
20
HAZ‹RAN
2 0 0 7
Üç ayda bir yay›nlan›r.

KULE
Generated by PDFKit.NET Evaluation

Click here to unlock PDFKit.NET

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


KULE‹Ç‹NDEK‹LER

26 Bizden Biri Selim Ünlü

Haber Genç akademisyenlerimize TÜBA Ödülü

Haber S›n›rs›z Koç Gönüllüleri!

Haber Hemflirelik Haftas›

Söylefli Citibank A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› Steve Bideshi

Rektörün Mesaj›

Ö¤renci Konseyi

Kampüsten Notlar

Haber Schröder’e fieref Doktoras›

Mezunlar Derne¤i Mezunlar Günü

Fakülteler Hukuk Fakültesi’nde yeni bir merkez kuruldu

Festivaller Bahar Festivali
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Festivaller San Remo Festivali

Festivaller Dans Festivali
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Haber Engelsiz Show engellere karfl›...

Haber Koç Üniversitesi’nin 2007 mezunlar› anlat›yor
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006-2007 Ö¤renci Konseyi Baflkan› olarak yapt›¤›m son görev bu yaz›y› yazmak olacak. May›s ay› bafl›nda yap›lan seçimle görevi yeni
ö¤renci konseyine teslim ettik. Her sene prestiji ve önemi daha çok artan Ö¤renci Konseyi seçimlerine bu sene kat›l›m yüksek oldu. Türkiye’de

genel olarak gençli¤in oy kullanma al›flkanl›¤›n›n elefltirildi¤i bir dönemde, Ö¤renci Dekanl›¤›’n›n arkadafllar›m›z› teflvik etmesi ile okul tarihimizin
en yüksek oy kullanma oran›na ulaflt›k.

Okulumuz bu sene bir yenili¤e daha tan›kl›k etti. Ö¤renci Konseyi yönetimine aday olan arkadafllar›m›z projelerini aç›klarken, bir grup arkadafl›m›z
onlar›n seçildiklerinde bu projeler için ne kadar çaba sarfettiklerini denetlemek için bir ekip kurdu. Bu flekilde Koç Üniversitesi Türkiye’de demokrasinin
en önemli kalelerinden biri olma s›fat›n› pekifltirdi. Baflka bir deyiflle Ö¤renci Konseyi’nin üzerindeki dokunulmazl›klar kald›r›ld›.

Benim gibi son dönemini okuyan birçok arkadafl›m geçti¤imiz aylarda ifl ve master baflvurular›nda heyecanl› dakikalar yaflad›. Bizler Koç Üniversitesi
ö¤rencileri olarak di¤er adaylardan mülakatlarda hep birer ad›m öndeydik. Kimi zaman ‹ngilizce testine girmemize gerek kalmad›, kimi zaman da
görüflmeye ça¤›r›lan ilk grup ö¤renciler aras›nda olduk. Mezunlar›m›z›n bizlere b›rakm›fl oldu¤u bu miras› ayn› flekilde ileride mezun olacak
arkadafllar›m›za da b›rakaca¤›m›za eminim. Burada alm›fl oldu¤umuz e¤itim ve kazand›¤›m›z tecrübe bunun senedi olacakt›r.

Kiflisel görüflüm üniversitelerin sadece birer e¤itim ö¤retim yuvas› olmad›¤› ve kimi zaman topluma, toplumlar›n en ayd›nl›k k›sm› olarak, ülkelerin
yaflad›¤› önemli olaylar karfl›s›nda mesajlar da verebilmesi yönündedir. Ne flansl›y›z ki Koç Üniversitesi bu role sahip ve yine ö¤renciler olarak ne
kadar flansl›y›z ki bu mesajlar verilmeden önce yönetim kurulumuzca bizlerin de görüflleri her seferinde dinleniyor.

Koç Üniversitesi’nin di¤er üniversitelerden en önemli fark› bütün çal›flanlar›n›n open door policy’e (aç›k kap› sistemi) sahip olmas›. Rektörümüzden,
genel sekreterimize, bütün ö¤retim görevlilerimize ulaflmak için ofislerine gidip kap›lar›n› çalmam›z yeterli. Bu aç›dan bu sene her görüflmek
istedi¤imizde bizi güler yüzle karfl›layan Rektörümüz Attila Aflkar, Genel Sekreter Mehmet Celayir ve bütün Koç Üniversitesi personeline minnettar›z.

Ayr›ca bütün sene küçük büyük bütün sorunlar›m›z› sab›rla dinleyen ve bize yard›mc› olabilmek için bütün imkanlar›n› kullanan Ö¤renci Dekan›m›z
Bilgen Bilgin ve ekibine ne kadar teflekkür etsem azd›r. Yo¤un programlar›na ra¤men bizlere sürekli zaman ay›r›p özel oldu¤umuzu hissettiren
Ömer Koç ve Erdal Y›ld›r›m’a ise Koç Üniversitesi’nin geliflmesinde gösterdikleri özveri ve yapt›klar› çal›flmalar için bütün Koç Üniversitesi ailesi
ad›na teflekkür ederim.

Yaz›m› noktalamadan önce Koç Üniversitesi ö¤rencileri ad›na bizlerin böylesine modern bir üniversitede okuyabiliyor olmas›n›n en büyük pay sahibi
merhum Vehbi Koç'u sayg›yla an›yorum.

Can Tekin
Koç Üniversitesi Ö¤renci Konseyi Baflkan›
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Veda ederken...

“Ö¤renci Konseyi
seçimlerine bu sene
kat›l›m yüksek oldu.
Türkiye’de genel olarak
gençli¤in oy kullanma
al›flkanl›¤›n›n
elefltirildi¤i bir dönemde
Ö¤renci Dekanl›¤›’n›n
arkadafllar›m›z› teflvik
etmesi ile okul
tarihimizin en yüksek
oy kullanma oran›na
ulaflt›k.”

Ö⁄RENC‹ KONSEY‹
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Merhaba...Merhaba...
Sevgili Ö¤renciler, Mezunlar, Üniversitemizin Tüm Üyeleri ve Dostlar›,

Bir ö¤retim y›l›n›n daha sonuna geldik. 23 Haziran 2007 tarihindeki diploma törenimizde 497 lisans ve 196 lisansüstü olmak üzere toplam 693 mezun veriyoruz.
Bu y›lki mezuniyet törenimizin bizim için farkl› bir anlam› daha var: Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Kimya ve Biyoloji Mühendisli¤i programı ilk mezunlar›n›
u¤urluyor. Onlar›n da di¤er mezunlar›m›z gibi üniversitemizi baflar›yla temsil edece¤ine, kendilerine iyi çalıflma imkanları olaca¤ına, ülkemize ve insanlı¤a
güzel hizmetler verece¤ine inan›yoruz.  Bu seneki diploma törenimizin konuflmac› konu¤u Sir John Bond olacak. Kendisi baflar›l› bir yönetici... HSBC’deki 45
y›ll›k kariyerinden sonra flu anda Vodafone grubunun baflkanl›¤›n› yürütmektedir. Sir Bond’un baflkanl›¤›nda, HSBC Avrupa tarihinde en kârl› flirket olmufltur.
Bankac›l›k alan›ndaki hizmetleri nedeniyle 1999 y›l›nda “flövalyelik” unvan› verilen John Bond, 2003 y›l›nda fiangay Halk Hükümeti taraf›ndan “Alt›n Manolya”,
2007 y›l›nda ise Avrupa ‹flletmeleri Ödülleri’nde “Yaflam Boyu Baflar›” ödülüne lay›k görülmüfltür.

Almanya eski baflbakan›, sayg›n devlet adam›, siyasetçi ve hukukçu Ekselanslar› Gerhard Schröder’e “güçlü bir Avrupa oluflmas›na katk›lar› ve AB içinde
Türkiye’nin önemini vurgulamas›” nedeniyle, törenle “Hukuk” alan›nda fieref Doktoras› unvan› verildi. Sayın Gerhard Schröder, Almanya’n›n d›fl politikas›na
getirdi¤i aç›l›mlar, iflsizli¤i azaltmak ve ekonomideki dura¤anl›¤› sona erdirmek için uygulad›¤› reformlar ile farkl› bir politikac› olmay› baflard›. Gerhard Schröder
Türkiye’yi uluslararas› arenada destekleyen bir tutum sergilemifl, Türkiye’nin AB üyeli¤i sürecinin savunucular›ndan biri olmufltur. Bu tutumu ile tüm dünyadaki
Türklerin deste¤ini kazanmıfltır.

Kuruldu¤u günden bugüne geliflimini sürdürerek akademik camiadaki yerini perçinleyen Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde, Dr. Nüsret Arsel ve
Semahat Arsel‘in katk›lar›yla uluslararas› ticaret hukuku konusunda faaliyet göstermek üzere bir araflt›rma merkezi kuruldu. Merkez, aç›l›fl›n› ve ilk uluslararas›
faaliyetini 12–13 Mart’ta Max Planck Institut (Hamburg) ile iflbirli¤i yaparak, ‘Civil and Procedural Law-Özel Hukuk ve Usul Hukuku’ konusunda düzenlenen
konferansta gerçeklefltirdi. Böyle bir merkezin üniversitemiz bünyesinde yer almas›ndan dolay› gurur duyuyoruz.

Ö¤retim üyelerimiz yurtiçinde ve yurtd›fl›nda baflar›l› çal›flmalar›na devam ediyor. Bu, üniversitemiz için fevkalade önemli. Türkiye Bilimler Akademisi Üstün
Baflar›l› Genç Bilim ‹nsanlar›n› Ödüllendirme Program› (TÜBA-GEB‹P) Ödülleri’nin 2007 y›l› sahipleri belli oldu. Bu y›l ödüle lay›k görülenler aras›nda Koç
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hakan Ürey ve Endüstri Mühendisli¤i Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Fikri Karaesmen de bulunuyor. Sabanc› Üniversitesi ve Amerika’n›n en
prestijli ilk üç düflünce kuruluflundan biri olan Brookings Institute taraf›ndan verilen Sak›p Sabanc› Uluslararas› Araflt›rma Ödülü Yar›flmas›’nda Uluslararas›
‹liflkiler Ö¤retim Üyemiz Yard. Doç. Dr. fiuhnaz Y›lmaz Özba¤c› ikincili¤i kazand›. Ö¤retim üyelerimizi baflar›lar›ndan dolay› tekrar kutluyorum.

Bir üniversitenin misyonu bilim üretmenin yanı sıra uygulayabilmektir de. Yapt›¤› çal›flmalarla topluma örnek olmak, ön yarg›lar›n afl›lmas›na katk›da bulunmak
üniversitelerin en önemli görevleri aras›nda yer al›r. Engelliler konusunda fark›ndal›k yaratmay› hedefleyen Koç Üniversitesi’nin bu alanda yapt›¤› çal›flmalar
büyük yank› uyand›r›yor. Psikoloji Bölümü Ö¤retim Üyelerimizden Doç. Dr. Zeynep Aycan’›n 2001 y›l›nda bafllatt›¤› çal›flmalar›n geniflleyerek genifl kitlelere
ulaflt›¤›n› görmekten mutluyuz. Ayr›ca yürüttü¤ümüz çeflitli sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katk› sa¤lamay› sürdürüyoruz.
Üniversitemiz, 2006-2007 ö¤retim y›l›nda hem akademik hem de sosyal aç›dan baflar›l› günler geçirdi. Evrensel standartlarda bir kurum olman›n gururunu
tafl›yan Koç Üniversitesi, ulusal ve uluslarararas› bilim insanlar›yla iflbirli¤i yaparak  gerçeklefltirdi¤i toplant›larla ad›ndan söz ettirdi.  Bu y›l da daha önceki
y›llarda oldu¤u gibi keyifli ve e¤lenceli festivaller geçirdik. Özellikle Tiyatro Festivali, San Remo ve Bahar Festivali yine büyük bir coflkuyla kutland›.

Bir y›l› daha geride b›rakman›n hüznüyle yeni mezunlar vermifl olman›n sevincini bir arada yafl›yoruz. Yeni ö¤retim y›l›nda görüflmek dile¤iyle, Koç Üniversitesi
ailesini, ö¤rencileri, mezunlar›, akademik ve idari kadrosundaki tüm üyelerini sevgiyle selaml›yorum...

Prof. Dr. Attila Aflkar
Rektör
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oç Üniversitesi Ebru Grubu

2003–2004 akademik y›l›nda

ö¤rencimiz Berna Öztekin’in çabalar›yla

Sanat Kulübü alt›nda çal›flmalar›na bafllad›.

Sanatç› Eray Atay’›n e¤itimiyle dört y›ld›r

çal›flmalar›na aral›ks›z devam eden Ebru

Grubu’na  hem Koç Üniversitesi ö¤rencileri

hem ö¤retim üyeleri hem de çal›flanlar›

kat›labiliyor. Bu geleneksel Türk sanat›n›

okulumuzda sürdüren grup üyeleri her sene

sonunda y›l boyunca yap›lan eserlerini

sergiliyor.

Her sene gelenekselleflen sergimizi daha

önceki senelerde okulumuzun sergi

salonunda açt›k. Sergimizi geçen sene ise

Ömer Koç’un ve Sadberk Han›m Müzesi

yetkililerinin deste¤i ile Sadberk Han›m

Müzesinde açt›k. Müzede genifl bir ziyaretçi

kitlesine sunulan sergimizi yaklafl›k 400

kifli ziyaret etti. Ziyaretçilerimizden de pek

çok olumlu tepki ald›k.

B u  s e n e k i  s e r g i m i z i  d e

isVERisBUL.com’un deste¤iyle 16 May›s –

1 Haziran 2007 tarihleri aras›nda

o k u l u m u z u n  s e r g i  s a l o n u n d a

ziyaretçilerimizin be¤enisine sunduk.

Sergilenen eserler sergi süresince

misafirlerimiz taraf›ndan ziyaret edildi ve

gerek okul yünetiminden gerekse sergimizi

gezen di¤er konuklar›m›zdan pek çok

olumlu tepkiler ald›.

oç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mart-May›s döneminde çeflitli

toplant›lara ev sahipli¤i yapt›. 12, 14, 29

Mart 2007 tarihlerinde s›ras›yla Prof. Dr.

Dr. Konstantin Kerameus  ‘International

Aspect of  Precautionary Measures - ‹htiyati

Tedbirlerin Uluslararas› Boyutu’, Prof. Dr.

Herbert Kronke ‘Harmonisation of the Law

and UNIDROIT - Hukukun Uyumlaflt›r›lmas›

ve UNIDROIT’, Prof. Dr. Michael Kort

‘Standardisation of Company Law in Europe

by Corporate Governance Rules - Avrupa’da

fiirketler Hukukunun Kurumsal Yönetim

‹lkeleri ile Standartlaflt›r›lmas›’ konular›nda

konferanslar verdiler. 11, 17, 18, 26 Nisan

2007 tarihlerinde Prof. Dr. Köksal Bayraktar

’Ceza Normlar›n›n Ba¤lay›c›l›¤›’ Melis Coflar

Baban ‘Uluslararas› Banka Hukukunda

Güncel Sorunlar’, Faruk Lo¤o¤lu ‘Tezkere

Döneminde Türkiye-ABD ‹liflkileri’, Prof. Dr.

Rona Serozan ‘Borçlar Hukukunda Yeni

E¤ilimler’ konular›nda, 2, 8 ve 10 May›s

2007 tarihlerinde Av. Yunus Egemeno¤lu,

Av. Cem Papila ve Av. Dr. Levent B›çakç›

‘Futbol Endüstrisi ve Spor Hukuku’, Prof. Dr.

Abuzer Kendigelen ‘Kartellerle Mücadele

Tekelin Önlenmesi’, Prof. Dr. Bilgin

Tiryakio¤lu ‘Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar

ve Tahkim’ konular›nda konferanslar

verdiler.

Bu konferanslar›n yan› s›ra 19 Mart’ta,

Konstanz Üniversitesi ile iflbirli¤i yap›larak

German Marshall Fund‘un katk›lar›yla

‘Turkey in the Area of Freedom, Security and

Justice: Legal and Political Aspects -

Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alan›nda

Türkiye: Hukuki ve Politik Boyutlar’ konulu

bir çalıfltay düzenlendi. Bu çal›flmaya ise

Prof. Dr. Kay Hailbronner, Ömer Faruk

Alt›ntafl, Ali Bilen, Prof. Dr. Mehmet Turhan,

Dr. Nur Uluflahin, Dr. Silvia Tellenbach, Dr.

Murat Önok, Prof. Dr. Suat K›n›kl›o¤lu, Prof.

Dr. Torsten Stein, Y›lmaz Kurt, Prof. Dr.

Kemal Kiriflçi, Dr. Marcel Kau ve Dr. Karin

Oellers-Frahm birer bildiri sunarak kat›ld›lar.

Konferans ve çalıfltay çal›flmalar›n›n

d›fl›nda 19 Mart-10 May›s aras›nda Prof.

Dr. M. Hilf, Dr. Nele Matz-Lück, Prof. Dr.

Christian Tomuschat, Prof. Dr. Marcel Brus,

Prof. Dr. Rauf Versan, Prof. Dr. Schöenberger

ve Dr. Erik Koppe Avrupa Birli¤i Hukuku,

Uluslararas› Ticaret Hukuku ve Uluslararas›

Hukuk konular›nda ders verdi ler .

abanc› Üniversitesi ve Amerika’n›n
en prestijli ilk üç düflünce kuruluflundan
biri olan Brookings Institute taraf›ndan verilen
Sak›p Sabanc› Uluslararas› Araflt›rma Ödülü
Yar›flmas› 10 May›s’ta Washington’da
düzenlendi. ‘Osmanl› Miras›n›n Balkanlar ve
Ortado¤u’daki Alg›lan›fl›’ konulu yar›flman›n
birincili¤i Colombia Üniversitesi Ögretim
üyelerinden Christine Phililou “Alg›lama
Paradoksu: Osmanl› Geçmiflini, ‘Ulusal Bugün’
Gözüyle  Yorumlamak” adl› çal›flmas›yla
kazand›. ‹kincili¤i Koç Üniversitesi Ö¤retim
Üyesi fiuhnaz Y›lmaz Özba¤c›, “Geçmiflin
Hayaletleri ile Savafl: Osmanl› Miras›n›n
Balkanlar ve Ortado¤u’daki ‹kilemleri” adl›
çal›flmas›yla kazand›. Üçüncülü¤ü, “Miras

An›t›’n›n Yeniden ‹nfla Edilmesi: Balkanlar’da
Osmanl› Kültürel Miras›na Dair Yorum ve
Tarihçilik Sorunlar›” konulu çal›flmas›yla
Sabanc› Üniversitesi’nden doktora ö¤rencisi
Avusturyal› Maximilian Hartmuth kazand›.

Koç Üniversitesi’nde bilimsel araflt›rmaya
çok önem ve destek veren bir ortam olmas›n›n
ö¤retim üyelerini daha aktif ve üretken olmaya
teflvik etti¤ini söyleyen fiuhnaz Y›lmaz Özba¤c›,
alm›fl oldu¤u ödülle ilgili olarak flunlar› söyledi:
Uluslararas› kat›l›m ve rekabetin böylesine
yo¤un oldu¤u bir yar›flmada ödül almak çok
gurur verici. Amerika’n›n en sayg›n düflünce
kurulufllar›ndan biri olan Brookings
Enstitüsü’nde yap›lan ödül töreni bas›n ve
televizyonlardan da büyük ilgi gördü. Ödül
törenindeki konuflmay› ve ödüllerin takdimini
Dayton Bar›fl Anlaflmas›’n›n mimar› sayg›n
politikac› Richard Holbrooke yapt›. Ödül töreni
öncesi ve sonras›nda yap›lan bir dizi
konferansta da Türkiye ile ilgili konular detayl›
olarak tart›fl›ld›. Sosyal bilimler alan›nda
nispeten s›n›rl› olan bu tür ödüller, hem böyle
önemli konular›n uluslararas› ortamda
araflt›r›l›p tart›fl›lmas›, hem bilimin evrenselli¤i,
hem de araflt›rmac›lar› teflvik aç›s›ndan büyük
fayda sa¤l›yor. University of Wisconsin’da

ö¤retim üyesi olan meslektafl›m ‹pek
Yosmao¤lu ile birlikte yapt›¤›m›z tarih ve
uluslararas› iliflkiler alanlar›n› bir araya getiren
disiplinler aras› ortak bir çal›flma ile ikincilik
ödülünü paylaflt›k.

Bizim araflt›rmam›z›n amac› üç ana konu
çerçevesinde Osmanl› miras›n›n daha do¤ru
ve dengeli anlafl›lmas›n› sa¤lamakt›r.
Bunlardan birincisi, Osmanl› miras›n›n
alg›lanmas›nda tarihin afl›r› milliyetçi bir
perspektifle yeniden yaz›lmas› ve
yorumlanmas› sorunudur. ‹kinci konu, özellikle
Balkanlar ve Ortado¤u’daki etnik ve mezhep
çat›flmalar›n› do¤rudan Osmanl› miras›na ve
özellikle de Osmanl›’daki millet sistemine
ba¤layan tezleri sorgulay›p çürütmektedir. Bu
ba¤lamda Makedonya, Bosna-Hersek ve
Lübnan özellikle detayl› olarak incelenmifltir.
Ve en son olarak da, Osmanl› miras›n›n Türkiye
ve Türk d›fl politikas›na hem kendi politikalar›n›
oluflturma, hem de komflular›yla iliflkilerini
belirleme aç›s›ndan etkileri de¤erlendirilmifltir.
 Savundu¤umuz ana tezlerden birisi, bu
bölgede gelece¤i geçmifle esir etmek
istemiyorsak, geçmiflin hayaletleriyle savafl›p
Osmanl› miras›n›n çok daha do¤ru ve dengeli
anlafl›lmas›n› sa¤lamam›z gerekti¤idir.

oç Üniversitesi Düflünce ve Tarih
Toplulu¤u, Prof. Dr. Erol Manisal›’n›n

ard›ndan Nisan ay›nda KKTC eski
Cumhurbaflkan› Rauf Denktafl’› a¤›rlad›.
Rauf Denktafl’› Koç Üniversitesi Rektörü
Attila Aflkar, Genel Sekreter Mehmet Celayir
ve Ö¤renci Dekan› Bilgen Bilgin birlikte
karfl›lad›. Düflünce ve Tarih Toplulu¤u’nun
2007 bahar dönemi için organize etti¤i
konferansa Koç Üniversitesi ö¤rencileri büyük
ilgi gösterdi.  Koç Üniversitesi gibi bir okulda
Düflünce ve Tarih Toplulu¤u flahs›nda böyle
bir talebin var olmas›n›n kendisi için gurur

verici oldu¤unu belirten Denktafl, Atatürk
gençli¤inin olmas› gereken çizgiden
flaflmamas› gerekti¤ini ifade ederek,
“Emperyalizm günümüzde topla tüfekle
gelmiyor, sivil toplumla, yeflil dolarlarla
giriyor ülkeye” dedi. Milli fluurun hiç olmad›¤›
kadar önem arz etti¤i flu günlerde, gençli¤in
uyan›k ve fark›nda olmas›n›n öneminin
bilincinde olmak, Atatürk gençli¤inin asli
görevidir. Düflünce ve Tarih Toplulu¤u olarak
bu yolda Koç Üniversitesi ö¤rencilerini,
Atatürkçü, vatansever ve ulusalc› bir gençlik
inflas›n›n bayraktarl›¤ına davet ediyoruz.
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Koç Üniversitesi Rauf Denktafl’› a¤›rlad›
Asilhan Özkaya > KÜ Düflünce ve Tarih Toplulu¤u

KÜ Düflünce ve Tarih
Toplulu¤u’nun daveti
üzerine üniversitemizi

ziyaret eden KKTC
Eski Cumhurbaflkan›,

devlet adam› Rauf
Denktafl ö¤rencilere

konufltu.

K

KÜ Hukuk Fakültesi yo¤un bir dönem geçirdi Hukuk Fakültesi Mart-
Nisan-May›s aylar›nda
çeflitli konularda
konferanslara ve
çal›fltaylara ev sahipli¤i
yapt›.

K

Ebru Grubu eserlerini sergiledi

K

Sak›p Sabanc› Uluslararas› Araflt›rma Ödülü Yar›flmas›’nda
fiuhnaz Y›lmaz Özba¤c›’ya ikincilik ödülü

S

Geleneksel Türk
sanat› ebruyu
üniversitemizde
sürdüren grup üyeleri
her sene sonunda y›l
boyunca yap›lan
eserlerini sergiliyor.

Koç Üniversitesi
Ö¤retim Üyesi Yard.

Doç. Dr. fiuhnaz Y›lmaz
Özba¤c›, baflar›lar›na

bir yenisini daha
ekledi. Sabanc›
Üniversitesi ve

Amerika’n›n en
prestijli ilk üç düflünce
kuruluflundan biri olan

Brookings Institute
taraf›ndan verilen

Sak›p Sabanc›
Uluslararas› Araflt›rma
Ödülü Yar›flmas›’nda

ikincilik ödülünü
kazand›.
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Ö¤renciyken hayallerini kurdu¤umuz havuz

nihayet aç›ld›. Mezunlar Günü s›ras›nda

havuzun aç›l›fl›n› da gerçeklefltirdik. Hepimiz

i ç i n  s e v i n d i r i c i  h a b e r ,  h a v u z u

mezunlar›m›z›n da kullanacak olmalar›.

Muhteflem orman manzaral› yar› olimpik

havuzumuz, futbol sahas›n›n yan›nda yer

al›yor. Güvertesi ahflap olan havuzun

yan›nda ayr›ca  günefllenmek için genifl bir

çim alan bulunuyor. Alt kat teras›nda ise

tüm gün aç›k snack bar servis veriyor.

Pazartesi hariç her gün 08.00-19.00

saatleri aras›nda havuzdan yararlan›labilir,

19.00 sonras› havuzbafl›nda akflam yeme¤i

keyf i  yapabi l i rs in iz .  Yeni  aç › lan

havuzumuzun mezunlar›m›z için bir

buluflma noktas› olmas›n› diliyoruz. Havuz

kullan›m koflullar› hakk›nda 0212 338 10 88

numaral› telefonlardan detayl› bilgi

alabilirsiniz.

9. Geleneksel Mezunlar Günü, 10 Haziran

Pazar günü Rumelifeneri Kampusu’nda

gerçeklefltirildi. Kat›lan yaklafl›k 200

mezunumuz ve misafirleri KÜ’de geçen

güzel günlerini and› ve uzun zamand›r

görmedi¤i dostlar›yla buluflma f›rsat›

yakalad›. Bu senenin sürprizi ise Koç

Üniversitesi kampusunda aç›lan yeni

havuzumuzdu. Daha önceki y›llar›n aksine

bu sene, Mezunlar Derne¤i teras› yerine

havuz bafl›nda bulufltuk.  Eski dostlar ile

hasret giderirken bir yandan da  barbekü

keyf i  yapt›k.  Mezunlar Günü için

kampusumuza gelen mezunlar›m›z Koç

Üniversitesi logolu ürünler ma¤azam›z KU

Store’a da u¤rayarak al›flverifl yapt›lar. Her

y›l Haziran ay›n›n ikinci Pazar günü yap›lan

Mezunlar Günü’ne önümüzdeki senelerde

tüm mezunlar›m›z› bekliyoruz. Mezunlar

Günü’nün uzun vadede KÜ mezunlar›

aras›ndaki ba¤lar›n güçlenmesinde ve Koç

Üniversitesi ruhu oluflmas›nda çok etkili

olaca¤›na inan›yoruz.

lmanya eski baflbakan›, sayg›n
devlet adam›, siyasetçi ve hukukçu

Gerhard Schröder’e “güçlü bir Avrupa
oluflmas›na katk›lar› ve AB içinde Türkiye’nin
önemini vurgulamas›” nedeniyle, 1 Haziran
Cuma günü Koç Üniversitesi’nde yap›lan
törenle “Hukuk” alan›nda fleref doktoras›
unvan› verildi. fieref doktoras›n›n, Koç
Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Ömer M.
Koç ve Rektör Prof. Attila Aflkar taraf›ndan
takdim edildi¤i törende Ekselanslar› Gerhard
Schröder bir de konuflma yapt›. Sayın
Gerhard Schröder, Koç Üniversitesi’nin fleref
doktoras› verdi¤i ilk hükümet baflkan›dır.
Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti taraf›ndan
Gerhard Schröder’e fleref doktorası verilmesi
geçen y›l kararlaflt›r›lm›flt›.

Gerhard Schröder, Almanya’n›n d›fl
politikas›na getirdi¤i aç›l›mlar, iflsizli¤i
azaltmak ve ekonomideki dura¤anl›¤› sona
erdirmek için uygulad›¤› reformlar ile farkl›
bir politikac› olmay› baflarm›flt›r. Türkiye’yi
uluslararas› arenada destekleyen bir tutum
sergilemifl, Türkiye’nin AB üyeli¤i sürecinin
savunucular›ndan biri olmufltur. Bu tutumu
ile tüm dünyadaki Türklerin deste¤ini
kazanm›flt›r.

Sayın Schröder, fleref doktoras›n›n
takdimini  tak iben yapt ›¤ ›  kabul
konuflmas›nda önemli mesajlar da verdi.
Konuflmas›na, e¤itimin sosyal demokrasiye
eriflimde ne kadar önemli oldu¤unu
vurgulayarak bafllayan Gerhard Schröder,
Türkiye ile Almanya aras›ndaki siyaset, ifl,
kültür, sivil toplum ve bilim alanlar›ndaki
iyi iliflkilere de de¤indi. Türkiye’nin AB’ye
tam üyeli¤ine verdi¤i deste¤i sürdürdü¤ünü
ve tam üyeli¤in üç nedenden dolay› önemli
oldu¤unu vurgulad›. Bunlar›, Türkiye’ye 40
y›ldan uzun süre önce toplulu¤un tam üyelik
verdi¤i için verdi¤i söz, güvenlik ve ekonomi
olarak s›ralad›. Küreselleflme, uluslararas›
güvenlik ve enerji sorununa da de¤inen
Schröder, küresel ekonomiye güvenilir enerji
arz› sa¤layacak stratejilerin öneminden
bahsetti. Irak Savafl› ve Ortado¤u’daki
karmafla ortam›n›n uluslararas› güvenlik
aç›s›ndan yaratt›¤› s›k›nt›lara da de¤inerek,
uluslararas› teröre karfl› mücadelede
uluslararas› toplumsal dayan›flman›n
önemini vurgulad›. ABD’nin Irak’tan
çekilmesinin ve bölgede istikrar›n
sa¤lanmas›n›n, ‹srail ile Filistin aras›ndaki
çat›flman›n kal›c› çözüme ulaflmas›n›n ve

Orta Do¤u’daki ülkelerin dünya ekonomisi
i l e  daha faz la  bütünleflmesin in
sa¤lanmas›n›n bölgede bar›fl ve kalk›nman›n
temellerinin at›lmas›n› sa¤layaca¤›na olan
inanc›n› belirtti. Ekselanslar› Schröder,
ak›lc›, müzakere, hoflgörü ve anlay›fla
dayanan bir kültüre destek vermek ve Türkiye
ile Almanya aras›ndaki i l iflkilerin
gelifltirilmesi için çal›flmay› sürdürece¤ini
belirterek sözlerini noktalad›.
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Koç Üniversitesi
1 Haziran Cuma günü

Almanya eski baflbakan›
Gerhard Schröder’e

fieref Doktoras› verdi.

Gerhard Schröder kimdir?
1944 y›l›nda Afla¤› Saksonya eyaletinde

do¤an Gerhard Fritz Kurt Schröder, daha

birkaç ayl›kken, babas›n› 2. Dünya

Savafl›’nda kaybetmifltir. Küçük yafllardan

itibaren çal›flm›fl ve akflam okuluna

giderek liseyi bitirmifltir. 1966-1971 y›llar›

aras›nda Göttingen Üniversitesi’nde hukuk

e¤itimini tamamlam›fl, 1972’de ayn›

üniversitede asistanl›¤a bafllam›fl ve

1976’da ikinci hukuk s›nav›n› da geçmifltir.

1980 y›l›nda Alman Meclisi’ne seçilen

Gerhard Schröder, Haziran 1990’da

SPD’nin bölge seçimlerini kazanmas›n›n

ard›ndan SPD-Yefliller koalisyonunun

Afla¤› Saksonya Baflkan› olmufltur.

1998’deki seçimleri kazanarak flansölye

olan Gerhard Schröder, 22 Eylül 2002’de

dört y›ll›k bir süre için yeniden seçilmifltir.

18 Eylül 2005’te yap›lan seçimlerde

partisinin çok az bir farkla kaybetmesinden

sonra hükümetin kurulabilmesi için

flansölyelikten çekilmifltir.

Gerhard Schröder, iç ve d›fl politikadaki

tutarl› politikalar›n›n yan› s›ra, Türkiye’nin

Avrupa Birli¤i adayl›¤›n›n en güçlü

savunucular›ndan biri olarak dikkat

çekmiflt i r .  1999 Aral ›k  ay ›nda

Finlandiya’n›n baflkenti Helsinki’de yap›lan

Avrupa Birli¤i Zirvesi’nde Türkiye’ye AB

aday› statüsü verilmifltir. Eylül 2005’te

flansölyelikten ve federal parlamentodan

ayr›lan Schröder, halen Berlin’de hukuk

çal›flmalar›na devam etmektedir ve önemli

bir zaman›n› an›lar›n› yazmaya ay›rm›flt›r.

Schröder’e fieref Doktoras›
A

MEZUNLAR GÜNÜ

Mezunlar Günü’nde biraraya geldik Yaklafl›k 200
mezunumuz 9.
Geleneksel Mezunlar
Günü’nde bir araya
gelerek KÜ’de geçen
güzel günlerini and› ve
uzun zamand›r
görmedi¤i dostlar›yla
buluflma f›rsat›
yakalad›.

Mezunlar›m›z›n da
kullanabilece¤i
muhteflem orman
manzaral› yar› olimpik
havuzumuz, aç›ld›.

Müjde! KÜ havuzu aç›ld›

Mezunlar Derne¤i ve havuz kullan›m› hakk›nda
bilgi almak ve üye olmak için 0212 338 30 34
ve 0212 338 37 79 numaral› telefonlar›
arayabilir veya alumni@ku.edu.tr adresine
e.posta yazabilirsiniz.
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-Özel Hukukun Uyumlaflt›r›lmas› Enstitüsü)

gibi ba¤›ms›z enstitüler, ICSID (International

Centre for Settlement of Investment

Disputes-Yat›r›m Uyuflmazl›klar›n›n

Uluslararas› Çözüm Merkezi) gibi otonom

merkezler bulunmaktad›r. Son 40 y›lda

büyük bir h›zla geliflerek özel bir uluslararas›

sistem oluflturan kurallar, ilkeler, model

kanun ve sözleflmelerin yabanc› literatürde

‘Yeni Lex Mercatoria’ olarak an›ld›¤› ve kara-

deniz-hava tafl›mac›l›¤›, sigorta, flirketler

hukuku, ifl hukuku, vergi hukuku, fikri ve

s›nai mülkiyet haklar›, elektronik ticaret,

yabanc› sermaye gibi konular› kapsadı¤ı

görülmektedir.

Yeni kurulan merkez, tüm bu konulardaki

geliflmeleri yak›ndan izlemek, araflt›rmalar

ve yay›nlar yapmak, bilimsel toplant› ve

konferanslar düzenlemek, e¤itim ve benzeri

faaliyetlerde bulunmak, yurtd›fl›ndaki bilim

adam› ve kurulufllar› ile iflbirli¤i yapmak

amac›n› tafl›yor. Böyle bir merkezin varl›¤›,

küreselleflen dünyada rekabet durumunda

olan Türk iflletmeleri aç›s›ndan da önemli

bir ihtiyaca cevap verecek. 3 May›s’ta

yönetmeli¤i yürürlü¤e giren merkezin karar

organ› niteli¤inde bir Merkez Kurulu ile

Dan›flma ve Yönetim Kurullar› bulunuyor.

Merkez Kurulu’nda Dr. Nüsret Arsel, Prof Dr.

Attila Aflkar, Prof. Dr. Tu¤rul Ansay, Prof.

Dr. Yaflar Karayalç›n, Prof. Dr. Turhan

Esener, Prof. Dr. Yavuz Alangoya, Prof. Dr.

Teoman Akünal ve Nevzat Tüfekcio¤lu görev

yapmaktad›r. Merkezin müdürlü¤ünü

Prof. Dr. Tu¤rul Ansay, müdür yard›mc›l›¤›n›

Yard. Doç. Dr. Ayfle Saadet Ar›kan

yürütmektedirler.

Merkezin asli geliri, 1 milyon ABD Dolar›

tutar›nda olan Dr. Nüsret-Semahat Arsel

Uluslararas› Ticaret Hukuku Araflt›rmalar›

Merkezi Destekleme Fonu gelirlerinden

sa¤lanacakt›r. Bu fona yap›lacak ba¤›fllar

ve merkez faaliyetlerinden elde edilecek

gelirler de önemli mali kaynaklar aras›nda

bulunmaktad›r.

Merkezin faaliyetleri

Merkez, aç›l›fl›n› ve ilk uluslararas›

faaliyetini 12–13 Mart’ta Max Planck

Institut (Hamburg) ile  iflbirli¤i yaparak,

‘Civil and Procedural Law-Özel Hukuk ve

Usul Hukuku’ konusunda düzenlenen ve

baflkanl›¤›n› ve eflbaflkanl›¤›n› Prof.

Dr.Tu¤rul Ansay ve Prof. Dr. Jürgen

Basedow’un yürüttü¤ü konferansta

gerçek leflt i rd i .  Türk iye ,  A lmanya,

Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve

Ukrayna’dan Prof. Dr. Evanghelos Perakis,

Dr. Christian Takoff, Ionut Raduletu, Prof.

Dr. Lale Sirmen, Dr. Lyubov Logush,

Dr. Roksolana Khanyk-Pospolitak, Dr. Nihat

Gümen, Mirela Stancu, Aleksander

Katzarski, Prof. Dr. Konstantinos Kerameus

ve Dr. Herbert Kronke gibi de¤erli

hukukçular› bir araya getiren konferans›n

amac›, kat›l›mc› ülkelerin özel ve usul

hukuklar›n› karfl›laflt›rmak ve bunlar›n

or tak  b i r  yak lafl ›mla  düzen len ip

düzenlenemeyece¤i konusunu tart›flmak

oldu. Kat›l›mc› üyelerden Almanya ve

Yunanistan, AB’nin eski üyelerini, Romanya

ve Bulgaristan yeni üyelerini, Türkiye ve

Ukrayna ise birli¤e tam üyelik yolundaki

adaylar› temsil ettiler. Ayr›ca, merkezde

8 Mart’ta, ENKA ‹nflaat ve Sanayi A.fi.

Onursal Baflkan› fiar›k Tara ‘Uluslararas›

‹nflaat Sözleflmeleri ve Uygulamadaki

Hukuki Sorunlar’ konulu bir  konferans

verdi.

ürk ifl adamlar›n›n d›fla aç›lmalar›n›n

yo¤unlaflt›¤› son 15-20 y›lda,

uluslararas› ticaret hukukçular›n›n

yetifltirilmesi, di¤er ülkelerdeki ticari hukuk

sistemlerinin ve uluslararas› ticaret

hukukuna kaynak oluflturan kurallar›n

ö¤renilmesi de gittikçe önem kazanmaya

bafllad›. Di¤er nedenlerin yan› s›ra gerek

fiziki alt yap›da gerek bilgi teknolojilerindeki

geliflmeler, uluslararas› ticareti Türk ifl

adamlar› aç›s›ndan cazip hale getirirken,

80’li y›llarda bafllayan ve devam eden

liberalleflme süreci içinde Türkiye de

yabanc› yat›r›mc›lar aç›s›ndan do¤rudan

yat›r›mlar› cezbeden bir ülke haline geldi.

Bu geliflmelerin ›fl›¤› alt›nda üniversitemizin

Hukuk Fakültesi bünyesinde, Dr. Nüsret

Arsel ve Semahat Arsel‘in katk›lar› ile

uluslararas› ticaret hukuku konusunda

faaliyet göstermek üzere bir araflt›rma

merkezi kuruldu.

Dr. Nüsret-Semahat Arsel Uluslararas›

Ticaret Hukuku Araflt›rmalar› Merkezi’nin

faaliyetlerinin odak noktas›n› oluflturan

uluslararas› ticareti, yabanc› unsur içeren

mal ve hizmet de¤iflimini ifade eden bir

kavram olarak tan›mlamak mümkündür.

Buradaki ‘yabanc›l›k’, mal ve hizmet

de¤iflimini yapan gerçek veya tüzel kiflilerin

vatandafll›¤› ile ilgili olabilece¤i gibi,

onlar›n yerleflim yeri veya ifllerini sürekli

yürüttükleri ifl merkezlerinin bulundu¤u

yerden kaynaklanmaktad›r.

Ulusal kaynaklara dayal› ‘ticaret

hukuku’ndan farkl› olarak, uluslararas›

t icaret  hukuku fark l ›  kaynaklara

dayanmaktad›r. ‘Ticari teamüller’ ve

‘hukukun genel prensipleri’ ulusal ticaret

hukuku ve uluslararas› ticaret hukukunun

or tak  kaynak lar ›n ›  o lufl tururken ,

u lus la ra ras ›  t i ca r e t  hukukunun

kaynaklar›n›n ço¤u zaman ulusal hukuktan

farkl› oldu¤u görülmektedir. Bu kaynaklar›

oluflturanlar aras›nda ICC (International

Chamber of Commerce-Uluslararas› Ticaret

Odas›), BM (Birleflmifl Milletler) flemsiyesi

alt›nda kurumsallaflan UNCITRAL (United

Nations Commission on International

Trade-BM Uluslararas› Ticaret Komisyonu)

gibi komisyonlar, UNIDROIT (International

Institute for the Unification of Private Law

T
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Koç Üniversitesi Hukuk
Fakültesi bünyesinde,

Dr. Nüsret Arsel ve
Semahat Arsel‘in

katk›lar› ile uluslararas›
ticaret hukuku

konusunda faaliyet
göstermek üzere bir

araflt›rma merkezi
kuruldu.

Yeni kurulan merkez,
uluslararas› ticaret
hukukundaki ve
kurallar›ndaki
geliflmeleri yak›ndan
izlemek, araflt›rmalar ve
yay›nlar yapmak,
bilimsel toplant› ve
konferanslar
düzenlemek, e¤itim ve
benzeri faaliyetlerde
bulunmak,
yurtd›fl›ndaki bilim
adam› ve kurulufllar› ile
iflbirli¤i yapmak amac›n›
tafl›yor.

Hukuk Fakültesi’nde yeni bir merkez kuruldu

Yard. Doç Dr. Ayfle Saadet Ar›kan

FAKÜLTELER
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oç Üniversitesi Rumelifeneri

Kampusu, bu sene 13.’sü düzenlenen

Bahar Festivali ile 12 May›s 2007 Cumartesi

günü muhteflem bir coflkuya ve e¤lenceye

ev sahipli¤i yapt›. Organizasyon komitesi

olarak, hemen hemen her fleyin yolunda

gitti¤ini görmek, ilerleyen saatlerde gittikçe

artan kalabal›¤a ve e¤lenceye tan›k olmak,

aylar süren kulüp odas› ziyaretlerinin,

toplant›lar›n, sponsorluk görüflmelerinin

yorgunlu¤unu üstümüzden atmam›za yetti.

Harcanan onca zaman ve eme¤in karfl›l›¤›n›

bu y›l toplamda yaklafl›k 4.200 bilet

satt›¤›m›z› görerek alm›fl olduk.

Koç Holding ana sponsorlu¤unda

gerçekleflen Bahar Festivali’nin program›

bu sene de yo¤undu. Saat 12:00’de bafllayan

festival, alana gelmifl oyunlarla s›cak bir

atmosfer yaratt›. Festival oyunlar› ve

sponsorlar›n getirmifl oldu¤u aktiviteler

konserlerden önce gelenlerin hoflça vakit

geçirmesini sa¤lad›. Rollerball, insan

lang›rt›, t›rmanma duvar›, sumo gürefli,

playstation gibi aktiviteler ra¤bet gördü.

Efes Pilsen’in içecek, Metro FM’in radyo,

Do¤ufl Grubu’nun ise internet üzerinden

NTVMSNBC resmi haber sitesi ve popüler

müzik dergisi Billboard ile bas›n sponsoru

oldu¤u festival, kurulan standlar aç›s›ndan

da oldukça zengindi. Mio, Suzy’s ve

Pigastro’ya ek olarak, HotDog, Sultanahmet

Köftecisi ve Dominos Pizza da açt›klar›

yiyecek standlar›yla yorulanlara ve ac›kanlara

çeflitlilik sunarken bu y›l ilk defa yiyecek

seçenekleri aras›na ekledi¤imiz Karides ve

günlük taze m›s›r alternatifleriyle gelenleri

mutlu ettik.
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Koç Üniversitesi
Sosyal Aktiviteler

Kulübü’nün
düzenledi¤i Bahar
Festivali 12 May›s

Cumartesi günü
gerçeklefltirildi.

Festivale kat›l›m
muhteflemdi!

“Bugün gelen gruplar gayet güzel.

Nil ve Ajda konserleri de çok güzel

olacak. Grup seçiminde tercihler gayet

iyi yap›lm›fl ve herkese hitap edecek

flekilde yap›lm›fl. Ben Bungee Jumping

yapt›m. Asl›nda ak›l kar› bir ifl de¤il

ama yine de bir defa yapmak laz›m.”

Festival oyunlar› ve
sponsorlar›n getirmifl
oldu¤u aktiviteler
konserlerden önce
gelenlerin hoflça vakit
geçirmesini sa¤lad›.

Sezen Alt›nkap›
Ekonomi Bölümü 3. s›n›f
“Okulumuzdaki bu etkinliklerin

çok etkili ve yararl› oldu¤unu

düflünüyorum. Bu y›l festival

çok güzel. Bungee Jumping’in

olmas›na çok sevindim. Bu y›l

kat›l›m geçen y›la oranla daha

da iyi. Bunda getirilen gruplar›n

büyük etkisi var.”

K Peki ya konserler?

Organizasyon komitesi olarak sene boyunca

festivale getirilecek sanatç›lar hakk›nda

bitmek bilmeyen bir soru ve istek

ya¤muruna tutuluyoruz. Bizler de ayn› anda

birçok kesime hitap edecek ve e¤lendirecek

sanatç›larla anlaflabilmek için çok fazla

çaba harc›yoruz. Bu seneki festival

program›m›zda amatör gruplar›n yan› s›ra

Dolapdere Big Gang, Nil Karaibrahimgil

ve Ajda Pekkan vard›. Yine bu y›la özel,

yurtd›fl›ndan getirdi¤imiz Norveç’li rock

grubu Helldorado da festivalde bir ilk olarak

gelecek seneler için beklentileri yükseltti.

Bu program›n birçok kifliyi sevindirdi¤ine

ve gelenlerin çok e¤lendiklerine inan›yoruz.

Festival günü saat 19.00 gibi Dolapdere

Big Gang sahneye ç›kt›¤›nda, alanda

kalabal›k yavafl yavafl artmaya ve sahne

önünde toplanmaya bafllam›flt› bile. Herkes

ard› ard›na devam edecek konserleri

dinlemeye ve e¤lenmeye çoktan haz›rd›.

80’lerin ve 90’lar›n en gözde ‹ngilizce

parçalar›n› roman havas›yla sentezlemeyi

baflaran Dolapdere Big Gang’in hemen

FEST‹VALLER

Yi¤it Nizipli
Fizik Bölümü 2. s›n›f
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er sene May›s ay›nda ‹talyanca
Kulübü taraf›ndan organize edilen

San Remo Festivali bu sene de coflkuyla
kutland›. Hep birlikte c›v›l c›v›l bir gün
geçirildi ve daha önceki senelere k›yasla çok
daha fazla bir seyirci kat›l›m› yafland›.
Havan›n çok s›cak olmas› ve ayn› zamanda
okulun son gününe denk gelmesi nedeniyle,
az ilgi görece¤inden korkulan festival,
düflüncelerin aksine bine yak›n izleyiciyi
a¤›rlad›. Gelen izleyicilerin hepsi kald›klar›

süre zarf›nda çok farkl› müzik türlerini
dinleme flans›, farkl› dans ve step
gösterilerini görme f›rsat› elde ettiler.

San Remo Festivali’nde birçok grup flark›

ve danslar›yla sahne ald›. ‹talyanca
s›n›flar›n›n söyledi¤i ‹talyanca flark›lar, Koç
Üniversitesi gençlerini en çok e¤lendiren
bölüm oldu. ‹talyanca hocalar› Bruno ve
Fabio’nun önderli¤inde festivale s›k› bir
haz›rl›k döneminden geçip gelen ‹talyanca
s›n›flar›, San Remo Festivali’ni izleyen
yüzlerce Koç Üniversitesi ö¤rencisinden en
büyük alk›fl› ald›. Gerek uyumlar›, gerek
sesleri, gerekse sahnedeki görünümleriyle
en çok ilgiyi çeken grup olmay› baflard›lar

‹talyanca s›n›flar›. Geçen sene oldu¤u gibi,
bu sene de sunucumuz Mehmet Çakmak’›n
önderli¤inde, San Remo Festivali’nde çok
renkli flovlar sahnelendi. Sertaç’›n kendine

özgü danslar›ndan oluflan harika gösterisi
de izlemeye de¤erdi do¤rusu...

Art›k ‹talyanca Kulübü’nün bir gelene¤i
haline gelen festival, bu seneyi de çok güzel
flekilde geçirdi. Festival sonunda ‹talya
Konsoloslu¤u’ndan gelen jüri üyelerimizle
beraber sahnede en iyi performans› gösteren
gruplar çeflitli ödüllerin sahibi oldu. Bu sene
gerçekleflen San Remo Festivali’nde Burn,
Ritmix, Little Ceasar’s ve Suzy Café de bizi
festival boyunca yaln›z b›rakmad›.

Organizasyonu ‹talyanca Kulübü üyelerinden
fiebnem Sucu, Sinem Kurnaz, Murat Güner,
Mehmet Çakmak ve ben kulüp baflkan›
olarak Günkut Alakufl düzenledik.
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FEST‹VALLER

San Remo Festivali’nde

müzik ve e¤lence

Festival sonunda ‹talya
Konsoloslu¤u’ndan
gelen jüri üyelerimizle
beraber sahnede en iyi
performans› gösteren
gruplar çeflitli ödüllerin
sahibi oldu.

San Remo Festivali
2007, bu sene son
derece e¤lenceli ve
heyecan dolu geçti.
‹talyanca Kulübü’nün
yo¤un çal›flmalar›
sonucu çok baflar›l› bir
festival gerçeklefltirildi.
Ö¤rencilerin k›yas›ya
yar›flt›¤› festivalde
önceki senelere k›yasla
çok daha fazla bir seyirci
kat›l›m› vard›. ‹flte
festivalden notlar...

Günkut Alakufl > KÜ ‹talyanca Kulübü Baflkan›

H

Özge Niflanc›
Sosyoloji Bölümü 2. s›n›f
“Bugün çok güzel geçiyor, hava

da çok güzel. Ç›kacak gruplar

olsun, Nil Karaibrahimgil, Ajda

Pekkan olsun bizi coflturacaklar.

Hepsini de çok seviyorum. Yap›lan

di¤er aktiviteler çok e¤lenceli.

S›navlar öncesi böyle güzel bir

organizasyon çok güzel oldu

diyebilirim.”

Bu seneki festival program›m›zda amatör
gruplar›n yan› s›ra Dolapdere Big Gang, Heldorado,

Nil Karaibrahimgil ve Ajda Pekkan vard›.

Bark›n Baflaran
Elektronik Mühendisli¤i 1. s›n›f

“Bu y›lki bahar flenli¤i bence geçen

y›lkine göre daha da güzel. Gelecek grup

ve sanatç›lar› ben çok sevdi¤imi

söyleyemem ama di¤er aktiviteler daha

baflar›l›. Mesela s›rf Bungee Jumping

yapmak için gelen bile var. Ben Kule

dergisini  be¤enerek okuyorum,

arkadafllar›m›n da okumas›n› tavsiye

ederim. Kule’de daha çok hocalar›m›z›n

ve arkadafllar›n yorumlar›n› okumay›

seviyorum.”

ard›ndan sahne alan Helldorado, Kuzey

Avrupal› kimliklerine ra¤men Akdeniz

altyap›s›na sahip parçalar›n› seslendirdiler.

Onlar sahneden inerken hava kararm›flt› ve

s›rada Nil Karaibrahimgil vard›. Nil sahneden

indi¤inde daha gece yeni bafll›yordu. Art›k

herkes popun divas› Ajda Pekkan’›n show’una

haz›rd›. Yaklafl›k iki saat sahnede kalan Ajda

Pekkan’›n sahnesi çok iyiydi ve kalabal›¤›n

e¤lencesini doruklara tafl›d›. Ajda Pekkan’›n

konseri sona erdi¤inde saatler art›k 2.00’yi

gösteriyordu. Konserden sonra herkes yavafl

yavafl da¤›ld› ve festival alan› sessizleflip

yerini dingin bir May›s gecesine b›rakt›.

Festivalin ard›ndan...

Sosyal Aktiviteler Kulübü, sene içindeki bu

en büyük ve en uzun süreli organizasyonunu

baflar›yla bitirdi. Bu baflar›n›n bir göstergesi

olarak da arkadafl›m›z Onur Ayan festivalin

tan›t›m›nda gösterdi¤i baflar›dan dolay›,

festivalden bir sonraki hafta ParkOrman’da

düzenlenen bir törende UniFest grubu ve

Ak›ll› TV taraf›ndan y›l›n koordinatörü ödülüne

lay›k görüldü. Harcad›¤›m›z eme¤in karfl›l›¤›n›

ne olursa olsun alaca¤›m›z› bu gecenin

sonunda bir kez daha ö¤rendik. Bu sat›rlarda

yaflad›¤›m›z gururu ve mutlulu¤u kelimelere

dökmeye çal›flt›k. Önümüzdeki senenin

festival kofluflturmacalar›n› iple çekiyoruz.

Daha nice festivallerde buluflmak üzere...
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Seyirciler yerlerine geçtikleri zaman

dansç›lardan baflka bir fley görmezler ve

festivali bundan ibaret san›rlar. Oysa

festivalin kahramanlar› perde arkas›ndad›r.

Harika bir kulis ekibi dans etmek için gelen

onca üniversiteye ra¤men hiç bir aksakl›k

yaflatmadan festivalin saat gibi ifllemesini

sa¤lad›lar. Yukarıda ve perde yan›nda teknik

ekip, festival öncesi ve süresince yorucu bir

performansla dans için gerekli olan ›fl›k ve

sesi bizim için sa¤lad›lar.

‹ki gün süren festivalin kahramanlar› tam

bir ekip çal›flmas› ortaya koydular. Kulis ekibi,

teknik ekip, kokteyl ekibi, deste¤ini

esirgemeyen okulumuz yöneticileri, bu

danslar› seyretmemizi sa¤layan ve bütün

sene emek vererek çal›flan dansç›lar›m›z,

ayn› zamanda k›zlar›m›z›n saçlar›n› bütün

gün u¤raflarak yapan Hair Planet, ulafl›m›m›z›

sa¤layan Gürsel, kokteyldeki yemeklerimizi

sa¤layan Dolphin, içeceklerimizi sa¤layan

Mey ‹çki, hep beraber çal›flt›k.

oç Üniversitesi Dans Kulübü’nün

düzenledi¤i gelenekselleflmifl dans

festivallerinin alt›nc›s›n›n oluflumu asl›nda

2006 sonbahar döneminin bafl›nda yap›lan

oryantasyon günlerine dayan›r. O gün

stand›m›z› kurmufl bu sene yeni gelecek

dansç›lar› beklerken bir yandan da dans

etmeye de¤il ama dansa gönüllü insanlarla

karfl›laflt›k. Sorular› aç›kt›: “Biz dans etmek

istemiyoruz ama size yard›mc› da olmak

istiyoruz. Ne yapabiliriz?” ‹flte o zaman

asl›nda bize çok uzak görünen dans festivali

hakk›nda daha o zamandan konuflmaya

bafl lamam›z  gerekt i¤ in i  an lad ›k .

Karar verilmesi gereken birkaç nokta vard›.

Mesela festival kaç gün sürmeliydi? Geçen

seneki arkadafllar›m›z o zamana kadar tek

gün yap›lan festivali iki güne ç›kartm›fllard›.

Biz de bunun devaml›l›¤›na karar verdik.

Normalde festivaller ö¤retmenlerimiz,

dansç›lar›n aileleri ve arkadafllar›m›z

taraf›ndan t›kabasa doldurulan Sevgi Gönül

Oditoryumu (SGO)’nda yap›l›yordu. Bu

ka labal ›k ,  hem a i le le r i  hem de

arkadafllar›m›z› zor duruma sokuyor, hem

de arkadafllar›m›z›n d›flar›da kalmas›na

neden oluyordu. Böylece festivalimizin ilk

günü ö¤retmenlerimize ve dansç›ların

ailelerine, ikinci günü de arkadafllar›m›za

ayırdık.

Festival günü yaklaflt›kça daha çok

eksi¤imizi farkediyorduk. Festivalimizin bir

konuya ihtiyac› vard›. Bunu da Küba olarak

belirledik. Bu temayla ne gibi fleyler yapar›z

deyince akl›m›za ilk baflta kokteylde puro

da¤›tmak geldiyse de daha sonra bir

arkadafl›m›z›n önerisiyle daha sa¤l›kl› bir

fikri hayata geçirdik. Küba müzi¤i yapan bir

grubu getirterek ilk gün SGO önünde

kokteylde, ikinci gün de ö¤renci merkezinde

seyircilerimize çok güzel saatler yaflatt›k.
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Dans Kulübü’nün
düzenledi¤i 6. Dans

Festivali iki gün
boyunca Sevgi Gönül

Oditoryumu’nda
seyircilerle bulufltu.

FEST‹VALLER

“Festivalimizin
ilk günü
ö¤retmenlerimize ve
dansç›ların ailelerine,
ikinci günü de
arkadafllar›m›za
ayırdık.”

K
Hakan Gündüz > Endüstri Mühendisli¤i

Generated by PDFKit.NET Evaluation

Click here to unlock PDFKit.NET

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


partimizde Kolpa müzik grubu ile buluflturdu.

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Toplulu¤u

“fiehir”, Galatasaray Üniversitesi Tiyatro

Toplulu¤u “Canl› Maymun Lokantas›”, Y›ld›z

Teknik Üniversitesi Oyuncular› “Anahtar

Sahipleri”, Bilgi Üniversitesi Tiyatro Triole

“Abac› Kebeci Sen Neci”, Bo¤aziçi

Üniversitesi Oyuncular› “Ben de Bunlar›

Anlatmazsam” oyunlar› ile bizlerle birlikte

oldu. Fox TV’de yay›nlanmakta olan An›nda

Görüntü Show’dan da bilinen  Mahfler-i

Cümbüfl ekibi “Tiyatro Sporu” ile, Koç

Üniversitesi’ne Mühendislik Oditoryumu’nda

unutulmaz bir  iki saat geçirtti. 25 Nisan’da

ise festivalimize profesyonel ekip olarak

AYSA Prodüksiyon’un katk›lar›yla  “Nathalie”

oyununda Tilbe Saran ve Zuhal Olcay, Koç

Üniversitesi tiyatroseverleri ile bulufltu.

Kapan›fl partimizde de “Transpoze” bizlerle

birlikte oldu.

Söylefli ler ve atölye çal ›flmalar›

Davet etti¤imiz üniversite topluluklar›n›n

performanslar›na ek olarak profesyonel

oyuncu, yazar ve yönetmenlerle yap›lan

söylefliler ve atölye çal›flmalar› ise hem

üniversitemiz içinden hem de üniversitemiz

d›fl›ndan gelen misafirlerimiz ile beraber

gerçeklefliyor. Bunun sonucunda ise

kat›l›mc›lar›m›za bilgi ve görüfllerini farkl›

insanlarla paylaflabilecekleri bir f›rsat

vermifl oluyoruz; üstelik bunu oyun sonras›

da yap›lan söylefliler ile pekifltiriyoruz.

Bugüne kadar Selçuk Yöntem, Berkun Oya,

Sumru Yavrucuk, Erdal Özya¤c›lar, Güven

K›raç, Mehmet Ergen, Mehmet Ali Kaptanlar,

Ifl›l Kasapo¤lu, Y›ld›z Kenter, Güngör Dilmen,

Ayla Algan, Tilbe Saran, Berna Tunal› ve

Ridade Tuncel gibi isimlerin kat›ld›¤› atölye

ve söyleflilere bu sene Cüneyt Türel, Köksal

Engür, Demet Evgar, Utku Gündüz isimleri

de eklendi. Ayr›ca 1999 y›l›ndan beri

kulübümüzün hocal›¤›n› yürüten ve bu sene

de yo¤un ifllerinin yan›nda bize yine “Koç

Oyuncular› Dan›flman›” olarak destek veren

Ahmet Levendo¤lu hocam›z›n ‹stanbul Devlet

Tiyatrosu’ndaki oyunu “Inishmaan’›n Sakat›”

oyununun genç oyuncular› Deniz Gönenç

Sümer, Mertcan Semerci ve Pelin Gülmez

ile de  festivalimizin son gününde çok hofl

ve s›cak bir söylefli gerçeklefltirdik.

Ve yaprak dökümü... Her sene oldu¤u gibi

bu sene de Koç Oyuncular› mezun verece¤i

için biraz hüzünlü bir seviç yaflamakta.

Kulübümüze dört y›ll›k katk›lar› ile asla

unutulmayacak olan Banu fienel ve Asl›

Karagözo¤lu arkadafllar›m›z›n mezuniyet

heyecan›na ortak olurken, geride b›rak›lan

dört y›l›n hüznünü de tafl›maktay›z. Koç

Üniversitesi Tiyatro Kulübü olarak bu

organizasyonla ‹stanbul’da, üniversite tiyatro

topluluklar›n›n paylaflt›¤› uzun soluklu bir

tiyatro flöleni gelene¤i bafllatm›fl bulunuyoruz

ve bu gelene¤i her sene bir öncekinden daha

ileriye tafl›yarak uzun y›llar sürdürmeyi

hedefliyoruz.

oç Üniversitesi Tiyatro Kulübü, bu

sene 16–26 Nisan 2007 tarihlerinde

alt›nc› kez tiyatro severleri Sevgi Gönül

Tiyatro Günleri kapsam›nda kampusumuzda

a¤›rlad›. Sadece tiyatro izlemenin veya

oynaman›n ötesinde, her türlü paylafl›ma

aç›k, renkli bir ortam yaratma düflüncesinden

do¤an Tiyatro Günleri, farkl› üniversitelerin

tiyatro topluluklar›n› buluflturmaya ve

aralar›ndaki iletiflimi oyunlar, söylefliler,

atölye çal›flmalar› ve do¤açlama çal›flmalar›

ile gelifltirmeye devam ediyor. Oyunlara ve

aktivitelere kat›l›m› kolaylaflt›rmak için ise

her sene oldu¤u gibi belli noktalardan

kampusumuza ücretsiz ulafl›m flans›n›

sa¤l›yoruz.

Geçti¤imiz senelerde Koç Üniversitesi 10.

Y›l Etkinlikleri kapsam›na da al›nmaya de¤er

görülen festivalimizi, her geçen y›l

hedeflerimizi daha ileriye tafl›yarak

uluslararas› bir festivale dönüfltürmek

amac›nday ›z .  Bu dönüflümün i lk

basamaklar›ndan biri olarak önceki y›llarda

fest iva l imizde ,  ‹s tanbul  iç indeki

üniversitelerin yan› s›ra ‹stanbul d›fl›ndaki

üniversitelere de oyunlar›n› sergileme f›rsat›

verdik. ‹lk kez Kocaeli Üniversitesi’nin kat›l›m›

ile s›n›rlar›n› ‹stanbul d›fl›na tafl›m›fl olan

festivalimiz geçti¤imiz senelerde ise Uluda¤

Üniversitesi Oyuncular› ile Bilkent

Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar›

Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü kampusumuzda

a¤›rlad›. Bu sene ise flehir d›fl›ndan daha

fazla üniversitenin tiyatro topluluklar›n›

festivalimize davet ederek s›n›rlar›m›z› daha

da geniflletmeyi hedefledik.  Ancak ekiplerin

zamansal ve tekniksel s›k›nt›lar yüzünden

bunu gerçeklefltiremedik.

Bu sene Koç Oyuncular›,  Koç Üniversitesi

Sevgi Gönül 6. Tiyatro Günleri’nin aç›l›fl

oyununda Dario Fo’nun ses getiren oyunu

“Klakson, Borazanlar ve B›rtlar” ile

sahnedeydi. Bu güzel oyunun ard›ndan hem

oyuncular›m›z alt› ayl›k çal›flmalar›n›n

stresini atmak hem de festival komitemiz

güzel bir bafllang›ç yapman›n verdi¤i

heyecan ile Koç Üniversitesi’ni aç›l›fl
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Sadece tiyatro
izlemenin veya

oynaman›n ötesinde,
her türlü paylafl›ma

aç›k, renkli bir
ortam yaratma

düflüncesinden do¤an
Tiyatro Günleri, farkl›
üniversitelerin tiyatro

topluluklar›n›
buluflturmaya ve

aralar›ndaki iletiflimi
oyunlar, söylefliler,

atölye çal›flmalar› ve
do¤açlama çal›flmalar›
ile gelifltirmeye devam

ediyor. KÜ Tiyatro
Kulübü bu sene 16–26

Nisan’da alt›nc› kez
tiyatro severleri Sevgi

Gönül Tiyatro Günleri
kapsam›nda

kampusumuzda
a¤›rlad›.

Bu sene Koç
Oyuncular›, Koç
Üniversitesi Sevgi
Gönül 6. Tiyatro
Günleri’nin aç›l›fl
oyununda Dario
Fo’nun ses getiren
oyunu “Klakson,
Borazanlar ve B›rtlar”
ile sahnedeydi.

http://tiyatrogunleri.ku.edu.tr

Profesyonel oyuncu,
yazar ve yönetmenlerle

yap›lan söylefliler ve
atölye çal›flmalar› ise hem

üniversitemiz içinden
hem de üniversitemiz

d›fl›ndan gelen
misafirlerimiz ile beraber

gerçeklefliyor.
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konuklar›m›zdan Gülçin Erdifl tekerlekli
sandalye ba¤›ml›s›yd›. Gülçin bir anaokulu
müdürü ve ayn› zamanda binici, planör pilotu,
dalg›ç, kano ve kayak yap›yor.

Bu sene de Okan Bayülgen’i ça¤›rd›k ve
çok baflar›l› bir flov yapt›. Çok büyük say›da
ö¤renci kat›l›m› oldu. Sevgi Gönül Oditoryumu
merdivenler dahil tamamen doluydu; bir o
kadar kifli de d›flar›da kuyruktayd›. Konuklar
aras›ndaki Kerim ve Selim Alt›nok kardefller
herkesi çok flafl›rtt›. Alt›nok kardefller ikiz ve
alt› yafllar›nda görme yetilerini kaybetmifller.
‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni biri
birincilikle, di¤eri ikincilikle bitirmifl. Daha
sonra ayn› üniversitede doktora yapm›fllar.
15 y›l avukatl›k yapm›fllar. Bu arada ‹Ü
Konservatuar›’n› bitirmifller ve dünyada bir
ilk olan tamamen görmezlerden oluflan çok
sesli koroyu kurmufllar. ‹kisi de birden çok
enstrüman çal›yor. Daha bitmedi... ‹kisi de
Türkiye satranç flampiyonu! Okan Bey, Alt›nok
kardeflleri tan›tt›¤›nda dinleyenler flaflk›nd›lar;
bizim de amac›m›z buydu. Gelenler hem çok
fazla e¤lendiler hem de çok fazla ö¤rendiler.
Engelliler hakk›nda rahat konuflabileceklerini
gördüler. Engellilerin kendileriyle ne kadar
bar›fl›k oldu¤unu görüp kendileri de
rahatlad›lar, istedikleri sorular› sorabildiler.
Dolay›s›yla, birçok yönden hedefimize ulaflt›k.
Bu y›l gelen ö¤rencilerin yaln›zca Okan Bey
için gelmediklerini, etkinli¤in amac›n› bilerek

geldiklerini hissettim ve bununla gurur
duydum. Baz› ö¤renciler Engelsiz Show
s›ras›nda söz alarak bu etkinliklerin y›lda
birkaç kez yap›lmas›n› istediklerini belirttiler.
Bu y›l bir önemli bir fley daha yapt›k.
Engellilerin istihdam› konusunda çok ciddi
çal›flmalar yapan bir kurum olan FESTO’ya
‘Engellilerin ‹stihdam›na Katk› Ödülü’ verdik.
FESTO endüstriyel otomasyon konusunda
dünya çap›nda faaliyet gösteren bir Alman
flirketi. FESTO-Türkiye y›llard›r pek çok
engelliye e¤itim veriyor ve onlar› kendi
bünyesinde istihdam ediyor. Bu ödül
gelene¤ini daha sonraki y›llarda da devam
ettirmek istiyoruz. Art›k bu etkinlik
üniversitemizde gelenekselleflti ve
ö¤rencilerimiz taraf›ndan sahiplenildi. Bu
noktaya gelmesinden çok büyük mutluluk
duyuyorum; art›k bundan sonra Engelsiz Show
ö¤rencilerin – ben yaln›zca istenirse katk›
sa¤lamaya çal›flacak biriyim.

Engelsiz Show’un yarat›c›lar›ndan
Serkan Erol’u dinleyelim...
Serkan Bey bize k›saca kendinizden
bahseder misiniz?
1980 y›l›nda Sivas’ta do¤dum. Do¤um
güçlü¤ü nedeniyle hafif derecede Cerebral
Palsy rahats›zl›¤›m var. 1998 y›l›nda Kartal
Semiha fiakir Lisesi’ni birincilikle bitirdim.
Ayn› y›l girdi¤im ÖSS’de ‹stanbul Üniversitesi
Orman Fakültesi Orman Mühendisli¤i’ni
kazand›m. Üniversite hayat›m boyunca birçok
ö¤renci aktivitesinde görev ald›m. 2002’de
mezun oldum. Bir süre Bak›rköy Belediyesi’nde
çal›flt›ktan sonra Dünden Bugüne Tercüman
Gazetesi’nde göreve bafllad›m. Gazetenin
isminin Bugün olarak de¤iflmesinin ard›ndan
engelliler konusunda yaz› yazmaya bafllad›m.
Engellenmeyen Köfle ad›n› verdi¤im ve her
Pazartesi yay›mlanan yaz›mda ülkemizdeki
engellilerin beklentilerini dile getirmeye
çal›fl›yorum. 1.5 senelik yaz› hayat›mda
köflemde Microsoft’un kurucusu Bill Gates
gibi birçok kifli ile röportaj yapma flans›
buldum. ‹ki gazetecilik ödülü ald›m. En son
2006 y›l›nda 126 ülkede etkin olan JCI
(Uluslararas› Genç Giriflimciler Federasyonu)
taraf›ndan organize edilen ve Türkiye’nin
önemli ifladamlar›n›n jüri oldu¤u ‘Türkiye’nin
On Baflar› l ›  Genci ’  yar ›flmas›nda

çal›flmalar›mdan dolay› Özel Ödül ald›m.

Etkinlikler s›ras›nda yaflad›¤›n›z bir an›y›
paylaflabilir misiniz?
Geçen sene Beyaz›t Öztürk’ün kat›l›m flart›
içeriye bas›n mensuplar›n›n al›nmamas›yd›.
Çünkü, bu etkinli¤in samimi bir ortamda
geçmesini ve sadece ö¤rencilerin kat›lmas›n›
istiyordu. Biz de bu iste¤ini kabul ettik ve
kap›daki güvenlik çal›flanlar›na bas›nla ilgili
kimsenin içeri al›nmamas› konusunda s›k›
s›k› tembih ettik. Etkinlik günü geldi; içeri
girece¤im zaman güvenlik görevlisi bana
kimli¤imi sordu. Ben de al›flkanl›k oldu¤u
için Bugün Gazetesi kimli¤imi verdim.
Güvenlik görevlileri bana içeri giremeyece¤imi
söylediler! Tabii ben uyand›m. Güvenli¤e on
dakika boyunca etkinlikte çal›flt›¤›m› ve konuk
oldu¤umu izah ettim. Sonra Zeynep Hoca ile
konufltum ve onun sayesinde içeri girebildim!

B u n d a n  s o n r a  n e l e r  y a p m a y ›
düflünüyorsunuz?
En büyük iste¤im, bu etkinli¤in her sene bir
gelenek haline getirilerek sürdürülmesi. Bu
konuda ben de her zaman yard›mc› olaca¤›m.
Bunun d›fl›nda gazetecilik hayat›m sürecek.
BM ve AB ile çal›flmalara a¤›rl›k verece¤im.
Özellikle Birleflmifl Milletler ile birlikte
önümüzdeki günlerde benim gelifltirdi¤im
‘Engelsiz Örnek Kentler’ projesine
bafllayaca¤›m.

Engelsiz Show’u izleyicilerinden
dinleyelim...
Sizce Engelsiz Show amac›na ulaflt› m›?
Tu¤ba Uzer: Bu etkinli¤in amac› insanlarda
engellilik kavram› hakk›nda fark›ndal›k
yaratmak, engelliler için yap›lmas› gereken
fleylerin neler oldu¤unu göstermek ve
mümkünse tart›flmak; ama bence en önemlisi
engellileri insanlara daha yak›ndan tan›tmaya
olanak sa¤lamak ve onlara ac›yan gözlerle
bakmak yerine engellilerin o imkans›zl›klarda
bile ne kadar baflar›l› ifller yapabildi¤ini ve
f›rsat verilirse yap›lan ifller aç›s›ndan engelli
olmayan insanlar kadar baflar›l› olabilece¤ini
göstermekti. Bence bu amaca fazlas›yla
ulafl›ld›.
Lale Çelik: Öncelikle bir fark›ndal›k
yarat›ld›¤›n› düflünüyorum. Sadece engelli

ngelli olmak hiçbir zaman kolay de¤il.
Bir de bu engellere ön yarg›lar

eklendi¤inde engellilerin yaflamlar› pek çok
alanda daha da zor hale geliyor. ‹yi e¤itim
almak, çok çal›flmak engellilerin ifl bulmas›
için ne yaz›k ki yeterli olmayabiliyor. Yap›lan
araflt›rmalar engellilerin istihdam›n› olumsuz
yönde etkileyen faktörlerin bafl›nda iflverenlerin
olumsuz tutumlar›n›n yer ald›¤›n› gösteriyor.
Bu yüzden de gelece¤in iflverenleri olacak
üniversite ö¤rencilerinde engelliler konusunda
fark›ndal›k yarat›lmas› çok önemli. Engelliler
hakk›ndaki toplumsal ön yarg›lar›n k›r›lmas›na
katk›da bulunmay› hedefleyen Koç
Üniversitesi’nde, Doç. Dr. Zeynep Aycan’›n
2001 y›l›nda bafllatt›¤› çal›flmalar bir ç›¤ gibi
büyüyor. Zeynep Aycan’a projenin ç›k›fl
noktas›n›, bugüne kadar yap›lanlar› ve
hedeflerini sorduk.

Doç. Dr. Zeynep Aycan projenin ç›k›fl
noktas›n› ve hedeflerini anlat›yor.
Bu projeler ve engelliler ile ilgili fark›ndal›l›k
çal›flmalar› nas›l bafllad›?
Engelliler, Türkiye nüfusunun %12’sini
oluflturmalar›na ra¤men, engellilerin
istihdama kat›l›m oran› yaln›zca %1
civar›nda. Bu oran geliflmifl Bat›l› ülkelerde
çok daha yüksek. Örne¤in, ABD’de %30,
‹ngiltere’de %33 civar›ndad›r. Benim

uzmanl›¤›m, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
oldu¤u için engellilerin ifl hayat›na kat›l›mlar›
konusunu çok önemsiyorum. Bu nedenle
fark›ndal›k çal›flmalar› bafllatt›m çünkü
yap›lan araflt›rmalarda engellilerin istihdam›n›
olumsuz yönde etkileyen faktörlerin bafl›nda
iflverenlerin olumsuz tutumlar› yer almakta.
Olumsuz tutumlar› ne kadar erken
de¤ifltirebilirsek o kadar iyidir diye düflünerek
yola ç›kt›m ve gelece¤in iflverenleri olacak
üniversite ö¤rencilerinde fark›ndal›l›k
yaratmay› amaçlad›m. Bunu yaparken de
engellilerin neler yapabilece¤ini gösteren ve
herkesi flafl›rtacak bir fleyler yapmal›yd›. Öyle
engelliler davet etmeliydik ki çok baflar›l›
olsun ve insanlar›n hiç ummayacaklar› fleyler
yaps›n. Böylece zihinlerde yer etmifl engellilerin
ifle yaramazl›¤› alg›s› de¤iflsin. Dolay›s›yla
2001 y›l›nda bu yönde ilk faaliyetlere bafllad›k.
Örne¤in bir y›l yaln›zca görme engellileri davet
ettik. Bunlar aras›nda Koç Sistem’de sistem
analisti olan bir bilgisayar uzman›, bir hukuk
profesörü, bir elektrik mühendisi, bir tekstil
flirketi CEO’su vard›. Belki de en etkileyici
konuklardan biri do¤ufltan görmedi¤i halde
ya¤l› boya tablolar yapan çok baflar›l› bir
ressamd›. Daha sonraki y›llarda yine benzer
paneller yap›p benzer baflar›lara imza atm›fl
engellileri davet ettik. Y›llar içinde hep biraz
daha zenginleflti bu aktiviteler. Örne¤in,
Fark›ndal›k Grubu’nun deste¤iyle Rehavet

Panay›r›’n› bu aktivitelerin içerisine koyduk
ve buradan elde edilen geliri, engellilerle ilgili
çal›flmalar yapan bir STK’ya ba¤›fllad›k. Daha
sonraki y›llarda engellilerin konuk edildi¤i
panellerin yan› s›ra, Türk iflaret dilinde ‹stiklal
Marfl› söyleyen bir koroyu da davet ettik.
Engellilerin yapt›¤› resim ve seramik sergisi
açt›k, iflitme engelli bir tiyatro grubunun Alt›n
Portakal ödüllü “Tarla Kavgas›” adl› bir
tiyatrosunu sergiledik.

Peki bu etkinlikler amac›na ulaflt› m›?
‹lk y›llardaki etkinliklere az say›da ö¤renci
geliyordu. Tabii, bunun çeflitli nedenleri
olabilir. Ö¤renciler böyle etkinliklere
geldiklerinde üzüleceklerini, ac›ma duygusu
hissedeceklerini düflünüyor olabilirlerdi.
Asl›nda davet edilen kifliler kendiyle bar›fl›k
ve baflar›l› kiflilerdi; bizlerle sorunlar›n› de¤il,
baflar› öykülerini paylaflt›lar. Ama buna
ra¤men, gelen ö¤rencilerimiz k›s›tl› say›dayd›
ve biz çok daha büyük kitlelere ulaflmak
istiyorduk. Bu etkinlikler s›ras›nda davet
etti¤im konuklardan Serkan Erol harika bir
fikir ortaya att›. Bu etkinliklere ö¤rencilerin
sevdi¤i ve tan›d›¤› çok büyük isimleri davet
edelim diye önerdi ve ilk kez geçen sene,
Engelsiz Show adl› bir konseptle
etkinliklerimize devam ettik. Moderatör olarak
Beyaz›t Öztürk’ü ça¤›rd›k. Konuklar aras›nda
yine çok baflar›l› engelliler vard›. Örne¤in
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Türkiye nüfusunun
%12’sini oluflturan

engellilerin harcad›¤›
çaban›n fark›nda

m›s›n›z? 15-31 May›s
tarihleri aras›ndan
Beflinci Engelliler

Haftas› gerçeklefltirildi.
Koç Üniversitesi

Psikoloji Bölümü
Ö¤retim Üyesi

Doç. Dr. Zeynep
Aycan’›n 2001 y›l›nda

bafllatt›¤› çal›flmalar
her geçen y›l

büyüyerek Engelsiz
Show’a dönüfltü.

Engelsiz Show’u baflta
Zeynep Aycan olmak

üzere yarat›c›lar›ndan,
gönüllü

kat›l›mc›lar›ndan ve
izleyicilerinden

dinledik.

“En etkileyici anlardan biri”

Görme engelli Kerim ve
Selim Alt›nok kardefller
herkesi çok flafl›rtt›.
‹stanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’ni biri
birincilikle, di¤eri
ikincilikle bitirmifl. Ayn›
üniversitede doktora
yapm›fllar. 15 y›l
avukatl›k yapm›fllar.
Bu arada ‹Ü
Konservatuvar›’n›
bitirmifller ve dünyada
bir ilk olan tamamen
görmezlerden oluflan
çok sesli koroyu
kurmufllar. ‹kisi de
birden çok enstrüman
çal›yor. ‹kisi de Türkiye
satranç flampiyonu!

Engelsiz Show engellere karfl›...

Türkiye’de engellilerin
istihdama kat›l›m oran›
yaln›zca % 1 civar›nda.
Bu oran geliflmifl Bat›l›
ülkelerde çok daha
yüksek. Örne¤in,
ABD’de %30,
‹ngiltere’de ise %33
civar›nda.

E

“‹flte özledi¤imiz
kalabal›k...”
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Ra¤men Sergisi”  de bu senenin
yeniliklerindendi. TEMPO’nun FOEV ile
ortaklafla yürüttü¤ü bu proje Türkiye’de çok
ses getirdi. ‹nsanlar›n engellilere bak›fl›n›
de¤ifltirdi; onlara engellilerin neler
yapabilece¤ini gösterdi. Üniversitemizin
ö¤rencilerinin de bu serginin canl› flahitleri
olmas›n› çok istedik. FOEV Genel Müdürü Özgür
Kaymak ve tüm FOEV çal›flanlar›n›n
okulumuzdaki bu sergi için gösterdikleri
özverinin canl› flahitleriyiz. Organizasyonumuza
renk katt›lar.
Esin Çak›ro¤lu: Asl›nda bu organizasyonun
haz›rlanmas›nda çok büyük bir teknik destek
de gerekiyor. Okulumuzun CIT departman› bize
bu konuda çok destek verdi. Beyaz’›n flova
canl› olarak telefon ba¤lant›s› yapmas› verilen
bu büyük desteklerin bir göstergesi.

Engels iz  Show’un gönül lü
kat›l›mc›lar› anlat›yor.
Bu etkinlik için çal›flmaya nas›l karar
verdiniz?
Sevim Be¤endik: Bu etkinlikte görev almay›
gerçekten çok istedim çünkü ben bir fleylerin
"fark›ndayd›m" ve bu konuda elimden gelen
deste¤i sa¤lamam gerekti¤ine inand›m.
Özge Kökçü: Üç senedir Fark›ndal›k Grubu
üyesiyim. Geçen sene Zeynep Hoca’n›n bu
projesini duydu¤umuzda biz de kendisine grup
olarak yard›mc› olmak ve okulumuzda bulunan
gelece¤in iflverenleri olacak ö¤renci
arkadafllar›m›z› engelliler konusunda
bilinçlendirerek engelliler konusunda da
fark›ndal›k yaratmak istedik.

Bu etkinlikteki göreviniz neydi?
Sevim Be¤endik: Herkes gerçekten çok
organize bir flekilde çal›flt›. ‹fl bölümleri yap›ld›
ve koflturmacalar... Ama iflin en güzel yan›
herkes gönülden ve gerçekten isteyerek
yetiflebildi¤i kadar yard›mc› oldu. Benim as›l
görevim yiyecek-içecekler ve sergiydi.
Özge Kökçü: Etkinlik öncesi haz›rl›klar›n
yap›lmas›, etkinlik günü konuklar›n
karfl›lanmas› ve kulisteki konuklar›n
ihtiyaçlar›n›n giderilmesi gibi görevlerim vard›.

Bu aktivitede görev almak size neler
hissettirdi?
Sevim Be¤endik: Aktivitede görev almadan
önce bu kadar etkilenece¤imi düflünmüyordum

ama sahiden de çok mutluyum. ‹yi ki
kat›lm›fl›m diyorum. Ö¤rencilerin, herkesin
çok yabanc› oldu¤u veya pek umursamad›¤›
bir konuda bilinçlendirmek amac›yla yapt›¤›
aktivitenin baflar›yla sonuçland›¤›n› görmek
çok onurland›r›c›. Ayr›ca herkes gibi bende
konuklar›m›za g›ptayla bakt›m ve çok takdir
ettim.
Özge Kökçü: Çevremde fark›ndal›l›k
yaratmaktan çok asl›nda belki de kendi içimde
bir fark›ndal›l›k yaratt›m bu etkinlik sayesinde.
Benim için en önemlisi engellilerin asl›nda
kendileriyle ve hayatla ne kadar bar›fl›k
olduklar›n› görmekti. Bir engellinin isteyince
neler yapabilece¤ini gördüm ve insan bir fleyi
gerçekten isterse hiç bir engelin onu
durduramayaca¤›na inand›m.

Engelsiz Show bittikten sonra, akl›n›zda en
canl› olarak hat›rlad›¤›n›z fley, ya da sizi
etkilemifl fley nedir?
Sevim Be¤endik: Bu konuya çok k›sa bir cevap
vermek istiyorum. Di¤er konuklar›n ve özelllikle
Serkan Abi’nin gözlerindeki yaflam sevincini
hiç unutmayaca¤›m.
Özge Kökçü: Engelli konuklar›m›z›n kendileri
ile dalga geçmesi, engelleri hakk›nda flaka
yapabilmeleri beni gerçekten çok flafl›rtt›. Ben
önceden bir engelli gördü¤ümde içim
burkularak ona yaklaflmaya çekinirken flimdi
asl›nda ne kadar da rahat iletiflim
kurabilece¤imi anlad›m.

Engellere Ra¤men Sergisi’ni
FOEV’den dinleyelim...
Bu sene Engelsiz Show’a ek olarak bir aktivite
daha organize edildi. Engellere Ra¤men Sergisi
okulumuzdayd›. Engellere Ra¤men sergisini
Foto¤raf E¤itim Vakf› (FOEV) Genel Müdürü
Özgür Kaymak’tan dinleyelim.

Engellere Ra¤men sergisini  Koç
Üniversitesi'nde sergilemek nas›l akl›n›za
geldi ve amac›n›z neydi?
Bu teklif bize Koç Üniversitesi’nden Doç. Dr.
Zeynep Aycan ve Fark›ndal›k Grubu’ndan geldi.
Engellere Ra¤men sergisi tamamen bir sosyal
sorumluluk kampanyas›, halk› ve yetkili
kurumlar› bilinçlendirme ve uyarma projesi.
Bu bak›mdan ‹stanbul’da bir üniversitede
yap›lmas› bizim için zaten çok önemliydi. En
önemli hedef kitle burada gençler. Çünkü bu

ülkede bir fleyleri de¤ifltirebilecek olanlar
bizleriz. Çeflitli teklifleri de¤erlendiriyorduk.
Koç Üniversitesi’nde sergimizin "Engelsiz
Show" ile birleflmesi ve ayn› zamanda o
haftan›n Engelliler Haftas› olmas› olaya ayr›
bir anlam katt›.

Fikir olufltuktan sonra yapt›¤›n›z
haz›rl›klar›n›z hakk›nda bilgi verir misiniz?
Sergiyi Koç Üniversitesi’nde de yapmaya karar
verdikten sonraki süreç gerçekten çok
keyifliydi. Zeynep Hoca, Esin, ‹rem, Osman ve
Mehmet Abi, bütün ekip çok yard›mseverdi ve
herkes serginin mükemmel olmas› için elinden
gelen her fleyi yapt›. Engellere Ra¤men
sergisinin standart bir konsepti var. Ortam›n
karanl›k olmas›, mekan›n siyaha giydirilmesi,
özel ›fl›kland›rma... Bu ifle emek veren herkes
çok profesyoneldi ve çok gönülden çal›flt›.

Sergi bafllad›ktan sonra izlenimleriniz ne
oldu?
‹stanbul ve Ankara’daki sergilerden de
edindi¤im izlenim fluydu: ‹nsanlar bu sergiden
ç›karken tokat yemifl gibi oluyorlar. Hayatta
esas›nda üzüldü¤ümüz fleylerin ne kadar
anlams›z oldu¤unu gösteriyor bize. Bu
foto¤raflar›n hepsi ayr› bir hikaye. Hepsinden
ayr› bir kitap ç›kar. Hepsinden al›nacak çok
ders var. ‹ki kolu olmayan bir k›z›n hayat›n›
ayaklar›yla sürdürmesi, bacaklar› olmayan bir
çocu¤un yüzme flampiyonu olmas›, kollar› ve
bacaklar› olmayan birinin hayat›n› kula¤› ve
omuzu aras›ndaki bölgeyle sürdürmesi...
Düflünmesi bile bazen çok fazla geliyor.
Buradan ç›kar›lacak en önemli ders engelli
do¤mamam›z›n bir gün engelli olmayaca¤›m›z
anlam›na gelmemesi.

Her geçen y›l bizleri flafl›rtmaya devam eden
Engelsiz Show’da gelecek sene neler olaca¤›
flimdiden merak ediliyor. Bakal›m önümüzdeki
y›l hangi hünerli konuklar neler yapacaklar?
Herkesi flimdiden davet ediyoruz!

olan insanlar›n yaflad›¤› durumlar› anlamak
gibi de¤il de, asl›nda bu durumun herkesin
yak›nlar›n›n ya da kendisinin de yaflayabilece¤i
bir fley oldu¤u yönünde bir fark›ndal›k belki.
Ayn› zamanda, bence bu etkinli¤in Koç
Üniversitesi’nde düzenlenmesinin bir amac›
da bizlerin mezuniyet sonras›nda ifl veren
konumuna geldi¤imizde engelli insanlara
karfl› önyarg› ile yaklaflmamam›z gerekti¤ini,
onlar›n hayat›n içinde türlü s›k›nt›lar
yaflad›¤›n› ve bunlar›n çözüm önerilerini
onlardan dinlemekti. Bence etkinlik
kat›l›mc›lar›n ve misafirlerimizin paylafl›mlar›
ile bu konulara dikkat çekmeyi baflard›.

Akl›n›za gelen en çarp›c› bölümler neydi?
Sizi en çok ne etkiledi?
Tu¤ba Uzer: Engelli arkadafllar›n CV’leri
okundu¤unda çok etkilendim. Bir görme
engelliye caddeden karfl›ya geçerken nas›l
yard›m etmemiz gerekti¤i anlat›l›rken
etkilendim. Okan Bayülgen'in Serkan Erol için
‘bu adam ç›k›p aslanlar gibi konufluyor, ne
kadar enerji harc›yor ama bunu baflar›yor;
derdini anlat›yor’ demesi çok etkileyiciydi.
Yollarda engellilerin sürekli bir fleylere çarp›p
dizleri morard›¤› anlat›ld›¤›nda etkilendim.
Bir de Serkan Erol'un önemli olan insan gibi
yaflamak oldu¤unu ve ‘hepimiz insan›z;
yan›n›zdaki insan›n elini tutun ve bunu
hissedin’ demesi beni çok etkiledi. ‹nsan›n
kendiyle bar›fl›k olmas›n›n asl›nda kendi
ruhuna, zekas›na ve yüre¤ine ba¤l› oldu¤unu
tekrar hat›rlad›m.
Lale Çelik: Benim akl›mda kalan en çarp›c›
bölüm, sanatç› Mirkelam’›n sözleri oldu: Bu
ve bunun gibi etkinliklerde asl›nda
yöneticilerin de bulunmas› gereklili¤i bence

gerçekten de do¤ruydu. Di¤er bir husus da,
görme engeli olan Kerim ve Selim Alt›nok
kardefllerin hayata karfl› ne kadar dik ve
olumlu durduklar›yd›. Son olarak da medyan›n
engeli olan insanlarla ilgili haberleri nas›l
yanl›fl aktard›¤›n› duymak beni çok üzdü.

Bu flovdan ç›kt›ktan sonra engellilere bak›fl
aç›n›z de¤iflti mi? De¤ifltiyse nas›l?
Tu¤ba Uzer: Asl›nda de¤iflmedi. Çünkü benim
hayattaki en iyi dostlar›mdan biri görme
engelli. Ama bu flov bana tekrar engellilerin
azmini hat›rlatt›. Hayatla bar›fl›k olman›n
önemini ve bunun gözüne kafl›na güzelli¤ine
ba¤l› olmad›¤›n›. ‹nsanl›¤› ve iyi yüreklili¤i
hiç kaybetmemek gerekti¤ini tekrar hat›rlatt›.
Hocam›z Doç. Dr. Zeynep Aycan'› gördü¤ümde,
kendime söz verdim. ‹leride mutlaka bir sosyal
sorumluluk projesinde yer alaca¤›m! Ve
ihtiyac› olan insanlara bu tarz somut
katk›larda bulunaca¤›m.
Lale Çelik: Daha önce de Bo¤aziçi
Ünivers i tes i ’nde  okurken engel l i
arkadafllar›mla yapt›¤›m›z çal›flmalar›m›z
oldu¤u için bak›fl aç›m de¤iflti diyemem.
Fakat her bir insan baflka bir hayat oldu¤u
için kendi ad›ma ald›¤›m çok önemli dersler
oldu.

Esin Çak›ro¤lu ve ‹rem Gökcel bu
seneki Engelsiz Show’un nas›l
olufltu¤unu anlat›yor.

Kaç  sened i r  Enge ls i z  Show’un
organizasyonundas›n›z?
Esin Çak›ro¤lu: Fark›ndal›k Grubu geçti¤imiz
seneden beri bu organizasyonun içinde. Bu
y›lki Engelsiz Show’da as›l olarak üniversite

içinde koordinasyonun sa¤lanmas› ve show
için gerekli düzenlemelerin yap›lmas› için
u¤raflt›k. Gönüllü arkadafllar›m›zla tam bir
tak›m çal›flmas› sergiledik. ‹pek Akda¤ baflta
olmak üzere bütün gönüllülerimiz bu
organizasyonu çok ciddi sahiplendiler ve
kusursuz bir Engelsiz Show ç›kmas› için
ellerinden gelen her fleyi yapt›lar.
‹rem Gökcel: Engelsiz Show konsepti geçen
y›l oluflmufl bir konsept asl›nda. Kendisi de
ödüllü bir gazeteci olan tak›m arkadafl›m›z
Serkan Erol geçti¤imiz sene Beyaz›t Öztürk’ü
ça¤›rd›¤›nda ve kendisi de kabul etti¤inde
gerçekten çok heyecanland›k. Hatta Beyaz’a
dekor haz›rlayabilmek için Zeynep Hoca ile
okulu kar›fl kar›fl gezdik. Koltuk, masa, lamba
arad›k. Ve sonras›nda gerçek bir Beyaz Show
kadar e¤lenceli, dopdolu ve bir o kadar da
fark›ndal›k art›r›c› bir flov ç›kt› ortaya. Bu
sene de, yine Okan Bayülgen olunca iflin
içinde Engelsiz Show-2 demeye karar verdik.
Sunucu kartlar›ndan tutun da canl› yay›n
ba¤lant›lar›na kadar bir TV flovu kadar sahici
ve e¤lenceli bir Engelsiz Show yaratt›k.

Bu sene Engelsiz Show’un haz›rlanmas›nda
ne tür aflamalar kaydettiniz?
Esin Çak›ro¤lu: Bu sene asl›nda çok fazla
konuk alternatifimiz vard›. Konuklar›m›z
Kerim-Selim Alt›nok kardefller, Figen Öncel
ve tabii ki ‘one and only’ Serkan Erol’du. Ayr›ca
Mirkelam’›n da son anda Engelsiz Show’a
kat›lmas› hepimiz için çok hofl bir sürpriz
oldu. Kerim-Selim Alt›nok kardeflleri asl›nda
“Engellere Ra¤men” sergisinde Serdar
Bilgili’nin çekmifl oldu¤u foto¤raflardan
tan›yorduk.
‹rem Gökçel: S›ras› gelmiflken, “Engellere
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Etkinliklere davet
edilen engelliler

kendiyle bar›fl›k ve
baflar›l› kifliler.

Dinleyicilerle
sorunlar›n› de¤il, baflar›
öykülerini paylafl›yorlar.

Buna ra¤men, ilk
y›llarda gelen ö¤renci

say›s› k›s›tl›yd›. Bu
yüzden de daha büyük

kitlelere ulaflmak
amac›yla moderatör

olarak geçen y›l Beyaz›t
Öztürk bu y›l da Okan
Bayülgen davet edildi.

Zeynep Aycan: “Bu y›l
gelen ö¤rencilerin

yaln›zca Okan Bey için
gelmediklerini,

etkinli¤in amac›n›
bilerek geldiklerini

hissettim ve bununla
gurur duydum. Baz›

ö¤renci Engelsiz Show
s›ras›nda söz alarak bu
etkinliklerin y›lda birkaç

kez yap›lmas›n›
istediklerini belirttiler.”

Her geçen y›l bizleri
flafl›rtmaya devam eden
Engelsiz Show’da
gelecek sene neler
olaca¤› flimdiden merak
ediliyor. Bakal›m
önümüzdeki y›l hangi
hünerli konuklar neler
yapacaklar? Herkesi
flimdiden davet
ediyoruz!

“Eme¤i geçenlerin yaln›zca bir k›sm›...”
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en, mühendislik, sa¤l›k ve sosyal
bilim alanlar›nda ülkemize yetkin bir

araflt›r›c› kufla¤› kazand›rmak amac›yla
2001 y›l›nda uygulamaya konulan Türkiye
Bilimler Akademisi Üstün Baflar›l› Genç Bilim
‹nsanlar›n› Ödüllendirme Program› (TÜBA-
GEB‹P) Ödülleri’nin 2007 y›l› sahipleri belli
oldu. Bir tür 'Genç Akademi' oluflturmaya

yönelik bir etkinlik olan TÜBA-GEB‹P
çerçevesinde, tüm bilim alanlar›ndan,
37 yafl alt›ndaki, ba¤›ms›z araflt›rmac› olarak
kendi araflt›rma grubunu kurarak
ö¤rencilerini yetifltirme çabas›nda olan,
bilimsel araflt›rmalar›yla öne ç›km›fl ve üstün
liyakat esas›na göre seçilmifl genç bilim
insanlar› üç y›l süre ile destekleniyor.

Bu y›l 26 genç bilimcinin GEB‹P Ödülü ile
desteklenmesi uygun bulundu. Ödülü alanlar
aras›nda üniversitemizden iki ö¤retim üyesi
bulunuyor. Elektrik/Elektronik Mühendisli¤i
ö¤retim üyesi Doç. Dr. Hakan Ürey ve Endüstri
Mühendisli¤i ö¤retim üyesi Doç. Dr. Fikri
Karaesmen. Kule, Koç Üniversiteli genç bilim
adamlar›m›zla görüfltü.

Koç Üniversitesi'nin bilimsel araflt›rmalar›
desteklemesinin size sa¤lad›¤› katk›lar
nelerdir?
Deneysel a¤›rl›kl› çal›flmalar yapt›¤›m için
Koç Üniversitesi’nin ilk baflta laboratuvar
kurmak için verdi¤i maddi ve manevi destek
çok önemli oldu. ‹lk iki y›l Optik Mikrosistemler
Laboratuvar ›  (OML)  a l t yap ›s ›n ›n
oluflturulmas› ile u¤raflt›m. Bu altyap›
sayesinde yeni bir çok projeye d›flar›dan
destek alabildik. Daha sonra ö¤retim üyemiz
Yrd. Doç. Dr. Erdem Alaca ile birlikte temiz
oda laboratuvar› kurduk, çok ciddi bir altyap›
gerektiren bir laboratuvar. Çok zahmetli bir
ifl ama ilk mikro cihazlar›m›z› ürettik ve
çal›flt›¤›n› gördük, bundan da çok büyük keyif
ald›k. Temiz oda kurulma aflamas›nda da
üniversite yönetimi ve Mühendislik Fakültesi
Dekanl›¤› çok destek oldular. fiu anda ise
araflt›rma projelerimin tamam› endüstri, AB
fonlar›, ve TÜB‹TAK deste¤i ile devam ediyor.

Ald›¤›n›z bu ödül hakk›nda neler söylemek
ister misiniz?
TÜBA-GEB‹P ödülü her y›l Türkiye’de faaliyet
gösteren 37 yafl›n alt›ndaki araflt›rmac›lara
veriliyor. De¤erlendirmede öne ç›kan kriterler
ise bilime uluslararas› düzeyde yap›lan

katk›lar, uluslararas› dergi makaleleri ve bu
makalelere yap›lan at›f say›lar›. Endüstri’de
iken yay›n yapmam›za pek izin verilmezdi,
patentler çok önemli oldu¤u için patentlere
a¤›rl›k verirdik. Dolay›s› ile benim dergi
makalesi yay›nlar›m a¤›rl›kl› olarak Koç
Üniversitesi’ne geldikten sonra buradaki
ö¤rencilerim ile yapt›klar›mdan olufluyor.
Bunlar›n ödüle lay›k görülmesinden özellikle
gurur duydum.

Bu y›l alm›fl oldu¤unuz TÜBA GEB‹P ödülünü
hangi çal›flman›zla ald›n›z, bize çal›flman›z
hakk›nda bilgi verebilir misiniz?
Son kullan›c›ya yönelik uygulamalar olarak
söylemek gerekirse gelifltirmekte oldu¤umuz
sistemler flu flekilde özetlenebilir:
gözlü¤ünüzün kenar›na veya cep telefonuna
entegre olarak kullan›lan büyük ekran internet
veya DVD izlemenizi sa¤layan display
teknolojisi, yeni bir tarama teknolojisi
kullanarak 1 ve 2 boyutlu barkod okuyucu,
ameliyat s›ras›nda vücudun içinden yüksek
çözünürlük ile görüntü al›nmas›n› sa¤layacak
lazer kamera sistemi, çok hassas gece görüfl
(Infrared) kamera sistemi, tafl›nabilir
kimyasal spektroskopik analiz cihazlar›,
hacimsel 3-boyutlu TV teknolojisi.
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Türkiye Bilimler
Akademisi Üstün Baflar›l›

Genç Bilim ‹nsanlar›n›
Ödüllendirme Program›

(TÜBA-GEB‹P)
Ödülleri’nin 2007 y›l›

sahipleri belli oldu. Bu
y›l ödüle lay›k görülen

26 genç bilimci aras›nda
Koç Üniversitesi’nden

Yrd. Doç. Dr. Hakan Ürey
ve Endüstri Mühendisli¤i

ö¤retim üyesi Doç. Dr.
Fikri Karaesmen de

bulunuyor.
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Genç akademisyenlerimize
TÜBA Ödülü
F

Hakan Ürey: Master ve doktora ö¤rencilerimin
araflt›rmalar›ma katk›s› çok büyük

Fikri Karaesmen: Üniversitemizde araflt›rmaya
destek ve özendirme çok yüksek düzeyde

Yrd. Doç. Dr. Hakan Ürey bilimsel kariyerine ‹zmir Fen Lisesi’nde
bafllad›. Daha sonra lisans derecesini ODTÜ Elektrik-Elektronik
Mühendisli¤i bölümünden 1992 y›l›nda, MS ve doktora derecelerini
ise ayn› alanda Georgia Institute of Technology (ABD)’den 1996
ve 1997 y›llar›nda ald›. Doktora sonras› ABD’de Microvision
firmas›nda araflt›rma mühendisi olarak dört y›l çal›flt›. 2001 y›l›nda
Koç Üniversitesi’nde göreve bafllad›.

Koç Üniversitesi'nin bilimsel araflt›rmalar› desteklemesinin
size sa¤lad›¤› katk›lar nelerdir?
Üniversitemizde bilimsel üretkenlik için oldukça iyi koflullar
oldu¤unu düflünüyorum. Araflt›rmaya destek ve özendirme çok
yüksek düzeyde. Bunun yan›nda seçkin bir kurumda ve seçkin
meslektafllarla birlikte çal›flmak bafll› bafl›na çok motive edici
unsurlar. Ben göreceli olarak disiplinleraras› bir alanda çal›flt›¤›m
için üniversitedeki meslektafllar›mla etkileflimden çok
yararland›¤›m› düflünüyorum.

Ald›¤›n›z bu ödül hakk›nda neler söylemek istersiniz?
Ödül kazanmak için araflt›rma yapm›yoruz ama yine de insan›n
çal›flmalar›yla ödüllendirilmesi güzel tabii ki. Böyle bir ödülün
genel olarak Endüstri Mühendisli¤i alan› ve daha özel olarak
Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin tan›nmas› için de
olumlu oldu¤unu düflünüyorum.

Bu y›l alm›fl oldu¤unuz TÜBA GEB‹P ödülünü hangi çal›flman›zla
ald›n›z, bize çal›flman›z hakk›nda bilgi verebilir misiniz?
Esas çal›flma alan›m sistemlerin daha etkin ve verimli
çal›flmas›n› sa¤lamak için matematiksel yöntemler öneren
Yöneylem Araflt›rmas›. Bu alan›n alt›nda benim çal›flmalar›m
ise üretim ve hizmet sektörü uygulamalar›nda rassal modelleme
ve analiz üzerine odaklan›yor. Çok genel olarak talep ve üretimin
buluflturulmas›nda aç›¤a ç›kan problemleri modellemeye ve
çözmeye çal›fl›yorum.

Ödülü tek bir çal›flmayla de¤il y›llar içinde üretim ve hizmet
sektörü uygulamalar›nda rassal modelleme ve inceleme alan›na
yapt›¤›m katk›lar nedeniyle ald›m. Bu modellerin ço¤u uygulamal›
olas›l›k kuram› ve rassal süreçler temelleri üzerine oturuyor.
Biraz basitlefltirirsem incelemeye çal›flt›¤›m sorun genelde
rassal bir talebe karfl› üretim yönetimi diyebilirim. Ne zaman
ne kadar üretmeli, ne kadar stok tutmal› ve de tedarik ya da
hizmet sistemi kapasite aç›s›ndan nas›l tasarlanmal› gibi
sorular› cevaplamaya çal›fl›yorum. ‹nceleyebildi¤im modellerin
ço¤u gerçek hayata göre oldukça basitlefltirilmifl ve ar›nd›r›lm›fl
temel durumlar. Ancak bu temel durumlar›n daha büyük ölçekli
ve karmafl›k gerçek problemlerin de altyap›s›n› oluflturdu¤unu
ve önemli temel tafllar›  oldu¤unu düflünüyorum.

Araflt›rmalar›n›za üniversite ö¤rencilerinin kat›l›m› ne düzeyde
oluyor?
Deneyselden çok kuramsal bir çerçevede çal›flt›¤›m için lisans
ö¤rencilerinin kat›l›m› daha çok derslerdeki etkileflim düzeyinde
oluyor. Bazen üzerinde aktif olarak çal›flt›¤›m araflt›rma projelerini

lisans derslerinde kavramsal olarak anlat›p yararl› geri bildirimler
ald›¤›m oluyor. Birkaç kere benim zor oldu¤unu sand›¤›m
problemlere çok zekice ve do¤ru çözümler önerildi¤i de oldu.
Buradaki büyük güçlük anlafl›lmas› uzmanl›k gerektiren modelleri
sadelefltirerek s›n›fta sunulabilecek bir hale getirmek. Ama
bunu baflarabildi¤im ve anlafl›ld›¤›n› hissetti¤im zaman da çok
keyif ald›¤›m› söyleyebilirim. Yüksek lisans ve doktora ö¤rencileri
ise araflt›rmalara aktif olarak destek veriyorlar. Bu konuda
oldukça flansl› oldu¤umu ve hem ö¤renme hevesi, hem de
entelektüel kapasitesi yüksek olan ö¤rencilerle çal›flma f›rsat›
buldu¤umu düflünüyorum. En baflta geçmiflteki doktora
ö¤rencilerim olmak üzere beraber çal›flt›¤›m tüm ö¤rencilerimin
araflt›rmalar›ma önemli katk›larda bulundu¤unu söyleyebilirim.

Bundan sonra araflt›rmalar›n›za hangi alanlarda devam etmeyi
düflünüyorsunuz?
Üretim ve hizmet sistemlerinde kapasite ve stok planlamas› ve
performans analizi problemleriyle ilgilenmeye devam ediyorum.
Bunun yan›nda tedarik zinciri yönetiminde teknolojik geliflmelerin
ifl süreçlerine olan etkisini modellemeye ve incelemeye
çal›fl›yorum. Kuramsal olarak da rassal ve dinamik optimizasyon
problemlerinin yap›sal özelliklerini genel bir çerçevede incelemeye
yönelik çal›flmalar yap›yorum.

Doç. Dr. Fikri Karaesmen ODTÜ Endüstri Mühendisli¤i
Bölümü’nden 1990 y›l›nda mezun oldu. Yüksek lisans
ve doktoras›n› Northeastern Üniversitesi’nde tamamlad›.
Doktoradan sonra üç sene doktora sonras› araflt›rmac›,
üç sene de ö¤retim üyesi olarak Fransa’da çal›flt›.
2002’den beri Koç Üniversitesi’nde görev yap›yor.

Araflt›rmalar›n›za üniversite
ö¤rencilerinin kat›l›m› ne düzeyde
oluyor?
Master ve doktora ö¤rencilerimin ve
di¤er araflt›rmac›lar›n katk›s› çok
büyük. Laboratuvardaki tüm
araflt›rmay› onlar yürütüyorlar
diyebilirim. Benim yapt›¤›m ise f›rsat
buldukça laboratuvara gidip onlarla
tart›flmak, çal›flmalar›na yön vermek
ve projeleri için finansal destek ve
gerekli proje partnerlerini bulmak.
Çok uyumlu ve iyi bir ekibimiz var.
Ö¤renciler ile ortak makalelerimizin
yan› s›ra birçok ortak patentlerimiz
de var. Bunlardan birço¤unun patent
ve üret im haklar ›  Aselsan,
Microvision (ABD) ve Fraunhofer
Institute (Almanya) gibi firmalar
taraf›ndan lisansland›. Lisans
ö¤rencileri de workstudy program›
sayesinde veya gönüllü olarak
laboratuvarda çal›flabiliyorlar. Bu
Koç Üniversitesi’nin sa¤lad›¤› büyük
bir olanak. Baz› lisans ö¤rencileri,
katk›lar›yla  makalelerde ortak yazar
olabiliyorlar veya önemli gelifltirme
faaliyetlerinde bulunabiliyorlar.
Örne¤in geçen dönem iki lisans
ö¤rencim Arçelik bulafl›k makineleri
için yeni bir optik bulan›kl›k sensörü
gelifltirdiler. Özgeçmiflleri için de çok
büyük faydas› oluyor tabii böyle
faaliyetlerin. Bence araflt›rmac›
olmak isteyen veya akademik kariyer
düflünen tüm lisans ö¤rencilerinin
laboratuvarlarda çal›flmas› laz›m.

Bundan sonra araflt›rmalar›n›za
hangi alanlarda devam etmeyi
düflünüyorsunuz?
Genel tema yukar›da anlatt›¤›m
uygulamalara yönelik mikro ve nano
boyutlu elektro-mekanik ve optik
sistemler gelifltirilmesi olacakt›r.
Nanoteknoloji alan›nda birçok
bilimsel geliflme var, flimdi bunlar›n
mühendislik uygulamalar›n›n
bafllayaca¤› evreye geliyoruz. Bu
konuda çal›flmalar›m›z› da art›rmay›
planl›yorum.
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birer dönem ödevi haz›rlay›p bütün s›n›fa
sunum yapt›lar.

Araflt›rma konular›n›zdan k›saca
bahsedebilir misiniz?
Benim Boston Üniversitesi’nde sürdürmekte
oldu¤um araflt›rma konular›m oldukça
genifl bir alana yayılıyor. Yar› iletken
cihazlardan elektronik devrelerin yüksek
çözünürlülükle görüntülenmesine, karbon
nano tüplerin karakterize edilmesinden
biyomolekül sensörlerine kadar birçok
konuda araflt›rma yap›yoruz. Geçti¤imiz
bir kaç sene içinde bafllam›fl oldu¤umuz
a r a fl t › r m a  p r o j e l e r i  g e n e l d e
nanobiyoteknoloji bafll›¤› alt›nda yer al›yor.
Bu genel konu dünyada oldu¤u kadar

Türkiye’de de çok önem görüyor. Geçti¤imiz
bir, iki sene içinde TASSA (Turkish American
Scientists and Scholars Association) ve
TÜB‹TAK iflbirli¤i ile ABD’de çal›flan Türk
b i l im  i nsan la r ›  v e  Tü r k i y e ’dek i
meslektafllar›m›z› bir araya getiren birçok
toplant› yap›ld›. Bu toplant›larda Türkiye’de
b i r  a raflt › rma a¤›  o luflturu lmas›
kararlaflt›r›ld›.

Geçti¤imiz May›s ayı içinde de TASSA’da
nanobiyoteknoloji konusunda koordinasyon
görevi bana verildi. Bu çal›flmada amac›m
ABD’de çal›flan Türk bilim insanlar›n›
organize edip Türkiye ile olan ba¤lar›
güçlendirmek. Örne¤in, flu anda devam
etmekte olan Yrd. Doç. Dr. Hakan Ürey’in
koordinasyonunu yapt›¤› bir TÜB‹TAK
projesinde ben araflt›rma orta¤› olarak
bulunuyorum. Benzer konularda bizim
araflt›rmalar›m›z için ABD kaynakl›

fonumuz var ve ortak çal›flmalar›m›z her
iki gruba da katk› sa¤l›yor. Daha çok bilgi
için web sitemizi görmenizi tavsiye ederim.

Koç Üniversitesi ile yürütülen ortak
çal›flmalar›n›z nelerdir?
Koç  Ün ive rs i tes i ’nde  daha  önce
bahsetti¤im gibi Yrd. Doç. Dr. Ürey ve Prof.
Dr. Aksun ile ortak çal›flmalar›m›z var.
Farkl ›  konularda uzmanl›k sahibi

araflt›rmac›lar›n ortak çal›flmas›, yeni
fikirlerin ortaya ç›kmas›nda çok yararl›
oldu. Onun elektromanyetik ve anten
modelleme üzerine olan çal›flmalar›n›n
optik frekanslara uygulanmas› birçok
konuda önemli yenilik ve geliflmelere yol
a ç a c a k t › r .  D a h a  ö n c e  b e n i m
ö¤rencilerimden Mehmet Do¤an Koç
Üniversitesi’ne bir ile dört hafta sürelerle
gelerek ortak çal›flmalar›m›zda yer ald›.
A y r › ca  P ro f .  D r .  Aksun ,  Bos ton
Üniversitesi’nde misafir olarak yaklafl›k
befl hafta geçirmiflti. Onunla ortak
çal›flmam›z›n temel konusu bizim
gelifltirdi¤imiz florasan görüntülemede
“spektral self-interference fluorescent
microscopy (SSFM)” ad›nda yeni bir
giriflimölçer teknik üzerine.  Bu konulardaki
modelleme ve ölçüm çal›flmalar›m›z
devam etmektedir. Do¤al olarak as›l iflleri
yapanlar lisansüstü ö¤renciler. Benim
ö¤rencilerimden iki tanesi (Ayça Yalç›n ve
Emre Özkumur) Haziran ay›n›n ilk haftas›n›
KÜ’de çal›flarak geçirdiler. Prof. Dr. Aksun
ile yapt›¤›m›z toplant›lardan biri bu
sohbetin hemen öncesindeydi. Özkumur
KÜ’de lisans e¤itimini tamamlay›p Boston
Üniversitesi’nde doktora yapmaya bafllad›¤›
için burada hiç yabanc›l›k çekmiyor. Hatta
lisans s›ras›nda Prof. Dr. Aksun ile
çal›flm›flt›.

Genel olarak KÜ ile ilgili gözlemlerinizi
anlatabilir misiniz?
Koç Üniversitesi hakk›ndaki genel
izlenimlerim son derece pozitif. Çok güzel
bir kampus, modern derslikler, oldukça
genifl imkanlar› olan bir üniversite. Ö¤retim
üyelerinin hepsi dünya çap›nda baflar›l›
insanlar. Ö¤renci kalitesinden de oldukça
memnun kald›¤›m› söyleyebilirim. Dikkatimi
çeken bir konu, sosyal olarak ö¤rencilerin
ve ö¤retim üyelerinin ortak birçok fley
yapm›fl olmalar›. Örne¤in, ö¤le yemekleri
birlikte yeniyor ve sonras›nda kahve içiliyor.
Farkl› konularda çal›flan ö¤retim üyeleri
etkileflme imkan› buluyorlar. San›r›m buna
lojman ve yurt yaflant›s›n›n katk›s› da var.

Koç Üniversitesi’ne gelifl amac›n›z nedir?
Burada ki çal›flmalar›n›z› hangi kurumlar
destekliyor?
Amerikan üniversitelerinde ö¤retim üyeleri
her yedi y›lda bir, bir y›la kadar, sabatik izni
kullanma hakkına sahip. Bu uygulama Türk
üniversitelerinde de var san›yorum. Bu izinin
amac› ö¤retim üyelerinin kendilerini
yenilemeleri, gelifltirmeleri ve arafltırmaları
ile ilgili yeni ba¤lant›lar kurmalar›d›r. Ben
2006-2007 akademik y›l›nda sabatik iznim
için ETH (‹sviçre Federal Üniversitesi) Zürich
ve Koç Üniversitesi’nde birer dönem geçirmek
üzere baflvurmufltum. Her iki üniversite de
amac›m hali haz›rda sürmekte olan ortak
araflt›rmalar›m›za h›z kazand›rmak ve
araflt›rma ortaklar›mla yo¤un olarak

çal›flabilmekti. Koç Üniversitesi özelinde
Prof. Dr. ‹rfladi Aksun ve Yrd. Doç. Dr. Hakan
Ürey ile süregelen ve yeni bafllayan ortak
çal›flmalar›m›z var. Burada bulundu¤um
süre içinde Koç Üniversitesi ve TÜB‹TAK
deste¤inden de yararlan›yorum. Koç
Üniversitesi bana son derece güzel ve rahat
bir lojman temin etti. Ayr›ca Prof. Aksun’un
giriflimi ile TÜB‹TAK’tan konuk bilim adam›
destekleme fonu alt›nda bir kaynak bulundu.

Burada verdi¤iniz derslerden bahsedebilir
misiniz?
Burada bulundu¤um sürece Nanofotonik
isimli bir yüksek lisans dersi verdim. Bu
dersi ben de ilk kez veriyorum. Fotonik, ›fl›kla
ilgili bilim dal›n›n genel ismi. Yani ›fl›¤›n

üretilmesi, kontrolü, bir yerden bir yere
haberleflme ya da baflka bir amaçla
iletilmesi, sonras›nda tekrar elektrik bilgisine
dönüfltürülmesi gibi birçok konuyu kaps›yor.
Nano kelimesi milyarda bir anlam›na geliyor
ve nanofotonik genelde çok küçük olmalar›
sebebiyle optik çal›flma prensiplerinde
beklenti d›fl› farkl›l›klar oluflan yap›lar için
kullan›lan bir terim. Örne¤in, ›fl›¤›n küçük
parçac›klarla etkileflimi kullan›larak sensör
yap›lar›nda yüksek verim al›nmas› olas›. Ya
da periyodik yap›larda ›fl›¤›n küçük bir hacim
içinde hapsedilebilir olmas›n›n birçok
uygulamas› var. Verdi¤im dersin as›l amac›
bu konular›n temel yap› tafllar› olan
kavramlar›n ö¤retilmesiydi. Ayr›ca uygulama
alanlar›ndan bahsettik. Kat›lan ö¤renciler
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Koç Üniversitesi ve
TÜB‹TAK’›n deste¤iyle
bilimsel çal›flmalar›n›

sürdüren Prof. Dr.
Selim Ünlü, Boston ve
Koç Üniversitesi’nde

yapt›¤›
nanobiyoteknoloji ile

ilgili çal›flmalar›n›
anlat›yor.

“Koç Üniversitesi
hakk›ndaki genel
izlenimlerim son derece
pozitif. Çok güzel bir
kampüs, modern
derslikler, oldukça genifl
imkanlar› olan bir
üniversite. Ö¤retim
üyelerinin hepsi dünya
çap›nda baflar›l›,
ö¤renciler gayet kaliteli”

Prof. Dr. Selim Ünlü
KÜ’yü ve çal›flmalar›n›
anlat›yor

Prof. Dr. Selim Ünlü
KÜ’yü ve çal›flmalar›n›
anlat›yor

“Geçti¤imiz May›s içinde

de TASSA’da

nanobiyoteknoloji

konusunda koordinasyon

görevi bana verildi. Bu

çal›flmada amac›m

ABD’de çal›flan Türk

bilim insanlar›n› organize

edip Türkiye ile olan

ba¤lar› güçlendirmek”
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avukatl›k staj›m› yapmaya bafllayaca¤›m.
Avukat olduktan sonra, bir süre daha çal›fl›p,
Amerika’da yüksek lisans yapmak istiyorum,
ama tabii zaman ne gösterir bilemiyorum.

Hukuk Fakültesi’nin ilk mezunlar› olarak
sizlerin ifl hayat›ndaki baflar›lar› sizden
sonra mezun olacak arkadafllar›n›z› da
etkileyecek. Bu konuda neler söylemek
istersiniz?
KÜ Hukuk Fakültesi'nin ilk mezunlar›ndan
olmak üzerimde büyük bir sorumluluk
hissetmeme neden oluyor. KÜ Hukuk
Fakültesi, bu dört y›l boyunca ö¤renciler
taraf›ndan her geçen sene daha çok tercih
edilen bir fakülte haline geldi. Bu seneden
sonra, art›k bu geliflimde bizim de bir
rolümüz olacak. Bizlerin ifl ve akademik
yaflamda gösterece¤i baflar›lar›n, fakültenin
ad›n› duyurmas›nda etkili olaca¤›n›, ayn›
zamanda hem hukuk bürolar›na hem de
hukuk okumak isteyenlere tercih yaparken
fakültenin kalitesi hakk›nda fikir verece¤ini
düflünüyorum. Bütün arkadafllar›m›n
fakültemizi en iyi flekilde temsil edeceklerine
inan›yorum.

Erman fi. Çelik • Makine Müh.
Koç Üniversitesi'nde geçen e¤itim
hayat›n›z› k›saca de¤erlendirebilir misiniz?
Tek kelime ile muhteflem ve bitmesini hiç
istedi¤im bir befl y›l geçti gitti. Kimi zaman
dersler, kimi zaman sosyal aktiviteler, kimi
zaman da bofl olman›n verdi¤i s›k›nt›
bast›rd›. Ama yaflanan her fley bana çok fley
katt›. Çok iyi dostluklar›m›z oldu, partilerde
cofltuk, tatillerde gezdik. Keflke bir befl
senem daha olsayd›. Çünkü insan bu hayat›n
de¤erini biterken çok daha iyi anl›yor.

Üniversite hayat›n›z boyunca yapt›¤›n›z
sosyal faaliyetlerin ve kulüp etkinliklerinin
kiflisel gelifliminize katk›lar› nas›l oldu?
Üniversite sadece bilim ö¤renilecek yer
olarak düflünülmemeli. Üniversite farkl›
sosyal faaliyetlerle insanlar›n kendilerini
olabildi¤ince gelifltirebilece¤i bir f›rsatlar
merkezidir. Koç Üniversitesi’nde yo¤un bir
e¤itim trafi¤i oldu¤u kesin, fakat bu
yo¤unluk hiç bir zaman beni sosyal
faaliyetlerden uzak tutmad›. Liderlik, tak›m
çal›flmas›, organizasyon kabiliyetleri, bir

grup ile çal›flma veya bir grubu yönetme
gibi, gelecek hayat›mda iflime yarayacak
bir çok yetenek kazanma f›rsat›m oldu.

Mezun oluyorsunuz, neler hissediyorsunuz?
Okula ilk bafllad›¤›mda nas›l geçecek bu
befl sene dedi¤imiz y›llar, göz aç›p
kapay›ncaya kadar geçivermifl birden. Daha
ilk senemizde ELC s›ralar›nda flu okul bitse
de kurtulsak derken flimdi keflke bir senem
daha olsa diye yalvarmak geliyor insan›n
içinden. fiimdi bu okulu b›rak›p gitmek, bu
kampüse bir daha ayda y›lda bir gelebilecek
olmak mezun olman›n verdi¤i sevincin
yan›nda bir de ufak üzüntü b›rak›yor insan›n
içinde. Ama ne olursa olsun, Koç Üniversitesi
mezunu olmaktan gurur duyuyorum ve
gitti¤im her yerde Koç Üniversitesi’nden
mezun oluyorum dedi¤imde insanlarda
b›rakt›¤›m etkinin her fleye de¤di¤ini
düflünüyorum.

Gelecekle ilgili planlar›n›z nelerdir?
Öncelikle burada kazand›¤›m bütün bilgi
ve yetkinlikleri kullanabilece¤im ve
gelifltirebilece¤im bir ifl hayat›na at›lmak
istiyorum. Daha sonra ise yine burada ya
da belki baflka bir yerde Executive MBA
yaparak, iyi bir yönetici olmak istiyorum.

Ifl›k Önay • Hukuk
KÜ’de geçen e¤itim hayat›n›z› k›saca
de¤erlendirebilir misiniz?
KÜ Hukuk Fakültesi  d i¤er  hukuk
fakültelerinden farkl› bir e¤itim veriyor.
Amaç, dört senede gördü¤üm kadar›yla
klasik hukuk fakültelerindeki gibi hakim-
savc› yetifltirmekten çok, yabanc› dil bilen
uluslararas› ifllerde çal›flabilecek hukukçular
yetifltirmek. Bu amaç do¤rultusunda da özel
hukuk alan›na daha çok a¤›rl›k verilerek
derslerin yar›s› ‹ngilizce olarak yap›l›yor.
Bunun elefltirilecek veya be¤enilecek bir
husus olmas› kifliden kifliye de¤iflecektir,
önemli olan ise bu fakültede okumay›
düflünenlerin buraya iyi bir ‹ngilizce’ye
ihtiyaçlar› oldu¤unu bilerek ve bu yönde bir
e¤itimi seçtiklerinin bilincinde olarak
gelmesi. Fakültemizin kan›mca en büyük
avantaj› derslerdeki ö¤renci say›s›n›n az
olmas›. Bu hem derse kat›l›ma hem de
hocalarla olan iliflkilere olumlu etki yap›yor.

Bir di¤er avantaj da bir çok dersi
yurtd›fl›ndan gelen profesörlerden dinleme
imkan› bulmam›z.

Üniversite hayat›n›z boyunca yapt›¤›n›z
sosyal faaliyetlerin ve kulüp etkinliklerinin
kiflisel gelifliminize katk›lar› nas›l oldu?
Okula bafllad›¤›m sene büyük bir hevesle
ilgimi çeken bir çok kulübe üye olmama ve
sosya l  faa l i ye t l e rde  ye r  a lmaya
niyetlenmeme karfl›n, bütün bunlar›
derslerin yan›nda baflarabilmenin yurtta
kalmayan bir ö¤renci için çok zor oldu¤unu
gördüm. Kulüplere üye olup etkinliklerin
haz›rlanmas›nda fiilen rol almam›fl olmama
ra¤men kulüplerin bütün ö¤renciler için
düzenledi¤i etkinliklerde yer alma flans›
buldum. Üniversitemizin  ö¤rencilerinin
etkinliklerin çeflitlili¤i nedeniyle flansl›
oldu¤unu düflünüyorum.

Mezun oluyorsunuz, neler hissediyorsunuz,
gelecekle ilgili planlar›n›z nedir?
Dört y›l boyunca mezun olmak için
u¤raflt›ktan sonra, belirlenmifl bir hedefe
ulaflman›n verdi¤i tatmin hissinin yan›nda
hayat›mda bir dönemin bitecek olmas›n›n
verdi¤i üzüntü de var. Üniversite hayat›n›
ve ortam›n› kaybedecek olmak hofl bir fley
de¤il. Bu ortamdan uzak kalmamak için
mezun olduktan sonra bir an önce yurtd›fl›na
gidip “Fikri Mülkiyet Hukuku” alan›nda
yüksek lisans yapmay› ve daha sonra da
doktoram› tamamlay›p, akademik kariyer
yapmay› planl›yorum.

KÜ Hukuk Fakültesi'nin ilk mezunlar›s›n›z,
sizlerin ifl hayat›ndaki baflar›lar›n›z sizden
sonrakileri de etkileyecek. Bu konuda
neler söylemek istersiniz?
Bir fakülteden ilk mezun olarak ç›kmak,
önemli avantajlar getirmekle birlikte, bence
bizim üstümüze büyük bir sorumluluk
yüklüyor. Bizim seçece¤imiz kariyer, sonraki
mezunlara yol gösterecek ve gösterece¤imiz
performans da fakültenin kalitesi
konusunda insanlara bir fikir verecektir.
‹ fl t e  b u  y ü z d e n  b u n d a n  s o n r a
yapacaklar›m›zda kendi sorumlulu¤umuz
d ›fl ›nda  KÜ Hukuk  Fakü l tes i ’n in
sorumlulu¤unu da tafl›yaca¤›m›z›
düflünüyorum.

Gaye Akçimen • ‹flletme
Koç Üniversitesi'nde geçen e¤itim
hayat›n›z› k›saca de¤erlendirebilir misiniz?
Koç Üniversitesi’nde hayat›m›n en güzel befl
senesini geçirdim. ÖSS’ye yeniden girseydim
yine tercihim tek ve Koç olurdu. Beni hayata
tam anlam›yla haz›rlad›¤›n› düflündü¤üm
bu befl sene, asl›nda göz aç›p kapay›ncaya
kadar geçti gitti. Yo¤un ve zorlu akademik
yaflant›n›n yan› s›ra kifliye verdi¤i özgürlük,

b i r e y s e l  y e t k i n l i k l e r i
gelifltirebilece¤iniz canl› sosyal
yaflant›s›yla Koç Üniversitesi’nin
bana çok  fley  kat t ›¤ ›n ›
düflünüyorum.

Ünivers i te  haya t ›n ›z
boyunca yapt›¤›n›z sosyal
faaliyetlerin ve kulüp
etkinliklerinin kiflisel
gelifliminize katk›lar› nas›l
oldu?
Sosyal geliflim aç›s›ndan ö¤renci
kulüplerinin öneminin fazlas›yla
fark›nda olan Koç Üniversitesi
yönetimi ö¤rencilerini her zaman
destekliyor. Ben de befl sene
boyunca üniversitemin sundu¤u

olanaklardan faydaland›m. De¤iflik
kulüplerde aktif görevler ald›m, ‹flletme
Kulübü saymanl›¤›, efl baflkanl›¤› ve baflkan
yard›mc›l›¤› yapt›m. Da¤c›l›k Kulübü’yle
ç›kt›¤›m geziler, t›rman›fllar, Koçlu Kartallarla
gitti¤imiz maçlar benim için unutulmaz
maceralar oldu. Yaklafl›k iki haftada bir
yap›lan Odeon alt› partiler yo¤un stresli
günlerimde beni motive etti. ‹flletme
Kulübü’nde yönetici olarak yapt›¤›m her
aktivite bana mülakatlarda anlatacak
hikayeler yaratt›. Bu aktiviteler sayesinde
gerekti¤inde liderlik etmeyi, gerekti¤inde
verilen ifli yapmay›, tak›m çal›flmas›n› ve
zaman yönetimini birebir gerçek anlamda
deneyimledim.

Mezun oluyorsunuz, neler hissediyorsunuz?
Kendimi çok flansl› hissediyorum. Koç
Üniversitesi’nde okuyorum demenin gururunu
yaflad›m hep, bundan sonrada KÜ
m e z u n u y u m  d e m e n i n  g u r u r u n u
yaflayaca¤›m. Seni özleyece¤im KÜ!

Gelecekle ilgili planlar›n›z nelerdir?
‹flletme bölümünden mezun oldu¤um için
öncelikle 2-3 senelik bir ifl tecrübesi edinmek
ve daha sonras›nda belki yurtd›fl›nda ya da
belki burada çal›fl›rken Executive MBA
yapmak istiyorum. Kariyer hedeflerim
aras›nda pazarlamadan bafllayarak bir süre
bu alanda yükselerek devam etmek ve sonra
üst düzey bir yönetici olmak var.

Asl›  Karagözo¤lu • Hukuk
Koç Üniversitesi'nde geçen e¤itim
hayat›n›z› k›saca de¤erlendirebilir misiniz?
Koç Üniversitesi’nde geçen dört y›l›m
gerçekten çok güzeldi. Hukuk Fakültesi, bizim
üniversiteye girdi¤imiz y›l aç›lm›fl oldu¤u
için, buray› tercih ederek bir risk ald›k. Çünkü
bizi nelerin bekledi¤ini bilmiyorduk. Ancak
buraya geldi¤imde ne kadar do¤ru bir tercih
yapt›¤›m› gördüm. Koç Üniversitesi’nde
alanlar›nda çok baflar›l› olan ö¤retim
üyelerinden ders alma ve az kiflilik s›n›flarda
hocalarla birebir iliflki kurarak kendimi
gelifltirme ayr›cal›¤›n› yaflad›m.

Üniversite hayat›n›z boyunca yapt›¤›n›z
sosyal faaliyetlerin ve kulüp etkinliklerinin
kiflisel gelifliminize katk›lar› nas›l oldu?
Dört y›l boyunca Tiyatro Kulübü’ndeydim.
Tiyatro ile hukuk e¤itimini beraber yürütmek
zor da olsa, bu kulüpte olmaktan her sene
daha da fazla keyif ald›m. Yo¤un ders
temposu ve prova düzeni sayesinde,
zaman›m› iyi planlamay› ö¤rendim. Derslerin
yan›nda sosyal faaliyetlerle de u¤raflman›n,
bizleri çok yönlü bir flekilde gelifltirdi¤ine
inan›yorum. Tiyatro Kulübü neredeyse tüm

bofl vaktimi ald›¤› için
baflka kulüplerde aktif
görev alamad›m fakat
Koç Üniversitesi’nin
sundu¤u e¤itimin yan›
s›ra   sosyal alanda da
zengin bir üniversite
oldu¤unu düflünüyorum.

Mezun oluyorsunuz,
neler hissediyorsunuz?
Mezun oldu¤um için
üzülüyorum asl›nda.
Özellikle yo¤un final ve
vize dönemlerinde bunu
pek hissetmesem de,
ö¤renci  o lmak çok
güzeldi. fiimdi geriye dönüp bakt›¤›mda tüm
e¤it im hayat›m, özel l ik le de Koç
Üniversitesi’nde geçirdi¤im bu dört y›l,
dersleriyle, yurt hayat›yla, tiyatro kulübü ve
di¤er pek çok sosyal faaliyetiyle gerçekten
çok keyifliydi. Bugünleri çok özleyece¤imi ve
hep büyük bir mutlulukla hat›rlayaca¤›m›
düflünüyorum.

Gelecekle ilgili planlar›n›z nelerdir?
A¤ustos ay›nda, daha önce yaz staj› da
yapm›fl oldu¤um bir hukuk bürosunda
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Befl sene göz açıp
kapayıncaya kadar geçti...

Gaye Akçimen, Asl›
Karagözo¤lu, Erman fi.

Çelik, Ifl›k Önay...
Onlar 2007 y›l›nda Koç

Üniversitesi’nden
mezun oldular. Yeni

mezun ö¤rencilerimiz
hem Koç

Üniversitesi’ndeki
akademik ve sosyal

hayat› de¤erlendirdiler
hem de gelecek

planlar›n› bizlerle
paylaflt›lar.

Asl› Karagözo¤lu:
“Koç Üniversitesi
Hukuk Fakültesi'nin ilk
mezunlar›ndan olmak
üzerimde büyük bir
sorumluluk
hissetmeme neden
oluyor. Koç Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, bu
dört y›l boyunca
ö¤renciler taraf›ndan
her geçen sene daha
çok tercih edilen bir
fakülte haline geldi.
Bu seneden sonra,
art›k bu geliflimde
bizim de bir rolümüz
olaca¤›na
inan›yorum.”

Gaye Akçimen:
“Koç Üniversitesi’nde
hayat›m›n en güzel befl
senesini geçirdim. ÖSS’ye
yeniden girseydim yine tek
tercihim Koç olurdu. Yo¤un
ve zorlu akademik
yaflant›n›n yan› s›ra kifliye
verdi¤i özgürlük, bireysel
yetkinlikleri
gelifltirebilece¤iniz canl›
sosyal yaflant›s›yla Koç
Üniversitesi’nin bana çok
fley katt›¤›n› düflünüyorum.”

Erman fi. Çelik: “Burada
dolu dolu muhteflem bir
befl sene geçirdim. fiimdi
bu okulu b›rak›p gitmek,
bu kampüse bir daha ayda
y›lda bir gelebilecek olmak
mezun olman›n verdi¤i
sevincin yan›nda bir de
ufak üzüntü b›rak›yor
insan›n içinde. Ama ne
olursa olsun, Koç
Üniversitesi mezunu
olmaktan gurur
duyuyorum.”

Ifl›k Önay: “Mezun
olduktan sonra bir an önce
yurt d›fl›na gidip “Fikri
Mülkiyet Hukuku”
alan›nda yüksek lisans
yapmay› ve daha sonra da
doktoram› tamamlay›p,
akademik kariyer yapmay›
planl›yorum.”
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onlar›n okulunda ö¤rencilerin organize
ettikleri sosyal sorumluluk flenli¤i düzenledik.

Medya Okuryazarl›¤› projesinde, geliflim
ça¤›ndaki özellikle ilkö¤retimde okuyan
çocuklar›n medyada sunulanlar› alg›lama

elefltirel düflünmelerine yard›mc› olmak
amaçlanm›flt›r. Bu projemiz arkadafllar›m›z
taraf›ndan uzun süren çal›flmalar süresince
oluflturulmufltur. ‹lk olarak bu proje
‘Düflünebilen Çocuklar’ projesindeki
ö¤rencilerle  gerçeklefltirildi. Seneye ayn›
projemizi Sarıyer’deki ilkö¤retim ö¤rencilerine
uygulayaca¤›z.

Seks ‹flçileri projesi, doktorlar ve ilgili
sivil toplum örgütleriyle çal›fl›larak, travesti
ve transeksüellerin CYBH/HIV konusundaki
bilgilerini art›rmay›, bu yolla CYBH’›n teflhis
ve tedavisinin iyilefltirilmesi ve kiflisel
temizlikleri hakk›nda bilgiler verilmesi
amaçlanm›flt›r. Bu projemiz ‹nsan Kayna¤›n›
Gelifltirme Vakf›’yla (www.ikgv.org) birlikte
alt› ayd›r yürütülmektedir.

Düflünebilen Çocuklar
4 Kas›m 2006–5 May›s 2007 tarihleri
aras ›nda 20 Cumartes i  boyunca
üniversitemizde 50 6. s›n›f ö¤rencisini
a¤›rlad›k. Balahatun ‹.Ö.O. ve Fatih
‹.Ö.O.’ndan gelen ö¤renciler TEGV’in
haz›rlad›¤› kitaplar do¤rultusunda ifllenen
Oku-Düflün-Yap dersi, Matematik dersi ve
aktivite saati olmak üzere üç ders ald›lar.
Temel amac›m›z çocuklar›n elefltirel

düflünmelerini, okul ortam›n› ve dersleri
sevmesini sa¤lamakt›. Bunlarla birlikte
aktivite saatlerinde halk oyunlar›, müzik,
resim ve tiyatro gibi sanat dallar›yla onlar›
tan›flt›rarak yarat›c›l›klar›n› ve kendilerine
olan güvenlerini desteklemeyi amaçlad›k.
Sene boyunca bazen bunu ne kadar
yapabildi¤imiz konusunda flüpheye düfltük.
Fakat sene sonu gösterimizde velilerden ve
ö¤retmenlerden ald›¤›m›z tepkiler gösterdi
ki bir sene boyunca ö¤rencilerimizle birlikte
çok güzel vakit geçirmenin yan› s›ra onlara
iyi birer örnek olmufluz. 6 May›s Pazar günü
yapt›¤›m›z kapan›fl gösterimizde çocuklar›n
gözlerindeki heyecan› görmenin ve ailelerin
“Çok eme¤iniz geçti çocuklar›m›za” sözlerini
duyman›n mutlulu¤u, Düflünebilen Çocuklar
Projesi’ni bu sene gerçeklefltiren biz 19
gönüllüye sene boyunca feda etti¤imiz
Cumartesi sabahlar›n› unutturdu. Yerine

güzel an›lar ve ö¤retmenler gününde bizlere
yaz›lan fliirler kald›.

Koç E¤itim Toplulu¤u
Projemiz Sar›yer’de dershaneye gidemeyen
lise ö¤rencilerine okul derslerinde ve ÖSS’ye
haz›rlanmalar›nda hiçbir karfl›l›k almadan
yard›mc› olmay› amaçlamaktad›r.  Bu sene
Vehbi Koç Vakf› Lisesi’nden yeni sistem lise
2 eflit a¤›rl›k ve say›sal ö¤rencileriyle,
Hüseyin Kalkavan Lisesi’nden ise eski sistem
lise 2 ve 3 eflit a¤›rl›k s›n›flar›yla çal›flt›k.
Gönüllülerimiz ve baz› dershanelerden
yap›lan kitap yard›mlar›yla kitap ihtiyac›m›z›
büyük ölçüde karfl›lad›k. Hatta seneye fazla
kitaplardan ö¤rencilerin de yararlanmas›n›
sa¤layacak küçük çapl› bir kütüphane bile
kurulabilir. Hafta sonlar› verilen derslere ek
olarak haftaiçi etüd programları yapt›k.
Ayr›ca her ö¤renciye istedi¤i gönüllüyü
seçerek sorunlar ›n›  ve sorular ›n›
paylaflabilecekleri samimi bir ortam
yaratmaya çal›flt›k. ‹kinci dönemin sonunda
ö¤rencilerimiz ve gönüllülerimizle birlikte
yapt›¤›m›z güzel bir piknikle projemizi
bitirdik.

Kendimizden birkaç yafl küçük ö¤rencilere,
çok iyi bildi¤imiz bir fley bile olsa, bir fleyler
anlatmak ve paylaflmak çok zor, bir o kadar
da güzel bir duygu oldu bizim için. Anlatmak
bilmekten çok daha fazlas›n› gerektiriyor.
Belki hiçbirimiz ders verdi¤imiz ö¤rencilerin
bizimle birlikte geçirdikleri y›l›n sonunda
neler yaptı¤ını belki göremeyece¤iz ama
bilece¤iz ki hepsinde birazc›k da olsa bizden
bir fleyler var. Yolda gördü¤ünüzde iflte benim
ö¤rencim diyeceksiniz gö¤sünüzü gere gere.
Onlar›n hep s›ms›cak kucaklar› olacak sizi
s›ms›k› saracak ve “abla” ya da “abi”
diyecekler size tüm içtenlikleriyle. ‹flte
harcanan bunca emek, bunca zaman de¤er
bu küçük mutluluklara. Bir insana bir fley
ö¤retmek, ö¤retti¤iniz insanlarla aran›zda
kurdu¤unuz apayr› bir köprüdür ve kimse
sizi onlar kadar iyi anlayamaz. Y›llar geçse
bile onlardaki küçük parçalar›n›z onlar›n
çocuklar›na, belki ö¤rencilerine sizin ad›n›zla
aktar›lacakt›r ve siz de onlarla birlikte
yaflamaya devam edeceksiniz.

oç Üniversitesi Gönüllüleri Kulübü
olarak 2006–2007 dönemi boyunca

140 aktif gönüllüyle birlikte ilkö¤retim ve
lise ö¤rencilerine, yafll›lara, okulumuz
ö¤rencilerine ve Sar›yer’deki insanlara
ulaflmaya çal›flt›k. Kulüp olarak amac›m›z
gerçeklefltirdi¤imiz projelerin baflar›s› kadar,
ulaflabildi¤imiz bütün insanlar›n küçük
fleylerle di¤er insanlar›n hayat standartlar›n›
yükseltmelerine yard›mc› olunabilece¤ini ve
bunun kendi yaflamlar› üstündeki olumlu
etkisini görmelerini sa¤lamakt›r. Sizin
verece¤iniz 45 dakikal›k bir e¤itimle difl
f›rçalamay› ö¤renen ve bunu al›flkanl›k
haline getiren 7 yafl›ndaki bir çocu¤un ilerde
do¤abilecek difl problemlerinin bir ço¤undan
kurtulaca¤›n› takdir edersiniz. Etraf›n›zdaki
insanlar ve kendiniz için yap›labilecek o
kadar çok fley var ki... Biz sadece flikayet
etmektense yap›labilecekleri düflünmeye ve
bir fleyler yapmaya çabalayan insanlar›
desteklemeye çal ›fl›yoruz.  Ö¤renci
Dekanl›¤›m›zdan ald›¤›m›z tam destekle bu
sene alt› tane proje yürüttük. Bunlardan
befli: Fark›ndal›k, Düflünebilen Çocuklar,
KÜMYÜP, KET ve KU&TOG önceki senelerden
devam eden projelerimizdi. Bu sene bunlara
ek olarak, Gözde Gökozan’›n proje
sorumlulu¤unu üstlendi¤i, Difl Dostu
Derne¤i’nin Difller Yolunda e¤itiminin Koç
Üniversitesi aya¤›n› oluflturduk. ‹ki dönem
boyunca gidilen Atatürk ‹.Ö.O’nda toplam
120 1. s›n›f ö¤rencisine difl f›rçalama
al›flkanl›¤› kazand›rd›k.

Fark›nda m›s›n›z?
Fark›ndal›k Grubu olarak yine yo¤un ama
e¤lenceli bir y›l geçirdik. Sene bafl›nda
düzenledi¤imiz ve her sene oldu¤u gibi yine
çok e¤lenceli geçen Rehavet Panay›r›’n›n
ard›ndan h›z kesmeden k›sa süreli
projelerimize bafllad›k ve kumbaralara
att›¤›n›z paralar yard›m›yla Erzurum Horasan

‹lkö¤retim Okulu’na ve Yedikule Hayvan
Bar›na¤›’na yard›mlarda bulunduk. Ayr›ca
BETA’n›n Umut Çocuklar› Vakf› için yapt›¤›
eski ayakkab›lar› toplama ve yenileyerek
sokak çocuklar›na kazand›rma kampanyas›n›
üniversitemizde bafllat›p yaklafl›k 100 çift
ayakkab›y› Beta yard›m›yla yenileyip Umut
Çocuklar› Vakf›’na ba¤›fllad›k. Art›k alternatif
meslekleri tan›maya s›ra gelmiflti. Biz de
her sene oldu¤u gibi Alternatif Kariyer
Günleri’ni düzenledik ve bu kapsamda
üniversitemizde Geveze’yi, Laleper Aytek’i
(foto¤rafç›), AÇEV ve Bir Dilek Tut Derne¤i
yöneticilerini ve POZ‹T‹F’i a¤›rlad›k. Son
olarak da gönüllü arkadafllar›m›zla birlikte
Okan Bayülgen’in moderatörlü¤ünü
ü s t l e n d i ¤ i  E n g e l s i z  S h o w - 2 ’ n i n
organizasyonunda yer ald›k. Ve organizasyon
sonunda Okan Bayülgen’in Makine’sine
kat›l ›p kalabal›k bir ekip halinde
yorgunlu¤umuzu att›k. Dönem sonu gelmifl
olmas›na ra¤men biz hala devam ediyoruz.
3–7 Haziran 2007 tarihlerinde Ad›yaman
50. Y›l Merkez ‹lkö¤retim Okulu’na kütüphane
yapmaya gittik. Seyretmek de¤il bir fleylerin
fark›nda oldu¤umuzu göstermek oradaki
ö¤rencilerin eksiklerini elimizden geldi¤ince
gidermek as›l amac›m›z. Siz de “fark›nda

oldu¤unuzu” göstermeye ne dersiniz?

Toplum Gönüllüleri
Yo¤un bir tempoda geçen e¤itim hayat›m›z›n
yan›nda sosyal sorumluluk bilincini
unutmayarak, Koç Üniversitesi Toplum
Gönüllüleri olarak  bu sene dört projeyi
hayata geçirmifl bulunmaktay›z. Bunlar
Küçük Ad›mlar Büyük Yar›nlar, Ask›da
Ekmek, Medya Okuryazarl›¤› ve Seks ‹flçileri
projeleridir.

Küçük Ad›mlar Büyük Yar›nlar projesi
Toplum Gönüllüleri’nin Türkiye’de 23
üniversitede gerçeklefltirmifl oldu¤u bir
projedir. Bu projenin amac› Türkiye’nin
gelece¤i için, sosyal sorumluluk sahibi,
çevresinde ihtiyaçlara duyarl›, sorunlar›n
fark›nda olan ve bunlar›n çözümüne yönelik
fikirler üreten bir neslin yetiflmesine yard›mc›
olmakt›r.  Koç Üniversitesi Toplum
Gönüllüleri olarak biz bu projeyi 9 Aral›k
2006-13 May›s 2007 tarihleri aras›nda,
Hüseyin Kalkavan Lisesi, 20 Lise-1. s›n›f
ö¤rencisiyle uygulam›fl bulunmaktay›z.
Onlarla birlikte huzurevi ziyaretleri yaparak
yafll›lar›m›za destek olduk, ‘Ask›da Ekmek’
projesini (1 y›ld›r devam eden bir projedir)
gelifltirdik ve en son olarak aflamas›nda
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Koç Üniversitesi
Gönüllüleri Kulübü sene

boyunca 140 aktif
gönüllüyle birlikte
ilkö¤retim ve lise

ö¤rencilerine, yafll›lara,
okulumuz ö¤rencilerine
ve Sar›yer’deki insanlara

ulaflt›. Kulübün amac›
küçük fleylerle

ulaflabildi¤i bütün
insanlar›n hayat

standartlar›n›
yükseltmelerine

yard›mc› olmak ve
bunun kendi yaflamlar›

üstündeki olumlu
etkisini görmelerini

sa¤lamakt›r.

S›n›rs›z Koç Gönüllüleri!
K

Fark›ndal›k Grubu Proje
Sorumlusu Esin
Çak›ro¤lu: Dönem sonu
gelmifl olmas›na ra¤men
biz hala devam
ediyoruz. 3–7 Haziran
2007 tarihlerinde
Ad›yaman 50. Y›l
Merkez ‹lkö¤retim
Okulu’na kütüphane
yapmaya gidiyoruz.
Seyretmeye de¤il bir
fleylerin fark›nda
oldu¤umuzu göstermek
oradaki ö¤rencilerin
eksiklerini elimizden
geldi¤ince gidermek as›l
amac›m›z.

Koç E¤itim Toplulu¤u (KET)
Proje Sorumlusu fiaziye

Özdemir:  Belki hiçbirimiz
ders verdi¤imiz ö¤rencilerin
bizimle birlikte geçirdikleri
y›l›n sonunda neler yaptı¤ını
belki göremeyece¤iz ama

bilece¤iz ki hepsinde
birazc›k da olsa bizden bir

fleyler var.
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üm dünyada her y›l 12-18 May›s
tarihleri aras› Hemflirelik Haftas› olarak

kutlan›r. Modern hemflireli¤in kurucusu
Florence Nightingale’in do¤um tarihi olmas›,
kutlamalar için 12 May›s’›n seçilme
nedenidir. Bu y›l, Koç Üniversitesi Hemflirelik
Yüksekokulu, Hemflirelik Haftas›’n› 11 May›s
Cuma günü önceki y›llarda oldu¤u gibi Vehbi
Koç Vakf› Amerikan Hastanesi iflbirli¤i ve

Vehbi Koç Vakf› Hemflirelik Fonu’nun deste¤i
ile Koç Üniversitesi Niflantafl› Kampusu’nda
kutlad›. Sempozyum aç›l›fl konuflmalar›n›,
Vehbi Koç Vakf› (VKV) Yönetim Kurulu
Baflkan› Semahat Arsel, Koç Üniversitesi
Hemflirelik Yüksekokulu Direktörü Prof. Dr.
Elizabeth Herdman ve VKV Sa¤l›k Kurulufllar›
Hemflirelik Hizmetleri Müdürü Prof. Dr. Seçil
Aksayan yapt›.

VKV Yönetim Kurulu Baflkan› Semahat
Arsel aç›l›fl konuflmas›nda, senelerdir
yasalaflmak üzere bekleyen Hemflirelik
Kanunu’nun 25 Nisan 2007’de yasalaflm›fl
olmas›ndan duydu¤u mutlulu¤u dile
getirerek, mesle¤in ilerlemesi için yeni
kanunun önemini vurgulad›. Kanunun,
haz›rlanmas› ve yasalaflmas›nda Türk
Hemflireler Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. Saadet
Ülker’e ve eme¤i geçen herkese teflekkürlerini
iletti. Y›llard›r hemflirelik mesle¤ine önemli
katk›lar sa¤lam›fl ve halen bu deste¤ini
sürdürmekte olan Arsel, programa kat›lan
hemflireler ve ö¤rencilere, öneri ve

beklentilerini flu flekilde özetledi. “Sevgili
hemflireler, bildi¤iniz gibi ben hemflire
de¤ilim. Ama seneler evvel hemflirelik
mesle¤inin sorunlar›n› inceledi¤imde,
okullardaki e¤itimin yetmedi¤ini, sahada
çal›flan hemflirelerin kendilerini sürekli
gelifltirmelerine f›rsat sa¤lanmas› gerekti¤ini
hissettim. Sizler, hastalar›n yaflamlar›ndaki
en zor zamanlar›nda onlara en uzun süre ile
ve en yak›n›nda hizmet veren bir sa¤l›k
disiplini üyesi olarak, modern sa¤l›k
hizmetlerinin gerektirdi¤i ekip çal›flmas›n›n
temel tafllar›s›n›z. Hasta haklar›, etik, kaliteli
hizmet, hizmetlerde hakkaniyet gibi çok
önemli kavramlar›n yol göstericili¤inde
organize edilerek yürütülmesi, öngörülen
hizmetlerin baflar›ya ulaflmas›, ancak bu
kavramlara sahip ç›kabilecek ve takipçisi
olabilecek nitelikteki hemflirelerin varl›¤› ile
mümkün olabilir. Bu fonksiyonlar› yerine
getirebilmek için hemflirenin lisans
düzeyinde e¤itim görmesi ve iyi bir klinik
bilgi ve beceri ile donanm›fl olmas› flartt›r.
Üniversitemiz, Hemflirelik Yüksekokulu en
kaliteli  hemflireleri sa¤l›k ekibine
kazand›rmak üzere çal›flmaktad›r. Vakf›m›z›n
sa¤l›k kurulufllar›nda ise, modern bilimsel
yönetim ilkeleri do¤rultusunda ve sürekli
e¤itim ile en kaliteli/mükemmel hemflirelik

h izmet ler in i  sunmak üzere  çaba
harcanmaktad›r. Gönlünü hemflireli¤e vermifl
bir kifli olarak benim sizlerden iste¤im,
motivasyonu yüksek, devaml› sorgulayan,
yaflam boyu ö¤renmeyi ilke edinmifl,
de¤iflime aç›k, gerek meslektafllar› gerekse
di¤er sa¤l›k ekibi üyeleri ile iyi iliflkiler kuran
bireyler olarak çal›flma hayat›n›z›
sürdürmenizdir. Ancak bu flekilde mesle¤in
ilerlemesini sa¤layabilir ya da meslekte fark
yaratabilirsiniz.”

Hemflirelik Yüksekokulu Direktörü Prof.
Herdman, son y›llarda sa¤l›k bak›m›nda
hasta güvenl i¤inin tüm dünyada
sorgulanmakta oldu¤unu ve hasta güvenli¤i
ile ilgili yap›lan hatalara iyi ifllemeyen
sistemlerin neden oldu¤unu ve kötü insan
yerine kötü sistemlerin sorgulanmas›
gerekti¤ini belirtti. Prof. Herdman, ayn›
zamanda ifl yükü fazlal›¤›n›n strese yol
açarak global düzeyde hemflire eksikli¤ine
neden oldu¤unu ve hasta güvenli¤i sorunlar›
ele al›n›rken bunun da dikkate al›nmas›
gerekti¤ini vurgulad›. Ayr›ca, özel sektörün
de sa¤l›k hizmetleri sunumunda giderek
artan bir pay elde etmesi ile önemli yap›sal
de¤ifliklikler meydana geldi¤ini, kamunun
özel sektörden, özel sektörün de kamudan
ö¤renece¤i çok fley oldu¤unu dile getirdi.
Prof. Herdman, son y›llarda hem profesyonel
hem de kurumsal de¤erler ile ilgili yay›nlarda
bir art›fl oldu¤una, bu yay›nlar›n uzun vadede
baflar›s›n› sürdürebilen kurumlar›n
de¤erlerine s›k› s›k›ya ba¤l› olduklar›n›
gösterdi¤ine dikkat çekti. De¤erlere olan
ilginin dünya çap›nda sa¤l›k hizmeti
sunucular›n›n moral ve motivasyonlar›ndaki
düflüfl ile orant›l› oldu¤unu, sa¤l›k bak›m›
verilen ifl ortamlar›n›n kalitesinin sunulan
bak›m›n kalitesini belirledi¤ini dile getirdi.
Prof. Herdman konuflmas›n› “Sa¤l›k
hizmetinde var›lacak en üst noktaya ait
örnekleri bulmak amac›yla deneyimlerimizi
gözden geçirdi¤imizde eylem halindeki
de¤erlere ait hikayeleri keflfederiz. Özen,
uzmanl›k, anlay›fl, iletiflim ve fevkalade bir
çaba görürüz. Bu gibi de¤erleri kabullenip,
sunmak sa¤l›k profesyonelini ve hastay›
de¤erli k›lar” diyerek noktalad›.

Sempozyuma Teksas Üniversitesi MD
Anderson Kanser Merkezi Kardiyoloji
Bölümü’nden Dr. Anecita Fadol konuk
konuflmac› olarak kat›ld›. Dr. Fadol, ayn›
zamanda Semahat Arsel Hemflirelik ve
Araflt › rma Merkez i ’n in  (SANERC)
kurulmas›na önemli katk›lar sa¤lam›fl ve
Türkiye’de ilk yo¤un bak›m hemflireli¤i
e¤itimlerinin verilmesinde öncülük etmifl
de¤erli bir hemfliredir. Dr. Fadol, Uluslararas›
Hemflireler Birli¤i (International Council of
Nurses) taraf›ndan Hemflirelik Haftas› ana
temas› olarak belirlenmifl olan “Olumlu
Çal›flma Ortam› = Kaliteli Hasta Bak›m›”
konulu bir konferans verdi.

Sempozyumun bir  di¤er de¤erl i
konuflmac›s› ise Türk Hemflireler Derne¤i
Baflkan›, Prof. Dr. Saadet Ülker’di. Prof Ülker,
25 Nisan 2007’de mecliste yasalaflm›fl olan
yeni  Hemflirel ik Kanunu’nun Türk
hemflireli¤ine neler getirece¤ini ve bundan
sonra kanun de¤iflikli¤ine paralel olarak
halen yürürlükte olan sa¤l›k ile ilgili
yönetmeliklerde yap›lmas› gereken

de¤iflikliklerin neler oldu¤una dikkat çekti.
Prof. Ülker, yeni yasa ile birlikte art›k
Türkiye’de hemflirelikte cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›n
ortadan kalkt›¤›n› ve erkeklerin de hemflire
olabilece¤ini, 25 yafl s›n›r›n›n olmad›¤›n›
isteyen herkesin diledi¤i yaflta hemflirelik
e¤itimi almaya bafllayabilece¤ini ve
hemflirelik e¤itiminin lisans düzeyinde
verilece¤ini dile getirdi.

Program›n ö¤leden sonraki bölümünde,
KÜ Hemflirelik Yüksekokulu mezunu ve VKV
Amerikan Hastanesi’nde hemflire olarak

ça l › flmakta  o lan  As i y e  Ku ruçay
e¤itmenli¤inde, KÜ Hemflirelik Yüksekokulu
ö¤rencilerinden oluflan bir grup, hemflirelerin
çal›flma ortam›nda yaflad›klar› stresi, ifl
yükü fazlal›¤› ve iletiflim sorunlar›n› konu
alan bir gösteri sergileyerek izleyicilerin
büyük be¤enisini toplad›.

Program›n di¤er konuflmac›s›, KÜ
Hemflirelik Yüksekokulu ö¤retim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Aysel Bad›r, dünyada ve Türkiye’de
kalp hastal›klar›n›n baflta gelen ölüm nedeni
oldu¤unu ve s›k görülen hastal›klar aras›nda
birinci s›rada yer ald›¤›na dikkat çekti.
Oldukça genç bir nüfusa sahip olan
Türkiye’de ölüm paternlerinin yafll› nüfusa
sahip ülkelerle benzerlik göstermesinin
endifle verici oldu¤unu belirtti. Kalp
hastal›klar›na neden olan risk faktörlerinin
sa¤l›kl› davran›fl biçimi gelifltirerek
önlenebilece¤ini, toplumu bilinçlendirmede
hemflirelere önemli sorumluluklar düfltü¤ünü
ve bunun mesle¤i toplumsal düzeyde görünür
ve sayg›n hale getirmede bir f›rsat
olabilece¤ini vurgulad›.

Programda, VKV Amerikan Hastanesi Acil
Servis Baflhemfliresi Oya Derinkök, Kalp
Cerrahisi Yo¤un Bak›m Hemfliresi Ayten
Karakafl, Koç Üniversitesi 4. s›n›f ö¤rencileri
Ceyda Ertafl ve Hayrunnisa Tuncel “ICN 2007
temas›- Pozitif Çal›flma Ortam›: Kaliteli
Çal›flma Ortam›=Kaliteli Hasta Bak›m›”
konulu panele konuflmac› olarak kat›ld›lar.
Böylece bir Hemflirelik Haftas› Sempozyumu
daha organizasyon komitesinin katk› ve
kat›l›mlara teflekkürü ile son buldu.
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Bu y›l, Koç Üniversitesi
Hemflirelik

Yüksekokulu,
Hemflirelik Haftas›’n›
11 May›s Cuma günü

Vehbi Koç Vakf›
Amerikan Hastanesi

iflbirli¤i ve Vehbi Koç
Vakf› Hemflirelik

Fonu’nun deste¤i ile
Koç Üniversitesi

Niflantafl› Kampusu’nda
kutlad›.

Hemflirelik
Yüksekokulu Direktörü
Prof. Herdman
konuflmas›nda sa¤l›k
bak›m› verilen ifl
ortamlar›n›n kalitesinin
sunulan bak›m›n
kalitesini belirledi¤ini
dile getirdi.

T
VKV Yönetim Kurulu

Baflkan› Semahat Arsel:
“Üniversitemiz,

Hemflirelik Yüksekokulu
en kaliteli hemflireleri

sa¤l›k ekibine
kazand›rmak üzere

çal›flmaktad›r.”

KÜ Hemflirelik Yüksekokulu
Hemflirelik Haftas›’n› kutlad›
Yrd. Doç. Dr. Aysel Bad›r
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faaliyet gösteren, yaklafl›k 300 bin çal›flan›
olan Citi gibi büyük bir kurum için ise kurum
kültürü vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Citi
en sayg›n global finansal hizmetler flirketi
olmay› amaçlamaktad›r ve bankan›n kurum
kültürü de bu amaca ulaflmay› baz
a lmak tad › r .  Ku rum kü l tü rümüz ,
çal›flanlar›m›z›n ifllerini nas›l yürütmesi
gerekti¤ini tan›mlar ve günlük ifllerini
yaparken yol gösterir. Kurum kültürünün
çal›flanlara en iyi flekilde tan›t›lmas› amac›yla
1 Mart 2005’de Citi, Befl Madde Plan›'n›n
lansman›n› gerçeklefltirdi: Yaklafl›k 100
ülkede, 140 organizasyonda binlerce Citi
çal›flan›, flirketimizin köklü geçmifli hakk›nda
ve kurumsal de¤erlerimiz -ki biz bunlar›
müflterilerimize, birbirimize ve flirketimize 
 ka rfl ›  so rumlu luk la r ›m›z  o la rak
adland›r›yoruz-hakk›nda daha fazla bilgi
sahibi olmam›z› sa¤layan bu programa
kat›ld›. Befl Madde Plan›, Citi'nin kurum
kültürünün gelifliminde do¤al bir ad›m ve
en k›demli  pozisyonlardan ifle yeni
bafllayanlara kadar tüm çal›flanlar› bir
flekilde ilgilendiriyor. Bu planda yer alan
insiyatiflerin gerek günümüzde gerekse
uzun vadede Citi çal›flanlar›n›n nas›l
davranmas› gerekti¤i konusunda bir baz
oluflturmas›n› amaçl›yoruz.

Kurum kültürünüz Citibank’›n çal›flma
anlay›fl›na nas›l yans›yor?
Citi ‹nsan Kaynaklar› faaliyet gösterdi¤i
yüzü aflk›n ülkede yüksek niteliklere sahip
elemanlar›n çal›flt›¤› bir kurum olmay›
hedefliyor. fiirket yenilikçi ve giriflimci ruha
önem veren banka çal›flanlar›n›n ifl
hayat›nda yeniliklere aç›k olmas›n›
destekliyor ve buna uygun araçlar›
sa¤lamay› amaçl›yor.

Farkl› departman ve ülkelerde görev
alma: Çal›flanlar›m›z›n tek bir pozisyon ve
departmana ba¤l› kalmalar›ndan ziyade
flirket içerisinde farkl› departmanlarda
ve farkl› pozisyonlarda çal›flmalar›n›
destekliyoruz. Çal›flanlar›m›z kariyer
planlar›nda hangi noktaya gelmek istedi¤ini
belirliyor ve yöneticisi ile paylaflarak bu

yolda ilerliyor. Bu sadece Türkiye ile s›n›rl›
bir kariyer planlamas› de¤il. ‹htiyaç ve ilgili
çal›flan›m›z›n nitelikleri do¤rultusunda
çal›flanlar›m›za baflka ülkelerde çal›flma
olana¤› da sunuyoruz. Örne¤in flu anda
100’ün üzerinde Citi Türkiye eleman›
yurtd›fl›ndaki Citi ofislerinde çal›fl›yor.   

Çeflitlilik: Citi çeflitlili¤in ön plana ç›kt›¤›
bir ifl ortam›n› da destekliyor. 100’ün
üzerinde ülkede faaliyet gösteren Citi, yerel

iflgücünü de¤erlendiriyor. Bu ba¤lamda
genifl bir co¤rafyada hizmet vermenin
etkisiyle dünyada çeflitlili¤in en fazla oldu¤u
firmalardan biri konumuna sahibiz. Bu
çeflitlilik 300 bine yaklaflan çal›flana sahip

olmam›zdan kaynaklan›yor. Bu ba¤lamda
Citigroup Türkiye’de kad›n ve erkekler için
eflit ifl olanaklar› sunuluyor. Bunun en
önemli göstergesi de Citibank Türkiye’de
çal›flan kad›nlar›n çal›flanlara oran›n›n
%57 olmas›.  

fiirketinizde yeni mezunlar için kariyer
olanaklar› nelerdir? Hangi kriterler
üzerinden de¤erlendirme yap›l›yor?
Öncelikle al›nacak kiflinin ifle uygunlu¤u
çok önemli. Citi Türkiye ‹nsan Kaynaklar›
olarak felsefemiz "Do¤ru veya yanl›fl insan
yoktur; sadece aday aç›k pozisyona uygun
olabilir ya da olmayabilir."

Citi dünyan›n en sayg›n global finansal
hizmetler flirketi olmay› amaçl›yor. Bu
amaca ba¤l› olarak belirlenen de¤erlerimize
-ki biz bunlar› müflterilerimize, birbirimize
ve  fl i r ke t imize  ka rfl ›  o lan  o r tak
sorumluluklar›m›z olarak adland›r›yoruz-
uyabilecek adaylar  seçmeye özen
gösteriyoruz. Citi kültürünün bir parças›
olabilecek, sonuç ve baflar› odakl›, iletiflim
becerileri geliflmifl kifliler ar›yoruz.
Rekabetin son derece yo¤un bir biçimde
yafland›¤› ve insan iliflkilerinin son derece
önemli oldu¤u bankac›l›k sektöründe
iletiflim çok büyük önem tafl›yor. Bunun
yan› s›ra, ifle al›nacak tüm adaylarda
analitik düflünce ve kavramsal düflünceye
sahip olma, kendinin fark›nda olma,
kendine güven, baflar› odakl› ve giriflimci
olma, esneklik, düzen ve kalite odakl› olma,
planlama ve organizasyon kabiliyeti, tak›m
çal›flmas› ve iflbirli¤ine yatk›nl›k gibi
yetkinlikler ar›yoruz. Yönetici pozisyonlar›
için  bunlara ek olarak tak›m liderli¤i,
etkileme gücü, kiflileraras› anlay›fl, ifl
arkadafllar›na de¤er katma, idari beceri 
ve stratejik düflünce  gibi özelliklere sahip
adaylar› de¤erlendiriyoruz.  
  Yönetici aday› yetifltirme program›m›zda
master dereceli yeni mezunlar 18 ayl›k bir
rotasyondan sonra bankada uygun
pozisyonlara yerlefltiriliyor. Bu, bizim için
çok özel bir program. Bizzat business
manager’lar ve ‹nsan Kaynaklar› taraf›ndan

Citibank’›n Türkiye’deki organizasyonunu
ve hedeflerini bize anlat›r m›s›n›z?
D ü n y a n › n  ö n d e  g e l e n  f i n a n s a l
kurulufllar›ndan Citi, dünya çap›nda
yaklafl›k 200 milyon müflterisi ile 100'ü
aflk›n ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. Citi,
Türkiye'deki yat›r›mlar›na 1975 y›l›nda
kurumsal bankac›l›k hizmetleri sunarak
bafllad›. Türkiye'de 1996 y›l›nda Bireysel
Bankac›l›k alan›nda da faaliyet göstermeye
bafllayan Citi Türkiye, küçük ve orta ölçekli
firmalara 1998 y›l›ndan bu yana hizmet
sunuyor. 2006 y›l›nda banka, flube a¤›n›
iki kat›ndan fazla, çal›flan say›s›n› ise
%50’den fazla art›rd›. fiu an itibar›yla 13
flehirde, 54 flube ve 2.250’nin üzerinde

çal›flan›m›z ile kurumsal, ticari ve bireysel
bankac › l › k  h i zmet le r i  sunuyoruz .

Citibank Türkiye müflterilerinin finansal
ihtiyaçlar›n› Nakit Yönetimi, D›fl Ticaret,
Hazine, Menkul K›ymet Saklama Hizmetleri,
Krediler, Kamusal Finansman ve Uzun
Vadeli D›fl Ticaret Finansman›, Para
Piyasalar›, Varl›¤a Dayal› Finansman,
Citilease, CitiService gibi hizmetlerle
karfl›lamaya devam ediyor. Citi, 1996'da
Türkiye'de Bireysel Bankac›l›k hizmetleri
sunmaya  bafl lad › .  C i t i ,  b i r e yse l
müflterilerine mevduat ve yat›r›m ürünleri,
kredi kartlar›, sigorta ürünleri ve tüketici
ürünlerini sunuyor.

30 y›l› aflk›n süredir Türkiye’deki

varl›¤›m›z›n ve gerçeklefltirdi¤imiz
yat›r›mlar›n bizim Türkiye’ye uzun vadeli
taahhüdümüzün bir göstergesi oldu¤unu
düflünüyorum. Olumlu görünümü ve
sundu¤u say›s›z f›rsatlar nedeniyle Türkiye,
Citi için öncelikli bir pazar konumunda.
Türk ekonomisinin büyümesine paralel
olarak Citibank A.fi. de bu piyasada
büyümeyi hedeflemektedir. Bu hedef
do¤rultusunda 2007’de Citi, Türkiye’deki
yat›r›mlar› arac›l›¤›yla  büyümeye devam
edecek. 2007’de tüm segmentlerde mevcut
müflterilerimizle ifl hacmimizi art›rman›n
yan› s›ra, müflteri say›m›z› da art›rmaya ve
2006’da yapt›¤›m›z flube yat›r›mlar›ndan
en iyi flekilde yararlanmaya odaklanaca¤›z.

2007’de ayn› zamanda Kurumsal
B a n k a c › l › k  a l a n › n d a k i  m e v c u t
pozisyonumuzu büyütmeye odaklanarak,
türevler gibi sofistike ürünler sunmaya ve
flube d›fl› da¤›t›m kanallar›ndan verilen
hizmetlerin çeflitlendirilmesine önem
verece¤iz. Bireysel bankac›l›k alan›nda ise
önceliklerimiz kartlarda, aktiflerde ve varl›k
yönetiminde büyümek. 

Ayn› zamanda insan kayna¤›na yat›r›m
yapmay› sürdürece¤iz.  Planlar›m›z
do¤rultusunda personel say›m›z› art›rmaya
ve mevcut personelimizin geliflimine katk›da
b u l u n m a y a  d e v a m  e d e c e ¤ i z .
Müflterilerimizin ihtiyaçlar›n› en iyi fleklide
karfl›layarak Türkiye’deki faaliyetlerimizi
büyütmeye devam edece¤iz. Türkiye’de
ak›lc› ve süreklilik kaydeden bir büyüme
yolunda ilerlemeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki
dönemde sunaca¤›m›z yeni ürün ve
hizmetler ile tüm segmentlerde müflteri
portföyümüzü geniflletmeyi hedefliyoruz. 

Citibank’›n kurum kültürü hakk›nda bilgi
verir misiniz?
Gerek büyük gerekse küçük flirketler için
kurum kültürünün tan›mlanmas› önemli bir
rol oynamaktad›r. 100’den fazla ülkede
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Dünyan›n önde gelen
finansal kurulufllar›ndan

Citi, dünya çap›nda
yaklafl›k 200 milyon

müflterisi, 300 bin
çal›flan› ile 100'ü aflk›n

ülkede faaliyetlerini
sürdürüyor. Olumlu

görünümü ve sundu¤u
say›s›z f›rsatlar nedeniyle

Türkiye, Citi için
öncelikli bir pazar

konumunda bulunuyor.
Citibank yeni

mezunlar›m›z için
kariyer olanaklar›

sunuyor. Sorular›m›z›
Citibank A.fi. Yönetim
Kurulu Baflkan› Steve
Bideshi’ye yönelttik.

Global bir devde kariyer f›rsatlar›

“Citi dünyan›n en sayg›n

global finansal hizmetler

flirketi olmay› amaçl›yor. Bu

amaca ba¤l› olarak

belirlenen de¤erlerimize

uyabilecek adaylar› seçmeye

özen gösteriyoruz. Citi

kültürünün bir parças›

olabilecek, sonuç ve baflar›

odakl›, iletiflim becerileri

geliflmifl kifliler ar›yoruz.”

Çal›flanlar›m›z›n
geliflimini desteklemek
için her y›l dört
çal›flan›m›za Executive
MBA deste¤i veriyoruz.
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i z l e n i y o r .  A y r › c a  i h t i y a ç l a r › m › z
do¤rultusunda birebir yeni mezun al›m› da
yap›yoruz. Mezunlara tavsiyemiz internet
sitemizden aç›k pozisyonlar›m›z› takip
etmeleri, staj olanaklar›n› de¤erlendirmeleri
ve en önemlisi her sene Koç Üniversitesi’nde
gerçeklefltirdi¤imiz Case Study ve
aktivitelere kat›larak bankam›z yöneticileri
ile tan›flmalar›.

Kariyerine bankac›l›k alan›nda bafllamak
isteyen üniversite mezunlar›na hangi
alanda (staj, al›nan dersler, sektör bilgisi
vb )  kend i ler in i  ge l i fl t i rme ler in i
önerirsiniz?  
Kendilerine bankac›l›k sektörünü hedef
olarak belirleyen üniversite mezunlar›n›n
mülakatlara geldiklerinde kendilerine neden

ve  nas › l  bu  a lan ›  hedef  o la rak
belirlediklerini, bankac›l›k ve finans
piyasalar›n› nas›l takip ettiklerini soruyoruz.
Bu  neden le  ün ive rs i tede  okuyan
arkadafllar›m›za mutlaka staj yapmalar›n›,
de r s  s eç im in i  hede f l e r i ne  gö r e
yönlendirmelerini ve sektörü bas›ndan s›k›
takip etmelerini öneririm. Örne¤in,
Citibank’ta staj yapma olana¤› bulan
ö¤renciler bankac›l›k ve ifl dünyas› hakk›nda
birinci elden bilgi sahibi olma flans›
yakal›yorlar. Böylece kariyer hedefi
belir lemeleri  kolaylafl›yor.  Baflar›l ›
arkadafllara staj sonras›nda ifl olana¤› da
sunabiliyoruz.

Citibank’›n çal›flanlar›n›n yüksek lisans,
doktora, vb e¤itimlerine destek olma
imkan› var m›? Lisans sonras›nda yüksek
lisansa baflvurmak ve e¤itimini de iflle
paralel olarak devam ettirmek isteyenlere
Citibank’›n bak›fl aç›s› ne olur?
Çal›flanlar›m›z›n geliflimini desteklemek için
her y›l dört çal›flan›m›za Executive MBA
deste¤i veriyoruz. Seçimde, gerekli flartlara
uyumun yan› s›ra kendi departman
müdürünün ve üst yönetimin de onay›
al›n›yor. Citibank e¤itim ücretinin %50'sini
karfl›l›yor. 

Yeni mezun olarak ifle al›nanlar için nas›l
bir e¤itim plan› uygulaman›z bulunuyor?
E¤itim ve Geliflim faaliyetlerimizdeki temel
hedefimiz etkili programlar ile ifl stratejisini

desteklemek ve çal›flanlar›m›za beceri ve
potansiyellerini gelifltirmeleri için mümkün
olan her türlü olana¤› sunmakt›r. Kaliteli
e¤itim programlar› ile kaliteli sonuçlara
ulaflmay› baflar› olarak kabul ediyoruz. ‹fle
yeni bafllayan çal›flanlar›m›z afla¤›daki
e¤itimlerden yararlan›yor.

Oryantasyon program›: ‹fle bafllayan
çal›flanlar›m›z› yo¤un bir e¤itim program›
bekliyor. Bankadaki bafll›ca departmanlar›n
çal›flmalar›n› ve yöneticilerini aram›za yeni
kat›lan arkadafllara tan›tmay› amaçlayan
Oryantasyon program›n› uyguluyoruz.
Sat›fl Yönetici Aday› Programlar›: Sat›fl
Yönetici Aday› Program›m›z adaylar› görev

yapacaklar› ifl ortam›na haz›r hale getirmeyi
hedefliyor.

Intranet E¤itim Katalo¤u: Citibank
bünyesinde her departman›n e¤itim
koordinatörleri var, ayn› zamanda intranette
yay›mlanan bir de e¤itim katalo¤u
haz›rl›yoruz. Her y›l bafl›nda departmanlar
i l e  e ¤ i t i m  i h t i y a ç  g ö r ü fl m e l e r i
gerçeklefltiriyoruz ve bu görüflmeler sonunda
kiflisel geliflim ve performans› yükseltmeye
yönelik e¤itimler e¤itim katalo¤umuzda
önemli bir yer tutuyor. Çal›flanlar›m›z bu
intranet e¤itim katalo¤unu ziyaret ederek
e¤itimler ve tarihler hakk›nda bilgi
alabilmenin yan› s›ra, e¤itim kaynaklar› ve
bu kaynaklar› etkili kullanma yöntemleri,
e¤itim haberleri ve çeflitli makalelere de
ulaflabiliyorlar. Tüm bunlar›n yan›nda,
çal›flanlar›m›z› ‹ngilizce dil e¤itimleri ve
Executive MBA programlar› konusunda
destekliyoruz.
 
‹fle al›mlar özellikle hangi dönemde
yo¤unlafl›yor?  
Türkiye Citi için öncelikli ülkelerden biri. Bu
nedenle al›mlar›m›z y›l boyunca yo¤un. 

2007 y›l›nda hangi pozisyonlar için ne kadar
yen i  mezun  i s t ihdam›  yapmay ›
planl›yorsunuz?    
Management Associate Program›, Global
Transaction Services program› baflta olmak
üzere ihtiyaçlar›m›z dahilinde yeni
mezunlara istihdam sa¤l›yoruz.
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Citibank Türkiye,
13 flehirde, 54 flube ve

2.250’nin üzerinde
çal›flan› ile kurumsal,

ticari ve bireysel
bankac›l›k hizmetleri

sunuyor.

“Kendilerine bankac›l›k
sektörünü hedef olarak

belirleyen üniversite
mezunlar›n›n mülakatlara
geldiklerinde kendilerine
neden ve nas›l bu alan›

hedef olarak
belirlediklerini, bankac›l›k
ve finans piyasalar›n› nas›l
takip ettiklerini soruyoruz.”
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