤itmektedirler.
Bunlardan dolay› ELC, ö¤renciler
taraf›ndan fazla disiplinli ve zor olarak
ifade edilebilir. Fakat, yeni bir lisan
ö¤renmek için çok çal›flmak gerekmez
mi? ELC’de ders say›s›n› ve saatlerini
art›r›p derslere devaml›l›k flart› getirdi¤imizde ö¤rencilerin baflar› oranlar›nda
da gözle görülür bir art›fl gözlemlenmifltir.
Yeni bir lisan ö¤renen kifli o lisan›n
yan›nda hayata yeni bir bak›fl aç›s›yla
bakma flans›n› kazan›r ve ufku aç›l›r.
Bizim ELC’de baflarmak istedi¤imiz de
farkl› bir dil sayesinde ö¤rencilerimizin
kendi kültürel geliflimlerine yard›mc›
olmakt›r.

Atatürk’ü and›k.
H

er sene üniversitemizde yap›lan “Atatürk’ü Anma
Konferans›” 14 Kas›m Perflembe günü Sevgi Gönül
Oditoryumu’nda gerçekleflti. Her sene Atatürk’ün farkl› bir
yönünün ön plana ç›kar›ld›¤› konferanslar›n bu y›lki konusu;
“Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi’nde E¤itim” oldu. Konferans›n
konuk konuflmac›s› ise, Türkiye Bilimler Akademisi fieref Üyesi
Prof. Dr. Bozkurt Güvenç idi. ‹ngilizce yap›lan konferansa
ö¤rencilerin yan› s›ra üniversite çal›flanlar› ve ö¤retim üyeleri
de büyük ilgi gösterdiler.
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23 Aral›k 2002 Pazartesi

17.00

Etkinlikler

TAR‹H

YER
SC B 304

FAAL‹YET
Elektronik Gazete Dizayn›
Panel: Kat›l›mc›lar: Pamukbank ve
Yap› Kredi Bankas› üst düzey yöneticiler
Seminer: fiekilsiz Slikon Teknolojisi II
Dr.Vijaya Prakash
Van Belgeseli gösterimi

17.00-18.30

25 Aral›k 2002 Çarflamba

17.00-18.15

25 Aral›k 2002 Çarflamba
25 Aral›k 2002 Çarflamba

17.00-18.00
18.30

Sevgi Gönül Oditoryumu

26 Aral›k 2002 Perflembe

17.00

SCI 137

26 Aral›k 2002 Perflembe

17.30-18.30

Mühendislik Oditoryumu

Van Belgeseli gösterimi

Sualt› ve Araflt›rma Kulübü

Akflam

8 Ocak 2003 Çarflamba

21.00

Snowfest 2
Y›lbafl› Partisi
(mezunlar, akademik ve idari personel için)
Parti

Spor Kulübü Snowboard Grubu

28 Aral›k 2002 Cumartesi

Uluda¤
Mezunlar Lokali
(Ö¤r. Merk. 1. Kat)
Odeonun alt›

17.00-18.30

Sevgi Gönül Oditoryumu
Sevgi Gönül Oditoryumu

Ekodiyalog Program›
Akbank Oda Orkestras› Konseri

Pazarlama Kulübü
Sanat K. Müzik Toplulu¤u

20 fiubat 2003 Perflembe
25 fiubat 2003 Perflembe

SCI Z 42

Keman, Viyolonsel, Piyano Konseri
Workshop: Günefl Enerjisiyle
Çal›flan Araba Projesi # 2

Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler
Frans›zca Kulübü Asterix & Obelix: Mission Cleopatra adl› Frans›zca filmi 24
Ekim’de gösterdi. Ekim ve Kas›m aylar› boyunca Frans›zca konuflma saatlerini
kulüp odas›nda sürdürdü.
‹talyanca Kulübü 14-19 Ekim günleri aras›nda ‹talyanca konuflan ö¤rencilere
yönelik düzenledi¤i yar›flmalar, opera 12 Monkeys
gösterimi, makarna partisi gibi etkinliklerin
ard›ndan ‹talyan Dili ve Kültürü haftas›
onuruna 31 Ekim tarihinde kulüp odas›nda
bir resepsiyon verdi. Bunlar›n yan› s›ra Kas›m
ay›nda üç tane ‹talyanca sinema gösterdi:
I1 Ciclone, Un Chinesein Coma ve 12 Pesce
Innamorato. Ayr›ca kulüp odas›nda haftada
iki kez Italyanca ö¤rencileri için konuflma saatleri düzenledi.
Mühendislik Kulübü Rahmi Koç Müzesi gezisini tüm ö¤rencilerimize yönelik
olarak 17 Ekim’de düzenledi.
Müzik Toplulu¤u’nun organizasyonunu üstlendi¤i, 9 Ekim’de Sevgi
Gönül Oditoryumu’nda Emma Schmidt taraf›ndan verilen piyano
konserinde W. A. Mozart, F. Schubert, I. Albeniz ve F. Chopin’in
eserleri seslendirildi.
Sanat Kulübü Foto¤raf Toplulu¤u 21 Ekim’de SOS B21’de
foto¤raf sergisini ve saydam (dia) gösterimini ilgilenenlerin
be¤enisine sundu.

Emma Schmidt

Bilim Toplulu¤u

24 Aral›k 2002 Sal›

26-30 Aral›k 2002

Saphir
Keman, Viyolonsel,
Piyano Üçlüsü

DÜZENLEYEN

Sinema Kulübü Ekim ay›nda Event Horizon ve 12 Monkeys
adl› filmleri, Kas›m ay›nda ise Almost Famous ve Before
Sunrise’› izleyicilerle buluflturdu.
Sosyal Bilimler Kulübü profesyonel bir rehber eflli¤inde
20 Ekim’de düzenledi¤i ‹stanbul kültür turunda
ö¤rencilerimize Topkap› Saray›, Arkeoloji Müzesi,
Yerebatan Sarn›c›, Aya Sofya Müzesi, Hipodrom ve Aya ‹rini’yi
gezdirdi. 13 Kas›m tarihinde ise Oda Tiyatrosu’nda sahnelenen K›rm›z› Yorgunlar›
adl› oyuna toplu bilet sat›fl›n› ve kampüsten servisle ulafl›m› sa¤lad›. Kulüp 14
Kas›m’da Hiroflima ve Nagasaki’ye at›lan atom bombalar› ile ilgili belgeseli
gösterdi.
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Koç ‹flletme Kulübü
Bilim Toplulu¤u
Sualt› ve Araflt›rma Kulübü
Sanat K. Müzik Toplulu¤u
Bilim Toplulu¤u

Mezunlar Derne¤i
Sualt› ve Araflt›rma Kulübü

E¤lence ve Spor Etkinlikleri
Spor Kulübü’nün katk›lar›yla futbol turnuvas› ve masa tenisi
turnuvalar› Ekim’in son haftas›nda bafllad›. Ayr›ca Spor Kulübü
14 Ekim tarihinde Befliktafl-Alaves maç›na bilet ve servisle
ulafl›m› sa¤lad›.
Radyo Koç Ekim’in ilk haftas› tüm ö¤rencilere yönelik bir
hoflgeldin partisi düzenledi.
Sosyal Aktiviteler Kulübü 23 Ekim tarihinde bir kampus partisi
organize etti.
II. Lig Üniversiteleraras› Basketbol Birincili¤i 17-22 Aralik
2002 tarihleri aras›nda Ö¤renci Dekanl›¤›’na ba¤l› spor
e¤itmenleri taraf›ndan Koç Üniversitesi Semahat Arsel Spor
Salonu’nda organize edildi. Turnuvaya erkeklerde 14 , k›zlarda
ise 6 tak›m kat›ld›.
‹talyanca Kulübü 20 Ekim’de ‹talyanca Ö¤rencilerine yönelik
hoflgeldin partisini kulüp odas›nda gerçeklefltirdi.

Profesyonel Yaflamdan
Konuklar ve Etkinlikler
Koç ‹flletme Kulübü profesyonellerle buluflma etkinliklerinin
ilkinde Superonline Genel Müdürü Savafl Ünsal’› konuk
konuflmac› olarak a¤›rlad›. Kulüp ayr›ca 24 Ekim tarihinde,
kendi üyelerine yönelik olarak, bir özgeçmifl yaz›m› çal›flma
grubunu organize etti.
Pazarlama Kulübü’nün konu¤u Kerem Onursal “Dan›flmanl›k
Nedir?” konulu konuflmas›n› 14 Kas›m’da kampusumuzda
gerçeklefltirdi. Kulüp ayr›ca Kas›m ay› boyunca L’oreal
taraf›ndan organize edilen L’olreal Challenge E-Strat adl›
yar›flman›n kampüsümüzde tan›t›lmas›n› ve yar›flma için
baflvurular›n al›nmas›n› sa¤lad›.
Yeni Ekonomi Kulübü Ekonomiden Sorumlu Devlet Eski Bakan›
Masum Türker’i Sevgi Gönül Oditoryumu’na konuk konuflmac›
olarak davet etti.
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Mezunlar Derne¤i Mentorship Program›

MEZUNLAR DERNE⁄‹

Mezunlar›m›z tecrübelerini paylafl›yor
K

oç Üniversitesi ilk mezunlar›n› 1995
y›l›nda EMBA s›n›f›ndan verirken, di¤er
okullardan farkl› olarak ifl dünyas›na at›lm›fl
yüksek kademelerdeki yöneticilerin bafl›n›
çekti¤i bir “mezunlar a¤›” oluflmaya
bafllad›. Daha sonraki y›llarda Koç
Üniversitesi mezunlar›, ald›klar› kaliteli
e¤itimi kariyerlerine baflar›yla yans›tt›lar.
Türkiye’nin sayg›n hizmet ve sanayi
flirketlerinde görev ald›lar. Mezunlar Derne¤i
olarak, biz de bu ortaya ç›kan profesyonel
mezun profili sayesinde, “Mentorship
Projesi”ni flekillendirmeye bafllad›k.
Mentor-Mezun iliflkisi
2002 y›l› bafl›nda uygulamaya
koydu¤umuz Mentorship Projesi, ifl
dünyas›nda kariyer sahibi ve tamamen
gönüllülerden oluflan mezunlar ekibiyle,
yeni mezun adaylar› aras›nda bire bir
iletiflim kurulmas› temeline dayan›yor.
Mezunlar Derne¤i bünyesinde, mezun
adaylar›ndan gelen baflvurular›, hedefleri
ve kariyer seçimlerine göre de¤erlendiriyoruz. Gönüllü ekibimiz aras›ndan
kendilerine yard›mc› olabilece¤ini
düflündü¤ümüz bir mezunumuzla (mentor)

efllefltirerek onlara yol göstermeyi
amaçl›yoruz. Örne¤in pazarlama sektörü
içinde kariyerini devam ettirmek isteyen
bir mezun aday›n›, kendisine bu sektördeki
tecrübelerini aktarabilecek bir mentor ile
efllefltiriyoruz. Mentor ile mezun aday›n›n
aras›ndaki yüzyüze tan›flmadan sonra
iletiflim taraflar için en uygun ortamda
(telefon, e-posta, ofis ziyareti) devam ediyor.
‹lk iletiflimin do¤ru kifli ile sa¤lanmas› bu
projenin en kritik noktas›n› oluflturuyor.
Tecrübelerimizle yol gösteriyoruz...
Her ne kadar tüm mezunlar›m›z›n kap›lar›
Koç Üniversitesi ö¤rencilerine aç›k olsa da,
do¤ru mezuna do¤ru zamanda ulaflmak
oldukça önemli. Mezun aday›, ilgilendi¤i
sektör, sektördeki flirketler, ifl uygulamalar›
ve kariyer stratejilerini de içeren pek çok
alanda mentorunun tecrübelerinden
faydalanabilir. Mezun adaylar› arzu ettikleri
takdirde henüz üniversiteyi bitirmeden
mezunlar a¤› ile do¤rudan temasa geçerek
sisteme dahil olabilirler. S›n›rl› bir uygulama
ile bafllayan ilk dönem bize oldukça deneyim
kazand›rd›. “Mentorship Projesi”nin giderek
daha profesyonel ve standart bir yap›ya
kavuflmas›n› ve daha genifl bir kitleye

ulaflmas›n› hedefliyoruz. Amac›m›z,
mezunlar a¤›m›z›n bu farkl› ve yo¤un
profesyonel birikimini yeni gelenlere
aktarabilmek.
Üniversitemizde her dönem, Mentorship
Program›m›z› tan›tan bir sunum yaparak
detaylar› mezun adaylar›na aktar›yoruz.
Tüm mezun aday› ö¤rencilerimizin
programa kat›lmalar›n› öneriyoruz. Kat›l›m
için “Mezunlar Derne¤i” ofisine ulaflmak
yeterli. Program ile ilgili daha detayl› bilgi
için Mehmet Akseki ile
(mehmeta@global.com.tr) temasa
geçebilirsiniz. Ayr›ca (0.212) 338 30 34
(dahili: 3034) telefon numaras›ndan ve
alumni@ku.edu.tr adresinden de bilgi
alman›z mümkün. Programa gönüllü olarak
zaman ve enerjilerini harcayan mentorlara
dernek ad›na teflekkür ederiz.

2002 ‹lkbahar Dönemi Mentor’lar Listesi (alfabetik s›ra ile)
Albert Krespin
Ali Tar›k Uzun
Alper Kul
Burçak fiimflek
Cem Alpay
Demet Tunç
Hakan Demir
Jak Telyaz
Kenan Y›lmaz
Mehmet Akseki
Mehmet Alt›oklar
Melda Çak›c›
Murad Ardaç
Murat Tomruk
Münevver Eröz
Ömer Bursal›o¤lu
Tamer Soyupak
Zafer Üstüner
Zeynep Kuman

Analist
Denetim ve Mali ‹fller Koordinatörü
D›fl Ticaret Koordinatörü
Yönetici
Grup Yöneticisi
Ürün Müdürü
Proje Yöneticisi
Müdür Yrd.
Bafl Hukuk Müflaviri Yard.
Müdür Yrd.
Genel Müdür
Pazarlama Uzman›
Stratejik Planlama Koordinatörü
Pazarlama Direktörü
Genel Müdür Yrd.
Genel Müdür Yrd. (Pazarlama)
Finansman Direktörü
Uluslararas› Sat›fl Yöneticisi
Ticaret Müdürü

Bender Menkul De¤erler
Koç Holding A.fi.
Brisa
Do¤an fiirketler Grubu
Koç Sistem Bilgi ve ‹letiflim Hizmetleri A.fi.
Colgate Palmolive
Koç Bilgi Grubu
Deutsche Bank
Koç Holding
Global Menkul De¤erler
AFM Sinemalar›
Koç Bilgi Grubu
Koç Bilgi Grubu
Koç Bilgi Grubu
MNG Bank
Otoyol Pazarlama A.fi.
Arçelik A.fi.
Arçelik A.fi.
Ram D›fl Ticaret A.fi.
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Ö⁄RENC‹ KULÜPLER‹
“Hepimiz bu gezinin
hem ‹talyanca
ö¤renmemizde ve
pratik yapmam›zda,
hem de kültürel
aç›dan kendimizi
gelifltirmemizde çok
yararl› oldu¤una
inan›yoruz.”

‹talyanca Kulübü’nün Floransa gezisinin ard›ndan...

Firenze hat›ras›
Hande Oynar > ‹flletme Bölümü 3. S›n›f

K

oç Üniversitesi’nde ‹talyanca dersi
alan ço¤u insan gibi, ben de her y›l
Eylül ay›nda yap›lan Floransa program›na
gitmek için can at›yordum. Daha önce
kat›l›m›n on kiflinin üzerine ç›kmad›¤›
programda bu y›l tam 26 kifliydik.
Uçaktaki motor ar›zas› nedeniyle 2 saat
geç ve moralimiz bozuk bafllad›¤›m›z gezi,
Milano’dan bafllay›p bir ömür süren yolda,
f›rt›na ve gökgürültüleri aras›nda
neredeyse bir kabusa dönüflmüfltü ki
dünyan›n en güzel flehirlerinden birine,
Floransa’ya vard›¤›m›z› farkettik. Ertesi
gün, devam edece¤imiz okul olan
Linguaviva’n›n bizim için ayarlad›¤›
evlerimize yerlefltik, ev arkadafllar›m›zla
tan›flt›k, k›sa flehir turlar›na ç›k›p
etraf›m›z› ö¤renmeye çal›flt›k. Bir hafta
bile geçmeden hepimiz, bu flirin flehre
çok al›flt›¤›m›z› farkettik. fiehri kar›fl kar›fl
gezmek neredeyse tüm ay›m›z› ald›. Ayn›
zamanda çevredeki birçok flehre trenle
veya otobüsle kolayca gitme flans›m›z›
da en iyi flekilde de¤erlendirdik. Hatta
hafta sonlar› h›zl› trenle Roma, Milano
ve Venedik’e gidip birkaç gün kalmay›
bile baflard›k.
Bu arada neredeyse dönüflte bizi uça¤a
alamayacaklar› kadar al›flverifl yapt›¤›m›z
gerçe¤ini geçip, Floransa’daki
yaflam›m›zdan bahsetmek istiyorum.
Haftaiçi her gün devam etti¤imiz
o k u l u m u z fl e h r i n o r t a s › n d a k i
meydanlardan birinde, tarihi bir binada
her ülkeden ö¤rencilerle dolu küçük
s›n›flardan olufluyordu. Ö¤retmenlerin
cana yak›nl›¤› ve dili ö¤retmedeki
baflar›lar›, bize bir okuldan çok
arkadafllar›m›zla sohbet ortam›ndaym›fl›z
izlenimini veriyordu. Bu yüzden en
e¤lendi¤imiz yerlerden biri okuldu,
diyebilirim. Okuldan ç›kt›ktan sonra
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ço¤u zaman çeflitli
meydanlarda yemek
yemeye gidip, günümüzü
çevredeki barlarda
e¤lenerek tamaml›yorduk.
‹talya’da yedi¤imiz
yemekleri ve içti¤imiz flaraplar› hiçbir
zaman unutabilece¤imizi sanm›yorum.
Floransa’da geçirdi¤imiz bir ay sonunda
eve dönmek isteyen çok az kifli vard›.
Hepimiz bu gezinin hem ‹talyanca
ö¤renmemizde ve pratik yapmam›zda,
hem de kültürel aç›dan kendimizi
gelifltirmemizde çok yararl› oldu¤una
inan›yoruz. Gitmeden önce bir ayda ne
kadar ‹talyanca ö¤renebilece¤imizi merak
ediyorduk; flu anda hepimiz çok daha
rahat ve iyi konuflabiliyoruz. Son derece

sevimli bir halk› olan bu yabanc› flehirde
bir ay boyunca bafl›m›za talihsiz birfley
gelmeden yaflad›k, birçok ülkeden, farkl›
kültürlerden birçok insan› tan›ma
f›rsat›m›z oldu, çok güzel arkadafll›klar
kurduk, say›s›z tarihi yer gezdik. Bu geziyi
düzenleyen üniversitemize, ‹talyanca
ö¤retmenlerimiz Stefania ve Cinzia’ya,
baz›lar›m›z›n burs kazanmas›na olanak
sa¤layan FIAT’a teflekkürlerimi sunar, bu
program›n gelecek y›llarda da devam
etmesini dilerim.
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Van Gölü’nün el de¤memifl güzellikleri

Ö⁄RENC‹ KULÜPLER‹

Tanr› Haldi’nin
Van Deryas›

Koç Üniversitesi
ö¤rencileri bu yaz
Van Gölü’nün su
alt› güzelliklerini
keflfettiler. Pek çok
üniversiteli gencin
bir araya geldi¤i bu
grup gördüklerini
bizler için yazd›...

Asl› fiahin > Uluslararas› ‹liflkiler 4. s›n›f ö¤rencisi

D

enizlerin alt›ndaki güzelliklere
gönül vermifl, y›llard›r dal›fllar›yla ve
araflt›rmalar›yla bizlere bu sessiz dünyan›n
kap›lar›n› aralayan e¤itmenlerle geçti¤imiz
yaz bir araya geldik. Kalabal›k “üniversiteliler
grubu” olarak Van’a do¤ru yola ç›kt›k.
Ekibimizde Bo¤aziçi, Galatasaray, ‹stanbul,
Koç, Sabanc› ve Van Yüzüncü Y›l
Üniversiteleri’nden arkadafllar›m›z vard›.
Liderimiz ve projenin fikir babas› Murat Egi
ile çal›flmak, onun uzmanl›k alan› olan su

alt› araflt›rmalar›ndan yararlanmak ise
ayr›ca gurur vericiydi. Van’a ayak basar
basmaz yöre halk› taraf›ndan çok s›cak
karfl›land›k. Bu herkesin çok hofluna gitti.
Elbette her ekip gibi bizim de araflt›rma
öncesi baz› planlar›m›z vard›. Bunlar›n
bafl›nda Van Gölü’nde yaflayan ve tek
endemik canl› oldu¤u düflünülen ‹nci
Kefali’ninin sosyolojik yaflam›n› incelemek
geliyordu. Ülkemiz iç su bal›klar› üretimi
içinde inci kefali önemli bir yere sahip,

çünkü y›lda 15 bin civar›nda avlanan bu
bal›k türü, tek bafl›na Türkiye iç su bal›¤›
üretiminin üçte birini karfl›l›yor. Fakat nesli
tükenmekte oldu¤u için “Avrupa Hayvanlar›
Koruma Birli¤i” taraf›ndan k›rm›z› listeye
konmufl durumda. Biz de inci kefalinin
yaflam› hakk›ndaki bilgilere yenilerini
ekleyebilmek istiyorduk. Hepimiz suyun
alt›ndaki güzellikleri keflfetmek için
sab›rs›zlan›yorduk. Ne de olsa masmavi
bir dünya bizi bekliyordu.

“Van halk› göle
deniz diyor.
Uçsuz bucaks›z
mavilik
gerçekten de
deniz gibi
görünüyordu...”
9
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Van Gölü canavar› var m›?
Van Gölü suyunun tuzlu ve sodal›
oluflunun yan›nda 9,8 civar›ndaki ph
de¤eri gibi özellikleri yüzünden gölün,
biyolojik çeflitlili¤i oldukça zay›f, ya da
flimdiye kadar gerçek bir araflt›rmaya
tan›k olmad›¤› için öyle oldu¤u
varsay›l›yor. ‹flte bu yüzden biz de “Acaba
baflka canl›lara rastlayabilir miyiz?” diye
elimizdeki plexi-glass’larla gözlerimizi
dört açarak gün boyu yüzey taramalar
ve scuba dal›fllar yapt›k. Van Gölü
gerçekten de yosunun bile olmad›¤› bir
su çölü müydü? Tabii ki arad›¤›m›z ne
bir göl canavar› ne de onun yumurtas›yd›.
Bir belgesel haz›rl›yoruz
Görünenin tasvir edilmesi, tasvir
edilenin görünebilir k›l›nmas› için su
alt›nda ve üstünde yaflananlar› yazarak
anlatabilmekten baflka belgesel bir
çal›flmam›z da var. Bu çal›flmay› yürüten
Burak ve Togay belgeselin çekimlerini

“Bu yaz bizim için
unutulmaz an›larla
doluydu. Hepimiz
birer bal›k olduk
suyun alt›nda. Sakl›
uygarl›klarla
kaybolduk Van’›n gün
bat›m›nda...”
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yak›nda sizlere ulaflt›racaklar. As›l
görülmeyi bekleyen Van Gölü’nü farkl›
k›lan onlar›n gözlerinin gördükleriyle
sizlere eriflebilmek olacak. Urartu Günefl
Tanr›s› Shivini’nin gün bat›m›yla yaratt›¤›
manzara bizi uzun süreli¤ine seyre
dald›r›yor. Hele sönmüfl bir yanarda¤
olan Süphan Da¤›’n›n arkas›nda günefl
batt›¤› zaman Van Gölü’nün rengi
görülmeye de¤er güzellikler yaflat›yor
insana...
Van Gölü de¤il, Van Denizi
Van Gölü tarih boyunca birçok
medeniyete merkez olmufl. Türklerin
Anadolu’ya giriflleri ve ilk yerlefltikleri
bölge de yine Van Gölü’nün bat›s›ndaki
Adilcevaz ve Ahlat olmufl. Bugüne kadar
pek çok isimle an›ld› Van. Mezopotamya
döneminde ad› “Nayri Denizi” idi. Sakin
görünümü yan›nda bazen ürkütücü
dalgalara sahip oldu¤undan Urartular
ona “Dalgal› Deniz” ad›n› verdiler. Hatta

Van halk›yla konuflurken göl kelimesini
kullan›rsan›z hemen düzeltme gere¤i
duyarak onun bir deniz oldu¤u
konusunda uyar›labilirsiniz. Uzmanlar›n
yapt›¤› araflt›rmalarla, gölün tuz yafl›n›n
yaklafl›k 60.150 y›l oldu¤u hesaplanm›fl. Van’› daha da ilginç k›lan Nemrut
ve Süphan volkanlar›d›r. Nemrut’un son
faaliyetinin 1441 y›l›nda oldu¤u biliniyor.
Yani korkulacak bir durum yok. Gölün
oluflumunda da Nemrut’un volkanik
faaliyetlerinin de rol oynad›¤› kabul
ediliyor.
Kamp yerimiz Çarpanak Adas›
Van’›n güney do¤usundaki iki adan›n
ad› Akdamar ve Çarpanak’t›r. Kamp
mekan› olarak biz Çarpanak Adas›’n›
seçtik. Çünkü orada bulunan bir fener
kal›nt›s› bizlere adan›n çevre sular›n›
geçifl yolu olarak kullanan tekne ve
gemilerin bir fenere ihtiyac› oldu¤u ip
ucunu verdi. Yani bu bölgede bir bat›k
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‹NC‹ KEFAL‹ (Chalcalburnus tarichi Pallas)
Cyprinidae familyas› türlerinden olan ‹nci Kefali (Chalcalburnus tarichi Pallas)
yaln›z Van Gölü’nde ve göle dökülen akarsularda yay›l›fl gösteren endemik bir türdür.
Van Kefali, Van Bal›¤›, Van Kalyozu ad›yla da bilinir.
Maksimum a¤›rl›klar› 150-200 gr., uzunlu¤u 25-30 cm. olan ‹nci Kefalleri, Nisan aylar›n›n
bafllar›ndan itibaren sürüler halinde Van Gölü’nün derin k›s›mlar›ndan gelerek akarsu a¤›zlar›na
toplan›rlar. Bu bölgelerin derinli¤i 8-10 m. olup, su s›cakl›¤› 7-8°C civar›ndad›r.
May›s Temmuz aylar›nda akarsulara girerek üremesini tamamlayan ‹nci Kefalleri,
A¤ustos-Eylül aylar›n› göl k›y›s›nda, akarsu a¤›zlar›nda ve buralara yak›n körfezimsi yerlerde
10-20 m. derinliklerde, 17-19°C s›cakl›¤› olan ortamlarda geçirdikten sonra su s›cakl›¤›n›n
Ekim-Kas›m aylar›nda düflmesi sonucunda daha derinlere çekilirler.
Üreme döneminde akarsulara giren ‹nci Kefalleri yumurtalar›n› 0.5-0.8 m. derinliklerde
kumlu çak›ll› taban üzerine b›rak›rlar.

“Gözlerimizi dört açarak scuba dal›fllar
yapt›k. Acaba Van Gölü Canavar› var
m›yd›, yoksa göl gerçekten de yosunun
bile olmad›¤› bir su çölü müydü?..”

olabilirdi. Adan›n tek mimari yap›s› d›fltan
dikdörtgen, içten haç planl›, kolonlar›
aziz resimleriyle süslenmifl bir Ermeni
kilisesiydi.. Akdamar Kilise’sinin
güzelliklerini ise yazarak anlatmak
mümkün de¤il. Kesinlikle yerinde
görülmesi gerekiyor.
Bal›k olmak istedik
Suyun alt›nda kimbilir ne kadar
zamand›r gizlenenler bizlerden
utanmad›lar. Görünmezi görünür k›lmak
için suyun alt›na dald›k. fiimdiye kadar
baflka bölgelerde keyif dal›fllar›nda suyun
alt›nda birer bal›k olmakt› yaflamak
istediklerimiz. Bu sefer suyun alt›nda
gördüklerimiz çok özeldi çünkü yüzy›llard›r
onlara hiç bir göz de¤memiflti... Binlerce
y›ll›k küpler, onlar›n aras›na saklan›p
bize kaçamak bak›fllar atan bal›klar. Hep
“pefllerine tak›l›p gitsek bizi sakl›
uygarl›klara ulaflt›r›rlar m› acaba?” diye
hayal ettik durduk.
An›lar›m›zla geri döndük
Bu geziye gitmeden önce pek ço¤umuz
Van’› hiç görmemiflti. Van’da tan›flt›¤›m›z
arkadafllar›m›z da ‹stanbul’u hiç
g ö r m e m i fl t i . D i l e r i z b i z d e ,
üniversitemizde onlar› misafir ederiz.
Van ekibinden Cem ve Fatih
ö¤retmenlerin bizleri heyecanla
karfl›lamalar›n› ve Mete Kaptan’n›n bizler
için piflirdi¤i o nefis bal›klar› hiç
unutmayaca¤›z.
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Ö⁄RENC‹ KULÜPLER‹
Bu yaz
Koç Üniversitesi
ve Y›ld›z Teknik
Üniversitesi
ö¤rencilerinden oluflan
bir ekip Alada¤lar’›n
zirvesine t›rmand›lar.
KÜ’nden Günefl
Ergüden yaflad›klar›n›
anlat›yor.

Bir Demirkaz›k hikayesi: Alada¤lar’a t›rman›fl

Da¤ izin verirse
zirvesine ulafl›rs›n!
Günefl Ergüden > Ekonomi Bölümü 3. s›n›f ö¤rencisi

“D

a¤ izin verirse zirvesine ulafl›rs›n.”
der usta da¤c›lar. Karlar›n aras›nda
olanca gücümüzle yürümeye çal›flmak,
kayalardan s›zan sularla serinlemek,
masmavi gökyüzünde beyaz bulutlar›n
zirveye dokunufluna tan›k olmak... Bu yaz
yine Alada¤lar’›n ça¤r›s›na kulak vererek
yola ç›kt›k. Hepimiz o kadar heyecanl›yd›k
ki, akl›m›zda sadece zirvenin bizi
beyazl›¤›na çeken o eflsiz güzellikleri vard›.
Alada¤lar’a her “faaliyete” geliflimizde
oldu¤u gibi Ni¤de Otogar›’nda seyrek kalkan

“Da¤›n dibinden yükseklere kadar devam eden
dik beyaz yollar, gerçekten de bu mevsimde
da¤› daha da bir ihtiflaml› k›l›yordu.“
12
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Çamard› arabas›n› aramaya koyulduk.
Bizimle birlikte Alada¤lara do¤a yürüyüflü
yapmak isteyen üç kifli ve birkaç köylü
amcayla beraber floförle fiyatta anlaflt›k
ve arabay› erken kald›rmaya ikna edip yola
düfltük.
Bulutlar hepimizi telaflland›rd›
Ni¤de’den Çamard› yönüne giderken
sanki üç boyutlu bir Van Gogh tablosunun
içinde ilerliyorduk. Yolun sa¤› ve solu
rengarenk çiçek tarlalar›yla dolup taflm›flt›.
Adeta bir renk cümbüflü gözlerimizi
kamaflt›r›yordu. Gökyüzü masmaviydi, ama
sevgili Alada¤›m›z kendini yine gölgeye
çekmifl sanki yaz›n keyfini ç›kar›yordu.
Meteoroloji Kayseri’ye on günlük parçal›
bulut teflhisi koymufl ama ya¤›fl vermemiflti,
biz de buna güvenerek Demirkaz›k
civar›ndaki bulutlara kafam›z› takmad›k.
Fakat, güney taraf›ndaki koyu bulutlar
akl›m›za tak›lmad› de¤il. Çünkü bulutlar›n
güneyden gelmesinin Alada¤lar’› nas›l bir
cehenneme dönüfltürece¤ini daha önceleri
defalarca tecrübe etmifltik.
Da¤ bizi kendine çekiyordu
Demirkaz›k köprüsüne geldi¤imizde,
Salim Abi bizi karfl›lad›. Daha önce
planlad›¤›m›z gibi ekibimizi Sokulup›nar’a
kadar traktörüyle b›rakacakt›. Yola
ç›kmadan evde yap›lm›fl tereya¤›, peynir,
yufka, sucuk ve zeytinle kar›nlar›m›z› bir
güzel doyurduk. Çaylar›m›z› da içip
üstümüze çöken rehaveti daha atamadan
traktörümüze kurulduk ve yola koyulduk.
Nihayet Sokulup›nar’a ulaflt›k. Haz›rl›klar›
tamamlay›p yürümeye bafllad›k. Narpuz
Bo¤az›’ndan akan dere kenar›nda ilerleyip

nefis kaya duvarlar› aras›ndan vadiye
girdik. Da¤›n dibinden epeyce yükseklere
kadar devam eden bu dik beyaz yollar
gerçekten de bu mevsimde da¤› daha da
bir ihtiflaml› k›l›yordu. Her ne kadar
ayaklar›m›z›n alt›ndaki tekerlek misali
çarflak, yani çeflitli büyüklüklerde tafl
m›c›rlar› bize rahats›zl›k verse de haziran
ay›nda do¤an›n muhteflem görüntüsü
hepimizi büyülemiflti. Yaklafl›k iki saatlik
çarflak t›rman›fl›ndan sonra Peck
Kulvar›’n›n bafllang›c›na vard›k ve hemen
dibine kamp kurduk. fians›m›za kulvar›n
dibinden su ak›yordu. Yak›t›m›z› ve
enerjimizi kar eritmek için
harcamayacakt›k. Kulvar dev beyaz bir
y›lan gibi önümüzde ilerliyor, yükseliyor ve
uzakta gözden kayboluyordu.
Demirkaz›k’a Peck/Hodgkin Rotas›
Alada¤lar’dan yaz›l› olarak bahseden
ilk kifli 19. yüzy›l›n ortalar›nda Rus jeolog
P. de Tchihatcheff‘dir. Bu tarihten sonra
Alada¤lar’a botanikçiler, araflt›rmac›lar
ve da¤c›lar gelmeye bafllam›fllar.
Avusturyal› jeolog Franz Schaffer Güney
Alada¤lar’daki Alaca zirvesindeki
manzara ile karfl›laflt›¤›nda “herhangi
bir di¤er da¤ manzaras›n› altedebilecek
müthifl zirveler, azametli yükseklikler ve
say›s›z zirvelerine ad›m at›lmam›fl olan
bakir da¤lar” yorumunu yapm›flt›r.
Neticesinde da¤c›lar›n bu büyüleyici
da¤lar silsilesine ak›n etmesine ve dolayl›
olarak da 3760m.’lik Demirkaz›k
zirvesinin ilk ç›k›fl›na vesile olmufltur.
1927 y›l›nda Dr. Georg Künne, Dr. Wilhelm
Martin ve efli Marianne, Demirkaz›k
D a ¤ › ’ n a i l k b a fl a r › l › g i r i fl i m i

Generated by PDFKit.NET Evaluation

gerçeklefltirmifller. Alada¤lar’›n bu en
yüksek zirvesinin fethinde cesur
rehberleri Veli Çavufl’un hayati rolü de
hala da¤›n etraf›ndaki köylerde anlat›l›r.
1943’ün Temmuz ay›nda L. H. Hurst,
Edward H. Peck ve Robin Hodgkin’den
oluflan ‹ngiliz ekip Demirkaz›k Da¤›’na
yayladan bafllayarak güneybat› yönünde
zorlu bir kulvardan t›rmanm›fllard›r. Bu
kulvara günümüzde Hodgkin/Peck Kulvar›
denilmektedir. Bu ikiliden Peck, çeflitli
ekiplerle Alada¤lar’›n Kald›, Alaca,
Direktafl gibi önemli zirvelerin ç›k›fllar›n›
yapm›flt›r. 1954 Temmuz’unda Ersin Alok
ve Rasim Ak›n taraf›ndan ilk Türk ç›k›fl›
yap›lan Peck/Hodgkin rotas›, özellikle
ilkbahar sonu, yaz bafl› kulvarda donan
kar sebebiyle çok keyifli hale gelir.
Demirkaz›k çeflitli rotalar› ve uzun
duvarlar›yla halen birçok da¤c›n›n
burnunda tüten heybetli ve teknik bir
da¤d›r.
Vadi buz kesmiflti
Gecenin ortas›nda yola ç›kaca¤›m›z için
makarnam›z› yedik ve yatt›k. Sabaha
karfl› 03.00’de kalk›p haz›rlanmaya
bafllad›k. Hava aç›kt›. F›rt›na ihtimaline
karfl› yön bulma cihaz› GPS’i açt›m,
kramponlar› takt›k, kazmalar› ald›k ve
04.15 gibi kulvara girdik. Kulvar bir süre
30-50 º devam etti. Genelde sert kar ve
cam buzda yol al›yorduk. Yaklafl›k bir
saat sonra çatala vard›k. Buradan sola
m› sa¤a m› sapaca¤›m›z konusunda
çeliflkiye düfltük. Her zaman flöyle
söylerler “hep sa¤dan gidin, her yol ayn›
yere ç›kar.” Her yol ayn› yere ç›k›yorsa,
daha güzel görünen sola sapmaya karar
verdik. Yar›m saat daha t›rmand›ktan
sonra 3400m civar›ndaki düzlü¤e vard›k.
Fakat bu yolun bir uçuruma ç›kt›¤›n›
ö¤renmek bize bir hayli zaman
kaybettirdi ve moralimiz bozuldu.
Vadinin s›rt hatt›n› do¤uya do¤ru takip
ederek tekrar yola koyulduk. Bu arada
aya¤›m›z›n alt›ndan tafllar kay›yor, küçük
çak›l tafllar› bafl›m›za düflüyordu.

Zirve muhteflem görünüyordu
Yaklafl›k yar›m saatlik t›rman›fltan sonra
ileride bir tepede zirve defteri kutusunu
gördük ve bilinmezli¤e yapt›¤›m›z yolculuk
bir anda amaçl› bir zirve t›rman›fl› halini
ald›. S›rt›n güney yamac›ndaki kayalardan
dikkatlice ilerleyerek zirveye vard›k.
Alada¤lar’›n en yüksek zirvesindeydik.
Yedigöller, Erciyes, Hasan Da¤›, Bolkarlar,
hepsi de eflsiz manzaralar›yla bizi
selaml›yordu. Bu arada güneyden gelen
bulutlar zirve keyfimizi çok uzatmamam›z›
ö¤ütlüyordu. Telefonlar edildi. Zirve
foto¤raflar› çekildi. Deftere yaz›lar yaz›ld›.
Tafllar topland› ve yavafl yavafl, istemeye
istemeye inifle geçildi. Esas zor k›s›m
flimdi bafll›yordu. Yorgunluktan bozulan
vücut koordinasyonu serbest geçilen yerleri
daha riskli bir hale getiriyordu. Çok dikkatli
olmal›yd›k. Baz› yerlerde ip açmaya karar
verdik. 60-70 derecelik yamaçta iki ip
boyu ip açarak emniyetli bir flekilde indik.
Ama sand›¤›m›zdan daha fazla zaman
kaybettik. Güneflle beraber kar biraz
yumuflam›fl ve topuklanarak inilecek
k›vama gelmiflti. ‹pleri toplay›p
topuklamaya bafllad›k. Yer yer düflüp
kazmayla durmak da zaman›nda ald›¤›m›z
e¤itimlerin de¤erini daha iyi anlamam›z›
sa¤l›yordu. Yolda yerel jargonla geyiklerle
yani da¤ keçileriyle karfl›laflt›k. Onlar›n
oldukça yetenekli inifl-ç›k›fllar›n› büyük
bir k›skançl›kla izledik.
Da¤› keflfetmenin keyfiyle geri döndük
Biz döndükten befl dakika sonra ya¤mur
bafllad› ve Demirkaz›k sise büründü. Çok
flansl›yd›k. Da¤ bize yol vermiflti. Hepimiz
çok mutluyduk. O günü orada geçirip ertesi
sabah Sokulup›nar’a inmeye karar verdik.
Narpuz Vadisi’nden inerken
bu da¤da yap›lacak çok fley
oldu¤unu bir kez daha
anlad›m. Ç›k›lmam›fl yüzlerce
duvar ve kulvar vard›
keflfedilecek. Yap›lacaklar›n
ve yaflanacaklar›n s›n›r›n›n
olmad›¤› bir do¤a harikas›

buras›. Bu arada bizden size bir öneri:
Alada¤lar hakk›nda daha fazla bilgi
edinmek isterseniz Ömer B. Tüzel’in Homer
Yay›nlar›’ndan ç›km›fl “The Aladag: Climbs
and Treks in Turkey’s Crimson Mountains”
kitab›n›n Tunç F›nd›k çevirisinden
edinebilirsiniz.

“Hepimiz o kadar
heyecanl›yd›k ki,
akl›m›zda sadece
zirvenin bizi
beyazl›¤›na çeken
o eflsiz güzellikleri
vard›.”

“Yaklafl›k yar›m saatlik t›rman›fltan sonra
ileride bir tepede zirve defteri kutusunu gördük
ve bilinmezli¤e yapt›¤›m›z yolculuk bir anda
amaçl› bir zirve t›rman›fl› halini ald›.”
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ARAfiTIRMA
Geliflmekte olan
ülkelerde çevre
duyarl›l›¤› ve çevre
için somut birfleyler
yapma e¤ilimi
geliflmifl ülkelere göre
çok düflüktür.
Türkiye de bu
ülkelerin içinde yer
almakta ve hatta en
alt s›ralarda olmas›yla
dikkat çekmektedir.

Küresel Çevrecilik ve
Türkiye Yans›mas›
Yrd. Doç. Dr. Fatofl Gökflen > KÜ Sosyoloji Bölümü

K

üresel çevrecilik ve çevre aktivizmi
1970’lerin ortalar›ndan bafllayarak
sosyal bilimlerin oldukça tart›fl›lan
konular›ndan biri olmufltur. Yine ayn›
y›llarda ortaya at›lan ve bugün hala
tart›fl›lan çevre duyarl›l›¤›n› aç›klayan
tezlerden en fazla ses getireni kuflkusuz
Abraham Inglehart’›n postmateryal
de¤erler tezidir. Bu teze göre çevrecilik
ve çevre duyarl›l›¤› yaln›zca geliflmifllik
düzeyi ve tabii ki gelir seviyesi yüksek
ülkelerin karfl›layabilece¤i bir toplumsal
harekettir. ‹kinci Dünya Savafl›ndan sonra
ekonomik büyüme ve yeniden yap›lanma
ile bireylerin de¤erlerinde önemli
de¤ifliklikler olmufltur. Bireylerin de¤er
verdi¤i art›k ulusal güvenlik veya ekonomi
gibi “materyal” kayg›lar de¤il, düflünce
ve ifade özgürlü¤ü, toplumsal eflitlik,
çevre temizli¤i gibi genelde yaflam
kalitesini ilgilendiren “postmateryal”
de¤erlerdir.
Postmateryal de¤erler tezi çerçevesinde
farkl› ülkelerde yap›lan araflt›rmalar
gerçekten de Inglehart’›n tezini destekler
nitelikte sonuçlar ortaya koymufltur.
Geliflmekte olan ülkelerde çevre
duyarl›l›¤› ve çevre için somut birfleyler
yapma e¤ilimi geliflmifl ülkelere göre çok
düflüktür. Türkiye de bu ülkelerin içinde
yer almakta ve hatta en alt s›ralarda
olmas›yla dikkat çekmektedir.
Fakat bu çal›flmalarda önemli bir nokta
gözden kaç›r›lmaktad›r. Yap›lan bütün
anket çal›flmalar›nda “çevre kirlili¤inden
duyulan kayg›” farkl› çevre sorunlar›
ayr›flt›r›lmadan çok genel bir çevre sorunu
olarak ortaya konulmufltur. Burada
vurgulanmas› gereken, farkl› çevre

14
Click here to unlock PDFKit.NET

Generated by PDFKit.NET Evaluation

sorunlar› farkl› sosyo-ekonomik
düzeylerdeki gruplar› farkl› aç›lardan
etkilemektedir. Üst sosyo-ekonomik grup
hava ve su kirlili¤ine karfl›n kendini
koruyabilirken alt sosyo-ekonomik kesim
gerek çal›flt›klar› ifl alanlar› ve gerekse
yaflad›klar› mekanlar çerçevesinde
günlük yaflam içinde kirli hava ve suyun
olumsuz etkilerini çok daha fazla
yaflamak durumundad›rlar. Bunun
yan›s›ra, ozon tabakas›ndaki incelme
veya sera etkisi gibi günlük yaflam içinde
somut olarak karfl› karfl›ya kalmad›¤›m›z,
ancak bilgi düzeyinde etkilerini
anlayabildi¤imiz çevre sorunlar› e¤itim
ve bilgiye ulaflma kanallar› daha yayg›n
olan üst sosyo-ekonomik düzeyde bir
kayg› nedeni olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Bu nedenle çevre duyarl›l›¤› ve çevre
davran›fl› ölçümleri mutlaka çevre
sorunlar›n›n farkl› boyutlar›n› gözönüne
almal›d›r.
Bu boyut gözönüne al›narak Bo¤aziçi
Üniversitesi’nden Fikret Adaman ve Ünal
Zenginobuz ile Istanbul’da rastsal
örnekleme yöntemi kullanarak 1565 kifli
ile yapt›¤›m›z çal›flma ilginç sonuçlar
ortaya koymufltur. Di¤er çal›flmalardan
farkl› olarak, bu çal›flma çevre sorunlar›n›
yerel/somut ve küresel/soyut olarak ikiye
ay›rm›flt›r. Yerel/somut çevre sorunlar›
içinde hava kirlili¤i, su kirlili¤i, toprak
erozyonu gibi bireylere direk tehdit ve
tehlike oluflturan sorunlar yer al›rken,
küresel/soyut çevre sorunlar› içinde sera
etkisi, ozon tabakas›ndaki incelme gibi
gözle görülmeyen ve direk tehdit
oluflturmayan sorunlar yer alm›flt›r.

Beklentiler do¤rultusunda, çevre
duyarl›l›¤› yerel/somut çevre sorunlar›
için özellikle düflük gelir düzeylerinde,
Inglehart’›n bulgular›n›n tersine üst
sosyo-ekonomik düzeyden daha yüksek
ç›km›flt›r. Çünkü çevre kirli¤inin bedeli
düflük gelir gruplar›nca daha a¤›r olarak
ödenmektedir.
Araflt›rman›n ileriki aflamalar›nda çevre
sorunlar›n› daha da ayr›flt›rarak, çevre
kirlili¤inden duyulan kayg›n›n yan›s›ra,
çevre sorunlar›n›n çözümü için gereken
davran›fllar›n farkl› çevre sorunlar›na
göre nas›l da¤›ld›¤› incelenmifltir. Bu
ba¤lamda yerel çevre sorunu olarak
Bo¤az ve Marmara Denizi kirlili¤i, ulusal
çevre sorunu olarak toprak erozyonu ve
küresel sorun olarak ozon tabakas›ndaki
incelme 3 farkl› varsay›msal senaryo
olarak örneklem grubuna sunuldu. Her
senaryo, sorunun tan›m›n› ve sorunun
çözümü için gereken ayr›nt›l› projeyi
içermekteydi. “Ba¤›ml› de¤erlendirme”
(contingent valuation) yöntemi ile her
cevaplay›c›ya bu çözüm projesi için bir
defaya özgü olmak üzere aile
bütçelerinden ne kadar para ay›rmaya
istekli olduklar› soruldu. Bu tür ba¤›ml›
de¤erlendirme yöntemleri çevre gibi
piyasalarda fiyatland›rmas› olas›
olmayan kamu mallar›na de¤er biçmek
için son y›llarda s›k s›k kullan›lan ve
oldukça tart›fl›lan bir yöntemdir.
Beklentiler do¤rultusunda soruna co¤rafi
uzakl›k artt›kça ödeme e¤iliminin de
düfltü¤ü gözlendi. En fazla ödeme e¤ilimi
yerel sorun olarak belirlenen Marmara
Denizi ve Bo¤az kirlili¤i için ortaya

ç›karken en az ödeme e¤ilimi ozon
tabakas›ndaki incelme için önerilen
projeye olmufltur. Inglehart’›n gelifltirdi¤i
postmateryel de¤erler ölçe¤i yerel sorun
için ödeme e¤ilimini belirlemezken,
küresel sorun için istatistiki olarak
anlaml› bir belirleyicidir. Bunun yan›s›ra,
yerel sorun için ödeme e¤ilimini belirleyen
çok önemli di¤er ölçü de, meslek ve gelir
durumudur.
Yaln›z burada belirtilmesi gereken
önemli nokta örneklem grubunun
%50’sinin hiç bir ödeme yapmay› kabul
etmemesidir. Hiç bir flekilde hiç bir proje
için ödeme yapmayan kesimin %70’i
bunun nedenini maddi zorluklar olarak
aç›klarken, ikincil olarak Türkiye’deki bu
tür projelere karfl› güvensizli¤i dile
getirmifltir. Bu güvensizlik çözüm
projesini üstlenecek kurumun hangisi
olmas› gerekti¤i sorusunda da ortaya
ç›km›flt›r. Hükümet, parlamento,
belediyeler, sivil toplum kurulufllar› ve
uluslararas› örgütler seçenekleri
aras›ndan, örneklem grubu çok a¤›rl›kl›
olarak sivil toplum kurulufllar› ve
ard›ndan da uluslararas› örgütleri
sorumlulu¤u alabilecek kurumlar olarak
belirlemifltir.
Sonuç olarak çevre duyarl›l›¤›n›
yaln›zca geliflmifl ülkelerin tekelinde olan
post-materyal bir de¤er olarak alg›lamak
yan›lt›c›d›r. Çevre duyarl›l›¤› maddi
güvence ve e¤itimin yan›s›ra yerele
özgü çevre sorunlar›n› ve bunlarla içiçe
geçmifl kurumsal ve siyasi yap›y› da
yans›tmaktad›r.
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DOSYA
Üniversitelerin
misyonu ö¤rencilerine
iyi bir ö¤renim
vermekle s›n›rl›
kalmamal›d›r.
Koç Üniversitesi,
ö¤rencilerine
üniversiteye
bafllad›klar› ilk günden,
mezun olana dek
kiflisel ve sosyal
geliflimlerine Destek,
Dayan›flma ve Dan›flma
Programlar›’yla
yard›mc› oluyor.

Destek
Dayan›flma
Dan›flma

Ü

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aycan
(KÜ Fen-‹nsani Bilimler ve
Edebiyat Fakültesi)
Didem Mersin Al›c›
(Ö¤renci Dekanl›¤›)

niversite, ö¤rencilere belli konularda
‘ö¤renim’ edindirilen kurum olman›n
ötesinde, bütünsel bir ‘e¤itim’ sa¤lama
misyonunu da tafl›r. Kuflkusuz ‘e¤itim’in
kapsam› içine ö¤rencilerin profesyonel
oldu¤u kadar kiflisel ve sosyal alanlarda
da kendilerini gelifltirmelerine olanak
sa¤lamak girer. Üniversiteden mezun
olan gençlerin yaln›zca uzmanlaflt›klar›
konular› iyi bilen kifliler de¤il, kendini
ve toplumu tan›yan, sosyal bilinci ve
özgüveni yüksek olan, karfl›laflt›¤›
problemlerle etkili bafla ç›kabilen bireyler
olarak hayata at›lmalar› beklenir. Dosya
konumuz olan bu ‘e¤itim’ sürecini
incelemeye en bafl›ndan, ‘üniversiteye
ad›m›m›z› att›¤›m›z o ilk gün’den
bafllayal›m.
Üniversiteye bafllamak, içinde çeflitli
zorluklar› bar›nd›ran bir süreçtir.
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Ergenlikten yetiflkinli¤e geçilen bu
dönemde üstesinden gelinmesi gereken
evreler aras›nda, aileden uzakta kendi
ayaklar› üzerinde durma, bireyselleflme,
bilinçli seçimler yapma, kiflisel, sosyal,
akademik iliflkileri kurma ve bunlar›
dengede tutma ve elbette belirli bir
akademik baflar›y› yakalama say›labilir.
Bu geçifl veya uyum süreci dengeli ve
sa¤l›kl› bir birey için bile zorlay›c› olabilir.
Bu dönemde gerekli psiko-sosyal destek
sa¤lanmazsa, yaflanan tüm zorluklar
akademik baflar›s›zl›¤a, motivasyon
eksikli¤ine ve hatta depresyon, kayg›
bozukluklar› gibi ciddi psikolojik
sorunlara sebep olabilir. ‹flte, “akran
destek-dayan›flma programlar›” bu
sorunlar›n oluflmas›n› engellemeyi veya
henüz oluflum aflamas›nda çözmeyi
amaçlayan koruyucu bir rehberlik ve

dan›flmanl›k sürecidir. “Akademik
dan›flmanl›k” ise, ö¤retim ile e¤itim
aras›ndaki fark› ortaya ç›kartmakta ve
gençlerin ‘e¤itim’ine katk›da
bulunmaktad›r. Koç Üniversitesi’nde
okuyan bütün ö¤rencilerin çeflitli
düzeylerde ve dönemlerde
yararlanabilece¤i bu destek yani
dayan›flma ve dan›flma programlar›
onlar›n üniversitemize, yeni bir akademik
ortama ve yurt yaflam›na rahat uyum
sa¤lamas›ndan bafllay›p, e¤itimleri
boyunca aktif olarak bu programlara
kat›l›p kendilerini ve becerilerini
gelifltirebilecekleri sosyal faaliyetlere
kadar uzanan bir yelpazeye yay›lm›flt›r.
AKRAN DESTEK VE DAYANIfiMA
PROGRAMLARI
Hedef Kitle: Akranlar›n›z
Üniversiteye daha dün bafllam›fls›n›z,
ailenizden ilk defa ayr›lm›fls›n›z ve daha
yeni yeni tan›flmaya bafllad›¤›n›z
akranlar›n›zla ayn› yurtta kal›yorsunuz.
Yaflayaca¤›n›z zorlu bir olay karfl›s›nda
ortaya ç›kan ilk duygular›n›z karars›zl›k,
korku, piflmanl›k, karmafla, üzüntü,
sinirlenme, s›k›nt› olmaz m›? ‹flte akran
dayan›flmas› bu noktada devreye girerek
bu duygular› ve ilk tepkileri yumuflat›r;
dolay›s›yla söz konusu olayla kolayca
bafletmeyi sa¤lar. Matematik bölümü
dördüncü s›n›f ö¤rencisi olan Halil Biflgin
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“Liseyi yeni bitirmifl bir insan için kazanma
k u fl a ¤ › n d a k a y b e t m e k y a d a
kaybetmemektir üniversitenin ilk y›l›”
diyerek konu hakk›ndaki görüflünü son
derece net bir flekilde ortaya koyuyor.
Deneyimli bir mentor ve yurtta bina
sorumlusu (Resident Assistant-RA) olarak
çal›flm›fl olan Halil, “S›radanlaflmas›
kaç›n›lmaz gibi görünen hayatla mücadele
ad›na ya motive edici bir süreç ya da
beklentilerin ve güzel hayallerin sonu bu
y›llard›r bence. ‹flte bu gibi ihtimallerin iç
içe girdi¤i, bir girift bilmece gibi zihinleri
allak bullak etti¤i o anda s›rt›n›z› s›vazlayan,
dertlerinizi kendi derdi edinen insanlar
göreceksiniz Koç Üniversitesi’nde.
Bunlardan kimisi ayn› yurdu paylaflt›¤›n›z
bina sorumlusu, kimisi de sizin y›l boyunca
rehberli¤inizi üstlenen Akran DestekDayan›flma Program› kapsam›nda görevli
gönül erleri mentor’lar›n›z olacak” diyor.
Ö¤renci Dekanl›¤›’ndan Didem M. Al›c›
Akran Destek ve Dayan›flma Programlar›
konusunda “Hem hedef kitlesini oluflturan
ö¤rencilere, hem de bu program› yürütmekte
görev alan ö¤rencilerimize kendilerini
tan›ma, sosyalleflme, ba¤›ms›zlaflma,
sorumluluk alma ve olgunlaflma yolunda
f›rsatlar sunar. Ö¤rencilerimiz akademik
konular d›fl›nda faaliyet göstererek kendi
ilgi alanlar›n› keflfetme ve kendilerini bu
konuda yetifltirme flans›n› yakalarlar. Çeflitli
alanlarda sosyal faaliyetlere kat›lmakla
çok yönlü ve aç›k fikirli bireyler olma
yönünde geliflirler” diyor.
Rehber Ö¤renci (Mentorship) Program›
Bu program çerçevesinde üniversitemize

yeni giren ö¤rencilerimiz onikifler kiflilik
gruplara ayr›l›r ve üst s›n›flardan bir rehber
ö¤renci (mentor) y›l boyunca onlar›n rehberi
ve grup lideri olur. Akademik, sosyal veya
kiflisel herhangi bir sorunla karfl›laflan yeni
ö¤rencilerin (mentee’lerin) ilk
baflvuracaklar› kifli rehberleridir. Koç
Üniversitesi’nde bir mentor olan Ufuk
Akçi¤it insanlar›n üniversiteyi kazand›ktan
sonra yeni okullar›nda geçirdikleri ilk
günlerin çok zor oldu¤unu, y›llarca al›fl›lan
çevreden kopup yepyeni bir dünyan›n içine
girildi¤ini aç›kl›yor. Ufuk, “Al›flana kadar,
bu yeni dünyadaki ilk günlerinizde
yapayaln›z hissedersiniz kendinizi. ‹flte yeni
çevredeki bu geçici yaln›zl›¤› bozan ilk
dostlar mentor’lard›r. Mentor, mentee’sine
onun yan›nda oldu¤unu hissettirir. Yeni
okuldaki dostu ve rehberi oldu¤unu gösterir.
Bu ilk gün bafllayan dostluk, ço¤u zaman
y›llarca sürer gider. Örne¤in mentee’lerimin
hemen hemen hepsiyle s›k› dostlu¤um hala
devam etmektedir ve hala gelip bana fikir
dan›fl›rlar, sorunlar›n› anlat›rlar, beraber
çözüm bulmaya çal›fl›r›z” diyor. Mentormentee iliflkisinin büyük-küçük iliflkisinden
daha çok yak›n iki dostun arkadafll›¤›
oldu¤unu söyleyen Ufuk, zaman geçtikçe
aradaki iletiflimin tek tarafl› yard›m

olmaktan ç›kt›¤›n› ve karfl›l›kl› yard›mlaflan
iki yak›n dost iliflkisine döndü¤ünü
aç›kl›yor. Ufuk “Sadece ben mentee’lerime
de¤il, onlar da bana ço¤u zaman yard›mc›
olurlar. Örne¤in, geçen y›l apandisit a¤r›m
tuttu¤unda yan›mda olan ilk insanlardan
biri mentee’mdi ve ameliyat an›ma kadar
yan›mdan hiç ayr›lmad›. O çaresiz
zaman›mdaki deste¤i asla unutamam.
Ya da baz› mentee’lerimle ayn› dersi
ald›¤›m›z zamanlar oldu. S›navlara birlikte
haz›rland›k, ödevlerimizde birbirimize
yard›mc› olduk, bilgilerimizi paylaflt›k.
Bütün bu güzellikleri, bizleri bir araya

Kimler, nas›l rehber ö¤renci olur?
Rehber ö¤renci olmak için baflvurular her y›l Mart ay›n›n
sonuna kadar Ö¤renci Geliflim ve Destek Koordinatörü’ne
yap›l›r.
Rehber ö¤rencilerde afla¤›daki özellikler aran›r:
> Kiflilik olgunlu¤u,
> Sorumluluk duygusu,
> ‹nsani duyarl›l›k ve anlay›fl,
> Sosyallik,
> Akademik baflar› (Genel not ortalamas› en az 2.5,
dönem not ortalamas› en az 2.00)
> Temiz disiplin sicili,
> ‹kinci, üçüncü veya dördüncü s›n›f ö¤rencisi olmak,
> Yurtta kalmak.
Daha önce rehber ö¤renci olarak baflar›yla görev yapm›fl
olmak tercih sebebidir. Ön elemeyi geçen adaylar, Ö¤renci
Dekanl›¤›’na mülakata ça¤r›l›rlar. Rehber ö¤renciler her
akademik y›l›n bafl›nda üniversitenin akademik, idari
iflleyifli hakk›nda bilgilendirilirler. Ayr›ca görevleriyle ilgili
konularda psikoloji e¤itimi al›rlar.
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DOSYA
getirdi¤i için “Mentorship” program›na
borçluyuz” diyor.
Ortak KÜ kültürünün geliflmesi
Rehber ö¤renciler gruplar›ndaki
üniversiteye yeni bafllayan ö¤rencilerin
birbirleriyle kaynaflmas›n› sa¤lamak ve
onlarla çeflitli sosyal etkinlikler düzenlemek
amac›yla ortak Koç Üniversitesi kültürünün
geliflmesine önemli katk›larda bulunurlar.
“Tabii ki mentor’lar için bu kadar farkl›
karaktere sahip birçok insanla samimiyet
kurmak güç” diye ekliyor Ufuk Akçi¤it:
“‹nsan iliflkileri hakk›nda belirli bir birikime,
tecrübeye ve e¤itime ihtiyaç duyuyorsunuz.
Bunun içindir ki; mentor ve RA olarak
görevlendirilen kifliler belirli bir altyap›ya
sahip olduklar›n› ispatlad›klar› bir seçimden
sonra göreve gelirler. Seçildikten sonra,
konular›nda uzman e¤itmenlerce e¤itilirler.
Mentor’lar ve RA'ler bu e¤itim sürecinden

sonra daha bilinçli ve kafalar›ndaki birçok
soru iflaretinden ar›nm›fl hissederler
kendilerini. Bu e¤itimlerin kiflili¤ime ve
bilgi birikimime çok katk›s› oldu. Mentor
ve RA programlar›n›n baflar›lar› rastlant›
de¤il bilakis plan, birikim, emek ve özverinin
sonucudur. “
Proje nas›l bafllad›?
Didem M. Al›c› “Bugünkü Rehber Ö¤renci
Program› uzun denemelerden sonra
baflar›ya ulaflt›” diyor ve ekliyor: “‹lk defa
1994-95 akademik y›l›nda Ö¤renci
Dekanl›¤›’n›n koordinasyonunda Tak›m
Çal›flmas› Projesi (Teamwork Project) ad›
alt›nda bafllad›. Ortak programda bütün
birinci s›n›flar›n ald›¤› tarih ve ‹ngilizce
yaz›l› iletiflim derslerindeki ö¤renciler, daha
büyük s›n›ftan akademik aç›dan baflar›l›
ö¤rencilerin liderli¤inde befler kiflilik
tak›mlara ayr›ld›lar. Her tak›m dersle ilgili

bir projeyi ortaklafla tamamlamakla
yükümlüydü. Ancak bu proje akademik
personelin yükünü fazlas›yla artt›rd›¤› için
bu flekliyle devam ettirilemedi. Gene de
1995-99 y›llar› aras›nda bütün birinci s›n›f
ö¤rencileri befler kiflilik rastlant›sal gruplara
ayr›ld›lar ve her gruba özellikle akademik
konularda rehberlik edecek bir “mentor”
temin edildi. Program›n yak›ndan izlenmesi
sonucunda rehber ö¤rencilerin gruplar›na
gerekti¤i gibi ulaflamad›klar› saptand›.
Bunun nedeninin hedef kitlesinin yanl›fl
seçilmifl oldu¤u anlafl›ld›. Zira do¤rudan
birinci s›n›fa bafllayan ö¤renciler zaten
akademik konularda destek almaya ihtiyaç
duymayacak bir donan›mla üniversite
hayat›na bafll›yorlard›. Haz›rl›k sonras›
birinci s›n›f olan ö¤renciler ise, ilk y›llar›nda
s›k›nt›larla yaflad›klar› ve k›smen geride
b›rakt›klar› uyum süreci s›ras›nda zaten
kendi destek sistemlerini kurmufl

Rehber Ö¤renciler Ne Yaparlar?
Mentor’lar›n temel görevi Koç Üniversitesi’ne yeni bafllayan ö¤rencilerin üniversite ve yurt yaflam›na k›sa sürede uyum sa¤lamalar›na
ve birbirleriyle kaynaflmalar›na yard›mc› olmakt›r. Bu görevi yerine getirmek için afla¤›daki çal›flmalar› yapmakla yükümlüdürler:
• Oryantasyon ön haz›rl›klar›na katk›da bulunurlar ve tüm oryantasyon boyunca ücret almaks›z›n görev yaparlar.
• Oryantasyon s›ras›nda görevlerinin gerektirdi¤i tüm yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirirler.
• Gruplar›ndaki tüm ö¤rencilerin tan›fl›p birbirleriyle kaynaflmalar›n› sa¤lamak amac›yla haftada befl saat Ö¤renci Dekanl›¤›’n›n
belirlemifl oldu¤u etkinlikleri düzenlerler; mümkün olan en yüksek kat›l›m› sa¤larlar ve bu konudaki geliflmeleri Ö¤renci
Dekanl›¤›’na rapor ederler. Bu etkinlikler haftada iki saatlik ola¤an “mentor-mentee” görüflmelerini, haftada en az üç saatlik
kampüs içi ve d›fl› sosyal aktiviteyi, üniversite olanaklar›n›n (bilgisayar sistemi, kütüphanede araflt›rma yöntemleri ve Ak›ll›
Kimlik Kart› kullan›m›) ilk hafta içinde uygulamal› olarak tan›t›lmas›n› ve çeflitli turnuvalara grup halinde kat›l›m› içerir.
• Gruplar›ndaki tüm ö¤rencilere y›l boyunca afla¤›daki konularda destek olurlar:
> Her türlü genel ve özel sorunla (sosyal, akademik veya psikolojik) bafla ç›kma,
> Zaman› ve kaynaklar› verimli kullanma,
> Etkin ders çal›flma yöntemlerini gelifltirme,
> Kütüphanede etkin araflt›rma yapma,
> Üniversitenin birimlerini, iflleyiflini ve olanaklar›n› tan›ma,
> Sosyal çevre edinme,
> Kampüs içi etkinliklere ve kulüplere kat›lma,
> ‹stanbul’u tan›ma ve flehirde çeflitli sosyal-kültürel etkinliklere kat›lma.
• Kendi bilgi ve becerilerinin d›fl›nda kalan durumlarda mentee’lerini uygun kifli ve/veya birimlere yönlendirirler.
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oluyorlard›. En zor zamanlar›nda yanlar›nda
olmayan rehber ö¤renci (mentor) ile ikinci
y›llar›nda karfl›laflt›klar›nda bunu art›k
anlams›z buluyorlard›. Bütün bu verilerin
›fl›¤›nda 2000-01 akademik y›l›nda Rehber
Ö¤renci Program› tam anlam›yla kabuk
de¤ifltirdi. Hedef kitle olarak tüm yeni giriflli
ö¤renciler benimsendi. Ayr›ca daha önceleri
sadece akademik baflar›ya (4.00 üzerinden
3.00 genel not ortalamas›-GNO) ve temiz

bir disiplin siciline sahip olduklar› için seçilen rehber ö¤rencilerin bu göreve seçilmeleri için akademik baflar›n›n yan›nda
sosyal becerileri ve kiflilik olgunluklar› ön
plana ç›kt›. Seçim yöntemi, seçilme
kriterleri, rolleri için haz›rlanmalar›, izlenme
ve de¤erlendirilme süreçleri tamamen
farkl›laflt›. 2001-02 akademik y›l›nda
program›n verimlili¤ini artt›rmak için
alt›flar kifliden oluflan gruplar›n say›s›

12’ye ç›kart›ld›. 2002-03 döneminde ise
program, yap›lmas› gereken baz› zorunlu
“mentor-mentee” faaliyetlerini kapsayacak
flekilde daha yap›land›r›lm›fl bir duruma
geldi.”
Program Koordinatörü ve Psikolojik
Dan›flman, rehber ö¤rencilerle y›l boyunca
ayda bir 10-15 kiflilik gruplar halinde
destek, denetim, iletiflim ve e¤itim
toplant›lar› yaparlar. Haftal›k etkinliklerin
raporunu e-posta ile program koordinatörüne ve Ö¤renci Dekan›’na yollarlar.
Rehber ö¤rencilerin performans› ve

Oryantasyon s›ras›nda
94%
Dönem bafllad›ktan sonra 3%
Hiç tan›flmad›m
3%
Tablo 1a

Grubunuzdaki di¤er
mentee'leri tan›yor musunuz?
Evet

72%

Hay›r

28%

Tablo 1b

Mentor'unuza baflvurmad›ysan›z nedenini belirtiniz. Say›
(Birden fazla seçene¤i iflaretleyebilirsiniz.)

Fazla ihtiyaç duymad›m.

108

17%

Bana yard›mc› olaca¤›na inanmad›m.

19

Yard›mc› oldu.

48%

9

Pek yard›mc› olmad›.

15%

12

Hiç yard›mc› olmad›.

14%

7

Bana ay›racak vakti yoktu.

4

Di¤er

25

Tablo 3a

Kendisine hangi konularda baflvurdunuz?

Say›

(Birden fazla seçene¤i iflaretleyebilirsiniz.)

Mentor'unuza herhangi bir
konuda baflvurdunuz mu?
Evet

51%

Hay›r

49%

Tablo 2a

a) Dersler/TOEFL/hocalar konusunda destek istedim.

c) Akademik sistemi anlamama yard›mc› olmas›n› istedim.

Evet

86%

Hay›r

14%

Tablo 2b

Baflvurdu¤unuz konu için
bir çözüm getirildi mi?

yapmas›n› istedim.
e) Burslar hakk›nda bilgi edinmek istedim.
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tüm yeni girifllilerin %51’ini
oluflturmaktad›r. Bugüne
kadar yapt›¤›m›z gözlemler
ve görüflmeler, üniversitemize
yeni bafllayan ö¤rencilerin
yaklafl›k yar›s›n›n (%49)

Tablo 4a

mezun olduklar› liselerden

Bu program›n yeni ö¤rencilerin
okula uyum sa¤lamalar›n›
kolaylaflt›rmada ne kadar etkili
oldu¤unu düflünüyorsunuz?

kendi arkadafl gruplar›yla
birlikte ve ilk y›l uyum sorunu
yaflamayacak bir donan›mla

76

3a’da belirtilen rehber

60

Hiç etkili de¤il

5%

ö¤renciye baflvurmama

Cevap yok

0%

nedenlerinde bulunabilir.

27

Tablo 4b

32

18
16

Bu program›n kendiniz için
ne kadar gerekli oldu¤unu
düflünüyorsunuz?
Çok gerekli

9%

j) Kampus d›fl›nda birlikte bir etkinlik düzenlemek istedim.

6

Gerekli

51%

k) Kiflisel sorunlar›m› paylafl›p kendisinden destek ald›m.

22

Pek gerekli de¤il

32%

0

Hiç gerekli de¤il

8%

Cevap yok

0%

Tablo 3b

ö¤renciler, Tablo 2a’ya göre

bilgilerin izdüflümü Tablo

h) Kampusu tan›tmas›n› istedim.

m) Di¤er

faydalanmak isteyen

20%

i) Kulüp faaliyetlerini tan›tmas›n› istedim.

l) Arkadafl edinmemde yard›mc› olmas›n› istedim.

Tablo 2c

6%

Bu programdan

56%

27

13%

baflvuran yeni ö¤rencilerin

Pek etkili de¤il

36

Hay›r

herhangi bir konuda

Etkili

f) Bilgisayar kullan›m›nda bana destek olmas›n› istedim.

87%

Ö¤renciler, kendilerine

geldi¤ini göstermektedir. Bu

g) Okulun olanaklar›n› tan›tmas›n› istedim.

Evet

sonras›nda ulaflan Rehber

19%

b) II. Dönem 1. S›n›fa geçip geçmemek konusunda
rehberlik etmesini istedim.

Cevap yok

Program› s›ras›nda ve

Çok etkili

98

d) Üniversitedeki idari iflleyiflle ilgili rehberlik

Mentor'unuz bu konuda
sizinle ilgilendi mi?

Mentor'unuzun ilk döneminizde
okula uyum sa¤laman›zda size
ne kadar yard›mc› oldu¤unu
düflünüyorsunuz?
Çok yard›mc› oldu.

Nas›l ulaflaca¤›m› bilmiyordum.

%97’sine Oryantasyon

karfl›l›k vermeyi baflard›lar.

66

Rahats›z ediyorum hissine kap›ld›m.

geçen y›l hedef kitlesinin

(Tablo 2c) tatmin edici bir

Kendi arkadafllar›mdan yard›m almay› tercih ettim.
Bana s›cak davranmad›.

Tablo 1a’da görüldü¤ü gibi,

ihtiyaçlar›na %87 oran›nda

Aral›k 2001 Rehber Ö¤renci Program› De¤erlendirme Anketi Sonuçlar›
Ankete kat›lan ö¤renci say›s›: 351
Mentor'unuz ile
ne zaman tan›flt›n›z?

Rehber Ö¤renci
Program›n›n Baflar›s›

12

Tablo 4c

19
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Kimler nas›l Bina
Sorumlusu (RA) olur?
‹ki, üç ve dördüncü s›n›flarda
okuyan, geçmifl y›llarda da
yurtta kalm›fl, disiplin cezas›
almam›fl ve akademik aç›dan
s›namal› durumda olmayan
(4.00 üzerinden en az 2.00
genel not ortalamas›-GNO)
ö¤renciler aras›ndan seçilen
Bina Sorumlular›nda aranan
özellikler flunlard›r:
> Önderlik özelli¤i,
> Grup çal›flmas›na
yatk›nl›k,
> Sorumluluk bilinci,
> Sosyal olmak,
> Yarat›c›l›k,
> Olgun ve duyarl› olmak.
Ayr›ca Rehber Ö¤renci
(Mentor) olarak çal›fl›p
deneyim kazanm›fl olmak
tercih sebebidir. Bina
Sorumlusu seçilmek isteyen
adaylar baflvurular›n› Mart
ay›n›n sonuna kadar Ö¤renci
Dekanl›¤›’nda çal›flan
Ö¤renci Geliflim ve Destek
Koordinatörü’ne yaparlar. Ön
elemeden geçenler mülakata
al›n›rlar. De¤erlendirme ve
seçme ifllemleri, Ö¤renci
Dekanl›¤›, Genel Sekreterlik
ve Yurt Müdürlü¤ü
temsilcilerinden oluflan
komisyon taraf›ndan yap›l›r.
Bina Sorumlular› görev
bafllamadan önce idari,
psikolojik ve acil durum
e¤itimleriyle desteklenirler.

program›n iflleyifli, yeni giriflli ö¤renciler
taraf›ndan doldurulan anketler, y›l boyunca
yap›lan görüflmeler, toplant›lar ve yaz›lan
raporlar arac›l›¤›yla de¤erlendirilir.
Yurtlarda Bina Sorumlusu (Resident
Assistant-RA) Program›
Di¤er bir akran destek-dayan›flma projesi
olan Bina Sorumlusu Program›’n›n amac›
ise mutlu, huzurlu, düzenli ve kaliteli bir
yurt yaflam› sa¤lamakt›r. Yurtlarda
karfl›laflt›klar› herhangi bir sorunda
ö¤rencilerin ilk baflvuracaklar› kifliler Bina
Sorumlular›’d›r. Her katta bir Bina
Sorumlusu görevlidir. Bina Sorumlular›’n›n
kurallara uyulmas›n› sa¤lamas›n›n yan›
s›ra yurttaki sosyal iliflkileri güçlendirmek
için e¤lenceli etkinlikler düzenlemek,
arkadafllar›na gerekti¤i zaman duygusal
destek vermek, tart›flmalarda arabulucu

rolünü üstlenmek, yurttaki teknik ar›zalar›
ilgili birimlere bildirmek ve takip etmek,
ö¤renciler ile idare aras›ndaki iletiflimi
güçlendirmek gibi sosyal ve idari görevleri
de bulunmaktad›r.
Üç y›ld›r üniversitenin yurdunda kalan
P›nar Özyürek yurt yaflam›n› “Rumelifeneri
Kampüsü’ne tafl›nd›ktan sonra ilk dönem
çift kiflilik odalardan birinde yaflad›m, sonra
ki dönem tek kiflilik odaya yerlefltim” diye
anlat›yor. Tek kiflilik odaya tafl›nd›¤›nda,
P›nar ayn› kat› paylaflt›¤› ö¤rencilerin
hiçbirini tan›mad›¤›n› ve kaynaflman›n hiç
de kolay olmad›¤›n› söylüyor. “Fakat RA
olan ö¤rencilerin yurtta yapt›klar› toplu

Mart 2002 Bina Sorumlusu Program›
De¤erlendirme Anketi Sonuçlar›
Ankete kat›lan ö¤renci say›s›: 503
Bugüne kadar
bina sorumlunuza
herhangi bir nedenle
baflvurdunuz mu?
Evet

54,7%

Hay›r

43,7%

Cevap yok

1,6%

Tablo 5a

Çok etkili
Etkili
Pek etkili de¤il

Bina sorumlunuz
bu konuda sizinle ilgilendi mi?
Evet

93%

Hay›r

7%

Tablo 5b

Baflvurdu¤unuz konu için
bir çözüm getirildi mi?
Evet

87,6%

Hay›r

12,4%

Tablo 5c

Bina sorumlulu¤u program›n›n
genel olarak ö¤rencilerin yurt
yaflam›na uyum sa¤lamalar›n›
kolaylaflt›rmada
ne kadar etkili oldu¤unu
düflünüyorsunuz?

Hiç etkili de¤il
Cevap yok

7,3%
2,6%

Bina sorumlulu¤u program›n›n
sizin yurt yaflam›n›z›
kolaylaflt›rmak için
ne kadar gerekli oldu¤unu
düflünüyorsunuz?
Çok gerekli

17,8%

Gerekli

48,6%

Pek gerekli de¤il

20,7%

Hiç gerekli de¤il

10,1%

Tablo 6b
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48,6%
19,7%

Tablo 6a

Cevap yok

20

21,8%

2,6%

e¤lence programlar› (pizza geceleri, sinema
gösterileri, sabah kahvalt›lar›, vb.)
sayesinde k›sa sürede yaln›z kat
arkadafllar›mla de¤il, yurtta kalan tüm
ö¤rencilerle kaynaflt›m ve sa¤lam dostlar
edindim. Yurtta karfl›laflt›¤›m›z en ufak
sorunlar (oluflabilecek temizlik, gürültü,
teknik aksamalar, vb.) bile RA’lar sayesinde
en k›sa sürede ve en etkili flekilde (yurt
sakinlerinin birbirleriyle ve idare ile olan
iliflkilerine zarar vermeden) çözümleniyor”
diye ekliyor.
Rumelifeneri Kampüsümüz’de 20022003 akademik y›l›nda 17 yurt binas›nda
ve 25 Henry Ford odas›nda toplam 989
ö¤renci kalmakta. Her binada üç, her katta
bir Bina Sorumlusu görev yapmaktad›r.
RA’lar akademik y›l boyunca eylül sonundan
haziran sonuna kadar toplam 9 ay süreyle
kendi yurtlar›ndan sorumludurlar.
Bina Sorumlular› görevleri s›ras›nda
ayda bir 10-15 kiflilik gruplar halinde
Ö¤renci Geliflim Destek Koordinatörü ve
Psikolojik Dan›flman’›n liderli¤inde
yap›lan psikolojik destek ve süpervizyon
toplant›lar›na kat›l›rlar. Ayr›ca haftada
bir Yurt Sorum-lular› ve gerekti¤inde
Yurt Müdürlü¤ü ile, ayda bir Yurt
Müdürlü¤ü, Genel Sekreterlik ve Ö¤renci
Dekanl›¤› ile iletiflim ve koordinasyon
için toplan›rlar. Bunlar›n d›fl›nda bir k›z
ve bir erkek Bina Sorumlusu haftal›k
Yurt Komisyon toplant›s›na kat›l›r.
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Program›n etkinli¤i ve Bina
Sorumlular›’n›n performans›, her y›l
birinci dönem sonunda yurtlarda kalan
ö¤rencilere uygulanan anketlerle ölçülür
ve de¤erlendirilir. Bunun yan› s›ra Yurt
Sorumlular›’n›n doldurduklar›
de¤erlendirme formlar› dikkate al›n›r.
Eylül 2000’de ‹stinye’den Rumelifeneri
Kampüsü’ne tafl›n›nca eskiden P›nar
Mahallesi’nde bulunan 160 yatak
kapasiteli iki binadan oluflan KÜ ö¤renci
yurtlar› yeni kampüste 17 binada ve
Henry Ford’un kullan›ma aç›lan 25
odas›nda toplam 1000 yatak
kapasitesine ulaflt›. Yeni kampüsün
flehre uzak oluflu nedeniyle ‹stanbullu
ö¤renciler de yurtta kalmay› tercih ettiler.
RA'l›k sistemi, say›s› artan ve farkl›
ortamlardan gelen ö¤rencilerin huzurlu
ve keyifli bir yurt yaflam› sürdürmelerinde
yard›mc› olmaktad›r. Program› daha da
etkin k›lmak için önceden bina bafl›na
iki olan RA say›s› 2002 Eylül’ünde üçe
ç›kar›ld›.
Bina Sorumlular›n›n ve Rehber
Ö¤rencilerin Deneyimleri ve Kazançlar›
•Gönüllülük boyutu çok önemli olan bu
programlarda Bina Sorumlular›na ve
Rehber Ö¤rencilere ayl›k belirli bir ücret
ödenir.
• Görevlerine bafllamadan önce ald›klar›
psikoloji e¤itimi sayesinde kendilerini ve

duygular›n› daha iyi tan›ma f›rsat›n›
yakalarlar.
• Görevleri s›ras›nda kiflilik olgunluklar›,
liderlik becerileri geliflir ve insan iliflkilerinde
deneyim kazan›rlar.
• Sorumluluk bilinci, empati kapasitesi,
çat›flma çözme ve iletiflim becerileri
alanlar›nda kiflisel geliflimlerine önemli
katk›lar sa¤larlar.
• ‹dari konularda bilgi ve becerilerini
art›r›rlar.
• Üniversiteyi ve personeli yak›ndan tan›ma
flans›n› bulurlar.
• Her y›l›n sonunda ald›klar› sertifikalar›
ve gerekti¤inde Ö¤renci Dekanl›¤›
taraf›ndan kendilerine yaz›lan referans
mektuplar›n› profesyonel veya akademik
hayatlar›nda kullanabilirler.
• K›sacas› ifl hayat›na her aç›dan
akranlar›ndan bir ad›m önde bafllarlar.
AKADEM‹K DANIfiMANLIK
Yaz›m›z›n bafl›nda belirtti¤imiz gibi
üniversiteden mezun olan gençlerin
yaln›zca kendi konusunu iyi bilen kifliler
de¤il, kendini ve toplumu tan›yan, sosyal
bilinci ve özgüveni yüksek olan,

karfl›laflt›¤› problemlerle etkili bafla
ç›kabilen kifliler olarak hayata at›lmalar›
beklenir. ‹flte bu noktada akademik
dan›flmanl›k, ‘ö¤retim’ ile ‘e¤itim’
aras›ndaki fark› ortaya ç›karmakta ve
gençlerin e¤itimine katk›da
bulunmaktad›r.
Nas›l? Akademik dan›flmanl›k asl›nda
bir mentor’luk iliflkisi olarak da
düflünülebilir. Mentor’luk rolleri aras›nda
kariyer geliflimine (veya profesyonel
geliflime) katk›n›n yan›s›ra, psiko-sosyal
geliflime katk› da yer almaktad›r.
Akademik dan›flmanl›k sürecinin ilk ve
önemli basamaklar›ndan biri, ö¤rencilere
alacaklar› dersler, mezuniyet kredileri,
transfer, çift anadal veya ek ders alma
koflullar› ve di¤er pekçok ‘teknik’ konuda
do¤ru ve zaman›nda bilgi vermektir.
KÜ’nde dördüncü y›l›na giren P›nar
Özyürek “Birinci s›n›f› bitirdikten sonra
çift anadal yapmaya karar verdim. Çift
anadal›n getirece¤i avantajlar›,
dezavantajlar› (program›ma yapaca¤›
de¤ifliklikleri, hangi seçmeli dersleri
alaca¤›m›, çift anadal›n oluflturaca¤›
yo¤unlu¤u, vb.) kavrayamam›flt›m” diyor.

Rehberlik ve
Psikolojik Dan›flmanl›k
Servisi
Rehberlik ve Psikolojik
Dan›flmanl›k Servisi’nin genel
olarak amac› ö¤rencilerin
kiflisel geliflimlerini
desteklemek, üniversiteye ve
yurt yaflam›na uyumlar›n›
kolaylaflt›rmak, e¤itim
hayatlar› boyunca
karfl›laflabilecekleri
akademik, kiflisel ve sosyal
zorluklar› aflmalar›nda
yard›mc› olmak ve onlara
günlük hayattaki
problemlerle bafl etmek için
ihtiyaç duyulan çeflitli
becerileri kazand›rmakt›r.
Bütün bunlar›
gerçeklefltirmek amac›yla
Rehberlik ve Psikolojik
Dan›flmanl›k Servisi
taraf›ndan bireysel ve grup
dan›flmanl›k, beceri
gelifltirme ve e¤itim
çal›flmalar›, rehberlik
hizmetleri verilmesinin yan›
s›ra ö¤rencilere, akademik ve
idari personele yönelik
bilgilendirici seminerler de
düzenlenmektedir. Servisin
en temel iki prensibi gizlilik
ve kiflinin haklar›na sayg›d›r.
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DOSYA

P›nar, Akademik Dan›flman›’yla bunlar›
etrafl›ca konufltu¤unu ve yapt›¤› tercihin
ona neler getirece¤ini, bu programda
baflar›l› olmak için neler yapmas›
gerekti¤ini art›k biliyordu. P›nar,
“Kendimi bir çok insandan daha flansl›
hissediyorum çünkü bana verdi¤i
profesyonel ve dostça tavsiyeler
sayesinde art›k -birçok ö¤rencinin bir
türlü karar veremedi¤i- ileride ne iflle
u¤raflmak istedi¤imi biliyor ve bunun
için bilinçli ve emin ad›mlar
atabiliyorum” diye ekliyor.
Akademik dan›flmanl›k sadece
yukar›da anlatt›¤›m›z teknik konularda
bilgi vermek de¤ildir. Fen-‹nsani Bilimler
ve Edebiyat Fakültesi’nden Dr. Zeynep
Aycan “Bu yaln›zca bir ilk basamakt›r
ve akademik dan›flmanl›¤›n gerekflart›
olmakla beraber yeterflart› de¤ildir.
Kariyer ve psiko-sosyal geliflime katk›da
bulunmak için akademik dan›flmanlar›n
üstlenmesi gereken baflka roller de
vard›r” diyor.
‘Ben kimim? Ne yapmak istiyorum?’
Kariyer planlamas› özellikle günümüz
koflullar›nda oldukça zor bir hale
gelmifltir. Ö¤rencilerimiz son s›n›fa
gelmeye yak›n, ‘ben kimim, ne olmak
istiyorum, ne olabilirim’ sorular›n›n
verdi¤i stresi yaflamakta ve akademik
dan›flmanlar›na baflvurmaktad›r. Bu
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noktada dan›flman›n yapabilece¤i en
anlaml› katk›, ö¤renciye kendisini
tan›mas› için yard›mc› olmakt›r. Bunun
için ö¤renci kariyer ofisine
yönlendirilebilece¤i gibi, baz› basit
sorularla kendisini ifade etmeye teflvik
edilebilir. Örne¤in, ‘hiçbir maddi kayg›n
veya baflkalar›n›n beklentileri olmasayd›,
hayatta en çok ne yapmak, neyle
u¤raflmak isterdin? Neden?’ veya
‘hayatta en de¤er verdi¤in fleyleri düflün;
de¤erlerine en uygun ifller neler olurdu?’.
Ö¤rencileri en etkileyen soru genelde flu
olmaktad›r: ‘Sen bu dünyadan göçüp
gittikten sonra, insanlar›n senin
hakk›nda neler söylemesini isterdin?
Kariyer çizgini buna uygun olarak
düflündün mü?’. Ö¤renciler bu sorulara
verecekleri cevaplar›n ciddiye
al›naca¤›na inanç duymal›d›rlar. ‘Ne
istedi¤imi söylersem hoca bana güler
veya benimle bir daha ilgilenmez’ diye
düflünen ö¤rencilerin say›s› hiç de az
de¤ildir. Bunun böyle olmayaca¤›na
ö¤renciyi inand›rmak gerekir.

Baz› ö¤renciler ne yapmak istedi¤ini bilir
gözükseler de, bu yan›lt›c› olabilir. ‘Ben
doktora yapmak istiyorum, bana referans
mektubu yazar m›s›n›z?’ veya ‘flu
sektörde böyle bir iflte çal›flmak için sizi
referans gösterebilir miyim?’ diyen bir
ö¤rencinin ricas›n› kabul etmeden önce
‘neden bunu istiyorsun’ sorusu sormak
yararl› olabilir. Dr. Aycan “Birçok ö¤renci
s›rf arkadafllar› böyle yap›yor veya ailesi
böyle istiyor diye kariyer kararlar›
almaktad›r. Geri dönülmesi bazen zor
olabilecek bu yan›lg›lar hakk›nda ö¤renci
uyar›lmal›d›r” diyor.
Kendini Gerçekleme
Zaman zaman ö¤renciler kariyer
kararlar›n› verirken, dan›flman› bir rol
modeli olarak alg›layabilirler. ‘Sizin gibi
olmak için bu mesle¤i seçmek istiyorum
veya doktora yapmak istiyorum’ diyen
ö¤rencilerin say›s› az de¤ildir. Bu
aflamada akademik dan›flman›n görevi
ö¤rencinin gerçekten bunu isteyip
istemedi¤ini, yeteneklerinin buna uygun
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olup olmad›¤›n› ve bu mesle¤in
getirilerini ve götürülerini kendisiyle
aç›kça tart›flmakt›r. Bazen akademik
dan›flmanlar kendi alan›nda çal›flmak
veya doktora yapmak isteyen ö¤rencilerin
kariyer kararlar›n› ‘sorgulamadan’ kabul
etmektedir (hatta belki yaln›zca onlarla
yak›ndan ilgilenmektedir). Ama burada
as›l önemli olan ö¤rencinin kendini
(isteklerini ve becerilerini) tam olarak
tan›mas› ve kendine uygun mesle¤i
seçmesi için teflvik edilmesidir.
Unutulmamas› gereken nokta, ö¤rencileri
‘kendi istedi¤imiz’ do¤rultuda de¤il,
‘onlar›n istedi¤i ve onlara uygun olan’
do¤rultuda yönlendirmektir. Kendini
gerçekleme (self-actualization) ancak
böyle mümkün olacakt›r.
‘‹stedi¤im fleyi nas›l yapaca¤›m?’
Ö¤renciler kendilerine uygun kariyeri
belirledikten sonra, bunu yapabilip
yapamayacaklar› hakk›nda flüpheye
düfltüklerinde dan›flmanlar›na
baflvururular. Bu aflamada, dan›flman›n
görevi (bilebildi¤i kadar›yla) ö¤rencinin
kuvvetli ve zay›f yönleriyle ilgili dürüst
ve aç›k geribildirim vermektir. Zaman
zaman referans mektuplar›nda belirtilen
zay›f veya olumsuz yönler ö¤renciyle
paylafl›lmaks›z›n üçüncü kiflilerle
paylafl›lmaktad›r. Dr Zeynep Aycan
konuya dikkat çekerek “Bu önemli
geribildirimden ö¤renciyi mahrum
b›rakman›n ö¤renciye haks›zl›k oldu¤u
düflüncesindeyim” diyor.
Bazen de ö¤renciler özgüven
eksikli¤inden dolay› karar vermekte
zorlanabilirler. Dr. Aycan “San›r›m
akademik dan›flman›n en önemli rolü

de özgüven duygusunu kazand›rmakt›r.
Kendini baflkalar›yla k›yaslayan ö¤renci
karamsarl›¤a düflebilir. Bu durumda,
kuvvetli yönlerini kullanarak veya baz›
yönlerini kuvvetlendirerek amaçlad›¤›
kariyere nas›l ulaflabilece¤i konusunda
ona güven verilmelidir. Yale Üniversitesi
profesörlerinden ve Amerikan Psikoloji
Derne¤i Baflkan› seçilen ünlü psikolog
Robert J. Sternberg, (Sternberg, R.
(2002). The teachers we never forget.
APA Monitor, September) çocukken IQ
testlerinden hep düflük puan almas›na
karfl›n, bir ö¤retmeninin özgüvenini
gelifltirmek için harcad›¤› çabay›
anlat›rken ‘he was willing to defy the
crowd’ demifltir. Yani, ‘baflkalar› ne derse
desin, ben senin yapabilece¤ine
inan›yorum, çünkü ben sana inan›yorum’
demekle, özgüvenin geliflimine çok
önemli katk›da bulunmak mümkündür”
diyor.
‘Sorunlar›m var; yard›m edin!’
Bazen fark›na varmasak da,
ö¤rencilerin hayatlar›nda derslerin
d›fl›nda birçok sorunla da u¤raflt›klar›
bir gerçektir. Aileyle olan çat›flmalar,
hastal›klar, maddi zorluklar, arkadafll›k
iliflkilerinde yaflad›klar› s›k›nt›lar
bunlardan yaln›zca birkaç›. Ö¤renciler
zaman zaman bu sorunlar›n› paylaflmak
ve fikir almak için akademik dan›flmanlar›na baflvurabilirler. Daha önce de
belirtildi¤i gibi, akademik dan›flmanl›k
rolleri aras›nda ö¤rencilerin psiko-sosyal
geliflimine de katk›da bulunmak oldu¤u
için bu tür talepleri geri çevirmemek
gerekir. Burada yap›lacak fley, problemin
boyutuna ve niteli¤ine ba¤l› olarak,

ö¤rencileri profesyonel bir dan›flmana
yönlendirmek olabilir (örne¤in üniversitemizdeki Psikolojik Dan›flma hizmetleri
kullan›labilir). Ama ço¤u zaman iyi bir
dinleyici olmak, yarg›lamadan ve
sorgulamadan dinlemek, ‘onu çok iyi
anlad›¤›n›’ ifade etmek yeterli olabilir.
Dr. Zeynep Aycan “Yaln›zca dinlemenin
ve gerçekten anlaman›n yarataca¤›
mucizevi etkileri görmek zaman zaman
bizi flafl›rt›r. Bu basit davran›fl›n alt›nda
‘seni anl›yorum ve seni oldu¤un gibi
kabul ediyorum’ mesaj› yatmaktad›r ve
bu herkesin hissetmeye ihtiyac› olan çok
ama çok önemli bir mesajd›r. Bunun
ötesinde, ö¤rencinin talebi do¤rultusunda sorunun çözümüne yard›mc›
olabilecek flekilde harekete geçmek
uygun olabilir” diyor.
Dr. Zeynep Aycan “Y›llar önce
‘mentorum’ olarak kabul etti¤im bir
hocama benim için yapt›klar›ndan dolay›
teflekkür etti¤imde, büyük bir
alçakgönüllülükle ‘we are in the business
of empowerment’ yani ‘bizim iflimiz
ö¤rencileri güçlendirmektir” demiflti.
‘Bunca iflyükünün yan›s›ra, herbir
ö¤renciyle nas›l u¤raflay›m’ diye
düflündü¤ümüz zamanlarda, bu k›sac›k
cümle asl›nda bunun iflimizin ayr›lmaz
bir parças› oldu¤unu bize hat›rlat›r”
diye ekliyor.
Özetlemek gerekirse, e¤itimine Koç
Üniversitesi’nde bafllayan bütün ö¤rencilerin ilk günden mezuniyetlerine kadar
kritik dönemlerinde faydalanabilecekleri
ve görev alarak kendilerini gelifltirebilecekleri akran destek-dayan›flma
programlar› mevcuttur.

Akademik
dan›flmanl›k sadece
teknik konularda
bilgi vermek de¤ildir.
Ö¤rencilerin
kariyerine ve psikososyal geliflimine
katk›da bulunmak
için akademik
dan›flmanlar›n
üstlenmesi gereken
baflka roller de
vard›r.
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TANITIM

KÜ Sa¤l›k Yüksek Okulu

Hemflirelikte
bütünsel e¤itim...
Prof. Dr. Nurgün Platin

K

Koç Üniversitesi Sa¤l›k Yüksek Okulu,
üniversite’ye 1999 y›l›nda
Mühendislik Fakültesi ile kat›lan en son
programlardan biridir. Yüksek Okul’da
henüz yaln›z hemflirelik program› yer
almaktad›r. Kuruluflu 1920 y›l›na kadar
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giden bu program, o y›llarda Özel Amiral
Bristol Sa¤l›k Meslek Lisesi ad› alt›nda
lise düzeyinde mezunlar vermifltir. Türkçe
e¤itim yapan Sa¤l›k Yüksek Okulu,
ö¤renciler klinik çal›flmalar›n› VKV
Amerikan Hastanesi’nde yapt›klar› için
Niflantafl› semtinde kendi
kampüsünde yer almaktad›r.
Bu y›l ilk mezunlar›n›
verecek olan hemflirelik
program›n›n, y›ll›k ö¤renci
kontenjan›, 20 burslu ve 10
burssuz olmak üzere toplam
30 kiflidir. Program›m›z›n bir
özelli¤i de ÖSS’de en yüksek
puanlar› alan ö¤rencilerin
okulumuzu tercih etmifl
olmalar›d›r.
Sa¤l›k Yüksek Okulu’nu
kazanan ö¤renciler,
Üniversite’nin ‹ngilizce Dil
Merkezi (ELC) taraf›ndan
yap›lan düzey belirleme
s›nav›na göre s›n›flara yerlefltirilmekte, yine bu merkez
taraf›ndan, yaz aylar› da olmak üzere Sa¤l›k Yüksek
Okulu’na özgü oluflturulan
‹ngilizce program›n› izlemektedirler.
Ö¤renciler, Koç Üniversitesi’nde oldu¤u gibi
bu programda da ilk y›l
“genel kültür” dersleri
almaktad›rlar. Bu genel
kültür dersleri, Phoenix
Modeli’ne göre (1964),
insan›n çevre ve evrenle
bütünlü¤ünü anlamland›ran
bir e¤itim modeli olarak,
hemflireli¤in temelinde yer

alan sembolik, empirik, estetik, sinotik,
etik ve sinoptik alanlara yönelik derslerin
büyük bir k›sm›n› oluflturmaktad›r. Bu
dersler programdaki “çekirdek” dersleri,
yani istatistik, psikoloji, sosyoloji, kimya,
Türkçe, ‹ngilizce, görsel sanatlar ve tarih
gibi dersleri içermektedir. Program›n
bundan sonraki üç y›l›nda ise, ö¤rencinin
mezun oldu¤u zaman bireyin ve toplumun
sa¤l›¤›n› koruma ve gelifltirme, sa¤l›¤›n›
yeniden kazand›rma (tedavi) ve gerekli
ise rehabilite etme düzeylerinde sa¤l›k
hizmeti verebilmek için hemflirelikte
gerekli olan kavram, kuram, beceri,
sorumluluk ve ahlaki de¤erleri
oluflturacak olan, “alan dersleri” yer
almaktad›r. Bu dersler; anatomi, fizyoloji,
mikrobiyoloji, farmakoloji, psikopatoloji,
patofizyoloji, büyüme-geliflme, beslenme,
genel sa¤l›k, hemflirelik teknik ve
yöntemleri, eriflkin, kad›n, çocuk, ruh ve
toplum sa¤l›¤›, yo¤un bak›m hemflireli¤i
ve liderlik gibi dersler ve bu derslerin
laboratuvar ya da klinik uygulamalar›ndan oluflmaktad›r.
Özellikle program›n bu üç y›l›nda yer
alan hemflirelik derslerinde klasik ders
anlat›m› yerine, ö¤retim yöntemlerinin
ö¤renmeyi kolaylaflt›r›c›, zevkli hale
getirici ve ö¤rencinin kat›l›m›n› sa¤lay›c›
nitelikte olmas›na özen gösterilmektedir.
Bu nedenle de Sa¤l›k Yüksek Okulu’nun
kütüphane, görsel-iflitsel ders araçlar›
ve e¤itim mankenleri, gerekli e¤itim
ortam›n› ve altyap›s›n› sa¤lay›c›
zenginlikte tutulmaktad›r.
Bu yaklafl›mlarla ö¤renciye kazand›r›lan
problem çözme, karar verme, bilimsel
yöntemi kullanma, iletiflim ve el becerileri
ve mesleki de¤erler ile bütüncüllük
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anlay›fllar›n›n bir araya gelmesiyle
mezunun toplumumuzdaki; büyümek için
sigara içen gençlerle, sa¤l›klar›n›
kazanmak için sigaray› b›rakmaya
çal›flan orta yafll›lara; ergenlik
yafllar›ndayken do¤um yapm›fl bir
anneyle, hiç do¤um yapamam›fl ve
menopoza girmifl kad›nlara; 50 yafl›nda
by-pass ameliyat› olmufl ve hala
gönlünce yaflayan bir erkekle, 50 yafl›nda
olup düzenli mamografi yapt›rmayan
kad›nlara; özürlü çocuklarla, fliddet
yaflayan çocuklara; diyetine özen
göstermeyen fleker hastas› yafll›larla,
önlem almay›p ifl kazas› geçirenlere, bir
yerde, bir biçimde ulaflmas›n›
hedefliyoruz.
Bunun yan›nda Koç Üniversitesi Sa¤l›k
Yüksek Okulu program›n›n en önemli
özelli¤i (di¤er hemflirelik programlar›ndan farkl› olarak) hemflireli¤i ifl-u¤rafl
anlay›fl›ndan profesyonellik anlay›fl›na
tafl›yabilmede kilit öge olan hemflireli¤e
özgü bilginin üretilmesi ve bu bilginin
toplum için kulllan›lmas›na programda
özel bir a¤›rl›k verilmesidir. Bu anlamda
araflt›rma ve istatistik derslerinden öte,
programda biri “Bilimsel Proje” di¤eri
ise “Hemflirelik Semineri” ad› alt›nda iki
ayr› ders program› yer almaktad›r. Bu
derslerin ilkinde, bir hemflirelik
araflt›rmas› planlan›p, yürütülüp rapor
edilirken, ikincisinde ise güncel
hemflirelik literatürü kullan›larak bilgi
ve becerilerin gelifltirilmesi, yenilenmesi
ve de¤ifltirilmesi tart›fl›lmaktad›r.
Bilimsel bilme yolu, bilimsel yöntem,
bilgi üretimi, bilimsel bilginin
kullan›lmas› konusundaki bu birikimleri
ile mezunun hemflirelikte; bilimsel bilgi
d›fl›ndaki bilgilere itibar etmemesini;
bilgiyi toplum yarar›na kullanmay› ilke
haline getirmesini; kan›ta dayal› bir
hemflirelik bak›m› sa¤lamas›n›
hedefliyoruz.
Rumelifeneri Kampüsü’nde ö¤renci
etkinliklerine kat›lman›n yan› s›ra, SYO

ö¤renci kulübü kendi
etkinliklerini de düzenlemektedir.
Bu etkinlikler aras›nda ayl›k
konferanslar (müzikle tedavi,
cinsel ifllev bozukluklar›, Toros’un
yaln›z kad›nlar›, ne kadar içki
içmek normaldir, zaman
yönetimi, mesleki örgütlenme,
Türkiye’de ast›m problemi, etkili
ders çal›flma yöntemleri, 1908
sonras› Türk Hemflireli¤i),
topluma dayal› projeler (Beyo¤lu
Sokak Çocuklar› ile ve Alt› Nokta
Körler Okulu ile çal›flma), geziler
(Uluda¤ ve Bo¤az gezileri),
sinema ve tiyatro izleme, okul
bülteni yay›nlama gibi etkinlikleri
bulunmaktad›r.
Bu y›l bu etkinliklere ek olarak
Sa¤l›k Yüksek Okulu’nun Niflantafl› semti yak›n çevresi ile
ö¤rencilerin daha anlaml› bir
biçimde bütünleflmesi için
çevrede yaln›z yaflayan yafll›larla
(65 yafl ve üstü) bir çal›flma
bafllat›lmas›n›n haz›rl›klar›
sürdürülmektedir.

Program›n en önemli
özelli¤i hemflireli¤e
özgü bilginin
üretilmesi ve bu
bilginin toplum için
kulllan›lmas›na
özel bir a¤›rl›k
verilmesidir.
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KONFERANS

Ekonomimiz Koç Üniversitesi’nde tart›fl›ld›
27

Eylül 2002 tarihinde, Koç Üniversitesi, “Turkish Studies” Dergisi’yle
ortak olarak “Yol Ayr›m›ndaki Türkiye
Ekonomisi: 2000-2001 Krizi - Geçici
Program” bafll›kl› bir çal›fltay (workshop)
düzenledi. 2000-01 y›llar›nda Türkiye’de
yaflanan krizin kökenlerini ve ileriye
dönük büyümenin gerçekleflmesi için
yap›lmas› gerekenlerin masaya yat›r›ld›¤›
çal›fltaya, yurt içi ve d›fl›ndaki
üniversitelerden ekonomistler kat›ld›.
Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla
Aflkar’›n aç›l›fl konuflmas›yla bafllayan

çal›fltay›n ilk oturumunda “Krizin
Ekonomipoliti¤i” ele al›nd›. Bu bölümde
Koç Üniversitesi’nden Ziya Önifl “Küresel
Dinamikler Karfl›s›nda ‹ç Siyaset: 20002001 Krizinin Ekonomipoliti¤i” ve
Pennsylvania Üniversitesi’nden Hakan
Tunç, “Kaybedilen Kumar: 2000-01
Krizine Karfl›laflt›rmal› Bak›fl” konulu
konuflmalar›n› yapt›lar.
‹kinci oturumun bafll›¤› “Krizin
Dinamikleri ve Kur Politikalar›” idi. Bu
bölümde, Bilkent Üniversitesi’nden
Erinç Yeldan, Koç Üniversitesi’nden Kamil

Y›lmaz konufltular. Üçüncü oturum
“Krizin Sosyal ve Da¤›t›m Sonuçlar›”n›
ele ald›. Bu oturumda ODTÜ’den Fikret
fienses, Sabanc› Üniversitesi’nden Ali
Çarko¤lu, Bo¤aziçi Üniversitesi’nden
Fikret Adaman konufltular. Londra’da
Frank Cass Yay›nevi’nin ç›kartt›¤›
“Turkish Studies” Dergisi ile ortak
düzenlenen toplant›n›n sonuçlar›, hem
bu derginin özel say›s›nda yer alacak
hem de ayr›ca bir kitap olarak yine bu
yay›nevi taraf›ndan bas›lacak.

MBA Kurumsal ‹liflkiler Günü

‹fl dünyas›n›n ileri gelenleri konu¤umuzdu
K

oç Üniversitesi ‹flletme Enstitüsü’nün her y›l düzenledi¤i “MBA
Kurumsal ‹liflkiler Günü”, 18 Ekim 2002
tarihinde Rumeli Feneri Kampüsü’nde
düzenlendi. Koç Yat›r›m sponsorlu¤unda
gerçekleflen toplant›ya, enstitünün ifl
dünyas›nda ba¤lant›da oldu¤u ya da
gelecekte hedefledi¤i flirketlerin üst düzey
yöneticileri davet edildi. MBA Kurumsal
‹liflkiler Günü Koç Üniversitesi Rektörü
Atilla Aflkar’›n aç›l›fl konuflmas›yla
bafllad›. Ö¤retim üyelerinden Prof. Dr.
Ziya Önifl, “Helsinki Sonras› Türkiye-
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Avrupa Birli¤i ‹liflkileri”, Doç. Dr. Cevdet
Akçay “Makroekonomideki Kritik
Dönemeç: Türkiye 2002” ve Doç. Dr.
Kamil Y›lmaz, “Kriz Sonras› Kur Politikas›,
Enflasyon ve Büyüme” bafll›kl›
sunumlar›yla konferansa kat›ld›lar.
Toplant›ya davet edilen flirketler
aras›nda Koç Grubu kurulufllar›, ARIA,
Turkcell, Boyner Holding, BP, Brisa, CNN
Türk, Coca-Cola, Do¤ufl Holding, Efes
Pilsen, Fed Ex, Egon Zehnder, HP, Levi’s,
Mercedes, Oyak Holding, Pepsi, P&G,
Unilever, Pfizer, Renault ve Siemens
bulunuyordu. 1993
y›l›nda, Koç Üniversitesi’nin aç›l›fl› ile
bafllayan MBA ve

1994 y›l›nda bafllayan Executive MBA
programlar›ndan bugüne kadar toplam
509 ö¤renci mezun oldu. Gerek program
ve ö¤retim üyesi kalitesi, gerekse
mezunlar›n›n ifl dünyas›nda edindikleri
sayg›n konum itibariyle Türkiye’nin önde
gelen MBA/EMBA programlar›na sahip
olan Koç Üniversitesi, ö¤rencilerine
sa¤lad›¤› de¤iflim programlar› ve ifl
olanaklar› ile bu konudaki öncülü¤üne
devam ediyor. Böylesi önemli bir
organizasyonu bas›n da yak›ndan takip
etti. Anadolu Ajans›, Associated Press,
Milliyet, Radikal, Posta, CNBC-E, NTV,
Akflam, ATP, NTV ve CNBC-E’den gelen
medya mensuplar› semineri ilgiyle
izlediler.
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B‹ZDEN B‹R‹

‹zocam Genel Müdürü
Nuri Bulut da bizden biri...
‹

zocam Genel Müdürü A. Nuri Bulut
22 y›ld›r Koç Toplulu¤u’nun bir üyesi
olarak görev yap›yor. 1994 senesinde Koç
Üniversitesi Executive MBA Program›’na
kat›lan ve ard›ndan terfi eden, bu nisan
ay›nda da Genel Müdür olarak görev
yapmaya bafllayan Bulut, Saint Joseph
Lisesi ve ‹stanbul Teknik Üniversitesi
Makine Mühendisli¤i Bölümü’nden mezun.
Yine ayn› üniversitede kendi alan›nda
master yapan Nuri Bulut, 1981 y›l›nda
‹zocam’da çal›flmaya bafll›yor. Önce
‹malat fiefli¤i, ard›ndan ‹malat
Müdürlü¤ü, Projeler Müdürlü¤ü ve
Mühendislik Müdürlü¤ü’nde çal›flmalar›na
devam ediyor.
Bulut, Koç Üniversitesi Executive MBA
Program›’na kat›lma sürecini flöyle
anlat›yor: “1994 y›l›nda ‹zocam’dan ‘Kim
MBA’e girebilir?’ diye bir araflt›rma
yap›ld›¤›nda Genel Müdürüm beni tavsiye
etti. Bölüm Dekan› ve Koç Holding ‹nsan
Kaynaklar› Baflkanl›¤› ile yap›lan
g ö r ü fl m e l e r s o n u c u n d a K o ç
Üniversitesi’nin MBA Program›’na
bafllad›m. Hat›rl›yorum, benim için
oldukça a¤›r bir y›ld›. Çünkü yat›r›mlar›m›z
devam ediyordu. Bir yandan iflimin
bafl›nda olmam bir yandan da programa
devam etmek durumundayd›m. Daha önce
Koç bünyesinde “Manangement
Development” program› alm›flt›m. Bu da
benim için MBA’e bafllamadan önce
haz›rl›k niteli¤inde bir çal›flma olmufltu.
Executive MBA bana çok fley kazand›rd›.
Hem kendi konumla ilgili hem de branfl›m
d›fl›nda pek çok yeni bilgi edindim.
Programa dahil olmadan kendimi ifl
dünyas›nda yeterli görüyordum. Fakat
e¤itime bafllad›ktan hemen sonra
eksiklerimi gördüm. Ö¤renmenin sonu
yok, flu anda eminim baflka programlara
kat›lsam yeni bilgiler edinebilirim.”

Önce ifl tecrübesi gerekiyor
‹zocam Genel Müdürü Nuri Bulut
Executive MBA Program›’n› “dura¤an
hale gelmifl insan›n kendini yenilemesi”
diye tan›ml›yor. Bu program› almak
isteyenlere Bulut, flu tavsiyeleri veriyor:
“MBA insana olaylara d›flar›dan bakma
yetene¤ini veriyor. En temelden en
yukar›ya do¤ru sistemin
eksiklerini görmenizi
sa¤l›yor. Herfleyden önce
MBA’in ne zaman al›naca¤›
çok önemli. Zamanlama
hatas› yap›lmamal›.
Çal›flma hayat›nda yeterli
deneyimi olmayanlar
MBA’den
gerekli verimi alamazlar.
Bence MBA program›na
bafllamadan önce bir ifl
dal›nda en az befl y›l
çal›flmalar› gerekir. ‹leriki
y›llarda ne yapacaklar›n›n

karar›n› vermeliler ki program sayesinde
do¤ru yere gelebilsinler. Amerika’da
MBA yap›lmadan önce befl y›ll›k bir
çal›flma tecrübesi isteniyor. Türkiye’de
de metod bu olmal›.”
A. Nuri Bulut’un o¤lu da Koç
Üniversitesi Makina Mühendisli¤i
Bölümü’nde okuyor.

Koç Toplulu¤u’nun
önde gelen
kurulufllar›ndan
‹zocam’›n Genel
Müdürü A. Nuri Bulut,
Koç Üniversitesi’nin
bir y›ll›k Executive
MBA Program›’n›n
önemi üzerinde durdu.
Bulut, Executive
MBA’in ifl dünyas›nda
ilerlemek için mutlaka
al›nmas› gereken bir
program oldu¤unu
vurgulad›.

NUR‹ BULUT’LA ‹ZOCAM ÜZER‹NE...
1965’te bizzat Vehbi Koç’un temelini att›¤› ‹zocam, Koç Toplulu¤u’nun en eski
kurulufllar›ndan biri. O günden bu yana grafi¤imizi h›zla yükselterek ilerleyen,
kendimizi devaml› yenileyen bir flirketiz. Hedefimiz, yap›lar›n izolasyonunda güvenilir
bir lider olmakt›r. Yal›t›m ve enerji misyonunu yaymak için çal›fl›yoruz. ‹nsanlar›n
yal›t›m konforundan maksimum faydalanmas›n› sa¤l›yoruz. Bunun içinde arge
departman›m›z çok çal›fl›yor. Bilindi¤i gibi yal›t›m ürünleri daha az enerji tüketimi
ile dolayl› olarak hava kirlili¤ini de azalt›r. Biz insana yönelik çal›fl›yoruz. Hem
onlar›n içinde yaflad›klar› mekanda konforlar›n› sa¤l›yoruz, hem de do¤ay› koruyoruz.
‹zocam bilinçli tüketicinin tercihi olan bir marka. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’na
ba¤l› Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü¤ü’nün düzenledi¤i
Geleneksel Tüketici Ödülleri’nin beflincisinde firmam›z “Tüketici Memnuniyetini
‹lke Edinen Firma Ödülü”nü kazand›. Bu da bizim her zaman tüketici memnuniyetini
ve kaliteyi flirket prensibi olarak benimsedi¤imiz kan›t› oldu.
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B‹ZDEN B‹R‹
Sosyo-kültürel
psikolojide yapt›¤›
çal›flmalarla
dünyaca tan›nan
bir araflt›rmac›...

De¤erli Sosyal Bilimcimiz Prof. Dr. Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› ile sohbet...

“Bilim insana hizmet
için vard›r.”
K

oç Üniversitesi Fen-‹nsani Bilimler
ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji
Bölümü ö¤retim görevlisi Prof. Dr.
Çi¤dem Ka¤›tç›bafl›, uzmanl›k alan› olan
sosyo-kültürel psikolojide yapt›¤›
çal›flmalarla dünyaca tan›nan bir
araflt›rmac›. Ö¤rencileri aras›nda bir
“idol” olarak kabul edilen Ka¤›tç›bafl›
için gençlerle birlikte olmak ayr› bir keyif.
“Onlar›n gözlerindeki p›r›lt›y› görmek
benim çal›flma flevkimi art›yor” diyen
Ç i ¤ d e m K a ¤ › t ç › b a fl › i l e , K o ç
Üniversitesi’nde geçmifl ve gelecek
üzerine sohbet ettik. ‹flte bize arta
kalanlar...

ö¤renciydim diyebilirim. Fakat her zaman
e¤itimi sorgulad›m ve kendi ad›ma
çözümler ürettim.
■ Psikolojiyi seçmenizdeki neden
gözlem yetene¤inizi farketmifl
olman›zdan m› kaynaklan›yor?
Böyle de diyebiliriz. Merakl› bir
çocuktum. ‹nsanlar›n davran›fllar›n›
gözlemekten çok hofllan›rd›m. Kolejden
sonra üniversite e¤itimim için yine burslu
olarak ABD’de Wellesley College’de,
doktora e¤itimimi ise Kaliforniya
Üniversitesi’nde tamamlad›m. Sosyal
psikolojiye geçmemim nedeni hizmet
etmekti.

■ Hocam asl›na bakarsan›z sizi
tan›mayan yok. Hem Türkiye’de
hem de dünyada çok önemli
araflt›rmalar yap›yorsunuz.
Bunlara de¤inmeden önce gençlik
y›llar›n›z› ve ö¤renim hayat›n›z›
bizler için anlat›r m›s›n›z?
San›r›m Arnavutköy Amerikan
K›z Koleji’nde okudu¤um y›llarla
bafllayabilirim. Benim annem ve
babam ö¤retmendiler. Onlar için
“Cumhuriyet’in ‹kinci Nesil
Ö¤retmenleri” tan›mlamas›n›
yap›yorum. Kültürlü ve aktif bir
ailenin içinde büyüdüm. Koleji
burslu okudum. Parlak bir

■ Hangi üniversitelerde e¤itim verdiniz?
1969-1973 y›llar› aras›nda ODTÜ’de,
22 y›l da Bo¤aziçi Üniversitesi’nde dersler
verdim. Daha sonra emekli oldum ve Koç
Üniversitesi’ne geçtim. Burada üç y›l
dekanl›k yapt›ktan sonra, flimdi de
uzmanl›k alan›m olan sosyal psikoloji
üzerine e¤itim vermeye devam ediyorum.
Son 15 y›ld›r daha ziyade “Kültürleraras›
Karfl›laflt›rmal› Psikoloji” dersi veriyorum.
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■ Bütün bunlar›n yan› s›ra pek çok
ödülünüz ve kitab›n›z var...
Uluslararas› Uygulamal› Psikoloji
Kuruluflu “Psikoloji Biliminin Uluslararas›
Geliflimine Katk› Ödülü”, Kültürleraras›

Psikoloji Kuruluflu Onur Üyeli¤i, Mustafa
Parlar Bilim Ödülü, Fullbright Ödülü gibi.
Ayr›ca Kültürel Psikoloji Kültür
Ba¤lam›nda ‹nsan ve Aile, Yeni ‹nsan
ve ‹nsanlar gibi pek çok kitab›m›n ve
yay›nlanm›fl makalem var. Türkiye
Bilimler Akademisi’nin de kurucu
üyesiyim.
■ Siz hem teorik hem de uygulamal›
olarak çal›flmalar›n›z› sürdürüyorsunuz.
Bunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Benim çok önemli buldu¤um özelli¤im
de budur zaten. Kültürleraras›
karfl›laflt›rmay› çok ciddiye al›yorum. Bir
sosyal bilimcinin toplumsal sorumlulu¤u
oldu¤unu düflünüyorum. Bilim insana

Koç Üniversitesi’nin
imkanlar› son derece
genifl. Burada
profesyonel bir e¤itim
veriliyor. Böylece
ö¤rencilerin önü daha
çok aç›l›yor. Bütün
bunlar› görünce
heyecan›m bir kez daha
art›yor.
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Zaman zaman çok
duygusal anlar
yafl›yorum. Annelerin
çocuklara verdi¤i
e¤itimin onlar› nas›l
de¤ifltirdi¤ini görünce
çok mutlu oluyorum.
hizmet için vard›r. Yap›lan araflt›rmalar›n
insan›n iyili¤ine hizmet etmesi gerekiyor.
Hele Türkiye gibi bir ülkede yafl›yorsak
bütün bunlar›n bir taraftan bilimsel
analizini yapmak bir taraftan da oturmak
olmaz. Çünkü bu ihtiyaçlar› zaten
görüyorsunuz. Hepsi her an gözünüzün
önünde. 20 y›ld›r hem teorik hem de
uygulamal› olarak çal›fl›yorum.
■ Anne Çocuk E¤itim Vakf›’n›n (AÇEV)
kurucu üyesisiniz. AÇEV’in çal›flmalar›
hakk›nda bilgi verir misiniz?
AÇEV’in tohumlar›n›n at›l›fl›, kuruluflu
olan 1993 y›l›ndan çok öncelere
dayan›yor. Önce ‹stanbul’un befl
yöresinde gelir düzeyi düflük yerlerde
annelerle çocu¤un geliflimine yönelik
çal›flmalar yapt›k. Anneleri deney ve
kontrol grubu olarak ikiye ay›rd›k. Kontrol
gurubuna hiç bir fley yapmad›k. E¤itime
ald›¤›m›z annelerin çocuklar›n›n daha
baflar›l› olduklar›n› gördük. Annelere,
okul öncesi yafltaki bir çocu¤un okula
haz›rlanmas›, zihinsel dil geliflimi
e¤itimleri verdik. Bu araflt›rmalardan

sonra AÇEV kuruldu. Milli E¤itim
Bakanl›¤› ve Unicef’le ilk iflbirli¤imiz
bafllad›. Devaml› araflt›rmalar yap›yoruz.
Anne baban›n en hassas oldu¤u y›llar›
araflt›r›yoruz. “7 çok geç” slogan›yla
yola ç›kt›k. Çocu¤un okula bafllamadan
önceki yafl›n› hedef al›yoruz.
■ Baflka programlar da uygulan›yor mu?
Evet, elde etti¤imiz baflar›larla
cesaretlendik ve baflka programlarda
bafllatt›k. Baba Destek Program›, ‹fllevsel
Yetiflkin Okur Yazarl›¤› Program›, Okul
Öncesi Veli-Çocuk E¤itim Program›
bunlar aras›nda. Toplumun genel
yap›s›n› bir anda de¤ifltirmek elbette
imkans›z. Fakat yapabilece¤imiz baz›
fleyler var. Bir çocu¤un sa¤l›kl›
yetiflmesini sa¤l›yoruz.
■ Ayn› zamanda televizyon program›n›z
da var...
Evet bu çok heyecan verici bir geliflme.
AÇEV’i TRT için “Benimle Oynar m›s›n?”
adl› programa uygulad›k. Televizyon çok
genifl kitlelere ulafl›yor. Bu bizim için
çok avantajl› bir durum. TRT, flimdi bu
çal›flman›n yeni bölümlerini istiyor.
Oldukça sevindirici bir geliflme.

■ Bütün bu çal›flmalar›n›z s›ras›nda sizi
en çok ne duyguland›r›yor?
Zaman zaman çok duygusal anlar
yafl›yorum. Annelerin çocuklara verdi¤i
e¤itimin onlar› nas›l de¤ifltirdi¤ini
görünce çok mutlu oluyorum.
Programlara kat›l›p, bitirenler kürsüde
öyle güzel konuflmalar yap›yorlar ki,
flafl›r›p kal›yorum. Hele bir anne
yaflad›klar›n› bir kitap yazarak anlatt›.
Kitab›n ad› da “Hep Bir Kitap Yazmak
‹stemifltim”. Bütün bunlar çok heyecan
verici.
■ fiimdi Koç Üniversitesi’nde dersler
veriyorsunuz. Okulla ve ö¤rencilerinizle
iliflkilerinizi nas›l tan›mlars›n›z?
Hocal›¤› çok severim, beni çok tatmin
eder. Ö¤rencilerim beni bir “rol modeli”
olarak görüyorlar. Hatta d›flar›da
sinemada, tiyatroda beni çevirip hala
dersleri hat›rlad›klar›n› söylerler. Koç
Üniversitesi’nin imkanlar› da son derece
genifl. Burada profesyonel bir e¤itim
veriliyor. Böylece ö¤rencilerin önü daha
çok aç›l›yor. Bütün bunlar› görünce
heyecan›m bir kez daha art›yor.
■ Çal›flmalar›n›zda baflar›lar dileriz.
Ayr›ca bize vakit ay›rd›¤›n›z için
teflekkür ederiz.
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MAKALE
3 Kas›m seçimleri,
tarihte ancak askeri
darbeler yoluyla
gerçeklefltirilmifl bir
olgunun,
demokratik bir
biçimde seçim
yoluyla
gerçekleflmesini
ortaya ç›kartm›flt›r:
Parlamentoyu
oluflturan tüm
partilerin tasfiyesi.

3 Kas›m, AKP ve
Muhafazakar-Liberal Sentez
Doç. Dr. E. Fuat Keyman > Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü

3

Kas›m 2002’de yap›lan genel seçim
sonuçlar›n› siyasi bir deprem olarak
nitelemek, kan›mca yanl›fl olmaz. Bir taraftan
1999 genel seçiminde %10 ülke baraj›n›
aflan befl partinin tümünün meclis d›fl›na
itilmesi, di¤er taraftan da AKP’nin %34.2’lik
bir oyla ve seçim sistemimizdeki antidemokratik ülke baraj›n›n yard›m›yla
parlamentonun %66’s›na sahip olacak bir
ezici ço¤unlukla tek parti iktidar›n› kurma
baflar›s›, 3 Kas›m’› siyasi tarihimizin en
önemli günlerinden birisi konumuna getirdi.
Ekonomik kriz sürecinde Arjantin’de yaflanan
sosyal patlama, ayn› fliddette Türkiye’de 3
Kas›m’da yafland›. 3 Kas›m’da, toplumdan
kopuk, toplumsal sorunlara yan›t veremeyen,
rant ekonomisini ve popülizmi kendi
tan›mlay›c› ögeleri yapm›fl, siyaseti kapal›
kap›lar arkas›nda ve dar alan k›sa
paslaflmalara indirgemifl ve liderlik sultas›
içinde lidere yak›n olmay› temsil ettikleri
katmanlar›n sözcüsü olmaya ye¤leyen bir
insan grubunun oluflturdu¤u siyasi partilerin
toptan tasfiyesini yaflad›k. Böylece, 4 Kas›m
sabah›ndan itibaren, Türkiye sadece iki
partinin parlamentoyu oluflturdu¤u, AKP’nin
tek parti iktidar› ve CHP’nin tek parti
muhalefeti oldu¤u yeni bir döneme girdi. 3
Kas›m seçimini nas›l çözümlemeliyiz ve bu
seçimin galibi AKP’yi nas›l tan›mlamal›y›z?
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Bu sorulara yan›t ararken, ilk önce 3 Kas›m
genel seçiminin kendine özgün niteli¤inin
vurgulanmas›n›n, seçim sonuçlar›n› ve
seçimin galibi AKP’yi do¤ru
de¤erlendirmemiz aç›s›ndan faydal› ve
önemli oldu¤unu düflünüyorum.
3 Kas›m ve Türkiye
Hemen alt›n› çizmemiz gerekir ki, 3 Kas›m
2002’de yap›lan genel seçim, 1995 ve 1999
genel seçimlerinden “iki-boyutlu” ciddi bir
farkl›laflma gösteren ve bu anlamda kendine
özgün bir nitelik tafl›yan bir seçimdi. 1994
yerel seçimlerinden sonra yap›lan 1995 genel
seçimi ve 28 fiubat süreci içinde yap›lan
1999 genel seçimi, Türkiye’de ‹slam’›n
yükselifli, Refah Partisi olgusunda odaklaflan
siyasal ‹slam sorunu, Güneydo¤u ya da Kürt
sorunu, etnik terör ve Abdullah Öcalan’›n
yakalanmas› olay› v.b. sorunlar›n tart›fl›ld›¤›
“ideoloji zemini”nde yap›lan seçimlerdi. Bu
anlamda, istikrar, normalleflme, rejimi
koruma, devlet egemenli¤i, laiklik gibi ideoloji
temelli referanslar bu seçimlerin temelini
oluflturmufltu. Tercih ve oy verme büyük
ölçüde ve a¤›rl›kl› olarak, ideoloji temelinde
yap›ld›. 1995 ve 1999’a karfl›n, 3 Kas›m
seçimi temelinde “ekonomi” olan bir seçimdi.
Tarihinin en derin ekonomik krizinden geçen,
ekonomisi ciddi bir biçimde küçülmüfl ve
ciddi bir iflsizlik, yoksulluk ve
fakirlik sorunuyla yüzleflen
Türkiye’de, 3 Kas›m seçiminde
yap›lan parti tercihi ve oy
verme ekonomik sorunlar›n
kayna¤› olan partilere tepki,
bu sorunlar› çözme iddias›nda
bulunan partileri deneme
temelinde olufltu. Sonuçta,
belli bir ekonomik program
temelinde toplumla ba¤
kuran iki parti parlamentoya
girme hakk›n› kazan›rken, bu
partilerden AKP herkesin
bekledi¤inden çok daha fazla

oy alarak tek bafl›na iktidar oldu. 3 Kas›m
genel seçimini 1995 ve 1999 seçimlerinden
ay›ran ikinci boyut, seçimlerde önemli rol
oynayan “aktörler”le iliflkilidir. 1995 ve 1999
seçimlerinin aktörleri sadece siyasi
partilerken, 3 Kas›m seçimi Türkiye’de siyasi
partiler kadar, AB ve IMF gibi “ulus devletüstü aktörler”in, ve TÜS‹AD, TOBB, MÜS‹AD,
S‹AD’lar ve sivil toplum örgütleri gibi “ulus
devlet-alt› aktörler”in de önemli oldu¤u bir
seçimdi. Seçimde baflar›l› olan AKP ve CHP
bu örgütlerin siyaset, ekonomi ve
demokrasiyle iliflkili söylemlerini kendi seçim
programlar›nda kulland›lar ve bu partiler
söylemsel düzeyde bu örgütler taraf›ndan
desteklendiler. Bu anlamda, 3 Kas›m
seçiminin, özünde ekonomi temelli,
dolay›s›yla ideolojinin ikinci plana düfltü¤ü
ve siyasi partilerin toplumla organik bir ba¤
kurmalar›nda global ve sivil toplum
aktörlerini de hesaba katmalar› gerekti¤i
bir seçim oldu¤unu vurgulamal›y›z. Bu
saptaman›n, hem AKP’yi nas›l tan›mlamam›z
gerekir? sorusuna verece¤imiz yan›t
ba¤lam›nda, hem CHP’nin %19.2 oy
almas›na ra¤men seçimden baflar›s›z
ç›kmas›n› anlamam›za, hem de di¤er partiler
temelinde 3 Kas›m’›n niçin bir tepki ve tasfiye
seçimi oldu¤unu görmemize katk›da
bulunaca¤›n› düflünüyorum. Bu saptama
›fl›¤›nda, ilk önce 3 Kas›m seçiminin tepki
ve tasfiye niteli¤ine bakal›m.
Sivil Tasfiye ve Tepki
3 Kas›m seçimleri, tarihte ancak askeri
darbeler yoluyla gerçeklefltirilmifl bir olgunun,
demokratik bir biçimde seçim yoluyla
gerçekleflmesini ortaya ç›kartm›flt›r:
Parlamentoyu oluflturan tüm partilerin
tasfiyesi. 57’inci koalisyon hükümetini kuran
DSP, MHP ve ANAP gibi, DYP ve SP’nin de
baraj alt›nda kalarak parlamento d›fl›na
at›lmas› çok güçlü bir tepki ve sivil tasfiyeyi
gündeme getirmifltir. Fakat en az bu tasfiye
kadar önemli olan iki önemli gelifliminde

Generated by PDFKit.NET Evaluation
Muhafazakar-liberal sentezin, toplumsal sorunlara
karfl› sosyal-liberal sentezden daha duyarl›
oldu¤unu söyleyen AKP, kendisini de bir “merkez
partisi” olarak tan›mlayarak 3 Kas›m’da kendisini
tek parti iktidar›na tafl›yan bir baflar› elde etti.
alt›n› çizmemiz gerekmektedir. Birincisi,
bu seçimle SP ile birlikte Milli Görüfl
hareketinin uzun y›llard›r liderli¤ini ve
öncülü¤ünü yapan, Türkiye’yi 28 fiubat
sürecine götürmekte çok önemli bir rol
oynam›fl Necmettin Erbakan ve onun
simgesinde hareket eden siyasal ‹slam
da tasviye olmufltur. ‹kincisi, DSP’yi
bölerek kurulan, içinde Hüsamettin Özkan
gibi halk›n sorunlar›yla hiç ilgilenmeyen
fakat siyaset yapmay› kapal› kap›lar
arkas›ndaki ittifak yapmaya indirgeyen
bir anlay›fl› bar›nd›ran Yeni Türkiye
hareketi de, baflkan› ‹smail Cem’le birlikte
tasfiye olmufltur. Bu anlamda sivil tasfiye,
Türkiye’de 1990’l› y›llar› simgeleyen
ideolojik, tali-kutuplaflmalara dayal›,
devletçi, toplumsal sorunlara ve taleplere
yan›t vermeyen, parti ve kiflisel iktidar
olgular›n› ön plana ç›kartm›fl hakim
siyaset anlay›fl›n›n topyekün tasfiyesidir.
Üzerinde çok tart›flmam›z gereken Genç
Parti’nin %7.2’lik bir oy oran›na sahip
olmas› da, bu siyaset anlay›fl›na eflitsizlik,
fakirlik, ötekilefltirme ve yoksulluk
sorunlar› temelinde geliflen “nihilist
tepki”nin bir sonucudur.
Sosyal-Liberal Sentezin Baflar›s›zl›¤›
3 Kas›m seçimi sivil tasviye kadar, sosyal
demokrat ve özgürlükçü sol söylemler
üzerinde hareket eden “Türkiye Solu”nun
da baflar›s›zl›¤› ve yenilgisiyle
sonuçlanm›flt›r. Hem 1999 hem de
özellikle özü ekonomi ve temel referanslar›
iflsizlik, yoksulluk ve sosyal adalet olan
bu seçimlerde, ÖDP’nin ald›¤› %0.3’lük

oy oran› üzücü ve düflündürücüdür. 4
Kas›m ve sonras› Türkiye’nin yeniden
yap›lanma sürecinin ekonomik kalk›nmademokratikleflme ekseninde olaca¤›
gerçe¤i, etkin ve toplumsal sorunlara
çözüm olucu bir sol söyleme gereksinimi
yaratt›¤› gibi, bu söylemin nas›l kurulmas›
gerekti¤i sorusunu da kapsaml› ve
üretken bir biçimde tart›flmam›z gereken
çok ciddi bir soru olarak önümüze
koymufltur. Ayn› zamanda da, hem global
aktörlerin, hem medyan›n hem de
ekonomik bask› guruplar›n›n deste¤ini
alan CHP’nin ald›¤› seçim sonucunu,
niceliksel bir baflar›, fakat niteliksel bir
baflar›s›zl›k olarak kabul etmeliyiz. Ana
muhalefet partisi konumuna yükselen
CHP ve Kemal Dervifl’in sosyal-liberal
sentez temelli ekonomik program›
seçimleri kaybetmifltir. Bu kaybetmenin
temel nedeni, ‹dris Küçükömer’in y›llarca
önce yapt›¤› “Türkiye’de sa¤ partiler sol
gibi, sol partiler sa¤ gibi davranmaktad›r”
saptamas›nda aranmal›d›r. Bu
seçimlerde tasfiye olan hakim siyaset
anlay›fl›n› temsil eden Deniz Baykal
faktörünün yaratt›¤› olumsuzluk yan›nda,
CHP’nin baflar›s›zl›¤› partinin (yeni) sa¤
bir parti gibi davranmas›nda ve böylece
toplumsal adalet sorunlar›n› dinlemeden
sosyal-liberal sentezi körükörüne
savunmas›nda aranmal›d›r. Ne üretim
sektörünün sorunlar›na, ne de iflsizlik,
yoksulluk ve sosyal adalet gibi reel
toplumsal sorunlara somut çözüm
önerileri gelifltiremeyen CHP, Türkiye’de
sosyal demokrasi söyleminin merkezci
ve devletçi niteli¤ini korumaya çal›fl›rken,
toplumsal sorunlara yan›t olmaktan çok
uzak ve toplumsal katmanlardan çok
kopuk bir yap›da seçime girmifl ve
sonuçta AKP’ye karfl› kaybetmifltir.
AKP ve Muhafazakar-Liberal
Sentezin Baflar›s›
AKP’nin seçim zaferini nas›l
de¤erlendirmeliyiz? Di¤er bir deyiflle, 4
Kas›m ve sonras› dönem nas›l bir Türkiye

yaratacak? AKP’nin tek parti iktidar›n›
yaratan seçim zaferini, hem 1990’l›
y›llar›n sonunda dibe vuran halktan kopuk
eski siyaset anlay›fl›n›n tasfiyesi, hem
de belli belirsizlikleri içinde tafl›yan yeni
bir dönemin Türkiye’de bafllamas›
temelinde görmeliyiz. Eski ölürken Türkiye
için yeniyi temsil eden AKP di¤er
partilerden kendisini üç yolla ayr›flt›rd›:
(a) DSP, MHP, ANAP, DYP gibi partilere
karfl› kendisini hizmet sunan ve çözüm
üretici bir parti olarak tan›mlayarak; (b)
SP ve Erbakan’›n temsil etti¤i siyasal
‹slam’a karfl› kendisini merkezin yenidenyap›lanmas›n› amaçlayan muhafazakardemokrat bir parti olarak sunarak; ve (c)
CHP’ye karfl› kendisini serbest pazarla
muhafazar de¤erleri birlefltiren ve devleti
sadece etkin de¤il ayn› zamanda
kalk›nmac› ve sosyal adaletçi gören
muhafazakar (toplulukçu)-liberal senteze
dayal› bir toplum vizyonuna sahip bir
parti olarak niteliyerek. Bu üçlü ayr›flt›rma
ve buna verilen toplumsal ve kurumsal

Büyük ölçüde ideoloji
temelinde yap›lan
1995 ve 1999’a karfl›n,
3 Kas›m seçimi
temelinde “ekonomi”
olan bir seçimdi.
destek AKP’nin seçim baflar›s›n›n
temelidir. Bu anlamda, AKP’nin zaferi,
siyasal ‹slam›n ya da ‹slamc› bir
partinin zaferi de¤ildir: Aksine, ‹slami
referanslar› olan, merkezi yenidenkurmay› amaçlayan ve muhafazakarliberal senteze dayal› toplum vizyonunun
baflar›s› olarak görülmelidir. Muhafazakar-liberal sentez, hem serbest
pazara dayal› piyasa ekonomisini dinsel,

ailesel ya da geleneksel de¤erlerle
birlefltiren, hem de devletin etkin ve fleffaf
olmas› kadar, toplumdaki gelir
da¤›l›m›yla ilgili sorunlara da yan›t
verecek flefkatli ve kalk›nmac› bir
niteli¤inin de olmas› gerekti¤ini
vurgulayan bir “ekonomi yönetimi
modeli”dir.
CHP’den farkl› olarak, AKP ekonomik
küçülme, iflsizlik ve yoksulluk gibi
sorunlar›, sadece finans sektörüne de¤il
üretim sektörüne de a¤›rl›k vererek ve
devleti etkin ve sosyal adaletçi bir
yap›ya da dönüfltürerek çözece¤ini
iddia ederek toplumla organik bir ba¤
kurdu ve kazand›. Bu temelde de, AKP
küreselleflmeye olumlu bakan, AB
normlar›n› destekleyen ama IMF’yle
sosyal adalet sorunlar› temelinde yeni
bir müzakere sürecini bafllatacak bir
parti olarak topluma kendisini sundu.
Muhafazakar-liberal sentezin sosyalliberal sentezden daha çok toplumsal
sorunlara duyarl› oldu¤unu söyleyen
AKP, kendisini “merkez sa¤ bir parti”
olarak toplumla organik bir ba¤ kurdu
ve 3 Kas›m seçimininde tek bafl›na
iktidar oldu. Daha önce vurgulad›¤›m
gibi, bu baflar›da 3 Kas›m’›n özünde
ekonomi temelli bir seçim olmas›n›n
önemli bir katk›s› vard›r.
Fakat hemen belirtmeliyiz ki, 4 Kas›m
sonras› Türkiye bir geçifl dönemine
sahne olacak ve AKP’nin merkezi
yeniden kurmada ve muhafazakarliberal sentez yoluyla toplumsal sorunlar›
çözmede ne kadar baflar›l› ya da
baflar›s›z olaca¤›n› görecektir. Bu
vizyonun içinde tafl›d›¤›, ekonomik
populizm, demokratikleflme ve laiklik
gibi olas› çeliflkileri AKP’nin nereye kadar
çözebilece¤ini ya da çözemeyece¤ini
hep beraber yaflayaca¤›z ve tart›flaca¤›z.
Önemli olan, bugünü siyasal-ekonomik
ve sosyolojik temelde çözümlemektir,
AKP’ye önyarg›s›z yaklaflmakt›r,
muhafazakar-liberal sentezle yap›c›
ama elefltirel bir iliflkiye girmektir ve
Türkiye’de demokratik bir tart›flma
ortam›n› yaratmakt›r.
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TANITIM
Suna K›raç Kütüphanesi

Koç Üniversitesi’nin
dinamik araflt›rma ve
bilgi merkezi

Jane Ann Lindley > Kütüphane Direktörü

T

ürkiye’de yeni kurulmufl bir
üniversitenin, kütüphane direktörü
arad›¤›n› bir Türk meslektafl›m bana,
1995 y›l› May›s ay›nda haber verdi.
Baflvurmam için beni teflvik eden bu
telefon görüflmesinin, beni yedi y›ld›r
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süren ve umar›m daha uzun y›llar
sürecek olan bu heyecan verici serüvenin
yolcusu yapaca¤›n› bilemezdim.
95 Sonbahar’›nda yeni iflime bafllamak
için ‹stanbul’a vard›¤›mda, kendimi
‹stinye’de eski bir kibrit fabrikas›ndan,

geçici olarak üniversiteye dönüfltürülmüfl
bir kampüste buldum. O zamanlar,
kütüphane dermesi afla¤› yukar› 16,000
kitap, 100 süreli yay›n ve befl cd-rom
veri taban›ndan oluflmaktayd›. ‹stinye
kampüsümüzde befl, Ankara’da ise bir
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kütüphanecimiz çal›flmaktayd›. Bizler,
personeliyle, dermesiyle bir binan›n
köflesinde s›k›flm›fl olarak çal›flmakta,
ayn› zamanda bu binay› Fen-‹nsani
Bilimler Fakültesi, Bilgisayar Merkezi ve
iki büyük s›n›f ile paylaflmaktayd›k.
Kütüphanede yaln›zca bir fotokopi
makinas› vard›. Personel bafl›na birer,
ö¤renciler için de dört bilgisayar
bulunmakdayd›. O zamanlar, planlar›
Boston’da bir mimarl›k bürosunda
çizilmekte olan yeni kampüsün inflaat›n›n
ne zaman bafllayaca¤› da henüz
bilinmemekteydi.
Direktör olarak kat›ld›¤›m kütüphane
ekibi, üniversitemizin kurucusu Vehbi
Koç’un büyük düflünün izleyicisi olan
dinamik ve çal›flkan bir ekipti. Bu düfl
ise, Türkiye’nin genç kuflaklar›na
olabilecek en iyi e¤itimin verilebilmesini
sa¤lamakt›. Kütüphanenin mütevazi bir
bafllang›çtan afla¤›daki sat›rlarda
anlatmaya çal›flaca¤›m dinamik bir
araflt›rma ve bilgi merkezine dönüflümü
devasa boyutlarda bir misyon olup,
mükafat› ise daha da büyüktü. Bugün,
üniversite kütüphanesi teknik ve okuyucu
hizmetlerinde görev alan 28 personel ve
60 yar›-zamanl› çal›flan ö¤rencisi ile
hizmet vermektedir.
Gençleri yar›nlara haz›rlarken, ileride
karfl›laflacaklar› zorluklar› aflabilmeleri
için yarat›c›l›klar›n› gelifltirmek ve
olaylara farkl› bak›fl aç›lar›yla
bakabilmelerini afl›lamak gerekir diye
düflünüyorum. Bunun için modern
araflt›rma yöntemlerini, ileri teknolojiyi
ve teknolojinin yaratm›fl oldu¤u ürünleri
kullanarak ö¤renmeleri gerekmektedir.
Üniversitemizin geliflmifl e¤itim
sisteminin adeta merkezi olan Suna
K›raç Kütüphanesi, ö¤retim üyelerinin

verdikleri derslere ve akademik
araflt›rmalar›na kaynak oluflturur.
Ö¤rencilerin ödevlerini haz›rlayacaklar›,
derslerine çal›flacaklar›, kendilerine
verilen projeleri araflt›racaklar› yer yine
kütüphanedir. Kütüphane, ayn› zamanda
üniversite yöneticilerinin, ö¤retim
üyelerinin, çal›flanlar›n›n ve ö¤rencilerin
günlük gazete ve dergileri, istedikleri
kitaplar› okuyup, internette gezindikleri,
bofl vakitlerinde istedikleri DVD’leri
seyrettikleri bir yerdir.
Kütüphane hizmet ve kaynaklar›n›n
yönetiminin temelinde, bu alanda yeni
teknolojilerin yarat›c› ve esnek bir flekilde
kütüphaneye uyarlanmas› kadar önemli
bas›l› yay›nlar›n deneyimli ellerce
korunmas› yatmaktad›r. Ço¤u yüksek
lisans dereceli profesyonel kütüphanecilerden oluflan personelimiz, geleneksel
bilgi kaynaklar› ile birlikte modern
elektronik kaynaklarla da okuyucusuna
hizmet vermektedir. Kütüphane personeli
haftada 83 saat hizmet vermekte olup,
okuyucusunun bilgi gereksinimini
Internet ortam›nda sunulan çevrimiçi
veri tabanlar›ndan bulmalar›na yard›mc›
olur. Kütüphanede bas›l› ve elektronik
ortamda bulunamayan kaynaklar gerek
Türkiye gerekse dünyadaki di¤er bilgi
merkezleri ile iflbirli¤i yaparak sa¤lan›r.
Ayr›ca kütüphanenin kapal› oldu¤u
saatlerde 24 saat aç›k olan bir okuma
salonu da bulunmaktad›r.
Suna K›raç Kütüphanesi Anadolu
Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu’na (ANKOS) 60 üniversite ile
birlikte üyedir. Bu sayede gereksinimi
olan elektronik kaynaklar›n al›m›nda
pazarl›k pay›n› art›ran bir iflbirli¤i ile
yat›r›m maliyetlerini düflürmektedir. Bu
Konsorsiyum kapsam›nda dünyadaki

Gençleri yar›nlara
haz›rlarken, ileride
karfl›laflacaklar›
zorluklar› aflabilmeleri
için yarat›c›l›klar›n›
gelifltirmek ve olaylara
farkl› bak›fl aç›lar›yla
bakabilmelerini
afl›lamak gerekir diye
düflünüyorum.
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önemli bilimsel yay›nlardan yaklafl›k
8,000 elektronik dergiyi (e-journal) ve
12,000 elektronik kitab› (e-book) içeren
veritabanlar›na kolayca ulafl›l›r.
Kütüphane kullan›c›lar›, 30 farkl›
veritaban›ndan ayn› anda binlerce
de¤iflik kitaba, bilimsel makalelere,
araflt›rma raporlar›na ve konferans
metinlerine ulaflarak an›nda bu bilgileri
kullanabilirler. Internet a¤› üzerinden
kütüphanenin ana sayfas› yolu ile bu
kaynaklara kampüsdeki
her
bilgisayardan günün her saatinde
eriflilebilir.
Üniversitenin Rumeli Feneri
Kampüsü’nde yer alan kütüphane binas›
8,282 metrekare alana sahip olup
bilimsel araflt›rma, okuma, düflünme ve
grup çal›flmalar› için ideal bir yerdir.
Binan›n çat› kat›nda yer alan teras
okuyucuya aç›k havada rahat ve keyifli
bir çal›flma ortam› sa¤lar. Okuma odalar›
çat› ve ormana aç›lan pencerelerden
gelen gün ›fl›¤›yla ayd›nlan›p Karadeniz’in
mavi sular›na bakar.
Kütüphane dermesi 150 bin adet kitap
ve ciltli süreli yay›na ulaflm›flt›r ve bunlar
konular›na göre befl ayr› okuma
salonunda toplanm›fllard›r. Di¤er alanlar
ise; genel referans dermesi, güncel süreli
yay›nlar, görsel-iflitsel dermenin
kullan›ma sunuldu¤u salonlar ile birlikte
grup çal›flma odalar› ve kütüphane
ofislerinden oluflmaktad›r. Ayn› anda
700 kiflilik oturma kapasitesine sahip
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bu salonlarda çal›flma masalar› ve rahat
dinlenme mekanlar› bulunmaktad›r.
Kütüphanede 42 bilgisayar terminali,
okuyucular›n kendi kendilerine ödünç
kitap alabildi¤i iki self-check makina ve
iki fotokopi makinas› vard›r. Ayr›ca Xerox
Fotokopi Merkezi kullanmak isteyenlerin
hizmetindedir.
Kütüphanede de¤erli kitaplardan oluflan
koleksiyonlar da vard›r. Bunlardan Fuat
Bayramo¤lu özel koleksiyonu ve 1000’i
aflk›n ciltten oluflan Bizans,
Osmanl› tarihi ve kültürü
üzerine toplanm›fl nadir
koleksiyon birinci kattaki
özel bir bölümde korunmaktad›r. Sabahattin Ali
özel koleksiyonu ise
Atrium’da bulunmaktad›r. Esin At›l ‹slam
Sanatlar› ve Mimarisi
Koleksiyonu ‹nsani
Bilimler Okuma
Salonunda; Merton
Miller ve Seha M. Tiniç
taraf›ndan kütüphanemize ba¤›fllanm›fl olan ekono-mi
ve finans üzerine
kitaplar ise ‹flletme
ve ‹ktisadi Bilimler
Okuma Salonunda
bulunmaktad›r.
Galeri’de Nurhan
Atasoy’un

ba¤›fllad›¤› Cumhuriyet Devrimleri’ni
anlatan de¤erli foto¤raflar sergilenmekte
ve burada ayr›ca Atatürk Koleksiyonu da
yer almaktad›r.
KÜ Sa¤l›k Yüksek Okulu’nun bulundu¤u
Niflantafl› binas›nda, kütüphanenin tam
donan›ml› bir birim kütüphanesi
bulunmaktad›r. Buras› Amerikan Hastanesi
personeline de hizmet vermektedir.
Suna K›raç Kütüphanesi, yüksek
ö¤renim ve akademik araflt›rma
alanlar›nda mükemmeli hedefleyen
Koç Üniversitesi’nin gerçek bir
hazinesidir. Buras› as›rlardan beri
devam eden geleneksel okuyucu
hizmetlerinin yan›s›ra, yeni teknoloji
kaynaklar›n› hizmete sunan ve
21. yüzy›l›n dinamizmini yans›tan bir
bilgi merkezidir. Benim için hergün
yeni bilgiler edinilen, yarat›c›l›¤›n
kullan›ld›¤›, giriflimcili¤in ödüllendirildi¤i
bir ortamda çal›flmak heyecan vericidir.
Ben ve personelim okuyucular›m›za
en kaliteli hizmeti vermek ve dünyan›n
en iyi araflt›rma merkezlerinden biri
olan kütüphanemizin bu yerini korumak
için can ve baflla çal›flmaktay›z.
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Osmanl› Beyli¤i’nin
kurulufluna dair...
Enis Demirba¤

13.

yüzy›l›n sonlar›nda flu üzerinde
yaflad›¤›m›z topraklarda yaflayan
hiç kimse, Anadolu’nun kuzey-bat›
s›n›rlar›nda Ertu¤rul o¤lu Osman adl›
birinin önderli¤indeki küçük bir
beyli¤in dünya tarihinin gördü¤ü
en güçlü imparatorluklardan
biri haline gelece¤ini hayal
bile edemezdi. “Sö¤üt’ten
‹stanbul’a” adl› kitapta
Osmanl› Devleti’nin kuruluflu
üzerine yap›lan çal›flmalar› derleyen
Oktay Özel ve Mehmet Öz “kurulufl
meselesinin tarihçilerin kendilerini
çekim alan›ndan kurtarmakta
zorland›klar› ‘efsunlu’ bir cazibesinin
söz konusu oldu¤unu” söylüyor. Peki
kim bu tarihçiler ve üzerinde bu kadar
tart›fl›lan tezler neler?
Prof. Sencer Divitçio¤lu “Osmanl›
Beyli¤i’nin Kuruluflu” adl› kitab›nda bu
tarihçileri ve tezlerini k›saca flöyle s›ral›yor:
“‹lk elde Gibbons var. Ona göre, TürkRum karmas›, fakat Müslüman bir ›rk
Osmanl› Devleti’ni yaratm›flt›r.” Herbert
A. Gibbons’›n 1916’da yay›nlad›¤›
yorumu flöyle özetlenebilir: “Osman Bey
Müslüman olduktan sonra hem Türkler
hem de ‹slamiyeti kabul etmifl Rumlar
kendisine kat›ld›lar. Yani, bu flekilde
oluflan yeni toplum bafl›ndan beri saf
Türk de¤il. Türk ve Rum unsurlardan
oluflan karma bir toplumdu ve bu
toplumda, konuflulan dil Türkçe
olmas›na ra¤men, bir devlet kurmaya
göçebe Türk unsurundan daha elveriflli

olan Rum unsuru baflrolü oynuyordu.”
“The Foundation of the Ottoman
Empire” adl› eserinde neredeyse Kemal
Tahir’in tabiriyle “Osmanl›l›k yeni bir
›rkt›r” diyen H.A. Gibbons’a karfl›
1924’de Friedrich Giese,
tezinde devletin
k u r u l u fl u n u b ö l g e
ticaretiyle zanaatini
elinde tutan Ahi
örgütlerinin yayg›n
iktisadi faaliyetlerine ba¤lar:
“Osmanl› hükümdarlar›n›n
iktidarlar›n›n temellerini Ahi tarikat›yla
att›klar›n›n kan›t›n› buldu¤umu
san›yorum.” Paul Wittek 1938’de
yay›nlad›¤› “Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Do¤uflu” adl› kitab›nda
kuruluflta as›l etken olanlar›n Ahiler
de¤il, inanç sahibi gaziler oldu¤unu
öne sürer. Wittek’e göre bu uzun
mücadele döneminde, di¤er Türk
beyliklerinin s›n›rlar› kesinlikle
çizilmifl oldu¤undan bu beyliklerde
art›k iflsiz kalm›fl ne kadar savaflç›
unsur varsa, Osman’›n Gazilerinin
saf›na kat›lm›flt›. Osmanl› bir uç beyli¤i
idi ve ön safta Bizans’a karfl› fetih
ruhuyla savafl veriyordu. Wittek,
“Böylece Osmanl›lar’›n küçük devleti,
kendi boyutlar›yla orant›l› olmayan
genifllikte savafl güçlerini kullanabilir
hale gelmifl ve dolay›s›yla dinamik gücü
ola¤anüstü artm›flt›.” diyor.
Fuat Köprülü Osmanl›lar›n
Bizans’tan hiç etkilenmedi¤ini, Türk-

‹slam olan her fleyin (Selçuklular, Kay›
Boyu, devlet ayg›t›, uçlar, gaziler,
ahiler, abdallar, ulema gibi) hep
birlikte Osmanl› Devleti’ni kurdu¤unu
ileri sürer. Ona göre, bu büyük tarihsel
olay ancak 13.-14. yüzy›llar Anadolu
tarihi ba¤lam›nda ve Selçuklu-Anadolu
Selçuklu-Beylikler çizgisinin tarihsel
süreklili¤i içinde dönemin toplumsal,
siyasal ve kültürel ortam› çerçevesinde
izah edilebilirdi. Oktay Özel ve Mehmet
Öz derledikleri kitapta “Bu tarihten
sonra, Osmanl› tarihyaz›c›l›¤› gerek
Türkiye’de gerekse dünyada
Köprülü’nün Türk-‹slam unsurlara
dayal› tarihsel süreklilik teziyle
Wittek’in gaza tezinin kar›fl›m› bir yol
tutturmufl ve bu çizgide bir gelenek
oluflturmufltur” diyorlar. Halil ‹nalc›k,
Cemal Kafadar gibi de¤erli Türk
tarihçileri bu tezleri reddetmeden
baflka boyutlar› öne ç›kararak
1980’den sonra tarihsel yorumu
tekdüzelikten kurtarm›fllard›r.
Prof. ‹lber Ortayl›’n›n ileri sürdü¤ü gibi
“Osmanl› Devleti’nin kuruluflunu anlatan
ça¤dafl kaynaklar›m›z yoktur. Yani, bizim
Osmanl› Tarihi olarak okudu¤umuz ilk
eserler Afl›kpaflazade, Neflri, Oruçbey,
bunlar›n hiçbiri o devirleri yaflam›fl hatta
yaflayan›n talebesi olmufl de¤ildir.”
Osmanl› Beyli¤i’nin kuruluflu hala tam
olarak ayd›nlat›lamad›¤›ndan tarih
okurlar›na tavsiyemiz “tarih”
konusundaki yayg›n kolayc›
yaklafl›mlardan ve yay›nlardan uzak
durmalar›d›r.

Her devlet
kendisini oluflturan
sebeplere hayat›n› da
borçludur.
Osmanl› Devleti’nin
bütün incelikleriyle
daha iyi
anlafl›labilmesi,
ancak bu devletin
do¤ufl kayna¤› iyice
inceledikten sonra
mümkün olabilir.
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OSMANLI’NIN KURULUfiU ÜZER‹NE

■ Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Do¤uflu
Yazan: Paul Wittek, Pencere Yay›nlar›
■ Osmanl›’n›n Etnik Kökeni
Yazan: Fuat Köprülü, Kaynak Yay›nlar›
■ Sö¤üt’ten ‹stanbul’a
Derleyenler: Oktay Özel-Mehmet Öz, ‹mge Kitabevi
■ Osmanl› Beyli¤i’nin Kuruluflu
Yazan: Sencer Divitçio¤lu, Yap› Kredi Yay›nlar›
■ Osmanl› Gerçe¤i
Yazan: Erdo¤an Ayd›n, Cumhuriyet Kitaplar›
■ The Ottoman Empire 1300-1481
Yazan: Colin Imber, The Isis Press
■ Notlar / Osmanl›l›k / Bizans
Yazan: Kemal Tahir, Ba¤lam Yay›nlar›
■ The Ottomans
Yazan: Andrew Wheatcroft, Viking (Penguin Group)
■ Between Two Worlds
Yazan: Cemal Kafadar, UC Press, Berkeley
■ The Ottoman Centuries
Yazan: Lord Kinross, Morrow Quill
■ Efsaneler ve Gerçekler
Tart›flma/Panel Bildirileri, ‹mge Kitabevi
■ Osmanl› Beyli¤i
Yazan: Elizabeth A. Zachariadou, Tarih Vakf›

Arkeoloji dünyas›
duayenini kaybetti.
Arkeolojik alanda yapt›¤› kaz›lar ve
yay›nlad›¤› eserleriyle “hocalar›n
hocas›” ünvan›n› alan ve 2002 y›l›nda
KÜ fieref Doktoru olan Ord. Prof. Dr.
Ekrem Akurgal’› geçti¤imiz kas›m
ay›nda yitirdik. 91 yafl›nda hayata
gözlerini yuman Prof. Akurgal, devlet
töreniyle son yolculu¤una u¤urland›.
Prof. Akurgal, 1948 y›l›nda bafllad›¤›
kaz›lar›na Eski ‹zmir, Foça,
Sinop,Çandarl› ve Erythrai antik
kentlerinde 40 y›l› aflk›n bir süreyle
devam etti. Ekrem Akurgal 1956 y›l›nda
Türk Sanat Tarihi Kürsüsü’nün
kurulmas›na öncülük etti. Akurgal çok
say›da kitab› ve makaleleriyle dünya
arkeoloji bilimine ›fl›k tutmufltu. Koç
Üniversitesi olarak Ord. Prof. Ekrem
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‹ZLEN‹M
Bir ilkin izdüflümleri ve tatl›-ac› an›lar

Bir ö¤rencinin Yaya Sergisi notlar›...
Refika Birgül > 2002 Psikoloji Bölümü Mezunu

T

ürkiye’de ilki gerçeklefltirilen,
yaz›l› ve görsel bas›n›n ilgisinin
d›fl›nda kulaktan kula¤a yay›ld›kça
insanda merak ve heyecan oluflturan
bir projeydi “‹stanbul Yaya Sergileri 1:
Niflantafl›”. Yani size biri gelip “Abi
karfl›dan karfl›ya geçmek isteyen
penguenler gördüm bugün”, ya da “Ya
art›k bal›klar›n da üst geçidi yap›lm›fl,
allah allah” diyebilirdi geçen ay.
Projenin geliflimini flöyle özetleyebilirim:
Y›llar›n küratörü Fulya Erdemci’nin bir
hayali imifl Yaya Sergisi. Sonra ilkleri ve
zoru seven, bunlar›n üstesinden gelebilen
Kollektif Prodüksiyon’a açm›fl konuyu ve
projeye bafllanm›fl. En kritik aflama ise
fiiflli Belediyesi’nin deste¤i ve ortakl›¤›
olmufl. Ard›ndan da gerçekten kollektif
bir ortamda gençlere güvenen ve küçükten
büyü¤e birçok görev veren Kollektif
Prodüksiyon kadrosuna yeni insanlar yani
bizler dahil olduk. Hemen çal›flmaya
bafllad›k. Projeyi flematik olarak dört ayakl›
bir masaya benzetmek mümkün. Bir

tarafta sanatç›lar, di¤er tarafta
sponsorlar, öte yanda kurumlar (Belediye,
Müftülük, Üniversiteler..) ve tabii ki
küratör. Bizim iflimiz ise bu masay›
ayakta tutmakt›.
Biz Koç Üniversitesi Sanat Kulübü’nden
üç kifliydik projede. Ben temmuz ortas›nda
bafllad›m. Önce lojistik, sonra da
prodüksiyon aflamas›nda görev ald›m.
Ard›ndan Arda Do¤an aram›za kat›ld› ve
önce “Asistan”, sonras›nda da “Sat›n
Alma Sorumlusu” oldu. Kendi
bölümümden söz etmem gerekirse; lojistik
bir iflin gerçekleflmesi için her türlü araç,
gereç ve olana¤› haz›r etmek, prodüksiyon
da o ifli gerçeklefltirmek olarak
tan›mlayabilirim. Can al›c›, püf noktalar
ise her ifl dal›nda oldu¤u gibi hiçbir detay›
atlamamak (bunun yolu mutlaka not
almaktan geçiyor) ve çözüm üretmek.
Tabii böyle bir projede çözüm üretmek
için neler yapt›¤›m›za kendimiz bile
inanamad›k.
Bafl›ndan sonuna kadar u¤rafl

Arda: “Herkes farkl› tepki
veriyor: ‘Belediyenin
baflka ifli kalmad› da
bunlarla u¤rafl›yor!”
diyen de var; “Keflke hep
böyle olsa” diyen de...”

Serhan: “Burada çarp›c›
olan, sanatç›ya flehre
müdahale hakk› verilmesi
ve günlük hayat›m›zdaki
formalitelerin a¤›rl›¤›n›
hissetmemiz bence.”
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verdi¤imiz bu projede kendimizi bütünüyle
ortaya koyduk. Neleri yap›p, neleri
yapamayaca¤›m›z› gördük. Önemli olan
da buydu. Böylece kendimizi belki de ilk
defa s›nam›fl olduk. Yaya Sergisi hepimiz
için de¤erli bir tecrübe oldu.
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The Suna Kiraç Library:

Koç University’s Dynamic Research and
Information Center
by Jane Ann Lindley > Library Director

I

n early May 1995, I received a phone
call from a Turkish library colleague
informing me that a new university in
Turkey was searching for a library director
and encouraging me to apply for the job.
Little did I then realize that, by answering
that call, I would be embarking on a
fascinating odyssey that has already lasted
more than seven years and that hopefully
will continue for several more years to come.
When I arrived in Istanbul in the Fall of
1995 to take up my new post, I found myself
working in a renovated match factory in
Istinye, which served as the university’s
temporary campus. At that time, the
library’s collection consisted of some
16,000 books and bound volumes, 100 or
so print periodical titles, and five cd-rom
databases. Five librarians were employed
at the Istinye campus and one in Ankara.
The staff and collections occupied cramped
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quarters in one corner of the building that
also housed the College of Arts & Sciences,
the Computer and Information Technology
Office, and two large lecture halls; and the
library was equipped with one photocopier,
a PC for the director and for each staff
member, and four PCs for patron use. The
plans for the University’s permanent
facilities were still on the drawing board
in the architect’s office in Boston and the
date on which construction would
commence was not yet known.
I joined a small but dynamic and
dedicated group of people who were
pursuing the fulfillment of the dream of
the founder and benefactor of the
University, Vehbi Koç, in building an
institution in which the young people of
Turkey could obtain the best possible
education. Transforming the library from
that modest beginning into the dynamic
center of research described
below has been a challenge of
immense proportions and
equally great rewards, not least
of which has been the growth
and development of the 28
permanent staff and 60 parttime student employees, who
serve on the library’s technical
and users services teams today.
Preparing young people to meet
the challenges of the future
entails the inculcation of a
creative, interdisciplinary
approach to problem solving. It
requires development of skills in
modern research methodologies,
using state-of-the-art
technology as well as drawing
upon a diverse array of
materials, produced and stored
in various formats. At the heart

of the University’s progressive educational
system, the Suna Kiraç Library provides
the resources for faculty to structure the
syllabi for their courses and pursue
scholarly research activities and for
students to prepare their class
assignments and undertake independent
research projects. It affords administrators
and staff the means to stay abreast of
current information in their areas of
endeavor and enables everyone in the
University community to enjoy reading their
favorite books, surfing the Internet, or
watching DVDs for recreation.
The management of the library’s facilities
and resources is based upon creative and
flexible adaptation of innovative
information technologies, together with
preservation of vital print resources for
research into past experience. Professional
librarians, the majority of whom hold
advanced university degrees, provide skills
training for patrons in literature searching,
utilizing modern electronic media as well
as traditional library resource materials.
Staff are available throughout the library’s
83-hours of weekly service to help users
search online databases and to assist them
in locating materials in the library’s
collections or from cooperating institutions
in Turkey and abroad. The Library also
provides a 24-hour reading room.
Participating together with 60 other
Turkish university libraries in ANKOS
(Anatolian University Library Consortium),
the library is able to make cost-effective
investments in research materials
published in digital format, including the
entire databases of some of the world’s
major scholarly publishers and covering
nearly 8,000 e-journals and 12,000 ebooks. By searching the library’s 30 online
databases, users can access thousands
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of sources simultaneously and instantly
retrieve relevant information from selected
books, journal articles, working papers,
and conference proceedings that are
published around the world. These
resources, identified on the library’s
homepage, are virtually accessible 24 hours
a day from any terminal on campus,
including offices, computer labs, student
dormitories, and faculty residences.
Centrally located on the University’s
Rumeli Feneri campus, the library’s main
branch occupies 8,282 square meters of
space and offers exceptional facilities for
pursuing scholarly research, engaging in
group study projects, or enjoying quite
reading and contemplation. A terrace
encircling the central skylight affords
patrons the opportunity to read and relax
in open air. Reading rooms are endowed
with natural light from the skylight as well
as the windows, which open onto the
majestic forest surrounding the campus
and offer a panoramic view of the Black
Sea.
The building is designed with an open
environment. The collection, which now
encompasses some 150,000 print books
and bound journals, is disbursed among
five subject-oriented reading areas. Other
rooms house the general reference
collection, current periodicals, and

Life in the ELC
T

he English Language Center (ELC) at
Koc University has been staffed from the
beginning by native speakers with at least a
Masters’ Degree in Teaching English as a
Second Language, or a closely related degree,
and at least two years teaching experience at
the university level, usually abroad. With their
combined experience, these instructors have
built the ELC Program in to a very successful
program, demonstrated by the fact that since
1993, over 1,700 students have attended the
English Language Center (ELC.) More than
1,600 of those students have succeeded in
meeting the requirements to enter Koc
University as freshmen. The requirements
include obtaining a 550 or better on the TOEFL,
a 4 or better on the TWE, and a GPAw of 2.0

multimedia facilities and cater for library
instruction, casual reading, and team
study. Seating for 815 patrons at tables
and study carrels, as well as in lounge
areas, and 42 computer terminals for
patron use are located throughout the
building. In addition to two self-check
machines for charging out books, there are
two self-service photocopiers. The library
also houses the Xerox Copy Center.
Among the library’s treasures are several
special collections. The personal library of
Fuat Bayramoglu and a collection of several
thousand rare volumes on Byzantine and
Ottoman history and culture are housed in
a glass-paneled enclosure on the first floor,
and Sabahattin Ali’s personal library is
located in the Atrium. The Esin Atil
Collection on Islamic Art and Architecture
is housed in the Arts and Humanities
Reading Room, and collections of books
and journals in economics and finance,
donated by Merton Miller and Seha M. Tiniç,
are located in the Business and Economics
Reading Room. A collection of prints
donated by Nurhan Atasoy, documenting
Ataturk’s achievement in founding the
Republic of Turkey, are displayed in the
Gallery, where the Library’s collection of
books about Ataturk also is housed.
To support the research and information
needs of the faculty and students of the

University’s School of Health Sciences
(SHS), the library maintains a full-service
branch at the School’s premises in
Nisantasi. The SHS branch library also
provides reference and circulation services
to the medical personnel of the American
Hospital, which is immediately adjacent to
the School.
A place for people to explore a veritable
trove of treasures linking the past with the
future, the Suna Kiraç Library embodies
the University’s commitment to excellence
in higher education and scholarly research.
It is a place where the finest traditions of
library service over past centuries can be
found, and, at the same time, it is the
epitome of a dynamic 21st- century
knowledge center, where life-long learning
is fostered and innovative change is
conceived and implemented. For me
personally, it is a joy to work in an
environment where each day is filled with
new ideas, where one can be innovative,
where initiative is rewarded, and where
staying a step ahead of a talented team
of information service professionals is a
genuine and continuous challenge. May
it ever be so, as my staff and I strive to
provide our patrons with the highest quality
of service and to secure our library’s place
among the world’s premier research
centers.

or better. This year, the ELC has over 375
students, all hoping to meet those same
requirements.
Each year, the ELC not only helps students
develop their English language skills, but also
helps them adapt to the academic expectations
of a university such as Koç. This means
developing their critical thinking skills, their
ability to view events, theories and propositions
from different perspectives. It also means
developing work and study habits that will
enable students to not simply survive for four
years in the undergraduate program, but to
excel and have the opportunity to go on for
further study if they so wish. For this reason,
the ELC is often seen by the students as being
too harsh, too rigid. However, in language

learning, as in science or in business, or in any
other aspect of life, there is no substitute for
hard work and time spent on task. It was very
interesting to note that when we increased the
number of class hours and became stricter
regarding attendance and participation
requirements, the success enjoyed by the
students increased dramatically.
It has been said by different personages at
different times and in different ways that when
students learn another language, they gain
not only the language skills, but also new
perspectives and new understanding regarding
the world around them. Our belief and basic
operating premise is that these in no way
detract from their own language and cultural
heritage, but rather enhance them and allow
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