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oç Üniversitesi Ö¤renci Konseyi ad›na 2008–2009 e¤itim y›l›nda ailemize kat›lan tüm yeni Koç Üniversitelilere aram›za hofl geldiniz
diyerek sözlerime bafllamak istiyorum. Yeni bir e¤itim y›l›n› karfl›larken inan›n sizlerin heyecan›n› bizler de sanki Koç Üniversitesi ailesine

kat›ld›¤›m›z ilk günümüzmüfl gibi yafl›yor ve paylafl›yoruz. Yeni arkadafllar›m›z›n ailemize kat›l›mlar› bizleri sevindirirken geçti¤imiz sene mezun
olan arkadafllar›m›z da eminiz ki sizin yerinizde olabilmek için can at›yorlard›r. Biliyoruz ki mezun arkadafllar›m›z bu aileden kopmayacak ve
üniversitemizin her ihtiyac› oldu¤unda yard›ma koflacaklard›r. Baflta 2007–2008 Ö¤renci Konsey Baflkan› Fatih Mehmet ‹nal olmak üzere mezun
olan tüm arkadafllar›m›za üniversitemize katk›lar› için teflekkür ederim, yolunuz aç›k olsun.

Ö¤rencilerimizin sesi olan Ö¤renci Konseyi üniversite yönetimiyle ö¤renciler aras›ndaki iletiflimi kurabilmek, ö¤rencilerimizin varsa sorunlar›n›
ve fikirlerini dile getirebilmek ve çözümler aramak için kurulmufl olan bir yap›d›r. Bu nedenle ö¤renci arkadafllar›m›zdan iste¤imiz, sorunlar›n›
ve fikirlerini bizlerle paylaflmalar›d›r. htpp//:konsey.ku.edu.tr adresinden yeniden yap›lanmas›na flu anda devam edilen web sitemize ulaflabilir,
buradan bizlerle fikirlerinizi paylaflabilirsiniz. Ayr›ca konsey@ku.edu.tr adresine yollayaca¤›n›z e-postalar tüm konsey üyelerine ulaflmaktad›r.
Sene içerisinde her çarflamba günü saat 17.00’de Ö¤renci Merkezi 1. kattaki Senato Odas›’nda düzenli olarak yap›lacak olan Ö¤renci Konseyi
toplant›lar›nda da sizleri görebilmek bizleri motive edecek ve daha aktif çal›flmam›za yard›mc› olacakt›r.

Her sene bir ad›m daha ileriye gitmeyi kendine hedef olarak belirleyen konseyimiz üniversite yönetimimizle birlikte bu sene de uyum içinde
çal›flarak ö¤rencilerimizin daha iyi e¤itim almas›n›, üniversite kampüsü içinde ve d›fl›nda daha sosyal bir hayat sürerek kendi geliflimlerini
sa¤lamak için yeni projelere yo¤unlaflacaklard›r. Ö¤renci Konseyi yaz›n da çal›flarak gerçeklefltirilebilecek projelerin alt yap›lar› üzerinde gerekli
çal›flmalar›n› yapm›fl, projelerini üniversite yönetimine sunabilmek için yeni e¤itim y›l›n›n aç›laca¤› günü heyecanla beklemektedir. Bu projelerin
baz›lar›ndan k›saca bahsetmek gerekirse “European Foundation for Management Development” (EFMD) taraf›ndan iflletme okullar›na verilen
“European Quality Improvement System” (EQUIS) akreditasyon sürecinden geçmekte olan üniversitemiz için ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
ile fakülte ö¤rencileri aras›nda bu süreçteki fikir al›flveriflini ve iletiflimi sa¤layacak olan fakültenin ö¤rencilerinden kurulu bir komite kurulmufltur.
Komite çal›flmalara okulumuzun ilk haftas› bafllayacakt›r.

Üniversitemizin CIT birimiyle yaz›n yap›lan görüflmeler ile yurtlar›m›zdaki internet olanaklar›m›z› art›racak bir proje çal›flmas›na bafllan›lm›flt›r.
Bu projenin bir k›sm›nda Ö¤renci Konseyi’nden oluflturulan bir komite, CIT ile ö¤renciler aras›ndaki iletiflimi sa¤layabilmek için çal›flmaktad›r.

2008 Pekin Olimpiyatlar› sonras›nda ülkemizin sporda di¤er ülkelere oranla daha baflar›s›z oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Spordaki bu baflar›s›zl›¤›m›z
ülkemizde spora verilen önemi yans›tmaktad›r. Ö¤renci Konseyi’nin yaz›n üzerinde çal›flmalar yürüttü¤ü, üniversitemizde bir eksiklik olarak
düflündü¤ü, Koç Üniversitesi’ne yak›flacak “uluslararas› bir spor festivali” hem üniversitemizin itibar›n› uluslararas› alanda art›racak hem de
ülkemizde ve üniversitemizde eksikli¤i hissedilen sporsal aktivitelerde bir ad›m daha at›lmas›na olanak sa¤layacakt›r. Bu konuda yaz›n üzerine
düfleni yapan Ö¤renci Konseyi okulun aç›l›p da üniversite yönetimiyle bu yöndeki fikirlerini paylaflaca¤› günleri heyecanla saymaktad›r.

Konseyimizin üniversite yönetimine dile getirmek için heyecanla bekledi¤i bir di¤er proje ise üniversitemizdeki üstü aç›k olan sadece yaz›n
kullan›labilen havuzumuzun yaz-k›fl Koç Üniversitesi ailesi taraf›ndan kullan›m›n› sa¤layabilecek, kampüsümüzde k›fl›n yeni bir spor tesisine
daha sahip olabilmemizi sa¤layacak, ülkemizde say›l› yerde ve tüm dünyada özellikle önde gelen üniversitelerde ve spor tesislerinde kullan›lan,
yaz›n aç›l›p tamamen kald›r›labilen “haval› balon havuz kapatma” sisteminin kurulmas›d›r. Bu sistemi üniversite yönetimimizin uygun görmesi
halinde, baflta ö¤rencilerimizin olmak üzere Koç Üniversitesi ailesinin k›fl›n kullanabilecekleri yeni bir tesis ortaya ç›km›fl olacakt›r. Sene içerisinde
bunlar gibi birçok çal›flmada görev alacak olan Ö¤renci Konseyi’nin kap›lar›, bu tarz çal›flmalarda gönüllü olarak bulunmak isteyen her kat›l›mc›ya
aç›kt›r. Unutulmamal›d›r ki Ö¤renci Konseyi ö¤rencilerimizin deste¤inden gücünü alan bir kuruldur. Bizlere yaz›m›n bafl›nda belirtmifl oldu¤umuz
yollardan ulaflabilirsiniz. Bu Kule say›s›ndaki yaz›m›n sonuna gelirken tüm Koç Üniversitesi ailesini sevgi ve sayg›yla selaml›yorum ve yeni
bafllad›¤›m›z bu e¤itim y›l›n›n tüm ailemiz ad›na baflar› dolu geçmesini diliyorum.

Sevgi ve Sayg›lar›mla,
Furkan Anarat
Koç Üniversitesi 08–09 Ö¤renci Konseyi Baflkan›
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Merhaba...Merhaba...
Sevgili Ö¤renciler, Mezunlar, Üniversitemizin Tüm Üyeleri ve Dostlar›,

En yetkin mezunlar› yetifltirmek ve bilimin s›n›rlar›n› ilerletmek hedefiyle 15 y›ld›r yoluna devam eden Koç Üniversitesi’nin 14. mezunlar›n›
u¤urlad›k. 14 Haziran’da düzenlenen mezuniyet töreninde 588 lisans, 168 yüksek lisans ve iki doktora olmak üzere bu sene toplam 758
mezun verdik. ‹leriki y›llarda dönem sonu mezun say›m›z bine ulaflacak.

Mezuniyet töreni konuflmac›s› 1996 y›l›ndan bu yana Johns Hopkins Üniversitesi Rektörlü¤ü görevini yürüten, medikal görüntüleme
alan›n›n öncü isimlerinden Prof. William R. Brody idi. Kendisine fleref doktoras› verdik. O da art›k Koç Üniversiteli. Törende her y›l oldu¤u
gibi büyük bir heyecan ve mutluluk yaflad›k. Mezunlar›m›za güveniyor ve onlara hayatta baflar›lar diliyoruz.

2008-2009 ö¤renim y›l›nda 983 yeni ö¤renci üniversitemizde ö¤renimlerine bafll›yor. Bu ö¤rencilerden 742’si lisans, 241’i yüksek lisans
program›m›za yerleflti. Geçmifl y›llarda da oldu¤u gibi, yine çok iyi liselerden ö¤renciler üniversitemizi tercih ettiler. Bu ö¤rencilere ilave
olarak 35 ö¤renci Avrupa Birli¤i ülkeleri üniversitelerinden Erasmus de¤iflim program› kapsam›nda üniversitemize geldiler. Koç
Üniversitesi ö¤rencilerinden de 72’si de yine Erasmus program› kapsam›nda AB ülkeleri üniversitelerine gittiler. fiu anda üniversitemizde
‹ngilizce haz›rl›k, lisans, yüksek lisans ve doktora programlar›nda toplam 4.126 ö¤renci e¤itim görüyor. Koç Üniversitesi’ne olan talebin
her geçen y›l daha da artmas› bizleri çok memnun ediyor. Aram›za kat›lan ö¤rencilerimizi Ö¤renci Seçme S›nav›’nda gösterdikleri üstün
baflar›lar›ndan dolay› candan kutluyor, üniversite hayatlar›nda baflar›lar ve esenlikler diliyorum.

Koç Üniversitesi bu y›l Türkiye Bilimler Akademisi Seçkin Genç Bilim ‹nsanlar› Ödülleri’nden (TÜBA-GEB‹P) befl farkl› dalda ödül alarak
en çok ödül alan iki üniversiteden biri oldu. Elektronik alan›nda Doç. Dr. Alper Tunga Erdo¤an, Matematik dal›nda Yrd. Doç. Dr. Emre
Alkan, Ekonomi alan›nda Doç. Dr. Sevda Demiralp Cuda,  Bilgisayar Mühendisli¤i dal›nda Yrd. Doç. Dr. Serdar Tafl›ran, Uluslararas›
‹liflkiler alan›nda ise Doç. Dr. fiuhnaz Y›lmaz ödüle lay›k görüldü. Kendilerini kutluyoruz.

Üniversitemiz yaz aylar› boyunca da çok hareketliydi. Okulumuzda çeflitli uluslararas› etkinlikler gerçeklefltirildi. Yaz okulu, Münazara
Turnuvas› ve gönüllülerimizin düzenledi¤i etkinliklerle üniversitemiz haziran, temmuz ve a¤ustos aylar› boyunca canl›l›¤›n› korudu.

Yeni bir döneme bafllarken Koç Üniversitesi ailesini, ö¤rencilerimizi, mezunlar›m›z›, akademik ve idari kadromuzdaki tüm üyelerimizi
sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yor, hepimize yeni e¤itim y›l›nda baflar›lar diliyorum.

Prof. Dr. Attila Aflkar
Rektör

Ö⁄RENC‹ KONSEY‹

Her sene bir ad›m daha
ileriye gitmeyi kendine
hedef olarak belirleyen
konseyimiz üniversite
yönetimimizle birlikte
bu sene de uyum içinde
çal›flarak yeni projelere
yo¤unlaflacakt›r.

Ö¤renci Konseyi 2008–2009 sezonuna haz›r
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Koç Üniversitesi’ne 4 bilim ödülü
¤retim üyemiz  Doç. Dr. Halil Kavakl›
bitkilerde niflasta biyosentezi

çal›flmas›yla 2008 Fevzi Akaya Bilimsel
Etkinlikleri Destekleme Fonu (FABED) Genç
Bilim Adam› baflar›s›na lay›k görüldü.

oç Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler
Bölümü ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr.

Bahar Rumelili, Avrupa Komisyonu’nun
Yaflamboyu Ö¤renim Program› taraf›ndan
Jean Monnet Kürsüsü ile ödüllendirildi. Befl
senelik süre ile verilen Jean Monnet kürsüleri,
yüksek ö¤renim kurumlar›nda Avrupa Birli¤i
üzerine e¤itim faaliyetlerini desteklemek ve
çeflitlendirmek amac› güdüyor. Avrupa

oç Üniversitesi Tarih bölümü ö¤retim
üyesi Doç. Dr. Dilek Barlas, Avrupa

Bilimler Vakf›’n›n Befleri Bilimler Komitesi’ne
TÜB‹TAK temsilcisi olarak atand›. Avrupa’n›n
30 farkl› ülkesinden hayat›n› bilimsel
araflt›rmaya adam›fl 77 üyesi bulunan ve
Avrupa kalite standartlar›nda bilimi teflvik
eden Avrupa Bilim Vakf›, kuruldu¤u 1974
y›l›ndan beri genifl bir alanda bilimsel
giriflimleri koordine ediyor. Barlas, Türkiye
ve Avrupa tarihi üzerine odaklanarak,
özellikle Türkiye diplomasi tarihi, Türkiye-
Avrupa iliflkileri ve siyasal ekonomi ve
karfl › lafl t › rmal›  tar ih konular ›nda
araflt›rmalar›n› sürdürüyor.

Seçkin Genç Bilim ‹nsan›: Zeynep Aycan
Koç Üniversitesi’nde, endüstri ve örgüt
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 KÜ ö¤retim üyeleri,
bilim dünyas›ndan

dört farkl› ödül ald›.

psikolojisi üzerine çal›flmalar› bulunan Prof.
Dr. Zeynep Aycan, Dünya Ekonomi Forumu
taraf›ndan y›l›n Seçkin Genç Bilim ‹nsan›
seçildi. 1971 y›l›nda kurulan ve 37 y›ll›k
t a r i h i n d e  k ü r e s e l  s o r u n l a r › n
ayd›nlat›lmas›nda birçok baflar›ya imza atan
Dünya Ekonomi Forumu, dünya liderleriyle
iflbirli¤i içinde küresel, bölgesel ve
endüstriyel gündeme yön verme hedefiyle
faaliyet gösteriyor. Kültürleraras› yönetim
üzerine uzmanlaflan Aycan’›n çal›flmalar›,
kültürün kurumsal süreçlerinin, liderlik,
insan kaynaklar› yönetimi ve kad›n kariyer
geliflimi gibi farkl› yönlerine etkisi üzerinde
odaklan›yor.

TÜB‹TAK’tan KÜ’ye iki ödül daha!
Koç Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler

Fakültesi ö¤retim üyelerinden Doç. Dr. Selva
Demiralp, TÜB‹TAK taraf›ndan Sosyal
Bilimler Alan›nda Teflvik Ödülü’ne lay›k
görüldü. Makroekonomi, bankac›l›k ve
ekonometri alanlar›nda araflt›rmalar›
bulunan Demiralp bir süre önce, Sosyal
Bilimler alan›nda TÜBA-GEB‹P Ödülü’nü
alm›flt›.

Fen, ‹nsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr.
Alper Kiraz’a ise, su tutmayan yüzey
üzerinde duran mikrodamlac›klar ile yapt›¤›
optik alan›ndaki çal›flmalar›ndan dolay›,
yine TÜB‹TAK taraf›ndan Temel Bilimler
Alan›nda Teflvik Ödülü verildi. Nano-optik
alan›nda çal›flmalar yürütmekte olan Kiraz,
2006 y›l›nda Fizik alan›nda TÜBA-GEB‹P
Ödülü alm›flt›.

oç Üniversitesi Finans Yüksek Lisans
Program›, dünya çap›nda yat›r›m

uzmanlar›n› ayn› çat› alt›nda toplayan
Chartered Financial Analysts (CFA)

K Enstitüsü’nün program orta¤› olarak kabul
edildi. Koç Üniversitesi ‹flletme Enstitüsü
taraf›ndan 2008-2009 akademik döneminde
aç›lacak olan Finans Yüksek Lisans Program›

dersleri, CFA standartlar›na uygun flekilde
verilecek. Böylece Koç Üniversitesi, finans
yüksek lisans mezunlar›n›, finans sektöründe
bir ad›m öne tafl›yacak.

CFA Enstitüsü’nün program orta¤› olduk

Tamer, Ayfle Baltac›o¤lu ve Cemil
Dinmezp›nar hem yaz okulu
boyunca düzenlenen seminerlere
kat›ld›lar hem de tart›flma
saatlerinde Michigan State
Üniversitesi ö¤rencilerinin Türkiye
hakk›nda merak ettikleri sorular›
cevaplad›lar. Koç Üniversitesi
ö¤rencileri ile Michigan State
Üniversitesi ö¤rencileri aras›nda
seminerler süresince oluflan s›cak
arkadafll›k ba¤lar›, kültür turlar›
ve flehir gezileri esnas›nda daha
da pekiflerek program›n akademik
aç›dan oldu¤u kadar sosyal
aç›dan da baflar›s›n› ortaya
koydu.

oç Üniversitesi ve Michigan State
Üniversitesi taraf›ndan ortaklafla

düzenlenen yaz okulunun beflincisi bu sene
16-28 Haziran tarihleri  aras›nda
gerçeklefltirildi.

Koç Üniversitesi’nden Türk Dili ve
Türkiye’nin Komflular› konular›nda Timur
Kocao¤lu, Türkiye-Avrupa Birli¤i ‹liflkileri ve
2001 Sonras› Türkiye Ekonomisi konular›nda
Ziya Önifl, So¤uk Savafl Sonras› Türk D›fl
Politikas› ve Enerji Politikalar› konular›nda
fiuhnaz Y›lmaz, Globalleflen Dünyada Türkiye
ve Kürt Problemi konular›nda Fuat Keyman,
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurulufl Y›llar›nda
Ekonomi Politikalar› konusunda Dilek Barlas
ve Osmanl›’da Politik ‹deolojiler konusunda
Yonca Köksal’›n verdi¤i derslerde ö¤renciler

Koç Üniversitesi ö¤retim üyelerinin bilgi ve
deneyimlerinden faydalanma imkan›
buldular. Böylelikle, iki haftal›k yaz okulunun
sonunda Michigan State Üniversitesi
ö¤rencileri özellikle modern Türk tarihini
yak›ndan tan›man›n yan› s›ra Türkiye’nin iç
ve d›fl politikas› konular›nda bilgi sahibi
olarak ayr›ld›lar.

Koç Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler
Departman› ö¤retim üyesi fiuhnaz Y›lmaz’›n
koordinatörlü¤ünde gerçekleflen yaz okuluna
Michigan State Üniversitesi’nden kat›lan
32 kiflilik ö¤renci grubunun yan› s›ra bu
sene ilk kez Koç Üniversitesi Uluslararas›
‹liflkiler ö¤rencileri de kat›ld›lar. Program›n
asistanl›¤›n› yürüten fiaziye Burcu Giray ile
birlikte Yelda Gülderen, Neslihan Burçin

Koç Üniversitesi’nde yaz okulu keyfi
K

ünyan›n önde gelen e¤it im
kurumlar›ndan Princeton Üniversitesi,

yaz e¤itimlerini Koç Üniversitesi’nde
gerçeklefltirdi. Lisans ö¤rencilerinin kat›ld›¤›
e¤ i t imde  konuk  ö¤renc i le re  Koç
Üniversitesi’nden ö¤renciler efllik etti. Alt›
hafta süreyle üniversitede a¤›rlanan Princeton
ö¤rencileri, haftan›n bir günü, Beyo¤lu 75.
Y›l Çocuk ve Gençlik Merkezi ile TEGV’nin
e¤itim parklar›nda gönüllü olarak çal›flt›lar.

Tarih, edebiyat ve bilimin bir arada

Princeton’l› ö¤renciler Türk tarihini ö¤rendi
tart›fl›ld›¤› yaz okulunda Türk ve yabanc›
ö¤renciler çeflitli seminerlere kat›ld›. Princeton
Üniversitesi Orta Do¤u Araflt›rmalar› Bölümü
Baflkan› Prof. fiükrü Hanio¤lu’nun Türkiye
tarihi üzerine verdi¤i derslerin bir bölümü
Dolmabahçe ve Topkap› Saraylar›nda yap›ld›.
Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri
Araflt›rma Merkezi direktörlerinden
Dr. Alessandra Ricci, ‹stanbul’da sürmekte
olan arkeolojik kaz›lar ile Bizans devrine ait
henüz ortaya ç›kar›lm›fl buluntulara iliflkin

bir sunum yapt›. Ayr›ca, Koç Üniversitesi
ö¤retim üyelerinden Prof. fiuhnaz Y›lmaz
Özba¤c›, Murat Somer, Günsel Renda ve
Avrupa Bilimler Vakf›’n›n Befleri Bilimler
Komitesi’ne TÜB‹TAK temsilcisi olarak seçilen
Dilek Barlas da yaz okulunda seminer veren
akademisyenler aras›nda yer ald›. Princeton
Üniversitesi’nden Prof. Robert Finn ve
gazeteci-yazar Hasan Bülent Kahraman’›n
kat›l›m›yla gerçekleyen edebiyat söyleflileri
ise konuk ö¤rencilerin Türk dili konusunda
farkl› üsluplar› tan›malar›na katk› sa¤lad›.

oç Üniversitesi ö¤retim üyesi Prof. Dr.
Nihat Berker’e, temel bilimsel bulufllar›,

gelifltirdi¤i yeni teoriler ve kendi alan›nda
oldu¤u gibi kendi bilimsel alan›n ötesinde
önemli etkileri olan katk›lardan ötürü, Alman
Humboldt Vakf› taraf›ndan bu ülkenin en
prestijli bilim ödüllerinden Humboldt
Araflt›rma Ödülü  verildi. Berker, Berlin’deki
Bellevue Saray›’nda düzenlenen toplant›da

K Alman Cumhurbaflkan› Prof. Dr. Horst Köhler
ile görüfltü.

Kendisi de bir profesör olan Almanya
Cumhurbaflkan› Köhler’e, Prof. Dr. Berker
bafllatt›¤› Türk-Alman ortak nanofizik
araflt›rmalar›ndan ve iki ülke aras›ndaki
arkadaflca futbol rekabetinden bahsetti.

Vak›f Baflkan› Dr. Helmut Schwarz ise,
Humboldt Vakf›’n›n farkl› ülkelerden

araflt›rmac›lar› bilimin flemsiyesi alt›nda
biraraya getirdi¤ini belirterek, bütün bilim
dallar›n› kapsayan bu yüksek ödülü ilk kez
Türkiye’den bir bilim adam›n›n almas›ndan
özellikle mutluluk duydu¤unu kaydetti.

Prof. Dr. Nihat Berker, 2005 y›l›ndan bu
yana Koç Üniversitesi Fen-‹nsani Bilimler ve
Edebiyat Fakültesi’nde fizik profesörü olarak
görev yap›yor.

Almanya’n›n en prestijli bilim ödülünü
Prof. Dr. Nihat Berker ald›

bütünleflmesi konusunda güçlü bir
akademik kadroya sahip Koç Üniversitesi,
bu kürsü kapsam›nda yeni dersler sunacak
ve Avrupa D›fl Politikas› ve Avrupal›laflma
üzerine bir dizi akademik faaliyete ev
sahipli¤i yapacak. Bu faaliyetler,
üniversitenin web-sitesi alt›nda aç›lacak
olan Jean Monnet aktiviteleri sayfas›ndan
düzenli olarak duyurulacak.

K
D

Doç. Dr. Halil Kavakl›’ya FABED Genç Bilim Adam› Ödülü
FABED Türkiye’nin ilk uluslararas› inflaat

mühendisli¤i flirketi STFA’n›n kurucu
ortaklar›ndan Fevzi Akkaya an›s›na kuruldu.
FABED önemli bilimsel etkinlikleri,  do¤a
bi l imler i  ve  inflaat mühendisl i¤ i

alanlar›nda baflar›l› genç bilim adamlar›n›
desteklemek ve ödüllendirmek için, Genç
Bilim Adamlar› ‹çin Baflar› Ödülü ve Genç
Bilimciler ‹çin Araflt›rma Deste¤i
programlar›n› gelifltirdi.

Ö

Yrd. Doç. Dr. Bahar Rumelili

Koç Üniversitesi’nde Jean Monnet Kürsüsü
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ilimin s›n›rlar›n› ilerletmek hedefiyle
15 y›ld›r yoluna devam eden Koç

Üniversitesi’nin 14. mezunlar›, 14 Haziran
2008’de düzenlenen törenle diplomalar›n›
ald›. Mezuniyet törenine, Koç Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Baflkan› Rahmi M. Koç’un
yan› s›ra 1996 y›l›ndan bu yana Johns
Hopkins Üniversitesi Rektörlü¤ü görevini
yürüten, medikal görüntüleme alan›n›n öncü
isimlerinden Prof. William R. Brody onur
konu¤u olarak kat›ld›.

Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baflkan›
Rahmi M. Koç yapt›¤› konuflmada, Koç
Üniversitesi’nin önümüzdeki y›llarda bir t›p
fakültesi açaca¤›n›n ve bin ö¤renci
kapasiteli ek yurt binas›n›n infla edilmekte
oldu¤unun müjdesini verdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Attila Aflkar, KÜ’nün
588 lisans, 168 yüksek lisans ve iki doktora
olmak üzere bu sene toplam 758 mezun
verdi¤ini, ileriki y›llarda dönem sonu mezun
hedeflerinin bin ö¤renci oldu¤unu belirtti.
2008–2009 akademik döneminde ö¤renci
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say›s›n›n ise 4 bin civar›nda olaca¤›n› ifade
eden Prof. Dr. Attila Aflkar konuflmas›n› flöyle
tamamlad›: “Bugüne Mezuniyet Günü diyoruz,
alaca¤›n›z diploma üzerinde lisans veya
lisansüstü diye yaz›l›. Mezun Arapça kökenli
bir kelime, izin verilen demek. Lisans, Latince
kökenli bir kelime, o da bir fleyleri yapma
yetkisini belirtiyor. Yani bugün alaca¤›n›z
belge her iki dilde de bir fleyler yapabilme
yetkisi. Üniversiteniz size bu yetkiyi sizlere
güvenerek ve gururla veriyor. Bu ald›¤›n›z
yetki ile kendinize oldu¤u kadar ülkemize,
insanl›¤a da önemli hizmetler yapman›z›,
güzellikler katman›z› diliyorum.”

T›p Fakültesi aç›l›yor
Koç Üniversitesi’nde T›p Fakültesi
kurulmas›na karar verdiklerini aç›klayan
Rahmi M. Koç, “T›p Fakültesi kurulmas›na
karar verdik. Buraya ba¤l› yeni bir hastane
inflaa edece¤iz ve de Amerikan Hastanesi ile
iflbirli¤i yapaca¤›z. Hem k›ymetli doktorlar,
hem e¤itimciler ve hem de araflt›rmac›lar

yetifltirece¤iz” diye konufltu.
T›p Fakültesi’nin ilk ad›m› önümüzdeki

dönem, Fen ve ‹nsani Bilimler Fakültesi
bünyesinde aç›lacak olan Moleküler Biyoloji
lisans program› olacak. Bu program, öncelikle
genetik bilimi ve insan sa¤l›¤› konular›nda
uzmanl›k sunmay› hedefliyor.

Rahmi M. Koç: “Laik cumhuriyetten taviz
vermemeliyiz”
Konuflmas›nda dünya ve Türkiye’deki siyasi
ve ekonomik geliflmelere de dikkat çeken
Rahmi M. Koç, geçen y›l  yap›lan
cumhurbaflkanl›¤› seçimiyle Türkiye’de
demokrasinin bir s›navdan geçti¤ini söyledi.
“Demokrasi olmayan ülkelerin ne halde
olduklar›n›, geçirdikleri s›k›nt›lar›, hepimiz
hergün görüyoruz. Dolay›s›yla Türkiye’nin
demokratik bir sistemden baflka birfley ile
idare edilmesi mümkün de¤ildir. Atatürk ilke
ve inkilâplar›n›n erozyona u¤ramas›na hiçbir
flekilde müsaade etmemeliyiz, müsamaha
göstermemeliyiz. Laik cumhuriyetten taviz

vermemeliyiz” dedi. Türkiye’nin Avrupa
Birli¤i hedefinde yürümesi gerekti¤ini ifade
eden Koç flunlar› söyledi: “Ulu önder
Atatürk’ün dedi¤i gibi yüzümüzü daima
bat›ya çevirmeliyiz. Avrupa Toplulu¤u’na en
k›sa zamanda entegre olma çabalar›m›z›
aksatmadan, b›kmadan usanmadan
yürütmeliyiz.” Rahmi M. Koç, törende yapt›¤›
konuflmada, üniversitenin Rumelifeneri
Kampüsü’ne sadece 2,5 km uzakl›kta, bin
kifli kapasiteli bir yurt infla edilmekte oldu¤u
müjdesini de verdi.

‹lk doktora mezunu Eindhoven yolcusu
Konuflmas›nda, doktora programlar›n›n

baflar›s›n› da vurgulayan Mütevelli Heyeti
Baflkan› Rahmi M. Koç, üniversitenin ilk
doktora mezunu olan Tan›r Çelebi’nin, dünya
çap›nda öneme sahip üniversitelerden
Eindhoven Teknik Üniversitesi’ne tam
zamanl› Yard›mc› Doçent olarak atand›¤›n›
duyurdu. Ayr›ca, ö¤retim üyelerinin, geride
kalan e¤itim-ö¤retim y›l›nda, 17’si ulusal,
14’ü uluslararas› toplam 31 ödüle lay›k
görüldü¤ünü de sözlerine ekledi.

Koç Üniversitesi özel davetlisi olarak
törene konuflmac› olarak kat›lan Prof.
William Brody ise yeni mezun gençlere
deneyimlerinden yola ç›karak tavsiyelerde
bulundu. Brody, Koç Üniversitesi’nin di¤er

araflt›rma üniversitelerinden farkl› olarak,
“Bilimin s›n›rlar›n› ilerletmek” yönündeki
amac›n› net olarak tan›mlam›fl olmas›n›n,
üniversiteye büyük bir ayr›cal›k katt›¤›n›
dile getirdi.

Törende, Rektör Prof. Attila Aflkar, Koç
Üniversitesi ad›na bilime katk›lar›ndan ötürü
William Brody’e Fahri Doktora unvan› verdi.

Koç Üniversitesi’nin
14. mezunlar›,

Mütevelli Heyeti
Baflkan› Rahmi M. Koç,
Rektör Prof. Dr. Attila

Aflkar ve dünyan›n
bir numaral› t›p

fakültesine sahip olan
Johns Hopkins

Üniversitesi’nin
13 y›ll›k rektörü Prof.
William R. Brody’nin

kat›ld›¤› törenle
diplomalar›n› ald›.

Koç Üniversitesi’ni birincilikle bitiren
Ergin Mizrahi, Nuri Erflahin ve Serdar
Aldatmaz’a nas›l birinci olduklar›n› ve
kariyer planlar›n› sorduk:
Ergin Mizrahi: “Nas›l birinci oldu¤umun
kesin bir cevab› yok asl›nda. Dört y›l
boyunca arkadafllar›mdan çok da fazla
çal›flt›¤›m› ve sosyal hayat›mdan
fedakarl›k etti¤imi düflünmüyorum.
Düzenli çal›flmam baflar›m› etkilemifl
olabilir. S›navlara bütün yükü son geceye
b›rakmadan çal›flt›m. Ama belki de
yüksek ortalama tutturabilmemdeki en
büyük faktör hukuk okumaktan büyük
bir haz almamd›r. ‹nsan zevk ald›¤›
konuda çok daha kolayl›kla baflar›ya
ulaflabiliyor.

Hukuk mezunlar›n›n avukat s›fat›n›
kazanabilmeleri için bir y›ll›k avukatl›k
ve adliye stajlar›n› tamamlamalar›
gerekiyor. Ben de eylülden itibaren bir
y›l boyunca Av. R›fat Saban’›n yan›nda
avukatl›k staj›m› yapaca¤›m. Ondan
sonraki hedefim de yurtd›fl›nda Hukuk
yüksek lisans› yapt›ktan sonra Türkiye’ye
geri dönerek Ticaret Hukuku üzerine
yo¤unlaflmak olacak. “

Nuri Erflahin: “Düzenli çal›flmam›n ve
yap›lacaklar konusundaki titiz tavr›m›n
bu baflar›da çok önemli oldu¤una
inan›yorum. Okulumuzda bir dersten A
almak için sadece vize ve finallerden iyi
not alman›n yeterli olmayaca¤› birçok
ders var. Bu dersler dönem boyunca
çal›flma gerektiriyor. Ödevleri, projeleri
iyi yapmak laz›m. Bu yüzden baflar›l›
olmak dersin tümüne önem vermeyi
gerektiriyor. Beni baflar›ya ulaflt›ran en
önemli etmenin verdi¤im bu önem
oldu¤unu düflünüyorum.

Eylülden itibaren yüksek lisans
program› için London School of
Economics’te bulunaca¤›m. Buran›n hem
akademik hem de dünya vizyonu
aç›s›ndan bana çok fley kataca¤›na
inan›yorum. Böylesine prestijli bir yerden
sonra iyi bir doktora program›na geçip
akademik yaflant›m› sürdürmek
istiyorum.”

Serdar Aldatmaz: “Bilinçli olmak,
dersleri düzenli bir flekilde takip etmek,
hocalarla sürekli ve iyi iliflkiler kurmak,
her fleyi dozunda yapmak ve istemek

baflar›y› haz›rlayan sebepler aras›nda
yer al›yor.

‹lk olarak finans alan›nda PhD yapmak
üzere Amerika’ya gidiyorum. Sonras› için
flimdiden bir fleyler söyleyebilmek çok
zor asl›nda, çünkü koflullar sürekli
de¤ifliyor. Ama planlar›m aras›nda, önce
yurtd›fl›nda birkaç y›l ifl tecrübesi
edinmek ve sonras›nda ise Türkiye’ye
dönüp çal›flmaya devam etmek var. Daha
ileride akademiye geri dönüp Koç
Üniversitesi gibi sayg›n bir üniversitede
ö¤retim görevlisi olmak en büyük
isteklerim aras›nda.”

Birinciler ve planlar›

Koç Üniversitesi özel
davetlisi olarak törene
konuflmac› olarak kat›lan
Prof. William Brody,
Koç Üniversitesi’nin
di¤er araflt›rma
üniversitelerinden farkl›
olarak, “Bilimin
s›n›rlar›n› ilerletmek”
yönündeki amac›n› net
olarak tan›mlam›fl
olmas›n›n, üniversiteye
büyük bir ayr›cal›k
katt›¤›n› dile getirdi.

Prof. Dr. Attila Aflkar
konuflmas›nda 588

lisans, 168 yüksek lisans
ve iki doktora olmak

üzere bu sene toplam
758 mezun verdiklerini,

ileriki y›llarda dönem
sonu mezun

hedeflerinin 1000
ö¤renci oldu¤unu

belirtti.

Mezunlar›m›z› u¤urlad›k!
B
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008–2009 ö¤renim y›l›nda 983 yeni
ö¤renci üniversitemizde ö¤renimlerine

bafll›yor. Bu ö¤rencilerden 742’si lisans,
241’i lisansüstü program›m›za yerleflti. Bu
ö¤rencilere ilave olarak 35 ö¤renci Avrupa
Birli¤i ülkeleri üniversitelerinden Erasmus
de¤iflim program› kapsam›nda geldiler.
Bizim ö¤rencilerimizden de 72’si yine
Erasmus program› kapsam›nda AB ülkeleri
üniversitelerine gitt i ler.  fiu anda
üniversitemizde 4126 ö¤renci e¤itim görüyor.
Bu ö¤rencilerimizin 725’i ‹ngilizce haz›rl›k,
2.803’ü lisans, 553’ü yüksek lisans ve 45’i
de doktora programlar›m›za kay›tl›lar.

2008 ÖSS sonuçlar›na göre yerlefltirilen
ö¤rencilerin da¤›l›m› afla¤›daki gibidir.

Eflit a¤›rl›k puan türüyle al›nan ö¤renciler:
‹flletme 131, Ekonomi 78, Uluslararas›
‹liflkiler 80, Psikoloji 29, Sosyoloji 21, Hukuk
48 ve yeni aç›lan Felsefe Bölümü’nde de 12
olmak üzere toplam 399 ö¤renci.

Say›sal puan türüyle al›nan ö¤renciler:
Kimya 12, Matematik 10, Fizik 8, Moleküler
Biyoloji ve Genetik 15, Bilgisayar Mühendisli¤i
47, Elektrik Mühendisli¤i 51, Endüstri
Mühendisli¤i 48, Makina Mühendisli¤i 48,
Kimya ve Biyoloji Mühendisli¤i 48, Hemflirelik
20 olmak üzere toplam 307 ö¤renci.

Sözel puan türüyle al›nan ö¤renciler:
Tarih Bölümü’ne 9 ö¤renci, Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümü’ne de 8 ö¤renci.

Dil puan türüyle al›nan ö¤renciler: ‹ngiliz
Dili ve Karfl›laflt›rmal› Edebiyat’a 19 ö¤renci
kay›t oldu.

2002'den 2003'e ve 2003'den 2004'e girifl
yüzdelerinde ve puanlarda çok büyük iyileflme
olmufl, 2004'den 2005'e ise belli bir
doygunlu¤a ulaflt›¤›m›z görülmüfltü. Bu sene
ÖSYM sisteminde yap›lan de¤ifliklik sonucu
puan baz›nda eski senelerle karfl›laflt›rma
yapmak mümkün görünmüyor. Ancak,
ö¤rencilerimizin s›ralamalar›n› mukayese
edebiliriz. Bu sene de geçen seneki
s›ralamalar›n muhafaza edildi¤i görülüyor.
Tablo 2, 2005, 2006, 2007 ve 2008 y›llar›nda
i lk  10.000’e giren ö¤renci lerden
üniversitemize yerleflenleri gösteriyor.

Gene çok sevindir ic i  bir  o lgu,
üniversitemize yerleflen ö¤rencilerin
yerlefltikleri programlara isteyerek
gelmeleridir. Tablo 3’te, 2004, 2005, 2006,
2007 ve 2008 ÖSYM de ilk üç tercihinden
birisine yerleflen ö¤rencilerin oran›n›
gösteriyor. Buradaki durum sevindiricidir.
Her zaman iyi olan bu durum daha da
memnuniyet verici bir düzeydedir.
 Geçmifl y›llarda da oldu¤u gibi, yine çok
iyi liselerden ö¤renciler üniversitemizi tercih
ettiler. Üst düzeyde puanlarla gelen ö¤renciler
de tatminkard›r. (Tablo 4)
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2008-2009 ö¤renim
y›l›nda 983 yeni

ö¤renci
üniversitemizde

ö¤retimlerine bafll›yor.
Bu ö¤rencilerden

742’si lisans,
241’i lisansüstü

program›m›za yerleflti.

Attila Aflkar > KÜ Rektörü

2008 y›l›nda
Koç Üniversitesi'ne
5 ve Daha Yüksek Say›da
Ö¤rencisi Yerleflen Liseler Say›
Robert Lisesi 42
Koç Lisesi 35
Üsküdar Amerikan Lisesi 31
‹zmir Amerikan Lisesi 24
Sankt Georg Lisesi 22
Dame De Sion Lisesi 20
Befliktafl Atatürk Anadolu Lisesi 20
Bornova Anadolu Lisesi 16
Saint Benoit Lisesi 15
Saint Joseph Lisesi 15
Sainte Pulcherie Lisesi 13
Kad›köy Anadolu Lisesi 12
Ayaza¤a Ifl›k Lisesi 11
Alman Lisesi 11
fiiflli Terakki Lisesi 9
MEF, Befliktafl Lisesi 9
Saint Michel Lisesi 9
Sak›p Sabanc› Anadolu Lisesi 9
Bursa Anadolu Lisesi 9
Ca¤alo¤lu Anadolu Lisesi 8
‹talyan Lisesi 8
Tarsus Amerikan Lisesi 7
Enka Lisesi 7
Bahçeflehir Lisesi 6
Haydarpafla Anadolu Lisesi 6
Antalya Adem Tolunay Anadolu Lisesi 6
Kabatafl Lisesi 6
S›rr› Y›rcal› Anadolu Lisesi 6
‹stanbul Lisesi 5
Galatasaray Lisesi 5
Eyübo¤lu Lisesi 5
Vefa Lisesi 5
Bahçelievler Anadolu Lisesi 5

TOPLAM 1. TERC‹HLE 2. TERC‹HLE 3. TERC‹HLE ‹LK ÜÇ TERC‹H‹NE
YILLAR YERLEfiEN Ö⁄RENC‹ YERLEfiEN YERLEfiEN YERLEfiEN YERLEfiEN
2008 810 160 194 135 60%
2007 794 156 159 104 53%
2006 711 186 147 108 62%
2005 671 139 153 98 58%
2004 686 101 143 119 53%

HABER

ORTALAMA
KOÇ: 810 PUAN TÜRÜ YERLEfiEN ÖSS PUANI

KOÇ  D‹L 20 337
KOÇ  Efi‹T A⁄IRLIKLI 441 307
KOÇ  SAYISAL 325 324
KOÇ  SÖZEL 24 308

KOÇ ÜN‹VERS‹TES‹’NE ÜST PUANLARLA GELEN Ö⁄RENC‹LER
‹lk ‹lk  ‹lk ‹lk ‹lk ‹lk

YIL 100’den 500’den 1.000’den 2.000’den 5.000’den 10.000’den
2008 14 59 70 89 125 185
2007 16 58 80 100 177 234
2006 13 52 71 107 164 230
2005 2 17 40 60 87 159

Çok iyi liselerin ö¤rencileri  Koç Üniversitesi’ni tercih ediyorÇok iyi liselerin ö¤rencileri  Koç Üniversitesi’ni tercih ediyor

Genelde ÖSS ile gelen ö¤rencilerimizin puanlar› tatminkard›r. Bu say›lar geçti¤imiz seneye göre tüm Türkiye’de biraz
düflmüfltür. Afla¤›daki grafikler Koç Üniversitesi’nin 2008 sonuçlar›n› 2007 ve 2006 sonuçlar› ile karfl›laflt›rmaktad›r.
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Üniversitemize yerleflen ö¤rencilerin ortalama puanlar›

Üstün ÖSS puan› ile yerleflen ö¤rencilerin da¤›l›m›
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Tablo 4

Koç Üniversitesi’ni tercih edenlerin yerleflim s›ras› da¤›l›m› afla¤›daki gibidir.
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oç Üniversitesi Folklor Kulübü bu yaz
Hollanda’n›n Odoorn flehrinde

29 Temmuz-3 A¤ustos tarihleri aras›nda
düzenlenen uluslararas› SIVO halk oyunlar›
festivaline kat›ld›. Hem Koç Üniversitesi’ni
hem de Türkiye’yi temsil eden ekibimiz
festivalin en iyi gruplar›ndan biriydi.

Festivale kat›lmak baflta bizim için bir
hayal olsa da her fley hayal kurmakla
bafllamaz m›? Bu hayalimizi gerçeklefltirmek
için flubat ay›nda SIVO yetkilileriyle
yaz›flmalar›m›za bafllad›k. Geçti¤imiz
senelerde ‹spanya’da düzenlenen halk
oyunlar› festivaline kat›lm›fl deneyimli
üyelerimizin, hocam›z›n ve okulumuzun da
deste¤iyle SIVO yetkilileri taraf›ndan Türkiye’yi
temsil eden ekip olarak seçildik. Hocam›z
Özgür Ülkem efl l i¤inde festivalde
sergileyece¤imiz danslar› günlerce çal›flt›k.
Bu dönemde ekip olarak bir bütün haline

geldik ve aram›zda kolay kolay kopmayacak
ba¤lar olufltu.

Hollanda’ya uzanan heyecanl› ve e¤lenceli
yolculu¤umuza 26 Temmuz’da bafllad›k.
Otobüsle yolculuk yapma fikri en baflta bizi
korkutmufl olsa da en e¤lenceli saatlerimizi
yolda geçirdik. Fas›llarla, türkülerle ve
festivalin heyecan›yla  Yunanistan’a vard›k.
Yunanistan’dan ‹talya’ya feribotla deniz
yolculu¤u, feribotta deniz manzaras›na karfl›
yapt›¤›m›z provalar, büyülü bir Venedik gezisi
derken Hollanda’daki festival flehri olan
Odoorn’a vard›k. Geldi¤imiz ilk gün çiçeklerle
ve güleryüzlü gönüllü ailelerimizle tan›flt›k.
Festivale gönül vermifl Odoorn sakinleri bizi
festival boyunca evlerinde a¤›rlad›lar ve
unutulmayacak kadar güzel befl gün
yaflamam›z› sa¤lad›lar.

Festivalin ilk gününden itibaren kurulan
sahnelerde Zeybek, K›rklareli, Artvin,

Afluk&Mafluk ekiplerimiz oyunlar›n› binlerce
insan karfl›s›nda sergiledi. Gala gecesinde
gösterdi¤imiz üstün performans SIVO
yetkililerinden özel tebrikler almam›z› sa¤lad›.
Bunun yan› s›ra di¤er ülkelerin ekiplerini
izlemek ve oyuncular›yla beraber dans etmek
de festivalin daha da e¤lenceli geçmesini
sa¤lad›.

Odoorn’dan ayr›laca¤›m›z gün hepimiz
otobüsün kalkaca¤› yere ailelerimiz taraf›ndan
getirildik. Her ne kadar gezimize devam edip,
Avrupa’y› gezecek olsak da hepimiz orada
bir parçam›z› b›rakm›fl gibi üzüldük. Halk
oyunlar›n›n dilini bilmedi¤iniz insanlar›n
aras›nda bile unutulmaz ba¤lar kurdu¤unu
bu festivalle bir kez daha anlam›fl olduk.
Gözyafllar› eflli¤inde Odoorn’dan ayr›l›p, flark›l›
türkülü gezimize devam ettik. Amsterdam,
Prag, Viyana, Roma gibi flehirleri gezip
‹stanbul’a geri döndük.
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eçen alt› y›lda da oldu¤u gibi,
Sar›yer’deki alt› devlet okulundan 48

yedinci s›n›f ö¤rencisinin kat›ld›¤› KUYAT,
her sabah Sar›yerli miniklerin kendi
okullar›ndan servislerle al›n›p kampüzümüze
getirilmesiyle bafllad› ve yine akflamlar›
g ü v e n l i  b i r  fle k i l d e  o k u l l a r › n a
götürülmeleriyle son buldu. ‹ki hafta boyunca
hafta içi her sabah saat 9:30’da
kampüsümüze ulaflan Sar›yerli minikler
kahvalt›lar›n› gönüllülerle birlikte Divan’da
yapt›lar. Daha sonra üç gruba ayr›lan
çocuklar grup liderleriyle birlikte onlar›n
kiflisel becerilerini gelifltirmeyi amaçlayan
ve bir yaz tatili havas›nda geçen derslere
kat›ld›lar. Kendi gruplar›yla birlikte derslere
ve aktivitelere kat›lan misafirlerimiz bir
tak›m halinde hareket edebilme bilincini de
kazanm›fl oldular.

Ald›klar› fen bilgisi, spor, sanat, yarat›c›
drama, bilgisayar ve sa¤l›k derslerinin içeri¤i
hem okulumuz ö¤retim görevlilerinin hem
de TEGV’in katk›lar›yla onlar›n yafl gruplar›na
göre haz›rland›. Ayn› zamanda, tüm program
boyunca Ö¤renci Dekanl›¤›’n›n çok eme¤i
geçti. Aylar öncesinden Sar›yerli miniklerin
okullar›na gidilerek onlar›n KUYAT için
doldurmas› gereken formlar›n da¤›t›lmas›yla
bafllayan süreç, misafirlerimizin KUYAT

boyunca ihtiyaç duyaca¤› spor k›yafetleri,
çanta, defter, ders materyali gibi
malzemelerin temin edilmesiyle devam etti.
Bu süreç boyunca Ö¤renci Dekanl›¤› hem
maddi hem de manevi çok büyük destekte
bulundu.

Disiplinle e¤lence ayn› potada
Kuflkusuz en büyük destek yaz tatillerinden
feragat ederek KUYAT’a gönül veren
gönüllülerden geldi. KUYAT’ta üç y›l boyunca
çefl it l i  görevler alan fiükrü fiener
Dedeo¤lu’nun KOÇ POST için yazd›klar›
gönüllülük ve KUYAT bilincini çok iyi
yans›t›yor. ‹flte fiener’in yaz›s›n›n bir bölümü:
“Yarat›c› drama, spor, sa¤l›k, fen bilgisi,
bilgisayar, sanat, müzik gibi derslerle
çocuklar e¤lenceli bir e¤itim kamp›na dahil
oluyorlar. Belki de en önemlisi KÜYAT’la
çocuklar disiplinle e¤lencenin ayn› potada
eriyebilece¤ini, grup içi uyumu, arkadafll›¤›n
vermifl oldu¤u o s›cakl›¤› ve paylafl›m›
ö¤reniyorlar. Kendi gruplar›na birer isim
bulma ve kendi gruplar›na özgü bir
selamlaflmayla güne bafllama onlar›n daha
ilk günden olay›n büyüsüne kap›lmalar›na
yetiyor. Miniklerin özgüvenlerini ve
yarat›c›l›klar›n› hedef alan derslerle onlar
art›k kampa kat›lmadan önceki hallerinden

çok farkl› bir halde oluyorlar. En güzeli ise
o n l a r › n  b u  o l u m l u  d e ¤ i fl i m i n i
gözlemleyebilmek. Kamp sonunda aç›lan
sergiyle iki hafta boyunca derslerde yapm›fl
olduklar› ürünleri sergileme f›rsat› bulan
çocuklar belki de ilk defa bir fley üretmenin
ve ondan gurur duyman›n ne demek
oldu¤unu görüyor ve bunun tad›n› ç›karma
f›rsat› buluyorlar. Son gün, sergiyle beraber
yap›lan törenle gönüllülerimiz teker teker
sertifikalar›n› al›rken minikler kendilerinden
geçercesine onlar› alk›fll›yorlar. Asl›nda o
alk›fllayan minik eller birazdan bitecek
olan kamp›n onlara verdi¤i hüzünle
uzak la ra  da l ›p  g iden  çocuk la ra
dönüflüveriyorlar.”

27 Haziran-11 Temmuz
tarihleri aras›nda
kampüsümüzde
düzenlenen Koç
Üniversitesi Yaz Atölyesi
hem Sar›yerli miniklere
hem de Koç Üniversitesi
ö¤rencilerinden oluflan
yaklafl›k 30 gönüllüye
çok güzel bir tecrübe
oldu. Sar›yerli
miniklerin ve
gönüllülerin KUYAT’›n
kapan›fl gününde dile
getirdikleri bunun en
güzel kan›t›yd›.

G

Folklor ekibimiz Avrupa’da
fiebnem Eker > Folklor Kulübü Baflkan›, Ekonomi 3. S›n›f

Ü Gönüllüleri Fark›ndal›k Grubu bu yaz
Trabzon’a giderek Ahmet Yahya Subafl›

‹lkö¤retim Okulu’nun kütüphanesini bafltan
yaratt›. Bu gönüllülük harekât› siz sevgili
ö¤rencilerin yard›mlar›yla gerçekleflti.

Koç Üniversitesi Gönüllüleri Fark›ndal›k
Grubu olarak bu y›l ikincisi düzenlenen
fark›ndal›k harekât›m›z› gerçeklefltirdik ve
Trabzon’a giderek Ahmet Yahya Subafl›
‹lkö¤retim Okulu’nun kütüphanesini 21
arkadafl›m›zla birlikte bafltan yaratt›k.

19 saatlik otobüs yolculu¤undan sonraki
yorgunlu¤umuz karfl›m›zda bizi ellerinde
çiçekler ile bekleyen ö¤rencileri görünce bir
anda geçti. Hevesle ve flevkle ifle koyulduk.
Kimimiz çarfl›ya gidip eksik olan kitaplar›
tamamlamaya, kimimiz raflar› yapt›rmaya,
kimimiz ise difl e¤itimi ve tema e¤itimi için
s›n›flara giderken, di¤erlerimiz küçük
ö¤rencilere bilgisayar nedir ö¤retmenin
mutlulu¤unu yaflad›.

‹ki günlük hummal› ve zorlu bir

çal›flmadan sonra ö¤rencilerin her biri
yepyeni kitaplar›na kavufltular. Koçlu ve
gönüllü olman›n gururuyla güzel bir
yorgunluk kahvesinin ard›ndan yeniden
yollara düfltük. Ülkemizin her bir yeri ve her
ö¤rencisi eflsizmifl bunu anlad›k. Bu
gönüllülük harekât› siz sevgili ö¤rencilerin
yard›m›yla gerçekleflti. Kumbaralara att›¤›n›z
ba¤›fllar›n›z ve Rehavet Panay›r›’nda sat›n
ald›¤›n›z herfley çocuklara kitap olarak geri
döndü.

Fark›ndal›k Grubu Trabzon’da
Gözde Gökozan > Fark›ndal›k Grubu Proje Sorumlusu, Psikoloji 4. s›n›f

K

K

HABER

KUYAT 7 yafl›n› doldurdu

Koç Üniversitesi
Folklor Kulübü bu yaz
Hollanda’n›n Odoorn
flehrinde düzenlenen

uluslararas› SIVO halk
oyunlar› festivaline

kat›ld›.

Yalçın Güngören>KUYAT Koordinatörü

 Koç ö¤rencilerinin
kumbaralara att›¤›

ba¤›fllar› ve Rehavet
Panay›r›’nda sat›n ald›¤›
herfley çocuklara kitap

olarak geri döndü.

Ö⁄RENC‹ KULÜPLER‹
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FEN FAKÜLTES‹

ncelikle L’Oréal Bilim Kad›nlar›’ndan
ald›¤›n›z ödül için sizi tebrik ederiz.

fiu anda üzerinde çal›flmakta oldu¤unuz
bilimsel araflt›rmalar neler?
Teflekkür ederim. Ben ve ö¤rencilerim
polimerler ve nanoparçac›klar konusunda
çal›fl›yoruz. Çal›flmalar›m›z›n özünde
malzemelerin yap›lar›na ba¤l› olarak
özelliklerinin nas›l de¤iflti¤ini anlamak,  bu
bilgi ›fl›¤›nda yeni ve farkl› özelliklerde
malzemeler gelifltirmek var. Tabii böyle bir
ifli baflarmak farkl› uygulama alanlar›nda
ihtiyaç duyulan spesifik özelliklerde
malzemeler gelifltirme lüksünü de sa¤l›yor.
fiu anda özellikle medikal sahada
kullan›lmak üzere kuantum noktac›klar› ve
süperparamanyetik nanoparçac›klar
gelifltiriyoruz. Bunlar floresan etiketleme,
optik ve manyetik görüntüleme, ilaç
yönlendirme ve kanser tedavisi gibi
amaçlarda kullan›lmak üzere dizayn ediliyor.
F i z i k  v e  K i m y a  b ö l ü m l e r i n d e k i
arkadafllar›m›zla bu malzemelerin enerji,
lazer, makro ve nano-yap›l› kompozitler gibi
uygulamalar›na da a¤›rl›k veriyoruz. Polimer
sahas›nda ise ödüle lay›k görülen projemiz
en kapsaml› oland›r. Ama son y›llarda anti
bakteriyel polimerler, biyo-uyumlu polimerler
ve faz ayr ›fl ›m›  yapan pol imerin
gelifltirilmesine çal›fl›yoruz.

Ödül alm›fl oldu¤unuz projeden bahseder
misiniz?
Biliyorsunuz polimerler art›k günlük
hayat›m›z›n bir parças›. Yapay organdan

basit bir al›flverifl pofletine kadar her yerde
karfl›m›za ç›k›yor. Sa¤l›k konusundaki
araflt›rmalar›n h›z kazanmas›yla birlikte
her ne kadar nano bir t›ls›m gibi karfl›m›za
ç›ksa da biyo uyumlu ve/veya biolojik
aktiviteye sahip, özellikle de ak›ll› polimerler
çok önem kazand›. Ben bu çal›flmamda
daha evvel de çal›flm›fl oldu¤um biyouyumlu
dehidroalanin monomerlerinin kontrollü
polimerleflme reaksiyonlar›n› incelemek ve
sonras›nda da blok kopolimerlerini
gelifltirmek istiyorum. Bu monomerlerin
literatürde böyle bir uygulamas› hiç yoktur.
Bunlar amino asit türevi olup do¤ada pek
çok yerde karfl›m›za ç›kan, potansiyel olarak
antibakteriyel, antimantar vs. gibi özellikleri
olan yap›lard›r. Polimerlerin büyüklü¤üne
ve blok kopolimerlerin kompozisyonuna
ba¤l› olarak özelliklerini çeflitlendirmek
mümkün olacakt›r. Bu sayede s›cakl›k, pH
gibi farkl› uyar›lara yan›t veren ak›ll›
malzemeler üretmek mümkün olacakt›r.

Bu metod la  sentez lenmifl  o lan
polimerlerin uygulama alanlar›ndan
bahseder misiniz?
Bu fonksiyonel polimerler yeni bir platform
oluflturacak asl›nda. Uygun blok kopolimer
kompozisyonlar› suda nano kürecikler
oluflturabilir. Bunlar›n içerisine ilaç ve/veya
medikal görüntülemeye yard›m edecek
kimyasallar ya da nanoparçac›klar
konularak t›p sahas›nda teflhis ve tedavide
kullan›labilir. Uygun kompozisyonlar› yüzey
kaplamada, çeflitli molekül, iyon ve

metallerin alg›lanmas›nda kullan›labilir.
Heyecan verici olan fley bir kez kontrollü
polimerleflmeyi gerçeklefltirebilirsek, pek
çok sahaya yan›t verebilecek ak›ll›
malzemeler üretmek mümkün olacakt›r.

Bu projenin devam›nda gelecekte yapmay›
düflündü¤ünüz bilimsel çal›flmalar
nelerdir?
Bu projeyi halen çal›fl›yor oldu¤umuz
nanoparçac›klar ile ortak bir zemine tafl›y›p
özellikle medikal sahada çok etkili yeni
malzemeler üretmek istiyoruz. Pek çok fleyi
ayn› anda yapabilecek çok fonksiyonlu
hibrid malzemelere do¤ru yöneliyoruz.
Çal›flman›n teorik içeri¤i de saha için çok
enteresand›r ama buras› bunu açmak için
çok  uygun de¤ i l .  Onun d ›fl ›nda
nanomalzeme sahas›nda pek çok yeni
malzeme gelifltirdik, bunlar› daha da
çeflitlendirmek ve uygun iflbirlikleri kurarak
bunlar›n hayvanlar üstündeki testleri ve
ayr›ca daha mühendislik taraf›nda, cihaz
uygulamalar›na bafllamak istiyoruz. Sadece
hastal›kl› dokuya gidecek olan ilaç
tafl›y›c›lar, hastal›¤› tek hücre seviyesinde
teflhis edebilmek için gereken hassasiyette
malzemeler gelifltirmek çok istedi¤imiz ve
üstünde çal›flt›¤›m›z bir saha. fiu aralar
nanoseramik yap›larla da ilgileniyoruz.
Seramiklerin ifllenmesinde kolayl›k
sa¤layacak yüzey kaplamalar›na bak›yoruz.
Yak›n gelecekte yüksek s›cakl›¤a dayan›kl›
polimerik kaplama malzemeleri yapmay›
da istiyoruz.
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eçti¤imiz bahar döneminde 32
ö¤rencinin kat›l›m›yla toplumsal

sorunlara çözümler üreten posterlerden
oluflan bir sergi aç›ld›. Çocuk, Gençlik,
Yafll›lar, Kad›na Karfl› fiiddet, Çevre, fiehir
ve Engelliler alt bafll›klar›nda toplanan sergi
15-22 May›s tarihleri aras›nda aç›k kald›.
“Genciz (Biz) De¤ifltirebiliriz” adl› sergi
Sosyoloji Bölümü taraf›ndan 2007 Güz
Dönemi’nde ilk defa aç›lan sosyal
sorumluluk a¤›rl›kl› Sosyolojiye Girifl dersinin
(Introduction to Sociology: Community
Service) projelerinden biri olarak hayata
geçirildi.

Bu dersin en önemli özelliklerinden biri
s›n›f içi ö¤retimle gönüllü çal›flmalar›
birlefltirmesi. Dersimizi alan ö¤renciler,
‹stanbul genelinde engelliler, yoksullar,
kad›nlar, kimsesiz çocuklar, gençler,
mahkûmlar, suça e¤ilimli çocuklar ve
yafll›lar gibi hedef kitleleri olan çeflitli sivil
toplum örgütleri bünyesinde çal›flmalara
kat›ld›lar. Bu amaçla ö¤retim üyesi Murat
Ergin ve ders asistanlar› d›fl›nda, akran
asistanlar (Defne Karakaya ve Ali Can
Yurtsever)  da sosyal  sorumluluk
çal›flmalar›nda y›l boyunca ö¤rencilerimize
yard›mc› oldular. Dersin amaçlar› aras›nda
öncelikli olarak üniversite ile toplum
aras›ndaki  ba¤lar›  güçlendirmeyi

sayd›¤›m›zda Koç Üniversitesi’nin
misyonunun da bir parças› olarak,
üniversitede üretilen bilgi ve uzmanl›¤›
topluma ulaflt›rmak için önemli ad›mlar
atmam›z sevindirici oldu. Bunun yan› s›ra
gönüllü etkinlikler, ö¤rencilerimizin sosyal
sorumluluk sahibi, toplumsal sorunlar
hakk›nda düflünen ve bu sorunlara çözüm
üreten bireyler olarak yetiflmesine önemli
katk›lar sa¤lad›. Dersi alan ö¤renciler
toplumsal sorunlara analitik olarak bakma
ve bu sorunlara büyük ölçekli çözümler
üretme yetisini gelifltirdiler. Son olarak bu
ders, uygulamal› bir disiplin olarak
sosyolojiyi ders d›fl› etkinliklerle pekifltirdi.
Bu yönüyle de ö¤rencilerimizin sosyal
sorumluluk projeleri s›ras›nda yaflad›klar›
deneyimleri  derste ö¤rendikleriyle
ba¤daflt›rmalar› ve sosyolojik yaklafl›mlar›
aktif flekilde ö¤renmeleri aç›s›ndan dersimiz
önemli bir yere sahipti.

Poster çal›flmas›
Dersi ikinci defa verdi¤imiz 2008 Bahar
Dönemi’nde, ö¤rencilerimizden toplumsal
sorunlara bak›fllar›n› ve çözüm önerilerini
gözden geçirmeleri ve düflüncelerini gerek
üniversite çal›flanlar› gerek ö¤rencilerle
paylaflabilmeleri için birer poster
h a z › r l a m a l a r › n ›  i s t e d i k .  T u z l a

Tershanesi’ndeki ifl kazalar›ndan, futbol
holiganizmine, kad›na karfl› fliddetten,
cezaevinden ç›kan vatandafllar›n günlük
yaflama adaptasyonuna, huzurevlerindeki
yafll›lar›n sa¤l›k sorunlar›ndan, kad›n
s›¤›nma evlerindeki çocuklar›n oyun
haklar›na kadar çeflitli problemleri tespit
eden ve çözüm önerileri sunan ö¤renci
posterleri sergiye kat›lan misafirlerimizin
ilgi ve be¤enisini kazand›. Sergimiz bir
hafta boyunca ziyarete aç›k kald›. Bu
çal›flma, lisans seviyesindeki bir Sosyolojiye
Girifl dersi ile sosyal sorumluluk projelerini
bir araya getirmesi aç›s›ndan Türkiye’de
bir ilkti.

Polimerli ve
nanoparçac›kl›
bir sohbet

Yard. Doç. Funda Ya¤c›
ve ö¤rencileri

malzemelerin yap›lar›na
ba¤l› olarak

özelliklerinin nas›l
de¤iflti¤ini anlamak ve
bu bilgi ›fl›¤›nda yeni ve

farkl› özelliklerde
malzemeler gelifltirmek

hedefiyle
üniversitemizde

hummal› bir çal›flma
sürdürüyorlar.

Ö “Genciz (Biz) De¤ifltirebiliriz”

Sosyolojiye Girifl
dersinin en önemli
özelliklerinden biri
s›n›f içi ö¤retimle
gönüllü çal›flmalar›
birlefltirmesi. Bu
gönüllü etkinlikler,
ö¤rencilerimizin sosyal
sorumluluk sahibi,
toplumsal sorunlar
hakk›nda düflünen ve
bu sorunlara çözüm
üreten bireyler olarak
yetiflmesine önemli
katk›lar sa¤l›yor.

P›nar Dinç > Karfl›laflt›rmal› Tarih ve Toplum Çal›flmalar›, 2. S›n›f Ö¤rencisi

G

‹NSAN‹ B‹L‹MLER ve EDEB‹YAT FAKÜLTES‹

 Bilinç Barç›n> Malzeme Bilimleri ve Mühendislik Bölümü Yüksek Lisans Ö¤rencisi

Can Ahtam, Ersan Akgül, Filiz Aklaya, Tolga
Atakifli, Fikret Ayd›n, Mehmet Göksenin
Çetintafl, Özgür Do¤an, Tevfik Berk Engin,
Kamil Özgür Ergül, Ali Erhan Ersoy, Berkan
Gökseven, Koray ‹flman, Selahattin Kalafat,
Ahmet Umut Kanuni, Ça¤la Karagöz, Murat
Emre Karakartal, Burhan Karatafl, Tevfik
Kardelen, ‹pek Kerestecio¤lu, Esra Kora, S›tk›
Kulak, Figen Önal, Selin Saporta, Gülten Derya
Sar›al, Nazl› Ezgi Sar›kaya, ‹dil fieren, P›nar
Tözün, Zeynep Yenibayrak, Selin Y›ld›z, Güven
Y›lmaz, Kübra Y›lmaz, Öykü Y›lmaz.
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zellikle Sanayi Devrimi ile çok
önem kazanan mühendislik

oldukça eskilere dayanan bir meslek dal›.
Endüstri Mühendisli¤i’ni flöyle bir tarih
süzgecinden geçirdi¤inizde, bize bu
mühendislik dal›n›n geliflim sürecinden
k›saca bahseder misiniz?
Asl›nda Endüstri Mühendisli¤i’nin
temellerinin 100 y›l kadar önceye gitti¤ini
söylemek mümkün. O zaman özellikle
fabrikalarda üretkenli¤i ve verimlili¤i
art›rmak için çeflitli bilimsel yöntemler
kullan›lmaya bafllanm›fl ve bunlar bilimsel
yönetim (scientific management) olarak
s›n›fland›r›lm›fl. Daha sonra otomotiv
sektöründe üretim hatlar›n›n bu amaçla
tasarlanmas› gibi geliflmelerle kendini kabul
ettirmifl. Tabii o zamanlar Endüstri
Mühendisli¤i mesle¤i ismen yoktu, ama
fiilen vard›. Bence bu meslekte en önemli
geliflme 1940’lar›n hemen bafllar›ndan
itibaren yöneylem araflt›rmas› (operations
research) bilim dal›n›n baflar›yla ortaya
ç›kmas› oldu. Çok ayr›nt›ya girmeden
yöneylem araflt›rmas›na “karar verme bilimi”
diyebiliriz. Ben bu tan›mdan hareketle
Endüstri Mühendisli¤i için “karar verme
mesle¤i” genel tan›m›n› yap›yorum, çünkü
Endüstri Mühendisli¤i’nin hem e¤itim hem
de uygulmas›n›n temelinde yöneylem
araflt›rmas› bilim dal› yatar. Bu genel tan›ma
u y g u n  o l a r a k  b u g ü n  e n d ü s t r i
mühendislerinin çok de¤iflik sektörlerde
karar verici görevlerde görüyoruz. Bence
mesle¤in en güzel ve en kuvvetli yönü de
bu çok yönlülü¤ü ve her alanda uygulanabilir
oluflu. Kullan›lan karar modellerinin
incelenmesi genellikle bilgisayar kullan›m›
gerektirdi¤inden, IT sektöründeki geliflmeler
de endüstri mühendisli¤inin geliflmesine
önemli katk›da bulunmufltur.

zellikle Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i, salt elektrik ö¤retisinden

bafllayan tarihiyle oldukça eskilerden
gelen bir mühendislik. Bu mesle¤in
bafllad›¤› ve günümüzde gelmifl oldu¤u
yeri düflünerek gelifl im sürecini
de¤erlendirir misiniz?
Elektrik Mühendisli¤i’nin bafllang›c›
Edison’un ampulü bulmas›na kadar gidiyor.
Tarihsel olarak bundan sonra Marconi’nin
k›talararas› radyo iletiflimi yapmas›, ‹kinci
Dünya Savafl› s›ras›nda radar kullan›lmas›,
daha sonra transistörün bulunmas› ve Moore
kanununa göre elektronik devrelerin
k ü ç ü l t ü l m e s i  ( m i c r o e l e c t r o n i c s ,
nanotechnology) ve bunun neticesi olarak
bilgisayar teknolojisindeki dev geliflmeler.
T›pta elektronik ve bilgisayarl› görüntü
teknolojilerinin önemli katk›s›. Son olarak
da kablosuz iletiflim (cep telefonu)
teknolojisinin günlük hayat›m›za girmesi.
Art›k her alanda (bütün mühendislik alanlar›
ve mühendislik d›fl› tip, finans ve e¤lence
sektörleri de dahil olmak üzere) bilgisayar
ve kablolu veya kablosuz bilgisayar a¤lar›
vazgeçi lmez oldu¤u için Elektr ik
Mühendisli¤i’nin günlük hayat›m›zda en çok
katk› yapan mühendislik alan› oldu¤unu,
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MÜHEND‹SL‹K FAKÜLTES‹

Murat Tekalp:
“Elektrik mühendisleri
her zaman bir sonraki
teknolojiyi bulan kifliler
olmufllard›r”

Koç Üniversitesi
ö¤retim üyesi Prof. Dr.
Murat Tekalp, Elektrik

Mühendisli¤i’nin her
zaman klasik

mühendislik alanlar›
aras›nda lokomotif

olmaya devam
edece¤ini vurguluyor.

Tekalp’e meslek olarak
Elektrik ve Elektronik

Mühendisli¤i’ni sorduk.

Ö söyleyebiliriz. Bundan sonra böyle olmaya
devam edecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i
ülkemizde ihtiyaçlar do¤rultusunda çok
h ›z l ›  b i r  ç ›k ›fl  yapm›fl  ve  ana
mühendisliklerden biri olmufltur. Ancak
son y›llarda belki mezun say›s›n›n çok
artmas›, belki de di¤er bölümlere olan
ilgi art›fl› nedeniyle sanki talepte bir
azalma söz konusu. Toplumda böyle bir
durum söz konusuysa sizce bunun sebebi
nedir ve bu geçici bir süreç midir?
 Çok iyi hat›rl›yorum, 1970’li y›llar›n sonuna
do¤ru ben Elektrik Mühendisli¤i lisans
e¤itimi al›rken bir hocam›z mikroelektronik
ve entegre devreler bulundu¤una göre
elektrik mühendislerine yapacak baflka bir
fley kalmad› gibi bir fley söylemiflti. Bu tür
söylemlere fazla inanmay›n. Elektrik
Mühendisli¤i’nin modas› hiç bir zaman
geçmez. Ben flahsen Elektrik Mühendisli¤i
e¤itiminin vermifl oldu¤u genifl perspektif
ve bu e¤it im s›ras›nda ö¤reti len
matematiksel ve fizik metotlar›n›n di¤er
mühendislik ve bilim alanlar›nda ve hatta
finans sektöründe de genifl kullan›m
bulmas› sebebiyle al›nabilecek en iyi lisans

e¤itimi oldu¤unu düflünmekteyim. Elektrik
mühendisleri her zaman bir sonraki
teknolojiyi bulan kifliler olmufllard›r.

Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i
flüphesiz ki gelecekte de varl›¤›n›
sürdürecek. Fakat h›zla geliflen teknolojiyi
yakalamak ad›na sizce gelecekte bir içerik
yenilenmesiyle tümden farkl› bir
mühendisli¤e yerini b›rakabilir mi, yoksa
klasik e¤itimiyle daha onlarca y›l gözde
meslekler aras›ndaki yerini korur mu?
Art›k bugünlerde Elektrik ve Bilgisayar
Mühendisli¤i iç içe girmifl durumda.
Amerika’ya bakt›¤›m›zda, Elektrik ve
Bilgisayar Mühendisli¤i entegre bir alan
olarak e¤it im yap›lmaktad›r .  Son
zamanlarda Makine Mühendisli¤i ve
Elektrik Mühendisli¤i’nin kesiflimi olan
M e k a t r o n i k ,  E l e k t r i k - B i l g i s a y a r
Mühendisli¤i ile Biyoloji Mühendisli¤i’nin
kesiflim alan› olan bioinformatik gibi
alanlar›n da ön plana ç›kt›¤›n› görmekteyiz.
Bu aç›dan belki  disiplinler aras›
mühendislik e¤itimi de düflünülebilir, ama
Elektrik Mühendisli¤i her zaman klasik
mühendislik alanlar› aras›nda lokomotif
olmaya devam edecektir.
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Dünyadaki birçok üniversitede Endüstri
Mühendisli¤i’ni araflt›rd›¤›mda birebir
karfl›l›¤›n› bulamad›¤›m durumlarda içerik
olarak en yak›n programlar›n daha çok
planlama ve yönetimle ilgili isimler alm›fl
olduklar›n› gördüm. Esas›nda Makine
Mühendisli¤i’nden do¤mufl olsa da Endüstri
Mühendisli¤i bugün iflletim ve yönetime
daha yak›n bir noktada m›?
Ben endüstri mühendislerinin as›l görevinin
sistem tasarlama oldu¤unu düflünüyorum.
Bu mesle¤i iflletme ve ifl idaresi gibi
mesleklerden ay›ran en önemli özellik
budur. Zaten “mühendis” ünvan›n›n
verilmesinin nedeni de budur; zira
mühendislerin asli görevi tasarlamakt›r,
iflletme de¤il. Burada bir makina, bina
veya elektronik devre tasarlamaktan
bahsetmiyorum. Endüstri mühendisleri
insan, makina, teknoloji, bilgi, para gibi
çeflitli faktörlerden meydana gelen
karmafl›k sistemleri tasarlarlar. Bu
tasar›mda da belirli bir amaca uygun en
iyiyi ararlar. Bu amaç kâr, maliyet, verim,
hizmet kalitesi, risk, getiri gibi çok de¤iflik
unsurlar› içerebilir.

Gelece¤in meslekleri denildi¤inde bilim
ve teknolojideki geliflmeler sonucunda
do¤an ihtiyaçlara cevap verebilecek
meslek dallar›n› anl›yoruz. Bu ihtiyaçlar›
cevapland›rmak noktas›nda Endüstri
M ü h e n d i s l i ¤ i ’ n i n  r o l ü n ü  n a s › l
de¤erlendiriyorsunuz? Sizce Endüstri
Mühendisli¤i gelece¤in meslekleri
aras›nda m›?
Maalesef endüstri mühendislerinin
kulland›¤› bilim dal› olan yöneylem
araflt›rmas› fazla bilinmiyor. Meslek olarak
çok revaçta ve tercih ediliyor, ama “Bu
meslek hangi bilim dal›n› kullan›yor?”

sorusuna çok nadir  do¤ru cevap
al›yorsunuz. Bu bilim dal›nda da çok önemli
bulufllar ve geliflmeler oluyor ama bunlar
biyoloji, fizik, kimya gibi alanlardaki
geliflmeler kadar gündem alm›yor. Bu arada
Endüstri Mühendisli¤i’nin yo¤un olarak
kulland›¤› baz› yöneylem araflt›rmas›
yöntemlerinin baflka alanlarda da
kullan›ld›¤›n› görüyoruz. Örnek olarak
optimizasyon ve stokastik süreçlerin
kullan›ld›¤› Biyoinformatik ve Finans
Mühendisli¤i’ni verebilirim. Bilim ve
teknolojideki geliflmeler eninde sonunda
insan›n daha iyi yaflam sürmesini
hedeflemektedir. Bunu en iyi flekilde
de¤erlendirecek üretim, hizmet ve di¤er
sistemlerin tasarlanmas› her zaman çok
önemli olacakt›r. Dolay›s›yla bu mesle¤e
her zaman ihtiyaç olacakt›r. Bundan dolay›
ülkemizde ilk ortaya ç›kt›¤› y›llardan beri
mesle¤e olan talep her sene artarak devam
etmektedir.

Süleyman Özekici:
“Endüstri mühendislerinin
as›l görevi sistem tasarlamakt›r”

Bilim ve teknolojideki
geliflmeler insan›n daha
iyi yaflam sürmesini
hedeflemektedir.
Prof. Dr. Süleyman
Özekici “Bunu en iyi
flekilde de¤erlendirecek
üretim, hizmet ve di¤er
sistemlerin tasarlanmas›
her zaman çok önemli
olacakt›r. Endüstri
Mühendisli¤i mesle¤ine
her zaman ihtiyaç
olacakt›r” diyor.

Seval Ifl›k>Endüstri Mühendisli¤i, 3.s›n›f

Seval Ifl›k>Endüstri Mühendisli¤i, 3.s›n›f
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Münazara fiampiyonas› öncesinde bir
s›nav›n› daha baflar›yla sonuçland›rd›. Di¤er
taraftan Yurt Müdürlü¤ü ve üniversite
güvenli¤inin yard›m›yla okulumuzda ve
yurtlarda b›rak›lan kitaplar›n toplanmas›
üzerinde çal›flt›k. Bu kitaplar› devralan
Ö¤renci Konseyi ve KU Gönüllüleri, yapt›¤›
görüflmeler sonras›nda bunlar›n okulumuz
ö¤renc i l e r inden  e¤ i t imine  ka tk ›
sa¤layabilecek olanlara ve isteyenlere
verilmesini kararlaflt›rd›. Di¤er kitaplar›n
ise KU Gönüllüleri’ne devredilerek uygun
olan kütüphanelere ba¤›fl lanmas›
konusunda karar al›nd›.

Üniversitemiz Kariyer Ofisi’yle yaz›n
yap›lan görüflmede özel firmalar›n, ifl ve
staj baflvuru dönemi olan mart-nisan-may›s
aylar›ndan önce isteyen ö¤rencilerimize,
firmalar taraf›ndan uygulanan s›navlar›n
benzeri deneme s›navlar› yap›lmas›
gündeme geldi. Kariyer Ofisi’nden Efsun
F›rt›na’n›n da bu görüfllerimizi onaylamas›yla
bu çal›flmay› eylül ay›nda flekillendirmek
üzere sözlefltik.

Devam eden birçok çal›flmam›zda bizlere
destek olmak isteyen arkadafllar›m›z›n
üniversitemizin her ö¤rencisinin oldu¤u gibi
Ö¤renci Konseyi’nin bir üyesi oldu¤unu ve
sizlere kap›m›z›n her zaman aç›k oldu¤unu
belirtmek isterim.
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esle¤inizin tarihsel geliflimini gözden
geçirerek  bize Kimya Mühendisli¤i’nin

geliflim sürecinden k›saca bahseder
misiniz?
Kimya Mühendisli¤’inin bafllang›c› 1890’l›
y›llard›r. ‹norganik kimyasal maddelerin
ekonomik bir flekilde üretilebilmesi için
gerekli metotlar›n ve insan gücünün
gelifltirilmesi gereksinimiyle bafllayan Kimya
Mühendisli¤i daha sonra çok geliflti. Kimya
mühendisleri genel olarak hammaddeleri
yararl› ürünlere dönüfltüren kimyasal
prosesler in  tasar ›mlar › ,  test ler i ,
optimizasyonlar› ve kontrol sistemleri
üzerinde, araflt›rma ve gelifltirme
laboratuvarlar›nda, flirketlerin idare ve
pazarlama bölümlerinde çal›fl›rlar.
Çal›flt›klar› flirketler petrokimya, özel
kimyasallar, ilaç, g›da, biyoteknoloji,
nanoteknoloji, elektronik, enformasyon
teknolojileri ve enerji alanlar›nda faaliyet
gösterir.

Birçok üniversiteden farkl› olarak, KÜ’de
lisans program› Kimya ve Biyoloji
Mühendisli¤i ad›yla veriliyor. Kimya ve
biyolojinin birbirlerine oldukça yak›n
bilimler olmas› nedeniyle ortak bir
mühendislik program›nda okutulmas›n›n
avantajl› oldu¤unu düflünüyor musunuz?
Bence çok avantajl› ve bunu anlamak için
Kimya ve Biyoloji Mühendisli¤i’nin tarihçesine
bakmak gerekir. ‹lk dört senelik Kimya

Mühendisli¤i Program› 1888 y›l›nda MIT’de
kuruldu. ‹ lk bafl ›ndan beri Kimya
Mühendisli¤i e¤itiminin amac› kimya
endüstrisinin ihtiyaçlar›n› karfl›lamakt›.
Kimya endüstrisi 1900’lü y›llarda daha çok
inorganik kimyasal maddelerin üretiminden
ve petrol rafinerilerinden olufluyordu. Daha
sonralar› geliflen kimya endüstrisinde
biyolojik süreçler giderek önem kazanmaya
bafllad›. Bunlar›n baz› örnekleri enzimlerin
katalizör olarak kullan›lmalar› ve
mikroorganizmalar› kullanarak ilaç ve di¤er
kimyasal maddelerin üretimidir. Dolay›s›yla
Kimya Mühendisli¤i ö¤rencilerinin biyolojik
proseslerle ilgili konularda e¤itilmesine
baflland›. Daha sonralar› kimya mühendisleri
uygun formasyonlar›ndan dolay› sa¤l›k
alan›ndaki geliflmelere önemli katk›larda
bulunmaya bafllad›lar. Birçok Kimya
Mühendisli¤i bölümlerinde yap›lan
araflt›rmalarda biyolojik konularla ilgili
araflt›rmalar yo¤unluk kazand›. Bunlara
örnek olarak ilaç tasar›m› ve sal›n›m›, doku
mühendisli¤i, sistem biyolojisi, protein
mühendisli¤i ve biyonanoteknoloji gibi
konular verilebilir. Bunun sonucu birçok
Kimya Mühendisli¤i Program› e¤itim
programlar›nda gerekli de¤ifliklikleri yaparak
isimlerini Kimya ve Biyomedikal Mühendisli¤i,
Kimya ve Biyomoleküler Mühendisli¤i veya
Kimya ve Biyoloji Mühendisli¤i olarak
de¤ifltirdi. Koç Üniversitesi’ndeki program
da günümüzdeki sa¤l›k bilimleri alan›ndaki

araflt›rmalar›n sonucu olarak gelifltirilen
ürünlerin gelifltirilmesinden üretimine ve
pazarlanmas›na kadar her safhas›nda
çal›flabilecek mezunlar vermeyi amaçl›yor.
Programdan mezun olan ö¤renciler enerji ve
çevre gibi daha geleneksel fakat güncel
alanlarda da kariyer yapabilirler.

Kimya-Biyoloji Mühendisli¤i en çok hangi
ekollerle geliflim paralelli¤i gösterecek?
Sizce genetik ve nanoteknoloji alan›ndaki
at›l›mlar klasik Kimya Mühendisli¤i’ni
etkiler mi yoksa bu geliflmeler tamamen
kendilerine yönelik yeni mühendislik
dallar›yla m› sonuçlan›r?
Genetik ve nanoteknoloji alan›nda at›lan
ad›mlar Kimya ve Biyoloji Mühendisli¤i’ni
etkilemifltir ve etkilemeye de devam edecektir.
Bu alanlarda zorunlu ve seçmeli dersler
Kimya ve Biyoloji Mühendisli¤i programlar›na
ilave ediliyor. Bu alanlarda market
edilebilecek ürünler gelifltirildikçe ve
endüstriler olufltukça, kimya ve biyoloji
mühendisleri bu endüstrilerde uygun
formasyonlar›yla çal›flabileceklerdir. Ayr›ca
günümüzde bu alanlardaki geliflmelere kimya
ve biyoloji mühendislerinin büyük katk›larda
bulundu¤unu da unutmamak gerekir. Bence
bu konularda ayr› mühendislik programlar›na
gerek yoktur zira Genetik Mühendisli¤i
Moleküler Hücre Biyolojisi alan›n›n içine
giriyor ve nanoteknoloji disiplinler aras› bir
dald›r.

Prof. Dr. Can Erkey:
“Genetik ve nanoteknolojide
at›lan ad›mlar Kimya ve Biyoloji
Mühendisli¤i’ni etkiledi”

Bafllang›c› 1890’l›
y›llara dayanan Kimya

Mühendisli¤i’nin o
y›llardan bugünlere
çok geliflti¤ini ifade
eden Prof. Dr. Can

Erkey, Koç Üniversitesi
Kimya ve Biyoloji

Mühendisli¤i
mezunlar›n›n sa¤l›k

bilimlerinin yan› s›ra
enerji ve çevre gibi

daha geleneksel fakat
güncel alanlarda

kariyer yapabilece¤ini
ifade ediyor.
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yelerinin fedakârl›klar›yla yaz›n da
toplant›lar›n› sürdüren Ö¤renci

Konseyi, birçok projenin altyap›s›n› haz›rlad›.
Ö¤renci Konseyi olarak düzenlemeyi
planlad›¤›m›z spor festivalinin devaml›l›¤›n›
sa¤lamak için bu festivali, yeni kurulacak
spor kulübüyle ortak yapmak istiyoruz. Bu
nedenle yeni kurulacak kulübün yönetmelik
ve yap›land›rma çal›flmalar›na aktif olarak
kat›ld›k. Bu organizasyonda yer almak
isteyen, sporla ilgilenen tüm ö¤rencilerimizi
bu kulübümüze davet ediyoruz.

Gerçeklefltirmeyi istedi¤imiz spor
festivalinin en iyi örneklerinden biri,
okulumuzun ö¤renci de¤iflim program›
kapsam›nda anlaflmal› oldu¤u Almanya’daki
kardefl okulu, “WHU Otto Beisheim School
of Management” taraf›ndan düzenlenen
Euromasters’d›r.  Yaz›n bu okulun
ö¤rencilerinden bir grubu okul yönetimimizin
de izniyle misafir etme flans› bulduk. 

Üniversitelerinde ö¤renciler aras›nda
toplanan yard›m paralar›yla ald›klar› dört
ambulans› Afganistan’daki bir hastaneye
ba¤›fllayan ve araçlar› kara yoluyla kendileri
götüren WHU Üniversitesi ö¤rencilerinin
‹stanbul’daki dura¤› okulumuz oldu. Yurt

Müdürlü¤ümüzün de çabalar›yla en iyi
flekilde a¤›rlad›¤›m›z grup, iki gece
okulumuzda konaklad›ktan sonra
Afganistan’a do¤ru yollar›na devam ettiler.
  Gelen ö¤renciler aras›nda Euromasters
organizasyonunun düzenlenmesinde son iki
senedir liderlik yapan Christoph Schmitz’e
Ö¤renci Konseyi olarak bizim de bir spor
festivali düzenlemek istedi¤imizi ve bu
konuda bizimle ortak çal›flmak isterlerse
beraber çal›flabilece¤imiz teklifini sunduk.
Üniversitemizin kampüsüne hayran kalan
Christoph ve di¤er Alman ö¤renciler,
yolculuklar›n› tamamlad›ktan sonra
organizasyon komitesiyle bu konuyu
konuflacaklar›n› ifade ettiler.

Gerçekleflen ve ileride gerçekleflecek olan
projeler, Koç Üniversitesi’nin art›k tüm dünya
taraf›ndan ismi telaffuz edilen bir üniversite
konumuna geldi¤ini bizlere gösteriyor. Birçok
uluslararas› çal›flman›n yaz boyunca
üniversitemizde devam etmesi bunun en
büyük örne¤i. Yaz›n üniversitemizde
gerçekleflen bir di¤er uluslararas› çal›flma
ise ‹stanbul 2008 Münazara Turnuvas›’yd›.
Art›k tamamen uluslararas› çal›flan
Münazara Kulübümüz, 2010 Dünya

Ü

Ö¤renci Konseyi
yeni projeler peflinde!
Furkan Anarat > 2008–2009 Ö¤renci Konseyi Baflkan›

Yaz›n da çal›flmalar›na
ara vermeden devam
eden Ö¤renci Konseyi,
2008-2009 e¤itim
sezonuna haz›rlad›¤›
yeni projelerle h›zl›
girmeyi planl›yor.
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Üniversitelerinde ö¤renciler aras›nda toplanan yard›m
paralar›yla ald›klar› dört ambulans› Afganistan’daki bir
hastaneye ba¤›fllayan ve araçlar› kara yoluyla kendileri
götüren WHU Üniversitesi ö¤rencilerinin ‹stanbul’daki
dura¤› okulumuz oldu.
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ve bunlar› aflma çabalar›n› incelemektedir.
Araflt›rma projelerim içinde Uluslararas›
‹liflkiler alan›na özgün katk›s› aç›s›ndan,
Prof. Ziya Önifl ile birlikte yazd›¤›m›z
“Greek-Turkish Rapproachment: Rhetoric
or Reality?” bafll›kl› makalemiz büyük önem
tafl›yor. Türk-Yunan iliflkilerini ekonomik
ve politik boyutlar›yla derinlemesine
de¤erlendiren bu makale, Academy of
Political Science taraf›ndan yay›mlanan
ve Siyaset Bilimi alan›nda SSCI’deki en
önemli dergilerden biri olan Political
Science Quarterly gibi etki faktörü çok
yüksek bir dergide 2008 y›l› içinde
yay›mland›.

Ayr›ca GEBIP ödülünü kazanmam›
sa¤layan en önemli çal›flmalar›mdan biri
de Türk-Amerikan ‹liflkileri üzerine
Routledge International Studies Series’de
2008 y›l›nda yay›mlanacak olan kitab›m
“Turkish-American Relations (1800–1952):
Between the Stars, Stripes and the
Crescent”d›r. ‹ki ülke aras›ndaki iliflkileri
bafllang›c›ndan So¤uk Savafl y›llar›na
kadar olan dönemde politik, ekonomik ve
sosyal boyutlar›yla inceleyen çok kapsaml›
bir çal›flmad›r. Türk-Amerikan iliflkilerinin
Irak Savafl› sonras›nda gayet sorunlu bir
süreçten geçti¤i bir zamanda, iliflkileri
sa¤lam bir teorik çerçeve içinde, Türk-

Bugüne kadar yapt›¤›m araflt›rma projeleri
ve akademik çal›flmalar için birçok teflvik
edici burs ve ödül kazand›m. Bunlar›n en
ö n e m l i l e r i  a r a s › n d a  P r i n c e t o n
Üniversitesi’ne misafir ö¤retim üyesi olarak
davet edildi¤im 2001 y›l›nda Center of
International Studies and Institute for
Transregional Studies taraf›ndan genelde
profesör seviyesindeki kiflilere verilen çok
seçici ve sayg›n Araflt›rma Bursu, Sosyal
Bilimler’de ARIT Enstitüsü’nün Akademik
Araflt›rma Ödülü, Modern Türkiye ve
Osmanl› Çal›flmalar›’nda Ertegün Ödülü,
Hyde Araflt›rma Ödülü, Türkiye Bankalar
Birli¤i “Ulusal Bankac›l›k Rekabeti”
yar›flmas› Büyük Ödülü ve Junior Chamber
Internat›onal taraf›ndan verilen “Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi Dal›nda
Türkiye’nin En Baflar›l› Genci” TOYP Ödülü
say›labilir. 2007 y›l› içinde de Sabanc›
Üniversitesi ve Amerika’n›n en prestijli ilk
üç düflünce kuruluflundan biri olan
Brookings Institution taraf›ndan verilen
Sak›p Sabanc› Uluslararas› Araflt›rma
Ödülü Yar›flmas›’nda ödül ald›m. Bu son
ödül de özellikle bizim alan›m›zda
uluslararas› en sayg›n ödüllerden biri
olmas› aç›s›ndan çok teflvik edici ve gurur
verici oldu.

TUBA-GEBIP ödülünü alman›z› sa¤layan
çal›flmalar›n›zdan bahseder misiniz?
Bilimsel çal›flmalar›m özellikle D›fl Politika
Analizi, Türk D›fl Politikas›, Amerika Birleflik
Devletleri-Avrupa Birli¤i-Türkiye ‹liflkileri,
Akdeniz ve Avrupa Birli¤i Güvenlik
Politikalar› ve Enerji alanlar›nda olup, geo-
politik faktörler, iç-d›fl siyaset iliflkisi ve
uluslararas› geliflmelerin güvenlikle ilgili
konular ve demokratikleflmeye etkileri
üzerinde odaklan›yor. Diplomasi tarihi
konusunda önemli bir katk› içeren, Middle
Eastern Studies Dergisi’nde 2006 y›l› içinde
yay›mlanan “Challenging the Stereotypes:
Turkish-American Relations in the Interwar
Era” bafll›kl› makalem, günümüzde de
önemli bir sorun olan, Amerika’da iki savafl
aras› dönemde Türklere karfl› önyarg›lar›

Amer ikan,  ‹ng i l i z  ve  Rus  arfl i v
kaynaklar›ndan faydalanarak ve kritik bir
bak›fl aç›s›yla de¤erlendiren bu çal›flman›n
akademik literatüre ciddi bir katk›da
bulunaca¤›n› umuyorum.

Ödül konusundaki düflüncelerinizi ve neler
hissetti¤inizi ö¤renebilir miyiz?
Ulusal kat›l›m ve rekabetin son derece yo¤un
oldu¤u böyle bir ödülü almak çok gurur
verici. Sosyal bilimler alan›nda nispeten
s›n›rl› olan bu tür ödüller, araflt›rmac›lar›
teflvik etmek ve desteklemek aç›s›ndan
büyük fayda sa¤l›yor.

Koç Üniversitesi’nde görev yapman›z›n
size sa¤lad›¤› katk›lar nelerdir?
Koç Üniversitesi’nde bilimsel araflt›rmalara
büyük önem ve destek veren bir ortam var.
Bu da bizlerin daha üretken olmas›n›
sa¤l›yor. Ayr›ca Koç’ta gerçekten Türkiye’nin
en iyi uluslararas› iliflkiler ve siyaset bilimi
kadrolar›ndan birini bir araya getirmifl
durumday›z. Bu da çok ciddi bir sinerji
yaratarak, bölümümüzün ve üniversitemizin
ad›n›n hem ulusal hem de uluslararas›
ortamlarda en iyi flekilde duyulmas›n›
sa¤l›yor. Böyle seçkin bir ekibin bir parças›
oldu¤um için büyük bir mutluluk ve gurur
duyuyorum.

fiuhnaz Y›lmaz Özba¤c›:
“Ulusal kat›l›m ve
rekabetin son derece
yo¤un oldu¤u böyle bir
ödülü almak çok gurur
verici. Sosyal bilimler
alan›nda nispeten
s›n›rl› olan bu tür
ödüller, araflt›rmac›lar›
teflvik etmek ve
desteklemek aç›s›ndan
büyük fayda sa¤l›yor.“
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en, mühendislik, sa¤l›k ve sosyal bilim
alanlar›nda Türkiye’ye bilim adam›

kazand›rmak ve ödüllendirmek amac›yla
2001 y›l›nda bafllat›lan Türkiye Bilimler
Akademisi Seçkin Genç Bilim ‹nsanlar›
Ödülleri (TÜBA-GEB‹P) 2008 y›l› sahipleri
belli oldu. Koç Üniversitesi bu y›l befl TÜBA
ödü lüy l e  en  çok  ödü l  a lan  i k i
üniversiteden biri oldu.

Koç Üniversitesi’nden Elektronik
alan›nda Doç. Dr. Alper Tunga Erdo¤an,
Matematik dal›nda Yrd. Doç. Dr. Emre
Alkan, Ekonomi alan›nda Doç. Dr. Selva
Demiralp Cuda, Bilgisayar Mühendisli¤i
dal›nda Yrd. Doç. Dr. Serdar Tafl›ran,
Uluslararas› ‹liflkiler alan›nda ise Doç. Dr.
fiuhnaz Y›lmaz Özba¤c› ödüle lay›k görüldü.

TÜBA-GEB‹P Uluslararas› ‹liflkiler
alan›nda ödül alan ö¤retim üyemiz Doç.
Dr. fiuhnaz Y›lmaz Özba¤c› ve Ekonomi
alan›nda ödül alan ö¤retim üyemiz  Doç.
Dr. Selva Demiralp Cuda’ya baflar›lar›n›n
s›rr›n› sorduk.

y › l ›nda tamamlad›m. Daha sonra
“Uluslararas› Anlaflmazl›klar›n Çözümü”
konulu post-doktora çal›flmalar›m› Harvard
Üniversitesi’nde sürdürdüm. Uzmanl›k ve
a r a fl t › r m a  a l a n l a r › m  a r a s › n d a
Karfl›laflt›rmal› Siyaset Bilimi, D›fl Politika
Analizi, AB-ABD-Türkiye ‹liflkileri ve Türk
D›fl Politikas›, Avrasya ve Enerji Politikalar›
ve Avrupa ve Do¤u Akdeniz Güvenli¤i
konular› bulunmaktad›r. Halen Koç
Üniversitesi  Uluslararas›  ‹ l iflki ler
Bölümü’nde ö¤retim üyesi olarak görev
yap›yorum.

TUBA-GEBIP Ödülü öncesinde de birçok
ulusal ve uluslararas› ödüller ald›n›z. Bize
k›saca bunlardan bahsedebilir misiniz?

F

Türkiye Bilimler
Akademisi Seçkin

Genç Bilim ‹nsanlar›
Ödülleri (TÜBA-
GEB‹P) 2008 y›l›

sahipleri belli oldu.
Koç Üniversitesi bu y›l
befl TÜBA ödülüyle en

çok ödül alan iki
üniversiteden biri

oldu. Bu say›m›zda,
Doç. Dr. Selva

Demiralp Cuda ve Doç.
Dr. fiuhnaz Y›lmaz ile

görüfltük.

TÜBA-GEB‹P Uluslararas› ‹liflkiler
Üstün Baflar›l› Bilim ‹nsan› Ödülü:

Doç. Dr. fiuhnaz Y›lmaz Özba¤c›

Koç Üniversitesi’ne
befl ödül daha...

fiuhnaz Han›m, okuyucular›m›za kendinizi
ve yapt›¤›n›z çal›flmalar› anlat›r m›s›n›z?
Burslu o larak okudu¤um Bi lkent
Üniversitesi  Uluslararas›  ‹ l iflki ler
Bölümü’nden 1993 y›l›nda üniversite
birincisi olarak mezun olduktan sonra,
akademik çal›flmalar›m› yine burslu olarak
kabul edildi¤im Princeton Üniversitesi’nde
sürdürdüm. So¤uk Savafl’›n sona erip
uluslararas› alanda yaflanan radikal
de¤iflikliklerin birçok yeni sorun ve f›rsat
yaratt›¤› bu heyecanl› dönem, benim
uluslararas› iliflkiler alan›na olan ilgi ve
tutkumu iyice artt›rd›. Princeton’da
Uluslararas› ‹ l iflkiler ve Ortado¤u
Araflt›rmalar› üzerinde uzmanlaflarak
master ve doktora çal›flmalar›m› 2000

“Genç Akademi”

oluflturmaya yönelik

bir etkinlik olan

TÜBA-GEB‹P

çerçevesinde, tüm

bilim alanlar›ndan

37 yafl alt›ndaki,

ba¤›ms›z araflt›rmac›

olarak kendi araflt›rma

grubunu kuran ve

ö¤rencilerini

yetifltirme çabas›nda

olan, bilimsel

araflt›rmalar›yla öne

ç›km›fl ve üstün liyakat

esas›na göre seçilmifl

Genç Bilim ‹nsanlar›,

üç y›l süreyle

destekleniyor.
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ve Fed taraf›ndan al›nan bir faiz de¤iflikli¤i
karar› sonras› getiri e¤risindeki de¤iflik
mevduatl› faizlerin ayn› yönde hareket
etti¤ini göstermifl. Demiralp ayr›ca 1994
sonras› dönemde aç›k para piyasas›
ifllemlerinin yap›s›nda da baz› de¤ifliklikler
oldu¤unu ve yeni dönemde Fed’in piyasalar›n
günlük ihtiyaçlar›n› daha yak›ndan takip
etmekte oldu¤unu belgelemifl.

Selva Demiralp okulumuzda Para ve
Bankac›l›k, Makroiktisat, Parasal ‹ktisat
(lisansüstü) ve Ekonometri (lisansüstü)
dersleri veriyor. Bu dersler içinde favorisi
soruldu¤unda hiç duraksamadan “Para ve
Bankac›l›k” cevab›n› al›yoruz. Bunun
nedenini sordu¤umuzda Demiralp, bu dersin
kendi Fed tecrübesini ve ilgi alanlar›n›
ö¤rencilere aktarmas›nda do¤al bir köprü
oluflturdu¤unu söylüyor ve ekliyor: “Kitapta
verilen tan›mlar› ve formülleri bir an için
olsun bir kenara b›rak›p, ‘bak›n size bu
uygulamay› Fed’de nas›l yapt›¤›m›z›
anlatay›m’ dedi¤iniz zaman en ilgisiz
görünen ö¤renci bile dersi daha dikkatli
dinlemeye bafll›yor.” Demiralp, görülen yo¤un
ilgi üzerine önümüzdeki dönem bu dersi iki
bölüm olarak açmaya karar vermifl.

Peki, en son yapt›¤› araflt›rma? Geçti¤imiz
a¤ustos ay›nda patlak veren “subprime
mortgage” krizi sonras›nda Fed’in krize ne
fleki lde müdahale ett i¤i ,  yap› lan
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 Bo¤aziçi  Üniversitesi  Ekonomi
Bölümü’nden 1995 y›l›nda mezun olan Selva
Demiralp, doktora çal›flmalar›n› 1995–2000
y›llar› aras›nda University of California,
Davis kampüsünde yapt›.  Doktoradan sonra
ABD Merkez Bankas›’n›n (Fed) karargâh›
olarak bilinen Board of Governors’ta
ekonomist olarak befl sene çal›flan Demiralp,
2005 y›l›ndan beri Koç Üniversitesi’nde
bizlerle beraber. Selva Demiralp’i gerek Fed
tecrübesi gerekse yapmakta oldu¤u
akademik araflt›rmalardan ötürü bir “Fed
Watcher” olarak tan›mlamak mümkün. Ama
Selva Demiralp’e göre bu benzetme teknik
olarak çok da uygun de¤il.  “Fed Watcher”
terimi a¤›rl›kl› olarak geçmiflte Fed
bünyesinde görev alm›fl bu nedenle Fed
taraf›ndan piyasalara verilen sinyalleri daha
iyi yorumlayabilen ve bunu kendine meslek
edinmifl kiflileri tan›ml›yor. Demiralp bu
mesle¤in son 15 y›lda Fed taraf›ndan
benimsenen fleffafl›k ve aç›kl›k politikalar›
sonucunda ifllevini yitirmekte oldugunu ileri
sürüyor. Özellikle 1994 y›l› sonras›nda Fed’in
para politikas› kararlar›n› aç›kça piyasalara
i l a n  e t m e s i  F e d  k a r a r l a r › n › n
de¤erlendirilmesi ve yorumlanmas›n›
kolaylaflt›ran ilk ad›m olmufl. Selva
Demiralp, Oscar Jorda ile yazm›fl oldu¤u bir
makalede 1994 sonras›nda finansal
piyasalar›n Fed’i alg›lamas›n›n kolaylaflt›¤›n›

müdahalenin yeterli olup olmad›¤› herkes
taraf›ndan yak›ndan izlenen bir konu oldu.
Fed elefltirmenleri bankalar›n likidite
ihtiyaçlar›n› gidermek için Fed’den yeterince
borç almad›klar›n› bunun da bankalar aras›
gecelik faizleri yükseltti¤ini iddia ettiler.
Selva Demiralp, yine Koç Üniversitesi
Ekonomi Bölümü Ö¤retim Üyelerinden Erhan
Artuç’la yapm›fl oldu¤u çal›flmada durumun
böyle olmad›¤›n› ve Fed’in borç verme
fonksiyonunu sa¤l›kl› bir flekilde yerine
getirdi¤ini ileri sürüyor. Çal›flma 2003 y›l›nda
Fed’in bankalara borç verme politikas›nda
yapm›fl oldu¤u de¤ifliklikleri inceliyor ve bu
de¤ifliklikler sonucunda bankalar›n art›k
Fed’den daha rahat borç alabildiklerini
belgeliyor. 2003 y›l›nda yap›lan de¤ifliklikle
bankalar›n Fed’den borç alma faizleri
(primary credit rate) Fed’in hedef faizinin
100 baz puan üzerine çekildi.   Dolay›s›yla
bankalar aras› piyasada borç alamayan bir
banka daha yüksek faizle Fed’den borç
alabilme imkân›na kavufltu. Selva
Demiralp’e göre A¤ustos 2007 krizi
sonras›nda yaflananlar, makalenin
öngörüleriyle tamamen tutarl›. Ona göre
Fed’i elefltirenlerin göz ard› ettikleri bir nokta
bankalar aras› gecelik faizin yükseldi¤i
günlerde Fed’den al›nan borçlara dikkat
edilmemesi. Bu veri Fed’in haftal›k olarak
yay›nlad›¤› bilançosunda yer al›yor.
(http://www.federalreserve.gov/releases/h41/).

Dikkat edildi¤inde bankalar aras› gecelik
faizin yükseldi¤i günlerde Fed’den
borçlanma hacminin de yükseldi¤i
gözlemleniyor.  Fed’in 2003 y›l›nda yürürlü¤e
koydu¤u politikan›n baflar›s›n› ölçmenin bir
yolu da ortalama gecelik borçlanma faiziyle
hedef  fa i z  a ras ›ndak i  fa rk l › l ›¤ ›
karfl›laflt›rmak. 2003 politikas› baflar›l›
oldu¤u sürece Fed borç verme faizinin
bankalar aras› gecelik borçlanma faizine
üst taban olmas› beklenir. A¤ustos 2007
sonras› dönemde ortalama gecelik faizin
Fed’in hedef faizinden 50 baz puan yüksek
oldu¤u tek bir gün bile yok. Bütün bunlar,
Fed’in borç verme fonksiyonunu gere¤ince
yerine getirdi¤inin güçlü belgeleri.

Selva Demiralp Cuda,
Koç Üniverisitesi’nde

Para ve Bankac›l›k,
Makroiktisat, Parasal
‹ktisat ve Ekonometri

(lisansüstü)
dersleri veriyor.

bir ürüne verilen de¤erin hangi faktörlerden
etkilendi¤inin araflt›r›lmas›nda deneyler
s›kl›kla kullan›l›yor. Örne¤in, bir ma¤aza
simulasyonu deneyinde deneklerin al›m
kararlar›n›n ürünün fiyati, raftaki konumu,
rakip ürünler, paketleme gibi faktörlerden ne
kadar etkilendi¤i test edilebiliyor.

Ayn› ekonomide oldu¤u gibi, operasyon
yönetimi alan›ndaki standart modeller de
rasyonel karar verme birimleri varsay›yor ve
bir organizasyon bünyesindeki insan/birey
kaynaklar›n› di¤er kaynaklardan pek de farkl›
olarak incelemiyordu. Son dönemde geliflen
“davran›flsal operasyon yönetimi” literatürü
hem ekonomi ve psikolojide yap›lm›fl
deneylerden elde edilen sonuçlar› operasyon
yönetimi modellerine entegre ediyor, hem de
klasik operasyon yönetimi modellerini
laboratuvarda test ederek, kararlar gerçek
kifliler taraf›ndan verildi¤inde varsay›m ve
sonuçlar›n nas›l de¤iflti¤ini inceliyor.

Üniversitemizde deneysel çal›flmalarla
ilgilenen akademisyenlerimiz de¤iflik
konularda ilginç çal›flmalar yap›yorlar.
Örne¤in Pazarlama Bölümü’nden Doç. Dr.
Serdar Sayman, davran›flsal karar teorisi
uzerine çal›fl›yor. Spesifik olarak, bireylerin
bir ürüne verdikleri de¤erin mülkiyet, zaman,
sosyal ba¤lam gibi etkenlerden nas›l
etkilendi¤ini inceliyor. Yine Pazarlama
bölümünden Doç. Dr. Zeynep Gürhan Canl›,
asistan› Elif Sicim’le yürüttü¤ü bir deneysel
çal›flmas›nda tüketicilerin Kurumsal Sosyal
Sorumluluk (KSS) projeleri uygulayan firmalar›
nas›l de¤erlendirdiklerini inceliyor. Bu
çal›flmada de¤erlendirmelerin KSS konusuna
olan kiflisel ilgi, toplumsal ilgi ve tüketicilerin
benlik kurgusuyla iliflkisi üzerinde duruluyor.
Operasyon Yönetimi Bölümümüzden Doç. Dr.
Zeynep Akflin Karaesmen ve Yrd. Doç. Dr.
Evrim Didem Günefl de deneysel yöntemin
davran›flsal operasyon yönetimi alan›nda
uygulamalar› üzerinde çal›fl›yorlar.

enelde insan davran›fllar›yla ilgili
deneysel çal›flmalar düflünüldü¤ünde

ilk akla gelen bilim dal› psikolojidir. Ancak
son y›llarda ekonomi, operasyon yönetimi,
pazarlama gibi bircok de¤iflik disiplinde
davran›flsal ve deneysel arast›rmalara olan
ilgi artm›flt›r. Koç Üniversitesi’ndeki
akademisyenler de bu konularda ilginç ve
önemli çal›flmalar yapmakta ve deneysel
çal›flmalara üniversitemizin de¤iflik
bölümlerden olan ilgi, disiplinler aras› ortak
çal›flmalar için çok uygun bir zemin
haz›rlamaktad›r.

Deneysel yöntem, gerçek kararlar›
gözlemlerken kontrol edemedi¤imiz birçok
de¤iflkeni kontrol alt›nda tutma olana¤›
sa¤lad›¤› için, bireylerin davran›fl ve karar
mekanizmalar› hakk›nda önemli bilgiler
verebiliyor. Ancak, iktisadi ve idari bilimlerin
baz›lar›nda deneysel çal›flmalar›n
yayg›nlaflmas› oldukça yak›n bir zamana
rastl›yor. Örne¤in, ekonomi uzun zaman
deneye aç›k olmayan bir bilim olarak
nitelendiriliyordu, ancak ekonomik modellerin
test edilmesinde, piyasa mekanizmalar›nda
dengenin nas›l olufltu¤unun incelenmesinden
bireysel kararlara kadar birçok de¤iflik
konuda deneyler art›k s›kl›kla kullan›l›yor.
Ekonomide deneylerin kullan›m› ekonomi ve
psikoloji aras›ndaki bilgi al›flveriflinin
artmas›yla ve psikolojik faktörleri ekonominin
standart modellerine entegre eden
“davran›flsal iktisat” alan›n›n geliflmesiyle
de yo¤unlaflt›.

Finans, pazarlama ve operasyon yönetimi
de deneysel araflt›rmalar›n oldukça
yayg›nlaflt›¤› alanlar. Beklentilerin borsadaki
fiyatlar› nas›l etkiledi¤i, yat›r›mc›lar›n
kendilerine afl›r› güvenli olmalar›n›n nas›l
yarg› hatalar›na yol açabildi¤i deneysel
metodun finansta kullan›ld›¤› konular
aras›nda. Pazarlamada ise tüketici
davran›fllar›n›n, sat›n alma kararlar›n›n ve

Benim ilgi alan›m mikroekonomi, ve
araflt›rmalar›m›n önemli bir bölümü deneysel.
Örne¤in bir laboratuvar deneyinde ekonomik
modellerde rasyonel bilgi kullan›m›n›
modellerken varsayd›¤›m›z Bayes kanunun
kiflilerin egolar›na etki edebilecek, kendileriyle
ilgili pozitif ya da negatif bilgiler (örne¤in bir
s›navdaki ya da iflteki performans) söz konusu
oldu¤unda ne kadar geçerli bir varsay›m
oldu¤unu inceliyorum. Laboratuvar d›fl›nda,
davran›fl› yerinde, ö¤renci olmayan
kat›l›mc›lar kullanarak gözlemledi¤imiz
deneyler de var. Bunlardan ilginç say›labilecek
biri meslektafllar›m John List (University of
Chicago) ve Uri Gneezy (University of
California, San Diego) ile Hindistan’da
gerçeklefltirdi¤imiz bir proje. Bu projede
cinsiyetin risk almaya aç›kl›k ve rekabete
yatk›nl›k üzerindeki etkisini Hindistan’›n
kuzeydo¤usundaki anaerkil ve ataerkil
topluluklar› karfl›laflt›rarak, bölgenin köylüleri
üzerinde yapt›¤›m›z basit ekonomik deneylerle
inceliyoruz. Deneysel araflt›rmalar›n
artmas›yla birlikte deneysel metodlar›n
ö¤retimi de üniversitemizde önem kazanmaya
bafllad›. Örne¤in 2009 Bahar Dönemi’nde
Ekonomi Bölümümüzde ilk kez sunulacak
olan Deneysel Ekonomi dersi, ö¤rencileri daha
önce ö¤rendikleri ekonomik teorilerin
varsay›mlar›n›n ve iflleyiflinin laboratuvarda
en do¤ru ve kontrollü flekilde nas›l test
edilebilece¤i konusunda e¤itecek. Bu dersi
alan ö¤renciler kendileri de ders içi deneylere
kat›larak ekonomik mekanizmalar›n iflleyiflini
hem deneyci hem denek bak›fl aç›s›ndan
görme f›rsat› bulacaklar. Davran›fl› inceleyen
bilimlerin konular›ndaki yak›nl›k gözönüne
al ›nd›¤›nda,  önümüzdeki  y › l larda
üniversitemizde ortak, disiplinler aras›
deneysel proje say›s›n›n artaca¤›n›, flu anda
deneylere ilgi duyan birçok akademisyenimizin
de bu konularda daha aktif flekilde çal›flmaya
bafllayaca¤›n› umuyorum.

Yrd. Doç. Seda Ertaç, farkl› disiplinlerdeki
deneysel araflt›rmalar›n önemini anlat›yor
G

Genelde insan
davran›fllar›yla ilgili
çal›flmalar
düflünüldü¤ünde ilk akla
gelen bilim dal›
psikolojidir. Ancak son
y›llarda ekonomi,
operasyon yönetimi,
pazarlama gibi birçok
de¤iflik disiplinde
davran›flsal ve deneysel
araflt›rmalara olan ilgi
her geçen gün art›yor.
Yrd. Doç. Seda Ertaç,
farkl› disiplinlerdeki
deneysel çal›flmalar
konusunda son y›llarda
yaflanan geliflmeleri
yazd›.

TUBA-GEB‹P Ekonomi
Üstün Baflar›l› Bilim ‹nsan› Ödülü:
Doç. Dr. Selva Demiralp Cuda
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Kendisinin bilgi ve deneyimi sayesinde,
büyük bir at›l›m yapabilece¤imizi tahmin
ediyorum. Ayr›ca, Uluslararas› Ticaret
Hukuku dersini Prof. Dr. Tu¤rul Ansay
veriyor. Rekabet Hukuku dersimiz de var.

Uzun y›llar devlet üniversitesinde

ö¤retim üyeli¤i ve yöneticilik yapt›ktan

sonra Koç Üniversitesi’ne geçtiniz.

Devlet ve vak›f üniversitelerinin fark›n›

nas›l de¤erlendiriyorsunuz ?

Henüz yeni bafllad›m, fakat uyum
konusunda bir problem olaca¤›n›
zannetmiyorum. Çünkü, ben ‹fl Hukuku
hocas › y ›m .  Ça l ›flma yaflam› y la
ilgileniyorum; özel sektörün nas›l iflledi¤ini
hukuken b i l i yo rum.  Ayr ›ca ,  Koç
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde iki y›ld›r
misafir ö¤retim üyesi olarak ‹fl Hukuku
dersi verdim. Devlet üniversitesi ile vak›f
üniversitesi aras›nda farklar var, ama
afl›r› bir fark olaca¤›n› sanm›yorum. Devlet
üniversitelerinin maddi imkanlar› ve

araflt›rma-inceleme olanaklar›, s›n›rl›d›r.
Bir faaliyet  yapmak istedi¤inizde
geçmeniz gereken pek çok zorunlu aflama
vard›r. Vak›f üniversitelerinde ise,
bürokratik ifllemler daha az ve maddi
kaynaklar daha iyi. Önemli olan, toplanan
kaynaklar›n ö¤renciye sunulmas›d›r. Bu
alanda da, Koç Üniversitesi’nin iyi bir
yerde oldu¤unu görüyoruz. Kaynaklar›n›z
güçlü oldu¤unda, iyi bir kütüphane
kurabiliyorsunuz; seçkin ö¤retim üyelerini
davet edebiliyorsunuz. Türkiye’de vak›f
üniversiteleri yeni kuruldu. Bunun getirdi¤i
güçlüklerin afl›lmas›, kurumsallaflman›n
sa¤lanmas› çok önemlidir. Maddi kaynaklar
da hem etkinliklerin yap›lmas› hem de

oç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ilk

mezunlar›n› geçen y›l  verdi.

Fakül tenin  bugüne kadar  o lan

performans›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Koç Üniversitesi, di¤er klasik devlet
üniversitelerine göre oldukça genç bir
üniversitedir. 15 y›l›n› geride b›rakan bir
üniversitede Hukuk Fakültesi’ne yer
verilmesinin çok do¤ru bir karar oldu¤unu
düflünmekteyim. Baz› vak›f üniversitelerinde
Hukuk Fakültesi yok. Bu durum, Koç
Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi’ne ve
hukuk  b i l im ine  v e rd i¤ i  önemi
göstermektedir. Yeni olmas›na karfl›l›k,
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, di¤erleri
aras›nda iyi bir konumda bulunuyor. Zaten
kötü olmas› da mümkün de¤il. Çünkü,
Koç Üniversitesi’nin ö¤renciden al›nandan
çok ö¤renciye verilmesine iliflkin politikas›,
do¤ru  b i r  i l kese l  karar .  Hukuk
Fakültesi’nde de uygulama bu yönde
olmaktad›r. Üniversiteye giriflte, yüksek

K
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puanl› ö¤renciler, Koç Hukuk Fakültesi’ni
tercih etmektedir; ÖSS sonuçlar› ortadad›r.
Ayr›ca, Koç Hukuk Fakültesi, önemli
geliflmelerin k›sa sürede gerçeklefltirildi¤i
baflar›l› bir befl y›l› geride b›rakm›flt›r.
Koç Hukuk Fakültesi mezunlar›, günümüz
hukuk camias›nda sayg›n bir yerdedir.

Dekan olarak önümüzdeki dönem için

hedef  ve p lanlar ›n ›z  nelerdir?

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin daimi
kadrosunu daha da güçlendirmeyi
planl›yoruz. Çünkü, ö¤retim üyesi sorunu,
vak›f  üniversiteler inin en büyük
güçlüklerinden biridir. D›flar›dan davet
edilen konuk ya da ziyaretçi ö¤retim
üyeleriyle, ö¤retim çark›n›n döndürülmesi
son derece güçtür. Önümüzdeki dönem
için sürekli kadroda bulunacak ö¤retim
üyesi say›s›n› art›rmak ve giderek, Koç
Hukuk Fakültesi’nin mevcut nitelikli
ö¤retim üyelerinin yeterl i  say›ya

ulaflmas›n› sa¤lamak temel amaçlar›m›z
içerisinde yer al›yor. Ö¤retim üyelerinde
niteli¤i üniversiteye ve fakülteye ba¤l›l›k,
ö¤rencilerle iletiflim, yay›n say›s› ve bilime
olan sevgiyle ölçmeyi düflünüyorum.

Koç  Ün ive rs i tes i ’ndek i  hukuk
yay›nlar›n›n art›r›lmas› ve geçmiflteki
aç›¤›n olabildi¤ince kapat›lmas› için
ç a l › fl a c a ¤ › m .  Ç ü n k ü ,  v a k › f
üniversitelerinin en önemli güçlüklerinden
biri mevcut ö¤rencilerine araflt›rma ve
inceleme yapma ortam› sa¤layacak
kütüphane hizmetlerinin sunulmas›
konusunda ortaya ç›kmaktad›r. Bu
üniversiteler, yeni kurulduklar› için,
geçmiflteki yay›nlara sahip olmakta büyük
zorluklar çekiyorlar. Koç Üniversitesi
Kütüphanesi’nde hukuk alan›ndaki temel
kaynaklar› yeni dönemde olabildi¤ince
tamamlayaca¤›z. Bu arada ulusal ve
uluslararas› ç›kacak tüm yay›nlar da takip
edilecek.

Önümüzdeki y›l, Koç Üniversitesi’nde
Hukuk Yüksek Lisans Programlar› açmay›
düflünüyoruz. Bu programlar aç›s›ndan
da kütüphanenin zenginlefltirilmesi büyük
önem tafl›maktad›r. Böylelikle, yüksek
l i s a n s  ö ¤ r e n c i l e r i m i z ,  b a fl k a
üniversitelerin kütüphanelerine ba¤›ml›
olmayacak, yapacaklar› çal›flmalarda
tüke tecek l e r i  ka ynak la r ›  k end i
kütüphanelerinde bulma olana¤›na sahip
olacaklard›r.

Koç Üniversitesi’nde ticaret hukukuna

özel bir önem veriliyor. Bu konuda neler

söylemek istersiniz?

Koç Üniversitesi ekonomi üniversitesi
de¤il, ama günümüzde ticaret hukukuna
ilgi yo¤unlaflt›¤› için, biz de bu alana
a¤›rl›k veriyoruz. Bu y›l, ders vermesi için
‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ticaret Hukuku Anabilim Dal› Baflkan›
Prof. Dr. Ömer Teoman’› davet ettik. Prof.
Teoman, hem ticaret hukukunun genel
esaslar› ile K›ymetli Evrak Hukuku, hem
fiirketler Hukuku ve hem de Sermaye
Piyasas› Hukuku derslerini verecek.
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Koç Üniversitesi
Hukuk Fakültesi

Dekan› olarak göreve
bafllayan Prof. Dr.

Tankut Centel,
yeni dönem

planlar›n› anlatt›.

Hukuk Fakültesi’nde
yeni dönem bafll›yor

“Koç Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nin
daimi kadrosunu
daha da güçlendirmeyi
planl›yoruz.
Üniversitenin
kütüphanesinde
hukuk alan›ndaki
temel kaynaklar
olabildi¤ince
tamamlanacak. Bu
arada ulusal ve
uluslararas› ç›kacak
tüm yay›nlar da takip
edilecek.”

Prof. Dr. Tankut Centel kimdir?

1951 y›l›nda dünyaya geldi. ‹stanbul Alman Lisesi’nin ard›ndan
‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1976 y›l›nda
‹stanbul Hukuk Fakültesi’ne ‹fl Hukuku Kürsüsü’ne asistan
olarak girdi. 1993 y›l›nda profesör oldu. 1999 y›l›ndan 2008’in
A¤ustos ay›na kadar ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekan›, ‹fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ö¤retim Üyesi olarak
görev yapt›. 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren Koç Üniversitesi’nde
Hukuk Fakültesi Dekan› olarak görev yap›yor.

“Önümüzdeki y›l
Koç Üniversitesi’nde
Hukuk Yüksek Lisans
programlar› açmay›

düflünüyoruz.”

fiziki ortamlar›n sa¤lanmas› bak›m›ndan
büyük önem tafl›yor.

Uluslararas› organizasyonlar konusunda

ne düflünüyorsunuz, Koç Üniversitesi

Hukuk Fakültesi’nin di¤er üniversitelerle

ifl birli¤i nas›l olacak?

Hukuk bak›m›ndan Kara Avrupas› hukuk
sistemlerine ba¤l› oldu¤umuz için, daha
çok Almanya, Fransa ve ‹sviçre’yle
iliflkilerimiz söz konusu olmaktad›r.
Yasalar›m›z bu ülkelerden al›nd›¤› için,
bunlar›n uygulamas› ve ö¤retisi, bu
ülkelerdeki geliflmeleri iyi izlemeyi
gerektirmektedir. Bir yanda da, Amerikan
modeli var. Günümüzde tüm Kara Avrupas›
hukuk sistemleri, Amerikan hukukundan
etkilenmektedir. Bu nedenle, Amerika’dan
da olabildi¤ince ö¤retim üyesi davet etmek,
konferans verdirtmek, birlikte seminerler
ve yaz okullar› düzenlemek, Koç Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nin yapaca¤› etkinlikler
aras›nda olacakt›r. 1995 y›l›ndan beri
Uluslararas› Çal›flma Örgütü’ne Türkiye
Heyeti içinde dan›flman olarak kat›l›yorum.
Oradaki çal›flma yaflam›n› ilgilendiren çok
önemli aktörleri tan›yorum. Örne¤in onlar›
davet ederek ö¤rencilerimizi uluslararas›
çal›flma yaflam›n›n yap›s›yla tan›flt›rmak,
benim katk›da bulunaca¤›m konular
aras›nda yer alacakt›r. Uluslararas› ifl
hukukunun, giderek artan bir önemi var.
A ld ›¤ ›n ›z  ürünün çocuk eme¤ine
dayanmad›¤ › ,  yasa l  s tandar t la r
uygulanarak yap›ld›¤› ya da üretildi¤i
iflyerinde sendikal özgürlüklere sayg›
gösterilmesi gibi konular uluslararas›
normlarla belirlenmektedir. Global Compact
bunu simgeler ve Koç Üniversitesi de yak›n
geçmiflte buna Türkiye’de kat›lm›fl ender
kurumlardan biridir. Bunlar›n bilinmesinde
yarar var.

Son olarak, ö¤rencilerinize mesaj›n›z

nedir?

Öncelikle, hukukun üstünlü¤ünü ö¤rencilik
döneminden itibaren özümsemek ve yaflam
felsefesi haline getirmek gerekti¤ini

düflünüyorum. Ülkemizde “hukuk devleti
ilkesi” sadece anayasal bir ilke olarak kâ¤›t
üzerinde kalmamal›, her alanda hayata
geçirilmelidir. Öte yandan, yurtd›fl›
tecrübesinin akademik yaflam, sosyal hayat,
ö¤rencilerin kiflili¤inin geliflmesi vb. birçok
aç›dan çok önemli oldu¤u kanaatindeyim.
Erasmus Programlar›, di¤er üniversitelerle
yap›lan iflbirli¤i anlaflmalar› çerçevesinde
bir ya da iki dönem yurtd›fl›nda kalman›n
ö¤rencilerin ufuklar›n› açaca¤›n›,
uluslararas› hukuku yak›ndan takip etmek
aç›s›ndan da yararl› olaca¤›n› düflünüyorum.
Yurtd›fl›nda bulunmak bilgi ve görgüyü
art›rmak aç›s›ndan çok faydal›d›r. Baz›
davran›fl kurallar› ancak o ülkede
bulunmakla edinilebilir. Global bir dünyada
sadece Türkiye’de oturmak ve burada hukuk
e¤itimi görmek yeterli olmayacakt›r. ‹nsan›n
yer de¤ifltirmesi, ufkunu açmas› gerekiyor.
Bu nedenle ö¤rencilere bir veya iki yar›y›l
yurtd›fl›na gidip sonra burada ö¤renimlerini
tamamlamalar›n› tavsiye ediyorum.

HUKUK FAKÜLTES‹
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MEZUNLAR DERNE⁄‹

ir üniversitenin baflar›s›n› gösteren en
önemli kriterlerden birisi mezunlar›n›n

gösterdi¤i baflar›lard›r. Mezun dernekleri,
mezunlar aras› iletiflimi güçlendirdi¤i gibi
mezunlar›n üniversiteyle ba¤lar›n›
korumalar›na da destek olur. Bu y›l 15. y›l›n›
kutlayan Koç Üniversitesi, mezunlar›n›n
akademik dünya ve ifl dünyas›nda aranan
kifliler olmalar› ile gurur duymaktad›r. 13
y›l önce kurulan Koç Üniversitesi Mezunlar
Derne¤i’nin bugün yaklafl›k 1.000 üyesi
bulunuyor.

Derne¤in temel amaçlar›, mezunlar›n
üniversiteyle ve d›fl dünyayla olan iliflkilerini
güçlendirmek, kendi aralar›ndaki iletiflimi
art›rmak, mezunlar›n›n yaflam kalitelerini
yükseltecek art› bir de¤er yaratmak ve Koç
Üniversitesi kültürünün geliflerek devam
etmesini sa¤lamak olarak tan›mlanabilir.
‹ki y›lda bir yenilenen dernek yönetim kurulu
çal›flmalar›n› her y›l bir öncekine göre
gelifltirerek devam ettiriyor. Derne¤in
yönetim kurullar›nda bugüne kadar görev
alan tüm mezunlar›m›z›n özverili çal›flmalar›
sayesinde bugün derne¤in gelenekselleflmifl
etkinliklerinin yan› s›ra pek çok yeni projesi
de var.

Cömert destek
Derne¤imizin ilk y›llardaki çal›flmalar›
kurumsal yap›lanmay› sa¤lamaya yönelikti.
Üniversitemizin derne¤imize verdi¤i cömert
destek ile 2000 y›l›ndan beri kampüste bir

ofisimiz ve lokalimiz var. Önümüzdeki y›l
a ç › l a c a k  B e y o ¤ l u  l o k a l i m i z  d e
üniversitemizin mezunlar›na gösterdi¤i
ayr›cal›kl› tavr›n önemli bir örne¤idir.

Koç Üniversitesi’nin 15 y›lda Türkiye’de
ve dünyada ad›ndan söz ettiren bir üniversite
olmas› biz mezunlar için gurur kayna¤›d›r.
Ancak üniversitemizin çok genç bir üniversite
oldu¤unu unutmamak gerekir. Her geçen
y›l mezun say›m›z›n artmas› kadar dernek
çat›s› alt›nda aktif olan mezun say›m›z›n
artmas› da Koç Üniversitesi ve derne¤imiz
ad›na çok önemlidir. Mezunlar Derne¤i’nin
Baflkan› Münevver Eröz (EMBA’98) “Koç
Üniversitesi’nden mezun olanlar›n say›s›
artt›kça ve bu mezunlar ifl hayat›nda yerlerini
buldukça birbirini destekleyen ‘network’ de
geliflecektir. Bizim as›l amac›m›z bu ba¤›
koparmamak ve Mezunlar Derne¤i çat›s›n›
oluflturmakt›. Bunu da yapt›¤›m›z›
düflünüyoruz” diyor.

Derne¤imiz tüm mezunlar›m›z›n üniversite
ile kesiflti¤i ve arkadafllar›yla temas›n›
sürdürebilece¤i ortak bir çat›d›r. Derne¤i
büyütecek ve gelifltirecek potansiyel olan
yeni mezunlar›m›z› ve henüz üye olmayan
tüm mezunlar›m›z› üye olmaya ve dernek
faaliyetlerine aktif olarak kat›lmaya davet
ediyoruz.

Mezunlar Derne¤i’nin etkinlikleri
Mezunlar Günü: 10 senedir yap›lan Mezunlar
Günü, Mezunlar Derne¤i’nin Rumelifeneri

Kampüsü’ne tafl›nmas›n›n ard›ndan, düzenli
olarak haziran ay›n›n ikinci pazar günü
burada yap›lmaya baflland›. Tüm mezunlar›n
davetli oldu¤u Mezunlar Günü’ne gelen Koç
Üniversitesi mezunlar› hem güzel bir pazar
gününü KÜ Kampüsü’nde geçiriyor hem de
eski dostlar ile buluflup okul günlerini
yadediyorlar.

Y›lbafl› Partisi: ‹lki 2001 senesinde yap›lan
Y›lbafl› Partisi derne¤imizin gelenekselleflen
ve her y›l kat›l›m›n artt›¤› en önemli
organizasyonlar›ndan biridir. 2004’e kadar
y›lbafl› partilerini Mezunlar Derne¤i lokalinde
gerçeklefltirdik. Artan ilgi üzerine 2005
senesinde Beyo¤lu Yeni Melek Gösteri
Merkezi’nde, 2006’da ‹stinye Kampüsü’nde
yapt›k. 2007 Y›lbafl› Partisi ise yine
mezunlar›m›z›n ilgisini çeken ve be¤enisini
kazanan bir yerdeydi: Rahmi M. Koç Müzesi.
Müze bu parti için özel olarak haz›rland› ve
mezunlar›m›za ev sahipli¤i yapt›. Mezunlar›n
biraraya gelerek e¤lendi¤i ve eski günleri
and›¤› bu partiler devam edecek.

Di¤er sosyal etkinlikler: Mezunlar Derne¤i
m e z u n l a r  a r a s › n d a k i  b a ¤ l a r ›
kuvvetlendirmek amac›yla her y›l düzenli
olarak sosyal etkinlikler yap›yor. Bu
etkinlikler sayesinde mezunlar uzun
zamand›r görmedikleri arkadafllar›yla hasret
giderip hofl vakit geçirirken eski ve yeni
mezunlarla tan›flma f›rsat› yakal›yorlar.
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Gerçeklefltirilen sosyal etkinlikler içinde
kültür gezileri, sinema ve tiyatro gösterimleri,
brunch, carting etkinli¤ine kat›l›m veya
happy hour buluflmalar› say›labilir.

Mentorship Program›: ‹lk olarak 2005
y›l›nda bafllat›lan Mentorship (Rehber
Mezun) Program› 2007 y›l›nda geliflerek
tekrar hayata geçti. Bu programdan
yararlanmak isteyen ö¤rencilerden
baflvurular› al›nd›ktan sonra bu ö¤renciler
i lgi  alanlar›  ve kariyer hedefleri
do¤rultusunda gönüllü mezunlar›m›zla
efllefltirildi. Program çerçevesinde mentor
mezunlar ile ö¤rencilerin dönemde en az
alt› kez görüflmeleri planland›.  Dileyen tüm
mezunlar bu programa gönüllü olarak
baflvurabiliyorlar.

Mezun Panelleri: Mezun Panelleri Mart
2006’dan beri geleneksel olarak yap›l›yor.
Her sene mart, nisan ve may›s aylar›nda
farkl› sektörlerden befler mezunun panelist
olarak kat›ld›¤› bu panellerde, mezunlar ifl
dünyas›ndaki ve sektördeki deneyimlerini
ö¤rencilerle paylafl›yor ve ifl baflvurular›
hakk›nda bilgi veriliyor. Panellerde özellikle
ifl ve kariyer planlar› yapan son s›n›f
ö¤rencileri merak ettikleri bir çok konuyla
ilgili bilgiyi okuldafllar›ndan al›yorlar.

KU Store: Ö¤renci Merkezi girifl kat›nda yer
alan Koç Üniversitesi logolu ürünler sat›fl
ma¤azas› KU Store’un erkek, kad›n ve unisex
ürünlerden oluflan zengin bir koleksiyonu var:
T-shirt, sweat shirt ve eflofman altlar› farkl›
renk, kesim ve modellerde. Önümüzdeki sezon
koleksiyona kat›lacak yeni ürünlerin
çal›flmalar› ise halen sürüyor. Ürünlerin bir
özelli¤i de her üründe farkl› logo
çal›flmalar›n›n kullan›lmas›. Tekstil
ürünlerinin yan› s›ra çanta, flapka, porselen
kupa gibi ürünler de sat›lan KU Store,
benzerleri Amerika ve Avrupa’da görülen
üniversite ma¤azalar› kadar iddial›. Hedef
kitlesi tüm Koç Üniversitesi camias› olan KU
Store’un uzun vadede derne¤e sürekli gelir
getirecek bir iflletme olmas› planland›.

10. Y›l Yemekleri: Mezunlar Derne¤i’nin yeni
projelerden biri de mezuniyetinin üzerinden
10 y›l geçmifl mezunlar› daha samimi ve özel
bir ortamda ayn› dönem arkadafllar›yla
biraraya getirerek kutlamalar düzenlemek.
Bundan böyle geleneksel olarak her ekim
ay›nda 10. mezuniyet y›l›n› kutlayan s›n›f için
bir yemek düzenlenecek. ‹lki Ekim 2007’de
gerçeklefltirilen bu etkinlikte 1995, 1996 ve
1997 senesi mezunlar› biraraya geldiler. 1998
mezunlar› için düzenlenecek yeme¤in
haz›rl›klar› ise devam ediyor.

13 y›l önce kurulan
Koç Üniversitesi

Mezunlar Derne¤i’nin
bugün yaklafl›k

1.000 üyesi bulunuyor.
Koç Üniversitesi

Mezunlar Derne¤i tüm
mezunlar›n üniversite
arkadafllar›yla temas›n›

sürdürebilece¤i
ortak bir çat›.

Mezunlar Derne¤i’ni
büyütecek ve

gelifltirecek potansiyel
olan yeni mezunlar› ve
henüz üye olmayanlar›
dernek faaliyetlerine

aktif olarak kat›lmaya
davet ediyoruz.

Üniversitemizin 15. y›l›nda
Mezunlar Derne¤i

B

Her y› l  üniversite kampüsünde
gerçeklefltirdi¤imiz Mezunlar Günü’nü bu
sene Beyo¤lu’ndaki Anadolu Medeniyetleri
Araflt›rma Merkezi Kampüsü’nde yapt›k.
Mezunlar›m›z› bir araya getirmek ve Koç
Üniversitesi ruhunu yaflatmak amac›yla her
y›l düzenledi¤imiz Geleneksel Mezunlar
Günü’nün bu y›l onuncusunu gerçeklefltirildi.
Her y›l haziran ay›n›n ikinci pazar günü
geleneksel olarak yap›lan Mezunlar Günü, bu
y›l beklenen yaz ya¤muru sebebiyle iki hafta
ertelendi. Dokuz y›ld›r üniversite kampüsünde

gerçeklefltirdi¤imiz etkinlik bu sene
Beyo¤lu’ndaki Anadolu Medeniyetleri
Araflt›rma Merkezi Kampüsü’nde yap›ld›.

Bildi¤iniz üzere üç binadan oluflan Beyo¤lu
Kampüsü’nün iki binas› Araflt›rma Merkezi
olarak kullan›l›yor. ‹nflaat ve restorasyon
çal›flmalar› bafllayan üçüncü bina ise ‹stiklal
Caddesi üzerinde bulunuyor. Bu binan›n en
üst kat› ve teras› Mezunlar Derne¤i Lokali
olarak kullan›lacak. Muhteflem tarihi
yar›mada manzaras› eflli¤inde biraraya gelen
mezunlar›m›z eski günleri and›lar.

‹rtibat Bilgileri
Mezunlar Derne¤i Genel

Sekreteri Sanem Yükselsoy
0212 338 37 79

syukselsoy@ku.edu.tr
Dernek Sekreteri Derya K›nay

0212 338 30 34
dkinay@ku.edu.tr

Dernek Lokali Bülent Çelik
0212 338 30 37

KU-STORE
0212 338 12 19

www.alumni.ku.edu.tr
alumni@ku.edu.tr

Mezunlar Derne¤i’nin olanaklar›
Lokal: Ö¤renci Merkezi birinci kat›ndaki dernek lokali iki personeliyle
haftaiçi pazartesiden cumaya 11:00-19:00 ve cumartesi günleri 11:30-
19:30 saatleri aras›nda hizmet veriyor. Lokal tüm mezunlar›n yan› s›ra
akademik ve idari personele de aç›k.

KU Store: Koç Üniversitesi logolu ürünlerin sat›ld›¤› ma¤aza Ö¤renci
Merkezi girifl kat›nda yer al›yor. Çal›flma günlerinde 09:00-17:00 saatleri
aras›nda hizmet veren ma¤azada erkek, kad›n ve unisex tekstil ürünleri
ile çeflitli aksesuarlar sat›l›yor.

Beyo¤lu Lokali: Beyo¤lu ‹stiklal Caddesi’nde aç›lan Koç Üniversitesi
Anadolu Medeniyetleri Araflt›rma Merkezi’nin teras kat› Mezunlar Derne¤i
Lokali olarak düzenleniyor. ‹nflaat çal›flmalar›n›n 2009 senesinde
tamamlanmas› planlanan bu lokal, flehir içindeki benzersiz konumu ve
manzaras› ile mezunlar için ideal bir buluflma mekan› olarak planland›.

Havuz: Koç Üniversitesi havuzu 10 Haziran 2007’de günü Mezunlar
Günü’nde aç›ld›. Tüm ö¤renciler, mezunlar, akademik ve idari personele
aç›k olan havuz pazartesi günleri hariç ger gün hizmet veriyor. Muhteflem
orman manzaral›, yar› olimpik havuz, futbol sahas›n›n yan›nda yer
al›yor. Alt kat teras›nda ise tüm gün aç›k snack bar servisi var. Mezunlar
ve misafirleri pazartesi hariç her gün 08.00-19.00 saatleri aras›nda
havuzdan yararlanabiliyorlar. 2007 ve 2008 yazlar›nda havuz KÜ
mezunlar› için bir buluflma mekan› oldu.

Kule Dergisi: Senede dört kez yay›nlanan Koç Üniversitesi yay›n organ›
Kule, dernek üyelerine ücretsiz olarak gönderiliyor. Dergi, Koç Üniversitesi
ile mezunlar  aras›ndaki iletiflimi canl› tutan önemli kaynaklardan biri.

Manzara eflli¤inde Mezunlar GünüManzara eflli¤inde Mezunlar Günü
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oç Üniversitesi Kütüphanesi’nin
özellikleri ve di¤er kütüphanelerden

farkl›l›klar› nelerdir?
Öncelikle “personelidir” demek istiyorum.
Koç Üniversitesi Kütüphanesi’nin gerçekten
de kendini gelifltirmeye ve ö¤renmeye her
zaman aç›k çok nitelikli bir kadrosu var.
Ayr›ca sahip olunan olanaklar aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda kütüphanemiz di¤er üniversite
kütüphanelerine göre çok flansl› bir
durumda. Herfleyden önce çok güzel bir
kampüs içinde merkezi bir  yerde
konumland›r›lm›fl. Mekan kullan›c›lara
oldukça rahat ve konforlu çal›flma ortamlar›
yarat›lacak flekilde dizayn edilimifl.

Bir baflka farkl›l›¤›, hem Rumelifeneri
K a m p ü s ü ’ n d e k i  S u n a  K › r a ç
Kütüphanesi’nde, hem de  Hemflirelik Yüksek
Okulu (HYO) ile Anadolu Medeniyetleri
Arafl t › rma Merkez i  (RCAC) Bir im
Kütüphanelerinde verilen hizmetlerin
kalitesinden hiçbir flekilde ödün verilmemesi
ve yeni teknolojik geliflmeler ›fl›¤›nda
hizmetlerin sürekli gelifltiriliyor olmas›d›r.
Hem bas›l›, hem de elektronik kaynaklara
sahip olan kütüphanelerimizde, kesintisiz
internet ba¤lant›s› ve bütünleflik kütüphane
otomasyon sistemi (Millennium) ile pek çok
hizmet (e-rezerv, makale sa¤lama, ILL gibi)
elektronik ortamda sunulmaktad›r. Kablosuz
bilgisayar a¤› sayesinde binan›n her
yerinden internete erifl i lmektedir .

Kaynak ve hizmetler gelifltirilirken
“kullan›c› odakl›” anlay›flla hareket
etmekteyiz. Mevcut kaynaklar›n tan›t›m›na
ve kullan›m›na yönelik olarak düzenlenen
e¤itim programlar› hem her biri kendi konu
alan›nda uzman profesyonel kütüphaneciler
taraf›ndan, hem de sanal s›n›f ortam›nda
(‘Ask a Librarian’, sanal kütüphane turu,
ö¤renci uyum program› vb. yollarla)
verilmektedir. Yine ayn› amaçla, yazarlar›n
konuk edildi¤i, sergilerin aç›ld›¤›, kütüphane
ile ilgili sorular›n yer ald›¤› yar›flmalar›n

IBER (Avrupa Araflt›rma Kütüphaneleri
Derne¤i) 37. Y›ll›k Genel Konferans›

1–5 Temmuz tarihleri aras›nda Rumelifeneri
Kampüsümüzde gerçekleflt i .  Ço¤u
Avrupa’dan olmak üzere 37 ülkeden 200’ün
üzerinde kütüphaneci, yay›nc› ve bilgi
teknolojileri uzman›n›n kat›l›m›na sahne
olan konferans bu anlamda bir rekora imza
att›. Konferans ana program› öncesinde
yap › lan  ön  top lant ›da ,  2007’de
Danimarka’da “Avrupa’da Kütüphane
Materyalinin Say›sallaflt›r›lmas›” konusunda
düzenlenmifl olan çal›fltayda ortaya ç›kan
baz› stratejik sorulara cevap aranmaya
çal›fl›ld›. Kütüphaneciler Avrupa’daki
kütüphane ve  arfl iv le r in  say ›sal
koleksiyonlar›na eriflimin nas›l sa¤lanaca¤›
s o r u s u n u  k o n u l a r › n d a  u z m a n
konuflmac›larla birilikte tart›flt›lar.

Konferans, Koç Üniversitesi Kütüphane
Direktörü Didar Bay›r, Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s› Kemal Fahir
Genç ve LIBER Baflkan› Hans Geleijnse’nin
konuflmalar›yla aç›ld›. Aç›l›fl program›n›n
davetli konuflmac›s› Dünya Bankas› Eski
Direktörü ve Koç Üniversitesi Dan›flma Kurulu
Üyesi Prof. Oktay Yenal “Dijital Ça¤ ve
E¤itim” üzerine bir sunum yapt›. Rektörümüz
Attila Aflkar’›n ev sahipli¤inde gerçekleflen
resepsiyonun ard›ndan, Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›’n›n katk›lar›yla ‹stanbul Tarihi
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L Türk Müzi¤i Toplulu¤u bir sema gösterisi
sundu. Bu gösteri aç›l›fl program›na ayr› bir
renk katarken, kat›l›mc›lara unutulmaz anlar
yaflatt›.

Pek çok de¤erli konuflmac›n›n yer ald›¤›
konferansta “Say›sal Uçurumun Kapat›lmas›,
Say›sal Ça¤da Etkin Kütüphane Ortaklar›”
ana temas› etraf›nda ça¤dafl ülkelerde
bilginin düzenleyicisi ve sa¤lay›c›s› olan
kütüphanelerin güncel konular› aras›nda
yer alan say›sal arflivlerin oluflturulmas› ve
korunmas› tart›fl›ld›. Ayr›ca araflt›rmac›lar
için hayati önem tafl›yan Avrupa arfliv ve
kütüphanelerindeki say›sal koleksiyonlara
ortak eriflim konusu tüm boyutlar›yla
irdelendi. Konferans süresince devam eden
sergiye yurtiçi ve yurtd›fl›ndan 17 firma
kat›ld›. Kat›l›mc›lar sergi alan›nda bu
firmalar›n ürünleri hakk›nda bilgi alabilme
f›rsat›n› yakalad›lar.

Konferans›n üçüncü günü yap›lan Yerel
Oturum’da Türk kütüphanecili¤i ve
kütüphaneleri  tan›t › ld› .  Ayn› gün
gerçeklefltirilen LIBER Genel Kurulu’ndan
sonra, kat›l›mc›lar Sabanc› Üniversitesi Bilgi
Merkezi, ‹stanbul Teknik Üniversitesi
Kütüphanesi ve Süleymaniye Yazma Eser
Kütüphanesi’ni ziyaret ederek son derece
geliflmifl bina ve hizmetlerinin yan› s›ra
z e n g i n  k o l e k s i y o n l a r › y l a  T ü r k
kütüphanelerinden örnekler görme f›rsat›

buldular. Konferans boyunca düzenlenen
akflam yemekler inde kat › l ›mc› lar
Binbirdirek Sarn›c›’n›n mistik ortam›nda
hofl dakikalar geçirdiler ve tekne gezisiyle
Bo¤az’›n büyülü atmosferinde ‹stanbul’un
güzelliklerini seyredebilme imkan›
yakalad›lar. LIBER 37. Y›ll›k Genel
Konferans› cumartesi günü yap›lan flehir
turuyla sona erdi. Ayasofya, Topkap› Saray›,
Kapal›çarfl› gibi mekanlar› içine alan keyifli
bir tur ile konferans kat›l›mc›lar› 2010
Avrupa  Kü l tü r  Baflkent i  seç i l en
‹ s tanbu lumuzu  gez ip ,  gö rdü l e r .

Baflta kütüphane çal›flanlar› olmak üzere
tüm Koç Üniversitesi personelinin yo¤un
emek ve çabalar›yla, T.C. Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›’n›n katk›lar›yla ve OCLC, Swets,
Springer, F. Delbanco, Yap› Kredi Yay›nlar›,
Blackwell, Bowker, Ebsco, Proquest,
Preservation Technologies, Emerald,
Elsevier, IOP Publishing, Taylor & Francis,
Innovative Interfaces, Oxford University
Press, Wiley, Planman Technologies,
Cambridge University Press gibi tan›nm›fl
firmalar›n sponsorlu¤unda organize edilen
konferans, bütün kat›l›mc›lar taraf›ndan
övgü alarak çok baflar›l› bir flekilde
sonuçland›. LIBER’in 38. Y›ll›k Genel
Konferans ›  ge lecek  y › l  Tou louse
Üniversitesi’nin ev sahipli¤inde Fransa’da
gerçeklefltirilecek.
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KÜTÜPHANE

K yap›ld›¤› ve hediyelerin da¤›t›ld›¤› Infofest
adl› etkinlik her y›l düzenlenmektedir.
Akademik y›l içerisinde kullan›c›lar›m›z›
yap›lanlar hakk›nda haberdar etmek üzere
NewSKLibrary  ad ›y la  b i r  bü l ten
yay›nlanmaktad›r. Ayr›ca elektronik ortamda
Kullan›c› Memnuniyeti Anketi uygulanmakta
ve sonuçlar› mutlaka de¤erlendirilmektedir.
Fakülte ve ö¤renci temsilcilerinden oluflan
Kütüphane Dan›flma Komitesi’nin çal›flmalar›
da kaynak al›mlar›nda ve hizmetlerin
flekillendirilmesinde bize her zaman yol
göstermektedir.

Kütüphanecili¤in gelece¤ini nas›l
görüyorsunuz? Dijitalleflme sizi nas›l
etkiliyor?
Teknolojik geliflmelere ba¤l› olarak
kütüphanelerimizdeki kaynaklar ve hizmetler
de¤ifliyor ve gelifliyor. Uluslararas›
standartlarda kaynaklar›n düzenlenmesi ve
hizmetlerin yerine getirilmesi öncelikle
kütüphanecilerin yeterli düzeyde bilgi ve
beceriyle donan›ml› olmalar›n› gerektiriyor.
Bunun için öncelikli görev “Bilgi ve Belge
Yönetimi Bölümleri”ne düflüyor. Bu bölümlerin
özellikle say›sal kaynaklar ve hizmetler,
elektronik kaynak ve proje yönetimi, kaynak
ve hizmetlerin pazarlanmas› gibi konularda
gerekli bilgi ve beceriyle donat›lm›fl
kütüphaneci ler  yet ifl t i rmek üzere
programlar›n› gözden geçirmeleri flart.
Çal›flan kütüphanecileri tam donan›ml› insan
gücü haline getirebilmek için de sürekli
hizmetiçi e¤itimler düzenlenmelidir. Ayr›ca
kütüphanelerin teknolojik altyap›s› yeni
ekipman›n kullan›m›na olanak sa¤layacak
flekilde gelifltirilmelidir. Örne¤in sizin de
sözünü etti¤iniz gibi, say›sallaflt›rma
çal›flmalar› her yönden yeterli teknolojik
altyap› ve insan gücü gerektirmektedir.

Koç Üniversitesi Kütüphanesi’nin
gelifltirilmesi için neler planlan›yor?

2007-2012 Stratejik Plan›’nda da yer ald›¤›
gibi; Koç Üniversitesi’nin evrensel düzeyde
e¤itim sa¤layarak en yetkin mezunlar›
yetifltirmek, bilimin s›n›rlar›n› ilerletmek,
Türkiye ve insanl›¤a hizmet etmek
misyonunu gerçeklefltirmek üzere kütüphane
de üzerine düfleni yapmak durumundad›r.
Bunun için mevcut programlar›n yan› s›ra,
aç›lan yeni bölümlerin programlar›n› da çok
yak›ndan izleyerek bu alanlarda verilen
e¤it imi  ve yap› lan arafl t › rmalar ›
destekleyecek koleksiyonlar oluflturmaya ve
yeni hizmetler flekillendirmeye çal›fl›yoruz.

Üniversite’nin entelektüel birikimini
(öncelikle lisansüstü programlarda
haz›rlanan tezleri, fakülte üyelerimizin
yay›nlar›n› vb.) Kurumsal Arfliv projesi ad›
alt›nda say›sal ortama aktarma yönünde ilk
planlamalar› yapm›fl bulunuyoruz. Deneme
süreci tamamland›ktan sonra proje ile ilgili
ilk uygulamalar bafllat›lacakt›r. Planlar›m›z
aras›nda say›lar› yaklafl›k 50 bin civar›nda
olan slayt koleksiyonumuzun say›sal ortama
aktar›lmas› projesi de var. Bunun için gerekli
altyap› çal›flmalar›n› yürütmekteyiz. Ayr›ca
yeni kaynak türlerine ve hizmetlerine uyum
sa¤lamak amac›yla sürekli personel
gelifltirme programlar› düzenlemekteyiz. Bu,
en önemli konulardan biri. Kadronuzda tam
donan›ml› profesyoneller olmadan geliflme
ve de¤iflimlere ayak uydurman›z zordur.

Didar Bay›r:
“Koç Üniversitesi
Kütüphanesi’nin gerçekten
de kendini gelifltirmeye ve
ö¤renmeye her zaman aç›k
nitelikli bir kadrosu var.”

KÜ Suna K›raç
Kütüphanesi’ni di¤er
üniversite
kütüphanelerinden
farkl›laflt›ran yüksek
nitelikli kadrosu, hizmet
kalitesi ve yenilikleri
yak›ndan takip etmesidir.
Direktör Didar Bay›r
sorular›m›z›  yan›tlad›.

B‹ZDEN B‹R‹

Kütüphaneciye sorun
Avrupa Araflt›rma

Kütüphaneleri Derne¤i
LIBER’in 37. Y›ll›k

Genel Toplant›s›
üniversitemizde
gerçeklefltirildi.

Avrupal› kütüphaneciler KÜ’de bulufltu
Tuba Akbaytürk>Kütüphane Müdür Yardımcısı
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lk mezunlar
2007-2008  ö¤renim y›l›nda ikinci

mezunlar›n› veren Hukuk Fakültesi’nde
Ergin Mizrahi, Melisa Bülbül ve Dilara
Heravi s›ras›yla fakültenin ilk üç derecesini
ald› lar .  Ergin Mizrahi  üniversite
bir incil i¤ini ,  ‹fl letme ve Ekonomi
bölümlerinden mezun iki ö¤rencimizle
paylaflt›.

Yaz  okulu
Hukuk Fakültesi; Koç Üniversitesi ile
Kaliforniya`da bulunan Santa Clara
Üniversitesi aras›ndaki ortak iflbirli¤i
çerçevesinde, 13 Haziran-25 Temmuz
tarihleri aras›nda yaz okulu düzenleme

oç Üniversitesi, üniversite hayat›na ad›m
atacak olan lise ö¤rencilerini, 24 saat

boyunca kampüste a¤›rlad›. Bir günlü¤üne
de olsa üniversiteli olman›n heyecan›n›
yaflayan ö¤renciler ilgi alanlar›na göre
istedikleri derslere girip,  kampüsün spor,
sinema, yurt gibi olanaklar›ndan da
faydaland›lar.

Bu y›l ikincisi düzenlenen ve üniversite
hayat›na ad›m atmak üzere olan ö¤rencilerin
davet edildi¤i, üniversite kampus hayat›n›
bir gün boyunca yaflatan “Bir Günlük
Üniversiteli” etkinli¤i Koç Üniversitesi
Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçeklefltirildi.
Bu proje ile bu sene 160 lise ö¤rencisini
a¤›rlayan Koç Üniversitesi rehber ö¤rencileriyle
de kat›l›mc› gençlere, gelecekleri ve meslek

K 80. kurulufl y›l›nda Türkiye’nin en genifl
ve en büyük kat›l›ml› sosyal sorumluluk
projesine imza atan Koç Holding,  iki y›lda
okul boyanmas›ndan park inflas›na, sa¤l›k
kurulufllar›n›n yenilenmesinden Van
Gölü’nün temizlenmesine kadar 387 projeyi
hayata geçirdi. Ancak bu y›l hedef büyüdü.
“Ülkem ‹çin” projesi,  “Ülkem ‹çin Ormanlar›”
seferberli¤ine dönüfltü. Çocuklar›m›za
b›rakaca¤›m›z çevrenin, küresel ›s›nmaya
karfl› yürüttü¤ü savaflta, art›k bizler de yer
alaca¤›z. Katk›lar›n›zla afl›lmas› beklenen
ilk hedefimiz, ülkemize 700 bin fidanla temiz
bir soluk vermek. Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, “Ülkem
‹çin” projesinin yeni hedefini ve bu tercihin
gerekçelerini, topluluk flirketleri, çal›flanlar›
ve bayilere flöyle duyurdu:

“Toplulu¤umuzun kuruluflunun 80.
y›ldönümü olan 2006 y›l›ndan bu yana
yürüttü¤ümüz ‘Ülkem ‹çin’ projesiyle,
Türkiye’nin en genifl kat›l›ml› sosyal
sorumluluk projesini hayata geçirmenin
heyecan›n› yaflad›k ve yaflamaya devam
ediyoruz.

Sosya l  so rumlu luk  a lan ›ndak i
çal›flmalar›m›z ‘Ülkem ‹çin’ kapsam›ndaki
çok çeflitli projelerle her geçen gün biraz
daha geniflledi. Geçti¤imiz y›l, engelli
çocuklar için park yap›m›, okul yenileme
çal›flmalar›, bilgisayar laboratuvarlar›
kurulmas›, antik kent kaz› çal›flmalar› gibi
çeflitli konularda ’Ülkem ‹çin’ projesine hep
birlikte hayat verdik. Kurucumuz Vehbi
Koç’un ‘Ülkem varsa ben de var›m’ felsefesi,
hem yolumuzu ayd›nlatt› hem de birlikte
daha güçlü olaca¤›m›za dair inanc›m›z›
kuvvetlendirdi.

 ‹ki y›l içinde her biri bafll› bafl›na sorumlu
vatandafll›k örne¤i olan 387 yerel proje
gerçeklefltirmifl olman›n özgüveniyle bu y›l,
‘Ülkem ‹çin’ projesini güç birlefltirmenin
etkisini gösterecek dev bir ad›ma
dönüfltürüyoruz. Bu y›l›n di¤er y›llardan
önemli bir fark› olacak. Bu y›l, ülkemizin ve
dünyan›n gelece¤inde çok önemli rol oynayan
‘çevre’ konusunda, tek ve büyük bir projenin,
hepimizin güçlerini birlefltirmesiyle, ülke
çap›nda etk i  yaratacak b iç imde
uygulanmas›n› hedefliyoruz.  Bu bir
seferberlik duyurusu ayn› zamanda. Bir
yan›m›zda Çevre ve Orman Bakanl›¤›, di¤er
yan›m›zda da TEMA Vakf›’yla birlikte yola
ç›karken, 700 bin fidan olarak belirledi¤imiz
hedefimizi daha da aflmak ve küresel ›s›nma
sürecinin ilerlemesini yavafllatmak yolunda
önemli bir katk› sa¤lamak arzusu içindeyiz.

Dünyadaki yaflam tehdit alt›nda.
Yak›ndan izliyor ve biliyoruz ki, küresel
›s›nma süreci dünyadaki yaflam› tehdit eden
bir h›za ulaflt› .  Günümüzde iklim
koflullar›nda meydana gelen anormallikler,
gelece¤imiz için san›ld›¤›ndan çok daha
büyük bir tehlike arz ediyor. Ama yine
biliyoruz ki en az›ndan daha fazla
ilerlemesini engelleyebilme imkânlar›na da
sahip bulunuyoruz. Ülkemizde ormanl›k
alanlar 20,7 milyon hektarla genel alan›n
yüzde 26.8’ini oluflturuyor. Harekete
geçmeden beklenildi¤i takdirde Türkiye’nin
40 y›l sonra çöl olaca¤›na dair bilimsel
veriler karfl›m›zda dururken, ‘a¤açland›rma’
konusu kendili¤inden ön plana ç›k›yor.
Yetiflkin bir a¤aç bir saatte 2.3 kg
karbondioksit i  bünyesine al › rken,
fotosentezle 1.7 kg oksijen üretiyor. Bu da

a¤açland›rman›n küresel ›s›nmayla
mücadelede en etkin yöntemlerden biri
oldu¤unun önemli bir kan›t›d›r.

Tablo ortada. Çocuklar›m›za yaflanabilir
bir dünya b›rakmak için daha da geç
olmadan, hiç vakit kaybetmeden harekete
geçmeliyiz. Kap›m›zda haz›r bekleyen
tehlikeye, görmezden gelerek de¤il, üstüne
giderek engel olabiliriz. Her birimiz tek tek,
çevreye duyarl›l›¤›n art›r›lmas›n›n dünyam›z
için ne kadar önemli bir mesele oldu¤unun
bilincindeyiz. Bu bilinci yayg›nlaflt›rmak için
bir yandan fidan dikimi, bir yandan da etki
alan›m›z içinde olan çevrelerde kiflisel
liderli¤imizle gelifltirece¤imiz bilinçlendirme
kampanyalar› ile ormanlar›m›z için
seferberlik ilan etmeye karar verdik.

Bu seneki Ülkem ‹çin projemizde Koç
Toplulu¤u olarak TEMA ve  Çevre ve Orman
Bakanl›¤› ile iflbirli¤i içinde ülkemizin dört
bir yan›nda ‘Ülkem ‹çin Ormanlar›’
oluflturaca¤›z. Bu proje için aç›lm›fl bulunan
TEMA hesap numaras›na katk›da
bulunurken, çok anlaml› bu iflbirli¤inin,
zamanda iz b›rakacak bir sosyal sorumluluk
projesi olarak her birimizi onurland›raca¤›na
yürekten inan›yoruz.

Koç Toplulu¤u flirketleri, Koç ailesi, Koç
çal›flanlar› ve Koç bayileri olarak bir kez
daha el ele vermenin heyecan›n›
paylaflman›n sevinci içindeyim. Ülkem ‹çin
projemizin 2008 sürecini bafllat›rken ülkemiz
ve toplulu¤umuz için hay›rl›s› olmas›n› ve
baflar›l› bir sonuç almam›z› diliyorum. Yeni
projemiz hay›rl› olsun!”

Bu seferberli¤e destek vermek isteyen
herkes, TEMA’n›n yandaki hesap numaras›na
5 YTL ba¤›fl yaparak bir fidan dikebilecek.
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HABER

bir y›l›n stresini att›lar.
Asl› Tu¤çe Güzelce: (Robert Koleji) Bu
programa kat›lmam›n amac› hangi
üniversiteyi ve hangi bölümü seçece¤ime
karar vermekti. 24 saati mentorlar›m›z
sayesinde en iyi flekilde de¤erlendirece¤imizi
düflünüyorum. Üstelik tiyatro salonunu ve
sa¤lad›¤› sosyal imkanlar› da görünce Koç
Üniversitesi’nin benim için do¤ru tercih
oldu¤una karar verdim.
Gizem Akçaylar: (Galatasaray Lisesi) Bu
programa gelmeden önce bölüm seçimimle
ilgili ciddi tereddütlerim vard›. Bu anlamda
gelmekteki amac›m Koç Üniversitesi
ö ¤ r e n c i l e r i n i n  d e n e y i m l e r i n d e n
faydalanmakt›. Burada geçirdi¤im 24 saat
bana bu imkan› fazlas›yla sa¤lad›.
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“Ülkemiz ‹çin”
yeni bir görevimiz var

Çocuklar›m›za
yaflanabilir bir dünya
b›rakmak için daha da
geç olmadan harekete
geçiyor ve bir seferberlik
bafllat›yoruz. Ülkemize
ormanlarla soluk
verece¤iz. ‹lk hedefimiz
700 bin fidan dikmek.
‹kinci hedefimiz ise
katk›lar›n›zla bu hedefi
aflmak.

Koç Üniversitesi’nde
lise ö¤rencileri bir günlü¤üne
üniversiteli oldu

seçimleriyle ilgili kararlar›n› vermek
konusunda destek oldu.

Özel Alman Lisesi, Robert Koleji, Beyo¤lu
Anadolu Lisesi, Üsküdar Amerikan Lisesi,
Kabatafl Erkek Lisesi, Notre Dame de Sion,
Galatasaray Lisesi, St. Georg Avusturya Lisesi,
TED Ankara Koleji ve Türkiye’nin her yerinden
çeflitli Anadolu ve Fen Liseleri ö¤rencilerinin
kat›ld›¤› program çerçevesinde bilgisayar,
elektronik, makina mühendisli¤i, kimya,
psikoloji, hukuk, pazarlama ve ekonomi gibi
dersler verildi. Ö¤rencilerin, ilgi alanlar›na
göre girdikleri dersler, Koç Üniversitesi ö¤retim
üyeleri taraf›ndan anlat›ld›.

Günün sonunda, üniversiteli adaylar›
kendileri için düzenlenen partiye kat›ld›lar
ve aç›k havada sinema keyfi yaflay›p, zorlu

gelene¤ini bu dönem de sürdürdü.
Türk Hukuku, Ortado¤u Hukuku ve Eski

Eserler ve Kültürel Varl›klar Hukuku
konular ›nda,  ik i  bö lüm hal inde
gerçeklefltirilen programda ö¤renciler ayr›ca
‹stanbul Adliyesi’ne de ziyaretlerde
bulundular.

Konferans
Hukuk Fakültesi 17 Haziran 2008 tarihinde,
Konstanz Üniversitesi Devletler Umumi
Hukuku, Avrupa Birli¤i Hukuku, Göç ve
S›¤›nma Araflt›rma Merkezi`nin ‹flbirli¤i ile
“Türkiye ve AB-Müzakere Süreci-Bafll›k 24:
Göç ve S›¤›nma” konulu bir günlük bir
uluslararas› konferans düzenledi.

Dr. Nüsret-Semahat Arsel Uluslararas›
Ticaret Hukuku Araflt›rmalar› Merkezi
Merkez, 16 Haziran 2008’de ‘Türkiye-AT
Ortak l ›k  Hukuku:  1963 Ankara
Anlaflmas›’ndan Günümüze Geliflmeler
bafll›¤› alt›nda  AB vatandafllar›n›n
Türkiye’de ve Türk vatandafllar›n›n AB
ülkelerindeki haklar›n› irdeleyen
uluslararas› bir konferans düzenledi.

Merkez ayr›ca 7 Temmuz 2008’de,
“Avrupa’da Devletler Özel Hukuku ve Yeni
Türk Milletleraras› Özel Hukuk ve Usul
Hukuku Hakk›nda Kanunun Borçlar ve
Ticaret Hukukuna ‹liflkin Hükümleri”
konulu bir uluslararas› seminer
düzenledi.

Hukuk Fakültesi’nden haberler

TEMA hesap no:
Yap› Kredi Bankas›
Merkez Plaza fiubesi
332-82353352

Yrd. Doç. Dr. Ayfle
Saadet Ar›kan

haziran-temmuz
aylar›nda Koç

Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nde

gerçeklefltirilen
etkinleri anlatt›.

Üniversite hayat›na
ad›m atmak üzere olan

ö¤rencilerin davet
edildi¤i “Bir Günlük

Üniversiteli” etkinli¤i
kampüsümüzde
gerçeklefltirildi.

‹
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HABER

oç Üniversitesi Münazara Kulübü,
2007 senesinde düzenledi¤i EUDC

2007’nin (European Universities Debating
Championship) ard›ndan ve WORLDS 2010
arifesinde yeni bir organizasyon ile
münazara alan›ndaki baflar›s›n› kesintisiz
sürdürüyor. 2003 y›l›ndan beri her y›l
a¤ustos ay›nda Koç Münazara Kulübü
taraf›ndan gerçeklefltirilen ‹stanbul 200X
serisinin bir parças› olan bu turnuva, her
münazara organizasyonunda oldu¤u gibi
kat›l›mc›lar›n entelektüel seviyelerine
vazgeçilmez katk›larda bulunuyor ve
güncelden asla kopmuyor. ‹stanbul 2008’e
Almanya, Rusya, ABD, Litvanya, Pakistan,
Romanya ve Hollanda’dan 130 kifli kat›ld›.

2008 Dünya fiampiyonu, 2007 Avrupa
Finalisti ve 2008 Oxford Turnuvas› bafl
j ü r i s i  Sami r  Dege r -Sen ,  Le iden
Üniversitesi’nden 2007 ve 2008 Avrupa en
iyi konuflmac›s› ve 2008 Avrupa finalisti
Leela Koenig’nin de aralar›nda bulundu¤u
birbirinden de¤erli jürilerden oluflan jüri
komitesiyle kaliteli ve baflar›l› bir
organizasyon o ldu.  Turnuva,  Koç
Münazara’y› münazara platformunda bir
ad›m daha ileri götürdü, ayn› zamanda
münazara konusundaki baflar›s›n›n alt›n›
yeniden çizdi.

‹stanbul 2008’in haz›rl›k aflamas› zorlu
ve bir o kadar da e¤lenceli geçti.
Organizasyonun hatas›z geçmesi için birçok

toplant› yap›ld›, kusursuza ulaflma
hedefiyle kararlar al›nd›. Organizasyonun
kay›t aflamas› ve aç›l›fl gününün heyecan›,
münazaralardaki rekabet, sonuçlar›n
aç›klanmas›n› beklerken yaflad›¤›m›z
sab›rs›zl›k, elenmenin hüznü, bir üst tura
ç›kabilmenin pürüzsüz mutlulu¤u, her gece
düzenlenen partilerdeki e¤lence-nefle, böyle
bir organizasyonda yer alabilmenin gururu
gibi bir araya çok nadir gelecek bu duygular
130 kat›l›mc›m›z›n ortak hisleriydi.

Özel bir turnuva
Peki ‹stanbul 2008’i iyi bir organizasyon,
mükemmel bir turnuva yapan nedenler
nelerdi? Turnuva, dünyan›n çefl itli
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ülkelerinden birçok kat›l›mc›y› bir araya
getirerek, ‹stanbul’un tarihi yerlerine
düzenledi¤i geziler, bo¤az turu ve Türk
gecesi sayesinde Türkiye’nin tan›t›lmas›na
büyük bir katk›da bulundu. Kültürel
etk i lefl ime aç›k  yap›s›  sayesinde
kat›l›mc›lar›n birçok kültürü yak›ndan
tan›yabilmesine, çefl itli  ülkelerden
insanlar›n birbiriyle iletiflim kurabilmesine,
birbirini anlayabilmesine vesile oldu.

Ülkemizi  ve münazaray›  tan›tt ›k
‹stanbul 2008, KÜ Münazara Kulübü’nün
kuruluflundan beri üstlendi¤i münazaray›
yayg›nlaflt›rma, bu zevkli, e¤lenceli,
gelifltirici ve akl›n etkili çal›flmas›na yönelik

seviyeli tart›flma platformunu Türkiye’de
gelifltirme amac›na hizmet veren bir
turnuva oldu. Koç Münazara, bir avuç
üniversiteyle iflbirli¤i içinde yola ç›k›p bizzat
düzenledi¤i ya da kat›ld›¤› yurtiçi ve
yurtd›fl› turnuvalar sayesinde, sadece
ülkemiz üniversitelerine münazaray›
tan›tmakla kalmam›fl  baflar›y›  da
hedeflemifltir. Turnuva finaline yükselen
dört tak›mdan üçünün Türkiye’den ç›kmas›
göz önünde bulunduruldu¤unda, ‹stanbul
2008’in en önemli özelliklerinden biri de
hedeflenen baflar›ya ne kadar yak›n
oldu¤umuzun bir göstergesi olmas›d›r.
Sadece üniversite ö¤rencileri taraf›ndan
ayakta tutulmaya çal›fl›lmas›na ra¤men
yurtiçinde düzenlenen turnuvalar›n kalitesi
ve yurtd›fl›ndaki turnuvalarda elde edilen
yar› final, final baflar›lar› Koç Münazara’n›n
hedefe oldukça yak›n oldu¤unun, Türkiye’de
münazaran›n beklenen noktaya gittikçe
yaklaflt›¤›n›n da bir göstergesidir.

WORLDS 2010’a ev sahipli¤i
‹stanbul 2008, organizasyon komitesi için
de verimli bir antrenman oldu. Bilindi¤i
ü z e r e  K o ç  M ü n a z a r a ,  A v r u p a
fiampiyonas›’n›n ard›ndan 2010’da Dünya
fiampiyonas›’na (WORLDS 2010) ev sahipli¤i
yapmaya hak kazand›. WORLDS 2010 en
sayg›n münazara organizasyonu olup
dünyan›n dört bir yan›ndan kat›l›mc›lara
aç›k bir organizasyon. Genifl kat›l›ml› olmas›
flimdiden planlanan organizasyon Türkiye’de
ilk defa Koç Üniversitesi taraf›ndan
gerçeklefltirilecek. 2007’de Avrupa’n›n en
sayg›n turnuvas› olan EUDC’ye ev sahipli¤i
yapan Koç Münazara flimdi de dünyaya
kap›lar›n› açarak Türkiye’de münazara
organizasyonu konusundaki baflar›s›n›
böylece kan›tlad›. ‹stanbul 2008’de
organizasyon komitemiz için yararl› bir
çal›flma ve tecrübe kazand›¤›m›z bir turnuva
oldu. Ayr›ca WUDC 2010’u lay›k›yla
gerçeklefltirebilece¤imizin de göstergesi.

‹stanbul 2008 baflar›s› ve Koç Münazara
Burcu Kepsutlu > Kimya ve Biyoloji Mühendisli¤i , 3.s›n›f

K

Koç Üniversitesi
Münazara Kulübü

2007 senesinde
düzenledi¤i

EUDC 2007’nin
ard›ndan ve

WORLDS 2010
arifesinde yeni bir

organizasyon
gerçeklefltirdi.

130 kat›l›mc›n›n
yer ald›¤›

‹stanbul 2008,
organizasyon

komitemiz için
yararl› bir çal›flma

ve tecrübe
kazand›¤›m›z bir

turnuva oldu.

‹stanbul 200X
serisi
2003 y›l›ndan beri
her y›l a¤ustos
ay›nda Koç
Münazara Kulübü
taraf›ndan
gerçeklefltiriliyor.
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oç Üniversitesi’nin araflt›rma vizyonu
bilime evrensel düzeyde katk›larda

bulunmak ve topluma faydal› bilgiler
üretmektir. Bu misyon çerçevesinde liseli
ö¤rencilere yönelik bafllat›lan araflt›rma
programlar›n›n kapsam›na, bu sene lisans
ö¤rencileri ve doktora sonras› araflt›rmac›lar
da dahil oldu. Araflt›rmaya yönelik çal›flmay›
hedefleyen gençlere daha “lise” aflamas›nda
üniversitedeki araflt›rma ortamlar›n› gösterip
tercihlerini daha bilinçli yapmalar›
sa¤lan›rken, “lisans” ö¤rencilerinin araflt›rma
becerilerini iyilefltirmelerine olanak verilmekte,
lisansüstü e¤itim veya profesyonel araflt›rma
kariyeri seçimlerinde yol gösterici
olunmaktad›r. Araflt›rma zincirinin son halkas›
olan “doktora sonras›” araflt›rmac›lara ise
ba¤›ms›z çal›flma yeteneklerini ilerletmeleri
ve yeni araflt›rma alanlar›nda tecrübe
edinmeleri için imkan sa¤lanmaktad›r.

Lise
2004 y›l›ndan bu yana devam eden lise
program›na flimdiye kadar 115 ö¤renci kat›ld›.

K Ö¤renciler iyi düzeyde ‹ngilizce e¤itimi veren,
Koç Üniversitesi’nde en çok ö¤rencisi olan
liselerin 10. s›n›f› bitirenleri aras›ndan, okul
müdürleri koordinatörlü¤ünde, zümre
baflkanlar›, rehberlik servisleri taraf›ndan
seçilerek üniversitemize tavsiye edilmektedir.
Üst seviyede donat›lm›fl laboratuvarlarda,
ö¤retim üyeleri ve araflt›rma ekipleriyle
çal›flma olana¤› bulmaktad›rlar. Ba¤›ms›z
düflünebilme ve yarat›c›l›k yeteneklerini
gelifltirici nitelikte yeni araflt›rma teknikleri
ö¤renmekte, çok çeflitli disiplinler içerisinden
gelifltirilen güncel ve enteresan konularda
çal›flma olana¤› bulmaktad›rlar. 2008 Yaz
Araflt›rma Program›’nda ö¤renciler, ilaç
bulgulama-bilgi tabanl› burulma gizil gücü
kul lanarak pept i t  tasar ›m› ,  EKG
‘Elektrokardiyograf’ gelifltirmek, ‹stanbul’daki
evsizler ve devletleraras› bar›fl gibi farkl›
proje bafll›klar› üzerinde çal›flt›lar. Programa
kat›lan ö¤renciler yurtiçi ve yurtd›fl›nda önde
gelen üniversitelere girerek baflar›lar›n› devam
ettirmektedirler. Önümüzdeki senelerde
Türkiye genelinde daha fazla liseli ö¤renciye

bu program› sunmay› hedeflemekteyiz.

Lisans
Liseliler için düzenlenen Yaz Araflt›rma
Program›’n›n baflar›s›n› gördükten sonra
2008 Yaz Dönemi’nden itibaren, zincirin
ikincisi halkas› olarak bu defa lisans
ö¤rencilerine yönelik paralel bir program
bafllatma karar› ald›k. Bu yaz bafllat›lan
programa, yurtd›fl›ndan 3 (Princeton
Üniversitesi, Belgrad Üniversitesi ve Darmstat
Teknik Üniversitesi) ve 11 Türk üniversitesinden
67 baflvuru oldu. Kabul edilen 47 lisans
ö¤rencisi, 65’e yak›n farkl› proje içerisinden
yerlefltirildikleri konu üzerinde araflt›rma
yapt›lar.

Program kapsam›nda ‹stanbul flehiriçi
ulafl›m a¤›n›n ç›kar›lmas›, günefl enerjisi
tabanl› su ar›tma sisteminin gelifltirilmesi,
PEMS yak›t pillerinin elektrokimyasal
karakterizasyonu, katlanm›fl cam ve
polimerlerin lazer spektroskopisi ,
devletleraras› bar›fl, kanser protein etkileflim
a¤lar›nda sald›r› ve yararlanabilirlik, araba
yolcu kabininde ses bas›nc›n›n öngörülmesi
ve azalt›lmas› ve Türkiye’de erken çocukluk
geliflim ekolojileri gibi projeler üzerinde
çal›flmalar yap›ld›. Akademik yönden baflar›l›
olup iyi derecede ‹ngilizce bilgisine sahip
olan ö¤renciler, KÜ ö¤retim üyelerince
belirlenen araflt›rma projeleri içinden kendi
ilgi alanlar›na uygun olanlar› seçtiler.
Yerlefltirme sonras›nda proje dan›flman›
ö¤retim üyeleri, Koç Üniversitesi lisansüstü
ö¤rencileri ve Lise Ö¤rencileri Yaz Araflt›rma
Program›’na kabul edilen üstün yetenekli
liselilerden oluflan araflt›rma gruplar›yla en
az yedi hafta çal›flt›lar.

Doktora sonras›
Araflt›rma zincirimizi tamamlayan üçüncü
halka, bu yaz bafllatt›¤›m›z Doktora Sonras›
Araflt›rma Destek Program›’d›r. Program›n
amac› doktoras›n› bitirmifl, akademik kariyer
düflünen araflt›rmac›lar›n ba¤›ms›z çal›flma
yeteneklerini ilerletmek ve onlara yeni
a r afl t › r m a  a l a n l a r › n d a  t e c r ü b e
kazand›rmakt›r. Bu sene programa 11 kifli
al›nd›.  Bunlar›n ikisi yabanc›d›r. Doktoralar›n

befli yurtd›fl›, alt›s› Türk üniversitelerindendir.
Araflt›rmac›lardan, kendilerini gelifltirirken,
beraber çal›flt›klar› ö¤retim üyelerimizin
programlar›na ve bilim dünyas›na katk›lar
yapmalar›n› beklemekteyiz. Program sonunda
üniversitelerin akademisyen kadrolar›na
kat›lacaklar›n› ve Türkiye’nin ö¤retim üyesi
ihtiyac›n› karfl›lamaya yard›mc› olacaklar›n›
düflünüyoruz.

Özetle Koç Üniversitesi lise-lisans-doktora
sonras› genç araflt›rmac›lar› desteklemek
için bafllatt›¤› üç yeni programla araflt›rmay›
teflvik ederek, bilimin s›n›rlar›n› gelifltirecek
insan kaynaklar›n› oluflturmay›, k›sacas› genç
arafl t › rmac› lara  yard ›mc›  o lmay›
hedeflemektedir.

Programa kat›lanlar›n izlenimleri

Duygu Gerçek - Darmstat Teknik Üniversitesi
Hasan Giray Oral-Koç Üniversitesi:
MARC (Manufacturing and Automation
Research Center/‹malat ve Üretim Araflt›rma
Merkezi) grubunda yap›lm›fl ve yap›lan bütün
projeleri inceleyip tan›ma, bu projelerle ilgili
seminer ve tez sunumlar›na kat›lma imkan›
bulduk. “Satranç Robotu” projemiz,
mekanizmas› daha önceki ö¤renciler
taraf›ndan yap›lan Satranç Robotu’nun
“Image Processing and Interfacing/Resim
‹flleme ve Arayüz” yoluyla bir insanla satranç
oynamas›n› sa¤lamakt›. Araflt›rma yapmay›
hobileri aras›nda sayanlara, teoride
ö¤rendiklerini prati¤e aktarmak isteyenlere
bu tip araflt›rma program› fliddetle tavsiye
edilir.
An›l Türküno¤lu – Üsküdar Amerikan Lisesi:
“EKG ‘elektrokardiyograf’ gelifltirmek” üzere
çal›flmalara bafllad›m. Bafllarda bekledi¤im
sonuçlar› alamad›¤›m için biraz hayal
k›r›kl›¤›na u¤rasam da ald›¤›m yard›m ve
kendi çabalar›m sonucunda ortaya çal›flan
bir EKG ç›karabildim.
Canan Has - ‹stanbul Üniversitesi, P›nar
Zeynep F›rat -  Ifl›k Üniversitesi, O¤uzhan
Atay - Princeton Üniversitesi, ‹dil Ünverdi -
Ege Üniversitesi, Mert Arpac›o¤lu - Koç
Üniversitesi: MIT (Massachusetts Institute
of Technology)’nin her y›l kas›m ay›nda
düzenledi¤i iGEM (Uluslararas› Genetik

Sistem Mühendisli¤i) yar›flmas›
için, ‹stanbul tak›m› olarak
“Escherichia Coli Adl› Bakteride
Bitkisel Niflasta Üretimi ve Bu
Ü r e t i m  M e k a n i z m a s › n › n
Matematiksel Modellemesi,
Simulasyonu” konulu proje
üzerinde çal›flt›k. Farkl› lisans
programlar›nda e¤itim gören
ö¤rencilerin disiplinleraras›
çal›flma gerektiren projelerde yer
almalar›n›n, bilimsel bak›fl aç›s›n›
gelifltirmek ad›na oldukça önemli
oldu¤unu düflünmekteyiz.
Ayflegül Kula - VKV Koç Özel Lisesi:
Ülke iliflkilerini araflt›r›p, haftada bir biraraya
gelerek, okumalar yapmak ve okuduklar›m›z›
analiz edip yorumlamak, bana birçok fley
ö¤reten, üniversite ortam›n› daha iyi tan›mam›
sa¤layan çok zevk ald›¤›m zamanlard›. Koç
Üniversitesi havas›n› solumaktan mutluyum.
Danijela Dobrota – Belgrad Üniversitesi:
Daha önce yeterince bilgi sahibi olamad›¤›m
bar›fl kavram› hakk›nda, “Devletleraras›
Bar›fl” projemiz ile ilgili okudu¤umuz
makaleler sonras›nda, önemli noktalar›
kaç›rmadan görüfl al›flverifli içinde bulunma,
bilgimi art›rma imkan› buldum. Donan›ml›
Üniversite Kütüphanesi, araflt›rmam›z için
gereken bilgilere, veritaban› eriflimi ile tam
olarak ulaflmam›z› sa¤lad›.
Melike ‹flim - Dokuz Eylül Üniversitesi:
Burada geçirdi¤im süre, bana akademisyenlik
konusunda yol gösterdi ve inan›lmaz bir
tecrübe kazand›rd›. Koç Üniversitesi, hocalar›
ve personeliyle tam bir profesyonel. Buras›
gerçek bir bilim yuvas›. Bu “matematik dolu”
yazdan sonra, yüksek lisans›m› burada
yapmak  istiyorum.
Begüm Demirci - TEV ‹nanç Türkefl Özel
Lisesi: Baflvurmaya karar verdi¤imde, bu
kadar donan›ml› bir flekilde ayr›laca¤›m›
düflünmemifltim. Üniversite hayat› hakk›nda
detayl› gözlem yapman›n yan› s›ra laboratuvar
ortam›nda bir projenin “Patatesin ADP-Glikoz
Pirofosforilaz Is› Stabilitesinin Araflt›r›lmas›”
ortaya konufl sürecinde yaflanan olaylar›
inceleyebildim. En önemsizinden en
önemlisine kadar emek isteyen bütün ifllerde

ekip çal›flmas›n›n ne derece önem tafl›d›¤›n›
gördüm.
Elif Kutsal – Koç Üniversitesi: Program
dahilinde yaln›zca araflt›rman›n ana konusu
olan “Devletleraras› Bar›fl” hakk›nda bilgi
edinmekle kalmay›p, sosyal bilimlerde
araflt›rma teknikleri hakk›nda da deneyim
sahibi oldum. Araflt›rma yaparken do¤ru
sorular› sorma ve veri analizi konusunda
kendimi gelifltirme imkan› buldum.
Elif Nur Biçer – Bornova Anadolu Lisesi,
‹lkay Öksüz – ‹TÜ, Elif K›l›ç – VKV Koç Özel
Lisesi: “Günefl Gücüyle Çal›flan Tafl›tlar”
projesi, enerji sorununa küçük de olsa bir
çözüm getirmek amac›yla yap›ld›. Önceki
y›llarda yap›lan günefl hücreli tafl›tlar›n nas›l
yap›ld›klar›n› ve çal›flma ilkelerini gördük.
Gemi ve hovercraft “hava yast›kl› tafl›t”
yapmaya karar verdik. Elif K›l›ç, yaln›zca
günefl hücrelerinden oluflan, tasar›m›
kendisine ait gemi yap›m›n› bitirdikten sonra
uzaktan kumandayla çal›flan hale getirildi.
‹lkay Öksüz taraf›ndan yap›lan, kenarlar›
günefl hücreleriyle kapl›, suda gidebilen
hovercraft›n, karada da yol alabilmesi için
alt›na küçük tekerlekler yerlefltirildi. Her taraf›
günefl hücreleriyle kapl› gemi ise Elif Nur
Biçer taraf›ndan yap›ld›. Geminin, suda
giderken günefl hücrelerini tafl›yabilmesi için
alt›na küçük köpük parçalar› yerlefltirildi. Bu
deneyim gelece¤e dair fikir edinmemizi
sa¤lad›.
Burcu Noyan – ‹stanbul Amerikan Robert
Lisesi: Moleküler Biyoloji dal›nda yüksek lisans
ve doktora yapan ö¤rencilerle birlikte bir
biyokimya laboratuvar›nda çal›flt›m. Pek çok
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Üç araflt›rma
programı birarada:

Bu yaz liseli
ö¤rencilere yönelik
bafllat›lan araflt›rma

programlar›n›n
kapsam›na, lisans

ö¤rencileri ve doktora
sonras› araflt›rmac›lar

da dahil oldu.
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seviyeli araflt›rma zinciri

Koç Üniversitesi genç
araflt›rmac›lar›
desteklemek için
bafllatt›¤› üç yeni
programla bilimin
s›n›rlar›n› gelifltirecek
insan kaynaklar›n›
oluflturmay› hedefliyor.

3
Nur Di¤dem Burak > Rektör Yrd. ‹dari Asistan›
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genel tekni¤i (plazmid izolasyonu, agaroz ve
SDS jel haz›rlama, DNA ve protein yürütme,
bakteri kolonisi ekimi ve seçimi vb.)
ö¤rendikten sonra, kendim de uygulayabildim.
Gen teknolojisi üzerine bilgimi artt›r›p, daha
önceden teorisini ö¤rendi¤im konular›, pratik
olarak uygulama flans›na sahip oldum.
Laboratuvar deneyimi kazarak, moleküler
biyolojinin nas›l bir meslek dal› oldu¤unu
birinci elden gözlem ve deneyimle, iflin içinde
olarak ö¤rendim.
Orhan Tunç Çeliker – Bornova Anadolu
Lisesi, Kutalm›fl Bayraktar – ‹stanbul
Üniversitesi: Üç farkl› flehirden gelen üç
yabanc› olarak Nano-Optik Laboratuvar›’nda
“Bilgisayar ile Motor Kontrolü Uygulamalar›”
projesi üzerine araflt›rmam›za bafllad›k.
Amac›m›z, lazerin gücünü ayarlayabilmek
için kullan›lacak, motorize bir döndürme
sehpas›n› oluflturmakt›. AutoCAD ile ek
parçalar tasarlad›k. LabVIEW programlama
dili ile motoru kontrol edecek yaz›l›m›
haz›rlad›k. Çizimlerini gönderdi¤imiz
parçalar torna atölyesinden geldi. Di¤er
parçalarla birlefltirdik. Sonunda bilgisayarla
motor kontrolünü gerçeklefltirdik. Akademik
bir projede yer alma deneyimini, tak›m
halinde çal›flarak ö¤rendik.
Onur Erçelik – Okan Eremkara - TEV ‹nanç
Türkefl Özel Lisesi: Koç Üniversitesi Araflt›rma
Dergisi’nde yay›nlanan proje konumuz
“Bilgisayar ve Biyoloji Destekli ‹laç Keflfi ve
Tasar›m›”n›n bir parças› üzerinde, daha
sonraki araflt›rmalarda kullanmaya çal›flt›k.
Bir proteinin “coil/sarmal” olarak
isimlendir i len k›sm›nda bulunan,
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“triplet/üçlü”leri oluflturan moleküllerin,
hidrofobik veya polar olma ihtimallerini
hesaplad›k. Bu hesaplama, ilaç tasar›m›
yap›l›rken deneme say›s›n› azaltmak içindi.
Proje dahilinde yapt›¤›m›z bilinen yirmi
aminoasitin, ramachandran grafiklerini
ç›karmakt›. Bunu yaprken 'python' adl›
programlama dilinin ek paketli hali olan
'enthought python' ile programlama yapt›k.
Ç›¤›l Ece Madan – Koç Üniversitesi:
Üzerinde çal›flt›¤›m “Günefl Enerjisi Tabanl›
Su Ar›tma Sistemi” projesi, makina
mühendisli¤i teorisi yan› s›ra uygulamas›yla
ilgili de bilgi sahibi olmam› sa¤lad›. Motor
mekani¤i, mekanik sistemlerin kontrolü için
kullan›lan pic'i ve pic programlar› hakk›nda
birçok fley ö¤rendim.
Kemal fiafak - ODTÜ: Üniversite ve lise
ö¤rencilerini araflt›rarak ö¤renmeye sevk
eden bu tarz araflt›rma programlar› ne yaz›k
ki ülkemizde çok az görülüyor. Bu konuda
Koç Üniversitesi’nin çok önemli bir rol
üstlendi¤ini söylemeliyim. Koç Üniversitesi
ile beraber Avrupa’n›n birçok önder
üniversitesi ve araflt›rma enstitüsünün ortak
ça l ›fl t › ¤ ›  “HEL IUM3D–3  Boyu t lu
Görüntülüme” projesinde görev almak çok
heyecan vericiydi.
F›rat Özdemir - VKV Koç Özel Lisesi:
“Robot Koluna Sanal Ortamda S›cakl›k
Hissetme Donan›mlar›n› Entegre Etme”
projemizde amaç, var olan robot koluna,
robot kolunu kullanan kifli sanal ortamda
bir cismi tuttu¤unda veya o cisme
dokundu¤unda, cismin varl›¤›n›n ötesinde,
s›cakl›¤›n› da hissetmesini sa¤lama yetisini
kazand›rmakt›.  Dahil oldu¤um bu
programda, üniversite hakk›nda izlenim
sahibi olman›n yan› s›ra ileride mühendisli¤i
seçti¤imde içinde bulunaca¤›m veya kendi
yürütece¤im projeler hakk›nda fikir edindim.
Ersin Ertürk – ‹stanbul Üniversitesi:
Türkiye’de kurulmas› muhtemel rüzgar
çiftliklerinde kullan›lacak türbinlerin, co¤rafi
ve fiziksel özell ikleri  göz önünde
bulundurularak, ne tür bir özelli¤e sahip
olmas› gerekti¤ini tespit etmek, en iyi
verimin nas›l al›naca¤› konusunda yeni
tasar›mlar gelifltirmek ve bunun küçük bir

modelini haz›rlamak amaçl› “Küçük Boyutlu
Rüzgar Türbini Tasar›m›” projesinde görev
ald›m. Konuyla ilgili çok de¤erli bilgiler
edindim ve akademik anlamda gerçek bir
araflt›rma yapma olana¤› buldum.
Mustafa Doruk – Üsküdar Amerikan Lisesi:
Projem boyunca “Strain Gage/Gerinim Ölçeri”
denen gerinim ölçmede kullan›lan bir alet
üzerinde çal›flmalar yapt›m. Devre kurmay›
ve bu devreyi daha net veriler alabilmek
amac›yla “op-amp”lar (d›fl amplifikatörler)
yard›m›yla güçlendirmeyi ö¤rendim. Daha
sonra gerinim ölçer devrelerini bir robot kola
entegre ettim. Çal›flma sonunda robot kolunu
bilgisayar komutlar›yla hareket ettirmeyi ve
kolun ucuna ekledi¤im gerinim ölçerler
yard›m›yla cisimlerin gerinimlerini ölçmeyi
baflard›m.
Veysel Ozan Görkem – U¤ur Bahç›vanc›lar
– Onur fiirikçi – Metin fierbetçio¤lu – ODTÜ:
Afet sonras› eylemlerinin iyi planlanabilmesi
için “‹stanbul’un flehir içi ulafl›m a¤›n›n
ç›kar›lmas›”, yollar›n depremden etkilenip
etkilenmedi¤i önem tafl›yacakt›r. ‹stanbul’da
belirledi¤imiz 74 nokta - nüfus yo¤unluklar›
ile Kuzey Anadolu Fay Hatt›na uzakl›klar›
hesaplanarak - ve bu noktalar›n birbirleri
aras›ndaki ba¤lant›s›n› sa¤layan 360 farkl›
yol ç›kartt›k. Elde etti¤imiz verilerle, olas› bir
deprem sonras›nda flehrin herhangi iki
noktas› aras›ndaki en k›sa ve güvenli yol
alternatiflerini hesaplayan bir sistem
gelifltirdik. Umudumuz, çal›flmam›z›n hem
muhtemel bir afetin zararl› etkilerini kontrol
edebilmek, hem de afet yönetimi ve insani
lojistik alanlar›ndaki di¤er çal›flmalara esin
kayna¤› olabilmekti.
Metehan A¤aca – Koç Üniversitesi: “Günefl
Enerjisi Tabanl› Su Ar›tma Sistemi” projesinde
“solar tracker” denilen, günefl panelini günefle
döndürüp günün her saatinde güneflten
maksimum enerjiyi alan günefl takip
cihaz›ndaki mekanik sistemi gelifltirdik.
Rüzgar esince yerini kaybeden ve sistemi
verimsiz çal›flt›ran cihazda rüzgardan
etkilenmeyecek bir mekanik sistemi kurunca,
verim %10’dan % 22.3’e ç›kt›. Bu projeden
ald›¤›m›z azimle, bu y›l günefl arabas›
üretmeyi düflünüyoruz.

tletizm ve Olimpiyat uzman› Cüneyt
Koryürek’in yar›m kalan ve vefat›n›n

ard›ndan Koç Üniversitesi’nin deste¤iyle Yap›
Kredi Kültür Sanat Yay›nc›l›k taraf›ndan
tamamlanan projesi kendisine ithaf edildi.
Ulusal bas›n›n yo¤un ilgi gösterdi¤i aç›l›fl
kokteyli, UEFA Asbaflkan› fienez Erzik ve Koç
Üniversitesi Fen, ‹nsani Bilimler ve Edebiyat
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ersin Yurtsever’in
konuflmalar›yla bafllad›. Sergi kapsam›nda
ziyaretçiler Cüneyt Koryürek’in gözünden
Türkiye’de atletizmin geliflimini ve Türkiye’nin
100 y›ll›k Olimpiyat serüvenini inceleme f›rsat›
buldular.

Titiz bir atletizm uzman› ve 100 metre
tutkunu olan Koryürek’in k›ymetli atletizm
çal›flmalar›, istatistikler, dünyan›n önde gelen
atletleriyle ilgili araflt›rmalar›, Türkiye’de
atletizmin geliflmesi için planlar› serginin
atletizm bölümünü oluflturuyordu.

Olimpiyatlarda kazand›¤›m›z madalyalar›m›z,
olimpiyat meflaleleri, olimpiyatlarla ilgili
belgeseller, hiçbir yerde yay›nlanmam›fl özel
foto¤raflar ve ‹stanbul Olimpiyat adayl›¤›na
iliflkin gün›fl›¤›na ç›kmam›fl belgeler serginin
olimpiyatlarla ilgili k›sm›nda ziyaretçilerin
huzuruna sunuldu.

Sürekli ve centilmen bir mücadeleyi
gerektiren olimpiyatlar, merhum Koryürek’in
de çok kere belirtti¤i gibi rakibine hürmet
edenlerin ve sistemli çal›flanlar›n kazand›¤›,
dünya milletlerinin birbirini daha yak›ndan
tan›mas› için büyük f›rsat teflkil ediyor.
Bu anlamda olimpiyatlar›n süreklilik ve
centilmenlik kavram› ile Koç Üniversitesi’nin
bilime ve topluma de¤er katma misyonlar›
büyük parallellik gösteriyor. Dünya çap›nda
ülkemizi temsil eden bir üniversite olarak
böylesi bir projede, ülkemizin olimpiyatlara
kat›l›fl›n›n 100. y›l›nda yer almak bizim için

Atletizme adanm›fl bir hayat:
Cüneyt E. Koryürek

Atletizme Adanm›fl
Bir Hayat: Cüneyt E.
Koryürek/Türkiye’nin
Olimpiyad Serüveni
sergisi  25 Temmuz-
16 A¤ustos tarihleri
aras›nda Yap› Kredi
Kaz›m Taflkent Sanat
Galerisi’nde
gerçeklefltirildi.

özel bir gurur kayna¤› oldu.
Sergiyi ‹stanbul d›fl›ndaki olimpiyat ve

atletizm merakl›lar›n›n da gezebilmeleri için
www.100yillikolimpiyatseruveni.com sitesi
kuruldu. Serginin ekim ay› içinde Koç
Üniversitesi Ö¤renci Merkezi’nden bafllayarak
baflka üniversitelere de tafl›nmas› planlan›yor.

A

SERG‹

Mersinli Ahmet'in
1936 Berlin
Olimpiyatlar›'nda ülkemize
kazand›rd›¤› ilk madalya

Barlas Hünalp>2005 Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü Mezunu -‹letiflim Dan›flman›
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flte yepyeni bir oluflum ve yepyeni bir
heyecan... Sevgi Gönül Kültür Merkezi

bundan böyle Koç Üniversitesi’nde kültür-
sanat›n kalbi olacak. Ö¤renci Dekanl›¤›m›z›n
bünyesindeki merkez her hafta çeflitli kültür-
sanat etkinli¤ine ev sahipli¤i yapacak. Bu
zamana kadar birikim olarak vücut bulmufl
kulüp/ö¤renci etkinliklerini daha düzenli bir
flekilde bütün bir y›la yayarak ve kulüpler
haricinde organizasyonlar düzenleyerek
yepyeni bir olufluma imza ataca¤›z. Ayn›
zamanda, Sevgi Gönül Kültür Merkezi
‹stanbul’un merkezindeki birçok kültür-
sanat etkinli¤ine Koç Üniversitesi olarak
kat›lmay› da hedefliyor. Amaçlar›m›z› birkaç
maddede toplayacak olursak flöyle bir
s›ralama yapabiliriz: ‹stanbul’a uzakl›¤›yla
da bilinen üniversitemizde sosyal hayat›n
çok daha dinamik, seçenekli, güleryüzlü,
yo¤un bir hale getirilmesi; baflta ö¤renciler
olmak üzere bütün mensuplar›m›z›n okul içi
ve d›fl› sosyal yap›y› etkin bir biçimde sürekli
takip edebilmesi; yak›n yerleflim birimleri
için alternatif bir kültür merkezi bilincinin
oluflmas›.

Sevgi Gönül Kültür Merkezi (k›saca SGKM)
birçok kültür-sanat kurumu, vakf› ve derne¤i
ile görüflmeleri sürdürüyor. Böylece sadece
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SGKM etkinlikleri veya kulüp organizasyonlar›
de¤il, ‹stanbul merkezli birçok ulusal veya
uluslararas› festivalin bir aya¤›n›n da Koç
Üniversitesi olmas› sa¤lanmas› amaçlan›yor.
Bunun için ‹KSV, Akbank Sanat, Borusan
Kültür-Sanat, Enka gibi kültürel, sosyal ve
sanatsal prodüksiyonlar›n veya festivallerin
sahibi kurumlarla görüflmelerimiz devam
ediyor. Devlet Tiyatrolar›, fiehir Tiyatrolar›
gibi ödenekli kurumlara da üniversitemizin
kap›lar›n› açarak onlara yeni bir sahne ve
seyirci kitlesi kazand›rmay› hedefliyoruz.
Böylece Koç Üniversitesi olarak kültür ve
sanat hayat›nda ciddi bir duruflumuz ve
yenil ikçi bir kimli¤imiz oluflacak.

Film gösterimleri

Bu anlamda sizlere üzerinde çal›flt›¤›m›z iki
projeyi de aktarmak istiyoruz: ‹lki
üniversitemizde düzenli olarak 35mm’lik
makinede gösterece¤imiz film kufla¤›m›z.
Film flirketleriyle yapt›¤›m›z görüflmeler çok
olumlu geçti ve teknik eksiklikler
g ider i ld ikten sonra Sevgi  Gönül
Oditoryumu’nda sinema gösterimleri
bafllayabilecek. ‹kinci projemiz ise ö¤renci
kulüplerimizin SGKM  etkinliklerinde gönüllü
görev almas› yoluyla haz›rlad›klar› festivaller
için deneyim kazanmalar›. Ayn› zamanda

kulüplerin gücü yetersiz oldu¤u nokta da
onlarla ortak çal›flarak workshoplardan,
festival organizasyonlar›na birçok etkinli¤i
profesyonelce yönetebilecek bir mekanizmay›
oluflturaca¤›z. Bu anlamda ilgili bütün
kulüpler ve ö¤renciler direkt benimle irtibata
geçebilir, hayata geçirmeyi düflündükleri
projeleri paylaflabilirler.

Etkinlik takvimimiz

Sevgi Gönül Kültür Merkezi 2008 Güz
Dönemi’nden itibaren etkinliklerine bafll›yor.
Aç›l›flta 24 Eylül 2008’de Kerem Görsev-
Orange  Ju i ce  P ro j ec t  konse r in i
gerçeklefltirdik. 2008 Güz’de Bulutsuzluk
Özlemi konserinden Koca Bir Aflk Ç›¤l›¤›
tiyatro oyununa, Sunay Ak›n Gösterisi’nden
Muammer Ketenco¤lu’nun Bir Balkan
Yolculu¤u konserine, Sivas 93 oyunundan
sinema gösterimlerine kadar çok çeflitli ve
farkl› etkinliklere ev sahipli¤i yapaca¤›z.
K›sacas› üniversitemizde sinemadan
tiyatroya, çeflitli sahne gösterilerinden farkl›
tarzlardaki konserlere, sergilerden
söyleflilere-panellere çok genifl  yelpazede
seçenekler sunmay› hedefliyoruz. SGKM’nin
etkinlik takvimine ve detayl› bilgilere eylül
ay›ndan itibaren hayat geçecek yeni ve
dinamik web sayfam›zdan ulaflabileceksiniz.

Enver Murat Güçlü > Sevgi Gönül Kültür Merkezi Sanat Direktörü

Karfl›n›za yepyeni bir
Sevgi Gönül Kültür

Merkezi ile ç›k›yoruz.
Tüm Koç Üniversitesi’ne

SGKM olarak merhaba
diyor ve sizleri kültür-sanat

hayat›n›n bir parças›
olmaya ça¤›r›yoruz.

‹

Enver Murat Güçlü

Ve karfl›n›zda
Sevgi Gönül Kültür Merkezi!
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