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¤renci Konseyi olarak 2008 Bahar dönemine oldukça h›zl› girdik. 2007 K›fl döneminde

bafllatm›fl oldu¤umuz projelerimizin büyük bir k›sm›n› tamamlad›ktan sonra üniversite

yönetimimizin bizleri teflvik etmesi sonucu daha büyük projelere bafllam›fl bulunuyoruz.

Yeniden yap›lanmas› gereken Under-Odeon projesinde sona geldik ve bu ay içinde aç›l›fl›n›

yapaca¤›z. Koç Üniversitesi’ne yak›fl›r bir hale getirilen Under-Odeon’un aç›l›fl›n›n oldukça keyifli

geçece¤ini flimdiden söyleyebilirim. Bu projenin hayata geçirilmesinde çok büyük katk›lar› olan

tüm Genel Sekreterlik çal›flanlar›na, mekâna yeni bir çehre kazand›ran ve bizi her zaman sab›rla

dinleyen Yap›-Stüdyo mimarlar› Umut Uzuner ve Doruk Erbay’a ve bu projenin olgunlaflt›r›lmas›nda

çok büyük emekleri olan tüm Ö¤renci Konseyi üyelerine çok teflekkür ediyorum.

Yaz›ma bafllarken bahsetti¤im “daha büyük projeler” k›sm›n› biraz daha açmak istiyorum. Bilindi¤i üzere Ö¤renci Merkezi’ndeki sosyal yaflam

olanaklar›n› gelifltirmek için baz› çal›flmalarda bulunduk, fakat bu çal›flmalar›n kal›c› çözümler olmad›¤›n› bildi¤imiz için ö¤renci merkezinin

yap›s›n›n de¤iflmesi gerekti¤ini üniversite yönetimimize ve mütevelli heyetinden üyelere ilettik. Mant›kl› oldu¤u sürece her iste¤imize oldukça

olumlu yaklaflan üniversite yönetimimiz bu talebimize de olumlu yaklaflt›. Karfl›laflm›fl oldu¤umuz bu tablo bizleri daha da flevklendirdi ve

ö¤renci merkezinde yap›lacak olan köklü de¤iflim için proje üretmeye bafllad›k. Önümüzdeki haftalar içinde bu projemizi tüm detaylar› ile

herkesle paylaflm›fl olaca¤›z.

2008 Bahar dönemine üniversitemiz ad›na oldukça sevindirici haberlerle girdik. Üniversitemiz akademisyenlerinden Ali Ülger, Lerzan Aksoy,

Murat Tekalp, Ali Mostafazadeh ve Nihat Berker’in elde etmifl olduklar› baflar›lar hepimizi gururland›rd› ve Koç Üniversitesi ö¤rencisi olmam›z›n

bizim için çok büyük bir flans oldu¤unu bir kez daha bizlere hissettirdi. Akademik baflar›lar›m›z›n yan› s›ra sosyal platformlarda üretilen

projeler gerek yurt içinde gerekse yurt d›fl›nda büyük ses getirmekte. Koç Üniversitesi Münazara Kulübü Türkiye tarihinde bir ilki baflararak

Tayland’da düzenlenen dünyan›n en büyük ö¤renci organizasyonu olan Dünya Üniversiteleri Münazara fiampiyonas›’nda yar› finale kadar

ç›kma baflar›s›n› gösterdi. Daha da önemlisi bu organizasyonu, yap›lan çift turlu seçim sonucu Singapur ve Botswana’y› eleyerek, 2009’da

ülkemize getirmeye hak kazand›. Sosyal Aktiviteler Kulübü Bahar Festivali, Tiyatro Kulübü Tiyatro Festivali, Dans Kulübü Dans Festivali,

‹talyanca Kulübü San Remo Festivali için çal›flmalar›na devam ediyor ve her y›l oldu¤u gibi yine e¤lenceli festivaller dizisi bizleri bekliyor.

Gönüllülük esas›na dayanarak profesyonel projeler gerçeklefltirmeye çal›flan Koç Üniversitesi ö¤rencileri her zamanki gibi çok önemli projelerin

alt›na imza at›yorlar ve üniversitemizi her alanda baflar›yla temsil ediyorlar.

Her biri birer model flirket gibi çal›flan ve yönetilen ö¤renci kulüplerine, üniversite yönetimimiz taraf›ndan verilen destek ve inisiyatif kullanma

hakk› Koç Üniversitesi ö¤rencilerine üniversite sonras› hayat için çok büyük tecrübeler kazand›rmakta. Kendi kendimizi e¤lendirmemizin ve

gelifltirmemizin görev olarak verildi¤i üniversitemizde herkesi say›lar› 40’a yaklaflan kulüplerimizden ilgi duyduklar›na üye olmaya ve bu

kulüplerde aktif flekilde çal›flmaya davet ediyorum.

Projelerin hiçbir zaman tükenmedi¤i ve sürekli kendini yenilemeyi, gelifltirmeyi amaç edinen üniversitemizin temel çarklar›ndan biri olmak

ve oldu¤umuzu hissetmek bizleri daha da flevklendirmektedir.

Sayg› ve sevgilerimle...

Fatih Mehmet ‹nal

Koç Üniversitesi Ö¤renci Konseyi Baflkan›
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Merhaba...Merhaba...
Sevgili Ö¤renciler, Mezunlar, Üniversitemizin Tüm Üyeleri ve Dostlar›,

Bahar aylar›n›n gelmesiyle birlikte okulumuzu da tatl› bir heyecan sar›yor. ‹kinci dönemle birlikte kulüplerimizin aktivitelerinin say›s› art›yor.

Her hafta de¤iflik bir organizasyonla karfl›m›za ç›kan çeflitli kulüpleri yöneten ve bu kulüplerin aktivitelerine kat›lan ö¤rencilerimizin çok

de¤erli deneyimler edindi¤i kanaatindeyim. Çünkü onlar ifl hayat›nda kullanacaklar› baz› temel bilgileri fark›nda olmadan ediniyorlar. Bir

organizasyon düzenlediklerinde onun herfleyiyle ilgileniyorlar. Önceden belirlenmifl bir bütçeyle, sanki model bir flirket yönetirmifl gibi,

kulüplerini yöneten ö¤rencilerimiz de¤iflik alanlarda kendilerini e¤itme f›rsat›na sahip oluyorlar.

Mart ay›yla birlikte Ö¤renci Dekanl›¤› ile ‹flletme Kulübü’nün birlikte düzenledi¤i Kariyer Fuar› yap›l›yor. Hem ö¤rencilerimizin hem de

flirketlerin bu fuara gösterdi¤i ilginin her geçen y›l artmas› üniversitemizin do¤ru yolda ilerledi¤inin göstergelerinden biridir. Mezunlar›m›z›n

ifl hayat›nda baflar›yla yer ald›¤›n› ve kariyer basamaklar›n› h›zla t›rmand›klar›n› görmek bu üniversitenin mensuplar› olarak bizleri

gururland›r›yor. Birçok mezunumuzun ülkenin en iyi flirketlerinde iyi pozisyonlarda yer bulmas›n› üniversitemizin önemli bir baflar›s› olarak

de¤erlendiriyoruz.

May›s ay›nda Sosyal Aktiviteler Kulübü’nün her sene düzenledi¤i bahar festivali gerçekleflecek. Ö¤rencilerimiz bu festival için de yo¤un

çaba harc›yor. Bizleri oldukça e¤lenceli bir festivalin bekledi¤ini flimdiden müjdeleyebilirim. Bütün ö¤rencilerimizi, mezunlar›m›z› ve Koç

Üniversitesi dostlar›n› her zaman oldu¤u gibi o gün de aram›zda görmekten mutluluk duyaca¤›z.

Üniversitemizin ö¤retim üyeleri çeflitli uluslararas› baflar›lara imza atmay› sürdürüyor. Koç Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Ali Ülger,

Avrupa Araflt›rma Konseyi taraf›ndan Matematik Bilim Dal›’nda Prof. Dr. Sami Gülgöz de insan zihni ve karmafl›kl›¤› hakk›nda grant

baflvurular›n› de¤erlendirmek üzere panelist olarak seçildi. Prof. Dr. Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› da kültürleraras› aile ve benlik psikolojisine özgün

yaklafl›mlar›n› iflledi¤i “Families Across Cultures: A 30+Nation Psychological Study” adl› kitab›yla 2007 Ursula Gielen Global Psikoloji Kitab›

Ödülü’nü ald›. Kendilerini tebrik ediyor, baflar›lar›n›n devam›n› diliyorum.

Dünyanın en saygın “e¤itim mahkemesi” kabul edilen ve 80 ülkeden 500 farklı üniversitenin yarıfltı¤ı üniversiteler arası ‘Phillip C. Jessup

International Moot Court’ hukuk yarıflmasının Türkiye aya¤ı 15 – 16 Mart 2008 tarihlerinde yapıldı. Yarıflmada birinci olan Koç Üniversitesi

Hukuk Fakültesi ö¤rencileri, ABD’de yapılacak Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecekler. Ayrıca, Münazara Kulübü dünyanın en büyük

ö¤renci organizasyonunu ülkemizde düzenlemeye hak kazandı. 2009 Aralık ayında 30. Dünya Üniversiteleri Münazara fiampiyonası Antalya'da

üniversitemiz adına düzenlenecek.

Yeni say›m›zda görüflmek umuduyla, Koç Üniversitesi ailesini, ö¤rencilerimizi, mezunlar›m›z›, akademik ve idari kadromuzdaki tüm üyelerimizi

sevgiyle selaml›yorum.

Prof. Dr. Attila Aflkar

Rektör

Ö⁄RENC‹ KONSEY‹

Projelerin hiçbir zaman
tükenmedi¤i ve sürekli
kendini yenilemeyi,
gelifltirmeyi amaç
edinen üniversitemizin
temel çarklar›ndan biri
olmak ve oldu¤umuzu
hissetmek bizleri daha
da flevklendirmektedir.

Üretmek ve kendini
yenilemek
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oç Üniversitesi Minik Yürekler Projesi
(KÜMYÜP) gönüllüleri dördüncü y›l›n›

Kurucular Salonu’nda kutlad›. KÜMYÜP,
gönüllü ö¤rencilerin 28 fiubat 2004
tarihinde bir araya gelerek Bahçelievler
Çocuk Yuvas›’nda koruma alt›nda bulunan
0-6 yafl grubundaki çocuklara, baflta ilgi
ve sevgi vermek üzere çocuklar›n
geliflimlerini olumlu yönde desteklemek
için oyun ortam›nda çeflitli etkinlikler
yap›lmas› amac›yla kuruldu. Dört y›ld›r

projede eme¤i geçen herkesin, mezun olan
eski gönüllülerin, özellikle projenin
kurucusu Didem Mersin Al›c›’n›n da
kat›lmas› kutlamaya ayr› bir anlam katt›.
Birliktelik ve gönüllülük duygusunun bir
kez daha hissedildi¤i kutlama gününde
de konuflulanlar tabii  ki  ayn›yd›:
Çocuklar›m›z... Her sene büyüyerek ilerleyen
projenin daha nice yafllar›n› kutlamay› ve
böylece daha çok minik yüre¤e ulaflmay›
hedefliyoruz.

entor olmak, yeteneklerinin fark›na
varmak, farkl› oldu¤unu görmek,

lider olmak, yard›mc› olmak, ö¤retirken
ö¤renmek, birlikte vakit geçirmek, paylaflmak,
e¤lenmek, dinlemek ve dinlenildi¤ini
hissetmek… Mentor oldu¤umu ilk
ö¤rendi¤imde bu görevin, bu kadar çok

çeflitlili¤i ve sorumlulu¤u beraberinde
getirebilece¤ini düflünmemifltim. Fakat flimdi
dönüp arkama bakt›¤›mda görüyorum ki
mentor olmadan önceki bizlerle, olduktan
sonraki bizler aras›nda gözle görülebilir bir
fark var. Bu fark› yakalamam›zda öncelikle
okulumuzun destekledi¤i mentor e¤itim

program›n›n ve koordinatörümüz Zeynep
Odabafl›’n›n katk›s› en büyük yard›mc›m›z
oldu. Bunun yan›nda ö¤retmenlerimizle
birlikte geçirdi¤imiz hiç unutulmayacak o
günlerimizi dönem sonunda verdikleri
mentorluk sertifikas›yla Koç Üniversitesi
Ö¤renci Dekanl›¤› kal›c› k›ld›.

oç Üniversitesi geleneksel y›lbafl›

yeme¤i, Elsie ve Attila Aflkar’›n

davetiyle, akademik ve idari kadronun

kat›l›m›yla, 26 Aral›k 2007’de Rahmi M. Koç

Müzesi’nde gerçeklefltirildi. Gecede Koç

Üniversitesi’nde onuncu y›l›n› tamamlayan

akademik ve idari kadro üyelerine plaket

verildi. Doç. Dr. Adem Levent Demirel, Prof.

Dr. Ali Mostafazadeh, Alp Bayülken, Ayla

Günel, Doç. Dr. Ayflegül Özsomer, Didar

Bay›r, Didem Gürses, Esra Bayraktar, Filiz

Koca, Hasan Tafldemir, Nuran ‹slamo¤lu,

Ülgen Ak›n ve Prof. Dr. Zeynep Aycan

plaketlerini Koç Üniversitesi Rektörü Attila

Aflkar’dan ald›lar.

oç Üniversitesi gönüllülerinin alt grubu

olan Fark›ndal›k Grubu olarak bu y›l da

ge l enekse l  Rehave t  Panay › r › ’ n ›

ge r çek l efl t i r d i k .  Gö z l emes inden ,

kestanesine, m›s›r›ndan, nohutlu pilav›na

ve hatta nargilesine kadar her fleyin

bulundu¤u gecede ö¤renciler, ilk döneminin

rehavetinden kurtulmaya çal›fl›rken bir

yandan da eski Türk filmlerini seyrederek

o günün keyfini ç›kard›lar. Gece sadece

bununla s›n›rl› de¤ildi. Fark›ndal›k Grubu

olarak salebinden bozas›na, elma

flekerinden kâ¤›t helvas›na kadar birçok

çeflitle ö¤rencileri mutlu etmeye çal›flt›k.

Hatta Türk kahvesi eflli¤inde  “fala inanma

fals›z da kalma” eylemi gerçeklefltiren

arkadafllar›m›z oldu. Koç Üniversitesi

ö¤rencilerinden oluflan müzik grubumuz da

bizleri yaln›z b›rakmad›. Bu gece, Koç

Üniversitesi ö¤rencilerinin e¤lendi¤i

yorgunluklar›n› att›klar› bir gece olmakla

beraber çok da anlaml› bir maksat

tafl›yordu. Geçen y›l Fark›ndal›k Grubu olarak

bir ilki gerçeklefltirerek elde edilen Rehavet

Panay›r› gelirleriyle Ad›yaman’da bir okulda

ilk fark›ndal›k hareketini üstlenerek bir

kütüphane kurmufltuk ve çeflitli e¤itimler

vermifltik. Deste¤ini esirgemeyen Koç

Üniversitesi Ö¤renci Dekanl›¤› ve Koç

Holding’e tekrar çok teflekkür ediyoruz. Bu

y›l yine finaller biter bitmez, sizlerin de

deste¤iyle elde edilen gelirlerle bir yerlerde

bizi bekleyen ö¤rencilere umut olmak

istiyoruz. ‹nan›n Rehavet Panay›r›’ndan

al›nan bir kestane bile bizim için çok

anlaml›. Çok yak›nda gidece¤imiz okulu

sizinle paylafl›yor olaca¤›z. Bu y›lki

fark›ndal›k hareketi yine Koç Üniversitesi

ö¤rencilerinin deste¤iyle hayat bulacak.
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Rehavet Panay›r›’na büyük ilgi

Hukuk Fakültesi’nden haberler
Yabanc› Ö¤retim Üyeleri: fiubat-Mart
2008 döneminde Prof.Dr. Christian
Tomuschat Devletler Hukuku, Prof. Dr.
Thomas  Oppe rmann  AB  Hukuku
konular›nda dersler verdi.
Konferans: Fakülte taraf›ndan düzenlenen

konferanslar serisinde Yrd. Doç. Dr. Kerem
Cem Sanl›, Haks›z Fiil  Hukukunun
Ekonomik Analizi, Prof. Dr. Çi¤dem K›rca
ise Ürün Sorumlulu¤u konular›nda tebli¤
sundu.
Workshop: Hukuk Fakültesi ayr›ca, 25-

29 fiubat 2008 tarihleri aras›nda, Prof.
Dr. Matthias Reiman’in rehberli¤indeki
Michigan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ö¤rencileri ile Anayasa, Ceza Hukuku ve
Özel Hukuk konular›nda workshop
düzenledi.

Yrd. Doç. Dr. Ayfle Saadet Ar›kan

Gözde Gökozan > Fark›ndal›k Grubu Proje Sorumlusu

K

Mentor olman›n getirdi¤i sorumluluk
Avni Mert Toplu > Endüstri Mühendisi 2. s›n›f

M

oç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ö¤rencilerinden Dilara Heravi, ‹nci

Çiçeko¤lu, Lara Sezerler, Murat Can
Baykal ve ‹lknur Y›lmaz, 15-16 Mart 2008
tarihinde yap›lan Phillip C. Jessup
International Moot Court Yar›flmas›’nda,

Ma rmara ,  Anka ra  ve   ‹ s tanbu l
Üniversitelerinin Hukuk Fakültelerini
g e r i d e  b › r a k a r a k  N i s a n  a y › n d a
Washington'da yap›lacak uluslararas›
yar›flmaya kat›lma hakk› kazand›. Ekip,
aylarca süren yo¤un çal›flmalar›n

sonucunda ulusal düzeydeki bu baflar›y›
elde etti. Bu çal›flmada kendilerine Koç
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
Elisabeth Edwards, White and Case
firmas›ndan ise Yal›n Akmenek, Eren
Kurflun, Gizem Tecirli rehberlik etti.

Hukuk ö¤rencileri Washington yolcusu
K

Fark›ndal›k Grubu
düzenledi¤i Rehavet

Panay›r›’n›n
gelirleriyle ihtiyac›

olan okullara yard›m
elini uzat›yor.

Mentorluk yapan
ö¤rencilerin
yetenekleri gelifliyor.

Geleneksel y›lbafl› yeme¤i yap›ld›
K

Her sene büyüyerek
ilerleyen Minik
Yürekler Projesi’nin
daha nice yafllar›n›
kutlamay› ve böylece
daha çok minik yüre¤e
ulaflmay› hedefliyoruz.

Minik Yürekler Projesi dört yafl›nda

K
Begüm Gödeneli > ‹flletme 2. s›n›f
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oç Ünivesitesi Ö¤renci Dekanl›¤› ve
Pazarlama Kulübü’nün birlikte

düzenledi¤i 11.  Kariyer Günleri’ne büyük bir
ilgi vard›. Her sene ilkbahar döneminde
gerçeklefltirilen Kariyer Günleri’nin amac›,
ö¤rencileri ve ifl hayat›na bafllamalar›na
çeyrek zaman kalm›fl mezun adaylar›n›, farkl›
sektörlerden Koç Üniversitesi’ne gelen flirket
yöneticileriyle buluflturarak ö¤rencilere
flirketlerde staj ve ifl imkanlar› sa¤layabilmek.
Üniversitede son y›l›n› yaflayan dördüncü
s›n›f ö¤rencileri, iyi ifl bulabilme konusunda
 üzerinde aile ve çevre bask›s›n› yo¤un
hissedebiliyorlar. Bu nedenle de son y›llar›nda
bocalayabiliyorlar. Çalıflabilece¤i alanı
belirleyen mezun adayları bile çalıflabilecekleri
flirket konusunda son ana kadar tereddüt
yaflayabiliyorlar. Kariyer Günleri’nin amac›
ö¤rencilerin bu tereddütünü büyük ölçüde
gidermektir.

Cazip f›rsatlar
11. Koç Üniversitesi Kariyer Günleri’nin ilk
haftas›nda, Total Oil, Reckitt Benckiser,
Accenture, Vestel ve Deloitte ö¤rencilerle
bulufltu. Bu y›l Kariyer Günleri’nde dört
üniversitede sunum yapmay› planlayan Total

Oil’in seçti¤i okullardan biri de Koç
Üniversitesi’ydi. Total Oil, kat›ld›¤›
üniversitelerin her birinden bir ö¤renciyi,
Paris yak›nlar›nda bir haftal›¤›na yaz okuluna
gönderecek. Kazanan ö¤renci Nisan sonunda
belli olacak. 39 ö¤renci flirket sunumuna
kat›ld›.

Reckitt Benckiser firmas›, Koç Üniversitesi
ö¤rencilerine de¤er veriyor. Geçen y›llarda
ist ihdam ett i¤i  Koç Üniversitesi
mezunlar›ndan çok memnun oldu¤u için bu
y›l da Koç Üniversitesi mezunlar›ndan ifle
al›m yapmay› planl›yor.  Firman›n
çal›flanlar›na sundu¤u imkanlar son derece
iyi. Kurumda çal›flan Koç Üniversitesi
mezunlar› da memnun. 90 ö¤renci flirket
sunumuna kat›ld›.

Accenture, pek çok ülkede ofisi olan,
çal›flanlar›n k›sa sürede çok fley
ö¤renebilece¤i özveri ve çok çal›flma
gerektiren uluslararas› bir dan›flmanl›k
flirketidir. Yurtd›fl›nda çal›flma imkan› yüksek
bir flirket olan Accenture’ün sunumuna 55
ö¤renci kat›ld›.

Vestel, geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l da
ö¤rencilerden birine çekiliflle laptop hediye
etti. Befl ö¤renci de Vestel Manisa

fabrikas›nda staj yapma imkan› kazand›.
117 ö¤renci flirket sunumuna kat›ld›.

Deloitte firmas›na bu y›l ilgi geçen y›llara
göre kat kat fazlayd›. Her y›l ortalama 30-40
civar›nda ö¤renci sunuma kat›l›rken bu sene
164 ö¤renci flirket sunumuna kat›ld›. Deloitte
firmas›, bu y›l kampüste hem stand açt› hem
de sabah 09.00’dan akflam 18.00’e kadar
ö¤rencilerle ifle al›m görüflmesi yapt›. Bu
görüflmelerde baflar›l› olan ö¤renciler ikinci
görüflme için flirket merkezine davet
edilecekler.

Kariyer Günleri’nin ikinci haftas›nda sekiz
flirket vard›. Bu flirketler, Fortisbank, Oyak
Yat›r›m, Value Partners, Farmacity, Koç
Holding, Finansbank, Arzum D›fl Ticaret, HSBC
Bank. Kariyer Günleri’nin üçüncü haftas›nda
12, son haftas›ndaysa 14 flirket vard›. Bu
flirketlerin hepsi de Koç Üniversitesi
ö¤rencilerinden ifle ve staja al›m yapmay›
planl›yorlar. Kariyer Günleri’nde hem
ö¤rencilerin, flirketlere gösterdi¤i ilgi, sunuma
kat›lan flirketleri çok mutlu ediyor hem de
ö¤renciler çeflitli sektörleri tan›yarak bu
sektörler hakk›nda ayr›nt›l› bilgi ediniyorlar.
Bütün bunlar da ö¤renciler ve mezun adaylar›
için büyük bir f›rsat.

oç Üniversitesi Ö¤retim Üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi
asli üyesi Prof. Dr. Çi¤dem Ka¤›tç›bafl›, kültürleraras› aile ve

benlik psikolojisine özgün yaklafl›mlar›n› iflledi¤i ‘Families Across
Cultures: A 30-Nation Psychological Study’ adl› kitab› ile 2007 Ursula
Gielen Global Psikoloji Kitab› Ödülü’nü ald›. Kitab›n di¤er yazarlar›
James Georgas, John W. Berry, Fons J. R. van de Vijver ve  Ype H.
Poortinga’d›r.  Kitap, Cambridge Univesity Press taraf›ndan 2006’da
bas›lm›flt›r.

oç Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof.
Dr. Ali Ülger, Avrupa Araflt›rma

Konseyi taraf›ndan Matematik Bilim
D a l › ’ n d a ,  g r a n t  b a fl v u r u l a r › n ›
de¤erlendirmek üzere panelist olarak

seçildi. ‹leri düzey araflt›rma grant
b a fl v u r u l a r › n ›  ( A d v a n c e d  G r a n t
Applications) de¤erlendirmek üzere seçilen
Prof. Dr. Ali Ülger, çift y›llarda panelist,
tek y›llarda da dan›flman olarak alt› y›l
görev yapacak. Ayn› konsey taraf›ndan Prof.
Dr. Sami Gülgöz de insan zihni ve
karmafl›kl›¤› hakk›nda grant baflvurular›n›
de¤erlendirmek üzere panelist olarak
seçildi.  

Avrupa Araflt›rma Konseyi, Fen ve ‹nsani
Bilimlerin tüm alanlar›nda yürütülmekte
olan öncü araflt›rmalar› ilerletmek için
kuruldu. Konseyin amac›,  Avrupa
kriterlerinde olan ve yaln›z mükemmeliyeti
temel alan bir araflt›rma merkezi yaratmak.
Avrupa Araflt›rma Konseyi’nin ilk faaliyeti
2007 y›l›nda ba¤›ms›z araflt›rmac› bursunu,
seçkin genç bilim insanlar›na vermeyi
amaçlayan ça¤r›s› oldu. Bu ça¤r› yerini
ola¤anüstü bir ilgiye ve bu ilginin bir ihtiyaç
sonucu oldu¤unu gösteren Avrupa
ölçe¤inde bir  harekete b›rakt› .  

Avrupa Araflt›rma Konseyi taraf›ndan
verilen ileri düzeyde araflt›rmac› bursu,
araflt›rmac›lar taraf›ndan kabul edilmifl

yenilikçi projeleri gerçeklefltiren öncü
araflt›rmac›lar› desteklemek ve teflvik etmek
amac›yla bafllat›ld›. Bu fon ak›fl›, kendilerini
dünya kriterlerine sahip, ba¤›ms›z
araflt›rmac› l iderler  olarak gören
araflt›rmac› gruba hitap ederek ilk ba¤›fl
projesini tamamlayacak. 

Araflt›rma bursu için ilk ça¤r› Kas›m
2007’de yap›lm›fl ve son baflvuru tarihleri
farkl› bilim alanlar›na göre üçe ayr›lm›fl
olup, 2008 bahar› boyunca devam edecek.
De¤erlendirme aflamas›n›n güvenirlili¤i ve
kalitesi, Avrupa Araflt›rma Konseyi’nin bu
girifliminin baflar›s›n›n en önemli
göstergeleri olacak. Bu nedenle seçkin
bilim insanlar›na seçme ve ödüllendirme
sorumlulu¤unu almak üzere 25 yüksek
düzeyde panel gerçekleflecek. Paneller
yaklafl›k 12 üyeden oluflacak ve her baflvuru
devresinde iki kez toplanacak. Tüm günü
kapsayan üç günlük panelin ilk aya¤›
13-15 May›s, ikinci aya¤› 7-9 Temmuz
tarihlerinde yap›lacak. Panel üyelerinin
üç devrede de (2008, 2010 ve 2012’de)
yap› lacak olan de¤erlendirmelere
kat›lmalar› bekleniyor.

Üniversitemize bafllayan
800 yeni ö¤renciye

yönelik Üniversite Uyum
Günleri 13-14 Eylül

tarihlerinde gerçekleflti.
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KAMPÜSTEN NOTLAR

Prof. Dr. Çi¤dem
Ka¤›tç›bafl›’n›n kitab›na
uluslararas› ödül
K

K

Koç Üniversitesi
Ö¤renci Dekanl›¤› ve
Pazarlama Kulübü’nün
ortaklafla düzenledi¤i
11. Koç Üniversitesi
Kariyer Günleri
4 Mart’ta ö¤rencilerin
büyük ilgisiyle bafllad›.
4 hafta sürecek olan
Kariyer Günleri’ne bu
y›l 39 flirket kat›ld›.

Kariyer günlerinin
amac›, k›sa bir zaman
sonra ifle bafllamaya
haz›rlanan mezun
adaylar›n› farkl›
sektörlerden Koç
Üniversitesi’ne gelen
flirket yöneticileriyle
buluflturarak
ö¤rencilere staj ve ifl
imkan› sa¤layabilmek.

K

Kariyer Günleri’ne büyük ilgiKariyer Günleri’ne büyük ilgi

Koç Üniversitesi
ö¤retim üyeleri

uluslararas› baflar›lara
imza atmay›
sürdürüyor.

Prof. Dr. Ali Ülger ve Prof. Dr.  Sami Gülgöz
Avrupa Araflt›rma Konseyi taraf›ndan grant
baflvurular› panelisti seçildi

Prof. Dr.  Sami Gülgöz

Prof. Dr. Ali Ülger

Efsun Can F›rt›na > Kariyer Servisi Koordinatörü
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kapsamda panel, aç›k oturum gibi
aktivitelerin yan› s›ra küçük gruplar halinde
interaktif tart›flma ortamlar› oluflturuyor.
Güz döneminde yapt›¤› baz› aktiviteler
aras›nda Orta Do¤u üzerine araflt›rma yapan
Amerikal› üniversite ö¤rencileriyle Türk
ö¤rencilerinin bir araya getirildi¤i bir program
bulunuyor. Bu programdan hem Amerikal›
ö¤renciler hem de kat›lan okulumuz
ö¤rencileri çok memnun ayr›ld›klar›ndan
bahar döneminde ayn› program›n
tekrarlanmas› için çal›flmalar bafllam›fl
durumda. Bu amaçlar çerçevesinde y›llard›r
önemli at›l›mlar sa¤lanamam›fl Türk-Ermeni
diyaloguna katk› sa¤lamak amac›yla bir
projeyi hayata geçirmek için çal›flmalar tüm
h›z›yla yürütülüyor.“

Yelda Gülderen, Uluslararas› ‹liflkiler
Bölümü 4. s›n›f
“Kulüp aktivitelerimizi planlarken bu
aktiviteleri hem kulüp üyelerimize hem de
üniversitedeki di¤er ilgilenen arkadafllara

fayda sa¤layabilecek flekilde organize etmeye
çal›fl›yoruz. Bu dönemki en uzun soluklu
projemiz olan Türk-Ermeni sosyal diyalog
projesiyle seminer esnas›nda tüm okula hitap
etmenin yan› s›ra haz›rl›k sürecinde de kulüp
üyeleri olarak Ermenistan aya¤›nda haz›rl›k
yapan arkadafllar›m›zla daha yak›n iliflkiler
gelifltiriyoruz. Böylelikle iki ülke aras›ndaki
diyalo¤un sadece tarih kitaplar›nda
yazanlarla ve politikac›lar›n tart›flt›klar›yla
s›n›rl› kalmamas› gerekti¤ini ve farkl›
platformlarda diyalogla çözümü zor konular
için de aç› l ›m sa¤lanabilece¤ini

düflünmekteyim. Bizim Koç Üniversitesi
Uluslararas› ‹liflkiler Kulübü çat›s› alt›nda
projenin hayata geçirilmesi için gösterdi¤imiz
çaban›n yan› s›ra Ermenistan’daki
arkadafllar›m›z›n da diyalog için ellerinden
gelen çabay› gösterdiklerini görmek bizleri
yeni projeler için de teflvik ediyor. Bu süreçte
edindi¤imiz arkadafll›klar›n bir hayat boyu
sürece¤i kan›s›nday›m.”

N e s l i h a n  B u r ç i n  T a m e r -
‹flletme&Uluslararas› ‹liflkiler, 4. s›n›f
“Uluslararas› ‹liflkiler Kulübü olarak her
aktivitemizde oldu¤u gibi hayata
geçirilmesine katk› sa¤layaca¤›m›z Türk-
Ermeni Sosyal Diyalog Projesi’nde de diyalog
ve karfl›l›kl› anlay›fl›, ç›k›fl noktam›z olarak
al›yoruz. Bireylerin birbirlerini tan›mas›n›n
bir diyalo¤un kurulmas›nda etkin olan
koflullardan biri oldu¤una inan›yorum.
Yürütmekte oldu¤umuz projenin bence en
önemli parçalar›ndan biri de tam olarak bu
anlay›fl. Ayn› zamanda giderek önemini
art›ran sivil toplum hareketlerinin bir parças›
olan bu çal›flma uzun vadede ve olas› di¤er
projelerle bir arada düflünüldü¤ünde her iki
taraf üzerinde büyük çapta olumlu bir etki
yaratacakt›r. Haz›rlanmas›nda katk› sa¤layan
h e r k e s  t a r a f › n d a n  s › k ›  s › k › y a
benimsenmesinde san›r›m bu beklenti
önemli bir yer tutuyor. Bu gibi projelerin
baflka alanlarda da gelifltirilerek ço¤almas›
konusunda hepimize önemli görevler
düflüyor.”

ürkiye ile Ermenistan aras›nda diyalog
oluflturma amaçl› uluslararas› bir

çal›fltay›n sonucunda ortaya ç›kan projenin
Türkiye aya¤›n› Koç Üniversitesi Uluslararas›
‹liflkiler Kulübü olarak üstlendik. Bu projenin
iki ülke aras›nda önemli bir dönüm noktas›
olaca¤› düflüncesiyle kulüp olarak büyük bir
istek ve azimle çal›flmalar›m›za bafllad›k.
Bu amaç ve düflüncelerden yola ç›karak
projemizin ad›n› “CPI (Connecting People
Institute) Exchange Program”, “‹nsanlararas›
Diyalog De¤iflim Program›” olarak belirledik.
Çal›flmalar› yaparken as›l amac›m›z› karfl›l›kl›
fark›ndal›k sa¤lamak ve birbirimizle ilgili ön
yarg›lar›m›zdan ar›nmak olarak belirledik.
Yola ç›karken hedefledi¤imiz nokta ülkeler
aras›nda sorun yaratan konulara direkt olarak
de¤inip bunlara çözüm aramak de¤il bunun
yerine baflka platformlarda bir diyalog
oluflturmakt›. Böylelikle e¤itim, ekonomi ve
kültür alanlar›nda diyalog oluflturarak y›llard›r
süregelen problemlerin temel kayna¤› olarak
gördü¤ümüz iletiflim eksikli¤ini gidermeyi
amaçlad›k. Bu ba¤lamda oluflturdu¤umuz
proje üç aflamal› olarak uygulanacak. ‹lk
aflamada  E rmen is tan ’dan  ge len
akademisyenler Türkiye’de projenin amac›
do¤rultusunda belirledikleri konularda Türk
ö¤rencileri bilgilendirecekler. Bunun hemen
ard›ndan Türkiye’den gidecek akademisyenler
de Ermenistan’da benzer çal›flmalar
yapacaklar.

Türkiye ve Ermenistan hakk›nda
kompozisyon yar›flmas›
Sonraki aflamada sunum yap›lan okullardaki
ö¤renciler aras›nda karfl›l›kl› olarak Türkiye
ve Ermenistan hakk›nda bir kompozisyon
yar›flmas› düzenlenmesi planlan›yor. Bu
kompozisyonlarla ö¤rencilerin di¤er ülke
hakk›nda fikir sahibi olmalar› ve bu fikirlerini
ifade edebilmeleri bekleniyor. Herhangi bir
konu k›s›tlamas› olmamakla birlikte
ögrencileri süregelen problemleri konu almak
yerine karfl›l›kl› olarak ülkeleri daha genifl

bir çerçevede de¤erlendirmeye teflvik
edece¤iz. Bu kompozisyon yar›flmas›
sonucunda her iki taraftan belirlenecek olan
en iyi on kompozisyonu yazan ö¤renciler yaz›n
bafl›nda düzenlenmesi  planlanan
uluslararas› bir kampta bir araya gelme
flans› yakalayacak. Her ö¤rencinin di¤er ülke
ile ilgili yapt›¤› çal›flmay› sunmas›n›n
ard›ndan soru cevap yoluyla taraflar›n birbiri
hakk›nda daha derin bilgiye sahip olmas›
sa¤lanacak. Bunun ard›ndan çeflitli sosyal
ve kültürel aktivitelerle diyalog pekifltirilecek.

Üç aflamal› gerçekleflecek olan bu
projemizin boyut olarak küçük de olsa etki
alan› itibariyle büyük olaca¤› kan›s›nday›z.
Sadece kat›l›mc›larla s›n›rl› kalmay›p onlar›
aflarak dolayl› yollardan daha büyük bir gruba
ulaflaca¤›n› düflünüyoruz. Buna ek olarak bu
diyalogun ülkeleraras› problemlerin çözülmesi
için farkl› platformlar›n oluflturulmas›na da
katk› sa¤layaca¤›na inan›yoruz. Projeye
Türkiye’den Koç Üniversitesi Uluslararas›
‹liflkiler Kulübü ve Marmara Üniversitesi,

Ermenistan’dan da Erivan Devlet Üniversitesi
ve Erivan Devlet Dilbilim Üniversitesi kat›l›m
sa¤lad›. Finansman›n› Friedrich Naumann
Vakf›’n›n karfl›layaca¤› bu proje sonucunda
ortaya ç›kan en iyi kompozisyonlar›n bir araya
getirilerek yay›nlanmas› planlan›yor. Diyalog
ve iflbirli¤inin ana amaç olarak belirlendi¤i
bu çal›flman›n gelecekte düzenlenecek benzer
aktiviteleri teflvik etmesi umuduyla
çal ›flmalar ›m›za devam ediyoruz .

Fark›ndal›k yaratmak
“Uluslararas› ‹liflkiler Kulübü okulumuzda
Türkiye ve dünyadaki geliflmelerle ilgili bir
fark›ndal›k yaratmay› amaçl›yor. Bunun için
okul içinde ve d›fl›nda çeflitli aktiviteler
düzenliyor. Bu flekilde sadece Uluslararas›
‹liflkiler bölümündeki ö¤rencilerin de¤il di¤er
bölümlerdeki ö¤rencilerin de geliflmelerden
haberdar olmas›n› ve bilgilenmesine ortam
haz›rl›yor. Ayr›ca okul içerisinde ö¤rencilerin
fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir
tart›flma ortam› yaratmay› hedefliyor. Bu

T
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Ö⁄RENC‹ KULÜPLER‹

Uluslararas› ‹liflkiler Kulübü diyalog ve iflbirli¤i için çal›fl›yorKoç Üniversitesi
Uluslararas› ‹liflkiler
Kulübü Türk-Ermeni

Sosyal Diyalog
Projesiyle uluslararas›

diyalo¤a katk›da
bulunmay› amaçl›yor.

Web sitemiz:
http://portal.ku.edu.tr/~irclub

Uluslararas› ‹liflkiler Kulübü

Türk-Ermeni Sosyal Diyalog
Projesinin Aflamalar›:

1. Akademisyenlerin karfl›l›kl›
ülkelerde verece¤i seminerler
2. Ö¤renciler için kompozisyon

yar›flmas›
3. Türk ve Ermeni ö¤rencilerle

yaz kamp›

Yelda Gülderen

Neslihan Burçin Tamer
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emek yapmak bir sanatt›r. Mutfak
çok özgür bir yerdir ve sizi daha iyi

bir insan olmaya iter. Klasik mutfa¤›n
lezzetini korurken görüntüsünü ve piflirme
tekni¤ini farkl› uygulayarak çok fl›k ve
de¤iflik bir mutfak organizasyonu ortaya
ç›karabilirsiniz. Son y›llarda üniversitelerde
aç›lan gastronomi bölümleri ve yemek
kurslar› da bunun en büyük göstergesi.
Dünya Mutfaklar› Grubu, bu ilgi çekici ve
merak uyand›ran konuyu Koç Üniversitesi
ö¤rencileriyle buluflturmak için kuruldu.
Grup, d›flar›da yemek kurslar›na gitmek
isteyip de okulumuzun uzakl›¤› nedeniyle
gidemeyen birçok kifliye, uygulamal› yemek

yapma imkân› sunmay› hedefliyor. KÜ Dünya
Mutfaklar› Grubu bu y›l, yemek dersleri ve
yeme içme konusunda çeflitli seminerleri
de kapsayan program haz›rlad›. Program
befl dersten olufluyor. Dersler Yeditepe
Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nden
Zeynep Benhisavi’nin hocal›¤› eflli¤inde,
uygulamal› olarak Divan’›n mutfa¤›nda
yap›l›yor. ‹ki saat süren derslerin ilki ‹talyan
Mutfa¤› yemekleriyle bafllad› ve Meksika,
Türk, Çin ve Frans›z mutfaklar›yla devam
edecek. Ders s›ras›nda ö¤renciler taraf›ndan
yap›lan yemeklerin foto¤raf› çekilerek
okulumuzun gazetes i  Koçpost ’ ta
yay›nlan›yor. Her dersten sonra bu sayfalar

güncellenecek.
Y e m e - i ç m e
k o n u s u n d a
uzman kiflileri
KÜ ö¤rencileriyle
buluflturmay›
p l a n l a y a n
D ü n y a
M u t f a k l a r ›
Grubu’nun hedefi, ileriki y›llarda dünya
mutfaklar›n› buluflturan kapsaml› ve
e¤lenceli bir yemek festivali düzenlemek.
Bu y›l gerçeklefltirilecek seminerlerden ilki
çikolata yap›m›, ikincisi de de¤iflik kokteyller
haz›rlanmas› ve sunumlar› üzerine olacak.

oç Üniversitesi Bilim Toplulu¤u
Ö¤renci Kulubü geçen y›l ilkini

gerçeklefltirdi¤i ve bu özelli¤i ile bir ö¤renci
kulubü taraf›ndan organize edilen Türkiye
çap›nda ilk matematik olimpiyat› olan ILMO
(‹stanbul Liseleraras›  Matematik
Olimpiyatlar›)’nun bu y›l ikincisini düzenledi.
Bu sene ILMO organizasyon takvimi flu flekilde
geliflti. 9 Mart günü yap›lan ve 36 adet çoktan
seçmeli sorudan oluflan ilk aflama s›nav›na
‹stanbul genelinde toplam 57 liseden 228
yar›flmac› kat›ld›. Birinci aflama s›nav›nda
ilk 40 içerisinde yer alan kat›l›mc›lara
rektörümüz Prof. Attila Aflkar’›n aç›l›fl
konuflmas›n› yapt›¤› bir ödül töreniyle baflar›
sertifikalar›n› verdik. Ayr›ca bu kat›l›mc›lar›
16 Mart günü gerçeklefltirilen ikinci aflama
s›nav›na davet ettik. Herbiri üç saat süren
iki oturumdan oluflan bu s›navda baflar›l›
olan ilk 15 ö¤renciye ödüllerini vermek üzere
16 Nisan’da Mühendislik Oditoryumu’nda
gerçekleflecek törene davet ettik. Bu ödül
töreninde birinciye 1000 YTL para ödülü,
BEKO Laptop ve Nano-IPOD, ikinciye 750 YTL
ve Nano-IPOD ve üçüncüye ise 500 YTL para
ödülü ve Nano-IPOD hediye edece¤iz. Ayr›ca
ilk 3 alt›n madalya sahibi olurken, 4. ve 8.
aras› gümüfl madalya ve 9. ile 15. aras› bronz
madalya alacak.

Bu seneki ILMO’da BEKO, Arçelik-Bilkom’un
yan› s›ra U¤ur Dersanesi, Coca-Cola (Cappy
ve Coca Cola Zero ürünleri ile), ve Finansbank
sponsor olarak yer ald›lar.

Öte yandan, geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l
da ILMO sorular›n› okulumuz Matematik
bölümü ö¤retim görevlilerinden oluflan bir
komite haz›rlad›. Yrd. Doç. Dr. Emre Alkan’›n
baflkanl›¤›n› yürüttü¤ü bu komitenin di¤er
üyeleri ise Prof. Varga Kalantorov, Doç. Dr.
Burak Özba¤c›, Yrd. Doç. Dr. Tolga Etgü ve

Yrd. Doç. Dr. Elvan Ceyhan oldu.
Ayr›ca, befl ayl›k özverili bir çal›flma ile

ortaya ç›kan ILMO’nun organizasyonunda
sadece organizasyon gününde görev alan
kifliler de dahil olmak üzere toplamda 55
kiflilik bir ekip görev yapt›.

Bu sene ikincisini düzenledi¤imiz ILMO
organizasyonun önümüzdeki senelerde daha
da geniflletilerek öncelikle Marmara genelinde
daha sonra Türkiye genelinde yap›lmas›n›
hedeflemekteyiz.

urulufl maksad›, ‹stanbul Borsas› ile
yak›ndan ilgilenen birkaç arkadafl›n

bu konudaki bilgilerini kendi aralar›nda
paylaflmalar› için ortak bir buluflma mekan›
oluflturma arzusunun ötesine geçen Borsa
Kulübü, ciddi ve disiplinli bir çal›flman›n
b i r  k u l ü b ü  k › s a  s ü r e d e  n a s › l
kalk›nd›rabildi¤inin kan›t› olmufltur. Borsa
Kulübü’nün misyonu, Türkiye ve dünyadaki
ekonomik gündemi kavrama ve sosyo-
politik geliflmelerin toplumun düflünce
yap›s› üzerindeki etkilerini araflt›rmak
i s t e y e n  i n s a n l a r a ,  b u n u
gerçeklefltirebilmeleri için, en yararl›
araçlardan biri olan borsay› sa¤lad›¤›
e¤itimlerle tan›tmakt›r. Bu yüzden
konusunda uzman, iletiflimi güçlü,
profesyoneller ile k›sa vadede borsay›
ö¤renmeyi, uzun vadede de borsay› yat›r›m
enstrüman› olarak de¤erlendirmeyi kendine
hedef çizmifl Koç Üniversitesi ö¤rencilerini
buluflturmay› amaç ediniyor.

Di¤er bir deyiflle Borsa Kulübü’nün
amac› akademik çevrelerle sosyal

a k t i v i t e l e r i n  a y n ›  ç a t ›  a l t › n d a
teflkilatlanaca¤› ve karfl›l›kl› anlaflmalarla
birbirlerine destek olaca¤› uygun bir
ortam›n oluflmas› için öncülük edebilmek
ve bunu ileriki y›llarda da kal›c› hale getirip
“geleneksellefltirebilmektir”.

Borsa Kulübü’nün e¤itimleri teorik ve
pratik olmak üzere ikiye ayr›l›r. Bir
akademik y›l›n ilk dönemi teorik e¤itimler
çerçevesinde sertifikal› IMKB e¤itim
seminerleri düzenlenir. Bu teorik e¤itimler
Borsa Kulubü’nün ortaklafla çal›flt›¤›
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› E¤itim
Dairesi taraf›ndan, ‹MKB’nin kendi
personelini de e¤itti¤i e¤itmenler
taraf›ndan verilir. E¤itim serisinde Borsa
Kulübü üyesi olan Koç Üniversitesi
ö¤rencilerine yedi derslik bir program
sunulur. Bu program dahilinde, Ulusal
Sermaye Piyasam›z ve Borsa, Hisse
Senetleri Piyasalar› ‹flleyifli, Endeksler ve
Aç›l›fl Fiyatlar›, Kotasyon-Halka Arz ve
Borsada ‹fllem Görme, Tahvil ve Bono
Piyasalar› ‹flleyifli, Kariyer Planlama, ve bu

sene Borsa Kulübü Yönetim Kurulu
ta ra f ›ndan  p rog rama ek l enmes i
kararlaflt›r›lan, Vadeli ‹fllemler ve Opsiyon
Borsas› dersleri bulunur. Koç Üniversitesi
Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleflen
e¤itimlere kat›lan ö¤renciler sertifika
almaya hak kazan›rlar. Sertifikalar Koç
Üniversitesi Ö¤renci Dekanl›¤› ve Koç
Üniversitesi Borsa Kulübü taraf›ndan
onaylan›r. 2007-2008 akademik y›l›
yönetim kurulu olarak giriflimlerimiz sonucu
IMKB E¤itim ve Yay›n Müdürlü¤ü’nün de
bu y›l itibar›yla onay›n› sertifikalar›m›za
eklemifl bulunuyoruz.

Sertifikal› e¤itimlerin ard›ndan IMKB’ye
gezi düzenlenir. Yo¤un talep gören bu gezi
s›ras›nda kulüp üyelerimiz hiç bir arac›
kurum veya kuruluflun giremedi¤i IMKB
seans odas›na girme flans› bulurlar.

Teorik e¤itimler ve gezinin ard›ndan
ikinci dönem kulüp içi pratik e¤itim
program› bafllar. Bu program dahilinde
kulüp üyeleri ilk dönem ö¤rendikleri teorik
bilgileri pratik yaparak hem pekifltirme
hem de daha iyi kavrama olana¤›n›
bulurlar. Pratik e¤itimler kulüp içerisinde
‹stanbul Borsas› konusunda tecrübeli
yönetim kurulu üyeleri taraf›ndan verilir.
E¤itimler SosB09’daki, anl›k borsa verilerini
takip edebildi¤imiz forex sistemine sahip,
Borsa Kulubü odas›nda verilir.

Borsa e¤itimleri d›fl›nda kulübümüz,
üyeler  aras›ndaki  kaynaflmay›  ve
dayan›flmay› sa¤lamay› amaçlar. Bu
ba¤lamda çeflitli aktiviteler düzenleyerek
de  sürek l i  akt i f  ka l › r .  Bu sene
düzenledi¤imiz paintball turnuvas› ve bir
yemekli organizasyonla sosyal aktiviteler
konusunda da etkin olduk.

‹stikrarla amaçlar› u¤runa çal›flmalar›n›
sürdürmüfl olan Borsa Kulübü flu anda Koç
Üniversitesi’ne de¤er katan ve “aktif kulüp”
denildi¤inde akla gelen bir ö¤renci kulübü
olarak yerini kazanm›flt›r. Bundan sonraki
hedefi ileriki senelerde ayn› sorumluluk ve
kalite bilincini devam ettirebilmek ve Koç
Üniversitesi’ne ve ö¤rencilerine faydal›
olabilmektir.
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Sa¤lad›¤› e¤itimlerle
üyelerine borsay›

tan›tmay› hedefleyen
Borsa Kulübü

konusunda uzman,
iletiflimi güçlü,

profesyoneller ile Koç
Üniversitesi ö¤rencilerini

buluflturuyor.

C. Erdal Günayd›n > Ekonomi Bölümü - JR, Borsa Kulübü Baflkan›

Borsa Kulübü: Üyelere
yo¤un e¤itim
Borsa Kulübü: Üyelere
yo¤un e¤itim

K
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K
Ö⁄RENC‹ KULÜPLER‹

Koç Üniversitesi’nde yeni bir tat
Gökçe Sanul, Yasemin Uzdil, Gonca Elbeyli > Dünya Mutfaklar› Grubu

Y

ILMO hakk›nda daha genifl
bilgi için: http://ilmo.ku.edu.tr

Organizasyon Komitesi Üyeleri
(Genel Sorumlular):
Bora Karasulu, Ömer Faruk Kiraz,
Adnan Baysal ve Buse Günefl

Organizasyon Boyunca
Görev Alan Gönüllüler:
Ersan Akgül, Tolga Akgündüz, ‹rem
Ak›n, Pelin Alt›ndal, Yusuf Ayd›n,
Meltem Bilgili, Duygu Bo¤an,
Naz Cuguo¤lu, Nurgül Çak›r
(Sunucu), Billur Çelik, Fuat Deligöz,
Pelin Do¤an, Ça¤la Deligöz,
Ömer Ertürk, Cans›n Etli,
Enver Murat Güçlü (Sunucu),
fiemsa Haczeyni, Hüseyin ‹kizler,
Nurgul Karatas, Kürflat Necip
Kaynak, Fatih Onur, Ozan Mert
Öndefl, Burak Özgen,
Fatih fienbabao¤lu (Afifl Tasar›m›),
Orhan Yediy›ld›z (Website
Tasar›m›), H. Burçin Y›lmaz

Bora Karasulu > Bilim Kulübü Baflkan Yard›mc›s›

KÜ ‹stanbul Liseleraras› Matematik
Olimpiyatlar› yap›ld›
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organizasyon sektörüne nas›l girdiklerini,

üniversite y›llar›nda kulüp aktivitelerinden

edinilen tecrübelerin faydalar›n› ve e¤lence

sektörünün asl›nda e¤lenceli  olup

olmad›¤›n›n kriti¤ini yapt›lar.

25 fiubat günü konu¤umuz serbest

gazeteci ve savafl muhabiri olarak

dünyan›n birçok ülkesinde bulunan,

aralar›nda Nelson Mandela, Benazir Butto,

Muammer El Kaddafi, Mesut Barzani, Celal

Talabani, ‹zak Rabin, Simon Perez ve

Yasser Arafat’›n da oldu¤u

birçok lider ve devlet adam›yla röportajlar

yapan Mithat Bereket’ti. Mithat Bereket,

1960’larda dünyada olan geliflmelerin

günümüz Türkiyesi’nin nas›l etkiledi¤ini,

haz›rlad›¤› 60’lar belgeseliyle anlatt›. Panel

yaklafl›k üç saat sürse de engin bilgisi,

geçmifli günümüze ba¤lamas› ve savafl

muhabirli¤i an›lar›n›n çarp›c›l›¤› ve

Foucault Sarkac›’n›n Türk siyasi tarihine

uyarlamas› karfl›s›nda tüm kat›l›mc›lar

pür dikkat kesildiler ve Mithat Bereket’i

panel bitiminde dakikalarca alk›fllad›lar.

Bu panelde, flimdi Mithat Bereket ile

çal›flan eski KÜ mezunu ve Sosyal

Aktiviteler Kulübü’nün en aktif üyelerinden

Kuntay Alpman bize yard›mc› oldu. 26

fiubat günü ise, çok say›da dergi ve

gazetenin yay›n yönetmenli¤i görevlerini

yürütmüfl olan ve flimdi Hürriyet’te

yazmakta olan, Türkiye'nin sayg›n köfle

yazarlar›ndan Mehmet Y. Y›lmaz’› a¤›rlad›k.

Siyasetten spora güncel olaylar›n genifl bir

perspektifle konufluldu¤u panelde özellikle

bas›n özgürlü¤ü, bas›nda sansür ve

bas›nda tarafs›zl›k ilkesi gibi temalar

hararetli bir flekilde tart›fl›ld›.

Kat›lSAK & KonuflSAK’›n son aktivitesi

ise 28 fiubat  S›f›r Km-Levent Yüksel

konseriydi. Basgitarda Levent Yüksel,

davulda Volkan Öktem ve gitarda Ant

fiimflek’ten kurulu olan "S›f›r Km". Sosyal

Aktiviteler Kulübü, S›f›r Km’yi, ilk kez Koç

Üniversitesi ile buluflturman›n ve Yeni

Türkü konserinde oldu¤u gibi kat›l›m›

ücretsiz gerçeklefltiriyor olman›n gururunu

yaflad›. Türkiye’nin en iyi müzisyenlerinden

kurulan grubun muhteflem konseri t›kl›m

t›kl›m olan salondaki Koç Üniversitesi

ö¤rencilerinin büyük be¤enisini kazand›.

Kat›lSAK & KonuflSAK aktivitesi, 13

fiubat-28 fiubat tarihleri aras›nda alt›

panel ve iki konserlik yo¤un program›yla,

Koç Üniversitesi ö¤rencilerinin bekledi¤i

ve özledi¤i aktivite oldu¤unu, iddia etti¤i

ve gerçeklefltirdi¤i h›nca h›nç kat›l›mlarla

ispatlad›.

Sosyal Aktiviteler Kulübü olarak, bu

kadar be¤eni kazanan bir organizasyonu

yapman›n gururunu yafl›yoruz. May›s ay›nda

gerçekleflecek ve çoktan çal›flmalar›na

bafllad›¤›m›z yine S.A.K taraf›ndan

düzenlenen Bahar Festivali için sizlere çok

güzel sürprizler haz›rlad›k. Organizasyonda

yer almak isterseniz, sizi aram›zda

görmekten mutluluk duyar›z.

at›lSAK & KonuflSAK aktivitesi asl›nda

ilk dönemin sonlar›nda yapaca¤›m›z

bir aktiviteydi, fakat hem konuklar›m›z›n

yo¤un programlar›, hem de okuldaki yo¤un

s›nav takvimi nedeniyle, bu aktiviteyi ikinci

dönemin bafl›na ertelemenin daha uygun

olaca¤›na karar verdik.

Birbirinden de¤erli konuklar›m›z›

seçerken, Koç Üniversitesi’ne daha önce

gelmemifl insanlar üzerinde yo¤unlaflmaya

dikkat ettik. Ayr›ca müzik, mizah,

organizasyon, gazetecilik, belgeselcilik gibi

çok farkl› alanlardan insanlar›n gelmesinin

hem panelleri genel ve bir bütün olarak

organizasyonu renklendirece¤ine hem de

okulda süregelen yönetici a¤›rl›kl› panellerin

yan›nda Koç Üniversitesi ö¤rencileri için

farkl›l›k yarataca¤›nda hemfikir olduk.

Panellerin aras›nda iki adet ücretsiz Sevgi

Gönü l  Od i to r yumu konser i y l e  de

arkadafllar›m›z›n her zaman özlemini dile

getirdikleri ücretsiz ve kaliteli gruplar›n

okulumuzda sahne almas›n›n imkâns›z

olmad›¤›n› gösterdik.

Kat›lSAK & KonuflSAK aktivitesi 13 fiubat

günü, efsanevi grup Mo¤ollar’›n, efsanevi

üyeleri Cahit Berkay ve Taner Öngür paneli

ile bafllad›. Bizi k›rmay›p okulumuza gelen

ustalar›m›zla geçmifle ve

günümüze, uzak müzi¤inin dünü ve

bugününe dair bir söylefli yapt›k. Sohbet

ilerledikçe, rock müzi¤inin do¤uflundan,

günümüze gelmesi, siyasi ak›mlar›n müzik

ve flekillenmesi üzerindeki etkileri,

arabeskin do¤uflu,  ve telif hakk›n›n nas›l

savunulmas› gerekti¤i tart›fl›ld›. Yo¤un bir

ka t › l ›m ›n  yafland ›¤ ›  pane l l e  de

organizasyonumuza güzel bir aç›l›fl yapt›k.

14 fiubat günü, Uykusuz Mizah Dergisi’nden

Ersin Karabulut, Memo Tembelçizer, Vedat

Özdemiro¤lu ve Ender Y›ld›zhan konu¤umuz

oldular. Söylefli soru cevap fleklinde

gerçekleflti ve son derece keyifliydi. Coflkulu,

aktif ve oldukça da büyük bir kalabal›k ile

karfl›laflan Uykusuz ekibi bile, panelin

beklediklerinden çok daha baflar›l› geçti¤ini

ve Koç’a gelmekten çok memnun

kald›klar›n› söylediler. Öyle ki Vedat

Özdemiro¤lu bir hafta sonraki köflesinde

Koç Üniversitesi Ö¤rencileri’ne, böyle güzel

bir panelin gerçekleflmesine vesile olduklar›

için teflekkür etti.

20  fiuba t  günü ,  Sevg i  Gönü l

Oditoryumu’nun önünde, 17.00 itibar›yla

birikmeye bafllayan kalabal›k, kap›lar

aç›ld›ktan sonra, 15 dakika içerisinde

salonu tamamen doldurdu. Kuruldu¤u 1978

y›l›ndan beri, 20’den fazla ülkede konser

veren ve 17 albümü olan, Türkiye'nin en

köklü gruplar›n›n bafl›nda yer alan Yeni

Türkü'nün Koç Üniversitesi’ne gelmesi

heyecan vericiydi.

Hiç gecikme olmadan bafllayan konserle

birbirinden güzel Yeni Türkü flark›lar›n›,

ücretsiz dinliyor ve hep beraber efllik ediyor

olman›n keyfini ç›karan Koç Üniversitesi

ö¤rencileri, orada olmaktan oldukça keyif

ald›. Ö¤rencilere sekiz gün sonra, ayn› yerde

ayn› saatte fakat farkl› bir konserle onlarla

buluflaca¤›m›z› hat›rlatt›k ve afifllerimizi,

duyurular›m›z›, maillerimizi daha dikkatli

takip etmelerini “flakayla kar›fl›k” istedik.

Konserin yaratt›¤› etki geçmeden, 21

fiubat günü, Türkiye'nin en çok ses getiren

festivali Rock'n Coke'u düzenleyen,

‹stanbul'un en gözde mekanlar›ndan

Babylon'u iflleten ve Türk müzik piyasas›na

üst düzey katk›larda bulunan Pozitif Tan›t›m

ve Üretim fiirketi finans departman›ndan,

Koç Üniversitesi mezunu Can Aydo¤du ve

prodüksiyon departman›ndan Tolga Dizmen

ve Orçun Ejder, Koç Üniversitelilerle bulufltu.

Oldukça keyifli geçen panelde, kat›l›mc›lar

Kat›lSAK & KonuflSAK
K

12 13

Faaliyetlerine tüm
h›z›yla devam eden

Sosyal Aktiviteler
Kulübü, Kat›lSAK &

KonuflSAK aktivitesi
kapsam›nda

13–28 fiubat tarihleri
aras›nda düzenledi¤i

çeflitli panel ve
konserlerle

Koç Üniversitelilere
keyifli anlar yaflatt›.
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Kat›lSAK & KonuflSAK
aktivitesi, 13–28 fiubat
tarihleri aras›nda
alt› panel ve iki
konserlik yo¤un
program›yla,
Koç Üniversitesi
ö¤rencilerinin bekledi¤i
ve özledi¤i aktivite
oldu¤unu gösterilen
yo¤un ilgiyle ispatlad›.

May›s ay›nda
gerçekleflecek ve

çoktan
çal›flmalar›na

bafllad›¤›m›z yine
S.A.K taraf›ndan

düzenlenen, Bahar
Festivali için sizlere
çok güzel sürprizler

haz›rlad›k.
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müracaat etmemiz gerekiyor. Yani münazara

yapmak bireylerin sahip olduklar› fikirleri

inançs›zl›k bata¤›na sürüklemek yerine

asl›nda inand›klar› do¤rular›n rasyonel

olarak zihinde yerleflmesine yard›mc›

olmaktad›r. Çünkü e¤er size yöneltilen karfl›t

fikri aflamayacak bir düflünce yap›s›na ve

birikimine sahipseniz bu durum ya yanl›fl

tarafta tabi oldu¤unuzu ispat eder ya da

politik, ekonomik ve toplumsal konular

hakk›ndaki inançlar›n›z üzerine sizleri daha

kapsaml› bir flekilde sorgulamaya sevk eder.

Yani münazaran›n iki adet direkt etkisi

vard›r: Ya de¤iflerek geliflirsiniz ya da

geliflerek de¤iflirsiniz. Münazaran›n tüm bu

art›lar›n› üst üste koydu¤umuzda ortaya net

bir portre ç›k›yor: Türkiye’nin en bilinen TV

manzaralar›ndan olan birbirini dinlemeden

sürekli temelsiz bir flekilde konuflan aç›k

oturum konuflmac›lar›n›n tam aksine, bir

çizgide ilerleyip dünyaya dair rasyonel bir

bak›fl aç›s› yaratmak ve inand›¤›n›z› net bir

flekilde ortaya koyabilmek gibi bir amaç

güdüyorsan›z “flimdi münazara yapmak

laz›m” dememeniz için hiçbir sebep yok.

S›rf bu yüzden münazara yapan birçok

kiflinin tart›flma bitti¤i anda içinden melodik

bir flekilde bilinçalt›nda ço¤altt›¤› tek ezgi

vard›r ki kulaklara hiçte yabanc›

gelmeyece¤ine eminim: “münazara, daha

fazla münazara.”

1.500’e yak›n kat›l›mc›
Bangkok’ta düzenlenen ve dünyan›n çeflitli

ülkelerinden 1.500’e yak›n kat›l›mc›n›n boy

gösterdi¤i dünyan›n en büyük tart›flma

platformu olan dünya üniversiteleri

münazara flampiyonas›nda, Koç Üniversiteli

ö¤renciler büyük bir baflar› göstererek yar›

finale ç›kt›lar.

Bangkok Assumption Üniversitesi’nin ev

sahipli¤inde düzenlenen bu y›lki flampiyona,

Avrupa, Asya ve Amerika’n›n en iyi

konuflmac›lar›n› bir araya getirdi. 900’ü

aflk›n tecrübeli münazarac› ve 500’e yak›n

jürinin kat›l›m›yla douz gün boyunca süren

turnuvada, Koç Üniversitesi Münazara

Kulübü’nden Ozan Mert Öndefl ve Handan

Orel Türkiye tarihinde bir ilke imza atarak

yapt›klar› 12 maç sonunda dünyan›n en iyi

sekiz tak›m›yla yar›flt›lar. Tart›flma kültürü

oturmufl ve y›llard›r bu ifli yapan üniversiteli

gençler aras›nda, henüz iki y›ld›r münazara

yap›yor olmalar›na ra¤men ikna kabiliyetleri

ve bilgilerini ispatlayan Türk münazarac›lar,

tüm dikkati üzerlerine ve Türkiye’ye çekti.

Büyük ilgiyle karfl›laflan Koç Münazara

tak›m›, ikinci dili ‹ngilizce olanlar

kategorisinde yar›flan 196 tak›m aras›ndan

en iyi sekiz tak›m ve 16 konuflmac› aras›na

girmeyi baflard›. “Birleflmifl Milletler’in paral›

asker kullanmas› desteklenmelidir”, “Tayvan

ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmelidir”, “AB yaln›zca

çevre koflullar›n›n iyilefltirilebilece¤i

devletlere direk yard›mda bulunmal›d›r”,

“Yetersiz medikal kaynaklar ölümcül

hastalar için kullan›lmamal›d›r” tart›fl›lan

konu bafll›klar› aras›nda yer ald›.

Yar› finale yükselen yolda hem

entelektüel, hem e¤lenceli tart›flma stilleriyle

göz dolduran Öndefl ve Orel, ‹ngiltere,

Hollanda, ABD, Hong Kong, Malezya,

H›rvatisyan gibi oldukça farkl› kültürlerden

ve Harvard, Yale, Cambridge, Oxford,

Stanford, Princeton Erasmus, MMU,

Rotterdam, Zagreb, Berlin gibi dünyan›n

sayg ›n  ün ive rs i t e l e r inden  ge len

tart›flmac›larla birlikte yapt›klar› maçlarda,

jüriler taraf›ndan en çok takdir toplayan

tak›mlardan biri oldular. Türkiye’de

entelektüel ve seviyeli tart›flma kültürünü

oturtmak için h›rsla ve istekle çal›flan Koç

Üniversitesi Münazara ekibi, Türkiye’de

henüz ilk kez görülmüfl böylesi büyük bir

baflar›y› elde ederek gelecekte hedeflenen

uluslararas› baflar›lar›n sinyallerini flimdiden

verdi.

oç Üniversitesi Münazara Kulübü, 28.

Dünya Üniversiteleri Münazara

fiampiyonas›’na kat›lmak üzere gitti¤i

Tayland’da önemli baflar›lar elde etti.

Baflkent Bangkok’ta 26 Aral›k-4 Ocak

tarihleri aras›nda düzenlenen ve Assumption

University of Thailand’›n ev sahipli¤ini

üstlendi¤i turnuvada Münazara Kulübü hem

münazara hem de organizasyon alanlar›nda

Türkiye ad›na ilkleri gerçeklefltirerek

Türkiye’de münazaran›n öncüsü olarak

konumunu sürdürdü.

Münazara ile alakal› her etkinli¤in girifli

münazara konseptini anlatmakla geçer,

adettendir. Bu tan›t›c› girifllerin bize fark

ettirdi¤i çok önemli bir nokta oldu. A¤z› çok

laf yapandan en suskun bünyelere kadar

birçok insan›n münazaran›n ne demek

oldu¤unu bilmemesinden ziyade eksik veya

yanl›fl bildi¤ini gösterme f›rsat›m›z oldu.

Bu yüzden münazaran›n asl›nda ne

oldu¤unu en do¤ru flekilde anlatt›ktan sonra

Koç Münazara Kulubü’nün Türkiye tarihinde

ilkleri nas›l baflard›¤›n› yazabiliriz. Türkiye’de

oluflmufl olan genel kan›, bünyesinde z›tl›k

bar›nd›ran her konunun amaçs›zca dahi

olsa tart›fl›labilece¤i üzerinedir (örn:

yo¤urdun rengi fenomeni). Münazara

bafllamadan 15 dakika önce bir konu

belirlenir ve bu mevzu güncel olmakla

beraber içinde yaflad›¤›m›z toplumu, devleti

veya dünyay›, politik, ekonomik veya

toplumsal olarak ilgilendirir. Münazarada

esas olan kiflisel inançlar›n gerektirdi¤inin

aksine hiç inanmad›¤›n›z tarafta yer alma

ihtimalinizin de bulunmas›d›r. Dört

konuflmac› yedifler dakikal›k konuflmalarla

hükümet taraf›n› savunur. Münazaran›n

güzelli¤i odur ki karfl›t görüflü savunan di¤er

bir dört kifli de ayn› süre zarf›nda tasar›n›n

sundu¤u argümanlar ›n tam aksi

pozisyonunda tecrübeli münazarac›lardan

oluflan jürileri kendi hakl›l›¤›na inand›rmaya

çal›fl›r. Münazaran›n interaktif geçmesinin

en önemli sebeplerinden biri de her

konuflmac›n›n yedi dakika boyunca karfl›

fikri savunanlara soru hakk› tan›mas›d›r.

Entelektüel birikim, ikna etme kabiliyeti ve

h›zl› düflünebilme üçlüsüne vak›f olman›n

münazara sonuçlar›n› pozitif yönde

etkiledi¤ini de not düflmek gerekiyor. Bu

tart›flmalar›n münazarac›lar için en önemli

katk›s› ise çift tarafl› düflünebilme olgusunu

oluflturmas› ve bireysel olarak oluflturulmufl

olan tabular›n analitik düflünmeyi

gelifltirerek afl›nd›r›lmas›na hizmet

e t m e s i d i r .  H e m e n  h e m e n  t ü m

münazarac›lar›n maruz kald›klar› soru olan

“Peki paylaflmad›¤›n›z fikirleri savunmak

biraz garip de¤il  mi?” sorusunu

cevapland›racak olursak Friedrich

Nietzsche’nin ünlü önermesi “Beni

öldürmeyen fley beni güçlendirir” yarg›s›na

14 15

Büyük hedeflere do¤ru

Bangkok’ta büyük
ilgiyle karfl›laflan
Koç Münazara tak›m›,
ikinci dili ‹ngilizce
olanlar kategorisinde
yar›flan 196 tak›m
aras›ndan en iyi 8 tak›m
ve 16 konuflmac›
aras›na girmeyi baflard›.

Koç Üniversitesi
Münazara Kulübü,

28. Dünya Üniversiteleri
Münazara

fiampiyonas›’na
kat›lmak üzere gitti¤i

Tayland’dan çok önemli
baflar›lar elde ederek

döndü.

K

Ozan Mert Öndefl > Hukuk 1. sınıf

Ö⁄RENC‹ KULÜPLER‹

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


zgür Düflünce ve ‹nsan Haklar›
‹nisiyatifi (ÖD‹H‹), okulumuzda

2007–2008 akademik y›l› bafl›nda üyelerinin
kiflisel çevrelerinde, di¤er üniversitelerde,
ülkemizde ve dünyada özgür düflüncenin
geliflimine ve insan haklar›n›n öneminin
anlafl›lmas›na, yay›lmas›na katk›da bulunmak
için kuruldu. ‹nisiyatif, bu ba¤lamda ne klasik
bir ö¤renci toplulu¤udur ne de yaln›zca
fark›ndal›k yaratmaya çal›fl›r. ÖD‹H‹, ad›n›n
sonundaki “inisiyatif” sözcü¤ünden de
anlafl›laca¤› üzere ilgi alan›na giren her
konuda etkin olmay› amaçlayan bir giriflimdir.

Bu ba¤lamda, inisiyatif haftal›k toplant›lar
yapar, seminerler düzenler (Kad›n Haklar›,
Türkiye’de Resmi Tarih ve Resmi ‹deoloji ‹nflas›
vb.), ilgi alan›na giren, izleyeni “rahats›z
etme” amac› güden filmler gösterir (Joyeux
Noel, Nefret, Kaplumba¤alar da Uçar). Okul
d›fl›nda saha çal›flmalar›nda bulunur. Bu
do¤rultuda Sar›yer Belediyesi ile yasal bir
zorunluluk olan Kad›n S›¤›nma Evi aç›lmas›
için müzakereler yürütür. Kentsel Dönüflüm
Projesi dolay›s›yla evleri y›k›lan, kimi aç›kta
kalan insanlar için para toplar, durumlar›n›n
düzeltilmesi için ilgili belediyeye kartpostal
fleklinde mektuplar yazar ve ne mutlu ki bize
belediye geri ad›m atar! Okula gelir, 10
Aral›k’ta “Evrensel ‹nsan Haklar› Haftas›”
olmas›, 8 Mart’ta “Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü” olmas› nedeniyle stand açar ve
alternatif eylemler düzenler. Bu dünyada
seçmedikleri bir yerde, seçmedikleri bir flekilde,
seçmedikleri bir bask›c› rejim içinde do¤up,
insanca yaflamak için ülkelerini terk eden
insanlar da oldu¤unu, ö¤renci merkezinin
ortas›na dört duvar içine “mülteci çad›r›”
kurarak sergiler. Dünyan›n herhangi bir yerinde
insan haklar› ihlaline u¤ram›fl herhangi biri
için ilgili ülkeye ihlalin giderilmesini talep
eden mektuplar yazar ve imzalat›r!
Uluslararas› Af Örgütü Acil Eylemleri,
üniversitenin böyle bir fleye ihtiyac› var diyerek
“Koç Kampus”u gelifltirme ve güzellefltirme

çal›flmalar›na giriflir ve flu anda kendilerinin
bile düflünmedi¤i daha nice fleyi yapmak
üzeredir.

ÖD‹H‹’de herkes kendi istedi¤i kadar iflin
içindedir. Fiili olarak bir yönetim kadrosu
yoktur ve bütün kararlar konsensüsle al›n›r.
Konsensüs, üye say›n›z kaç kifli olursa olsun,
ortaya at›lan bir teklif üzerinde herkesin
tamam diyebilecek noktaya gelmesidir.
Böylece, hem al›nan karar hiçbir flekilde bir
kiflinin fikri ya da karar› olmaz ve bir kiflinin
itiraz› bile tart›fl›l›r ve teklif yeniden
flekillendirilir. Sonuçta, hem %50+1’in %50-
1’e karfl› diktatoryas› olmaz, hem asl›nda
daha efektif karar al›n›r. Ayr›ca bir oylamaya
gerek yoktur, kimse bir itiraz ileri sürmezse,
herkes karara tamam vermifltir. Sonuç
al›nam›yorsa da karar al›nmaz çünkü o zaman
karar inisiyatifin karar› olmaz. Asl›nda
örgütlenme ve yap›yla ilgili çok da söyleyecek
fley yoktur, çünkü zaten öyle bir fley yoktur,
engel ç›kt›kça içtihat oluflacakt›r.

‹flin belki de en zevkli ayn› zamanda en
can al›c› yan›, yapabileceklerinizin hayal
gücünüzle s›n›rl› oldu¤udur. Çünkü Türkiye’de
insan haklar›yla, özgür düflünceyle u¤raflmak
istiyorsan›z, bir yerlerde bir flekilde hep
t›kanacaks›n›zd›r ve yapt›¤›n›z fleyin önemine
binaen t›kand›¤›n›z yerde kalmak a¤›r›n›za
gidece¤inden alternatif yollar arayacaks›n›zd›r.
Burada Einstein ÖD‹H‹’ye göz k›rpar, “hayal
gücü döndürür dünyay›” diyerek.

Özgür Düflünce ve ‹nsan Haklar› ‹nisiyatifi
üyelerinin her birinin Aristoteles amcalar›n›n
politik hayvan dedi¤i kimi zaman çok, kimi
zaman az, ancak farkl› farkl› fikirleri oldu¤unu
bilir, buna sayg› duyar, üstüne veciz bir söz
söyler: “‹nsan haklar› ideolojiler üstüdür.” Bu
ba¤lamda ‹nisiyatif, hem çok tarafl›, hem
tarafs›z, hem de otomatik taraft›r ama en çok
otomatik taraft›r. Bir insan haklar› ihlaline,
nerede olursa olsun, kim taraf›ndan yap›lm›fl
olursa olsun, kime yap›lm›fl olursa olsun,
hangi sebeple yap›lm›fl olursa olsun karfl›d›r

ve onun karfl›s›nda taraft›r. Bu ba¤lamda,
ÖD‹H‹’yi yanl›fl anlamland›ranlar, yanl›fl
anlamland›rmak isteyenler,  yanl›fl
anlamland›rmay› istemekten vazgeçmeyenler,
hatta yanl›fl anlamland›rmay› istemekten
vazgeçmeyi istemeyenler de sa¤ olsunlar.
Nitekim güzel bir inisiyatif üyesinin dedi¤i
gibi, “Haks›z elefltiriler de ifle yarar. Özelefltiri
yapm›fl olursun.”
 Özgür Düflünce ve ‹nsan Haklar› ‹nisiyatifi
inan›rki özgür düflünce, bir insan hakk›d›r.
Ayn› zamanda düflünceler fliddeti öngörmeyen,
fliddete teflvik etmeyen bir nitelikte oldukça
(Bkz: Sokrates, an unexamined life is not
worth living, Kant, J.S. Mill) serbestçe, güvenlik
kayg›s› tafl›madan ifade edilebilmesinin bir
haktan öte, toplumun sa¤l›kl› geliflmesi için
bir ihtiyaç oldu¤una inan›r. Zira en do¤ru
düflünce le r ,  ka rfl › t  düflünce le r in
tart›fl›lmas›ndan do¤ar. Son olarak tüm
zamanlar›n en muhteflem Türk filmi “Ulak”ta
da dedi¤i gibi “yapan kadar, bilip susan da
suçlu.” Biz bilip kula¤›m›z› t›kamak veya
daha fenas›, “hmmm öyle mi, iyi günler”
demek yerine bir fleyler yap›yoruz. Sonuç
al›yoruz da. Her pazartesi saat 5.00’te
t o p l a n › y o r u z  d a .  B e k l e r i z .
(ogkeskin@ku.edu.tr)

onser daha bafllamadan çok

heyecanl›yd›k. Kap›da bekleyen

herkeste ayn› heyecan› görebiliyordum.

Konser tam üç saat sürdü. Erkan O¤ur ve

‹smail Hakk› Demircio¤lu sahneye

ç›kt›¤›nda büyük bir alk›fl koptu. ‹ki sanatç›

ellerinde sazlar›, sahnedeki yerlerini ald›lar.

Sadece iki saz ile gerçekleflecek konser

muhteflem bir müzik ziyafeti olacakt›. Uzun

bir türkünün ard›ndan yap›lan aç›l›fl

konuflmas› Erkan O¤ur'dan geldi. Koç

Üniversitesi’nde bizlerle olduklar› için çok

mutlu olduklar›n› söyledi, daha sonra Pir

Sultan Abdal'›n bir türküsüne ba¤lad› sözü.

Ard› ard›na gelen türkülerin aras›nda

bizlerle konuflmaya devam eden Erkan

O¤ur, çok sessiz oldu¤umuzdan yak›nd›.

Oysa herkes tamamen türkülerin büyüsü

alt›ndayd›.

Çeflitli yörelerden çald›klar› türküler,

a¤›tlar hepimize duygulu anlar yaflatt›.

Türkülerin ard›ndan tekrar sessizlikle

baflbafla kalan Erkan O¤ur "Gördü¤ünüz

üzere pek e¤lenceli bir ifl yapm›yoruz"

derken, hem kendinin hem de ‹smail Hakk›

Demircio¤lu'nun hakk›n› yedi aç›kcas›.  Bol

bol alk›fl alan ikili Pir Sultan Abdal'›n “Ey

Benim Divane Gönlüm”üyle alk›fllar›

katlad›. Verdikleri k›sa aradan sonra Erkan

O¤ur bu sefer tek bafl›na sahneye ç›kt›.

Sadece bizimle, o anda do¤acak ve

ebediyen orada kalacak nameler ç›kt› büyük

üstad›n o meflhur perdesiz gitar›ndan.

‹smail Hakk› Demircio¤lu'nun sahneye

ç›kmas›yla s›ra hepimizin bildi¤i bir türküye

geldi “Divane Afl›k Gibi”. Alk›fllarla beraber

bizlerde türküye efllik ettik. Türküler tam

anlam›yla büyük bir sayg› ve sessizlikle

dinleniyordu. Herkes türküleri tad›na vara

vara dinlemenin keyfi içerisindeydi. “Ey

Zahit Saraba Eyle Ihtiram”, “Neden Geldim

‹stanbul'a” ve  perdesiz gitar›yla Erkan

O¤ur “Derdim Çoktur Hangisine Yanay›m”

gibi bir çok türküyü seslendirdi. ‹smail

Hakk› Demircio¤lu Atatürk'ün çok sevdi¤i

bir Selanik türküsü olan “Bülbülüm Alt›n

Kafeste”yi sunup tek bafl›na seslendirdi.

Ard›ndan yine bir Trabzon türküsü olan “Oy

Benüm Sevdüce¤um”i seslendirdi. Konserin

sonunda Sevgi Gönül alk›fllarla inliyordu.

Alk›fllara dayanamay›p tekrar sahneye gelen

ikili “Zeynebim” ile kapan›fl› yapt›. Eminim

salondaki herkes bu halk müzi¤i flöleninden

hayli duygulanm›fl ve mutlu olarak ayr›ld›.

Kulübümüz olarak bizler de bu konsere

emek vermifl olmaktan dolay› çok

huzurluyduk.
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Geçti¤imiz Aral›k
ay›nda Müzik Kulübü
olarak Erkan O¤ur ve

‹smail Hakk›
Demircio¤lu’nu

okulumuzda konuk
ettik. Seslendirdikleri

birbirinden güzel
türkülerle tam bir Türk

Halk Müzi¤i ziyafeti
verdiler.

K

‹ki üstad, bir konser
Demet Sar›kaya > Müzik Kulübü Baflkan›

Özgür düflüncenin sesi

Özgür Düflünce ve
‹nsan Haklar›
‹nisiyatifi (ÖD‹H‹),
üyelerinin kiflisel
çevrelerinde, di¤er
üniversitelerde,
ülkemizde ve dünyada
özgür düflüncenin
geliflimine ve insan
haklar›n›n öneminin
anlafl›lmas›na,
yay›lmas›na katk›da
bulunmak için
kuruldu.
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007 biterken, 2008’e girmeden, 29
Aral›k Cumartesi akflam› Rahmi Koç

Müzesi’nde kutlad›k yeni y›l›. 2006 Yeni Melek
Gösteri Merkezi. 2007 Efsane ‹stinye
Kampüsü’ne Veda. Ve 2008... Geçen y›l›n
ard›ndan, ‹stinye’nin yükselen ç›tas›n›n
kayg›s›yla, daha fazla ne yapabiliriz diye
düflünüldü. ‹lk kez böyle bir partiye ev
sahipli¤i yapacak tarihi bir mekan olan
Rahmi M. Koç Müzesi seçildi.

Muhteflem bir yeni y›l partisi
Ulafl›m, endüstri ve iletiflim tarihine adanm›fl
ilk önemli müze olan Rahmi M. Koç Müzesi,
Haliç'in k›y›s›nda, endüstriyel arkeolojinin
önde gelen örneklerinden olan muhteflem
binalar içinde yer al›yor. Müze, konumu,
bulundu¤u tarihi mekan ve ‹stanbul'un her
iki yakas›na da yak›n olufluyla böyle bir parti
için ideal bir seçenekti.  Koç Üniversitesi ve
Koç Vakf›’n›n da desteklerini alarak  parti
haz›rl›klar›na bafllad›k.

Müzede klasik otomobillerin sergilendi¤i
Erdo¤an Gönül Galerisi bu parti için özel
olarak düzenlendi. Öncelikle klasik
otomobiller salondan tafl›nd›. Mekana ses
ve ›fl›k sistemi kuruldu, y›lbafl› a¤açlar› ile
süslendi. Oturma gruplar›ndan barlara,
yemek standlar›ndan KÜ görüntülerinin
yans›t›ld›¤› projeksiyon gösterisine kadar
mekan kusursuz bir flekilde haz›rland›.
Davet l i l e r in  Taks im’den  ve  Koç

Üniversitesi’nden servislerle Rahmi M. Koç
Müzesi’ne ulafl›mlar› sa¤land›. Ayr›ca, özel
otomobiliyle gelen konuklara müzede 100
araçl›k ücretsiz otopark hizmeti sunuldu.
Davetlilerimizi mezun arkadafllar›m›zla
birlikte profesyonel bir ekip y›lbafl› süsleriyle
karfl›lad›. ‹çki ve ikram servisini Divan’›n

yapt›¤› partide ayr›ca d›flar›ya yine Divan
taraf›ndan yiyecek standlar› kuruldu.

Koç Üniversitesi mezunlar› yeniden
biraraya geldi. Yine bir y›l›n ve y›llar›n hasreti
birkaç saate s›¤d›r›lmaya çal›fl›ld›. Eski
dostlar görüldü, gecenin geç saatlerine kadar
dansedildi, e¤lenildi, kurtlar döküldü ve yeni
y›la merhaba dendi. Bakal›m gelecek y›l
neler yap›lacak? Parti nerede olacak? Kimler
gelecek? fiimdiden randevular verildi. Seneye
yeni bir y›lbafl› partisinde görüflmek üzere.

Dan›flman Mezun (Mentorship) Program›
Ö¤rencileri mezunlar ile biraraya getirerek,
mezunlar›n kariyer ve ifl hayat›nda edindikleri
tüm deneyimleri ö¤rencilerle paylaflmalar›n›
ve ifl hayat›na en iyi flekilde haz›rlanmalar›n›
sa¤lamak ve ö¤rencilerin yol haritas› ve
eylem plan› yapmalar›na profesyonel bir
destek vermek amac›yla, geçen y›l pilot
uygulama olarak yeniden bafllayan Dan›flman
Mezun (Mentorship) Program›, daha genifl
bir ö¤renci kat›l›m› hedefiyle ve daha fazla
dan›flman mezunun deste¤iyle bu dönem de
bafll›yor. Mart ay›nda ö¤rencilere program
tan›t›m› ve “Kariyer Planlama” sunumu
yap›lmas›n›n ard›ndan kariyer koçlu¤u ve
ifle yerlefltirme gibi  kariyer hizmetleri
alan›nda çal›flan E¤itiflim Kariyer
Enstitüsü’nün titiz çal›flmalar›yla ö¤renciler
kariyer planlar›na uygun mezunlarla
efllefltirilecekler.

Paneller
Ö¤rencilere kariyer yolundaki destekler
bununla da kalmayacak: Ö¤renci Konseyi
iflbirli¤iyle, iki y›ld›r gerçeklefltirilen
Mezunlar Panelleri, Mart ay›nda bafllayarak
devam edecek. Yine üç ayda üç panelle
farkl› sektörlerden Koç Üniversitesi
mezunu, profesyonelleri, deneyimlerini
p a y l a fl m a k  ü z e r e  ö ¤ r e n c i l e r l e
buluflturaca¤›z.

Daha yak›n olmak
Mezuniyet heyecan› sarm›fl mezun
adaylar›na daha yak›n olabilmek ve
Derne¤imizi tan›tmak için y›ll›k foto¤raf
çekimlerinde, Mezuniyet Balosu’nda,
Mezuniyet Töreni’nde yani her f›rsatta
ö¤rencilerin yan›nda olaca¤›z. Mezun aday›
ö¤rencilerimizi aram›za “hoflgeldin” demek
için, mezuniyete günler kala lokalimizde
a¤›rlayaca¤›z...

Tüm mezunlarla paylafl›m
Mezunlar Derne¤i’nin varl›k sebebi

mezunlara yönelik etkinlikler de devam
edecek. Mart ay›nda tüm üyelere aç›k olan
Yönetim Kurulu toplant›lar›m›zdan birinin
gündemi   mezunlar›m›z›n fikirlerini
paylaflmak, onlar› dinlemek, yeni çal›flma
arkadafllar› kazanmak olacak.

Mezunlararas› iletiflim güçleniyor
Yap›m aflamas›nda olan Mezunlar Derne¤i
web sitesi en yak›n zamanda kullan›ma
aç›lacak. Derne¤in faaliyetleri  ve
mezunlar›n bilgilerinin olaca¤› yeni site,
mezun lar ›m›z ›n  kend i  b i lg i l e r in i
güncelleyebilecekleri bir portal fleklinde
olacak. Ayr›ca bu dönem daha çok
mezunumuza ulaflmak, iletiflimi art›rmak
ve her dönemin temsil edilmesini
sa¤lamak amac›yla dönem temsilcileri
seçilecek. Derne¤in hem mezunlar›n hem
de ö¤rencilerin ihtiyaçlar›na daha çok
hitap edebilmesi, mezunlar aras›nda üye
say›s›n›n art›r›lmas› amac›yla mezunlara
ve ö¤rencilere ayr› ayr› anketler yap›lacak.
Ö¤renci ve mezunlar› daha iyi anlamak

onlara daha yak›n olmam›z› ve daha iyi
bir hizmet sunmam›z› sa¤layacakt›r.

Sosyal etkinliklerimiz
Bahar 2008 döneminde mezunlara yönelik
sosyal etkinliklerimiz de devam edecek.
Birlikte sinemaya, tiyatroya gidece¤iz,
‹stanbul flehir turuna kat›laca¤›z, karting
yapaca¤›z. Mezunlar›m›z›n üniversitedeki
etkinliklerden de haberdar olmalar› ve
üniversite ile ba¤lar›n› koparmamalar›
için üniversitedeki etkinlikleri de düzenli
olarak duyuraca¤›z. Ve sonra Mezunlar
Günü’ne haz›rl›k bafllayacak. Bu sene çok
özel ve farkl› bir Mezunlar Günü olacak
tüm mezunlar›m›z için. Yaz gelirken, Ku
Store’da da mezunlar›m›z› yineliklerle
karfl›layaca¤›z. Tüm bunlar› gerçeklefltirme
hedefiyle, enerjisiyle ve daha fazlas› için
hayallerle yola ç›kt›k 2008’de. Yeni
Yönetim Kurulumuzla... ‹lk etkinlik
2008 Y› lbafl›  Part is i ‘ydi .  Hepsini
gerçeklefltirebilmek ve daha ileriye, daha
güçlü gidebilmek umuduyla...

18 19

MEZUNLAR DERNE⁄‹

Her geçen y›l h›zla
büyüyen Koç

Üniversitesi Mezunlar
Derne¤i’nin yeni
Yönetim Kurulu

iflbafl›nda... Yönetimin
ilk etkinli¤i 2008 y›lbafl›

partisi oldu.

Sevgi Gönül Oditoryumu Bahar 2008 döneminde de
faaliyetlerine devam ediyor. Bu dönemin ilk konseri
piyano-flan üçlüsü olacak. Piyanist Osman
Bayman’›n eflli¤inde Kocaeli Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nde Ö¤retim
görevlisi flan sanatç›s› Engin Atalay ve ‹stanbul
Devlet Operas›’nda “Bat› Yakas› Hikâyesi” ve
“Fantastik” adl› eserlerde halen baflrol oynayan,
Karman ‹nce’nin “Galatasaray Senfonisi”nin dünya
prömiyerinde, soprano solosunu söylemifl olan flan
sanatç›s› Tülay Uyar, 12 Mart’ta üniversitemizde
verecekleri konserlerinde Napolitenler, film müzikleri,
bat› müzikalleri flark›lar›, Türküler, Time to Say
Goodbye, Amigos para Siempre gibi düetlerden
Türk müzikallerine kadar genifl bir yelpazeden eserler
sunacaklar.

26 Mart’ta ise ‹KSV iflbirli¤iyle, ‹KSV film festivali
çerçevesinde gösterime giren “Pan’›n Labirenti”
isimli film oditoryumumuzda gösterilecek. Guillermo
del Toro’nun savafl›n vahfletine de¤inen bir masal
niteli¤indeki fantastik korku filmi, 2007 Yabanc›

Dilde En ‹yi Film Oscar’›na aday gösterilmifl. 1944’te
‹spanya’n›n k›rsal kesiminde faflist rejim döneminde
geçen Labirent’in odak noktas›nda, annesi ve üvey
babas›yla birlikte, yaln›zl›k içinde ve hayal
dünyas›nda yaflayan Ofelia var. Ofelia, kocaman
bir labirent keflfeder ve labirentin bekçisi, yar› insan
yar› keçi Pan ile tan›fl›r. Pan ona yeralt› dünyas›n›n
prensesi olmas›n› teklif eder, ancak bunun için
dolunaydan önce yapmas› gereken üç ifl vard›r.
Elefltirmenlerin izlenmesini tavsiye etti¤i filmi
görmeyi sab›rs›zl›kla bekliyoruz.

Nisan ay›ndaki tiyatro festivalinin ard›ndan 30
Nisan’da Burcu Göker, Eric Jenkins ikilisi keman-
piyano konseri verecekler. Paris konservatuar›
mezuniyetinin ard›ndan Julliard School of Music’te
ve Chicago Lawrence Üniversitesi’nde ald›¤› keman
e¤itimine fluan Kanada’da Calgary Üniversitesi’nde
devam eden Burcu Göker, Lawrence Üniversitesi’nde
solistlik e¤itimini tamamlam›fl ve Calgary
Üniversitesi’nde yüksek lisans çal›flmalar›n›
sürdüren piyanist Eric Jenkins’la L. Van Beethoven,

F. Poulenc ve William eserler seslendirecekler.
Bahar döneminin son konseri ise 12 May›s’ta,

yaflam›n› New York’ta sürdüren Emir Gams›zo¤lu’nun
piyano resitali olacak. Gams›zo¤lu, Cemal Reflit
Rey Konser Salonu’nda da seslendirece¤i Goldberg
Varyasyonlar›’n› Sevgi Gönül Oditoryumu’nda da
çalacak.  Gi r ifl in  ücrets iz  o ldu¤u sanat
faaliyetlerimize tüm sanatseverleri bekliyoruz.

Dr. Evren Kutlay Baydar > Sanat Direktörü ve Ö¤retim Görevlisi

SGO 2008 bahar dönemi faaliyetleri
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Yeni hedefler peflinde!

Mezunlar Derne¤i
2008’de de yeni
projelere imza atmaya
devam ediyor.
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oç Üniversitesi ‹flletme Enstitüsü
e¤it ime, 1993 y› l ›nda Koç

Üniversitesi’nin kurulufluyla birlikte bafllad›.
1994 y›l›nda da Executive MBA program›
(Yöneticiler ‹çin ‹flletme Yüksek Lisans
Program›) aç›ld›. Bugüne kadar MBA
program› 478, EMBA program› ise 356
mezun verdi.

Koç Üniversitesi ‹flletme Enstitüsü
kuruluflundan itibaren, üniversitenin vizyonu
do¤rultusunda verdi¤i e¤itimlerle ülkemizde
model olmay› amaçl›yor. 1994 y›l›nda
bafllayan Executive MBA program› ülkemizin
ilk “Yöneticiler ‹çin ‹flletme Yüksek Lisans
Program›”. Günümüzde var olan çok say›da
Executive MBA program›, model olarak Koç
EMBA Program›’n›n baflar›s›n› gösteriyor.

Program›n süresi k›salt›ld›
Verilen e¤itimler konusunda daima yenilikleri
takip eden ve yap›lan özde¤erlendirmelerle
programlar›n› sürekli iyilefltirme çabas›nda
olan Koç Üniversitesi ‹flletme Enstitüsü,
kuruluflunun 15. y›l›nda yine önemli ad›mlar
att›. 2008–2009 akademik y›l›ndan itibaren,
iki y›ll›k tam zamanl› MBA program› 10 aya
indirildi. Bir yandan Avrupa’da ve son
zamanlarda say›lar› giderek artmakta olan
ABD’deki bir y›ll›k MBA programlar›, öte
yandan Türkiye’deki MBA adaylar›n›n son
y›llarda göstermifl olduklar› e¤ilimler, art›k
iki y›l süren MBA programlar›n›n çok uzun

oldu¤unu gösterdi. Bu gerçekten hareketle
ve 13 ay süren “Yöneticiler ‹çin ‹flletme
Yüksek Lisans Program›”ndan edinilmifl
deneyimle MBA program› yeniden
flekillendirildi.

Ders içerikleri yenilendi
2008–2009 akademik y›l›ndan bafllamak
üzere, Koç MBA program› her y›l a¤ustos ay›
ortas›nda bafllay›p, bir sonraki Haziran ay›
ortas›nda bitecek. Program› tamamlam›fl
olan ancak de¤iflim programlar›yla bir
dönem yurtd›fl›nda okumak isteyen
ö¤renciler, e¤itimlerini bir dönem daha
uzatarak, aral›k ay› sonunda mezun
olacaklar. Program›n süresi d›fl›nda di¤er
bir yenilik ise ders içeriklerinde oldu. Yeni
MBA program›nda ö¤renciler, 13 zorunlu ve
5 seçmeli olmak üzere toplam 18 ders
alacaklar.  Ayr›ca, yenilenmifl programa
insan kaynaklar› yönetimi, örgütsel davran›fl,
liderlik ve giriflimcilik gibi ifl piyasas›nda
donan›ml› bir profesyonel olmak için olmazsa
olmaz konular da programa dahil edildi.

Önümüzdeki akademik y›lda, MBA
program›ndaki de¤iflikli¤in d›fl›nda, bir
finans master program› ve iflletme dal›nda
doktora program› aç›lacak. Toplam 12 ayda
tamamlanacak olan söz konusu finans
master program› 15 Eylül’de bafllayacak ve
dersler Koç Üniversitesi’nin 2000–2001
e¤itim y›l›na kadar e¤itim verdi¤i ‹stinye’deki

binalarda yap›lacak. Derslerin, haftan›n iki
günü akflam saatlerinde (18:30-21:30) ve
cumartesi günleri yap›lacak olmas›,
programa e¤itim ile birlikte ifl yaflam›n› ayn›
anda sürdürebilme niteli¤i kazand›r›yor.
Program yedi zorunlu, üç seçmeli dersten
olufluyor. Yap›lan düzenleme ile MBA ve
Finans Master’› ö¤rencileri belli flartlara
ba¤l› olarak her iki programdan seçmeli
ders alabilecekler.

Yeni aç›lacak olan ‹flletme Doktora
Program›  tamamen akademisyen
yetifltirmeyi amaçl›yor ve programda yüksek
lisans yapm›fl olmak bir ön flart olarak
aranmayacak. Baflvuru için akademik
kariyeri hedefliyor olmak, ‹ngilizce biliyor
olmak, TOEFL, GMAT ve ALES’ten istenen
puanlar› sa¤lamak ve lisans veya yüksek
lisans e¤itimini baflar›yla tamamlam›fl
olmak gerekiyor.

oç Üniversitesi spor yat›r›mlar›na ve

faaliyetlerine tüm h›z›yla devam ediyor.

Eylül ay›nda yap›lan seçmelerle spor

faaliyetlerine bafllayan okul tak›mlar›m›z

flubat ve mart aylar›nda yo¤un bir turnuva

döneminden geçti. Ayn› dönemde spor

aktivitelerinin yan› s›ra ö¤rencilerin dört

gözle bekledi¤i salon yenilik çal›flmalar› da

büyük bir h›zla tamamland›.

Üniversitemizde ilk olarak uzun zamand›r

büyük ilgiyle beklenen fitness a¤›rl›k salonu

çal›flmalar› tamamland›. Zemini dahil tüm

ekipmanlar›n yenilendi¤i salonun projesiyle

üniversitemiz, sportif anlamda Türkiye

çap›nda en iyi fitness salonlar›ndan birine

kavufltu. Fitness ekipmanlar› konusunda

dünyan›n bir numaral› üreticisi “Life

Fitness” firmas›n›n son teknoloji seçkin

ekipmanlar›yla donat›lan salon, yenilik

çal›flmalar›n›n ard›ndan büyük bir ilgiyle

daha yo¤un olarak kullan›lmaya baflland›.

    Bir yenilik çal›flmas› da Cordio salonunda

yafland›. Y›lbafl› öncesi de¤ifltirilen bisiklet

ve eliptik cross trainer cihazlar›n›n yan› s›ra

LCD televizyonlu koflu band›na iki yenisi

daha eklendi. Bunlarla birlikte üçü televizyon

yay›n›na sahip toplam 12 koflu band› hizmet

vermeye bafllad› ve geçti¤imiz y›llarda yo¤un

talep nedeniyle yaflanan s›ra bekleme

s›k›nt›s› da en aza indirilmifl oldu. Yenilik

çal›flmalar› sonras› üniversitemizin spor

salonlar›na olan ilginin artmas›, yap›lan

çal›flmalar›n ne kadar yerinde oldu¤unu

gösterdi.

Centilmence mücadele
Bayan ve erkek basketbol tak›mlar›m›z Ayva

Basketbol Kupas› ‹stanbul Grubu

tamamlad›. Maç sonuçlar› flöyle: Bayan

tak›m› grup üçüncüsü oldu, erkek tak›m›

ise ayn› averaj ile yine grubunda

üçüncü oldu. 22 fiubat’ta Bursa Uluda¤’da

düzenlenen Türkiye Üniversiteleraras› Kayak

ve Snowboard fiampiyonas›’nda baflar›l›

sonuçlar alan Snowboard bayan ve erkek

tak›mlar›m›z Türkiye üçüncüsü oldular. Zorlu

do¤a flartlar› alt›nda antrenmanlar›n›

sürdürerek elde ettikleri bu baflar›l›

sonuçlardan dolay› kutluyoruz. Ayr›ca ekim

ay›nda elim bir trafik kazas› sonucu

kaybetti¤imiz snowboard tak›m› üyesi

baflar›l› sporcumuz geçen y›l›n Türkiye

dördüncüsü Kerem Ünlüer de müsabakalar

s›ras›nda unutulmad›. Tak›m arkadafllar›

Kerem Ünlüer’in resminin bas›l› oldu¤u

tiflörtleri antrenman ve ödül töreninde

giyerek onun an›s›n› yaflatt›lar.

Voleybol bayan tak›m›m›z, 3-7 Mart 2008

tarihleri aras›nda Sabanc› Üniversitesi’nin

ev sahipli¤i yapt›¤› Üniversiteleraras› C

Kategorisi Voleybol grup birincili¤inde

üniversitemizi baflar›yla temsil etti. Sonuçlar

flöyle: KÜ-Sabanc› Üniversitesi: 0-3; KÜ-

‹TÜ: 0-3; KÜ-Mimar Sinan Üniversitesi: 3-

1; KÜ-Okan Üniversitesi: 3-0. Al›nan bu

sonuçlarla Koç Üniversitesi Voleybol Tak›m›

grubunda üçüncü oldu.

Futbol erkek tak›m›m›z ise 3–7 Mart 2008

tarihleri aras›nda Bo¤aziçi Üniversitesi’nin

ev sahipli¤i yapt›¤› Üniversiteleraras› Salon

Futbol Müsabakas›’nda üniversitemizi en

iyi flekilde temsil etti. Sonuçlar flöyle: KÜ-

‹Ü: 1–16; KÜ-Bo¤aziçi Üniversitesi: 4–4;

KÜ-Galatasaray Üniversitesi: 3–3; KÜ-Bilgi

Üniversitesi: 2-3.

Bunlar d›fl›nda yak›nda bafllayacak olan

resmi müsabakalar  ise s › ras›y la

Üniversiteleraras› B Grubu Basketbol

Birincili¤i, Üniversiteleraras› A Kategorisi

ve C Kategorisi  Tenis Bir inci l i¤i

müsabakalar› için tak›mlar›m›z›n haz›rl›klar›

tüm h›z›yla devam ediyor. Nisan ay›nda

düzenlenecek 15. Koç Üniversitesi Basketbol

Turnuvas›’na kat›l›m›n yine yüksek olaca¤›

bekleniyor. Grup maçlar› devam eden 15.

Futbol Turnuvas›’nda finallere çok az bir

süre kald›.
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Koç’ta spor dolu günler

Yenilik çal›flmalar›
sonras› Koç

Üniversitesi’nin spor
salonlar›na olan ilginin

artmas›, yap›lan
çal›flmalar›n ne kadar

yerinde oldu¤unu
gösterdi.
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‹fiLETME ENST‹TÜSÜ

Verilen e¤itimler
konusunda daima
yenilikleri takip eden
ve yap›lan
özde¤erlendirmelerle
programlar›n› sürekli
iyilefltirme çabas›nda
olan Koç Üniversitesi
‹flletme Enstitüsü,
kuruluflunun 15.
y›l›nda yine önemli
ad›mlara imza att›.

K

Programlar›n son
baflvuru tarihleri:

MBA: 15 Temmuz 2008

MBA (Burslu): 30 Haziran 2008

Finans Master’›: 1 A¤ustos 2008

Executive MBA: 2 Haziran 2008

SPOR

KOÇ MBA’de de¤iflim ve
yenilik rüzgâr›...
KOÇ MBA’de de¤iflim ve
yenilik rüzgâr›...

Mehmet Bulak > Spor E¤itmeni

Ülgen Ak›n > ‹flletme Enstitüsü Koordinatörü

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


otele ihtiyac›m›z vard›. Hemen araflt›rmalara

bafllad›k ve uygun bir otel olan Maritim Pine

Beach City-Convention Center ile anlaflt›k

ve otel yönetimi ile ön protokol imzalad›k,

çünkü adayl›k dosyam›z›n içinde bu

anlaflman›n olmas› gerekiyordu. Daha sonra

Antalya Büyükflehir Belediyesi ile baz›

görüflmelerimiz oldu ve adayl›k dosyam›z›

detayl› flekilde haz›rlay›p, Kas›m ay› bafl›nda

yapt›rd›¤›m›z web sitesi üzerinden dünyaya

duyurduk. ‹lk baflta ald›¤›m›z tepkiler

oldukça olumluydu fakat bu olumlu

tepkilerin hemen hemen hepsinin

Avrupa’dan gelmesi bizi biraz karamsarl›¤a

itti. Çünkü seçimin yap›laca¤› yerin Tayland

olmas› nedeniyle Asya ve Avustralya

ülkelerinin elinde çok ciddi bir oy potansiyeli

vard›. Bu oylar› bir flekilde kazanmam›z

gerekiyordu. Bu yüzden Tayland’a gitmeden

önce tüm kat›l›mc›lara da¤›tmak üzere

kitapç›klar bast›rd›k ve k›sa bir tan›t›m filmi

haz›rlad›k. Tayland’a ayak basar basmaz

külis çal›flmalar›m›z bafllad› ve çeflitli

ülkelerden gelen tüm üniversitelere geç

saatlere kadar sunumlar yapt›k. Bu noktada

kulübümüz üyeleri Arda Ozansoy, Cemil

Dinmezp›nar, Handan Orel, Ozan Mert Öndefl

ve Can Okar gerçekten insanüstü gayret

gösterdiler. 1 Ocak 2008 günü Dünya

Münazara Konseyi seçim için topland› ve

aday ülkeler ülke temsilcilerine sunumlar›n›

son kez yapt›lar. Bizim haricimizde Singapur

ve Botswana aday ülkeler aras›ndayd›. ‹lk

tur oylama sonucu Singapur sürpriz bir

flekilde elendi ve ikinci tur oylama sonucu

82 oyun 56’s›n› alarak organizasyona ev

sahipli¤i  yapmaya hak kazand›k.

Bundan sonraki süreç nas›l iflleyecek?
Bundan sonra gün, gün neyi nerde

yapaca¤›m›z belli oldu¤undan sponsorluk

görüflmelerine a¤›rl›k verece¤iz. Dünyan›n

en büyük ö¤renci organizasyonu oldu¤undan

buna birçok firman›n sponsor olaca¤›n› ümit

ediyorum. Çünkü burda çok ciddi bir tan›t›m

söz konusu. Milyon dolarlar harcasan›z bu

tan›t›m› yapman›z oldukça güç. Bu y›l›n

A¤ustos ay›na kadar ço¤u haz›rl›¤›m›z›

tamamlam›fl olaca¤›z ve 15 ay civar› bir

süre  bek leyece¤iz .  Çok  önceden

haz›rl›klar›m›z› tamamlamam›z bize oldukça

uzun bir zaman kazand›rd›¤› gibi olabilecek

hatalar› da minimuma indirecektir. Burda

önemli olan iyi bir ekiple çal›flmak. Ekip

olarak oldukça uyumlu ve heyecanl›

çal›flt›¤›m›zdan oldukça keyifli bir süreç bizi

bekliyor.

2009 y›l›nda mezun olmufl biri olarak
organizasyonunu düzenleyeceksin, bu
konuda ne gibi tepkiler al›yorsunuz?
Ben olaya daha farkl› bir pencereden

bak›yorum. Bana göre bu y›l 15. y›l›na giren

Koç Üniversitesi’nde art›k yavafl yavafl

mezun ö¤renciler de üniversitenin aktif

yaflant›s›na kat›lmal› ve Koçluluk ruhu

oluflmal›. Ayrıca yaflamın bana vermifl

oldu¤u bazı fleyleri okulumla paylaflmalıyım.

Bu gelene¤in Koçlular arasında yerleflmesi,

Koç Üniversitesi'nin hem ülkemizde hem de

dünyada misyonunu gerçeklefltirmesine çok

yardımcı olacaktır. Örne¤in, Bo¤aziçi

Üniversitesi’ne bakt›¤›n›z zaman ö¤rencilerin

düzenledi¤i bir organizasyonda birçok mezun

gö reb i l i r s in i z .  Bö y l e  b i r  r uhun

üniversitemizde de olmamas› için hiçbir

sebep göremiyorum. Bu konuda gerek okul

yönetiminden gerekse arkadafllar›mdan

bana verilen destek beni fazlas›yla motive

ve mutlu ediyor.

Son olarak, kat›l›mc›lar› nas›l bir
flampiyona bekliyor?
Asl›nda, ortada bir anayasa söz konusu

o ldu¤undan konsepte  çok  faz la

dokunam›yoruz. Mesela flampiyonan›n 5.

günü komedi gecesi yap›l›yor ve bunu

de¤ifltirme flans›n›z yok. Fakat biz bu projeye

girip girmeme konusunda ikilem yaflarken

hep flunu düflündük; e¤er bu projeye

gireceksek bu yap›lm›fl olanlar›n en iyisi

olmal› ve sadece yapm›fl olmufl olmak için

yapmamal›y›z. Bu yüzden biz en iyisi için

çal›flaca¤›z ve organizasyon ekibine

bakt›¤›m›z zaman herkes oldukça tecrübeli

ve özverili. Kulüpçülükte hep bir söz vard›r:

”Gönüllülük esas›na dayan›p amatör ruhla

çal›flmak” fakat bu söze “Profesyonel ifller

ç›karmak” eklenmeli. Çünkü ekip olarak

gerçekten, profesyonel ifller çıkartıyoruz.

Ayr›ca burada Koç Üniversitesi Münazara

Kulübü olarak üzerimizde önemli bir misyon

tafl›yoruz. Çünkü henüz daha tart›flma

kültürünün tam olarak anlafl›lamad›¤› bir

ülkede yafl›yoruz. Bu kültürün yerleflmesi ve

yayg›nlaflt›r›lmas› bak›m›ndan bu tip

organizasyonlar çok büyük önem tafl›yor.

Çok basit bir örnek vermek gerekirse, halen

daha Avrupa Birli¤i ile müzakere yapabilecek

tam donan›ml› müzakerecilerimiz yok. ‹flte

bizim fark›m›z burada ortaya ç›k›yor çünkü

bizim iflimiz “ikna etmek”.

003 y›l ›ndan beri düzenledi¤i

uluslararas› turnuvalar ve geçti¤imiz

yaz 700 kiflinin kat›l›m›yla Türkiye’nin en

büyük ö¤renci organizasyonlar›ndan olan

“Vehbi Koç Avrupa Münazara fiampiyonas›

2007’ye ev sahipli¤i yapm›fl olan Koç

Münazara, Dünya Üniversiteleri Münazara

fiampiyonas›’n› 2010 y›l›nda Türkiye’de

düzenlemek üzere Dünya Münazara

Konseyi’ne teklif verdi. Organizasyon

komitesi baflkanlar› Fatih Mehmet ‹nal ve

Süleyman Onay’›n çabalar›yla haz›rlad›¤›

proje oldukça be¤enildi. Koç Münazara’n›n

daha önceki organizasyonlar›nda bulunmufl

ya da flöhretini duymufl olan ülkelerin

oylar›yla Türkiye, Botswana ve Singapur’u

iki turda eleyerek organizasyonun ev

sahipli¤ini yapma hakk›n› kazand›.

Türkiye’nin flimdiye kadar görece¤i en büyük

ö¤renci organizasyonu olacak olan

turnuvan›n, 27 Aral›k 2009-5 Ocak 2010

tarihleri aras›nda 1.500 civar›nda kat›l›mc›y›

Antalya’da a¤›rlamas› bekleniyor. 2009’da

gerçeklefltirilecek olan organizasyonun

ayr›nt›lar›n› ve  hikayesini Organizasyon

Komitesi Baflkan› 4. s›n›f Ekonomi Bölümü

ö¤rencisi Fatih Mehmet ‹nal’a sorduk.

Bu flampiyonay› düzenlemeye aday olma
fikri nas›l geliflti?
Bilindi¤i gibi 2007 y›l›n›n A¤ustos ay›nda

kampüsümüzde Avrupa Üniversiteleri

Münazara fiampiyonas›’n› düzenledik. Bu

organizasyon oldukça baflar›l› geçti ve

Avrupa’dan gelen kat›l›mc›lar›n bizi

flampiyona sonras› adeta ayakta alk›fllamas›

akl›m›za bu fikri getirdi. Fakat oldukça

yorucu geçen bir dönemden sonra aç›k

söylemek gerekirse hiçbirimiz çok fazla

istekli de¤ildik ve Dünya fiampiyonas›n›

düzenlemeye hak kazanman›n oldukça zor

oldu¤unu biliyorduk. Her ne kadar Avrupa’da

yapt›¤›m›z ifller çok iyi bilinse de flunu gayet

iyi biliyorduk ki bu flampiyonay› ülkemize

getirmek için Avrupa d›fl›nda dört k›tadan

gelen ülkeleri ikna etmemiz gerekiyordu.

Bunlar›n haricinde temel problemlerden biri

de flu anda kulübümüzde bulunan benim

de dahil oldu¤um bir grup arkadafl›m›z›n,

organizasyonu düzenlemeye hak kazansak

dahi, 2009 y›l›nda mezun olmufl olaca¤›yd›.

Bu kadar olumsuz flartlara ra¤men

kendimize inand›k ve adayl›k sürecimiz

bafllad›.

Adayl›k ve seçim süreci hakk›nda  bilgi
verir misiniz?
Aday oldu¤unuzu aç›klaman›z için yapmak

istedi¤iniz organizasyonun detaylar›n› somut

bir flekilde insanlara duyurman›z gerekiyor.

Bu yüzden flehir seçmemiz gerekiyordu ilk

baflta. Çünkü Dünya Münazara Konseyi

Anayasas› gere¤i bu flampiyonan›n tarihi

asla de¤iflmiyor. 27 Aral›k 2009’da

kampüsümüz müsait olmad›¤›ndan

organizasyonu kampüs d›fl›nda bir yerde

yapmak gerekiyor. K›fl mevsimi, trafik

problemi ve olas› masraflardan ötürü

b u  o r g a n i z a s y o n u  ‹ s t a n b u l ’ d a

gerçeklefltirmekten vazgeçtik ve Antalya’y›

seçtik. Antalya’da ikisi 2 bin kiflilik olmak

üzere en az 90 konferans salonu olan bir
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2003 y›l›ndan beri
düzenledi¤i uluslararas›

turnuva ve
organizasyonlarla
dikkat çeken Koç
Münazara, Dünya

Üniversiteleri Münazara
fiampiyonas›’na ev
sahipli¤i yapacak.

Koç Münazara, Dünya
Üniversiteleri Münazara
fiampiyonas›’n› 2010
y›l›nda Türkiye’de
düzenlemek üzere Dünya
Münazara Konseyi’ne
teklif verdi. Organizasyon
komitesi baflkanlar›
Fatih Mehmet ‹nal ve
Süleyman Onay’›n
çabalar›yla haz›rlad›¤›
proje be¤enildi.
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oç Üniversitesi, IBM'in her y›l,
bilimsel araflt›rmalar› desteklemek

için dünya genelinde s›n›rl› say›da verdi¤i
Araflt›rma Destek Ödülü'nü (IBM Shared
University Research Award) kazanarak bu
ödülü alan ilk ve tek Türk üniversitesi oldu.
Pazar de¤eri 200.000 ABD dolar›na yaklaflan
donan›m, yaz›l›m ve hizmet deste¤i ile çeflitli
iflbirli¤i imkanlar›n› kapsayan ödül,
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli¤i
Bölümü ö¤retim üyelerinden Doç. Dr. Metin
Türkay'›n "Tedarik Zincirinde ‹novasyon"
konulu projesine verildi. IBM, ödül program›
kapsam›nda Koç Üniversitesi'ne, Sistem x
sunucular› ve Intellisation ifl istasyonlar›
ile Websphere Business Modeler ve
Websphere Process Server yaz›l›mlar›, bu
ürünlerle ilgili teknik e¤itim ve destek
hizmetleri sa¤lad›. Ayr›ca Mühendislik
Fakültesi’nde "Tedarik Zinciri Araflt›rma
Merkezi" aç›ld›. Tedarik Zinciri Araflt›rma
Merkezi’nde gerçeklefltirilecek olan projeler
Doç. Dr. Metin Türkay ve Y. Doç. Dr. Sibel

Salman ile birl ikte, Jale Akyel' in
yönetimindeki IBM Türk Üniversite ‹liflkileri
birimi taraf›ndan koordine edilecek.

Tedarik Zinciri Araflt›rma Merkezi’nin
kurulufl amac› geleneksel olarak kar odakl›
olan tedarik zinciri ve lojistik sistemlerine
sürdürülebilirlik kavram›n› ve insani
amaçlar› da içeren yaklafl›mlar gelifltirmek.
Bu yaklafl›mlar farkl› projelerde test edilip
uygulanabilirlikleri ve faydalar› gösterilecek
v e  a y n ›  z a m a n d a  t ü m  d ü n y a
üniversitelerinde ifllenmek üzere ders
içerikleri de oluflturulacak. fiu anda alt›
farkl› proje Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans
ö¤rencilerinin kat›l›m›yla sürdürülmektedir.
Bu projeler afla¤›da anlat›lm›flt›r.

Sürdürülebilir Enerji Tedarik Zinciri:
Modern yaflam›n en önemli gereklerinden
olan enerji, reel ve servis sektörlerinde yo¤un
olarak kullan›lmakla birlikte tüm sosyal ve
yaflamsal aktivitelerde tüketilmektedir.
Enerji tedari¤i fosil yak›tlara dayal› olarak
oluflturulmufl olan enerji tedarik zincirlerinin
en büyük etkileri çevreye olmaktad›r. Fosil
yak›tlar›n yak›lmas› sonucu ç›kan sal›n›mlar
çevre kirlili¤ine yol açmakta ve bu sal›n›mlar
aras›nda önemli bir pay sahibi olan sera
gazlar› küresel ›s›nmaya sebep olmaktad›r.
TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenen bu projede
sürdürülebilir enerji teknolojilerinin tekno-
ekonomik analizi yap›larak yeni enerji tedarik
zincirleri oluflturmak üzere modelleme ve
eniyileme çal›flmalar› yap›lmaktad›r. fiimdiye
kadar yap›lan çal›flmalarda fosil yak›tlar›n
kullan›m›yla ortaya ç›kan ve sera etkisine
yol açan karbon dioksit gaz›n›n›n
yakalanmas› ve depolanmas›na yönelik
benzet im ve eniy i leme model ler i
oluflturulmufltur. Ayr›ca biyo-yak›tlar›n enerji
tedarik zincirlerine entegrasyonu konusunda
çal›flmalar da tamamlanm›flt›r. fiu anda
günefl enerjisinden elektrik üretimi için
kullan›lan fotovoltaik hücrelerin tekno-
ekonomik modellerinin gelifltirilmesine
devam ed i lmekted i r .  Mode l l eme
çal›flmalar›nda elde edilen tamsay›-kar›fl›k

çok amaçl› eniyileme problemlerinin
çözümüne yönelik algoritma gelifltirme
çal›flmalar› da devam etmektedir. Projenin
ileriki aflamalar›nda di¤er yenilenebilir enerji
üretim teknolojileri de incelenerek
sürdürülebilir enerji tedarik zinciri üzerinde
çeflitli eniyileme çal›flmalar› ve senaryo
analizleri yap›lacakt›r.

Afete Haz›r l ›k  Amac›yla Al tyap›
Güçlendirilmesi:  Afetler, ister do¤al olsun
ister insan kaynakl›, toplumlar için önemli
tehditler ortaya ç›karmaktad›r. fiiddetli
insani ve ekonomik kay›plara neden olduklar›
gibi, elzem altyap› ve servis sistemlerini
tahrip ederek insanlar›n günlük aktivitelerine
engel olmaktad›rlar. Söz konusu altyap›
sistemleri, yerleflim alanlar›, endüstriyel
yap›lar, çeflitli ulafl›m a¤lar›, enerji
sistemleri, su flebekeleri ve iletiflim a¤› gibi
endüstriyel sistemleri; ve sa¤l›k servisleri,
yiyecek ve tüketim mallar› da¤›t›m a¤›,
finans pazarlar› ve posta da¤›t›m flebekesini
de kapsayan birçok elzem servis sistemlerini
de kapsamaktad›r. TÜB‹TAK ve ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi (‹BB) taraf›ndan
desteklenen bu projede, afetlerin yol açt›¤›
risk faktörlerine maruz yerleflim bölgesindeki
bir altyap› flebekesinin dayan›kl›l›¤›n› ve
afet sonras› ifllevselli¤ini art›rmak
amaçlanm›flt›r. Bir altyap› flebekesindeki
ba¤lant›lar, afet sonras›nda farkl›
seviyelerde hasar veya çökme ile karfl›
karfl›ya gelmektedir. fiebekenin her
ba¤lant›s›, afet sonras› ya ifllevsel durumda,
ya da gördü¤ü hasardan dolay› kullan›lamaz
durumda olabilir. Ba¤lant›lar›n ifllevsel
olma olas›l›¤›, hangi afet senaryosunun
gerçekleflece¤ine ve ba¤lant›y› oluflturan
yap›lar›n dayan›kl›l›¤›na ba¤l›d›r. Riskli
bileflenlerin güçlendirilmesi ile (örne¤in
karayollar›nda köprü ve viyadüklerin
yap›lar›n›n güçlendirilmesi gibi) hasar
olas›l›klar› belli maliyetler karfl›l›¤›nda
azalt›labilir. Ancak risk alt›ndaki tüm
bileflenlerin güçlendirilmesi s›n›rl› kaynaklar
nedeniyle mümkün olmayacakt›r. Bu

durumda kaynak tahsisinde, afet sonras›
can ve mal kayb›n› en aza indirecek flekilde
plan yap›lmas› gereklidir. Afet öncesi
planlama aflamas›nda kullan›lmak üzere
belirsizlik alt›nda karar vermek için bir
matematiksel model ve nicel analiz
metodlar› gelifltirmifl ve deprem riski
alt›ndaki ‹stanbul’un flehir içi karayoluna
uygulanarak yat›r›m için öncelikli
ba¤lant›lar belirlenmifltir.

Afet Lojisti¤i: Her y›l dünyada çeflitli
boyutlarda do¤al ve insan kaynakl› 500’e
yak›n afet 200 milyon insan› etkisi alt›na
al›p, 75 bin civar› can kayb›na ve
milyarlarca dolarl›k maddi hasara sebep
olmaktad›r. Afetlerin yol açt›¤› insani ve
ekonomik kay›plar daha iyi planlama,
h a z › r l › k  v e  k o o r d i n a s y o n  i l e
azalt›labilmektedir. Afet durumunda yeterli
miktarda malzemenin ve etkilenen
insanlar›n istenilen yerlere zaman›nda
tafl›nmas› amac›yla afet öncesinde, olas›
afet senaryolar› alt›nda ihtiyaç planlamas›
yap›l›r. Gerekli ilk yard›m malzemelerinden
kuru g›da, battaniye gibi dayan›kl› olanlar
kritik noktalarda stoklan›r. Afet sonras›
koordinasyon ve da¤›t›m planlar›
oluflturulur. ‹stanbul’un son derece önemli
bir deprem tehlikesi ile karfl› karfl›ya oldu¤u
hepimizce bilinmektedir. 2000 y›l›nda
yay›nlanan bir bilimsel çal›flmaya göre 30
y›l içinde kuvvetli bir depremin yaflanma
ihtimali %62.6±15 olarak tahmin
edilmifltir. 2003’te gelifltirilen deprem
senaryolar› ve hasar tahminlerine göre olas›
bir depremde 30-40 bin can kayb›, 120 bin
a¤›r  yaral ›  ve  1,2 mi lyon evsiz
beklenmektedir. Afet lojisti¤ini yönetmek
üzere ‹BB taraf›ndan flehrin çeflitli yerlerine
Afet Müdahale Merkezleri’nin (AMM)
kurulmas› planlanmaktad›r. ‹BB Afet
Koordinasyon Merkezi  taraf ›ndan
desteklenen bu projede, merkezlerin
yerlerinin seçilmesi ele al›nmaktad›r. Bu
seçim yap›l›rken, afet sonras› ihtiyaç
malzemelerinin da¤›t›m› ile ilgili lojistik

operasyonlar ›n en etki l i  biçimde
uygulanabilirli¤i dikkate al›nan ilk unsurdur.
Bu noktada amaç, mümkün olan en k›sa
zamanda en fazla insana ulaflabilmektir.
Gerekli her bir malzeme için etkilenecek
yerleflim birimlerine belli bir uzakl›kta bir
AMM olmas› koflulu alt›nda malzeme
da¤›t›m zaman›n›n a¤›rl›kl› ortalamas›n›n
en aza indirildi¤i bir matematiksel model
kurulmufltur. ‹stanbul için deprem
senaryolar›, bu senaryolar alt›nda ulafl›m
a¤lar›n›n durumlar›, belirli bölgelerdeki
deprem riskleri ile hasar tahminleri ve
bölgeler aras›ndaki uzakl›klar gibi gerçek
veriler kullan›larak çeflitli yer seçimi
çözümleri üretilmifltir. 39 potansiyel yerden
4-5 tanesine AMM kurulmas›n›n yeterli
fayday› sa¤layaca¤› gözlenmifltir. Tesislerde
stoklanacak malzeme miktarlar›n›n ve
tedarikçilerinin daha detayl› çal›flmalar ile
belirlenmesi ve deprem sonras› seyahat
sürelerinin tahmini konusundaki çal›flmalar
devam etmektedir. Ayr›ca yaral›lar›n
hastanelere tafl›nmas›nda mevcut
ambulans ve hastane kapasitelerinin analizi
ile geçici hastanelerin yer ve kapasite seçimi
de ele al›nmaktad›r.

Çok Modlu Tafl›mac›l›k ve Marmaray’da
Ro-La Kullan›m›: Lojistik faaliyetlerin en
önemli aflamalar›ndan birisi olan
tafl›mac›l›k karayolu, demiryolu, denizyolu,
havayolu ve boru hatt› olmak üzere farkl›
modlar kullan›larak yap›labilmektedir. Bu
modlardan baz›lar› ekonomik baz›lar› ise
çevreye olan net etki bak›m›ndan daha
avantajl›d›r. TÜB‹TAK ve ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi taraf›ndan desteklenen bu
projede çok modlu tafl›mac›l›k sistemlerinin
tasarlanmas›na ve iflletilmesine yönelik
modelleme ve eniyileme çal›flmalar›
yap›lmaktad›r. Projede gelifltirilen modeller
ve çözüm yöntemleri Marmaray sistemine
uyarlanarak Marmaray’›n Ro-La tafl›mac›l›¤›
için kullan›lmas›na yönelik analizler
yap›lmaktad›r.

Marmara Bölgesi Otomotiv Lojisti¤i
Planlamas›: Türkiye’nin ihracat›nda en
büyük pay sahibi olan otomotiv sektörü hem
otomotiv üretiminde ihtiyaç duyulan
hammadde ve parçalar›n tedari¤inde hem

de üretimi tamamlanm›fl ürünlerin talep
noktalar›na ulaflt›r›lmas›nda ciddi bir lojistik
altyap›s›na ihtiyaç duymaktad›r. Otomotiv
Sanayi Derne¤i taraf›ndan desteklenen bu
projede Marmara Bölgesi’nde yerleflik olan
otomotiv üretim tesislerinde operasyonlar›n
desteklenmesine yönelik sürdürülebilir bir
lojistik altyap›s› ve üstyap›s› kurulmas›na
yönelik analizler yap›lmakta ve bu yönde
at›lacak ad›mlar incelenmektedir.

Piller için Tersine Lojistik Sistemi ve Pil
Geridönüflüm Tesisi Kurulmas›: Günlük
hayat›m›zda bir çok amaç için kullanmakta
oldu¤umuz piller kullan›m ömürlerini
tamamlad›ktan sonra at›k haline gelmekte
ve geri dönüflümleri sa¤lanmad›¤›nda ise
yüzy›llar boyunca çevreye zarar vermeye
devam etmektedir. TÜB‹TAK Marmara
Araflt›rma Merkezi ve ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi taraf›ndan desteklenen bu
projede piller için tersine lojistik sisteminin
tasarlanmas›na yönelik modelleme ve
eniyileme çal›flmalar› yap›lmaktad›r. Ayr›ca
projede pil geridönüflüm tesisi tasarlanmas›
ile operasyon plan ve çizelgelerinin
oluflturulmas›na yönelik çal›flmalar da
yap›lmaktad›r. Proje sonucunda ‹stanbul’da
at›k pil geri dönüflüm tesisinin kurularak
hizmete al›nmas› planlanmaktad›r.

Bor ‹flletmelerinde Su Kullan›m›n›n
Eniyilenmesi: Ülkemiz aç›s›ndan stratejik
bir öneme sahip olan bor madeninin
i fl l e n m e s i n d e  y o ¤ u n  o l a r a k  s u
tüketilmektedir. Sürdürülebilir kalk›nma
için en önemli yaflamsal kaynaklardan biri
olan suyun verimli ve minimum düzeyde
kullan›m›na yönelik çal›flmalar, özellikle
suyun tekrar  kul lan› labi l i r l i¤ inin
sa¤lanmas›, çeflitli teknolojiler ile geri
kazan›m›, kalitesinin art›r›lmas› ve
maliyetinin düflürülmesi çal›flmalar› oldukça
önem kazanm›flt›r. Eti Maden ‹flletmeleri
Genel Müdürlügü ve TÜB‹TAK Marmara
A r a fl t › r m a  M e r k e z i  i fl b i r l i ¤ i y l e
gerçeklefltirilecek olan projede bor
iflletmelerinde taze su tüketimini ve at›k
su oluflumunu en alt düzeye indirgeyecek
en iyi su kullan›m a¤lar›n›n tasarlanmas›
ve ideal su kullan›m›n›n sa¤lanmas›
amaçlanmaktad›r.
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Koç Üniversitesi, IBM'in
her y›l, bilimsel

araflt›rmalar›
desteklemek için dünya
genelinde s›n›rl› say›da

verdi¤i Araflt›rma Destek
Ödülü'nü kazanarak bu
ödülü alan ilk ve tek Türk

üniversitesi oldu. Ödül
Doç. Dr. Metin Türkay'›n

"Tedarik Zincirinde
‹novasyon" konulu

projesine verildi.

Tedarik zincirinde inovasyon
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s›n›rlanmaya bafllad›. Buna ra¤men

1980’den itibaren Türkiye’de Osmanl›

miras›n›n olumlu bir flekilde gözden

geçirilmesi sebebiyle de hamamlar› ziyaret

eden Türk ziyaretçilerin say›s› artt›.

Hamamlar›n Anadolu miras›, Osmanl›

ve Türk kültürleri aç›lar›ndan yeri ve önemi

düflünülünce üzerlerinde bugüne kadar

yap›lan ciddi araflt›rmalar›n yeterli

oldu¤unu söylemek mümkün de¤ildir. Bu

eksikli¤in sebeplerinden biri olarak

hamamlar hakk›ndaki hem tarihsel hem

de güncel yanl›fl anlamalar› saymak

mümkündür. Örne¤in birçok oryantalist

eserde hamamlar›n cinsellikle egzotizmin

kar›flt›¤› mekanlar olarak sunulmas›, bat›l›

popüler düflüncede hamamlar›n as›l

ifllevleriyle ilgisiz önyarg›lar›n oluflmas›na

neden olmufltur. Oryantalist hayal gücü

ile desteklenen yanl›fl bilgileri ve önyarg›lar›

sadece bat›yla s›n›rlamak do¤ru olmaz.

Anadolu hamamlar ›n ›n  mirasç›s ›

konumundaki Türkiye’de de bu mekanlar›n

tarihsel ve güncel ifllevleriyle ilgili yayg›n

bilgi ve düflünceler ya yanl›fl bilgilerle

doludur, ya da tamam›yla yetersizdir.

Kendilerini bunun gibi eksiklikleri

kapatmaya ve yanl›fll›klar› düzeltmeye

adayan araflt›rmac›lar, çal›flmalar›n›

sempozyuma kat›lan merakl› kalabal›kla

paylaflt›lar. Dünyan›n çeflitli yerlerindeki

sayg›n kurumlardan gelen sempozyum

konuflmac›lar› aras›nda flu isimler

bulunuyor: Nebahat Avc›o¤lu (Columbia

University Institute for Scholars, Paris),

Albrecht Berger (Ludwig-Maximilians-

Universität, Münih), Stephen Blake (Center

for Early Modern History, University of

Minnesota), Nina Ergin (Koç Üniversitesi),

Çi¤dem Kafesçio¤lu (Bo¤aziçi Üniversitesi),

Eleni Kanetaki (NTUA, Università di Roma

La Sapienza), Machiel Kiel (Hollanda

Araflt›rma Enstitüsü), Astrid Meier

(Universität Zürich), Günsel Renda (Koç

Üniversitesi), Lara Tohme (Wellesley

College), Ahmet Yaflar (Fatih Üniversitesi),

ve Ayfl›l Yavuz (ODTÜ). Sempozyumda

sunulan araflt›rmalar güncellenmifl bir cilt

halinde Peeters taraf›ndan ‹ngilizce, Yap›

Kredi Yay›nevi taraf›ndan Türkçe olarak

bas›lacak.

nadolu Medeniyetleri Araflt›rma

Merkezi’nin y›ll›k sempozyumlardan

ikincisi, bu y›l 7-8 Aral›k 2008 tarihinde

“Anadolu Medeniyetlerinde Hamam

Kültürü: Mimarl›k, Tarih ve ‹mgelem”

bafll›¤› alt›nda düzenlendi. Sempozyuma

kat›lan araflt›rmac›lar, Anadolu’daki çeflitli

y›kanma mekanlar›n› ve hamamlar›

antik ça¤lardan Bizans’a, Osmanl›

‹mparatorlu¤u’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne

ve ötesine uzanan genifl bir yelpazede

tart›flmak üzere ilk defa bir araya geldi.

Prof. Fikret Yegül’ün (University of

Ca l i f o rn ia ,  S t .  Ba rba ra )  aç › l › fl

konuflmas›nda da belirtti¤i gibi, mimari

ve sanatsal özelliklerinin yan›nda hijyen,

rahatlama, iletiflim gibi sosyal ve kültürel

ifllevlerinden dolay› Anadolu kültüründe

hamamlar her zaman önemli bir yere sahip

olmufltur.

Antik Ça¤’›n Anadolusu, flimdiye kadar

üzerinde çokça çal›fl›lm›fl olan Sardis, Milet

ve Efes y›kanma kompleksleri gibi

övünülecek büyüklükte y›kanma yerlerine

sahiptir .  Bunlar Roma’n›n termal

banyolar›yla belki kapsam ve boyut olarak

ka rfl › l afl t › r › l amaz la r  ama  Roma

‹mpara to r l u¤u ’nun  m imar l › k  v e

mühendislik yetisi ile banyo kültürünü

Anadolu’da yans›tmalar› aç›s›ndan

önemlidirler. Daha küçük boyutlarda infla

edilen Bizans banyolar› da Roma gelene¤ini

devam ettirmifllerdir. Sekizinci yüzy›la

gelindi¤inde toplu y›kanma, h›ristiyanl›¤›n

ç›plakl›¤a karfl› ç›kmas› ve y›kanmam›fl

bir bedeni daha yüksek bir ruhani seviyeye

ulaflmak için araç olarak görmesi sebebiyle

iyice gözden düflmüfltü. Bu sebepten dolay›

Anadolu’da bu devre ait pek az arkeolojik

kal›nt› hayatta kalm›flt›r. Buna ra¤men

Bizans hamamlar› sadece günlük hayat›n

bir parças› olarak de¤il ayn› zamanda

islami hamamlara örnek olmas› aç›s›ndan

hamam kültürünün günümüze uzanan

çizgisinde büyük bir rol oynam›fllard›r.

Ortaça¤ ve erken modern ça¤larda

hamamlar Anadolu’da hayat›n vazgeçilmez

bir parças› olmufltu. Bir yandan hijyen ve

sosyalleflme görevlerini yerine getirmifl,

öte yandan camilerin, hastanelerin ve

aflevlerinin ayakta kalmas› için gereken

paray› sa¤layarak sosyal yard›mlaflman›n

de¤iflmez unsurlar› olmufllard›r. Selçuklu

ve Osmanl› dönemlerinde de, çok say›da

hamam imparatorlu¤un egemenli¤indeki

tüm bölgeleri süslüyordu. Temizli¤in ve

sosyal hayat›n kurumlar› olan hamamlar

ayn› zamanda hükümdar›n, hamam

sahiplerinin ve bulunduklar› flehrin gücünü

ve zenginli¤ini gösteren simgelerdi. Ancak

19. yüzy›lda Bat› tarz› bireysel banyolara

sahip evler popüler hale gelince geleneksel

haftal›k hamam ziyaretlerinin modas›

geçmeye bafllad›. Daha sonraki y›llarda,

hamamlar› aç›k tutmak için gereken

ekonomik destek sadece yabanc› turistlerle

FEN - EDEB‹YAT FAKÜLTES‹
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Anadolu Medeniyetleri
Araflt›rma Merkezi’nin

y›ll›k sempozyumlardan
ikincisi, bu y›l 7-8 Aral›k
2008 tarihinde “Anadolu

Medeniyetleri’nde
Hamam Kültürü:

Mimarl›k, Tarih ve
‹mgelem” bafll›¤› alt›nda

gerçeklefltirildi.

Hamamlar›n Anadolu
miras›, Osmanl› ve Türk
kültürleri aç›lar›ndan yeri
ve önemi düflünülünce
üzerlerinde bu güne
kadar yap›lan ciddi
araflt›rmalar›n yeterli
oldu¤unu söylemek
mümkün de¤ildir.

Anadolu Medeniyetleri’nde hamam kültürü
A Sempozyuma kat›lan

araflt›rmac›lar,
Anadolu’daki çeflitli

y›kanma mekanlar›n›
ve hamamlar› antik
ça¤lardan Bizans’a,

Osmanl›
‹mparatorlu¤u’ndan

Türkiye
Cumhuriyeti’ne ve

ötesine uzanan genifl
bir yelpazade

tart›flmak üzere ilk
defa bir araya geldi.

Dr. Nina Ergin
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ir çal›flmaya belirli süre için tümden

dalmak kendili¤inden tatmin edici

bir deneyim olabilir ve ayr›ca geriye önemli

akademik kazanç da b›rakabilir. Dört k›tada

25 y›l içinde, yüzlerce lisans ve lisansüstü

üniversite ö¤rencisi, Prof. Dr. Nihat Berker’in

yo¤un programl› dersleriyle, böyle bir

istatistik fizik deneyimini baflard›. Bu süreç,

Ocak 1983’te MIT’ten Brezilya’ya ziyarette

bafllay›p, 2007 yaz›nda, Prof. Dr. Berker ile

Koç Üniversitesi (KÜ) ve Türkiye’nin di¤er

birçok üniversitesinden oluflan bir ekip

taraf›ndan yürütülen 12 günlük yo¤un bir

derse eriflti. 2008 yaz›nda, 12 günlük yo¤un

programl› ders deneyimi, “Artt›r›lm›fl

Mekanik” konusuyla, ilk defa olarak lise

ö¤rencilerine sunulacak. Ayr›ca, 12 günlük

istatistik fizik dersi bütün Türkiye’den

üniversite ö¤rencilerine 2008 yaz›nda yine

sunulacak. Bu dersler az bir önbilgi, çok

motivasyon ve dayan›kl›l›k gerektiriyor, fakat

60 kadar ö¤renci ve bir düzine ö¤retim

üyesinin çok güçlü grup dinami¤inden

yararlan›yor.  

‹statistik fizik dersi, Faz Geçiflleri ve

Renormalizasyon Grubu konusunda, Prof.

Dr. Berker’in MIT’te 20 y›ll›k ö¤retim üyeli¤i

s›ras›nda gelifltirdi¤i dersin yo¤unlaflt›r›lm›fl

fleklini oluflturuyor. Erzurum Atatürk

Üniversitesi’nde Ocak 2007’de verilen ders,

140 ö¤renci taraf›ndan al›nm›fl, Kayseri

Erciyes Üniversitesi’nde ise Mart 2007’de

verilen dersi 51 ö¤renci taraf›ndan al›nm›fl.

Bu ders, Temmuz 2007’de, Kandilli’deki

TÜB‹TAK–Bo¤aziçi Üniversitesi Feza Gürsey

Araflt›rma Enstitüsü’nde, Abant ‹zzet Baysal

Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ayd›n

Adnan Menderes Üniversitesi, Bo¤aziçi

Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi,

Eskiflehir Anadolu Üniversitesi, Eskiflehir

Osmangazi Üniversitesi, ‹TÜ, ‹stanbul

Üniversitesi, ‹zmir Dokuz Eylül Üniversitesi,

‹zmir YTE, Kayseri Erciyes Üniversitesi,

K›rflehir Ahi Evran Üniversitesi, Koç

Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ni¤de

Üniversitesi, ODTÜ, Sivas Cumhuriyet

Üniversitesi, Van Yirminci Yüzy›l Üniversitesi,

YTÜ ve TEV ‹nanç Lisesi’nden 58 ö¤renci

taraf›ndan al›nd›. On gün süreyle devam

eden dersin günlük program› 9.00–15.00

aras› Prof. Berker taraf›ndan veriliyor. 9.00

ve 11.00’de iki s›navl› (ve yemek aral›!)

ders, ertesi güne olan ancak ö¤leden sonra

iki tane problem çözümüne odakl› uygulama

s›n›f›yla destek alan MIT’in haftal›k ödevinin

yar›s› ve bir güncel araflt›rma seminerinden

olufluyordu. Uygulama s›n›flar› ve güncel

araflt›rma seminerleri, bu dersi daha

önceden yüksek baflar›yla tamamlam›fl, KÜ,

F. Gürsey Araflt›rma Enstitüsü, ‹TÜ, ‹zmir

Dokuz Eylül  Üniversitesi ,  Kayseri

Üniversitesi’nden 11 kiflilik bir ö¤retim

kadrosu taraf›ndan verildi. FGE taraf›ndan

yemekleri verilen ö¤renciler, FGE ve ‹TÜ’de

kald›lar. Ö¤retim üyeleri, birebir yard›m için,

her akflam 21.30’a kadar ö¤rencilerin

yan›nda oldular. Ders, 11. ve 12. günlerde,

yaz›l› ve sözlü final s›navlar›yla sonland›.

Derse bafllayan 58 ö¤renciden 48’i dersi

tamamlad› ve istisnas›z geri dönüflüm

formlar›nda verilen derslerden çok memnun

kald›klar›n› belirttiler.

Liselilere Artt›r›lm›fl Mekanik dersleri

Üniversite ö¤rencilerine yönelik olan

istatistik fizik dersi, MIT, Rio de Janeiro,

‹TÜ, FGE, Erzurum ve Kayseri’de defalarca

denenmiflti.  fiimdi yeni bir giriflim daha

hayata geçiriliyor. 12 günlük yo¤un

programl› bir ders. “Artt›r›lm›fl Mekanik”

ad› alt›nda ve liseli ö¤rencilere yönelik

olarak, 17–28 A¤ustos 2008 tarihinde

FGE’de verilecek. Ders üniversite birinci y›l

mekanik dersini derinli¤ine içerecek.

Örne¤in, kütle çekimi Gauss yasas›, üç

boyutta saç›lma dinami¤i, simetrik

potansiyelde hareket dikkatle ifllenecek.

Ders, özel görelilik ve basit kuantum

mekanikle art›r›lacak. Dersin program›,

yukar›da belirtilmifl olan istatistik fizik

dersinin ayn› olacak, ancak ö¤renciler kendi

evlerinde kalacaklar. Fakat ulafl›m, kahvalt›

ve ö¤le yeme¤i imkân› sunulacak (Bu

derslerin hiçbirinde ö¤rencilerden hiçbir

ücret al›nmamaktad›r). Artt›r›lm›fl mekanik

dersleri Prof. Dr. Berker taraf›ndan,

uygulamalar ve güncel araflt›rma seminerleri

ise KÜ ve ‹TÜ’den oluflan bir ekip taraf›ndan

verilecek. Araflt›rma seminerleri, günümüzde

fizi¤in en önde konular›n› tan›tmak üzere

süper iletkenlik, biyo-yumuflak-yo¤un

madde, küçük-dünya ve di¤er a¤lar,

kozmoloji, fotonik, nanoteknoloji, vs.

konular›n› kapsayacak. Artt›r›lm›fl Mekanik

dersi lise ö¤rencilerine yönelik olsa da

(önbilgiden çok motivasyon ve dayan›kl›l›k

gücü olanlara), temel fizik bilgisini

pekifltirmek isteyen üniversite ö¤rencilerinin

de baflvurular›  de¤erlendir i lecek.

Ayr›ca, istatistik mekanik dersi de, 13–24

Temmuz 2008 tarihlerinde FGE’de verilecek.

Ö¤retim elemanlar›, Koç Üniversitesi,

Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi, F. Gürsey

Araflt›rma Enstitüsü, ‹zmir Dokuz Eylül

Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi,

‹TÜ,  ODTÜ ve S ivas Cumhur iyet

Üniversitesi’nden olacak. Temmuz 2007’deki

dersin s›n›f birincileri, Temmuz 2008’deki

dersin ö¤retim üyeleri aras›nda yer alacak.

“Artt›r›lm›fl Mekanik” ve “Faz Geçiflleri ve

Renormalizasyon Grubu” dersleri üzerine

b i l g i  v e  b a fl v u r u  f o r m l a r ›

http://home.ku.edu.tr/~nberker/ web

adresinden ulaflabilirsiniz.

Prof. Dr. Berker, “Liselilere yönelik ders,

belki de meslek yaflam›m›n en önemli e¤itim

hizmeti olacakt›r,” diyerek dersler hakk›nda

flunlar› söyledi:  “Belki de kaç›n›lmaz yerel

bir süreç olarak, üniversite girifl s›nav›na

haz›rl›k için, test usulünde büyük bir idman

olarak sarf edilen çabalardan, lise

e¤itimimizde önemli bir aç›k vard›r. Bu aç›k,

uzun soluklu problemleri kurup çözmekte,

fiziksel gerçekleri, kal›p d›fl› problem çözme

tekniklerini ve çözümlerin fiziksel yorumunu

bir araya getirmede ve en önemlisi bilimsel

u¤rafl ve analizde tatmin ve mutluluk

hissetmekte olan eksikliktir. Bu bofllu¤u

dolduraca¤›z.  Gelecek y›llarda, liselilere

verilen bu tür ders yelpazesini daha da

geniflletece¤iz.”
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FEN - EDEB‹YAT FAKÜLTES‹

Dört k›tada 25 y›l
içerisinde, yüzlerce
lisans ve lisansüstü

ö¤rencilerine
Prof. Dr. Nihat Berker

öncülü¤ünde verilen
istatistik fizik dersleri bu

yaz da devam edecek.
Bu y›l ayr›ca lise

ö¤rencilerine yönelik
Artt›r›lm›fl Mekanik

dersleri verilecek.

B

Bu yaz 12 günlük
yo¤un programl› ders
deneyimi, “Artt›r›lm›fl
Mekanik” konusuyla

ilk defa lise
ö¤rencilerine

sunulacak. Ayr›ca
geçti¤imiz y›l baflar›yla
tamamlanan istatistik
fizik dersi bu yaz yine

bütün Türkiye’den
üniversite

ö¤rencilerine
verilecek.

“Artt›r›lm›fl Mekanik”
ve “Faz Geçiflleri
ve Renormalizasyon
Grubu” dersleri üzerine
bilgi ve baflvuru formlar›
/http://home.ku.edu.
tr/~nberker/ web
adresinden
ulaflabilirsiniz.

Liselilere 12 A¤ustos’ta
Artt›r›lm›fl Mekanik

Temmuz 2007’de verilen 12 günlük Faz Geçiflleri ve Renormalizasyon Grubu dersinin ö¤rencileri ve ö¤retim üyeleri (Foto¤raf: Cengiz Acun)
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ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi

Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Gürhan

Canl› ile reel pazarlamadan sanal aleme,

reklamlardan Facebook’a çeflitli konular

hakk›nda görüfltük.

Gizem Koç (GK): Çal›flmalar›n›zdan

edinmifl oldu¤um izlenime göre, ana ilgi

alanlar›n›z› Tüketici ‹liflkileri Yönetimi

ve Tüketici  Davran›fl›  (Psikoloji)

oluflturuyor. Bu durumda psikolojinin

pazarlama alan›ndaki rolüyle ilgili olarak

ne düflünüyorsunuz? ‹fl ‹daresi okuyan

ve Pazarlama’ya ilgi duyan ö¤rencilere

ö¤renim hayatlar›nda Psikoloji dersleri

almalar›n› da tavsiye eder misiniz?

Zeynep Gürhan Canl› (ZGC): Pazarlamay›

di¤er ifl kollar›ndan ay›ran özellik müflteri

odakl› olmas›d›r. fiirketler müflterilerin

psikolojisini anlamaya çal›flarak onlar›n

ihtiyaçlar›na rakiplerinden daha iyi hitap

etme çabas› içinde olurlar. Bu yüzden,

Psikoloji pazarlamac›lar için önemli bir

bilim dal›d›r. Ayr›ca organizasyon içerisinde

yönetim perspektifinden bakarak insan

davran›fl›n› anlamak da önemlidir. ‹flletme

ö¤rencilerine sosyal, kültürel, biliflsel ve

endüstriyel psikoloji konular›nda dersler

almalar›n› öneriyorum. Psikolojik testler

ve araflt›rma metotlar› üzerine al›nan

dersler de oldukça yararl› olacakt›r.

GK: Teknoloji gelifltikçe, tüketici

bilgilerine ulaflma yollar› da art›yor. Hem

tüketici bilgisi toplamak hem de daha

verimli reklâm yapmak için internet

kullan›m› önemli bir rol oynuyor. ‹nternet

arac›l›¤›yla yap›lan al›flveriflin gelece¤i

hakk›nda ne düflünüyorsunuz? Entegre

olmufl pazarlama i let ifl imlerinde

interaktif/internet pazarlamas›n›n yeri

ne olacak?

ZGC: fiüphe yok ki internet tüm dünyada

pazarlaman›n entegre bir parças› olmufl

ve müflteri bilgilerinden promosyon/reklam

ve sat›fla kadar pazarlama planlamas›yla

uygulamas›n›n her alan›nda kullan›l›yor.

fiimdi, gittikçe daha fazla say›da müflteri,

rahatl›¤›ndan dolay› internet kullanmay›

tercih ediyor. Bu e¤ilim, flirketlerin daha

güvenli intenet siteleri yaratmak için daha

fazla yatırım yapmaları ve indirimli kargo

ücreti sunmasıyla devam edecek. Gelecekte

daha fazla miktarda internetten al›flverifl

yap›lacak olmas›na ra¤men baz› tüketiciler

hâlâ giyim, araba ve belli bafll› ev aletleri

gibi farkl› ürün kategorileri için sanal

olmayan ma¤azalardan al›flverifl etmeyi

tercih edecekler. fiu anda da tüketiciler

internet sitelerinden fiyat ve kalite bilgisi

topluyorlar ve bu bilgileri sanal olmayan

ma¤azalarda yapt›klar› ifllemlerde

kullan›yorlar.

 

GK:  Pazarlaman›n en büyük

amaçlar›ndan biri de olabildi¤ince

çok insana ulaflmak. Bu aç›dan

bak›t›¤›m›zda Facebook dünyan›n

en kârl› flirketlerden biri haline

geliyor, toplumun her kesiminden

insan›n dâhil oldu¤u dünya çap›nda

bir topluluk meydana getiriyor. Siz

Facebook taraf›ndan sa¤lanan

f › r s a t l a r  h a k k › n d a  n e

düflünüyorsunuz? E-pazarlama ve

di¤er reklâm stratejilerine olan

faydas› nedir?

ZGC: Internet de tüketiciler için sosyal

bir iletiflim a¤› haline geldi. Tüketiciler

sosyal olarak sanal dünyada da iletiflim

içinde olmak istiyorlar ve Facebook gibi

bu olana¤› sa¤layan siteler markalar›n

pazarlama stratejisi ile bütünleflmek

konusunda pek çok potansiyele sahip.

E¤er flirketler sosyal iletiflime aç›k internet

siteleri ile ortakl›k kurarlarsa reklâm

yapman›n ötesinde, bu tür sitelerin

müflteriler hakk›nda de¤erli bilgiler

toplayabilirler. Toplad›klar› bu bilgi yeni

ürünleri ve servisleri gelifltirmek, ürünün

faydalar›n›n a¤›zdan a¤za anlat›lmas›n›

teflvik etmek ve müflterilerle daha iyi

iliflkiler kurmak için kullan›labilir. Marka

yöneticiler, sosyal iletiflim sitelerinde belli

bir markaya odaklanan bir grup bulunup

bulunmad›¤›n› araflt›rabilir, e¤er varsa

bu grubu gözlemleyebilir ve bu grup

sohbetlerinin içinde bile yer alabilirler.

E¤er böyle bir grup yoksa, markalar kendi

sosyal iletiflim sitelerini kurabilirler.

GK: Türkiye’de çok baflar›l› buldu¤unuz

bir reklam kampanyas› örne¤i verebilir

misiniz? Sizce o reklam kampanyas›n›

baflar›l› k›lan nedir?

ZGC: ‹yi bir reklam kampanyas›n›n üç

yönü vard›r; 1. Strateji 2. Yarat›c›l›k ve

3. Uygulama. Bir reklâm kampanyas› (1)

Stratejik hedefine ulaflt›¤›, (2) Yarat›c›

oldu¤u ve (3) Zamanlama ve medya

seçimleri gibi detaylar aç›s›ndan baflar›yla

uyguland›¤› ölçüde baflar›l›d›r. Pek çok

iyi örnek verilebilir ancak ben Lay’s’in

Ayfle Teyze reklâm kampanyas›na dikkat

çekmek istiyorum. Bu kampanya mesaj›n›

ulaflt›rmakta oldukça baflar›l› olmufltur

(patates cipleri annelerin düflündü¤ü

kadar zararl› de¤ildir ve patatesler

Türkiye’de yetiflmektedir). Ayfle Teyze fikri

oldukça yarat›c›yd› ve bu fikir mizahi bir

odaklanmayla gayet güzel uyguland›.

GK: Ününü oldukça kötü bir biçimde

kaybeden bir firma veya bir ürün için,

Atlas Jet bu konuda yeni bir örnektir.

Kötü marka imaj›ndan kurtulabilmesi

ve müflterinin güvenini kazanabilmesi

için ne önerirsiniz?

ZGC: E¤er bir firma veya bir marka

olumsuz bir olay veya kriz olmadan önce

de kötü bir üne sahipse, bu duruma

yard›mc› olacak pek bir fley yoktur. E¤er

bir marka veya bir firma bafllang›çta kötü

bir üne sahip de¤ilse afla¤›daki öneriler

faydal› olabilir. Öncelikle yöneticiler kriz

olduktan sonra tüketici alg›s›n› iyi

anlamal›d›rlar. Özellikle flunlar› iyi

ölçmelidirler; (1) Olayla ilgili firma ne

ölçüde suçlan›yor? (2) Tüketicilerin

suçlad›¤› baflka hedefler de var m›? (3)

Olay›n yönetimin kontrolünde oldu¤u mu

düflünülüyor? Önlenebilir miydi fleklinde

alg›lan›yor? (4) Acaba endüstri de benzer

bir olay olmufl muydu veya flirketin

bafl›ndan buna benzer bir olay geçmifl

miydi? En kötü senaryo flirketin suçlu

olarak alg›land›¤› halde mevcut durumu

düzeltmek için giriflimde bulunmamas›,

özür dileme yaklafl›m›nda olmamas› ve

baflkalar›n› suçlamas›d›r. Böyle bir

durumda, tüketicinin güvenini kazanmak

çok zordur. Burada en iyi senaryo, olaydan

ötürü suçlanmasa bile flirketin mevcut

d u r u m u n u  s a m i m i  b i r  b i ç i m d e

düzeltmeye çal›flmas›d›r. Baz› flirketler

olaydan sonra mevcut CEO’lar›n› veya

tepe yöneticilerini de¤ifltirirler (özellikle

de  o laydan  do lay ›  suç lu  o la rak

alg›lan›yorlarsa). Yeni yönetim ekibi

m ü fl t e r i l e r i n  g ü v e n i n i  n a s › l

kazanacaklar›n› aç›klar ve flüphelerin

giderilmesine yönelik reklâm kampanyas›

ku l lanabi l i r le r .  Yönet ic i le r  kamu

aç›klamas› yaparken çok dikkat ederler

çünkü oldukça ciddi yasal ç›kar›mlar

oluflabilir.
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SÖYLEfi‹

‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
Fakültesi Ö¤retim Üyesi
Doç. Dr. Zeynep Gürhan

Canl› ile Pazarlama
Kulübü’nden Koç

Üniversitesi ö¤rencisi
Gizem Koç konufltu.

Pazarlamay› di¤er ifl
kollar›ndan ay›ran
özellik müflteri odakl›
olmas›d›r. fiirketler
müflterilerin
psikolojisini anlamaya
çal›flarak onlar›n
ihtiyaçlar›na
rakiplerinden daha iyi
hitap etme çabas›
içinde olurlar.

Pazarlaman›n incelikleri
hakk›nda...

‹nternet de
tüketiciler için sosyal
bir iletiflim a¤› haline

geldi. Tüketiciler
sosyal olarak sanal
dünyada da iletiflim

içinde olmak
istiyorlar ve

Facebook gibi bu
olana¤› sa¤layan
siteler markalar›n

pazarlama stratejisi
ile bütünleflmek

konusunda pek çok
potansiyele sahip.

‹

Gizem Koç > ‹flletme 3. s›n›f
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‹nternet dâhil haberleflme alan›ndaki
teknolojik geliflmelere yeni bir ça¤›n
göstergesi diyebilir miyiz? Hukuk tüm bu
geliflmelerden nas›l  etki leniyor?
‹nternet teknolojisindeki geliflmeler, içinde
yaflad›¤›m›z toplumu ‘Bilgi Toplumu’na
dönüfltürmüfltür. ‹ngilizce ifadesiyle
Information Society ya da Network Society
olarak isimlendirilen bu toplumda, bilginin
teknolojinin katk›s›yla yarat›lmas›, da¤›t›m›
ve kullan›m› önemli ekonomik, kamusal ve
kültürel faaliyetler olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r.

Kütüphaneler, bilgisayarlar ve haberleflme
a¤lar› ile bilgi ve veriler daha h›zl›
yay›lmaktad›r. Bunun neticesinde insan›n
yetene¤i ve kapasitesi de tar›m ve sanayi
toplumu dönemleri ile karfl›laflt›r›lamayacak
kadar artm›flt›r. ‹nternet dâhil haberleflme
a¤lar› üzerindeki tipik ekonomik faaliyetlerin
ve devletin bireylere hizmet sunumunun esas
itibar›yla özü de¤iflmemifltir. De¤iflen, bu
faaliyetlerin gerçekleflme flekli, h›z› ve yeridir.
Ayr›ca teknolojik alt yap›n›n gere¤i olarak

ortaya ç›kan yeni taraflard›r.
Hukukun mevcut disiplinleri, bu

geliflmelerin ›fl›¤› alt›nda mevcut kurallar›n›
yenilemektedir. Hukuk, yeni ekonomik
faaliyetler aç›s›ndan ise bu teknolojiye özgü
özel kurallar gelifltirmektedir. Bu özel
kurallar›n elektronik imza, alan ad› gibi
konularda ortaya ç›kt›¤›n› görüyoruz. Di¤er
taraftan mevcut disiplinlerden ceza hukuku,
fikri hukuk, vergi hukuku, haberleflme
hukuku, sanal ortamda ortaya ç›kan suçlar,
fikri haklar›n bu ortamda korunmas›, verginin
toplanmas›nda bu ortam›n gözetilmesi, sanal
ortam›n eriflim, içerik ve yer sa¤lay›c›lar›
gibi yeni taraflar›n›n sorumluluklar›
konular›nda yeni kurallarla kendilerini
yenilemifltir. Bu yenileme süreci halen devam
etmektedir.

Alan adlar›ndan bahsettiniz, dünyada ve
Türkiye’de bu konu nas›l düzenleniyor,
uyuflmazl›klar nas›l çözümleniyor?
Bilgisayarlar›n oluflturdu¤u, a¤lar›n a¤›
olarak tan›mlanan internetin, a¤lar

aras›ndaki  ba¤lant›y ›  sa¤layarak
fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi, sistem
içindeki bilgisayarlar›n birbirleriyle ba¤lant›
kurabilmelerini gerektirmektedir. ‹flte bu
ba¤lant›da alan adlar›, bilgisayarlar›n
rakamsal adreslerinin (Internet Protokol-IP-
adresleri) daha kolayca hat›rlan›p
kullan›lmas›n› sa¤lamak üzere 1985 y›l›nda
yarat›lm›fllard›r. Örnek olarak ku.edu.tr Koç
Üniversitesi’nin alan ad›d›r ve eriflimi
sa¤laman›n yan› s›ra, onun bir e¤itim
kuruluflu oldu¤unu ve Türkiye’de bulundu¤u
mesaj›n› da içerir. Alan adlar› bu ifllevleri
yerine getirmek üzere birden çok basamaktan
oluflmaktad›r. E¤itim kuruluflu mesaj›n› veren
‘edu’ üst düzey jenerik bir alan kodu iken;
‘tr’ yine üst düzey ülke alan kodunu
oluflturmakta; ‘ku.’ gibi kurum/kifli/iflletme
isimlerinin yer ald›¤› k›s›m ise ikinci
derece/düzey alan kodunu oluflturmaktad›r
 Bugün .com, .net, .org, .edu, .int, .gov,
.mil gibi faaliyet konusu alan›n k›saltmas›
niteli¤inde 20 adet jenerik üst düzey alan
kodu bulunmaktad›r. Yeni jenerik kod

çal›flmalar› da devam etmektedir.
Günümüzde üst düzey ülke alan kodlar›n›n
say›s› ise 243’dür. Jenerik alan adlar›n›n
tespiti, 1998 y›l›nda kar amac› gütmeyen
bir özel flirket fleklinde Kaliforniya’da kurulan
ICANN (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers) taraf›ndan
yürütülmektedir.

Sadece jenerik üst düzey alan kodu ile
biten alan adlar› ise (koc.com gibi) ICANN
taraf›ndan akredite edilmifl iflletmeler
taraf›ndan tescil edilmektedir. (.com, .net
için Verisign Global Registry, .com, info, .biz,
.name, .net, .org, .pro jenerik kodlar› ile biten
alan adlar› için Türkiye’den akreditasyon
alan Alantron gibi.)  ‹flte ICANN, ülke kodu
olmayan, jenerik üst düzey alan adlar› tescili
konusunda akreditasyon verirken, bu
tescillerden do¤abilecek uyuflmazl›klar için,
akredite etti¤i kurumlar› ve orada tescil
yapt›ranlar› ba¤lay›c› nitelikte uyuflmazl›klar›
çözüm kurallar› gelifltirmifltir. Yeknesak
Uyuflmazl›k Çözüm Politika Belgesi’nde
(Uniform Dispute Resolution Policy=UDRP)

yer alan ilkelerin ba¤lay›c›l›¤›, UDRP’nin,
yap›lan akreditasyon iflleminin ve tescil
sözleflmesinin ayr›lmaz bir parças› olarak
yer almas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bugün
dünyada, UDRP belgesini uygulayarak jenerik
üst düzey alan kodu ile biten alan ad›
uyuflmazl ›k lar ›  çözen üç merkez
bulunmaktad›r. ‹lki 2002 y›l›ndan beri Asya
bölgesinde Pekin, Hong Kong ve Seul’de
hizmet veren Asya Alan Ad› Uyuflmazl›k
Çözüm Merkezi; ikincisi 1999 y›l›ndan beri
Amerika’da ayn› ifllevi gören Ulusal Tahkim
Forumu ve nihayet yine 1999 y›l›ndan beri
Avrupa bölgesi için hizmet veren Dünya Fikri
Mülkiyet Teflkilat›’ndaki (WIPO) merkezdir.
Hukuki aç›dan mekanizma, tahkim ile
arabuluculuk aras› yeni bir çözüm usulü
getirmifltir. Ülkemizden baflvurular genellikle
WIPO’daki merkeze yap›lmaktad›r.
Uyuflmazl›k tamamen elektronik ortamda,
merkezlerin uzmanlar›n›n oluflturdu¤u
panellerde çözümlenmekte ve sabit ücret
tarifesi üzerinden ödeme, merkeze
yap›lmaktad›r. ku.edu.tr örne¤inde oldu¤u
gibi ülke kodunu da içeren alan ad› tescilleri,
ilgili ülkede tescil konusunda yetkilendirilmifl
kurum taraf›ndan yap›lmaktad›r. Türkiye’de
.tr uzant›l› alan ad› tescilleri 1991-1998
y› l lar ›  aras›nda Ortado¤u Teknik
Üniversitesi’nin bilgisayar merkezi taraf›ndan
yap›lm›flt›r. Artan tescil yükü nedeniyle bu
merkez, 1998 y›l›ndan itibaren Nic.tr Yönetimi
ad› alt›nda yeniden yap›lanarak tescil
ifllemlerini sürdürmektedir. Alan adlar›
konusunda politika, ilke ve kurallar›n
belirlendi¤i yer, 4502 say›l› Telsiz ve Telgraf
Kanunu’nda yap›lan de¤ifliklik çerçevesinde
1998 y›l›nda oluflturulan ‹nternet Üst
Kurulu’nun bünyesinde faaliyet gösteren
Alan Ad› Çal›flma Grubu’dur. Nic.tr ve Alan
Ad› Çal›flma Grubunun, ICANN politika
belgelerine paralel ilkeler gelifltirdikleri ve
uygulama içinde olduklar› söylenebilir. Ancak,
uyuflmazl›klar›n çözümü konusunda baz›
raporlar haz›rlanmakla birlikte henüz
mahkeme d›fl›, bu konuya özgü bir çözüm
mekanizmas› yarat›lmam›flt›r. Bu nedenle
kesinleflen .tr uzant›l› alan ad› uyuflmazl›klar›

ülkemizde, mahkemeye baflvurularak veya
taraflar uzlafl›rsa hakeme  veya arabulucuya
gidilerek çözümlenebilmektedir. Nic.tr
Yönetimi’nin alt› ayl›k ask› süresi içindeki
geçici tescillerine yap›lan itirazlar ise Alan
Ad ›  Ça l › flma  G rubu  ta ra f ›ndan
çözümlenmekte, Nic.tr bu uyuflmazl›klarda
taraf olmamaktad›r.

‹nternet ve telekomünikasyon alan›ndaki
geliflmelerin etkisi sonucunda bir de özel
olarak elektronik imza kanunu
düzenlendi¤inden bahsettiniz, nedir elektronik
imza, herkes bu imzay› atabilir mi?
‹nternet ve telekomünikasyon a¤lar› üzerinde
mal ve hizmet al›m-sat›m› bir sözleflme
yap›lmas›n›, bir uyuflmazl›k ç›kt›¤›nda da
bu ifllemlerin ispat›n› gerektirmektedir. Türk
hukukunda sözleflmelerin geçerlili¤i,
kanunlarda aç›kça say›lan özel hallerin
d›fl›nda herhangi bir flekle tabi de¤ildir.
Alelade yaz›l› fleklin arand›¤› hallerde ise,
borç alt›na girenlerin sözleflmedeki imzalar›
(yaklafl›k 500 YTL üzerindeki uyuflmazl›klar›n,
imzay› içeren yaz›l› delille, senetle, ispat
zorunlulu¤u yüzünden) özel önem
tafl›maktad›r. 2004 y›l›nda ç›kar›lan
Elektronik ‹mza Kanunu ile güvenli elektronik
imzan›n elle at›lan imza ile ayn› ispat gücünü
tafl›d›¤› ifade edilmifltir.

Elle at›lan imza, nas›l doküman›n
içeri¤inin de¤ifltirilmedi¤i ve imzay› atan›n
kimli¤ini do¤rulama fonksiyonlar› sa¤l›yorsa,
elektronik imza da gönderilmek istenen
belgeye/bilgiye ilifltirilmifl ve ayn›
fonksiyonlar› sa¤lay›c› bir elektronik veri
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Elektronik
imzalar›n en yayg›n flekli dijital imzalard›r
ve san›ld›¤›n›n aksine elle at›lan imzan›n
taranm›fl flekli de¤ildir. Daha çok harf ve
rakamlar›n gelifligüzel bir dizgi fleklinde
s›ralanmas› gibi görünürler.  Bu dizgi,
elektronik ortamda karfl› tarafa gönderilecek
olan mesaj›n kodlanmas› (mesaj özeti=hash)
ile oluflur. Bu kodlamada aç›k ve gizli anahtar
denilen, yaz›l›m temelli bir anahtar çifti
kullan›l›r. Bu anahtarlardan biri ile kodlanan
mesaj/sözleflme di¤eri ile okunabilir hale
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Bugün internet insan
hayat›n›n hemen her

alan›na girdi ve her
geçen gün ortaya ç›kan

yeni kullan›m
imkânlar›yla bu
etkisini daha da

derinlefltirerek içinde
yaflad›¤›m›z dünyay›

bilgi toplumuna
dönüfltürdü. Biliflim
teknolojisindeki bu

geliflmeleri ve bunlar›n
hukuk üzerindeki

etkisini Hukuk
Fakültesi son sınıf

ö¤rencisi
Hasan Levent Yüksel,

ögretim üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ayfle

Saadet Arıkan'a sordu.

Hukuk, yeni ekonomik
faaliyetler aç›s›ndan
biliflim teknolojisine
özgü özel kurallar
gelifltirmektedir. Bu
özel kurallar›n
elektronik imza, alan
ad› gibi konularda
ortaya ç›kt›¤›n›
görüyoruz.

‹nternet ve hukuk‹nternet ve hukuk

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


Avrupa Kültür Baflkenti (ABK) nedir?

Avrupa Kültür Baflkenti fikri ilk kez 1985

y›l›nda dönemin Yunanistan Kültür Bakan›

Melina Mercouri taraf›ndan ortaya at›ld›.

Ayn› y›l Avrupa Birli¤i Bakanlar Konseyi

projenin kapsam›n› belirledi ve uygulamaya

koydu. 1985'ten 2000 y›l›na kadar Avrupa

Birli¤i'ne üye olan ülkelerin kentlerinden

biri Avrupa Kültür Baflkenti olarak seçildi.

2000 y›l›na gelindi¤inde, yeni bin y›l

nedeniyle Avrupa Kültür Baflkenti ünvan›

hem birden fazla kente, hem de AB aday›

olan ülkelerin kentlerine verilmeye

baflland›.

‹stanbul 2010 adayl›¤› süreci nas›l geliflti?

2000 y›l›nda al›nan kararla Avrupa Kültür

Baflkenti ünvan›, 2005-2019 y›llar›

aras›nda AB üyesi olmayan Avrupa

ülkelerini kapsayacak flekilde geniflletildi.

Bu kararla ‹stanbul, 2010 y›l› için Avrupa

Kültür Baflkenti aday› olarak baflvurma

flans›n› yakalad›. Ayn› y›l 13 sivil toplum

kuruluflundan oluflan Giriflim Grubu

çal›flmalar›na bafllad›. Kentin kültür ve

sanat insanlar›, akademisyenler, yöneticiler

ve yeni STK temsilcilerinin kat›l›m›yla

geniflleyen Giriflim Grubu, Baflbakanl›k,

D›fliflleri Bakanl›¤›, Kültür ve Turizm

Bakanl›¤›, ‹stanbul Valili¤i, ‹stanbul

Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›'n›n da

desteklerini alarak ‹stanbul'un Avrupa

Kültür Baflkenti olarak seçilmesi için ortak

bir dosya haz›rlad›. "‹stanbul: 4 Elementin

Kenti" bafll›kl› dosya 13 Aral›k 2005'te,

Brüksel'de Avrupa Konseyi'nin E¤itim ve

Kültür Genel Müdürlü¤ü'ne sunuldu.

‹stanbul: 4 Elementin Kenti

‹stanbul, binlerce y›ll›k tarihinde üç büyük

imparatorlu¤un baflkenti, üç semavi dinin,

birçok medeniyetin buluflma noktas› ve

en önemlisi ça¤lar boyunca birlikte yaflam

kültürünün hayat buldu¤u bir kent. Bu

nedenle haz›rlanan dosyada yaflam›n

s›rlar›n› simgeleyen dört element kentin

özellikleriyle birlefltirildi. Projeler Toprak,

Hava, Su ve Atefl elementleriyle temsil

edildi. Denildi ki, ‹stanbul,

'4 Elementin Kenti' bafll›kl› dosyas›yla,

kendi  gerçe¤ini  görerek dünyayla

bütünleflsin. Kendisini ça¤lar ötesine

tafl›yacak yeni kültürel projelere imza

atarken ‹stanbul’un ad› toprak, hava, su

ve atefl kadar vazgeçilmez olsun.

‹stanbul'a katk›lar› neler?

‹stanbul'un 2010 y›l›nda Avrupa Kültür

Baflkenti [AKB] olmas›n›n sa¤lad›¤›

katk›lar

• ‹stanbul 'un ad› ,  2006 y › l ›ndan

bafl la ya rak  dünya  kü l tü r  sana t

gündeminin  merkez ine  o turacak .

• Tarihi boyunca farkl› kültürleri bir arada

yaflatan ‹stanbul, sahip oldu¤u dünya

kültür  miras›n›  tüm zenginl i¤iy le

Avrupa’yla paylaflacak.

• ‹stanbul ,  kültür  var l ›k lar ›m›z ›n

korunaca¤›  ve  ça¤dafl müzec i l ik

anlay›fl›yla sergilenece¤i yeni müzeler

kazanacak.

• Kat›l›mc› bir yaklafl›mla oluflturulacak

kentsel dönüflüm projeleri bir yandan

kentin çehresini de¤ifltirecek, öte yandan

kentlinin yaflam kalitesini yükseltecek.

• ‹stanbul yeni kültür mekanlar›na

kavuflacak, kentin kültür altyap›s›

güçlendirilecek.

• ‹stanbullular farkl› sanat disiplinleriyle

kucaklaflacak, ‹stanbullu gençler sanatsal

yarat›c›l›kla daha yak›n bir iliflki kurma

olana¤› bulacak.

• ‹letiflimden organizasyona, e¤itimden

tasar›ma pek çok yeni ifl sahalar› aç›lacak,

Avrupa’yla kültürel iliflkilerin geliflmesinin

yan› s›ra ekonomik iliflkiler de geliflecek.

• ‹stanbullu sanatç›lar, yarat›c›lar

uluslararas› alana aç›lacak.

• Uluslararas› projeler bir yandan Avrupa

ülkelerine Türk kültürünü tan›tacak, öte

yandan Avrupal› ve Türk sanatç›lar

aras›nda esin paylafl›m›na olanak

sa¤layacak.

• ‹stanbul, 2006 y›l›ndan bafllayarak,

Avrupa ve dünyan›n dört bir yan›ndan pek

çok kültür sanat insan›n›n yan› s›ra pek

çok seçkin medya temsilcisini de misafir

edecek; bir dünya kültür baflkenti olarak

uluslararas› alanda ününü perçinleyecek.

• ‹ s t a n b u l ’ u n  A v r u p a  K ü l t ü r

Baflkentli¤i’nden en önemli kazan›m›,

yöneten ve yönetilenlerin ‹stanbul için

birbirlerine dayanarak, güvenerek, bilgi,

birikim ve deneyimlerini paylaflarak ortak

refahlar› için el ele çal›fl›p üretecekleri

yepyeni  b i r  yönet ifl im anlay ›fl ›na

kavuflmalar› olacak.

• Kentlilik bilinci geliflecek, ‹stanbullular

kentlerinin sahip oldu¤u de¤erleri

keflfederken böyle bir kentte yaflama

flans›na sahip olduklar› için gurur

duyacaklar.
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2001 y›l›na kadar
internet dâhil

haberleflme
teknolojisindeki

geliflmeler, kiflilerin
do¤rudan veya dolayl›

olarak kimlik bilgilerine
iliflkin kiflisel verilerinin

özenle korunmas›
gere¤ini ortaya koymufl
ve bunu sa¤lay›c› yasal

tedbirlerin al›nmas›,
tüm dünyada öncelikli

konular aras›na
girmifltir.

2010 Avrupa Kültür
Baflkenti ‹stanbul

2010 y›l›nda Avrupa
Kültür Baflkenti olmaya
haz›rlanan ‹stanbul,
binlerce y›ll›k tarihinde,
üç büyük
imparatorlu¤un
baflkenti, üç semavi
dinin, birçok
medeniyetin buluflma
noktas› ve en önemlisi
ça¤lar boyunca birlikte
yaflam kültürünün hayat
buldu¤u bir kenttir.

Bilgi almak ve proje
baflvurusunda bulunmak için
internet adresi:
www.istanbul2010.org

HABER

Demokratik
toplumlarda kiflisel

verilerinin niçin
topland›¤›n›n önceden
bildirilmesi, kiflisel veri
sahibinin temel haklar›

aras›nda yer
almaktad›r. Bu nedenle

genel bir
veri depolama bu hakk›

ihlal niteli¤indedir.

getirilebilir. Aç›k anahtar herkesin eriflimine
aç›k iken, di¤erinin sahibi taraf›ndan gizli
tutulmas› gerekmektedir. Bu durumda A’n›n
gizli anahtar› ile kodlan›p (imzalanan)
mesaj› alan B, bu mesaj› A’n›n aç›k anahtar›
ile açt›¤›nda, mesaj›n ondan geldi¤ini ve
i ç e r i ¤ i n i n  d e ¤ i fl t i r i l m e d i ¤ i n i
denetleyebilecektir. Aç›k anahtarlara eriflim,
bu anahtarlar›n ve sahiplerinin ayr›nt›l›
kimlik bilgilerinin tevdi edildi¤i Elektronik
Sertifika Hizmet Sa¤lay›c›lar›’n›n varl›¤›n›
gerektirmektedir. Bugün Türkiye’de kamu
kurumlar› aras›ndaki yaz›flmalar aç›s›ndan
TUB‹TAK bu hizmeti verirken, özel kifliler
aras›nda E.Güven A.fi., Türk Trust A.fi. ve
E.Tu¤ra A.fi. güvenli elektronik sertifikalar
sa¤lamaktad›r. Sa¤lanan hizmetlerin
aras›nda zaman damgas› vurmak, imza
çifti için gerekli yaz›l›mlar› içeren ak›ll›
kartlar› ve kart okuyucular› sa¤lamak gibi
servisler de bulunmaktad›r. Bu sistemin,
ak›ll› kart, kart okuyucu gibi ek donan›mlara
ihtiyaç göstermesi yayg›nlaflmas›ndaki
önemli risklerden biri olarak görülmektedir.
Bu nedenlerle son zamanlarda, ayn› ifllevin
GSM (S‹M) kartlar› üzerinde sa¤land›¤›
‘mobil imza’ gündeme gelmifltir. 18 yafl›n›
doldurmufl, hukuki ifllem yapma ehliyetini
haiz herkes e.imza sahibi olabilmektedir.

Son zamanlarda internette hangi sayfalara
girdi¤imize, ne zaman girdi¤imize, internet
yolu ile kimi arad›¤›m›za iliflkin internet
kullan›m verilerimizin izlendi¤i ve
depoland›¤›/sakland›¤›  haberleri
konufluluyor, bunun yasal bir temeli
var m›?
Yasal bir temeli olmakla birlikte bu temelin
hukukili¤i belirtece¤im gerekçelerle
tart›fl›labilir. ‹nternette eriflime (e.mail, web
adresine ba¤lanma, internet telefonu) iliflkin
veriler trafik verisi/bilgisi olarak
isimlendirilmektedir. Bu veri, her türlü
internet erifliminin taraflar›n›, eriflim zaman
ve süresini, yararlan›lan hizmetin türünü,
aktar›lan veri miktar›n›, ba¤lant› noktalar›n›
içermekte olup, kesinlikle bu tür
haberleflmelerin ‘içeri¤ini’ kapsamamas›
gerekmektedir.

2001 y›l›na kadar internet dahil
haberleflme teknolojisindeki geliflmeler,
kiflilerin do¤rudan veya dolayl› olarak kimlik
bilgilerine iliflkin kiflisel verilerinin özenle
korunmas› gere¤ini ortaya koymufl ve bunu
sa¤lay›c› yasal tedbirlerin al›nmas›, tüm
dünyada öncelikli konular aras›na girmifltir.
Bu e¤ilim Eylül 2001’de ABD’de, daha sonra
Londra ve Madrid’te yaflanan terör eylemleri
ile altüst olmufl, terörle mücadele kiflisel
veri korumas›n›n zay›flamas›na neden
olmufltur. Örne¤in Avrupa Birli¤i (AB) Eylül
2007 tarihinde yürürlü¤e giren 2006/24
say›l› Veri Depolama Direktifi ile ‘ciddi’
suçlar›n önlenmesi ve soruflturulmas› için
t raf ik  ver i le r in in  ik i  y › la  kadar
saklanabilece¤ini öngörmüfl, isteyen AB
üyesi devletlere de bunu, 2009 Eylül’e kadar
erteleme imkan› getirmifltir. Bugüne kadar
16 üye devlet böyle bir düzenlemenin
maliyetinin ne olaca¤› konusunda gerekli
araflt›rmalar›  yapabilmek için bu
düzenlemenin uygulanmas›n› ertelemifltir.

Ülkemize gelince, internet trafik verilerinin
saklanmas› konusu 2007 y›l› sonunda
yürürlü¤e giren 5651 say›l› Kanunla
düzenlenmifltir. ‹nternet Ortam›nda Yap›lan
Yay›nlar›n Düzenlenmesi ve Bu Yay›nlar
Yoluyla ‹fllenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakk›nda Kanun ad›n› tafl›yan bu
düzenleme,  tüm internet  h izmet
sunucular›n›n ‘içerik’ten sorumlu olup
olmad›klar›, yükümlülükleri, say›lan sekiz
tip suç söz konusu oldu¤unda eriflimin
önlenmesi usulü, yapt›r›mlar, üçüncü
kiflilerin haklar› gibi oldukça kapsaml›
konular› düzenlemektedir. Internet trafik
verileri bunlardan sadece birisidir. Kanun
ve daha sonra ç›kar›lan ilgili yönetmelik,
internete eriflim sa¤lay›c›lar›n›n, trafik
verilerini bir y›l süreyle depolay›p
saklamalar›n›,  herhangi bir suça at›fta
bulunmaks›z›n vurgulam›flt›r. Bu bilgilerin,
Telekomünikasyon Kurumu’ndaki ‹letiflim
Daire Baflkanl›¤›’n›n talebi halinde buraya
bildirilmesi de öngörülmüfltür.

‹nternet telefonu ile kimi arad›¤›n›z,
arad›¤›n›z kiflinin mail adresi, ba¤land›¤›n›z
web adresleri, bunlarla ilgili tarihler ve

süreler kiflisel verilerinizin bir parças›d›r.
Kiflisel verilerin korunmas› bir insan hakk›
olarak, baz› sistemlerde ba¤›ms›z bir hak,
bizdeki gibi sistemlerde özel hayat›n
korunmas›n›n bir  parças›  o larak
görülmektedir. Demokratik toplumlarda
kiflisel verilerinin niçin topland›¤›n›n
önceden bildirilmesi, kiflisel veri sahibinin
temel haklar› aras›nda yer almaktad›r. Bu
nedenle genel bir veri depolama bu hakk›
ihlal niteli¤indedir. Kuflkusuz gerek
Anayasa’n›n 20/2 maddesi, gerek taraf›
oldu¤umuz Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesi’nin 8/2 maddesi gere¤ince, bu
temel hakk›n korunmas›na suçun önlenmesi
amac›yla istisna getirilebilir. Ancak
istisnan›n dar kapsamda yorumlanmas›
yine gözetilmesi gereken bir hukuk kural›d›r.
Bu nedenle ‘genel’ bir depolama kural›
orant›l›l›k ilkesine ayk›r›l›k oluflturacak
niteliktedir. Bu gerekçe ile konunun
Anayasa’ya ayk›r›l›k sav› ile Anayasa
Mahkemesi’ne götürülme ihtimali son derece
yüksektir. Konu Avrupa’da da çok yeni
oldu¤undan, Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi’nin bu konuda verilmifl bir karar›
henüz bulunmamaktad›r. Ancak A‹HM’nin,
özel hayat›n korunmas› ile ilgili olarak
flimdiye kadar verdi¤i kararlar›n ›fl›¤› alt›nda,
internet trafik verilerinin genel olarak
depolanmas›n›n 8. madde ihlali olarak
de¤erlendirilmesi ihtimali son derece yüksek
görünmektedir.

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


niversite kütüphaneleri bilgi
teknolojilerindeki geliflmelerden en

çok etkilenen kurumlard›r. Bilgi kaynaklar›n›n
bas›l› formattan elektronik ortama
aktar›lmas›yla kütüphanelerde bilgiye eriflim
olanaklar›, bilgi paylafl›m› ve kullan›m›
artm›flt›r. Kütüphanelerin koleksiyon
gelifltirme politikalar› art›k koleksiyonun
kütüphane içindeki kullan›m›na göre de¤il,
kütüphane d›fl›ndan kullan›ma göre de
geliflmektedir. Kütüphaneler bas›l›
kaynaklar›n›n yan› s›ra, kullan›c›lar›n uzaktan
eriflebilecekleri veri taban›, e-kitap, e-dergi
gibi lisansl› elektronik bilgi kayna¤› say›s›n›
da art›rarak koleksiyonlar›n› zenginlefltirme
yoluna  gitmektedirler.

E lekt ron ik  o r tamda kütüphane
kaynaklar›n›n artmas› ile kütüphaneler art›k
fiziksel bir mekan olmaktan ç›karak sanal
bir mekana dönüflmektedir. Son y›llara ait
kullan›c› istatistiklerinde görülen azalma
kütüphanelerin h›zla sanal mekanlara
dönüfltü¤ünü do¤rulamaktad›r. Kullan›c›

say›s›nda görülen azalma kütüphane
dermelerinin daha az kullan›ld›¤› anlam›na
gelmemektedir. Aksine, kütüphaneler günde
24 saat haftada 7 gün eriflilebilen elektronik
dermeleriyle daha yo¤un kullan›lmakta ve
daha fazla say›da e-kitap ya da e-makaleye
eriflim sa¤lamaktad›rlar. Kullan›c›lar
kablolu/kablosuz a¤lar arac›l›¤›yla ev, ofis
ve yurtlar›ndaki masa ve diz üstü
bilgisayarlar›ndan ya da cep telefonlar›ndan
kütüphane kaynaklar›na eriflebilmektedirler.

Koç Üniversitesi Suna K›raç Kütüphanesi
fiziksel ortam›nda geleneksel hizmetlerini
vermeye devam ederken, sanal ortamda da
aç›k olmad›¤› saatlerde kullan›c›s›na hizmet
vermektedir. Kütüphanenin sundu¤u
elektronik belge sa¤lama, elektronik referans,
elektronik rezerv gibi sanal kütüphane
hizmetlerini kullananlar›n say›s› son y›llarda
artm›flt›r. Bas›l› ortamda ayn› anda tek bir
kayna¤› kullanan kifli say›s› bir iken, a¤lar
arac›l›¤› ile ayn› anda birden fazla kullan›c›
elektronik kayna¤a eriflebilmektedir.

Amerika’da ve Avrupa’da akademik
kütüphaneler materyal bütçelerinin en az
üçte bir ini  elektronik kaynaklara
ay›rmaktad›r .  Baz›  önemli  büyük
kütüphanelerde bu oran›n %50’ye kadar
ç›kt›¤› yap›lan araflt›rmalarda verilir.
Ülkemizde bu konu ile ilgili istatistikler yeterli
olmasa da, akademik kütüphane
bütçelerinden önemli bir pay›n elektronik
kaynaklara harcand›¤› bilinmektedir.

Koç  Ün i ve r s i t e s i  Suna  K › r aç
Kütüphanesi’nin son 10 y›lda materyal
bütçesinden elektronik kaynaklara ay›rd›¤›
pay %30 ile %40 aras›nda de¤iflme
göstermifltir. Kütüphanenin bas›l› materyal
say›s› son 10 y›lda iki kat›na ç›karken,
elektronik materyal say›s› neredeyse 30 kat
üzerinde artm›flt›r. 1998 y›l›nda elektronik
kaynaklara ayr›lan pay ile 2008 y›l›nda ayr›lan

pay neredeyse ayn› olmas›na karfl›n al›nan
kaynak say›s›nda önemli bir art›fl, harcamada
ola¤anüstü bir ekonomi gözlemlenmektedir.
Bu da ulusal çapta konsorsiyonel lisans ile
yap›lan al›mlarda pazarl›k pay›n›n ne derece
kuvvetli yap›lm›fl oldu¤unun bir göstergesidir.
Elektronik hizmetler yüz yüze verilen
hizmetlerden maliyet aç›s›ndan daha ucuza
gelmektedi r .  Anadolu  Ünivers i te
Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) üyesi
kütüphane kullan›c›lar›n›n elektronik
dergilerden indirdikleri bir makalenin
ortalama 1,22 dolara (2006) maloldu¤u
bilinmektedir. Maliyet ve bütçe raf kapasitesi
ve ifl yükü aç›s›ndan bak›ld›¤›nda elektronik
kaynaklar›n daha ekonomik oldu¤u
görülmüfltür.

Kütüphaneler kullan›c›lar›na sundu¤u
elektronik kaynak say›s›n› art›r›rken bu
kaynaklara eriflimde lisans haklar›
konusunda yetkili kullan›c›lar›n› uyarmak
ile yükümlüdürler. Yetkili kullan›c›lar, sadece
üniversiteyle ba¤lant›l› olan personel, ö¤retim
üyesi, ö¤renci ve kütüphaneyi ziyaret eden
araflt›rmac›lard›r. Bunlar›n d›fl›nda kalan
kullan›c›lar›n abone olunan elektronik
kaynaklar› kullan›m hakk› yoktur ve yetkisiz
kullan›mdan do¤acak ihlalden kurumlar
sorumlu tutulmaktad›r.

Birçok veri taban›n›n kullan›m politikalar›
ayn›d›r ve bu politikalar, yetkili kullan›c›lar›n
tarama yapmalar›na, sonuçlar› görüntüleyip
bulduklar› lisansl› bilgilerin makul bir
bölümünü bast›rmalar›na ve elektronik olarak
kaydetmelerine izin vermektedir. Genelde
lisans anlaflmalar›, tüm say›lar›n veya bir
yay›n›n tümünün indirilmesine ve elektronik
or tamda ödünç ver i lmesine i z in
vermemektedir. Elektronik kullan›mda lisans
anlaflmas›n›n izin vermedi¤i bir fley
yap›ld›¤›nda, veri taban›na ya da e-dergiye
eriflim hakk› kesilebilmektedir.
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Kütüphanesi fiziksel
ortam›nda geleneksel
hizmetlerini vermeye

devam ederken, sanal
ortamda da aç›k

olmad›¤› saatlerde
kullan›c›s›na hizmet

veriyor.

Bas›l› Kaynaklar m›,
Elektronik Kaynaklar m›?:
De¤iflen Bilgi Tafl›y›c›lar› ve
Akademik Kütüphaneler

Günefl Kara > Kütüphane Müdür Yard›mc›s›
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