
SAYI 29 YAZ 2010

Generated by PDFKit.NET Evaluation

Click here to unlock PDFKit.NET

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


SAN REMO FESTİVALİ

SAYI 29 YAZ 2010

Generated by PDFKit.NET Evaluation

Click here to unlock PDFKit.NET

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


1

 İÇİNDEKİLER KULE 29

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI

ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI

KAMPÜS'TEN NOTLAR

HER ÜÇ ÖĞRENCİMİZDEN İKİSİ BURSLU

DERSİMİZ GİRİŞİMCİLİK

GELECEĞİN MEDYASININ LİDERLERİ

HAYATIN İÇİNDEN, HAYATA DAİR BİR DERS

KOÇ-KAM İLK ETKİNLİĞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

ROMANTİK ŞİİRİN BABASI TÜRKÇE’DE 

LABORATUVARDAN GÜNLÜK HAYATIMIZA

SAYILARIN GİZEMLİ DÜNYASINA YOLCULUK

HUKUK FAKÜLTESİ’NDEN HABERLER

TIP FAKÜLTESİ  HAKKINDA  MERAK ETTİKLERİNİZ

HEMŞİRELİK YO KAPASİTESİNİ ARTIRDI

İŞLETME ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI

NİTELİKLİ SOSYAL BİLİMCİLER

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’NÜN HEDEFLERİ

TANITIMA AĞIRLIK VERECEĞİZ

DEĞİŞİME KATILIN!

BAŞARILI BİR YILIN ARDINDAN

LİZBON-RUMELİFENERİ HATTI

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ 

PAZARLAMA KULÜBÜ’NÜN KAMP2010 BAŞARISI

BİLİŞİM ALANINDAKİ YENİLİKLER MERCEK ALTINDA

ÜNİVERSİTELİ DANSÇILAR 10. KEZ BULUŞTU

İÇ İÇE GEÇEN RENKLERİN DANSI

DAHA İYİSİ İÇİN GÖNÜLLÜYÜZ!

PERA MÜZESİ DOSTLARI

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAYAT BOYU YANINIZDA 

MEZUN PANELLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

SULTANAHMET’TE BİR PAZAR

BİR PSİKOLOG, BİR KİTAP VE BİR BAŞARI HİKAYESİ

MÜCADELE AŞKIYLA DOLU BİR YAŞAM

KOLEKSİYONCULUK BİLGİ VE SEVGİ GEREKTİRİR

YARADILIŞTAN GELEN BİRİKTİRME TUTKUSU

SAYILARLA SUNA KIRAÇ KÜTÜPHANESİ

YILIN EN RENKLİ ETKİNLİĞİ BAHAR FESTİVALİ

SAN REMO İLE EĞLENDİK

KISA KISA FİLMLER

TİYATRO İLE DOPDOLU İKİ HAFTA

SPORLA İÇ İÇE BİR SEZONU GERİDE BIRAKIRKEN

KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NDE ESKRİM

54

56

57

58

60

62
64

66

68
72

74
76

78

80

48

44

46

49

50
53

2

3

4

8

10

14

17

18

20

22

24

27

28

30

32

34

36

38

40

42

43

KOÇ ÜNİVERSİTESİ 
ADINA SAHİBİ

Prof. Dr. Umran İnan

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ayça Yürük

EDİTÖR
Enis Demirbağ

GÖRSEL YÖNETMEN
Levent Pakdamar

KATKIDA BULUNANLAR
Leyla Atay, Dudu Karaman, 
Senem Ener Turan, Selma 

Pakdamar, Çağla Güneşler,
Aykut Karadere, Pınar Özyürek, 

Güneş İngin 

OFSET HAZIRLIK VE BASKI
Gezegen Tanıtım 

YAPIM
Demirbağ Yayın ve Tasarım

info@demirbag.net

YAYIN KURULU
Ayşe Saadet Arıkan

Avni Mert Toplu
Bilgen Bilgin

Demircan Canadinç
Ebru Tan

Mine Çağlar
Nazmi Ağıl

Özden Gür Ali
Sanem Yükselsoy Tekcan

Zeynep Başak
Zeynep Odabaşı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ 
Rumelifeneri Yolu 

34450 Sarıyer İstanbul
Tel: 0212 338 1000

www.ku.edu.tr
kule@ku.edu.tr

Generated by PDFKit.NET Evaluation

Click here to unlock PDFKit.NET

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


2

REKTÖRÜN MESAJI

Başarıyla tamamladığımız 2009-2010 eğitim-öğretim yılının sonuna geldik.  Bu bir yıllık süre zarfında Koç Üniversitesi’nin dünya ligindeki yerini pekiştirmek 
için yeni adımlar attık. Yeni kurulmuş olan ve eğitime başlama izni aldığımız Tıp Fakültemiz, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümümüz, çeşitli alanlarda faaliyet 
gösteren eski ve yeni araştırma merkezlerimiz, gerçekleştirdiğimiz akademik etkinlikler ve giderek güçlendirdiğimiz endüstri ve devlet kuruluşları ile olan Ar-Ge 
ilişkilerimiz geride bıraktığımız yılda atılmış olan önemli adımlar olarak sayılabilir.  

Öğrenci kulüplerimizin başarıyla düzenlediği Bahar Festivali, San Remo Festivali, Tiyatro Günleri, Kısa Film Festivali, Folklor ve Dans Festivalleri sayesinde keyifli 
zamanlar geçirdik. Bahar aylarında üniversitemiz birçok konferans ve seminere ev sahipliği yaptı. Sporla dolu, yoğun bir dönemin sonunda, spor takımlarımız, 
üniversitemizi en iyi şekilde temsil ederek resmi ve özel turnuvalarda çeşitli başarılarla hepimizi gururlandırdılar. Bütün bu çalışmalarda emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. 

Geçen aylarda yine birçok öğretim üyemizin ödüllere layık görülmelerine sevindik ve onlarla gurur duyduk. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden Yrd. 
Doç. Dr. Demircan Canadinç, Ekonomi’den Yrd. Doç. Dr. Erhan Artuç, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nden Yrd. Doç. Dr. Serdar Kozat ve Psikoloji’den Yrd. 
Doç. Dr. Tarcan Kumkale, 2010 TÜBA GEBİP ödüllerine layık görüldü. Ayrıca uluslararası ödüller de kazandık. Dr. İrem Erel, L’Oréal Türkiye Genç Bilim Kadınlarına 
Destek Bursu, Doç. Dr.  İsmail Lazoğlu Takım Tezgahları Teknoloji Araştırma Vakfı Ödülü, Yrd. Doç. Dr. Şener Aktürk de Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma 
Ödülü almaya hak kazandı. Dr. Seda Keskin’in doktora çalışmaları da 2010 Sigma Xi Best PhD Thesis Award ve 2010 Outstanding PhD Thesis Award of School of 
Chemical and Biological Engineering ile ödüllendirildi. Öğretim üyelerimizin başarılarının devamını diliyoruz. 

Bu yıl onaltıncısı gerçekleşen Mezuniyet Törenimizde 873 lisans, 232 lisansüstü ve 19 doktora olmak üzere, toplam 1.124 öğrencimizi akademik ve profesyonel 
hayatlarında bir sonraki adımlarını atmak üzere üniversitemizden uğurluyoruz. Koç Üniversitesi mezunlarının aldıkları çok yönlü eğitim, disiplinlerarası düşünce 
anlayışı ve zengin sosyal ve kültürel donanım sayesinde kariyerlerinde başarıyla devam edeceklerine gönülden inanıyorum.  
  
Her yıl sayısı artan mezunlarımız ile Koç Üniversitesi camiasını giderek daha da güçlendirmekte ve onların başarı hikâyeleri ile gururlanmaktayız.  Yeni 
mezunlarımıza kendilerini sürekli yenilemekten ve öğrenmekten hiç vazgeçmemelerini tavsiye ediyorum. 

Önümüzdeki senelerde bu yıl attığımız yenilikçi adımların takipçisi olacağımıza ve yeni başarılarla ilerlemeye devam edeceğimize inanıyor, hepinizi saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum.

Prof. Dr. Umran İnan
Rektör

Merhaba...
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ÖĞRENCİ KONSEYİ

2009-2010 Öğrenci Konseyi olarak görev süremizi doldurduk ve yerleri-
mizi yeni dönem için seçilen arkadaşlarımıza bırakıyoruz. Yeni dönem-
de ilk defa konseye seçilen arkadaşlarımıza, yeni görevlerinde başarılar 
dilerken geçmiş konseyde üye olup yeni dönem seçimleri ile tekrardan 
aday olan arkadaşlarımızın, hak ettikleri yeni görevlere seçilmeleri, 
varolan yapımızı devam ettirmeleri açısından bizleri çok sevindirmiştir. 
Bu anlamda geçmiş konseyde yardımcılık görevini üstlenen Süleyman 
Onay arkadaşımızın ve yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenen Enes 
Ercanlı arkadaşımızın, 2010-2011 yılında Konsey Başkanı  ve Konsey 
Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunacak olmaları geçmiş dönem baş-
lattığımız projelerimizin devamlılığı konusunda bizleri umutlandırmış 
olup kendilerine yeni görevlerinde başarılar dilerim.

Benim gözümde 2009-2010 Öğrenci Konseyi çok başkaydı çünkü bütün 
projelerimizi gerçekten bir ekip çalışması halinde yürüttük. Yapılan her 
yenilikte, çözülen her sorunda, karşılaşılan her problemde, alınan her 
kararda bütün konsey üyelerinin katkısı unutulamayacak kadar önemli-
dir. Her hafta Çarşamba günleri olan toplantılarımızdaki yüksek katılım 
2009-2010 Öğrenci Konseyi üyelerinin ne kadar sorumluluk sahibi ve  
bulundukları görevleri ne denli önemsediklerinin çok açık bir gösterge-
si olmuştur. Ayrıca dört gönüllü üyemize, yazılı konsey üyesi olmadık-
ları halde karşılıksız olarak her hafta konsey toplantılarına katılımları ile 
ve sene boyunca göstermiş oldukları aktif çalışma ve yüksek başarıyla, 
Öğrenci Konseyi’ne olan katkılarına çok teşekkür ederim.

Bu sene ilkleri başarmanın mutluluğu ile veda ederken, geçmiş dö-
nemlerdeki konseylerden aldığımız görevleri de en iyi şekilde devam 
ettirmeye çalıştık. Koç Üniversitesi ailesine özel Taksim, Bağdat Caddesi, 
İstinye Park ve Sarıyer’de olan 30’u aşkın indirim noktası, kampüsten 

ücretsiz İstinye Park gidiş-dönüş servislerimiz, Dekanlarla Söyleşi 
seminerlerimiz, fakültelere konulan ayakta kullanıma elverişli dizüstü 
bilgisayarlarımız, öğrencilerden alınan Yapı Kredi hesap işletim ücret-
lerinin kaldırılması, Cuma günleri Kadıköy-Kampüs shuttle uygulaması, 
tatil zamanları Havalimanı-Kampüs servis uygulaması, Eylül ayındaki 
Dekanlar-Yeni girişli öğrenciler tanışma kokteyli bu sene ilk defa olarak 
yapılan çalışmalarımızın başlıcalarıdır. 

Şimdi dönüp arkama baktığımda görüyorum ki konsey üyesi olmadan 
önceki bizlerle olduktan sonraki bizler arasında gözle görülebilir bir 
fark var. Yeteneklerinin farkına varmak, farklı olduğunu görmek, lider 
olmak, yardımcı olmak, öğretirken öğrenmek, birlikte vakit geçirmek, 
paylaşmak, eğlenmek, dinlemek ve dinlenildiğini hissetmek…  Konsey 
Başkanı olduğumda üyesi olduğum Öğrenci Konseyi’nin bu kadar çok 
çeşitliliği ve sorumluluğu beraberinde getirebileceğini düşünmemiş-
tim. Bu farkı yakalamamızda öncelikle okulumuz öğrencileri, arkadaş-
larımız sonrasında ise Rektörümüz Umran İnan, Öğrenci Dekanımız 
Bilgen Bilgin ve Genel Sekreterimiz Mehmet Celayir’in katkısı yad-
sınamacak kadar önemlidir. Bu anlamda bizlere göstermiş oldukları 
desteklerinden ötürü kendilerine 2009-2010 Öğrenci Konseyi adına çok 
teşekkür ederim.

Koç Üniversitesi’ndeki son yazımı burada noktalarken, bizlere her 
konuda hep destek olmuş başta Öğrenci Dekanlığı çalışanlarına sonra-
sında tüm Koç Üniversitesi ailesine sağladıkları bu eşsiz ve mükemmel 
imkanlar için çok teşekkür ederim.

Avni Mert Toplu
Öğrenci Konseyi Başkanı

Devir teslim 
zamanı geldi

Yapılan her yenilikte, çözülen 
her sorunda, alınan her karar-
da bütün konsey üyelerinin 
katkısı unutulamayacak kadar 
önemlidir. 
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KAMPÜSTEN NOTLAR

Council on Foreign Relations (CFR) Başkanı 
Richard Haass, 1 Nisan’da Global İlişkiler 
Forumu (GIF) ve Koç Üniversitesi işbirliğiy-
le düzenlenen bir toplantıya katıldı. Koç 
Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıda 
açılış konuşmaları, Rektör Umran İnan ve 
Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Memduh Karakullukçu 
tarafından yapıldı. Richard Haass’in ko-
nuşması, “Değişen Dünya Düzeni” konusu 
üzerindeydi. Haass, 21. yüzyıl dünyasını bir 

gözlemci ve katılımcı olarak değerlendir-
diğinde, küreselleşmenin olumlu etkileri 
kadar olumsuz etkilerinin de bulunduğuna 
ve küresel kurumların bu olumsuzlukları 
gidermek adına yetersiz kaldığına değindi. 
Çözümün G20 tarzı, Türkiye gibi yükselen 
ülkeleri de küresel karar mekanizmalarına 
dahil eden yaratıcı ve çok sesli oluşumlar-
dan geçtiğini vurguladı. Türkiye, Güney 
Afrika, Güney Kore ve Brezilya gibi orta 
ölçekli, gelişmekte olan ekonomiye sahip 

ve kendi bölgesinde nüfuzu giderek artan 
ülkelerin uluslararası kurumlarda daha fazla 
rol oynaması gerektiğinin altını çizdi. Bu 
bağlamda, Türkiye’nin de nükleer silahsız-
lanma, Ortadoğu’daki sorunlar ve terörizm 
gibi meselelerde daha çok söz sahibi olma 
fırsatı yakaladığını, buna paralel olarak 
sorumluluklarının da arttığını vurguladı. 
Haass, küreselleşmenin bir sonucu olarak, 
Türkiye yaşanan tüm gelişmelerin dünyada 
dikkatle izlendiğini söyledi.

Koç Üniversitesi Yayınları, Türkiye’de sosyal psikolojiyi geliştiren, Türkiye Bilimler Akademisi ku-
rucularından olan uluslararası üne sahip Profesör Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın 20 yıllık çalışmalarını bir 
araya getirdiği Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi: Kültürel Psikoloji kitabıyla yayın hayatına “merhaba” 
dedi. Kitap kültürel ve kültürlerarası psikologlara, psikolojiyi evrenselleştirme ve kültüre daha az 
bağımlı kılma konusunda yol gösterirken, psikoloji ve sosyal bilimler öğrencileri için de benzersiz 
bir kaynak olma niteliği taşıyor. 2010 yayın programında bulunan altı kitaptan ilki olan eserin, 
genel satışı ve dağıtımı Yapı Kredi Yayınları’na ait. 

Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden Yrd. Doç. Dr. Demircan Canadinç, Ekonomi’den Yrd. Doç. Dr. Erhan Artuç, Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği’nden Yrd. Doç. Dr. Serdar Kozat ve Psikoloji’den Yrd. Doç. Dr. Tarcan Kumkale, 2010 TÜBA GEBİP ödüllerine layık görüldü.

Değişen dünya düzeni

Koç Üniversitesi Yayınları’ndan…

Üniversitemize 4 bilim ödülü
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Koç Üniversitesi öğretim üyesi Doç Dr. İsmail 
Lazoğlu’nun direktörlüğünü yaptığı Koç 
Üniversitesi Üretim ve Otomasyon Araştır-
ma Merkezi’ne, uluslararası ‘Machine Tool 
Technology Research Foundation (MTTRF) 
2010 yılı ödülü verildi. Dünyanın önde gelen 
yaklaşık 12 üniversitesine ve araştırma mer-
kezine verilen ödülün, Temmuz 2010’da San 
Fransico’da yapılması planlanan törenine UC Berkeley, University of Singapur, 
ETH Zürih, UBC, Kyoto, Osaka, Kobe Üniversitesi gibi kurumlar da katılacak. 
Ödül çerçevesinde, Japonya’nın üretim alanında en önde gelen firmalarından 
Mori Seiki,  yeni üretilen ve dünyadaki en hızlı beş eksen bilgisayar kontrollü 
CNC işleme merkezlerinden birini, araştırmalara destek vermek amacıyla Koç 
Üniversitesi Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezi’ne gönderdi. Böylelikle 
otomotiv, uçak, uzay, havacılık, otomasyon, mekatronik ve biyomedikal sektör-
lerine yönelik araştırmalara çok önemli katkılar sağlanmış olacak.

Rumelifeneri Kampüsü, Türk Kültür Vakfı (TCF)’nın bir parçası 
olan Türkiye Akademik Kültür Turu dahilinde ABD’den 20’ye 
aşkın eğitim programları temsilcisi için düzenlenen kültürel ak-
şam yemeğine ev sahipliği yaptı. Yemekte, Rektörümüz Umran 
İnan, akademisyenler, idari yetkililer, aralarında Scripps College 
ve Wake Forest University’nin de yer aldığı ABD’nin önde gelen 
enstitülerinin rektör ve dekanları ağırlandı.  Farklı kültürleri 
bir araya getirmek adına düzenlenen geceye, birçok başarılı 
eğitimci katıldı. Katılımcı enstitülerle gelecekte yapılabilecek iş 
birlikleri için dostluk temelleri atıldı.

Koç Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Koç Üniversitesi Anadolu Medeni-
yetleri Araştırma Merkezi işbirliğiyle 31 Mayıs-1 Haziran 2010 tarihlerinde, 
“Across the Border:Late Bronze-Iron Age Relations between Syria and 
Anatolia” isimli uluslararası bir arkeoloji sempozyumu gerçekleştirildi. 
Dünyaca ünlü 30 araştırmacının katıldığı sempozyumda Tunç ve Demir 
Çağı’nda, Anadolu ve Suriye kültürleri arasındaki ilişkinin boyutunu ince-
leyen sunumlar yapıldı. Bilgi yetersizliğinden dolayı Karanlık Çağ olarak 
adlandırılan M.Ö. 1200-1000 dönemleri üzerine bildiriler verildi. Kültürler 
arası ilişkiler ve Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla Yakın Doğu’da ortaya 
çıkan yeni krallık yapılanmaları değerlendirildi. Koç Üniversitesi adına Prof. 
Dr. K. Aslıhan Yener tarafından organize edilen bu çalışmanın iki yıl sonra 
tekrar edilmesi, ikinci sempozyumun Suriye’de yapılması kararı alındı. 

Koç’ta “Kültürel Akşam Yemeği”

Uluslararası alanda 
büyük başarı

Eski çağlarda Anadolu ve Suriye

Prof Dr. Aslıhan Yener’in derlemesini yaptığı ve kendi makalelerinin yer aldığı "Tell Atchana, 
Ancient Alalakh, Volume 1: The 2003-2004 Excavation Seasons’’ isimli kitap çıktı. Hatay'ın Rey-
hanlı ilçesindeki Alalakh kentinde görev yapan uzman arkeolog ve akademisyenlerin katkıda 
bulunduğu bu önemli arkeolojik çalışma, Koç Yayınları'nın ilk arkeoloji kitabı olarak Ege Yayınları 
ile işbirliği içinde hazırlandı. Kitap, 2000 yılından beri devam eden araştırmaların 2003-2004 
yıllarını kapsayan bölümünü içeriyor. Kazı çalışmalarının ilerlemesiyle kitabın yeni ciltlerinin 
de hazırlanması planlanıyor. Alalakh antik kenti özellikle M.Ö. 2000’de Ege, Anadolu ve Suriye 
medeniyetleri arasındaki ilişkilerin anlaşılabilmesi açısından büyük önem taşıyor. 

Koç Üniversitesi Yayınları’nın ilk arkeoloji kitabı
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Dünya Ekonomik Forumu, Genç Küresel Liderleri belirledi. 
Türkiye’den JP Morgan Kurumsal Şirketler Segment Yöneticisi 
olan, Koç Üniversitesi Ekonomi Mezunu Cenk Aydın, bu yılki listeye 
girmeyi başardı.  İş, spor, kamu kurumları, ekonomi, finans, kültür ve 
sanat dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı listede, 72 ülkeden 40 
yaş veya altında 197 isim bulunuyor. Tenis oyuncusu Roger Federer, 
YouTube kurucularından Steven Chen, Google yöneticilerinden Ma-
rissa Mayen, Siemens CEO’su Dirk Hoke’un da yer aldığı 2010 yılının 
genç liderleri arasına, 1974 doğumlu Cenk Aydın’ın yanı sıra Türkiye 

Vodafone CEO’su Serpil Timuray da seçildi. Liderler, 2-7 Mayıs tarih-
leri arasında geçmiş yıllarda seçilen 660 liderle Tanzanya’da bir ara-
ya gelerek toplum yararına daha güçlü bir gelecek oluşturmak için 
görüşme kararı aldı. Bu yıl ilk defa Afrika’da düzenlenen toplantının, 
Dünya Ekonomik Forumu Genç Küresel Liderler toplantıları arasında 
en büyüğü olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıllarda Genç Küresel 
Liderler listesinde Türkiye’den, Murat Özyeğin, Arzuhan Yalçındağ, 
Ferit Şahenk, Ali Koç, Ali Babacan, Suzan Sabancı Dinçer ve Osman 
Boyner gibi isimler yer almıştı.

Ekonomist ve sosyolog, European School of 
Economics'in rektörü ve Türkiye’de çok satan “Tanrılar 
Okulu” kitabının yazarı Stefano D’Anna, 5 Mayıs’ta Koç 
Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. İnteraktif seminer-
de, yaşamda karşılaştığımız sorunların daha geniş bir 
çerçeveden değerlendirilmesinin gerektiğini vurgula-
yan D’Anna, Tanrılar Okulu’ndaki “Dreamer” karakterine 
de sık sık atıf yaptı. Uygarlığın en önemli efsanelerinden 
biri karşısında böylesine basit bir açıklama getiren 
D’Anna, öğrencilere bizim dışımızda bir dünya olma-
dığını, değişimin kendimizden başlaması gerektiğini 
aktardı. Öğrencilerin görüşlerine de sık sık başvurulan 
sunum, toplu fotoğraf çekimi ve Profesör D’Anna’nın 
kitaplarını imzalamasıyla son buldu. 

Koç Üniversitesi, üniversite hayatına adım 

atacak olan lise öğrencilerini, 24 saat boyun-

ca Rumelifeneri Kampüsü’nde ağırlıyor. Bu 

yıl dördüncüsü düzenlenecek ve liselilere 

kampüs hayatını bir gün boyunca yaşatacak 

olan “Koç Üniversite’sinde 24 Saat” etkinliği 

20–21 Temmuz, 22–23 Temmuz 27–28 Tem-

muz, 29–30 Temmuz ve 3–4 Ağustos tarihleri 

arasında Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçek-

leşecek. Türkiye’de başka bir benzeri bulun-

mayan program dâhilinde henüz herhangi 

bir üniversiteye kayıt yaptırmamış öğrenciler, 

bu etkinlikle üniversiteli olmanın heyecanını 

yaşayıp, ilgi alanlarına göre istedikleri derslere 

girip, kampüsün spor, sinema ve yurt ola-

naklarından da faydalanacaklar. Bu proje ile 

geçtiğimiz sene 160 lise öğrencisini ağırlayan 

Koç Üniversitesi, rehber öğrencileriyle de 

katılımcı gençlere, gelecekleri ve meslek se-

çimleriyle ilgili kararlarını vermek konusunda 

destek olacak. Geçtiğimiz yıl etkinliğe, Özel 

Alman Lisesi, Robert Koleji, Beyoğlu Anadolu 

Lisesi, Üsküdar Amerikan Lisesi, Kabataş Erkek 

Lisesi, Notre Dame de Sion, Galatasaray Lisesi, 

St. Georg Avusturya Lisesi, TED Ankara Koleji 

ve Türkiye’nin her yerinden çeşitli Anadolu 

ve Fen Liseleri katıldı. Öğrencilerin katıldığı 

program çerçevesinde bilgisayar, elektronik, 

makina mühendisliği, kimya, psikoloji, hukuk, 

pazarlama ve ekonomi gibi dersler verildi. 

Öğrenciler, ilgi alanlarına göre katıldıkları 

dersleri, öğretim üyelerimizden aldı.

Bu yıl Diyarbakır'daki Dicle 
Üniversitesi'nde düzenlenen 
18. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim 
Uygulamaları Kurultayı (SİU), 
üniversitemizi gururlandıran 
bir başarıyla tamamlandı. Bil-
gisayar Mühendisliği doktora 
öğrencisi Yusuf Sahillioğlu, 
tez danışmanı Doç. Dr. Yücel 
Yemez ile beraber yazdığı "3B 
İzometrik Şekil Eşleme" adlı 
makale ile Alper Atalay En İyi 
Öğrenci Makalesi Yarışması’nda 
birinci oldu.

Bir günlüğüne Koç Üniversiteli

Koç’tan bir lider

KAMPÜSTEN NOTLAR

Prof. Stefano D’Anna 
Koç Üniversitesi’ndeydi! 

En iyi makale ödülü
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HABER

Zengin akademik kadrosuyla, öğrenci 
odaklı eğitimi benimseyen ve yaşatan, 
sağladığı sosyal imkânlarla Türkiye’deki 
pek çok üniversitenin önünde olan, presti-
jiyle mezuniyet sonrasında da öğrencilere 
avantajlar sağlayan Koç Üniversitesi, başarılı 
gençlerin bu zengin kaynaktan yararlanma-
sı için imkânlarını genişletiyor. Üniversite 
genelinde burslu öğrencilerin oranı artmaya 
devam ediyor. Şimdi her üç öğrenciden ikisi, 
burs desteklerinden yararlanıyor. İşte, Koç 
Üniversitesi’nin sağladığı burs olanakları:

Başarı Bursları: Üniversiteye girişte sınav 
sonucuna göre Koç Üniversitesi’ne yerleş-
tirilen öğrencilere tam burs, yarı burs ve 
1/4 kısmi burs imkânı sunuluyor. Karşılıksız 
burslar, normal öğrenim süresini ve yabancı 
dil hazırlık sınıfını kapsıyor. Çift anadal yapan 

öğrenciler için burs süresi, hazırlık progra-
mı, artı beş yıl olarak öngörülüyor. Derslere 
devamlılık gösteren öğrenciler akademik 
başarısızlıktan dolayı burs kaybı yaşamıyor. 
Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak 
yerleştirilen öğrenciler, üniversitenin başka bir 
programına yatay geçiş yaptıklarında da burs 
hakları devam ediyor. Ayrıca yaşam masrafla-
rına katkı olarak 10 ay süreyle mali destek ve 
yurtta kalma imkânından yararlanabiliyorlar. 

Başarı burslarında kategoriler
Semahat-Nusret Arsel ve Suna-İnan Kıraç 
Üstün Başarı Bursu: Koç Üniversitesi’nin çeşit-
li programlarına en üst sıralarda yerleştirilen 30 
öğrenciyi kapsıyor. Bursların en az üçer adedi 
Hukuk ve Tıp Fakülteleri’ne ayrılmış durumda. 
Bu burstan yararlanan öğrenciler, 2.000 TL 
tutarındaki giriş başarı ödülünü almaya hak 

kazanıyor. Eğitim ücretinin tamamından muaf 
olarak dokuz ay süreyle 500 TL burs desteği 
alıyor, yurtlarda iki kişilik odalarda kalabili-
yor. Öğrenim süresince ders kitabı giderleri 
karşılanıyor. 

Özel başarı bursu: Üniversiteye giriş sınavın-
daki sıralamaya göre, yerleştirildiği programın 
puan türünde ilk 300 öğrenci içinde olanlara 
sağlanan burs imkânı. Bu burstan yararlanan 
öğrenciler, 1.500 TL tutarındaki giriş başarı 
ödülünü almaya hak kazanıyor. Eğitim ücre-
tinin tamamından muaf olarak 10 ay süreyle 
440 TL burs desteği alıyor, yurtlarda iki kişilik 
odalarda kalabiliyor. Öğrenim süresince ders 
kitabı giderleri karşılanıyor. 

Yüksek başarı bursu: Üniversiteye giriş sına-
vındaki sıralamada ilk 1.000’e giren öğrencilere 

Koç Üniversitesi’ndeki burslu öğrenci sayısı her geçen yıl artıyor. Üniversitemizdeki her üç 
öğrenciden ikisi, burs imkânlarından yararlanıyor.

Her üç öğrencimizden ikisi burslu! 
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sağlanan burs imkanı. Bu burstan yararlanan 

öğrenciler öğrenim ücretlerinin tümünden 

muaf oluyor ve yurtlarda ücretsiz kalabiliyor. 

Ayrıca öğrencilere 10 ay süreyle ayda 440TL 

burs desteği sağlanıyor.

Tam başarı bursu: Bu burstan yararlanan 

öğrenciler öğretim ücretinin tamamından 

muaf olarak dokuz ay süreyle ayda 390 TL burs 

desteği alabiliyor. Ayrıca yarı zamanlı çalışma 

karşılığında yurtlarda ücretsiz olarak kalabili-

yor. 

Destek bursu: Koç Üniversitesi’nin destek 

burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere 

sağlanan bu burs, öğretim ücretinin %50’sini 

kapsıyor.

Kısmi burs: Koç Üniversitesi’nin kısmi burslu 

programlarına yerleştirilen öğrencilere 

sağlanan bu burs, öğretim ücretinin %25’ini 

kapsıyor.

Diğer burs imkânları 
Uluslararası Bakalorya (IB) destek bursu: 
IB diploma notu 32 ve üstü olan öğrencilerin 
eğitim ücretine %25 burs indirimi veriliyor.

Abitur destek bursu: Abitur diploma notu 2 
veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim 
ücretine % 25 burs indirimi veriliyor.

Matura (Reifeprüfung) destek bursu: 
Matura diploma notu 1.5 veya daha iyi olan 
öğrencilerin eğitim-öğretim ücretine %25 burs 
indirimi veriliyor.

Şehit çocukları bursu: Burssuz program-
lardan birine yerleşen şehit çocukları, başarı 
burslu öğrenci kategorisinde değerlendiriliyor.

İhtiyaç bursu: Burssuz olarak yerleştirilen 
öğrencilerin ailelerinin mali durumunda ciddi 
bir değişiklik olması halinde sınırlı sayıda 
öğrenciye burs komitesince tam veya kısmi 
burslar verilebiliyor. Üniversiteye yeni giren 

öğrencilerin ilk yıllarını tamamlamadan ihtiyaç 
bursundan yararlanması mümkün olamıyor.

Öğrenci Dekanlığı bursu: Öğrenci Dekanlığı 
bünyesindeki faaliyetlere katkı karşılığında, bu 
burstan yararlanılabiliyor. 

Kitap bursu: İhtiyaç durumlarına göre değer-
lendirme yapılarak öğrencilerin kitap giderleri 
kısmi ya da tam olarak karşılanıyor.

Karşılıklı burs: Hemşirelik programına yerleş-
tirilen öğrencilere sağlanan burs olup, eğitim-
öğretim ücretini, yurtlarda ücret ödemeden 
kalmayı ve masraflara katkı payını kapsıyor.

Uluslararası Bakalorya(IB), Fransız Bakalor-
ya, Matura ve Abitur diplomalı öğrencilere 
yatay geçiş imkanı: Bu dört diplomadan 
birinde belirlenen notu sağlayan öğrenciler, 
birinci yılın sonunda not ortalamasının en az 
2.80 olması koşuluyla,  aynı puan türünden 
başka bir bölüme geçiş yapabiliyor. 
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Araştırmalar, gençlerin girişimciliği seçip, 

başarılı olabilmesi için rol modellerinin ol-

ması ve girişimcilik sürecini tanımalarının çok 

önemli olduğunu ortaya koyuyor. Bir gencin 

girişimci olması için ya ailesinde böyle bir 

örnekle karşılaşmış olması gerekiyor ya da 

küçük yaşta çalışmaya başlayarak, işin içinde 

yoğrularak deneyim ve cesaret kazanması.

Örneğin memur bir aileden daha az girişimci 

yetişiyor. Çünkü girişimci olmak risk alma-

yı gerektiren bir sürece atılmak anlamına 

geliyor. Konu hakkında bir şey bilinmiyorsa 

bu iş daha da korkutucu görünüyor. İşte, Yeni 

İş Geliştirme (New Venture Development) 

dersinde öğrencilere, eksik kalmış ya da arka 

bahçelerinde bulunmayan bazı deneyimler 

kazandırılıyor ve gençlerin girişimci olmak 

için gereken cesareti kazanmalarına katkı 

sağlanıyor. 

Yeni fikirler, yeni fırsatlar 
Yeni İş Geliştirme dersi Doç. Dr. Özden Gür 

Ali tarafından veriliyor. On yıl ABD’de GE’de 

araştırma geliştirme ve ZS Associates’da 

analitik yönetim danışmanlığı deneyimle-

rinden sonra 2004’te Koç Üniversitesi’nde 

İşletme dalında görev yapmaya başlayan Gür 

Ali, derse katılan öğrencilerin girişimciliğin 

her yönü hakkında eğitim aldıklarını ifade 

ediyor. MBA programı kapsamında yürütülen 

Dersimiz girişimcilik!

Koç Üniversitesi MBA 
programı, Yeni İş Geliştirme 
dersiyle, öğrencilere iş 
dünyasıyla bir arada oldukları 
gerçek bir deneyim yaşama 
fırsatı sunuyor.

HABER
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bu derste, öğrencileri yeni iş geliştirme 
konusunda heveslendirmeyi, girişim-
ciliği destekleyerek onların bilgi ve 
becerilerini artırmayı hedeflediğini 
vurguluyor.

Bu dönem yürütülen ders 14 hafta 
sürdü. İlk 7 haftalık dönemde Endeavor 
kurumuyla iş birliği içerisinde başarılı 
Türk girişimcilerinin yeni iş geliştirme 
süreçleri incelendi. Öğrenciler girişim-
cilerle tanışarak iş modelleri hakkın-
da tartışma fırsatı elde ettiler. Dersi 
alan öğrenciler sekiz gruba ayrılarak, 
mümkün olduğunca farklı alanlardan 
girişimciler hakkında bulgular toplaya-
rak, sınıfta sunumlar yaptı. Yeni bir iş 
fikri geliştirmek, fırsatları değerlendir-
mek ve biçimlendirmek adına oldukça 
farklı bakış açıları bir araya getirildi. 
Türkiye’de İpekyol, Pronet, Intercity, 
Uno, Big Chefs, Arzum ev aletleri, 
Airties, Monrol, ve Petfor’un yaratı-
cılarının hikayeleri incelendi. Ayrıca 
Almanya’dan Human Grid (clickworker.
com) kurucusu Alex Linden ve Paro ve 
Pratik Depo’nun kurucusu Engin Oytaç 
da derse misafir olarak katıldı, kendi iş 
planlarını nasıl geliştirip yatırımcılardan 
destek aldıklarını, yaşadıkları zorlukları 
ve başarılarını öğrencilerle paylaştı. 
“Focus on a profitable niche”, “Never, 

never give up!” girişimci hikâyelerinin 
ortak temaları olarak ortaya çıktı.

Tübitak’tan Betül Macit, öğrencileri 
Tübitak ve diğer kamu kaynaklarının 
yeni bir süreç veya mamül geliştiren 
yeni işleri destekleyen programları 
ve değerlendirme kriterleri hakkında 
bilgilendirdi. Odien Private Equity’den 
Ömer Müftüler özel yatırım sermayesi-
nin sunduğu olanakları ve bakış açısını 
anlattı. 

Projeler yarıştı
Dersin 7 haftalık ikinci bölümünde 
öğrenciler kendi iş fikirlerini üretip 
geliştirmek ve bunu iş planına dö-
nüştürmek için çalıştı. Daha sonra her 
grup üç fikirle sınıfın karşısına çıktı. Her 
fikir, üç dakikada anlatıldı ve hemen 
ardından oylama yapıldı. Bu sayede 
her grup, kendi fikirlerinin iyi yanlarını, 
eksiklerini, uygulanma potansiyelini, 
sorunlu yanlarını daha net bir biçimde 
görebildi. Öyle ki bazı gruplar, üç fikri 
de terk edip yeni bir fikre odaklanmak 
zorunda kaldı. Her grup kendi fikrini 
hayata geçirebilmek için geliştirdiği 
stratejileri, kaynak gereksinimlerini, 
finansal projeksiyonları içeren bir iş 
planı hazırladı. 

Doç. Dr. Özden Gür Ali: Öğrenciler kendilerini geliştirdi, 
girişimcilik konusunda öz güvenleri arttı, iş fikirlerine fark-
lı açılardan bakabilme, çözüm üretebilme ve bunları ifade 
edebilme yetilerinde ilerleme kaydetti. Dersin sonunda, 
jüri tarafından birinci seçilmekten daha önemlisi, yaşanan 
bu ilerlemeydi. Beni en çok mutlu eden herkesin motivas-
yonunun yüksek, kendi iş planlarını sahiplenmiş ve ortaya 
koyduğu projeden dolayı gururlu olmasıydı. Türkiye’nin 
girişimcilere gerçekten ihtiyacı var. Ders sürecinde 
bütün öğrencileri daha yakından tanıdım. Bu sınıftan, iş 
dünyasında birçok kişiyi istihdam edecek, katma değer 
yaratacak girişimcilerin çıkacağına inanıyorum. 

İnventRam Genel Müdürü Cem Soysal: Koç Holding ve 
üniversite, İnventRam’ın  yarı yarıya sahibi. Inventram, ino-
vasyon ve teknoloji yatırımı yapan bir şirket olduğu için 
Koç Üniversitesi’nde yeşeren her tür projeyle ilgileniyoruz. 
Ağırlıklı olarak Mühendislik ve Fen Fakültesi’nde yürütülen 
araştırma geliştirme projelerini destekliyoruz. Pazarlama, 
satış ve finansman iş dünyasının en önemli parçaları oldu-
ğu için MBA programının davetlisi olarak jüride yer aldım. 
Katıldığım süreçte, çok yaratıcı projelerle karşılaştım. 
Öğrencilerin fikirleri, iş planı hazırlama ve sunum biçimleri 
oldukça kaliteli. Türkiye adına çok iyi bir neslin yetiştiğini 
düşünüyorum. Koç Üniversitesi’nin gerçek hayata yönelik, 
çalışmalar yürütmesi ise çok doğru bir yaklaşım. Yatırım-
cıya sunum yapmak, bir fikri pazarlamak ve onu sermaye 
sağlaması için ikna etmeye çalışmak verimli bir antrenman 
sürecidir. ABD’deki okullarda da “case study” denilen ger-
çek hayat deneyimleri, bu vaka çalışmalarıyla elde ediliyor. 
Bence Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi MBA departmanı 
çok başarılı bir vaka çalışması ortaya koydu. Yatırım yap-
mayı gerçekten düşünebileceğim projeler bile çıktı.
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Son aşamada ise private equity şirketi Odien 
Group’tan Ömer Müftüler, InventRam Genel 
Müdürü Cem Soysal, Turkven temsilcisi, Koç 
Üniversitesi İşletme Ensititüsü Direktörü 
Prof. Zeynep Gürhan Canlı ve Doç. Dr. Özden 
Gür Ali’den oluşan jüri önünde sunumlar 
gerçekleştirildi. Gruplar 28 Mayıs’ta yapılan 
birbirinden ilginç sunumlarla jüriyi etkilemek 
için yarıştı. Değerlendirmeler sonucunda 
bir iş planının birinci seçilmesi amaçlanıyor-
du ancak iki grubun çalışması çok benzer 
puanlar alarak birinciliği paylaştı. Seçilen 
projelerden biri karayollarında, benzin istas-
yonlarında restoran zinciri kurma fikri, diğeri 
de kullanılmış marka kadın eşyalarının ikinci 
el pazarının oluşturulması üzerineydi. Değişik 
açılardan takdirle karşılanan bu projelerin 
hayata geçirilmesi Özden Gür Ali ve projeyi 
yürüten öğrencilerin ortak dileğiydi. 

Derste, her grup kendi fikrini hayata geçirebilmek için bir iş planı hazırladı. 
Sektörün önde gelen isimleri karşısında sunum yaptı.

Öğrenciler ne düşünüyor?

İsmet İnönü: Yurt dışında Ekonomi ve Psikoloji okudum. 
2005’te mezun oldum. 3 yıl Chicago’da çalıştım. Türkiye’ye 
döndükten sonra üniversiteleri araştırdım ve bana en uygun 
olanın Koç’un MBA programı olduğuna karar verdim. Dersi 
almaya başladığımız ilk iki haftada projeyi sadece bu kapsamda 
yürüteceğimizi düşünmüştük. Fakat sonra fikrimiz daha da şe-
killendi. Projemize daha çok inandık. Adı “Always Precious” olan 
projemizde, az kullanılmış ve çok iyi durumda olan lüks giyim 
eşyalarını ve aksesuarları bir internet sitesi aracılığıyla kendimiz 
satın alarak ya da sahipleri adına belli bir komisyonla pazarla-
mayı planladık. Biraz daha araştırma yaparak, hesapları daha 
gerçekçi bir hale getirerek hedeflediğimiz teorik büyümenin 
uzun vadede gerçeğe dönüşebileceğine inanıyoruz. 

HABER
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Cenk Özgür: 2008 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat 
bölümünden mezun oldum ve 1 senelik bir iş tecrübe-
sinin ardından Koç Üniversitesi’nde MBA eğitimine 
başladım. Yeni İş Geliştirme dersi, içimizdeki girişimci 
ruhunu ortaya çıkaran ve bize bu ruhu aşılamayı 
amaçlayan, teoriden çok pratiğe dayalı bir ders. 
İçeriği ve işleyişiyle girişimciliği gerçekten çok başarılı 
şekilde anlatan bu dersin, hayatının hangi döneminde 
olursa olsun kendi işini kurmayı düşünen kişiler için 
çok gerekli ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Biz 
projemizde düşük yatırım maliyeti ve düşük operasyo-

nel giderlere dayalı, belli bir segmenti hedefleyen bir 
lokanta zinciri oluşturduk. Ekibimizde herkes projeye 
kendi bilgileri ve bakış açılarıyla farklı katkılar sağladı. 
Bu farklı yaklaşımlar sayesinde projemiz gerçeğe 
uygun ve uygulanabilir bir boyut kazandı. Bu dersle 
beraber yeni bir iş kurmanın gerekliliklerini ve aşama-
larını öğrendik. Nasıl hareket etmemiz, ne tür araştır-
malar ve çalışmalar yapmamız gerektiğini kavradık. 
Kendi adıma, artık aklıma gelen fikirleri kâğıda döküp, 
fizibilitesini ve iş planını çıkarmayı çok iyi biliyorum. 

Mehmet Çelebi: 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi 
Makine Mühendisliği’nden mezun oldum. İş hayatına 
girmeden önce bir takım eksiklerimi tamamlamaya 
karar verdim. İşletme konusunda bilgi edinmek ve viz-
yonumu genişletmek adına bu programa başvurdum. 
Koç Üniversitesi’nin sektördeki pozisyonu gerçekten 
güçlü. Kendini sürekli yenileyen bir yapısı var. MBA 
süresi bir yıla düştü, fazla zaman kaybetmek istemedi-
ğim için bu da benim için bir avantajdı. 

Sektörden önemli kişilerin, ders kapsamında bilgiler 
vermesi çok yararlı oldu. Almanya’dan incelediği-
miz bir proje beni çok etkiledi. Ankara’da kurulup 
İstanbul’a taşınan bir restoranın geçirdiği süreci 
inceledim bu da beni heyecanlandırdı. Bu sürecin çok 
faydasını gördük. Son aşamada grup olarak insanların 
internet sitesine girerek hizmet talep etmesi ve bizim 
sağlayacağımız alt yapıyla bu taleplerin karşılanma-
sını amaçladık. Bu projenin uygulama potansiyelinin 
yüksek olduğuna inanıyoruz. 

Canan Karataş: Hacettepe Üniversitesi İngilizce 
İşletme mezunuyum. Yaklaşık üç yıllık bir iş tecrübe-
sinden sonra MBA programına katıldım. Seçmeli ders 
imkânları fazla olduğu, sektörden kişilere ve onlarla 
iş birliği içindeki uygulamalara yer vererek mezuniyet 
sonrasında büyük avantajlar sağladığı için Koç’ta MBA 
yapmaya karar verdim. 

Ders süresince interaktif ilişkiler belirleyici oldu. 
Girişimcilik adına gereken temel düşünce yapısını 
kazandık. Birbirimizden ve derse katılan konuşmacı-
ların deneyimlerinden çok şey öğrendik. “Pure 4 You 
Organics” adını verdiğimiz projemizi oluştururken çok 
emek harcadık ve titiz çalıştık. Bizim fikrimiz tamamen 
organik ve sertifikalı ürünleri, hizmet kalitesinin çok 
iyi olduğu, dolayısıyla fiyatların yüksek olmasından 
kaçınmayacak bir kitleye pazarlamak üzerineydi. Ürün 
yelpazemizi banyo köpükleri, sabunlar, banyo tuzları, 

şampuanlar, süngerler gibi, bir otelde bulunabilecek 
kişisel bakım ürünleriyle sınırladık. Butik oteller-
de satmaya başlayacağımız ürünlerin, müşteriler 
tarafından talep edileceğini ve böylece satış kanalını 
açabileceğimizi düşündük. Projemizi sadece bir ders 
yükümlülüğü olarak görmedik. Uygulanabilir olması 
için çaba sarf ettik. Sunumlar neticesinde aldığımız 
geri bildirimlerden, projemizin hayata geçirilebilecek 
bir potansiyeli olduğuna dair inancımız arttı. 

Bu dersi alacaklara tavsiyem süreç içinde edindikleri 
bilgiler ve deneyimler sayesinde ortaya çıkacak iş 
planlarını hayata geçirebilecekleri bir fırsat olarak 
görmeleridir. Projelerini benimseyecekleri ve sahiple-
nebilecekleri bir fikir üzerine oturtmalarını öneririm.  
Farkında olmayabilirler ama bekli de içlerinde bir 
girişimci yatıyordur. 
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MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sa-

natlar Bölümü’nün kuruluş amacını ve 

hedeflerini anlatır mısınız?

Eylül 2009 itibarıyla çalışmalara başladık. 

Öncelikli hedefimiz medya üzerine odak-

lanmak ve bunun sınırlarını, kapsamını 

belirlemekti. Medyayla ilgili bir bölüm 

kurmak istememizin en önemli sebeple-

rinden biri, farklı bir öğrenci kitlesini Koç 

Üniversitesi’ne çekmek istememizdi. Birçok 

fakülte ve bölümü barındıran üniversitemiz-

de daha yaratıcı, sanatsal yönü ağır basan, 

öğrenciler de görmek istiyoruz. Sanatsal 

ve entelektüel anlamda daha zengin bir 

kampüs oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece 

üniversitemizin farklı bir görünürlük kaza-

nacağını düşünüyoruz.

Medya üzerine bir bölüm kurmayı isteme-

mizin bir diğer sebebi, bu alanın çok hızlı bir 

gelişme göstermesi ve geleceğin mesle-

ği olması. Koç Üniversitesi olarak güçlü 

altyapımıza bir takım destekler sağlayarak 

“geleceğin mesleği” için liderler, yöneticiler, 

yaratıcı ve üretken öğrenciler yetiştirmeyi 

hedefliyoruz. İşte bunun için kapsamlı bir 

medya programı oluşturmak için çalıştık. 

Medya denildiğinde sadece sinema ve 

televizyondan bahsedemiyoruz artık;  

tamamen medya ile kuşatılmış durumdayız. 

Geleceğin medyasının liderlerini 
yetiştirmeyi hedefliyoruz

İnsani Bilimler ve Edebiyat 
Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Fatoş Gökşen, geleceğin 
medya liderlerini yetiştir-
mek hedefiyle yola çıkan 
Koç Üniversitesi Medya ve 
Görsel Sanatlar Bölümü’nü 
anlattı. 
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Medya çalışmaları söz konusu olduğunda 
birçok alanla çakışma olduğunu görüyoruz: 
Sosyoloji, psikoloji, işletme ve pazarlama, 
mühendislik… Sonuç olarak sadece fotoğraf 
ve medya eğitimi vererek bu çok boyutlu 
durumu öğrencilere aktarmak mümkün de-
ğil. Üzerinde önemle durduğumuz bir başka 
nokta da, Türkiye’de var olan medya, medya 
ve görsel sanatlar ya da iletişim fakültelerinin 
verdiği eğitimleri tekrarlamak yerine onları 
aşmaktı.

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanat-
lar Bölümü’nün kapsamını açıklayabilir 
misiniz?
Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Tasarım 
Bölümü’nün üç ayağı var: Medya kuramı, 
medya yönetimi ve medya üretimi: Medya 
kuramı, alanın disiplinlerarası niteliğine atıfta 
bulunuyor. Çünkü siyaset bilimi, sosyoloji, 
ekonomi, psikoloji gibi bilimlerle ilişkilendi-
rilmediği sürece medyayı anlamak mümkün 
değil. İster televizyon sanayisini ve şirketle-
rini, isterseniz Microsoft’u anlamaya çalışın; 
mutlaka sosyoloji, ekonomi, siyaset bilimi ve 
psikoloji hakkında bilginiz olması gerekiyor. 
İşte medya kuramı bunun için gerekli. Yine 
medya kuramı kapsamında televizyonun, 
internetin, çeşitli görsel mecraların insanlar 
üzerinde yarattığı etkilerin nasıl araştırıla-
cağı, böyle araştırmaların nasıl yürütüleceği 
anlatılacak. 

Medya yönetiminden bahsedecek olursak; 
öncelikle medya sanayinin, kültür sanayi 
anlamına geldiğini vurgulamak gerekiyor. 
Kültürel üretimin, nasıl yönetildiği çok önem-
li. Bunun için sadece pazarlama ya da reklam 
dersi vermeyeceğiz. Kültürel üretimin ardın-
daki dinamikleri ekonomi-politik açılardan 
anlatacağız. Bunun yanı sıra, halkla ilişkiler 
gibi pratik becerilerin kazandırılmasını 
amaçlayacağız. Medyanın ürettiği en önem-
li şey kültür olduğu için de, kültür sanayinin 
yönetimi üzerine dersler okutulacak.

Medya üretimi eğitimi ise, öncelikle fotoğ-
raf ve videoya odaklanıyor. Fotoğraf en 
temel görme sanatı olduğu için böyle bir 
seçim yaptık; sonra film, video, televizyon… 
Ancak amacımız televizyon programı nasıl 
yapılır ya da bir film nasıl çekiliri öğretmek 
değil.

Bildiğiniz gibi çok kuvvetli bir bilgisayar 
mühendisliği programımız var. Ondan 
destek alacak bir dijital tasarım medya 
bölümü oluşturulacak. Bölümümüzün cep 
telefonunun, dizüstü bilgisayarın görsel 
tasarlanmasından, içindeki oyunların gelişti-
rilmesine uzanan çok geniş bir kapsamı 
olacak. Öğrencilerin görsel tasarım yapabil-
me becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. 
Bu tamamen bakmakla ilgilidir. Dolayısıyla  
fotoğraf dersinin ilk senelerde okutulması, 
sağlam bir temel oluşturmak adına, çok 
önemli. 

Programa kabul koşulları nelerdir?
İlk defa öğrenci alacağımız için taban ve ta-
van puanları bilemiyoruz. Bu tercih edilme 
oranıyla ilgili olarak değişecek. Fakat prog-
ram kontenjanı 25 olarak belirlendi. 5 tam, 
5 yarı burslu ve 15 burssuz öğrenci alacağız. 
Eşit ağırlık puanına göre öğrenci kabul 
edeceğiz. Türkiye’deki diğer iletişim prog-
ramları sözel puanı dikkate alır. İki sebeple 
eşit ağırlık puanıyla yerleştirme yapacağız: 
Koç Üniversitesi’nin herhangi bir bölümün-
de okuyan tüm öğrencilerin başarılı olması 
gereken ortak bir çekirdek program var. Bu 
durum sözel ağırlıklı puanla okula yerleşen-

leri zorlayabiliyor. Görsel Sanatlar Progra-
mımız, Bilgisayar Mühendisliği ve İşletme 
gibi programlardan da Bölümü’nden destek 
alacağı için teknik eğitim önemli olacak. 
Bu yüzden de eşit ağırlık puanıyla öğrenci 
almayı tercih ediyoruz.

Medya ve Görsel Sanatlar Programı’nın 
öğrencilere sunduğu olanaklardan bah-
seder misiniz?
Öğrencilerin bu bölümün diplomasının yanı 
sıra sertifika almaları da mümkün olacak. 
Zorunlu dersler haricinde daha önce be-
lirttiğimiz medya kuramı, medya yönetimi 
ve medya üretimi bölümlerinden seçmeli 
dersler olacak. Öğrenciler, bu üç alandan 
hangisinde uzmanlaşmak isterse, bölüm 
diplomasının yanı sıra, o alanın sertifikasına 
da sahip olabilecekler. Tabii tercih edilirse, 
üç alanın dersleri de alınabilir. Ayrıca farklı 
programlara kayıtlı öğrenciler de, uzman-
laşmak istediği bir alanın seçmeli derslerini 
alarak, sertifika sahibi olabilecek. Tam 
olarak belirlenmedi fakat dört ya da beş 
seçmeli ders sunulacak. Kısacası Medya ve 
Görsel Sanatlar olarak, sadece bölüm öğ-
rencilerine değil tüm üniversiteye açık serti-
fika programları düzenleyeceğiz. Çünkü son 
dönemde gençler medya üzerine çalışmak 
için çok hevesli.

Program nasıl bir öğretim üyesi yapısın-
dan destek alacak?
Koç Üniversitesi’nin mühendislik, sosyo-
loji, psikoloji ve programımızla ilgili diğer 
alanlarda çalışan, araştırmalar yürüten çok 
sağlam bir öğretim üyesi kadrosu var. Zaten 
bu güçten destek alarak böylesine geniş 
kapsamlı bir program kurgulayabildik. 
Örneğin Bilgisayar Mühendisliği’nde oyun 
ve animasyon konusunda uzman öğretim 
üyelerimiz var. İşletme Fakültesi’nde pazar-
lama, reklamcılık, halkla ilişkiler konusunda 
çok yetkin bir kadro eğitim veriyor. Sosyolo-
ji bölümü, hemen her dönemde medya üze-

Hem geçmişten gelen başarılı 
öğretim üyelerimiz hem de program 

bünyesinde görev alacak yeni 
arkadaşlarımızla Eylül 2010’da 

derslere başlayacağız. 
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rine dersler okutuyor. Psikolojide tamamen 
medya ve ikna teknikleri üzerine çalışan bir 
arkadaşımız var. Bütün bunların yanında 
ilk dört yıl içinde beş yeni öğretim üyesi 
kadroya alınacak. Görsel tasarım alanında 
uzmanlaşmış ve medya üzerine dokto-
rası bulunan iki öğretim üyesi şimdiden 
kadromuza alındı. Medya üzerine doktorası 
bulunan arkadaşımız, internet, cep telefonu 
gibi yeni mecraların demokrasi ve siyasetle 
ilişkisi üzerine çalışmalar yürütüyor. Kısacası 
hem geçmişten gelen başarılı öğretim 
üyelerimiz hem de program bünyesinde 
görev alacak yeni arkadaşlarımızla Eylül 
2010 itibarıyla derslere başlamaya hazırız. 
Ayrıca kısa bir süre içinde lisansüstü eğitime 
geçmeyi hedefliyoruz.

Programın diğer üniversitedeki bölüm-
lerden farkını özetleyebilir misiniz?
Uzun zamandır araştırmalar yürütüyoruz. 
Var olanın tekrarından kaçınmak, en önemli 
amacımız. Diğer üniversitelerde birçok 
alanda eğitimler veriliyor. Ancak bölümlerin 
kapsadığı alanlar oldukça kısıtlı. Örneğin 
sadece fotoğrafçılık ve video eğitimi alan 
bir öğrenci alanına hakim biri olabilir 
fakat sadece bu alanda çalışabilir. Benzer 
şekilde sadece pazarlama, reklamcılık ya 
da halkla ilişkiler eğitimi veriliyor bir çok 
iletişim bölümünde. Öğrenciler kuramdan 
ve yönetimden haberdar olmadan mezun 
oluyor. İş hayatında başka bir alana yönel-
me fırsatı kısıtlı oluyor. Medya ve Görsel 
Sanatlar Bölümü’nden mezun öğrencilerin 
çok geniş bir alanda çalışabilecek donanıma 
sahip olması bizim farkımız olacak. Örne-
ğin kuramdan mezunsa film eleştirmenliği 
yapabilecek. STK’da, iyi eğitilmiş bir sosyal 
bilimci olarak görev yapabilecek. Akademik 
kariyer yapmayı hedefleyenler ciddi bir 
altyapıyla doktoraya başlayacak. Bunun 
için de kurama çok önem veriyoruz. Sadece 
televizyoncu, fotoğrafçı, filmci değil aynı 
zamanda kuramcı, kavram geliştiren, hem 
yönetebilecek hem de üretebilecek öğren-
ciler yetiştireceğiz. 

Çok daha bütünsel ve disiplinlerarası bir 
yaklaşımı benimsiyoruz. Çünkü farklı olmayı 

ve mezunlarımızın geniş bir alanda seçim 
yapabilmelerini amaçlıyoruz. Yani buradan 
mezun olan bir öğrencinin çalışabileceği o 
kadar çok alan var ki… Mezunlarımız rek-
lam, film, araştırma, PR, insan kaynakları ve 
pazarlama şirketlerinde çalışılabilir. Televiz-
yonda yapımcı veya yönetici olarak görev 
alınabilir. IBM’de, Apple’da, Microsoft’ta 
çalışabilir... Biz bütün bu yelpazeyi kapsa-
yacak mezunlar vermeyi bekliyoruz. Tabii 
ki herkes aynı başarıyı gösteremeyebilir; 
sertifika programlarını da bunu düşünerek 
oluşturduk. Hem kuram hem de yönetim ve 
üretim eşit ölçüde iyi yapılamayabilir. Ama 
en azından birinde uzman diğer ikisinde de 
birikim sağlamış olarak mezun olacaklar. 

Yetiştirmek istediğimiz öğrenci profiline bir 
örnek vermek istiyorum: Son yıllarda, aileler 
çocukların sürekli bilgisayar başında oyun 
oynayarak zaman geçirmesinden şikayetçi. 
Bu bölümden mezun olacak bir öğrencinin 
bu sorunu çözmek adına, sanal ortamda-
ki bir oyunu sokaktaki bir çocuk parkına 
uyarlamayı düşünebilmesini istiyoruz. Ger-
çekle sanalı birleştiren bu fikir için sadece 
teknik bilgi yeterli değildir. Bu sosyoloji 
ve psikoloji gibi bilimlerde bir arka plana 
sahip olmayı gerektirir. İşte, Koç Üniversitesi 
Medya ve Görsel İletişim Programı’nın da 
hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir alan 
olarak, yaratıcı ve üretken öğrenciler yetiş-
tireceğine inanıyoruz. Çok çabuk yenilenen 
teknolojilere ayak uydurmak için böyle bir 
program şart.

Program, sağlam bir alt yapı gerektiri-
yor. Bu nasıl sağlanacak ve öğrenciler 
nasıl bir uygulama alanı bulacak?  
Temel olarak çok gelişmiş bir fotoğraf 

stüdyomuz olacak. İlerlemiş teknikleri kul-
lanabileceğiz. İki tane de Mac laboratuva-
rımız olacak. Öğrencilerin görsel tasarımlar 
yapabileceği çok gelişmiş programlar satın 
alıyoruz. En yeni teknolojileri barındıran ve 
bunlardan destek alan bir altyapımız olacak. 
Uygulamaya gelince, günümüzde Artist In 
Residence programları önem kazanmaya 
başladı. Bu program kapsamında, alanında 
çok ünlü, çok yetkin sanatçılar kampüsümü-
ze gelecek.  Mesela Nuri Bilge Ceylan -bunu 
sadece hayal ettiğimiz bir örnek olarak 
söylüyorum- gibi alanında yetkin bir isim, o 
süreçte kendisi ne üretiyorsa, öğrencilerle 
bunu paylaşacak. Sadece ders vermekten 
bahsetmiyoruz; kişinin üretim sürecindeki 
yaşam alanı kampüsümüz olacak ve öğren-
cilerle iç içe çalışmalar yapılacak. Gelen kişi, 
ürettiği projeye öğrencileri de katabilecek. 
Bu kişi bir bilgisayarcı, sinemacı, fotoğrafçı 
ya da görsel tasarım uzmanı olabilir. Her 
dönem farklı gruplar oluşturmayı hedefli-
yoruz. Çünkü programın kapsamı çok geniş 
olduğu için sadece kitaplardan yararlanmak 
yeterli değil. 

Medya ve Görsel İletişim Programı, iyi işledi-
ği zaman hem çok iyi bir eğitim aracı olacak 
hem de Koç Üniversitesi’nin görünürlüğüne 
katkı sağlayacak. Dışarıdan baktığımızda 
üniversitemizin potansiyelini çok fazla 
yansıtmadığını fark ediyoruz. Böyle bir bö-
lüm, eksik kalan yaratıcı sanatlar tarafımızı 
öne çıkaracak, üniversite daha canlı, genç 
ve dinamik yüzüyle yansıtılacak. Çünkü 
üniversite dinamizmi içinde barındıran bir 
kurumdur.

Üniversite öğreniminin yanlış anlaşılmasının 
bir sonucu olarak Türkiye’de üniversitenin, 
meslek edindirme gibi bir misyonu olduğu 
düşünülüyor. Oysaki üniversite öğretmeyi, 
düşündürmeyi, dünya görüşü kazandır-
mayı amaçlar. Öğrenim süresince edinilen 
bilginin eskime yaşı çok kısadır. Bunun için 
üniversite, araştırma yapmayı öğretmeli, 
nasıl yeni bilgiler edinileceğini anlatmalıdır, 
öğrenmeyi öğretmelidir.  Biz bunu başara-
cağımızı umuyoruz.

Artist in Residence 
programları kapsamında alanında 

çok yetkin olan kişiler, üretim 
süreçleri boyunca çalışmalarını 

kampüsümüzde öğrencilerle birlikte 
yürütecek.

MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR
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ALIS, öğrencilerin üniversiteye uyumu ve 

hayat başarısı için gerekli bilgi ve beceriler 

konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 

tasarlandı. Prof. Dr. Zeynep Aycan ve Uzman 

Psk. Esra Tuncer tarafından yürütülüyor. 

ALIS’te hedef belirleme, zaman yönetimi, 

etkili ders dinleme, stres yönetimi, yaratıcılık, 

iletişim, takım çalışması ve proje yönetimi gibi 

konular ele alınıyor. Türkçe yapılan derslerde 

eğlenerek ve deneyerek öğrenme prensibi 

benimseniyor, bilgilerin kalıcılığını sağlamak 

hedefleniyor. Rol oynama ve canlandırmaya 

dayalı yaşantısal çalışmalar, bilgilerin daha 

kalıcı olmasını mümkün kılıyor. Öğrencilerin 

ön planda olduğu programda her konuya 

göre sunumlar, oyunlar, tartışmalar ve grup 

çalışmaları yer alıyor. Eğitici ise ders sürecinde 

öğrencilere rehber olma ve onları cesaretlen-

dirme görevini üstleniyor.

Öğrenci gözüyle ALIS
ALIS’in içeriği 2010-2011 akademik yılında Koç 

Üniversitesi’ne girecek öğrenciler için sürp-

rizlerle dolu olacak. Bu dönem ALIS’e katılan 

öğrencilerin ders hakkındaki izlenimleri şöyle:

• ALIS alışılagelmiş derslerden çok farklı. İleride, 

şu an fark etmediğim faydalarını da göreceğimi 

düşünüyorum.

• Dersteki uygulamalarda kendi gücümün farkı-

na vardım. Öğrendiklerim, hedefime sıkı sıkıya 

bağlanmama yardımcı oldu.

•ALIS sayesinde insanlara anlatabileceğim farklı 

deneyimler yaşadım. Ders sayesinde eğlendirir-

ken de öğretilebileceğini gördüm.

• Bu çalışmada kazandıklarım çok değerli; grup 

çalışma taktikleri, anlayış, sorumluluk, zamanın 

değeri...

• ALIS’te oynadığımız oyunlar sayesinde bazı 

konuların ne kadar önemli olduğunu fark ettim. 

İnsan bir şeyin somut halini gördüğünde daha 

iyi anlıyor.

• En başta bu dersin sadece sosyalleşme amacı 

taşıdığını sanmıştım. Şimdi bakıyorum da, ALIS 

aklımda birçok soru uyandırdı ve beni daha çok 

öğrenmeye, kendimi geliştirmeye teşvik etti.

• ALIS'te yaptığımız çalışmalar bana, olaylara 

farklı açılarından bakmayı öğretti.

• Hedef Belirleme dersinde, hedeflerimi yazarak 

üzerinde çalışma yaptığım kâğıdı asla atmaya-

cağım. Yeni bir adım atarken her defasında bu 

yazdıklarımdan faydalanabileceğimi düşünü-

yorum. 

• ALIS bizi, üniversitedeki akademik hayatla 

bütünleştirmekten daha da fazlasını başardı, ha-

yatın içinden çıkabilecek zorluklara da hazırladı.

Hayatın içinden, hayata dair bir ders 

İlk uygulaması 2010 
bahar döneminde yapılan 
ALIS yani Academic 
and Life Skills dersi Koç 
Üniversitesi’ne giren 
tüm öğrencileri hem 
akademiye hem de hayata 
hazırlayacak.
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TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN ÇALIŞMALARI

KOÇ-KAM ilk etkinliğini gerçekleştirdi

Koç Üniversitesi Toplumsal 
Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları 

Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(KOÇ-KAM), 13 Mart 2010’da 

ilk çalıştayını düzenledi. 

Toplumsal cinsiyet rollerini kavramak
Gerçekleştirilen çalışmaların ve bu çalışmalardan yola çıkarak 
üretilecek politikaların uygun, yerinde ve doğru olabilmesi için, 
öncelikle Türkiye’de kadının konumunun ve yaşantısının anla-
şılması gerektiği ifade edildi. Bu amaçla Türk kadınının profilini 
çıkarmaya yönelik araştırmalar yürütülmesinin önemi vurgulandı. 
Ayrıca bilimsel kaynakların feminist bakış açısıyla değerlendirilip 
yorumlanmasının yanı sıra, gerçekleştirilecek çalışma ve ürünlerde 

KOÇ-KAM, 13 Mart’ta düzenlediği çalıştayda üniversitelerin top-
lumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları konularında çalışan merkez 
veya yüksek lisans temsilcilerini Koç Üniversitesi’nde bir araya 
getirdi. Açılış konuşmaları Prof. Dr. Umran İnan ve KOÇ-KAM Mü-
dürü Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı tarafından yapıldı. Katılımcılar 
Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları konularında 
çalışan merkezlerin ve yüksek lisans programlarının iletişim ve 
iş birliği içinde olmasının önemini vurguladı. Gösterilen çabanın 
devam ettirilmesi ve bu amaçla bir iletişim ağı kurulmasının yararı 
üzerinde fikir birliği sağlandı. Böylece, çalışmalarda eş güdüm ve 
uyumu yakalamanın mümkün olacağı dile getirildi. 

Sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla el ele
Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konusunda 
ilerleme kaydedilebilmesi için, bu konuya odaklanan sivil toplum 
ve kamu kuruluşlarıyla da bağlantı kurulması ve ortak projeler 
gerçekleştirilmesi gerektiği konuşmacılar tarafından sık sık vurgu-
landı. Teorik çalışmalar yapmanın yanı sıra bunların pratiğe geçi-
rilmesi ve uygulanması konusunda bu kuruluşların işlevi üzerine 
fikir alışverişinde bulunuldu. 

Üretilecek politikaların 
uygun, yerinde ve 
doğru olabilmesi 
için Türk kadınının 
profilini çıkartmak çok 
önemli.
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de bunun ön planda tutulmasının, feminist 
kuram ve yöntemlerin kullanılmasının gerektiği 
dile getirildi. Toplumun her kesiminde ve 
gündelik yaşantıda (iş hayatı, aile, eğitim vb.) 
gözlemlenen hiyerarşik yapının değerlendiril-
mesi ve bireylere dayatılan toplumsal cinsiyet 
rollerinin incelenmesinin ve bu konuda toplu-
mun bilinçlendirilmesinin önem taşıdığına da 
değinildi.

Güncel politikalar, toplumsal 
cinsiyet ve kadın çalışmaları
Çalıştayda toplumsal cinsiyet ve kadın çalışma-
larının günlük politikalardan ayrı bir yapı-
lanma şeklinde sürdürülemeyeceği özellikle 
vurgulandı. Güncel politikaların geliştirilmesi 
esnasında bu konunun dikkate alınmasının 
nasıl sağlanacağı tartışıldı. Bilimsel çalışmala-
rın güncel politikaların uygulanması konu-
sunda da yol gösterici bir niteliği olduğuna, 
bu nedenle teorik çalışmaların uygulamaya 
aktarılabilmesi için iletişim ve paylaşımın 
sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekildi. 
Ayrıca kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet 
konularında gündem oluşturulmasının yapıcı 
ve eleştirel rolü tartışıldı. Sorunlarla ilgili yeni 
politika önerilerinin geliştirilerek bu önerilerin 
ilgili kurumlarla olabildiğince paylaşılmasına 
karar verildi.

Küresel-yerel ilişkisi
Çalıştayda küresel feminist bakış açısına önem 

verilmekle birlikte, lokal bir feminizm oluşturul-

masının da gerekli olduğu vurgulandı. Küresel 

ve yerel bakış açılarının farklılığı üzerinde 

duruldu. Birinin diğerini engellediği noktaların 

saptanması ve bu durumun çalışmalar sırasın-

da dikkate alınması gerektiğinin altı çizildi. Bu 

konuda yapılması gerekenler üzerine görüş-

mek için ileriki çalışmalarda gündem maddesi 

oluşturulmasına karar verildi.

Bilgi birikimini artırmak 
Katılımcılar tarafından üzerinde durulan bir 

diğer önemli konu da, Türkiye’de toplumsal 

cinsiyet ve kadın araştırmaları konularında 

faaliyet gösteren merkez ve yüksek lisans 

programlarının uzmanlık alanlarının belirlen-

mesine yönelik bir çalışma gerçekleştirilmesiy-

di. Bu sayede, her bir birimin güçlü yönlerini 

diğerleriyle paylaşmasının sağlanabileceği ve 

yeni kurulan merkezlere gerekli destek ve bilgi 

birikimi aktarımı yapılabileceği görüşüne varıl-

dı. Farklı uzmanlıkların ve güçlü yönlerin tespiti 

sayesinde, spesifik rollerin belirlenebileceği ve 

daha verimli çalışmalar gerçekleştirilebileceği 

vurgulandı. KOÇ-KAM, çalıştayı takiben bu 

amaca yönelik çalışmalarını başlattı.

1)  Prof. Dr. Serpil Sancar 
 (Ankara Üniversitesi KASAUM) 

2)  Prof. Dr. Yıldız Ecevit 
 (ODTÜ Kadın Araştırmaları Merkezi)

3)  Doç. Dr. Nesrin Çobanoğlu 
 (Gazi Üniversitesi)

4)  Doç. Dr. Dolunay Şenol 
 (Kırıkkale Üniversitesi) 

5)  Prof. Dr. Uğur Öner  
 (Çankaya Üniversitesi)

6)  Prof. Dr. Belkıs Kümbetoğlu   
 (Marmara Üniversitesi Kadın   
 İşgücü  İstihdamı Araştırma ve   
 Uygulama Merkezi)

7)  Yrd. Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu   
 (İstanbul Üniversitesi, Kadın Eserleri   
 Kütüphanesi)

8)  Prof. Dr. Nermin Abadan Unat 
 (Boğaziçi  Üniversitesi, Danışman) 

9)  Prof. Dr. Zeynep Direk 
 (Galatasaray Üniversitesi ve Koç   
 Üniversitesi)

10)   Prof. Dr. Fatmagül Berktay 
 (İstanbul Üniversitesi)

11)   Prof. Dr. Deniz Kandiyoti 
 (University of London, School of Oriental  
 and African Studies)

12)   Prof. Dr. Feride Acar 
 (ODTÜ)

13)   Prof. Dr. Ayşe Buğra 
 (Boğaziçi Üniversitesi)

14)   Araş. Gör. Özge Atalay 
 (İTÜ)

15)   Hilal Kuşçul 
 (AÇEV) 

1)  Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı 
 (KOÇ-KAM Müdürü, Psikoloji Bölümü) 

2)  Yrd. Doç. Dr. Hülya Durudoğan 
 (KOÇ-KAM Müdür Yardımcısı, Felsefe   
 Bölümü)

3)  Prof. Dr. Zeynep Aycan 
 (Psikoloji Bölümü)

4)  Doç. Dr. Dilek Barlas 
 (Tarih Bölümü)

5)  Doç. Dr. Bertil Emrah Öder 
 (Hukuk Bölümü)

6)  Yrd. Doç. Dr. Özlem Altan Olcay   
 (Uluslararası İlişkiler Bölümü)

7)  Doç. Dr. Deniz Yükseker 
 (Sosyoloji Bölümü)

Konuşmacılar, küresel feminist bakış 
açısına önem verilmekle birlikte, yerel 
bir feminizm oluşturulmasının da 
gerekli olduğu vurguladı.

Çalıştayın Koç Üniversitesi 
dışından katılımcıları:

Koç Üniversitesi katılımcıları

Generated by PDFKit.NET Evaluation

Click here to unlock PDFKit.NET

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


20

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Hocam bize William Wordsworth’ü kısaca 
tanıtabilir misiniz? 
Elbette, şair 1770 yılında doğar, küçük 
yaşta anne babasını kaybeder, kendisine 
pek de iyi davranmayan akrabalarının 
yanında bulamadığı mutluluğu sık sık 
kırlarda, bayırlarda gezerek arar. Şiirinin 
en büyük esin kaynağı olan Tabiat’la 
tanışmasını da bu aylak saatlere borçludur. 
Cambridge Üniversitesi’nde okur, Şavkar 
Altınel tarafından Türkçe’ye çevrilen “İhtiyar 
Denizcinin Türküsü” adlı unutulmaz şiiri 
yazan filozof şair Samuel Taylor Coleridge’le 
bu okulda tanışır, ki dostlukları çok uzun 
yıllar sürecek, sohbetleri Wordsworth için 
son derece verimli olacaktır.  

Günümüzde pek rastlanmayan bir 
dostluktan söz eder gibi konuşuyorsunuz 
sanki.
Ah evet, kilometrelerce yürüyüp ziyarete 
geldiği Wordsworth’ün evinde sabahlara 
kadar şiir konuşur, sayfalar tutan yeni 
çalışmalarını saatlerce birbirlerine 
okurlarmış. Size bu sabrı ve ilgiyi gösterecek 
arkadaşlarınız var mı? Varsa ne mutlu size.

Kendimizi daha fazla kötü hissetmeden, 
şaire dönersek…
Ne diyorduk, işte bu dostluğun ve İngiltere 

Romantik şiirin babası Türkçe’de 
Koç Üniversitesi Edebiyat 
Kulübü’nden Raşel Uzun ve 
Egemen Bozdağ, 
19. yüzyıl İngiliz şairlerinden 
William Wordsworth’e ait 
“The Prelude”u dilimize 
kazandıran Dr. Nazmi Ağıl ile 
hoş bir söyleşi gerçekleştirdi.  
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kırlarının verdiği ilhamla (“Ne zaman bir gök 
kuşağı görsem kalbim yerinden oynar” der 
mesela, ya da rüzgârda salınan nergislerle 
birlikte dans etmek ister) 18’nci yüzyılın neo-
klasik şiirinden bunalmış okurlara romantik 
dönemin kapılarını açar. 

Siz de bu sözlerinizi birazcık açabilir 
misiniz?
Siz istediniz çocuklar, öyleyse ders bitince 
beni durdurun: Romantik hareket hem 
endüstri devrimi sonrası kentlerde görülen 
sefaletten, hem Fransız devriminin ateşlediği 
özgürlükçü düşüncelerden ve elbet sayısız 
başka toplumsal nedenden doğar. Uyum, 
rasyonalite, materyalizm yorgunu bireyin 
akıl dışı, kendiliğinden, duygusal, gizemci 
ve aşkın olana karşı duyduğu özlemin 
sonucudur. Bu dönemde basit hayatlar süren, 
sıradan ve yoksul insanların deneyimlerine 
önem verilmiş, tabiat, hayal gücü öne 
çıkmış, sanat dış gerçekliğe değil, sanatçının 
iç dünyasına tutulan bir ayna görevini 
üstlenmiştir.   

Kitabımıza gelirsek,  alt başlığı “Bir Şairin 
Zihinsel Gelişimi”dir. Wordsworth insanın 
tarih içindeki serüvenini bütünlüklü biçimde 
ele alacağı oylumlu bir kitap yazmak 
niyetindedir. Fakat böylesi bir girişime ne 
kadar hazır olduğunu anlayabilmek amacıyla 
kendi zihinsel birikimini mercek altına almaya 
karar verir, zaten kitap bu yüzden “Prelüd” 
yani “Giriş” adını taşır. 

Giriş şu elimizde tuttuğumuz 200 sayfayı 
aşkın kitapsa, asıl eseri düşünemiyoruz? 
Merak etmeyin, o da düşünememiş zaten, 
asıl kitaba sıra hiç gelmemiş. “Prelüd”ü 
yazarken bir de bakmış ki söylemek 
istediklerinin nerdeyse tamamını koymuş 
içine. 

Neleri koymuş mesela?
Henüz masum ve tabiatla doğrudan 
bağ kurduğu dönem olması nedeniyle 
çocukluğunu, okul yıllarında kitaplara 
duyduğu ilgiyi, Fransız Devrimi hakkında 
Paris’teki şahsi gözlemlerinden kaynaklanan 
düşünceleri, insanlık sevgisini, hayal 
gücünün önemini. 

Edip Cansever gibi söylersek “Kitap da 
kitapmış ha!”
Hem de ne kitap. 1805’te ilk versiyonunu 
kaleme aldığı bu uzun şiire tekrar tekrar 
dönmüş usta, 1850 yılında yayınlamaya 
hazır hissettiğinden değil, ömrü vefa 
etmediğinden bitirmek zorunda kalmış, kitap 
da eşinin verdiği adla ölümünden sonra 
yayınlanmış.

Peki,  bu kitabı çevirmek neden 
gerekliydi? 
Çünkü bu kitap hem dış gerçekliğe bakıyor, 
hem de ona bakan aklın kendi süreçlerine 
odaklanıyor, 20 yüzyılda ortaya çıkan 
bilinç akışının, postmodern eserlerdeki 
üst-anlatının öncüsü bir bakıma; bireyin 
kişiliğinde koca bir insanlık destanı; en 
önemlisi de elimizden kayıp giden tabiata 
bir övgü, bize ancak onun içinde nefes 
alabileceğimizi hatırlatan.   

İşte şair siz! şiirleriniz ayrı bir sohbet 
konusu, ama hocam bir çevirmen olarak 
bu kitapla ilgili yaşadıklarınızdan söz 
etmenizi istesek?
Pekala, öncelikle şunu söylemeliyim: Her 
ne kadar az önce kitabı seçme nedenlerimi 
belirttimse de hiçbiri şiirin ilk sayfasındaki 
enerji ve coşkunun beni teslim alması kadar 
önemli değildi. Şehirden kaçışı anlatan 
o dizeler, o çocuksu sevinç, sayfadan 
taşarak bana da ulaştı, tüm yaratıcı 

çalışmaların öncesinden yaşanan bir şeylerin 
eşiğindeymişim duygusuna kapıldım ve işte 
toplam dokuz ay süren çabamın karşılığı. 
Kitabın adını “Prelüd” olarak çevirdim 
çünkü “Giriş” ya da “Önsöz” daha çok yazılı 
bir metin için kullanılır, oysa Wordsworth 
“şarkı” diyor yazdıklarına.“Prelüd”ü bir 
müzik terimi olduğu için tercih ettim. Şairin 
gençliğindeki ataklığını daha doğrudan 
ve daha keskin ifadelerle yansıtan 1805 
metninin yerine 1850 metnini seçmem 
ise ona saygımdan, kendisini en son nasıl 
sunmak istemişse öyle görünsün diye 
düşünmemden. İçerik açısından bir güçlük, 
şiirde şairin yaşamına ait sayısız ayrıntının 
yer alması, tüm göndermelerin tek tek 
araştırılıp doğru yorumlanmasıydı Bu amaçla 
çok sayıda mektup ve biyografik kaynak 
okudum, tüm dipnotları ayrıntılı olarak 
çalıştım. Şairin farklı anlamlarda kullandığı 
“fancy” ve “imagination” sözcükleri bizim 
sözlüklerde aynı kavramlarla karşılanıyor, 
beni epey yoran bu sorunun içinden 
“imgelem” ve  “hayal gücü” diyerek çıktım. 
Dil bağlamında, şair İngilizce’deki yan 
cümleciklerin yardımıyla sonsuz uzunlukta 
cümleler kuruyor, onları özneyle yüklemin 
arasına pek fazla yığma yapmaya gelmeyen 
dilimize çevirmek başlı başına bir dertti, kaldı 
ki orijinalinde bile anlam sık sık bulanıyordu.

Çoğu zaman bir kitabın yazarına bakarız 
da, çevirisi sırasında ona verilen emeği, 
bu emeğin sahibini göz ardı ederiz. 
Bu açıklamalarınız bize bundan sonra 
farklı bir bakış kazandırdı. Hem bu 
güzel çabanız hem bizimle bu söyleşiyi 
gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür 
ederiz. Kitabı en kısa sürede edinip 
okuyacağız. 
Başka şansınız var mı? Gelecek dönemdeki 
dersimizin konusu zaten!      
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MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Koç Üniversitesi, kısa 
sayılabilecek geçmişine rağmen 
dünya standartlarına ulaşmış 
bir araştırma kültürüne ve 
mühendislik laboratuvarlarına 
sahip. 

Koç Üniversitesi, enerjiye 
odaklandı
İnsanoğlu, var olduğu günden beri dünyanın 

ona sunduğu kaynakları tüketiyor. Üstelik 

bu tüketim sadece kendi enerjisini sağlamak 

için ihtiyaç duyduğu kadarıyla sınırlı 

kalmıyor. Günümüzde doğal katı ve sıvı 

yakıt rezervlerinin önemli bir bölümünün 

tükenmesi bir yana, sanayi ve taşımacılıkta 

kullanılan yakıtların zararları ve bize geri 

dönüşünün boyutları yeni yeni anlaşılıyor. 

Şu an kullanılan ve gözle görülür bir şekilde 

azalan enerji kaynaklarına olan bağımlılığımız 

ise olayın bir başka boyutu... Çözüm olarak 

alternatif enerji kaynaklarının bulunması, 

geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi giderek 

önem kazanıyor. Bir süredir bu konuda 

yapılan kapsamlı çalışmalar elle tutulur 

sonuçlar vermeye başladı. Örneğin hidrojen 

veya biyodizel gibi alternatif yakıtlarla 

çalışan otomobiller geliştirilmeye başlandı. 

Ancak alternatif enerji kaynaklarının şu 

an kullandığımız enerji kaynaklarıyla 

kıyaslanabilir seviyede verimliliğe 

ulaştırılması için kat edilmesi gereken mesafe 

çok da kısa değil...

Üniversitemizde enerji alanında yapılan 
çalışmalara baktığımızda öne çıkan 
isimlerden birisi Prof. Can Erkey. Erkey’in 
başlıca projelerinden biri, beyaz eşya 
sektörüne ait ürünlerde daha verimli ve 
temiz bir enerji elde edilmesi için nano yapılı 
malzemelerin geliştirilmesi. Erkey, buzdolabı, 
fırın ve bulaşık makinesi gibi ürünlerin enerji 
tüketimini azaltmak için kullanılan yalıtım 
malzemelerinin iyileştirilmesi amacıyla nano 
yapılı silika aerojel adlı malzeme üzerinde 
çalışıyor. Isı yalıtımı için gelecek vaat eden 
bu malzemenin, ısı iletim değeri 10 mW/
mK civarında. Şu an beyaz eşya yapımında 
kullanılan yalıtım malzemeleri için ise bu 
değer, 25 ile 250 mW/mK. Bu fark, elde 
edilecek kümülatif enerji kazancının ne kadar 
önemli olduğunu ortaya koyuyor. 

Enerjiyle ilgili gündeme gelen 
yeni bir proje ise hidrokraker 
ünitesinde enerji tüketimini 
azaltarak verimliliği artırmaya 
yönelik. Prof. Can Erkey 
ve Prof. Yaman Arkun’un 
beraber çalıştıkları bu projede 
temel amaç, rafinerilerdeki 
hidrokraker ünitesinin kontrol ve 
optimizasyonu sağlamak.

Laboratuvardan günlük hayatımıza…
Laboratuvarlarda, belki bir ay belki de çeyrek asır sonra hayatımızı kolaylaştıracak, hatta kurtaracak 
bir teknolojinin temelleri atılır. Koç Üniversitesi’nin bu anlayışla yürüttüğü araştırmalardan 
bazılarını mercek altına aldık…

Biotin-PEG-NHS/streptavidin/biotin-PEG-FITC çok katmanlı 

kaplamayla, kaplanmış bir adacık hücresinin konfokal 

mikroskoptaki görüntüsü.

Birçok ülkede, üniversitelerin 
laboratuvarlarında gece gündüz yürütülen 
deneyler, genellikle bir habere konu olmadan 
ya da kendimiz bir laboratuvar önlüğü 
giymeden önce ilgimizi çekmiyor. Aslında 
laboratuvarda üretilen, bilimsel makalelerde 
yayınlanmak üzere elde edilen istatistiki 
verilerden çok daha fazlası... Taşımacılık, tıp, 
enerji, paketleme ve otomasyon sektörü 
gibi pek çok alanda, gerçekleşen atılımlar 
üniversite ve şirketlerin araştırma geliştirme 
çalışmalarıyla ortaya çıkıyor.

Koç Üniversitesi, kısa sayılabilecek geçmişine 
rağmen dünya standartlarına ulaşmış 
bir araştırma kültürüne ve mühendislik 
laboratuvarlarına sahip. Akademisyenler ve 
öğrenciler burada, daha kaliteli bir hayat 
sürmemizi sağlayacak pek çok teknoloji 
üzerine çalışmalar yürütüyor. 
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Can Erkey’in laboratuvarında fırınlarda 
yalıtım malzemesi olabilecek monolitik 
aerojel panellerin ve buzdolaplarında yalıtım 
amaçlı kullanılabilecek aerojel pudraların 
üretimine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Enerjiyle ilgili gündeme gelen yeni bir proje 
ise hidrokraker ünitesinde enerji tüketimini 
azaltarak verimliliği artırmaya yönelik. 
Prof. Can Erkey ve Prof. Yaman Arkun’un 
beraber çalıştıkları bu projede temel amaç, 
rafinerilerdeki hidrokraker ünitesinin kontrol 
ve optimizasyonu sağlamak. Bir diğer amaçsa 
hidrokraker ünitesi için yeni katalizörler 
geliştirilmesi ve kimyasal reaksiyonlarda 
verimliliğin artırılarak enerji tüketiminin 
azaltılması.

Koç Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi bünyesinde, tıbbi 
uygulamaya yönelik çeşitli kollarda 
da araştırmalar yürütülüyor. 
Örneğin, Dr. Seda Kızılel’in 
laboratuvarında sürdürdüğü 
çalışmalardan birisi şeker 
hastalarını yakından ilgilendiriyor. 

Mühendislik ve tıp el ele
Modern tıp bilimi sayesinde gelinen noktada, 
daha önceleri ölümcül kabul edilen pek çok 
hastalık tedavi edilir hale geldi.  Tıbbi alanda 
elde edilen bu gelişmelerin bazılarında 
doktorlar kadar mühendislerin de katkısı var. 

Bu günlerde daha da artan doktor-mühendis 
ve hastane-üniversite iş birlikleri insan sağlığına 
olumlu katkıda bulunacak pek çok yeniliğin 
ortaya çıkmasına imkan veriyor. Cerrahi branşı 
buna en güzel örneği teşkil ediyor. Pek çok 
cerrahi operasyon, mühendislerin doktorlarla 
birlikte geliştirdiği yeni ekipmanlar sayesinde 
daha rahat ve daha az riskle gerçekleştiriliyor.

Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
bünyesinde de tıbbi uygulamaya yönelik çeşitli 
kollarda araştırmalar yapılıyor. Bunlardan 
bazılarını mercek altına aldığımızda, hayati bir 
öneme sahip olduklarını görüyoruz. Örneğin, 
Dr. Seda Kızılel’in laboratuvarında sürdürdüğü 
çalışmalardan birisi şeker hastalarını yakından 
ilgilendiriyor. Şeker hastalığı uzun süredir 
biliniyor ve günümüzde bu hastalıkla yaşamak 
mümkün. Fakat kesin bir tedavi yöntemi 
henüz bulunamadı. Bugün Amerika, Kanada 
ve Avrupa'da ölen ve organ bağışı yapmış 
kişilerden sağlanan, insülin salgılayan adacık 
hücreleri, şeker hastalarına nakil ediliyor. Ancak 
bu hücreler bir süre sonra canlılığını yitiriyor 
ve nakil edildiği bölge olan karaciğerin ana 
damarında komplikasyonlara sebep olabiliyor. 
Dr. Kızılel, bu kısıtlamaya çözüm bulmak 
üzere insulin salgılayan adacık hücrelerinin 
biyofonksiyonel ve nano incelikte kaplama 
ile kaplanması yönünde çalışmalar yürütüyor. 
Dünyada bunu gerçekleştiren birkaç grup 
bulunuyor. Fakat Dr. Kızılel ve ekibinin 
yürüttüğü proje, bu alanda özgün bir nitelik 
taşıyor. Bu çalışmanın sonuçlarına göre 

Dr. Mehmet Sayar’ın geliştirdiği 
moleküler dinamik modeli de, bir 
anlamda fizyolojik özelliklerimizi 
belirleyen değişik uzunlukta DNA 
moleküllerinin formasyonuna ışık 
tutuyor. 

bugün bir şeker hastasını tedavi etmek üzere 
yaklaşık 350,000 adacık hücresi gerekiyorsa, 
Dr. Kızılel’in yaklaşımıyla daha az sayıda 
hücre yeterli olabilir ki, bu da nakil hacminin 
azalması anlamına geliyor.  

Günümüzde pek çok hastalığın tedavisinde, 
moleküler biyoloji ve genetik bilimi de
son derece önemli. Yeni ilaç ve tedavilerin
geliştirilmesinin yolu DNA’mızı daha iyi 
anlayıp bilinmeyenlerini çözmekten geçiyor.  
Pek çok merkezde bilim insanları, DNA 
molekülüne ilişkin yeni keşiflere imza atıyor. 
Diğer bir deyişle, her geçen gün hakkımızda 
yeni bir sır perdesi aralanıyor. Bu çalışmalar 
sadece laboratuvar ortamında değil, aynı 
zamanda elektronik ortamda, gelişmiş 
bilgisayar teknolojisinden yararlanılarak 
gerçekleştirilen simülasyonlar yardımıyla da 
yürütülüyor. Dr. Mehmet Sayar’ın geliştirdiği 
moleküler dinamik modeli de, bir anlamda 
fizyolojik özelliklerimizi belirleyen değişik 
uzunlukta DNA moleküllerinin formasyonuna 
ışık tutuyor. Elde edilen bilgiler genetik 
tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda 
bulunacak bir nitelik taşıyor.

DNA molekülünün sarmal yapısı ve modellenmesi
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Sayıların 
gizemli dünyasına 

yolculuk
Bir matematikçi için 

en büyük ödülün 
çalışmalarına atıf 

yapılması olduğunu 
belirten  Doç. Dr. 

Emre Alkan, mate-
matik tutkusunu ve 

gerçekleşen hayalini 
bizimle paylaştı. 

Bir matematikçi için en büyük ödül 

çalışmalarına yapılan atıflardır. Sizi hiç 

tanımayan birinin çalışmanızdan bah-

setmesi kadar güzel bir şey yoktur. Hep 

hayal etmişimdir, acaba bir gün yazılan 

bir kitapta benim bir çalışmamdan söz 

edilebilir mi diye?  Matematik bilimlerin, 

sayılar teorisi de matematiğin kraliçesidir. 

Bu sözü bir çoğumuz duymuşuzdur ama 

niye böyle olduğunu anlamak için sayıların 

gizemli dünyasında biraz yolculuk yapmak 

gerekecek. Benim araştırma alanım analitik 

sayılar teorisi. Analitik kelimesi kompleks 

analitik fonksiyonlar teorisinden gelmedir 

ve konunun teknikler açısından en çok 

beslendiği daldır. 

Tarihsel motivasyon belli bir sınıra kadar olan 

asal sayıları sınır sonsuza giderken sayma 

çabaları ile özetlenebilir. Kendinize şu soruyu 

sorun: 

• Asal sayıların 2,3,5,7,11,13,17,… terslerini 

sırayla toplayın, elde ettiğiniz toplamlar 

istenildiği kadar büyük olur mu? 

Şu çarpıcı gözleme bir bakın:

• x birden büyük bir reel sayı ise x ile 2x arası-

na mutlaka bir asal sayı düşer. 

Sayılar teorisi bunlar gibi zarif, fakat birçok 

matematikçiye göre kullanışsız, sonuçlarla 

doludur. Bu eleştirileri yapanların yaptıkları 

hata şudur. Sayılar teorisinde bir sonucu 

kanıtlamak için kullandığınız yöntem aslında 

sonucun kendinden çok daha önemlidir. 

Mesela 
•aralarındaki fark 2 olan (3,5), (5,7), (11,13),…. 
gibi ikiz asal sayı çiftlerinin sonsuz tane olup 
olmadığı 
belki kullanışlı bir şey değil gibi gözüküyor ama 
bunu yapacak teknikler tasarlamak matema-
tiğe büyük katkıda bulunacaktır kuşkusuz. Bu 
yaklaşımdan dolayıdır ki sayılar teorisi ülkemiz-
de kısıtlı kalmış ve maalesef diğer konuların 
gölgesinde bırakılmıştır. 

Dünyada ise durum çok farklı. Milenyum 
problemlerinden ikisinin sayılar teorisi kökenli 
sorular olması dikkat çekicidir. Bu sorulardan 
en önemlisi elbette ki Riemann hipotezidir ve 
asal sayıların oldukça keskin bir hata terimiyle 

sayılabilmesine özdeştir. 

FEN FAKÜLTESİ
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Boğaziçi Üniversitesinde öğrenciyken sayılar 
teorisine ilgim vardı. Hatta 3. sınıftayken 
‘Variations on Wolstenholme’s theorem’ adlı 
çalışmam American Mathematical Monthly 
dergisinde yayınlanmıştı. Bu çalışma, bazı 
özel kurallara  göre yazılmış rasyonel kesir 
toplamlarının paylarının asal sayılarla ne ka-
dar bölünebildiği üzerinedir. Aynı zamanda 
bu toplamların p-adik anlamda büyüklü-
ğü ile ilgili bilgi elde edilebilmektedir. Bu 
konuda şu anda bile araştırma yapılmaktadır. 
Üniversite yıllarında Matematik Dünyası 
dergisine sayılar teorisi ve geometrik eşitsiz-
likler üzerine yazılar göndermiştim. Dikkatli 
okurlar beni derginin problem köşesinden de 
hatırlayacaklardır. Bu arada American Mathe-
matical Monthly ve Mathematics Magazine 
dergilerinde özgün problemlerim yayınlandı. 
O zamanlara dair en güzel anım Kanadalı 
matematikçi Murray Klamkin ile ortaklaşa 
yayınladığımız ve çok ilgi gören bir sorudur. 
Bu tür problem köşelerinde ünlü matema-
tikçileri de önerdikleri problemlerle tanımak 
mümkündür. Mesela D. Knuth’un önerdiği 
bir problemi çözenler arasında olmak beni 
sevindirmişti. Şimdilerde cebirsel geometri 
dalında en önde gelen matematikçilerden 
olan B. Poonen’in bir sorusu için American 

Mathematical Monthly’de benim çözümüm 
yayınlanmıştı. Büyük matematikçi P. Erdös’ü 
de ilk defa bu problem köşesinde görmüş-
tüm. Öğrencilik yıllarımda oluşan bu amatör 
ruh sonralarda beni hep motive etti ve sayılar 
teorisini daha fazla sevmemi sağladı. 

Tüba-Gebip ödülü
Doktoramda analitik sayılar teorisi ve çarpım-
sal fonksiyonları, sieve (elek) teorisi metotları 
ile karıştırarak, Ramanujan tau fonksiyonu 
için Lehmer savı doğrultusunda modüler 
formların katsayılarının sıfır olmama prob-
lemini inceledim. Benzer fikirleri kullanarak 
sonlu grupların üzerine dağılım sonuçları 
elde ettim. A. Zaharescu ile ortak ‘Nonvanis-
hing of the Ramanujan tau function in short 
intervals’ başlıklı çalışmamız Ramanujan tau 
fonksiyonunun sıfır olmaması üzerine litera-
türdeki en iyi kısa aralık sonucudur. M. Xiong 
ve A. Zaharescu ile beraber Dedekind eta 
fonksiyonu, Dedekind toplamları ve rasyonel 
sayıların toplamlarının korelasyonları üzerine 
yaptığımız çalışmalar Mathematical Research 
Letters, Mathematische Annalen ve Journal 
für reine und die Angewandte Mathematik 
gibi dergilerde yayınlandı. Öte yandan K. 

Ford, G. Harman ve A. Zaharescu ile çok çe-
şitli Diofant yaklaşım tipi sonuçlar elde ettik 
ve bu çalışmalar Transactions of the Ameri-
can Mathematical Society ve Bulletin of the 
London Mathematical Society dergilerinde 
basıldı. Kare bilardoların serbest yol uzunlu-
ğu ile ilgili A. H. Ledoan ve A. Zaharescu ile 
ortak çalışmamız, analitik sayılar teorisinin 
önemli isimlerinden olan E. Wirsing’in 75. yaş 
gününe ithaf edilen bir kitapta çıktı. Tüm bu 
çalışmalar ve şu an da yürütmekte olduğum 
projeler sayesinde Tüba-Gebip ödülünü 
aldım. Bunda Koç Üniversitesi’nin sağladığı 
olanakların ve rahat çalışma ortamının rolü 
büyük. Üniversitemiz bence Amerika’daki 
birçok üniversiteden daha iyi şartlara sahip.   

Aldığım önemli atıflar
Çalışmalarıma yapılan önemli atıflara gelince, 
‘Variations on Wolstenholme’s theorem’ isim-
li makalemden R. Guy’ın ‘Unsolved problems 
in number theory’  kitabında söz edilmekte-
dir. Bu kitap, sayılar teorisinin açık problem-
lerinin bir tasnifi ve onların üzerine yapılanlar 
hakkındadır. F. Stan ve A. Zaharescu ile yazdı-
ğımız ‘Lehmer k-tuples’ adlı çalışmamıza bir 
atıfın 1994 Fields Madalyası sahibi J. Bour-

Matematik bilimlerin, sayılar 
teorisi de matematiğin 

kraliçesidir. Bu sözü 
birçoğumuz duymuşuzdur 

ama niye böyle olduğunu 
anlamak için sayıların 

gizemli dünyasında biraz 
yolculuk yapmak gerekecek.
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Matematiğe ilgim ilk defa Fen Liseleri sınavına hazırlanırken başladı. 
1988’de İstanbul Atatürk Fen Lisesi’ni üçüncü olarak kazandım. Aynı 
yıl Tübitak’ın düzenlediği matematik yarışmasında Marmara Bölgesi 
genelinde üçüncülük ödülü aldım. Kadıköy Anadolu Lisesi’ni temsi-
len 1989’da Tübitak’ın düzenlediği ulusal matematik yarışmasında en 
başarılı 15 öğrenci arasındaydım. Lise yıllarımda sürekli olimpiyat hazırlık 
kamplarına katıldım. Bu çalışmaların sonucunda 1991’de İsveç’te yapılan 
Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında (IMO) Bronz madalya kazandım. 
Artık matematik benim için bir tutku haline gelmişti, o kadar ki arkadaş-
larım lise yıllığına bunu yazmışlardı. Bu hevesle Boğaziçi Üniversitesi 
Matematik Bölümü’nü seçtim. Bölümü 1996’da şeref derecesi ile birinci 
olarak bitirdim. Doktora için Amerika’nın önde gelen üniversitelerinden 

biri olan University of Wisconsin, Madison’a gittim. 6 sene boyunca bu 
üniversitede asistanlık ve araştırma asistanlığı yaptım. Doktora derecemi 
2003’te aldım. Bu arada matematik bölümünden hem öğretimde mü-
kemmellik hem de araştırmada mükemmellik ödülleri kazandım. Doktora 
sonrası daha fazla deneyim kazanabilmek için, University of Illinois, 
Urbana-Champaign’de üç sene süreyle J. L. Doob pozisyonunda yardımcı 
doçent olarak görev yaptım. Senede üç ders öğretme yükümlülüğüm 
vardı. 2006’dan beri Koç Üniversitesi Matematik Bölümü’ndeyim. 2008’de 
Tübitak’ın verdiği kariyer desteği ile araştırmalarıma devam ettim ve aynı 
yıl Türkiye Bilimler Akademisi’nin genç araştırmacı ödülünü (Tüba-Gebip) 
ve üç senelik desteğini kazandım. 2009’da doçent oldum.

Doç. Dr. Emre Alkan kimdir?

gain tarafından verilmesi onur vericidir. Bu 
atıfların en ilginci tamamen bir tesadüf so-
nucu gördüğüm ‘Summa Summarum’ adlı 
kitaptır. Kitabın yazarı Danimarkalı bir ma-
tematikçi olan M. E. Larsen kombinatorikte 
sık karşılaşılan ve genelde hipergeometrik 
serilerin incelenmesine dönüşen birçok tip 
toplamın genel bir teorisini ve kataloğunu 
yapmaktadır. Kitabı incelerken 38. sayfada 
‘Emre Alkan’s problem’ başlıklı bir bölüm 
olduğunu gördüm. Yazar benim inceledi-
ğim bir toplamdan yola çıkarak daha genel 

bir teori oluşturmaktaydı. Yapılan binlerce 
çalışmadan bana ait bir sonucun bu kitaba 
alınması gerçekten beni en çok sevindiren 
olay olmuştur ve hayalimin gerçekleşmesini 
sağlamıştır. Bu kitap Kanada Matematik der-
neğinin yayınlarından 2007’de basılmıştır. 
E. Kowalski, O. Robert ve J. Wu tarafından 
yazılmış bir makalede ise, doktoramda son 
derece kısıtlı tekniklerle elde ettiğim bazı 
sınırlar geliştirilmektedir. 45 sayfalık ve son 
derece teknik olan bu makalenin birçok 
yerinde yaptıklarımdan söz edilmektedir. 

Araştırma yapmanın yanı sıra matema-
tiği öğretmek ve sevdirmek çok titizlikle 
yaptığım bir iş. 4 senelik kısa bir sürede 
Koç Üniversitesi Matematik Bölümü’ndeki 
hemen hemen tüm dersleri vermiş olmam 
bu işe verdiğim emeğin bir göstergesi 
olsa gerek. Çoğu zaman öğrencilerimden 
aldığım pozitif yönde tepkiler de Koç 
Üniversitesi’nde işimi daha büyük bir zevkle 
yapmamı sağlıyor.

FEN FAKÜLTESİ
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HUKUK FAKÜLTESİ

Yabancı öğretim üyeleri
27-28 Nisan 2010 tarihlerinde Johannes 
Kepler Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sigmar 
Stadlmeier AB ve İç Pazar konusunda ders 
verdi.

Dr Nüsret  - Semahat Arsel Ulus-
lararası Ticaret Hukuku Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi 
2006 yılında kurulan ve aktif olarak faaliyete 
geçtiği Ocak 2007’den bu yana toplam 18 
ulusal ve uluslararası konferans düzenleyen 
merkezimizin isminde, yapılan değişiklik ve 
yeni yönetmeliği, 3 Mart 2010 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Mart, Nisan ve Mayıs aylarında üçü ulusal, 
biri uluslararası olmak üzere dört konferans 
düzenledi. Ulusal konferanslardan ilk ikisi, 
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, diğeri ise Türk 
Borçlar Kanunu Tasarısı’nın ticareti etkileyen 
hükümleri dikkate alınarak hazırlandı.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, yürürlüğe 
girdiği 50 yılı aşkın bir süredir uygulanıyor. 
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tüm 
dünyada meydana gelen önemli uluslararası 
olaylar, AET/AB’nin kurulup gelişmesi, Dünya 
Ticaret Örgütü’nün faaliyete geçmesi, ticaret 
alanında yeni kurallar ve kurumların gelişme-
si, bilişim teknolojisindeki gelişmelerin hukuk 
üzerine etkisi gibi süreçlerde başarıyla uy-
gulansa da, kanunun bu gelişmeler ışığında 
yeniden düzenlenmesi, kaçınılmaz görünü-
yor. TBMM Komisyonu’nda görüşülen yeni 

bir Ticaret Kanunu Tasarısı, toplumun tüm 
kesimini ilgilendiren kapsamı ve 1.500’ü aşan 
madde sayısıyla, önemle üzerinde durulması 
gereken konular arasında. Merkezimiz bu 
anlayışla, 18 Mart’ta düzenlenen ilk konfe-
ransta, tasarının altıncı kitabını oluşturan 
Sigorta Hukuku Bölümü’nün 1401-1489. 
maddelerinde düzenlenen tasarının Sigorta 
Hukuku’na ilişkin genel hükümleriyle zarar 
ve can sigortalarının tanıtımını gerekli gördü. 
Konferansta sunumlar; Türk Ticaret Kanunu 
Tasarısı’nın Sigorta Hukuku Alt Komisyonu 
Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’in başkan-
lığında, komisyonun üç değerli üyesi Doç. 
Dr. Mertol Can, Doç. Dr. Kerim Atamer ve Dr. 
Dilek Kabukçuoğlu Özer tarafından yapıldı. 
Aynı tasarıyla ilgili 15 Nisan’da düzenle-
nen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hakkında 
Değerlendirmeler başlıklı ikinci konferansta 
ise; tasarının genel bir eleştirisi ve anonim 
ortaklık yönetim kurulu üyeleriyle ilgili 
hükümleri değerlendirildi. Prof. Dr. Tuğrul 
Ansay’ın oturum başkanlığındaki konferansın 
sunumları, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu,  Prof. 
Dr. Ömer Teoman ve Prof. Dr. Ersin Çamoğlu 
tarafından yapıldı.

17 Nisan’da nihayet, İstanbul Barosu’yla işbir-
liği yapılarak gerçekleştirilen üçüncü ulusal 
konferans düzenlendi. Bu konferansın konu-
sunu TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte 
olan Türk Borçlar Kanunu Tasarısı oluşturdu. 
Konferansta, toplumun tüm kesimlerini ilgi-
lendiren kapsamı ve 649 madde sayısıyla bu 
tasarının; alacağın temliki, finansal kiralama 

sözleşmesinden doğan alacakların yönetim 
şirketine devri, genel işlem şartları, inançlı 
işlemlerle yapılan devirler, kefalet sözleşmesi 
ve âdi şirket konuları üzerinde duruldu. Prof. 
Dr. Teoman Akünal, Prof. Dr. Cumhur Özak-
man, Doç. Dr. Gülçin Elçin Grassinger, Prof. 
Dr. Saibe Oktay Özdemir, Doç. Dr. Adnan 
Değnekli ve Prof. Dr. Nami Barlas’ın konuş-
macı olduğu konferansın oturum başkanlık-
larını, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı Seyit 
Çavdar ile üyeler Şükrü Saraç ve Mahmut 
Bilgen yaptı. Oturum başkanları arasında 
ayrıca, İstanbul Barosu Bankacılık ve Finansal 
Kiralama Komisyonu Başkanı Av. İsmail Altay 
da görev aldı.

Merkez,  6-7 Mayıs 2010 tarihinde düzenledi-
ği uluslararası konferansta ise, 23 Eylül 2009 
tarihinde Hollanda’nın Rotterdam Şehri’nde 
imzalanan ve bu nedenle ‘Rotterdam Kural-
ları’ olarak anılan ‘Tamamen veya Kısmen De-
niz Yoluyla Uluslararası Eşya Taşınması Hak-
kında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu‘nu 
tanıtmayı amaçladı. Prof. Michael Sturley, 
Prof. Dr. Samim Ünan, Yard. Doç. Dr. M. Deniz 
Güner–Özbek, Prof. Dr. Fehmi Ülgener,  Doç. 
Dr. Kerim Atamer, BM Uluslararası Ticaret Hu-
kuku Komisyonu Sekretaryası Hukuk Müşa-
viri Kate Lannan, Prof. Fujita Tomotaka, Doç. 
Dr. Hakan Karan, Prof. Dr. Gertjan van der 
Ziel ve Yard. Doç.Dr. Zeynep Derya Tarman 
konferansta konuşmacı olarak yer aldı. Tüm 
bu konferanslara ait tebliğlerin kitap haline 
getirilmesine yönelik çalışmalar, merkezimiz 
tarafından yürütülmeye başlandı.

Dr Nüsret-Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama 
ve Araştırma Merkezi’nden, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren 
konularla ilgili güncel konferanslardan haberler, yabancı öğretim 
üyeleri tarafından verilen seminer dersleri…

Yard. Doç. Dr. Ayşe Saadet Arıkan

Hukuk Fakültesi’nden haberler 
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TIP FAKÜLTESİ

Topkapı'da tam teşekküllü ve 
modern Koç Üniversitesi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nin yapıl-
ması karar verildi. Mart 2013’te 
inşaatı tamamlanması planlanan 
hastane kompleksinde 250 yatak 
kapasiteli ana bina ile Hemşi-
relik Yüksekokulu, lojmanlar ve 
yurtlarla Çocuk Hastanesi olacak. 
Tıp öğrencilerimiz Eylül 2013’ten 
itibaren klinik eğitimlerini bu yeni 
hastanede alacak.                   

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi  Hakkında  Merak Ettikleriniz
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010-2011 öğretim yılı eğitime başlanan ilk 
yıl olduğu için taban puanlar henüz belli değil. Bu yılın sonuçlarına göre 
önümüzdeki yıl taban puanlar belli olacak. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 
ÖSYS sınavlarında tüm diğer tıp fakülteleri gibi MF-3 puan türü ile öğrenci 
kabul edilecek.

 Toplam 40 öğrenci alınacak.

İngilizce Hazırlık Programına katılan 
öğrenciler diğer Koç öğrencileri ile 
birlikte üniversitenin ELC kurumun-
da eğitimlerine başlayacak. Temel 
tıp bilimleri eğitimi ise Koç Üniver-
sitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde 
kurulmakta olan yeni merkezimizde 
yürütülecek. Eylül 2010'da tamam-
lanacak olan bu merkezde modern 
öğrenci laboratuvarları, eğitim ve 
araştırma mekanları, ofisler ve hiz-
met alanları bulunacak.

Koç Üniversitesi’nin diğer bütün fakültelerinde olduğu 
gibi Tıp Fakültesi’nde de eğitim dili İngilizce. ÖSYM 
sınavı sonrasında Tıp Fakültesi’ne giriş hakkı kazanan 
öğrencilerin İngilizce yeterliliklerinin belirlenmesi için 
TOEFL sınavı sonuçlarını Kayıt ve Kabul Ofisine gönder-
meleri gerekiyor. TOEFL sınavına girmemiş öğrenciler 
ise Koç Üniversitesi’nin Kurumsal TOEFL sınavına girebi-
lirler. Bu sınavla ilgili detaylı bilgiyi Koç Üniversitesi’nin 
web sitesinde (www.ku.edu.tr) bulabilirsiniz. İngilizce 
sınavlarında yeterlilik gösteremeyen öğrencilerin Koç 
Üniversitesi’nin İngilizce Hazırlık Okulu’nda (ELC) eğitim 
almaları gerekiyor. Öğrenciler, hazırlık okulunda sadece 
dil eğitimi değil, değişik akademik ve sosyal konularda 
da eğitim alıyorlar.

Eğitim dili ve İngilizce yeterlilik

Eğitim hastanesi Eğitim yeri

Öğrenci kontenjanı

Taban Puan

Burslar
2010- 2011 Eğitim- öğretim yılı 
için Tıp Fakültesi’ne giriş hakkı 
kazanan tüm öğrencilerimize 
burs verilecek. 3 adet üstün 
başarı bursu, 17 adet tam burs ve 
20 adet yarım burs sağlanacak.
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Öğrenciler, ilk yıldan itibaren tıbbın 
tarihsel gelişimi, etik kavramlar, mo-
dern tıbbın temelleri ve uygulamaları 
konularında ders, kurs ve seminerlerle 
donatılacak. Erken yıllarda iletişim 
becerileri, toplumun sağlık sorunları-
nı tanıma, sağlık kuruluşları ve sağlık 
sistemini inceleme olanakları olacak. 
Dördüncü yılda ana dallarda uzun süreli 
stajlar, beşinci yılda yan dallarda kısa 
süreli stajlar ve altıncı yılda da 12 ay 
süren mezuniyet öncesi stajyer eğitimi 
Koç Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde verilecek.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
birinci yılda uygulanacak olan Çekirdek 
Eğitim Programı üniversitenin yıllardan 
bu yana başarıyla uyguladığı ve tüm 
kadroları hazır olan bir sistem. Tıp 
Fakültesi’nde bu programın içindeki 
bazı derslerde tıbba yönelik değişiklik-
ler ve ana programa ek tıp programları 
hazırlanıyor. İkinci yılda uygulanacak 
temel tıp dersleri için şimdiden kadro-
muza katılan kurucu öğretim üyelerine 
ek olarak,  yurt içi ve dışından çok sa-
yıda öğretim elemanı ile ilişki kuruldu. 
Bu genç, dinamik, araştırmaya yatkın 
öğretim elemanlarının da aramıza ka-
tılmasıyla Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 
dünya çapında bir eğitim ve araştırma 
kuruluşu olarak yerini alacak.

Bütün öğrenciler için ilk yıl-
lardan itibaren değişik eğitim 
kurumlarıyla değişim ve yaz 
stajı olanakları araştırılacak ve 
desteklenecek.

Eğitim programı Tıp programları

Eğitim kadrosu Staj olanakları

2010-2011 ders yılından başlayarak öğrenci ka-
bul edecek olan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 
hakkında en çok merak edilen soruların yanıtla-
rını sizin için derledik.  

Klinik tıp eğitimi

Öğrencilere ikinci yıldan itibaren bütün-
leşik bir program içinde sistem-bazlı tıp 
eğitimi verilecek. Klasik organ sistemlerine 
ek olarak modern tıbbın yoğun araştırma 
alanları olan kanser, sinirbilimleri, molekü-
ler tıp gibi alanlar için özel çalışma dönem-
leri ayrılacak. Genel eğitim felsefesi olarak 
öğrenciye otonomi ve sorumluluk veren, 
ders saatlerinin yanı sıra serbest çalışma, 
tartışma ve araştırma projelerine katılım 
için de süre tanıyan bir programlama 
yapılacak. Öğrenciler eğitimleri süresince 
kütüphane ve elektronik kaynaklardan 
yararlanmaya teşvik edilecek.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, üniversitenin genel ilke-
leri doğrultusunda az sayıda seçkin ve nitelikli öğrenci-
ye en üst düzeyde, uluslararası kalitede eğitim vermeyi 
hedefliyor. Öğrencilerin ilk yıllardan başlayarak biyo-
medikal bilimlerin seçilmiş alanlarında araştırmalara 
katılmaları amaçlanıyor. Bu sebeple eğitimin birinci 
yılında öğrencileri sonraki yıllara hazırlayacak bir Çekir-
dek Eğitim Programı (Core Curriculum) uygulanacak. 
Hem doğa bilimleri hem de sosyal bilimlerin yanı sıra 
iletişim becerileri, uygarlık tarihi, tıp bilimlerine giriş ve 
acil tıp gibi konuların verileceği bu program öğren-
cileri hem sonraki yıllarda karşılaşacakları bilimsel 
kavramlara hazırlayacak, hem de sosyal ve hümanist 
bireyler olarak içinde yaşadıkları toplumu tanıma ve 
sorunlarını çözme yönünde hazırlayacak.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi  Hakkında  Merak Ettikleriniz
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HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

Bu yıl eğitimde 11. yılını tamamlayan Koç 
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu gerek 
altyapısı ve donanımı, gerekse güçlü eğitim 
kadrosu ile ülkemizin önde gelen hemşirelik 
okullarından biri oldu. 11 yılda 150 öğrenciyi 
mezun eden okulumuz. geçen yıl öğrenci 
kapasitesini, yaklaşık iki kat artırarak 40’a 
çıkardı.  Ülkemizde, toplam 150 bin civarın-
daki hemşire sayısını ve bir yılda yeni mezun 
olup mesleğe başlayan 4.000-5.000 öğrenci 
hemşireyi düşündüğümüzde, bizim mezun 
sayımız denizde damla gibi kalabilir. Ancak, 
her bir öğrencimiz, aldığı eğitimin gücüyle 
donanımlı bir hemşire olarak mezun olmak-
ta, gittikleri alanlarda fark edilmekte ve fark 
yaratmaktadır.

Okulumuzda, John Hopkins Hemşirelik 
Fakültesi temel alınarak uluslararası düzeyde 
hazırlanmış müfredat programı uygulanıyor. 
Modern-teknolojik donanımlı sınıf ve labo-
ratuvarlarda, zengin kütüphanemiz, kendi 

alanında en iyi şekilde yetişmiş ve meslek 
bilinci yüksek öğretim üyelerimizle dünya 
standartlarında eğitim sunuluyor. Klinik 
uygulamalarda 6-8 öğrenciye bir öğretim 
görevlimiz rehberlik ediyor. Ülkemizdeki 
diğer okullardan farklı olarak öğrencilerimiz, 
Yoğun Bakım Hemşireliği ve Genel Sağlık 
(sağlığın değerlendirilmesi ve fizik muaye-
ne) dersleri alıyor. Toplumumuzun değişen 
sağlık gereksinimlerine duyarlı, en üst 
düzeyde mesleki bilgi ve beceri kazanmış, 
etkili iletişim ve liderlik becerilerine sahip, 
eleştirel düşünme, problem çözme ve karar 
verme yetisi gelişmiş, yaratıcı ve değişime 
açık, bilimsel araştırma yapabilen, literatürü 
izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde 
İngilizce diline hakim, bilişim teknolojilerini 
iyi düzeyde kullanabilen, evrensel etik ve 
profesyonel değerleri mesleğine taşıyabilen 
ve yaşam boyu öğrenme becerisi kazanmış 
öğrenciler yetiştiriliyor. Mezun öğrencileri-
mizden yaklaşık %30’u yüksek lisans ve dok-

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 
kapasitesini artırdı
Geçen 11 yılda 150 öğrenciyi 
mezun eden Koç Üniversitesi 
Hemşirelik Yüksekokulu, 
öğrenci kapasitesini, yaklaşık 
iki kat artırarak 40’a çıkardı.
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tora eğitimine devam ediyor. Okulumuz 
gelecek hedefleri içinde de yüksek 
lisans eğitiminin başlatılması, okulun 
akredite edilmesi, öğrenci değişim 
programının başlatılması ve İngilizce 
hazırlık programıyla birlikte eğitimin 
%30’luk bölümünün İngilizce yapılması 
yer alıyor. 

Neden HYO?
Öğrencilerimize “Neden Koç Üniversi-
tesi HYO?” sorusunu yönelttiğimizde, 
aldığımız yanıtlardan biri şu oldu: İlk 
gözüme çarpan şey güzel eğitim ortamı, 
hayatım boyunca elimin altında olabile-
cek çok iyi bir kütüphane var. Sonrasında 
bu kurumun ismine yakışır eğitimciler 
geliyor sınıfa, bazen bir derste dört eği-
timci oluyor, kliniklere beraber çıkıyoruz. 
Neredeyse yediğin içtiğin bir oluyor eği-
timcilerinle, bu da güzel bir şey. Yanında 
duran ve sağlık gibi hayati bir konuda 
kitaplar dolusu bilgisi olan eğitimcilerle 
bilgi paylaşımı yapıyorsun. İlk gün gör-
düğün güleryüzü, her zaman görüyorsun 
onlarda. Bu okuldaki her şey öğrenciler 
için. Öğrencilerin eğitimi için gerekli her 
şey sen gelmeden düşünülmüş, halledil-
miş oluyor. Okulla yurt arası yürüyerek iki 
dakika ve sen iki dakikalık bir mesafenin 
sonunda arkadaşlarınla keyiflice yurtta 
yaşıyorsun. Eğleniyorsun da... Sene içinde 
birçok sosyal aktivite var; dans öğrenmek, 
gitar çalmaya başlamak, tiyatroyla ya da 

fotoğrafçılıkla ilgilenmek istersen bunları 
yapabilirsin… Aklına gelen ve okulda 
eksik gördüğün bir şey varsa hemen idari 
kadroya gidiyorsun, istersen kendine 
kulüp kuruyor ve aktiviteler yapıyorsun... 

Öğrenci merkezli olan okulumuzda 
eğitimcilerin akademik gelişimi de 
çok önemseniyor. Yüksek lisansını 
bitirmiş eğitimciler doktora yapmaya, 
doktorasını bitirenler doçent olmaya 
teşvik ediliyor. Tam zamanlı eğitimci 
kadromuzdan Aysel Badır ve Perihan 
Güner Nisan 2010’da doçentlik sınavını 
başarıyla verdi. Nuran Aydın ise 2009 
yılında doktora eğitimini tamamladı. 
Halen doktora eğitimini sürdüren üç 
eğitimcimiz de yakın zamanda bu 
eğitimlerini tamamlayacak. Ayrıca, tüm 
eğitimcilerimize, yurtdışında görmek 
istedikleri okullar ya da sağlık kuruluş-
larında bulunma ve deneyim kazanma 
fırsatı veriliyor.

Sonuç olarak, söyleyebiliriz ki, fark 
yaratmak için farkında olmak gerek. Biz 
de Koç Üniversitesi HYO olarak, okulu-
muzun kurucusu Semahat Arsel’in be-
lirttiği şekilde, ülkemiz insanının ihtiyaç 
duyduğu bakım hizmetlerini almasında, 
fark yaratacak hemşireler yetiştirmemiz 
gerektiğinin farkındayız. Bu amaca 
hizmet etmek üzere tüm ekibimizle 
gönülden çalışıyoruz ve çalışacağız.
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İŞLETME ENSTİTÜSÜ

İşletme Enstitüsü Direktörü olarak 
atandınız. Okuyucularımıza akademik 
geçmişinizden ve yeni görevinizden 
bahseder misiniz? 
Doktora derecemi 1997 yılında New York 

Üniversitesi Stern İşletme Fakültesi’nden 

alıp, Koç Üniversitesi’ne katılmadan önce 

Michigan Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde 

öğretim üyeliği yaptım. Üretkenlik ve 

araştırma kalitesi nedeniyle Michigan 

Üniversitesi’nde sürekli kadroya (tenure) 

kabul edildim. Halen tüketici davranışları 

konusunda uluslararası alanda bir uzman 

olarak Journal of Consumer Research, 

Journal of Marketing, Journal of International 

Marketing’de yazı kurulu üyeliği; Journal 

of Consumer Psychology ve International 

Journal of Research in Marketing’de alan 

editörlüğü yapıyorum. Koç Üniversitesi’nde 

tüketici davranışları alanına ilgi duyan 

İşletme doktora öğrencilerimiz ile aktif 

olarak yeni projeler üzerinde çalışıyoruz.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü olarak 

hedefimiz, analiz ve problem çözme 

yeteneği gelişmiş, sosyal sorumluluk 

bilincinde, etik değerlere sahip ve takım 

çalışmasını en efektif biçimde uygulayabilen 

21. yüzyılın iş dünyası liderlerinin gelişimine 

katkıda bulunmaktır. Enstitümüzde, İşletme 

Yüksek Lisans (MBA), Yöneticiler İçin İşletme 

Yüksek Lisans (Executive MBA), Finans 

Yüksek Lisans (MS in Finance), Uluslararası 

Yönetim Yüksek Lisans Programı (Koç MIM, 

CEMS MIM), İşletme Doktora (PhD) Programı 

ve Yönetici Geliştirme Programları ile eğitim 

veriyoruz. Programlarımızın en etkili şekilde 

yürütülmesi ve geliştirilmesi için ekip olarak 

çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

İşletme Enstitüsü’nde yer alan bölümler 
ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verir 
misiniz? 
Dünyada 36 ülkede 122 işletme okulunun 

sahip olduğu EFMD tarafından verilen 

EQUIS (Avrupa Kalite Geliştirme Sistemi) 

akreditasyonu Mart 2009’da alan Koç 

Üniversitesi İşletme Enstitüsü, Türkiye’de ve 

içinde bulunduğu bölgede bu akreditasyona 

sahip ilk ve tek okuldur. 

“Bir yıllık tam zamanlı” MBA programımıza 

2010-2011 akademik yılından itibaren 

programa katılacak öğrenciler için “en 

az bir yıllık iş tecrübesi” şartı getirdik. Bu 

uygulama ile çalışan öğrencileri bir araya 

getirerek, öğrencilerin alacakları eğitimle iş 

yaşamlarındaki deneyimi birleştirerek daha 

kaliteli bir eğitim vermeyi amaçlıyoruz. 

İşletme Enstitüsü: Uluslararası standartlardaki 
programlarıyla eğitim ve araştırmada öncü

İşletme Enstitüsü Direktörü 
Prof. Dr. Zeynep Gürhan 
Canlı Kule’nin sorularını 
yanıtladı. Burcu Batur, Selnur Orhon, Zeynep Gürhan Canlı, Yasemin Banu Çoruh, Didem Gürses
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“Bir yıllık yarı zamanlı” Executive MBA 
programı en az beş yıllık iş deneyimi olan 
yöneticilere yönelik bir programdır. Koç 
Executive MBA programımızla İngitere’nin 
önde gelen gazetelerinden ve dünya işletme 
programları sıralamasında en itibar edilen 
sıralama olan Financial Times tarafından 
hazırlanan, yaklaşık 100 üniversitenin 
yer aldığı listede 63. sırada yer alan ve 
Financial Times’da uluslararası üniversiteler 
arasında sıralamaya giren ilk ve tek Türk 
üniversitesiyiz.

Finans Yüksek Lisans Programı ise, dünya 
çapında yatırım uzmanlarını aynı çatı altında 
toplayan CFA Enstitüsü’nün program ortağı 
olarak kabul edilen Türkiye’deki ilk program 
oldu ve Avrupa’daki 31 program ortağı 
arasında yer aldı. “Bir yıllık yarı zamanlı” 
Finans Yüksek Lisans Programı finansal 
ekonomi alanında kariyerlerini sürdürmek 
isteyen orta ve üst düzey yöneticilere yönelik 
bir programdır.
 
“Bir yıllık tam zamanlı” bir program olan 
CEMS Uluslararası Yönetim Master programı 
ise üniversiteden “yeni mezun” adaylara 
yönelik bir programdır. Bu program ile 
birlikte açılacak olan ikinci yeni program 
da Koç MIM- Koç Üniversitesi Uluslararası 
Yönetim Yüksek Lisans Programı’dır.

Doktora programımız ile dünyanın önde 
gelen araştırma üniversitelerine öğretim 
üyesi yetiştirme hedefimiz var. Öğrenciler 
programa başladıktan kısa süre sonra 
araştırma projelerinde yer almaya başlıyorlar. 

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nün 
öğrencilere sağladığı avantajlar nelerdir?
Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nün 
yabancı ve akademik çalışmalarını 
yurtdışında tamamlamış Türk 
akademisyenleri, değişim programlarıyla 
yurtdışından gelen ve yurtdışına giden 
öğrencileriyle uluslararası bir vizyonu 
bulunuyor. Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, 
EQUIS Akreditasyonu, CFA Enstitüsü’nün 
program ortaklığı ve CEMS olarak 
adlandırılan Uluslararası Yönetim Yüksek 
Lisans Programı’na katılmasıyla global 

bazdaki ağını daha da kuvvetlendiriyor. 
Ayrıca, kurumsal şirketlerle olan sürekli 
iletişim ağı ile seminerler ve misafir 
konuşmacılarla öğrencileri iş hayatına 
hazırlıyor. Koç Üniversitesi’nde öğrenciler 
en iyi akademik kadrodan en güncel 
konuları, teorileri ve bilimsel gelişmeleri vaka 
analizleri, bireysel/takım çalışmalarıyla ve 
iş projeleriyle uygulamalı olarak öğreniyor. 
Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, insan 
kaynakları danışmanlığı alanında dünyanın 
kalite ve etik lideri olarak tanınan Michael 
Page ve Heidrick & Struggles Türkiye gibi 
şirketler ile Kariyer Yönetimi alanında 
stratejik işbirliği yaparak öğrencilerine 
kariyerleri için büyük bir avantaj sağlıyor. 

Önümüzdeki dönem için hedef ve 
projeleriniz nelerdir?
Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, işletme 
okulları ve çokuluslu şirketlerin dünya 
ölçeğinde stratejik ittifakı olan ve kısa 
ismi CEMS olarak adlandırılan Uluslararası 
Yönetim Yüksek Lisans Programı’na yakın 
zamanda dâhil oldu. Merkezi Paris’te 
bulunan CEMS Yönetim Kurulu’nun ibrası ile 
Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü olarak dört 

kıtadan 27 okul ve 60’dan fazla şirketin içinde 
bulunduğu CEMS - Uluslararası Yönetim 
Yüksek Lisans Programı’na 2010–2011 
akademik yılı için öğrenci kabul etmeye 
başlayacağız. Bu kapsamda Haziran ayında 
tüm CEMS okullarının koordinatörlerini 
üniversitemizde ağırlayarak, senede bir kere 
düzenlenen bu büyük ve önemli toplantıya 
ev sahipliği yaptık.

Tüm yüksek lisans programlarımız için 
kurumsal sosyal sorumluluk bilincini 
artırmaya yönelik çeşitli projelerimiz olacak. 
Daha fazla sayıda uluslararası öğrenciyi 
programlarımıza dâhil etmek için çalışıyoruz. 
Bunların yanında, Yönetici Geliştirme 
Programları çerçevesinde “açık katılımlı“ 
eğitim programlarımıza başladık.

Öğrencilere, velilere ve meslektaşlarınıza 
mesajınız nedir?
Yeni mezun öğrencilerden uzun yıllar iş 
deneyimi olan kişilere kadar geniş bir öğrenci 
kitlesine eğitim veren İşletme Enstitüsümüz, 
uluslararası standartlardaki programlarıyla 
eğitim ve araştırma öncülüğünü sürdürmeye 
önümüzdeki yıllarda da devam edecektir.

{ }KÜ İşletme Enstitüsü, EQUIS akreditasyonu, 
CFA Enstitüsü’nün program ortaklığı ve CEMS’e 

katılımıyla global bazdaki ağını 
daha da kuvvetlendiriyor.
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SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Direktörü olarak 
göreve başladınız. Okuyucularımıza aka-
demik geçmişinizden bahseder misiniz?
Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde li-

sans ve yüksek lisans eğitimimi tamamladım. 

Doktora ve doktora sonrası çalışmalarıma Ka-

nada Queen’s Üniversitesi Psikoloji Bölümü 

ve McGill Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde 

devam ettim. Koç Üniversitesi’nde Psikoloji 

bölümü ve İşletme fakültesinde çift atamalı 

öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Uz-

manlık alanım Endüstri ve Örgüt Psikolojisi. 

Araştırmalarımda kültürün liderlik, insan kay-

nakları yönetimi ve kariyer gelişimine, iş aile 

dengesi gibi süreçlere etkisini inceliyorum. 

International Journal of Cross Cultural 

Management (Sage Inc.) isimli bilimsel 

derginin editörlüğünü, merkezi ABD’de olan 

Uluslararası İş Değerleri ve Örgütsel Davra-

nış Derneği’nin 2006-2008, Türk Psikologlar 

Derneği İstanbul Şubesi’nin 2008-2012 dö-

nemi başkanlığını üstlendim. Kültürler Arası 

Psikoloji Derneği’nin 2010-2012 yönetim 

kurulu üyesiyim. 2007 yılında Türkiye Bilimler 

Akademisi’ne asosiye üye seçildim. 2008 yı-

lında World Economic Forum Inter Academy 

Panel tarafından Üstün Başarılı Genç Akade-

misyen, 2009 yılında Simon Fraser Üniversi-

tesi Küresel İş ve Çalışan Stratejileri Merkezi 

tarafından Research Fellow seçildim.

Sosyal Bilimler Bilimleri Enstitüsü’nde 
yer alan bölümler ve yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verir misiniz?
Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

2003 senesinden bu yana toplam beş yüksek 

lisans ve üç doktora programıyla eğitim veri-

yor. 2010-2011 akademik yılı için onayda bek-

leyen bir doktora programı daha bulunuyor. 

Yüksek lisans düzeyinde toplam 117, doktora 

düzeyinde de altı öğrencimiz okuyor. 2009-

2010 akademik yılı sonu itibarıyla toplam 

mezun sayımızın 201 olması bekleniyor.

Yüksek lisans düzeyinde psikoloji, Anadolu 

medeniyetleri ve kültürel miras yönetimi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Direktörü Prof. Dr. Zeynep 
Aycan, Kule’nin sorularını 
yanıtladı.

“Türkiye’nin nitelikli sosyal bilimcilere ihtiyacı var” 
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uluslararası ilişkiler, ekonomi, karşılaştırmalı 
tarih ve toplum bilimleri, doktorada ise 
psikoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler 
alanlarında eğitim veriliyor. Ayrıca 2010-2011 
akademik yılında arkeoloji ve sanat tarihi 
alanlarının açılması için Yükseköğretim 
Kurulu’ndan onay bekleniyor. 

Önümüzdeki dönem için hedef ve proje-
leriniz nelerdir?
Programlarımızın uluslararası tanınırlığının 
artması, öğrencilerimizin yurtdışı eğitim ve 
staj olanaklarıyla daha fazla bilgi ve deneyim 
kazanması öncelikli hedeflerimiz arasında. 
Programlarımız tüm dünyada duyurulu-
yor ve üstün nitelikli yabancı öğrencilerin 
başvuruları da değerlendiriliyor. Bizim 
öğrencilerimizin de International Summer 
School of Economics gibi uluslararası eğitim 
veya Erasmus international internship gibi 
staj programlarına katılmaları teşvik ediliyor. 
Bunun yanı sıra dünya çapında önemli araş-
tırmacılar üniversitemize davet ediliyor, öğ-
rencilerimize seminer veya eğitimler veriyor. 
İlerleyen dönemlerde öğrencilerimizin bu 
araştırmacılarla doktora çalışmaları yürüte-
bilmesi için önemli bir fırsat doğmuş oluyor. 
Hukuk alanında yüksek lisans ve ekonomi 
alanında doktora programlarının açılması 
diğer hedeflerimiz arasında.

Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nün öğrencilere sağladığı avan-
tajlar nelerdir?
Enstitümüzün çatısında yer alan programlar-
da okuyan öğrencilerin en büyük avantajı, 
üstün nitelikli öğretim üyelerimizle bire bir 

ve derinlemesine çalışma imkanı bulmaları. 
Derslerimiz çok küçük sınıflarda ve az sayıda 
öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor. Tez 
aşamasında hocalarımız öğrencilerle bir yıl 
süren bilimsel niteliği yüksek araştırmalar yü-
rütüyor. Öğrencilerimiz tezlerinin bir kısmını 
uluslararası bilimsel dergilerde yayınlama im-
kanı buluyor. Pek çoğunu da ulusal ve ulus-
lararası kongrelerde tebliğ olarak sunuyor. 
Öğrenmenin yanı sıra öğretmenin de keyif ve 
heyecanını yaşamak isteyen öğrencilerimize 
araştırma ve eğitim asistanlığı yapma fırsatı 
veriliyor.

Eğitim kalitesi ve kişisel gelişim olanaklarının 
yanı sıra öğrencilerimiz tam burslu olabili-
yor. Asistanlık karşılığında ek burs ödemesi 
alabiliyor. Kendileri için lojman, ofis ve 
dizüstü bilgisayar temin ediliyor. Uluslararası 
kongrelere katılım, tez harcamaları bursu 
veriliyor. Üniversite dışında mesleki eği-
timlere katılımları için ödenek alabiliyorlar. 
Ayrıca kendilerine sağlık sigortası yapılıyor. 

Bu imkanlar tüm yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerimize sunuluyor.

Öğrencilere, velilere ve meslektaşlarınıza 
mesajınız nedir? 
Dünyada ve ülkemizde sosyal bilimlerin 
önemi her geçen gün artıyor. Bir yandan 
ülkemizde üstün nitelikli sosyal bilimcilerin 
azlığı diğer yandan da açılan yeni üniversite-
lerdeki kadro sıkıntısı, yetiştirdiğimiz nitelikli  
araştırmacı ve eğitimcilere olan ihtiyacı 
gözler önüne seriyor. Bunun yanı sıra kariyer 
kararlarının her zaman sağlıklı verilemediği 
ülkemizde pek çok yetenekli genç “puanına 
yazık etmemek” için sosyal bilimleri tercih 
edemiyor. Programlarımıza başvuran bazı 
öğrenciler, lisans eğitimini fen, işletme 
veya mühendislik alanlarında yapmış ama 
sosyal bilimlerde aklı kalmış kişiler olabiliyor. 
Hayatın kendilerine verdiği ikinci bir şansı de-
ğerlendiren bu öğrenciler, sosyal bilimlerde 
yüksek lisans veya doktora yaparak, prog-
ramları başarıyla tamamlıyor.

Enstitümüzün çatısında yer alan 
programlarda okuyan öğrencilerin 
en büyük avantajı, üstün nitelikli 
öğretim üyelerimizle bire bir ve 
derinlemesine çalışma imkanı 
bulmaları.
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Fen Bilimleri Enstitüsü Direktörü olarak 
atandınız. Okuyucularımıza akademik 
geçmişinizden, çalışmalarınızdan ve yeni 
görevinizden bahseder misiniz?
2001’den beri Koç Üniversitesi Fizik bölü-

münde görev yapıyorum. Daha önce Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğretim 

üyesiydim.  B.S. ve Ph.D. derecelerimi, teorik 

fizik dalında ODTÜ Fizik’ten aldım. Akademik 

anlamda şanslı bir dönemde yetiştim. Erdal 

İnönü’den, Cahit Arf’tan ve Feza Gürsey’den 

dersler aldım. Doktora yapmak için yurt-

dışına gitmediğimden 24 yaşında derslere 

girmeye başladım. Aralarda izinli olarak 

Amerika’da Yale ve Brandeis üniversitele-

rinde post-doc’luk yaptım. Daha 30 yaşına 

gelmeden Viyana Üniversitesi Teorik Fizik 

Enstitüsü’nde süpergravitasyon dersleri ver-

dim. İngiltere’de Lancaster Üniversitesi’nde 

araştırmalar yaptım. Buradaki kolaborasyo-

numu, kesintisiz olarak 30 senedir devam 

ettiriyoruz. Çok yakın zamanda, ortak bir 

makalemiz yayınlandı. Türkiye’de her düzey-

de Türkçe ve İngilizce fizik, matematik, bilim 

tarihi dersleri ve konferanslar verdim. Yaz 

ve kış okulları düzenledim. 16 doktora ve 24 
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M.S. tezine danışmanlık yaptım. Öğrencilerim 
Türkiye’nin pek çok üniversitesinde profesör 
ve doçent olarak ders veriyor. Geçtiğimiz ay, 
eski bir doktora öğrencimin, doktora öğren-
cisinin doçentlik jürisinde bulundum. Gayet 
iyi bir sınav vermesinden kendime de biraz 
pay çıkartmak isterim… Şanslıyım ki yur-
dumuzda çalışmalarıma değer verildi. 1989 
Sedat Simavi Fen Bilimleri Ödülü’nü, 1993 
Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı Bilim Ödülü’nü 
ve 1996 TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü kazandım. 
1994’te Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)’ne 
üye seçildim. TÜBA’da Konsey Üyesi olarak 
görev yapmaya devam ediyorum. 

Koç Üniversitesi’nde oluşmasına ve devam 
ettirilmesine pozitif katkı sağladığıma inandı-
ğım güzel bir akademik ortamda, eskisinden 
de çok çalışıyorum. Buraya geldikten sonra 
ilk iş olarak, genç meslektaşlarımla beraber 
fizik ders programlarımızı yeniden düzen-
ledik. Sonra Fizik M.S. ve Ph.D. programla-
rını açtık. Türkiye’deki üniversitelerden ve 
yurtdışından iyi öğrenciler alarak yetiştirme-
ye başladık. Gerçekten çok canlı bir akade-
mik ortamda yetişen mezunlarımızın, Koç 
Üniversitesi’nin adını daha fazla duyuraca-
ğından eminim. 

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yer alan 
bölümler ve yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi verir misiniz? 
2009 Eylül ayından bu yana Fen Bilimleri 
Enstitüsü Direktörlüğü’nü yürütüyorum. 
Enstitü bünyesinde, mühendislik kanadın-
da kimya ve biyoloji, bilgisayar, elektrik ve 
elektronik, endüstri ve kimya mühendisliği, 
işletme yönetimi bölümleri bulunuyor. Fen 
kanadında fizik ve matematik programlarının 
yanında fen ve mühendislik fakülteleri öğre-
tim üyelerince ortak yürütülen hesaplamalı 
bilimler ve mühendislik, malzeme bilimleri ve 
mühendisliği alanında M.S. ve Ph.D. prog-
ramları yürütülüyor. Ayrıca bu yıl optoelekt-
ronik ve fotonik mühendisliğine de öğrenci 
almaya başlayacağız. Moleküler biyoloji ve 
genetik alanında M.S. ve Ph.D. programlarını 
hayata geçirmek için hazırlıklarımızı yapıyo-
ruz. Bu programlardaki öğretim üyelerimiz 
ve öğrencilerimiz araştırmalarını ve TÜBİTAK, 
DPT, Avrupa Birliği fonlarından desteklenen 

proje çalışmalarını, inter-disipliner araştırma 
merkezlerinde, iyi donanımlı laboratuvar-
larda yürütüyor. Bu ders döneminde M.S. 
ve Ph.D. programlarımıza kayıtlı toplam 215 
öğrenci var. 71 öğrenci, yaz sonuna kadar tez 
tamamlama aşamasına gelmiş olacak.

Önümüzdeki dönem için hedef ve proje-
leriniz nelerdir? 
Kısa dönemli hedefimiz öğrencilerimizin 
sayısını en azından bunun iki katına çıkarabil-
mek. Bunu sağlarken en yetenekli öğrencileri 
programlarımıza çekebilmemiz gerekiyor. 
Üniversitemizin ve seçkin öğretim üyesi 
kadromuzun en iyi tanıtımı, araştırmalarımızı 
ve proje çalışmalarımızı gençlere yerinde 
göstererek, onları bu faaliyetlere katarak 
yapılabilir. Öğretim üyelerimizle konuştuk 
ve bu seneden başlamak üzere tanıtım 
haftalarıyla üniversite dışından katılımlı yaz 
okulları düzenlemek konusunda anlaştık. İlk 
yaz okulunun bu sene açılması için ben öncü 
oldum.

 2010 yaz dönemi için “Kuantum Mekaniğinin 
Temelleri” konulu bir dersin duyurusunu 
yaptık. Meslektaşlarımın katkısıyla ders 
programı ortaya çıktığında, beklentilerimin 
çok üzerinde bir akademik düzeyi yakala-
dığımızı gördüm. Derslerin tümünün video 
kaydını alarak üniversite dışına da açık bir 
arşiv oluşturmayı planlıyorum. Üniversi-
temizde verilen birbirinden değerli kon-
ferans ve seminer programlarını kayda 
alarak bu arşivi zenginleştirebileceğiz. 
Öğretim üyelerimizden önümüzdeki iki 
yılı dolduracak sayıda yaz okulu önerisi 
geldi. Seneye yurtdışından da öğrenci 
çekebilmek için çalışacağız. Bu derslerde 
öğrencilerin not tutmasını organize eder-
sek ve öğretim üyelerimiz istekli olursa, ne-
den Koç Üniversitesi Yayınları kapsamında 
çok üstün nitelikli ders kitapları çıkartmaya 
başlamayalım ki… 

Araştırma kurumları ve şirketlerle Koç 

Üniversitesi’nin geliştireceği iş birliğini 

potansiyel bir diğer öğrenci kaynağı olarak 

görüyorum. Otokar, Arçelik gibi şirketlerle 

yapılmış protokoller çerçevesinde yürütülen 

tez çalışmaları var. Bu tür ortak araştırma-

ları çeşitlendirmek ve çoğaltmak amacıyla 

çalışıyoruz.

Koç Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü’nün öğrencilere sağladığı 
avantajlar nelerdir? 
Öğrencilerimizin tümü üniversiteden veya 

projelerden tam destek alıyor. Kampüse 

yakın olmak isteyen öğrencilerimiz civar-

daki sitelerde üniversitenin tutup döşediği 

evlerde kalabiliyor. Her birine dizüstü 

bilgisayar veriyoruz. Kütüphane olanaklarına 

ve internete sınırsız erişim imkanı sağlıyoruz. 

Başarılı çalışanlara yurtiçinde ve yurtdışında 

konferanslara katılarak kendilerini daha geliş-

tirmeleri için destek oluyoruz. Ayrıca öğren-

ciler lisans düzeyinde öğretim asistanı olarak 

üniversitenin eğitim faaliyetlerine katılıyor. 

Kredisiz olarak alınan akademik İngilizce ve 

ders tekniklerini zorunlu ders kategorisine 

aldık. Böylece öğrenciler araştırma yaparken 

kendilerine çok yararlı olacak makale yazma 

ve iyi ders anlatma deneyimini de ediniyor. 

Kısacası öğrencilerimizin güzel bir çevrede, 

huzurlu bir ortamda rahat ve verimli çalışa-

bilmeleri için her şeyi yapmaya çalışıyoruz.

    

Öğrencilere, velilere ve meslektaşlarınıza 
mesajınız nedir? 
Bunca yıl sonunda edindiğim deneyim sonu-

cu düşünüyorum ki, bilimsel çalışmalar hoca 

ve öğrenci ikilisi arasındaki ahenkli bir usta 

çırak ilişkisiyle başarıya ulaşıyor. Nesnel kıs-

taslarla değerlendirildiğinde, Koç Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü’nün öğretim üyeleri, 

ülkemizin en seçkin bilimcileri arasında yer 

alıyor. Üniversitenin akademik ortamı ve sağ-

ladığı olanaklar başarılı çalışmalar yapılması 

için yeterli düzeyde. Yetenekli ve yeniliklere 

açık öğrencilerin Koç Üniversitesi’nden çok 

şeyler kazanmış ve kendilerini dünya ölçüt-

lerine göre geliştirmiş olarak çıkacaklarına 

inanıyorum.

“Çok canlı bir akademik ortam-
da yetişen mezunlarımızın, Koç 
Üniversitesi’nin adını daha fazla 

duyuracağından eminim.” 
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KURUMSAL İLİŞKİLER VE GELİŞTİRME

Kurumsal İlişkiler ve Geliştirme 
Direktörlüğü’nden bahsedebilir misiniz?
Kurumsal İlişkiler ve Geliştirme Direktörlüğü 

üniversitemizde yeni yapılanmış bir birim.  

Birimimizin ana çalışma konularını dış iletişim 

faaliyetleri, kurumsal ilişkiler ve mezunlarla 

ilişkiler olarak üç ana başlıkta sıralayabiliriz.

Üniversitemizde Tıp Fakültesi, Medya ve 

Görsel Sanatlar Bölümü ve çeşitli araştırma 

merkezlerinin hayata geçtiği, burs oran-

larımızda ciddi artışların gerçekleştiği ve 

kampüsümüzün pek çok akademik ve sosyal 

etkinliğe ev sahipliği yaptığı bu dönemde, 

Kurumsal İlişkiler ve Geliştirme Direktörlüğü 

olarak üniversitemizin dış ilişkilerinde ve 

iletişiminde önemli bir sorumluluk üstlenmiş 

bulunuyoruz.

Biriminizin faaliyetleri hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Kurumsal iletişim faaliyetlerimiz çerçeve-

sinde basın-medya ilişkilerimizi yürütüyor 

ve üniversitemizin tanıtım çalışmalarını 

gerçekleştiriyoruz. Tanıtım çalışmalarımız 
kapsamında basılı tanıtım içeriklerinin oluş-
turulmasının yanı sıra, aday öğrencilerimize 
yönelik etkinliklerimiz bulunuyor. Liselere 
yaptığımız ziyaretlerde ve aday öğrencileri 
kampüsümüzde ağırlarken üniversitemizi en 
iyi şekilde temsil etmek için gayret gösteri-
yoruz. Aynı zamanda önemli bir iletişim aracı 
olan web sitemizle ilgili çalışmaları da, yeni 
yapılanmamızla birlikte, ofisimiz yürütüyor. 

Kurumsal İlişkiler faaliyetlerimiz çerçevesinde 
çeşitli kurum ve kuruluşlarla karşılıklı kaza-
nım sağlayacak iş birliklerini değerlendiriyo-
ruz.  Sponsorluklar, akademik kürsüler, burs 
fonları, sosyal sorumluluk projeleri gibi pek 
çok ortaklık girişimleri üzerinde durduğumuz 
konulardan bazıları.  Aynı zamanda Koç Üni-

versitesi İşletme Enstitüsü’nün yürütmekte 
olduğu Yönetici Geliştirme Programları’nın 
şirketlere tanıtılmasını sağlıyoruz. Çeşitli 
firmalara ziyaretler düzenleyerek, özel eğitim 
programlarının firmaların eğitim ihtiyaçları 
doğrultusunda kurgulanmasında şirketler ile 
üniversitemizin İşletme Enstitüsü arasında 
köprü görevi üstleniyoruz.

Bir diğer faaliyet alanımız ise mezunlarla 
ilişkiler.  Yeni yapılandırdığımız Mezunlar-
la İlişkiler Ofisi sayesinde mezunlarımızla 
ilişkilerimizi güçlendirecek ve mezunlarımız 
arasındaki dayanışmayı artıracak çeşitli proje-
ler yürütüyoruz.  Yeni girişimlerimiz arasında 
aylık e-bültenlerimiz, mezun panellerimiz ve 
temsilcilik programlarımızı (sınıf, uluslararası 
ve kurumsal) sayabiliriz.  

Tanıtıma
ağırlık 
vereceğiz
Geçtiğimiz Aralık ayında Koç 
Üniversitesi Kurumsal İlişkiler 
ve Geliştirme Direktörü ola-
rak atanan Zeynep Başak yeni 
dönem çalışmaları hakkında 
bilgi verdi.

Burak Demirağ, Ayşenur Ateş, Ayça Yürük, Güneş İngin, Zeynep Başak, Pınar Özyürek, Yasemin Kireç, Ahmet Moldibi
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Koç Lisesi’nden mezun olduktan sonra ABD’de Virginia Üniversitsi’nde Tarih ve Psikoloji alanlarında lisans eğitimi 

gördü. Ardından New York Üniversitesi’nde Orta Doğu Çalışmaları üzerine yüksek lisans diplomasını aldı. Sonrasında 

Columbia Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi alanında ikinci yüksek lisansını yaptı. Amerika’da bulunduğu sürede çeşitli 

sivil toplum kurumlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nda çalıştı.  Ağırlıklı olarak çevre, enerji, kadın 

araştırmaları ve insan hakları alanlarında çeşitli kalkınma projelerinde görev aldı.  Amerika’da geçirdiği 10 seneden 

sonra 2007 yılının Eylül ayında Türkiye’ye döndü. IBM  Global Services’de Strateji ve Değişim Danışmanı olarak kurum-

lara yönelik danışmanlık projelerinde yer aldı.  2009 Aralık ayında Koç Üniversitesi’nde Kurumsal İlişkiler ve Geliştirme 

Direktörü olarak görevine başladı.  

Zeynep Başak kimdir?

Yeni dönem için hedef ve projelerinizden 
bahseder misiniz?
Daha önce bahsettiğim üç alandaki faaliyetle-
rimizin kapsamını genişletmek istiyoruz.  Ku-
rumları daha çok ziyaret ederek yeni işbirlikleri 
oluşturmayı ve kurumsal ortaklıklarımızı yeni 
projelerle geliştirmeyi amaçlıyoruz. Şirketle-
rin özel eğitim ihtiyaçlarına yönelik yönetici 
geliştirme programlarımız ile ilgili ulaştığımız 
firmaların sayısı giderek artıyor.  Bunun yanı 
sıra, sadece şirketlerle değil diğer eğitim 
kurumları ve üniversitelerle de ortak projeler 
yapmak istiyoruz. Ayrıca, dünyanın önde 
gelen işletme okulları ve uluslararası kuruluş-
ların stratejik birliği olan CEMS Programı’na 
Koç Üniversitesi’nin dahil olmasıyla birlikte, 
kurumsal ilişkiler faaliyetlerimizi uluslararası 
boyutta da giderek yoğunlaştırmayı amaçlı-
yoruz.
 
Üniversitemizdeki gelişmelerin tanıtımını en 
iyi şekilde yapabilmek için Türkiye’nin gene-
line yayılabilmeyi ve aday öğrencilerimize 
ulaşabilmeyi hedefliyoruz.  Geçtiğimiz altı ay 
içinde Türkiye çapında yaklaşık 20 şehirde çe-
şitli okulları ziyaret ettik ve pek çok okulu üni-
versitemizde ağırladık. Liseler ve üniversitemiz 
arasında ilişkileri güçlendirmek istiyoruz.

Mezunlarla İlişkiler Ofisimizin öncelikli 
faaliyetleri arasında ise mezun veri tabanı-
nın güncel tutulması bulunuyor. Ayrıca yeni 
başlattığımız mezun temsilcilik programları 
ile mezunlarımız arasındaki dayanışmayı artır-
mayı ve mezunlarımızın üniversitemizle olan 
bağlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz.  İletişim 
bilgilerini güncellemek ve/veya mezun/üni-

versite ilişkilerinin gelişmesinde aktif rol almak 
isteyen tüm mezunlarımızı ofisimizle temasa 
geçmeye davet ediyoruz .
(mezun@ku.edu.tr).  

Bir diğer önem verdiğimiz konu ise Sarıyer 
ve çevresi ile yerel bağlarımızı güçlendirmek.  
Bu amaca hizmet etmek üzere önümüzdeki 
dönemde yeni projeler geliştirmek istiyoruz.

Yurtdışında bulunmanın ve yaşadığınız 
deneyimlerinizin size neler katığını düşü-
nüyorsunuz? 
ABD’de üç ayrı üniversitede eğitim görme şan-
sı edinmiş biri olarak, üniversite eğitimi konu-
sunda çeşitli bakış açıları kazanmış olduğumu 
düşünüyorum. Dünyanın en iyi üniversitele-
rindeki uygulamaların Koç Üniversitesi’nde 
gerçekleştiriliyor olması beni heyecanlandırı-
yor. Üniversitemizin değişen dünya koşullarına 
ve en iyi uygulamalara kendini sürekli adapte 
ediyor olması Koç Üniversitesi’nin mükemmel-
liğini gösteriyor.

Amerika’da geçirdiğim süre zarfında Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nda çalış-
tım ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev 

aldım.  Türkiye’ye döndüğümde ise özel sektör 
deneyimlerimin ardından Koç Üniversitesi’nde 
çalışmaya başladım.  Akademik ve profesyo-
nel kariyerimdeki çeşitliliğin bana çok yönlü 
düşünme becerisi kazandırdığını ve bunun 
üstlendiğim görev açısından çok yararlı oldu-
ğunu düşünüyorum.   

Buraya geldiğinizde bulduğunuz ortam 
ve insanlarla ilişkiler hakkında ne düşün-
dünüz?
Uzun bir süre üniversite ortamlarında 
bulunmam ve çeşitli uluslararası kurum-
lardaki iş tecrübelerim dolayısıyla kendimi 
Koç Üniversitesi’ndeki ortama ve kurum 
kültürüne yakın hissediyorum. Çalışmala-
rıma başladığım ilk günden beri sanki hep 
buradaymışım gibi üniversiteyi benimse-
dim. Ayrıca üniversitemizi çok iyi tanıyan ve 
iletişim faaliyetlerinde profesyonel dene-
yime sahip bir kadro ile çalışıyor olmaktan 
çok mutluyum.  Ekibimizde iki mezunumuz 
bulunuyor.  Öğrencilerimizle ve üniver-
sitemizdeki akademik ve idari birimlerle 
sürekli iletişim içinde olmamız bizim için çok 
önemli.  Bu konuda da aradığımız desteği 
bulabildiğimize inanıyorum.

Koç Üniversitesi’nde insan kendini ‘keşke 
burada öğrenci olsam’ demekten alamıyor. 
Burada öğrenci olmayı çok isterdim, fakat bir 
çalışan olarak da çevrem tarafından çok sıcak 
karşılandığımı düşünüyorum. Üniversitemiz 
son derece gelişime açık bir yer. Herkesin 
yenilikçi fikirleri ve yenilikleri kucakladığı bir 
ortam var. Bu nedenle Koç Üniversitesi’nde 
olmaktan mutluyum.

Çeşitli kurum ve kuruluşları 
ziyaret ederek yeni işbirlikleri 

oluşturmayı amaçlıyoruz. Sadece 
şirketlerle değil, diğer eğitim 

kurumları ve üniversitelerle de 
ortak projeler yapmak istiyoruz.
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Ortaklarımız
Koç Üniversitesi’nin değişim programı yaptığı 
ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Değişim 
Programları Ofisi 2009–2010 akademik yılında 
34 yeni kurumla anlaşma imzaladı. ESADE, 
HEC, Rotterdam School of Management, 
Kyoto Üniversitesi ve St. Petersburg State 
Üniversitesi de bu kurumlar arasında yer 
alıyor. Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya, 
Uzak Doğu, son olarak da Güney Amerika ve 
Rusya ile yapılan anlaşmalar sayesinde dünya 
çapında 125 kurumla sağlanan ortaklığımız 
devam ediyor. Uluslararasılaşma yolunda 
önemli bir adım olan bu iş birlikleri sayesinde, 
Koç Üniversitesi, ortağı olduğu kurumların 
altyapılarında yer ediniyor. Böylece gelecekte 
sağlanacak daha geniş ölçekteki ortaklıkların 
önü açılıyor. İlerleyen süreçte, birleştirilmiş 
araştırma projeleri, misafir fakülte anlaşmaları, 
yaz okullarının hayata geçirilmesi ve yüksek 
lisans olanaklarının sağlanması hedefleniyor. 

Sağlam ve üretken ortaklıklar kurmak ama-
cıyla Koç Üniversitesi, 2009-2010 akademik 
yılında, birçok kurumdan yetkiliyi ağırladı. 

Ziyaretlerde, 50 kişi ve üstü grup programla-
rının organizasyonunda, Değişim Programları 
Ofisi de önemli rol oynadı. Çeşitli uluslararası 
koalisyon ve organizasyonlarda aktif olarak 
yer aldı. Yirmiyi aşkın Amerikan üniversitesinin 
ve Turkish Cultural Foundation’nın (Türk Kül-
tür Vakfı) bulunduğu kültürel temalı bir akşam 
yemeğine ev sahipliği yaptı. Florida State 
Üniversitesi’nden gelen öğrenciler için bir yaz 
programı düzenledi. Uluslararası alana yönelik 
ilgiyi artırmak için düzenlenen etkinliklere, 
öğrenci katılımını sağlamak için çalışmalar 
yürüttü. 

Öğrenci değişimi
Koç Üniversitesi’nin CIEE (Council on Inter-
national Education Exchange) gelen öğrenci 
sayısını artırmak için gösterdiği çabalar devam 
ediyor. İmzalanan yeni ortaklıklar ve Mentors-
hip Programı gibi öğrenci destekli organizas-
yonlar olumlu sonuçlar elde edilmesine kat-
kıda bulunuyor. Üniversitemiz dünyanın dört 
bir yanından gelen birçok öğrencinin akınına 
uğruyor. Bunun en önemli göstergesi 2009-
2010 akademik yılında gelen öğrenci sayısında 

yaşanan %136’lık artış. Ayrıca, Koç Üniversitesi 
öğrencilerinin de değişim programlarına 
ilgisini ve katılımını artırmak için yürütülen 
çalışmalar sonucunda 2010-2011 akademik 
yılında giden öğrenci sayısında %83’lük bir 
artış sağlandı. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde 
gelen ve giden öğrenci sayısının dengeleme-
si hedefleniyor. Değişim Programları Ofisi, 
üniversite genelinde farkındalığı artırmak için, 
dersler ve ders kredilerinin aktarılabilmesine 
yönelik program bazlı teknik sorunlarda fakül-
telere destek veriyor. 

Sonsuz olanaklar
Değişim Programları, Koç Üniversitesi toplu-
luğuna uluslararası boyutta etkin olabilmek 
için başka alanlarda da imkanlar sunuyor. 
Avrupa Birliği Eğitim ve Öğrenim, Hayat Boyu 
Öğrenme/Erasmus Programı (Avrupa Ülkeleri 
arasında iş birliği ve diyalogu artırmak adına 
burs destekli bir girişim projesi) potansiyel iş 
birliği araçları yaratıyor.  

Fakülte ve idari birim çalışanları için fırsatlar
Erasmus Programı vasıtasıyla Koç Üniversitesi, 

Değişime katılın!
Koç Üniversitesi Değişim Programları Ofisi öğrencilerin, fakülte ve idari birim 
görevlilerinin faaliyetlerini uluslararası boyutta genişletmek için çalışmaya devam ediyor.  
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fakülte ve idari birim çalışanlarına, ortaklık 
sağlanan kurumlardaki programlara katılma 
olanağı sağlıyor. Eğitim amaçlı veya bir idari 
birimin yetkisinde yürütülen çalışmaları in-
celemek üzere 7-14 günlük ziyaretler yapıla-
biliyor. Buna benzer olarak, anlaşmamız olan 
kurumlardaki fakülte ve idari birim çalışanları 
da Koç Üniversitesi’ni ziyaret edebiliyor. Eras-
mus Programı, bu tarz projelere katılan kişilere 
burs olanağı sağladığı gibi, ulaşım masraflarını 
da karşılıyor.

Erasmus Öğrenci Yerleştirme Programı: Koç 
Üniversitesi Değişim Programları, Avrupa’da 
staj yapmak isteyen öğrencilere de cazip 
imkanlar sunuyor. 3-12 ay boyunca, Değişim 
Programları Ofisi stajlarından yararlanan 
öğrencilere burs veriliyor. 

Yoğun program:  En az üç ortağın iş birliğiyle, 
Erasmus kurumları, spesifik bir konu üzerinde 
yaklaşık 10-14 gün süren programlar organize 
edebiliyor. Örneğin, Koç Üniversitesi ortak 
çalışma yaptığı iki kurumun öğrencilerini veya 
fakülte temsilcilerini Türkiye ve Avrupa Birliği 

ilişkilerini tartışmak amacıyla ağırlayabilir. Bu 
programlar uluslararasılaşma yolunda keşif 
araçları olduğu gibi ileri seviyede iş birlikleri 
kurmak için gereken samimiyeti de artırıyor.  

Erasmus Mundus: Adından da anlaşılacağı 
gibi Erasmus Mundus’un sunduğu burslar 
Avrupa ve dünyanın geri kalan kısmı arasın-
daki değişimi kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. 
Erasmus Mundus, birleştirilmiş yüksek lisans 
ve doktora programlarının düzenlenmesi-
ni, ortaklıklar sayesinde öğrenci ve fakülte 
değişimlerinin güçlendirilmesini, dünyanın 
dört bir yanından farklı enstitülerle özel proje 
ortaklıkları yürütülmesini kolaylaştırıyor. Deği-
şim Programları Ofisi, önümüzdeki akademik 
yılda, bu program üzerine yoğunlaşmayı 
hedefliyor. Bu amaçla, fakültelerden destek 
alarak programın gerçekleşmesi için önemli 
çabalar harcanıyor.  

Kapılar her zaman açık!
Gelen ve giden öğrenci sayısındaki gözle 
görülür artış, yeni ortaklıklar kurmak için 
yürütülen çalışmalar, Değişim Programları 

Ofisi’nin büyümesini, programlarımızın ve 
potansiyelimizin daha çok farkına varmamızı 
sağladı. Değişim Programları Ofisi olarak, 
herkesi düzenlenen aktivitelere katılmaya ve 
destek olmaya davet ediyoruz. Özellikle Eras-
mus Mundus, değişim ve yoğun programların 
gelişmesi için fakülte ve idari birimlerin birlik-
teliğinin başarımızda büyük payı olduğunu ve 
olacağını düşünüyoruz.

Ofisimiz Öğrenci Merkezi, -3, Öğrenci Dekanlığı 
içinde B335 No’lu odadadır. 

Çiçek Dereli
Öğrenci Değişim Danışmanı
cdereli@ku.edu.tr • T: 212 338 1245
 
Ayşe İnan
Öğrenci Değişim Program Koordinatörü
ayinan@ku.edu.tr • T: 212 338 1280
 
Ziynet Devrim Yıldız

Öğrenci Değişim Program Koordinatörü

zyildiz@ku.edu.tr • T: 212 338 1284

Üniversitemiz dünyanın dört 
bir yanından gelen öğrencilerin 

akınına uğruyor. 2009-2010 
akademik yılında gelen öğrenci 

sayısı %136 arttı.
{ }
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ÖĞRENCİ KONSEYİ

2009–2010 eğitim yılının sonuna yaklaştığımız 
bugünlerde Öğrenci Konseyi olarak ortaya 
başarılı çalışmalar koymanın haklı sevinciyle, 
yorucu ama dolu dolu geçen bir yılı tamamla-
manın hüznünü beraber yaşıyoruz. Bu süreç 
içerisinde okul yönetimiyle işbirliğine dayalı 
etkin bir çalışma ortamı sağlanarak, öğren-
cilerin sorunlarının ve önerilerinin güçlü bir 
şekilde ele alınmasını, gerçekçi hedeflerin 
seçilip hayata geçirilmesini görmek bizleri 
sevindiriyor. 

Öğrenci Konseyi, uzun yıllar sürecek Koç 
Üniversitesi kültürünü yerleştirme noktasında 
üzerine düşen görevlerin farkındaydı. Şüphe-
siz bu kültürün en önemli unsurlarından birisi, 
temsil ettiği öğrencileri “farklı” kılmak için 
yeniliklere ve gelişmelere imza atmaktı. Bunu 
gerçekleştirmek amacıyla tüm KÜ ailesinin 
yararlanabileceği Taksim, Sarıyer, Bağdat 
Caddesi ve İstinye Park’ta sayısı 30'u aşkın 
mekanda indirim sağlandı. Rektörümüzün 
de desteğiyle, Yapı Kredi Bankası’nın öğrenci 
hesaplarından altı ayda bir aldığı 29 TL'lik 
hesap işletim ücretleri kaldırıldı. Okul yönetimi 
haricinde etkin bir işbirliği sağladığımız bir 
diğer kurum ise Mezunlar Derneği oldu. 
Mezunlar Derneği ile birlikte “Mezunlar Yılbaşı 
Partisi ve Mezunlar Paneli Seminerleri” yüksek 
bir katılımla gerçekleştirildi.

Akademik çözümler
Öğrenci Konseyi’nin önemle eğildiği konu 
başlıklarından birisi de öğrencilerin akademik 
sorunları ve ihtiyaçlarıydı. “Öğrenciler De-
kanlarla Buluşuyor!” panelleriyle öğrencilerin 
akademik sorunlarını ve önerilerini, Dekan-
larımıza aracısız bir şekilde aktarabilecekleri 

bir platform oluşturuldu. Okuldaki genel ders 
saatleri üzerindeki eğilimi görmek için tüm 
okul öğrencilerinin davet edildiği bir toplantı 
yapılıp, ders saatlerinin tekrar 09.30'a çekilme-
si sağlandı. Ayrıca Öğrenci Konseyi, okuldaki 
gelişmelerden öğrencilerin haberdar edilmesi 
noktasındaki görevini eksiksiz bir şekilde yeri-
ne getirdi. Bu bağlamda, Freshman öğrencile-
rine Freshman Advising Programı'nın tanıtımı 
yapıldı. Tüm derslerde “2/3 devam kuralı”nın 
zorunluluğunun kaldırılarak, öğretim üyele-
rine bırakılmasının öğrencilere duyurulması 
sağlandı. Bu süreçte hazırlıktaki arkadaşlarımız 
da unutulmadı. ELC yönetiminin dışarıdan 
TOEFL sonucu kabul etmesi sağlandı. Ayrıca 
TOEFL'ı vermeleri halinde Akademik Kurul'da 
belirlenen ders listesi dahilinde bölüm dersle-
rini yazın alabilmelerinin yolu açıldı.

Sosyal çözümler
Öğrenci Konseyi, temsilcisi olduğu öğrenci-
lerin sosyal hayatına dokunan alanlarda iyi-
leştirmelere ve yeniliklere de öncü oldu. Ders 
arası kullanım için fakülte binalarına dizüstü 
bilgisayarlar yerleştirildi. Fakülte binalarında 
bulunan otomatların nakit para üstü vermesi 
sağlandı. Bu yıl faaliyete geçen Batı Kampüsü 
için bir komite kurularak, buradaki olumlu ve 
olumsuz gelişmeler yakından takip edildi. Batı 
Kampüsü’ndeki sosyal hayatı canlandırılması 
için langırt ve PlayStation konulması sağlandı. 
Ayrıca Rumelifeneri - Batı Kampüsü ek shuttle 
seferleri konuldu. Rumelifeneri'nden Batı 
Kampüsü'ne son shuttle 01.00'e kadar uzatıldı. 
Yine Konsey altında oluşturulan bir komite ta-
rafından okulumuzda hizmet veren lokantala-
rın düzenli menü, fiyat ve lezzet  takibi yapılıp 
kalitenin artırılması için düzenli raporlar 

hazırlandı. Bu raporlar yıl boyunca hem okul 
yönetimiyle hem lokantalarla paylaşılarak, 
gelişmeler yakından takip edildi.

Okul başlangıç günlerinde öğrencilerin ulaşım 
konusunda sıkıntı çekmemesi için Havaala-
nı, Alibeyköy ve Yenikapı’dan Rumelifeneri 
Kampüsü’ne shuttle uygulaması başlatıldı. 
Ayrıca öğrencilerin yoğun kullanım alanındaki 
İstinye Park yönetimi ile işbirliğine gidilerek, 
kampüse ücretsiz servis konulması sağlandı.

Konsey olarak, okulumuzun sosyal hayatının 
vazgeçilmez bir parçası olan öğrenci kulüp-
lerinin yanında yer alarak, karşılaştıkları prob-
lemlerde onların çözüm arayışlarının parçası 
olmaya gayret gösterdik. Kulüpler arasındaki 
işbirliği olgusunun güçlendirilmesi adına 
kulüp başkanlarıyla toplantı yapıldı. Ayrıca 
günümüz dünyasında ön plana çıkan “sosyal 
sorumluluk” gerçekliğinin farkında olarak, yıl 
içerisinde gerçekleştirilen organizasyonlardan 
elde edilen tüm gelirler KÜ Gönüllüleri’ne 
bağışlandı.

Tüm bunlar ve yer darlığı nedeniyle burada 
ele alamadığımız daha birçok çalışmaya imza 
atan 2009–2010 Öğrenci Konseyi olarak, bay-
rağı bu yıl seçilen arkadaşlara teslim ederken, 
arkamızda dolu dolu geçen başarılı bir yılı 
örnek olarak bırakmanın sevincini yaşıyoruz. 
Başta önerileri, şikâyetleri ve destekleriyle 
çalışma motivasyonumuzu canlı tutan tüm 
öğrenci arkadaşlarımız olmak üzere, iyi 
niyetini bizden esirgemeyen okul yönetimine 
Öğrenci Konseyi ailesi olarak teşekkürü borç 
biliyoruz. 

Başarılı bir yılın ardından
Enes Ercanlı > 2009-2010 Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi

2009–2010 Öğrenci 
Konseyi olarak, bayra-
ğı bu yıl seçilen arka-
daşlara teslim eder-
ken, arkamızda dolu 
dolu geçen başarılı 
bir yılı örnek olarak 
bırakmanın sevincini 
yaşıyoruz.
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Geçtiğimiz aylarda Koç Üniversitesi Öğren-
ci Konseyi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü 
olarak, Portekiz'de bulunan Nova de Lisboa 
Üniversitesi'yle Satellite Exchange Program 
(SEP) adında ortak bir öğrenci değişim etkinliği 
düzenledik. Etkinliğe üniversitemizden 20, 
Nova de Lisboa’dan 20 olarak toplam 40 
öğrenci katıldı. Bir hafta Lizbon'da, bir haftaysa 
İstanbul'da şirket gezilerine, seminerlere 
katıldık, şehrin tarihini ve kültürünü tanıdık ve 
geceleri çeşitli aktivitelerle iyi vakit geçirdik. 
SEP'in diğer öğrenci değişimlerinden farkı 
öğrencileri sadece bir grup olarak ağırlamak 
değil, her öğrenciyi bir diğeriyle eşleştirerek o 
ülkenin kültürünün daha iyi ve daha yakından 
tanınmasını sağlamak. Dolayısıyla biz Lizbon'a 
gittiğimizde eşlerimizin evinde konakladık, 
yemek ve ulaşım gibi ihtiyaçlarımız onlar 
tarafından karşılandı. Fakat İstanbul'daki ulaşım 
güçlükleri sebebiyle biz onları üniversitemizin 
Batı Kampüsü'nde ağırladık.

İlk yolculuk bizim tarafımızdan dönem arası 
tatilinde gerçekleşti. Gittiğimiz Lizbon küçük ve 
güzel bir şehir. Denizi, Boğaz'a benzeyen nehri 
ve köprüleriyle İstanbul'u andırıyor; insanları da 
sıcakkanlı. Programda gittiğimiz bazı müzelerin 
kapalı olması gibi ufak tefek aksaklıklar olsa 
da, şehir turları, Frito-Lay şirket gezisi, Bairro 
Alto'daki gece eğlenceleri, Fado dinletisi, 
geçmişte Portekiz Dışişleri Bakanlığı yapmış bir 
öğretim görevlisinin gerçekleştirdiği “Avrupa 
Birliği ve Portekiz” konuşması derken hepimiz 
için eğlenceli ve dolu dolu geçen bir hafta sona 
erdi.

Lizbon'dan döndükten sonra Türk Haftası 
için hemen sponsor arayışlarına ve programı 
hazırlamaya başladık. Nissan, Domino's Pizza 
ve Efes Pilsen bizlere bu etkinlikte sponsor 
oldular. Bizler için yoğun ve yorucu geçen ön 
hazırlıkların ardından Bahar Tatili ile birlikte 
Portekizli misafirlerimiz Türkiye'ye geldiler. 

İlk iki gün tarihi yarımadayı gezdik ve sonra-
sında Kumkapı'da iyi vakit geçirdik. İstanbul 
gezilerimiz daha sonraki günlerde de devam 
etti. Şirket gezimizi Microsoft'a yaptık. Öğretim 
üyelerimizden Vivek Pande bizlere ülkemizde 
yaşayan bir yabancının gözünden Türkiye'yi 
anlattı. Hocamız Kamil Yılmaz ise Türkiye eko-
nomisinin detaylı bir analizini yaparak dününü 
ve bugününü anlattı. Yoğun geçen haftanın ve 
her gece düzenlediğimiz aktivitelerin sonunda 
yorgun düşsek de SEP yeni dostluklar kurmamı-
zı ve Koç Üniversitesi’ni en şekilde tanıtmamızı 
sağladı. 

Ayrıca programa katılan herkese unutamaya-
cağı iki mükemmel hafta armağan etti. Öğrenci 
Konseyi bu tür öğrenci değişim etkinlikleri dü-
zenleyerek diğer ülkelerdeki öğrenci kuruluşu 
platformlarla iletişime geçip hem üniversite-
mizi hem de ülkemizi birebir kurulan ilişkilerle 
daha yakından tanıtmaya devam edecek.

Lizbon-Rumelifeneri Hattı
Hakkı Serhat Cacekli > Öğrenci Konseyi Sekreteri

Öğrenci Konseyi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü Portekiz’in Nova 
de Lisboa Üniversitesi'yle Satellite Exchange Program (SEP) 
adında ortak bir öğrenci değişim etkinliği düzenledi.
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ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Uluslararası İlişkiler Kulübü olarak başarılı bir 
yıl geçirdik ve sene başında koyduğumuz tüm 
hedeflerimizi gerçekleştirdik. Birinci dönem 
daha çok kulüp faaliyetlerinin programlamasını 
yaptık ve Alternatif Kariyer Günleri’nin birincisini 
düzenledik. Uluslararası İlişkiler bölümü, kariyer 
fırsatları çok fazla ve çok çeşitli bir bölüm olduğu 
için bölümdeki tüm arkadaşların mezun olunca 
yapacaklarıyla ilgili kaygıları ve kararsızlıkları olu-
yor. Bu bağlamda, ilk olarak Koç Üniversitesi Ulus-
lararası İlişkiler bölümü mezunlarını öğrencilerle 
bir araya getirerek deneyimlerini paylaşmalarını, 
birer yol gösterici olmalarını sağladık. Burada 
halen Akbank, BP, Danimarka Ticaret Ataşeliği 
ve Sabancı Vakfı’nda çalışan mezunlarımız bizim 
kariyer planlarındaki kafa karışıklığını gidermeye 
çalıştılar.

Uluslararası İlişkiler Kulübü Alternatif Kariyer 
Günleri’nin ikincisi 20 ve 21 Nisan’da gerçekleş-
ti. Üniversitemize gelen ulusal ve uluslararası 

kurumların temsilcileri kendi deneyimlerini öğ-

rencilerimizle paylaşarak kurumlarındaki kariyer 

fırsatlarını anlattılar. Alternatif Kariyer Günleri’nin 

ikinci ayağı kapsamında UNDP (Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı), AÇEV (Anne Çocuk Eğitim 

Vakfı), KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimcileri 

Derneği), Vehbi Koç Vakfı, İKV (İktisadi Kalkınma 

Vakfı), TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı) ve 

Kızılay temsilcileri Koç Üniversitesi öğrencilerine 

kariyer planlarında yol gösterici olmaya çalıştılar.

Öğrenci Konseyi ile ortak proje olarak ve 

Nissan Otomotiv’in sponsorluğunda SEP 2010 

(Satellite Exchange Program)’ı gerçekleştirdik 

(bkz Öğrenci Konseyi sayfası). Avrupalılık bilinci-

nin gelişmesine ve genişlemesine 

yardımcı olan bu proje, Türkiye-Avrupa Birliği 

ilişkilerini gençlik tabanına indirgeyerek 

yeni ve farklı paylaşımlara ve fikirlere 

yol açtı.

Uluslararası İlişkiler Kulübü 
hedef lerini gerçekleştirdi

Alternatif Kariyer Gün-
leri, SEP 2010, “Dünden 
Bugüne, Bugünden Gele-
ceğe Türkiye” Sempozyu-
mu Uluslararası İlişkiler 
Kulübü’nün bu yılki 
faaliyetlerinin başında ge-
liyordu. İşte izlenimler...

Merve Sancak > Uluslararası ilişkiler Bölümü Öğrencisi
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Sempozyumumuza büyük ilgi
Geçen yıl başlattığımız sempozyum serisinin 
ikincisi olan “Dünden Bugüne, Bugünden Ge-
leceğe Türkiye” Sempozyumu’nu 7–8 Mayıs 
tarihlerinde gerçekleştirdik.  Amacımız, siyasi-
leri, sivil toplum temsilcilerini, profesörleri ve 
gazetecileri üniversite öğrencileriyle bir araya 
getirerek Türkiye’de şimdiye kadar oluşan 
değişimleri tartışmak ve gelecekle ilgili yo-
rumlarda bulunmaktı. Nitekim farklı alanlarda 
uzman konuklarımızla bunu gerçekleştirmeye 
çalıştık. Sempozyuma Koç Üniversitesi’nin 
yanı sıra Boğaziçi, Sabancı, Bahçeşehir, Bilgi, 
Marmara, Yıldız Teknik ve diğer üniversiteler-
den katılım oldu. 

Sempozyumun ilk günü birinci oturumda 
Türkiye’deki toplumsal değişimleri tartış-
tık. Okulumuz Sosyoloji Bölümü Öğretim 
Görevlisi Dr. Murat Ergin, KAMER Başkanı 
Nebahat Akkoç ve AKDER Başkan Yardımcısı 
Fatma Benli’nin katılımıyla Türkiye’deki kimlik 
sorunu, kadın sorunu ve din-toplum ikilemi 
üzerine konuşuldu. “Türkiye Demokrasisi ve 
Sorunları” başlıklı ikinci oturumda, okulumuz 
öğretim üyelerinden Doç. Dr. Murat Somer 
Türkiye’nin laiklik anlayışından bahsederken, 
Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. 
Mustafa Erdoğan 1982 anayasası ve bu anaya-
sanın yapısı üzerine durdu. Aynı oturumda 
Çankaya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. 
Tanel Demirel asker-sivil ilişkisi üzerinde 
durarak ordunun toplum üzerindeki etkisini 
anlattı. 

Aynı günün “Türkiye Dış Politikasının Yönü” 
başlıklı öğleden sonraki oturumundaki 
konuşmacılar okulumuz öğretim görevlilerin-
den Prof. Fuat Keyman, Bahçeşehir Üniver-
sitesi Öğretim görevlisi ve Vatan Gazetesi 
yazarı Dr. Cengiz Aktar ve BİLGESAM başkanı 
Doç. Dr. Atilla Sandıklı’ydı. Bu oturumdaki 
başlıca konu Türkiye’nin dış politikasındaki 
eksen kayması tartışması ve bunun etkisinde 
Türkiye’nin AB ve Ortadoğu ile ilişkilerindeki 
değişimler olmuştur. 

Sempozyumun ikinci gününde ilk oturumun 
başlığı “Küresel Kriz ve Sonrasında Türkiye 
Ekonomisi” idi. Burada okulumuz Ekonomi 
bölümü öğretim görevlisi Prof. Sumru Altuğ 
krizin Türkiye ekonomisi üzerine genel 
olarak etkilerinden bahsederken TÜSİAD EAF 
görevlisi Dr. Sumru Öz, krizle gelen işsizlik ve 
çözüm önerileri üzerinde durdu. Son olarak 

da Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi 

ve Milliyet gazetesi yazarı Prof. Hurşit Güneş 

kriz sonrası beklentileri açıkladı. CHP Grup 

Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP 

Grup Başkan Vekili Oktay Vural’ın konuşma-

cı olarak katıldığı sempozyumun kapanış 

panelinde “Dünden Bugüne Türkiye” başlığı 

altında milletvekillerinin partilerinin Türkiye 

sorunlarına yorumları tartışıldı. Bu bağlamda 

iki muhalefet parti temsilcisi bizlere dü-

şüncelerini anlatarak, öğrencilerin terleten 

sorularını yanıtladılar.

Uzun bir hazırlık döneminden sonra başarılı 

bir yıl geçirdik. Bunun her aşamasında emeği 

bulunan hocalarımız Fuat Keyman, Murat 

Somer ve Ziya Öniş’e, Öğrenci Dekanlığı’na ve 

tüm kulüp üyesi arkadaşlarımıza teşekkürleri-

mizi sunuyoruz. 

“Dünden Bugüne, Bugünden Geleceğe Türkiye” Sempozyumu 
siyasileri, sivil toplum temsilcilerini, profesörleri ve gazetecileri 

üniversite öğrencileriyle bir araya getirdi.{ }
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Koç Üniversitesi Pazarlama Kulübü olarak 2005 
yılından bu yana, her sene gerçekleştirilen 
ve kulübümüzün en önemli aktivitesi olan 
Kamp2010 bu sene 2-5 Nisan tarihleri arasında 
Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Oditoryumu’nda 
yapıldı. Öğrenciler tarafından düzenlenen 
pazarlamaya yönelik en büyük organizasyon 
olan Kamp2010 Türkiye’nin çalışmalarına 
aylar öncesinden başladık. Kamp2010 sadece 
İstanbul’daki üniversite öğrencilerinin değil  
özellikle Anadolu üniversitelerinde okuyan pa-
zarlama konusunda kendini geliştirmeye istekli, 
başarılı öğrencilerin de katılımını sağlamayı 
hedefliyor.

Geçmiş senelerde 90 kişinin katılımıyla 
amfilerde gerçekleştirdiğimiz bu organizas-
yonu, bu sene daha çok öğrenciye sunmak 
istedik. Bu amaca yönelik olarak 250 katılımcı, 
Türkiye’den yapılan 700 başvuru arasından 
seçilerek Kamp2010’a katılım hakkı kazandı.  
Katılımcılar 150 TL gibi makul bir ücret karşılı-
ğında organizasyonun devam ettiği dört gün 
boyunca sektörlerinin lider konuşmacılarını 
dinleme ve onlarla birebir iletişim sağlama 
fırsatını yakaladılar. Eğitimler bittikten sonra 
gerçekleştirdiğimiz Boğaz’da tekne turu, 
Underodeon’da  parti ve kapanış kokteyli 

Pazarlama Kulübü’nün 
KAMP2010 başarısı

Kamp2010 İstanbul’daki 
üniversiteler ile sınırlı 
kalmayıp Anadolu 
üniversitelerinde okuyan 
pazarlama konusunda 
kendini geliştirmeye 
istekli, başarılı öğrencilerin 
katılımıyla gerçekleşti.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Hüsnü Dalgıç > Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencisi
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Canan Ercan Çelik  Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Grup Başkanı

Şule Yücebıyık   Borusan Holding Kurumsal İletişim Müdürü

Gökhan Öğüt  Vodafone Genel Müdür Yardımcısı 

Cavidan Özdemir   Vodafone İK Kıdemli Müdürü 

Yetkin Tepeköylü  Procter&Gamble Ev Bakımı-MS&P Grup Müdürü  

Murat Şahin  Arçelik Pazarlama Direktörü 

Mustafa İçil   Google Türkiye ve Yunanistan Pazarlama Müdürü  

Yüce Zerey  Türk Hava Yolları E-Ticaret Müdürü 

Nazlı Koruyan   L'Oréal - Kérastase Marka Müdürü 

Serhat Ünsal  Unilever - Unilever Food Solutions Genel Müdürü  

Doğan Kaşıkçı   T Box CEO'su  

Korhan Korel  Danone Ticari Pazarlama ve Satış Geliştirme Müdürü  

Serkan Girgin  Danone Kategori Müdürü  

Levent Soygür  Coca Cola İş Geliştirme Müdürü  

Levent Erden Euro RSCG CEO'su  

Özlem Çakır  İmaj Danışmanı 

Tuğçe Esener  Kadir Has Üniversitesi SBF Öğretim Üyesi 

Serhat Gürcü  Youth Republic Yönetici Ortağı 

Gözdem Gürbüzatik   Mey İçki Şarap Kategori Bölüm Müdürü 

Cüneyt Devrim  Project House Kurucu Ortağı  

Nur Erdem Özeren  Genç Kariyer Akademisi 

YOUcademy & YOUTHority   Gençlik Pazarlama ve İletişim Ajansı Kurucusu 

başta olmak üzere birçok sosyal aktivi-

teyle iyi vakit geçirdiler. Bunların yanı 

sıra, Pazarlama Kulübü olarak, Dedeman 

Otel’de konaklama, ulaşım, öğle ve 

akşam yemekleri gibi birçok olanağı da 

davetlilerimize sağladık. 

Organizasyonun ana sponsorluğunu 

Borusan Holding ve Vodafone üstlendi. 

Coca Cola, Unilever, YouthRepublic, 

Üniaktivite, Businews, Habertürk, Radyo 

Fenomen ve Dedeman Otel yan spon-

sorlarımız olarak aktivitemize büyük 

destek verdiler. Organizasyon, başarısıyla 

yazılı basında da yerini aldı ve Habertürk 

Gazetesi’nin 4 Nisan İnsan Kaynakları 

ekinde tam sayfa haber oldu. 

Kendini sürekli geliştiren ve yenileyen 

Pazarlama Kulübü olarak, en iyi şe-

kilde gerçekleştirdiğine inandığımız 

Kamp2010’un organizasyon ekibine bir 

kez daha sonsuz teşekkürler. İnanıyoruz 

ki, önümüzdeki dönemlerde Pazarlama 

Kulübü olarak daha iyi organizasyonlara 

imza atacağız.

KAMP2010’nun konuşmacıları 
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Koç Üniversitesi Bilişim Grubu 2009 son-
bahar döneminin sonlarına doğru, Bilim 
Topluluğu’nun alt grubu olarak kuruldu. 
Kurulduğu tarihten itibaren ikisi diğer 
üniversite öğrencilerinin katılımına da açık 
olmak üzere, toplam altı etkinliği organize 
etti. Kulübün öncelikli kuruluş amaçları, 
Koç Üniversitesi öğrencilerini bilgisayar, 
elektronik haberleşme, web alanında bilgi 
sahibi yapmak, bilişim alanındaki yenilikleri 
takip etmek, duyurmak ve gerekli eğitimleri 
düzenlemektir. Bu hedefler doğrultusun-
da ilk zamanlarda az kişi dahi olsak çok 
çalışarak, yavaş yavaş büyüdük ve tanın-
dık. İlk etkinliğimiz olan “Java Eğitimi”nin 
yararlı olmasından ve beğenilmesinden yola 
çıkarak, okulumuz öğrencilerinin bilgisayar 
derslerine yönelik eğitimler düzenlemeyi 
hedefleyerek, “Excel Eğitimi” ve “PHP Eğiti-
mi” ile devam ettik.

Kulübümüzün etkinlikleri
Bilişim Grubu olarak her yıl düzenli olarak 
organize etmek istediğimiz, Koç Üniversitesi 
Bilişim Günleri’nin ilkini 26-27 Şubat tarihleri 
arasında Mühendislik Oditoryumu’nda 
başarıyla gerçekleştirdik. Bu yılki ana teması 
“Bilişimde Kariyer” olan ve kendi alanlarında 
başarılı olan firmaların üst düzey yönetici-
lerini konuk ettiğimiz bu organizasyonu-
muzda İstanbul’daki üniversitelerden gelen 
katılımcılarla, iki gün içerisinde 20 konuşma-
cıyı konuk ederek 10 seminer ve iki panel-

den oluşan etkinliğimizi Radyo Fenomen 
sponsorluğunda UnderOdeon’daki kapanış 
partimizle bitirdik. 

Bilişim Günleri’nin ardından, kendi alanla-
rında lider olan çeşitli sektörlerden firmaları 
davet ederek, sektörde yarattığı farkları, 
yaptıkları inovasyonları ve değişimin firma-
lar açısından önemini anlatan İnovasyon’10 
adlı etkinliğimiz ile ise bahar dönemindeki 
son büyük etkinliğimizi yapmış bulunmak-
tayız. 

Önümüzdeki dönem ise, Bilişim Günleri ve 
İnovasyon’un yanı sıra üçüncü etkinliğimiz 
olarak her yıl düzenli olarak organize etmeyi 
planladığımız, Linux ve açık kaynak kodlu 
yazılımlarla ilgili panel, seminer ve work-
shoplardan oluşacak olan “Bi’Kereden Bi’Şey 

Olmaz” adlı etkinliğimiz de hedeflerimiz 
arasında yer almaktadır. Yeni ve yalnızca 
birinci sınıflardan kurulu bir grup olarak yola 
çıkmamıza karşın şu an her sınıftan ve her 
bölümden aktif üyelerimizin bulunmasıyla 
önümüzdeki dönem için daha iyi organizas-
yonlar yapabileceğimize inanıyorum. 

Bilişim alanındaki yenilikler 
mercek altında
Orhan Can Ceylan > Bilgisayar Mühendisliği  Bölümü Öğrencisi /  Koç Üniversitesi Bilişim Kulübü Başkanı

Bilişim Kulübü her sene Bilişim Günleri ve 
İnovasyon adlı iki etkinlik düzenliyor. Bunların yanı 
sıra “Bi’Kereden Bi’Şey Olmaz” adlı yeni bir etkinlik 
kulübün hedefleri arasında yer alıyor.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
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Üniversiteli dansçılar 10. kez buluştu

2003–2004 akademik yılında Koç Üniversitesi öğrencisi Berna 
Öztekin’in çabalarıyla Sanat Kulübü altında çalışmalarına başlayan 
Koç Üniversitesi Ebru Grubu, Nayat Altunay ve Pelin Kaya yöne-
timindeki çalışmalarını sürdürüyor. Ebru sanatçısı Mehmet Eray 
Atay’ın verdiği eğitimle dört yıldır çalışmalarına devam eden Ebru 
Grubu, geleneksel bir Türk sanatı olan ebruya ilgi duyan öğrenci, 
öğretim üyesi ve çalışanların katkılarıyla canlılığını koruyor. Ebru 
Grubu ebru sanatına ilgi duyanları her yıl Mayıs ayında düzenlediği 
sergilerle bir araya getiriyor.

Grubun yıl boyunca yaptığı çalışmaları sergilediği etkinlik bu sene 
15–18 Mayıs tarihleri arasında Taksim Cezayir Restaurant’ın üst ka-

tındaki sergi salonunda yapıldı. Renkli ve ilginç eserlerin yer aldığı 
sergiye katılım yüksek oldu. İlk üç yılında üniversitemizde gerçek-
leştirilen sergiler 2006 yılından beri Mütevelli Heyeti Üyemiz Ömer 
M. Koç’un da desteğiyle Sadberk Hanım Müzesi’nde yapılmaktaydı. 
Bu yıl, Koç Üniversitesi Ebru Grubu’nu daha fazla kişiye tanıtmak ve 
ulaştırmak amacıyla sergimizi Cezayir Restaurant’da düzenledik. 
Sergi, İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olması sebebiyle 
Koç Üniversitesi Ebru Grubu için daha da büyük bir öneme sahipti. 
Bu sergi sayesinde sevmenin, istemenin, başarının yarısı olduğuna 
bir kez daha tanık olduk. Her organizasyonda olabileceği gibi, 
önümüze çıkan bütün engelleri istek ve motivasyonumuzla aşmış 
olmaktan dolayı gururluyuz. 

Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında düzenlenen geleneksel Koç Üniversitesi 
Dans Festivali, Türkiye çapında pek çok üniversiteli dansçıyı 10. kez bir araya 
getirdi. 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen, “Kelt (İrlanda, İskoçya) Halk 
Dansları” temasına odaklanan festivale 16 üniversite katıldı. Gün boyu süren 
aktiviteler ve akşam saatlerinde gerçekleştirilen gösterilerle devam eden festi-
val programı, çok sayıda öğrenci tarafından ilgiyle karşılandı. 

1999 yılında kurulan KoçDans düzenlediği etkinliklerle kendini geliştirmeye ve 
dansı daha çok kişiyle buluşturmaya devam ediyor. Kulüp öğrencilere, profes-
yonel hocalar eşliğinde dünya danslarını tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçlıyor. 
Bu yönde faaliyetler düzenleyerek öğrencileri dansa davet eden KoçDans 
günden güne büyüyor. Katıldığı üniversite festivalleri, ulusal ve uluslararası 
düzeydeki yarışmalar ve bu platformlarda elde ettiği dereceler sayesinde Koç 
Üniversitesi’nin yenilikçi ve enerjik ruhunu en iyi şekilde temsil ediyor.

İç içe geçen renklerin dansı

Sanat Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Koç Üniversitesi Ebru Grubu merakla beklenen 
sergisini gerçekleştirdi.

5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Koç Üniversitesi 
Dans Festivali bu yıl, “Kelt Halk Dansları” temasına 
odaklandı.

Nayat Altunay >  Uluslararası İlişkiler - Bölümü Öğrencisi

Miray Cura , Eser Olgun > Hukuk Bölümü Öğrencileri
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KU GÖNÜLLÜLERİ

Daha iyisi için gönüllüyüz!

KU Gönüllüleri 
2009-2010 Başkanı Burak 
Özgen, kulübün proje ve 
etkinliklerle dopdolu geçen 
yılını Kule’ye anlattı. 

Kimine göre uzun kimine göre kısa bir öğre-
nim yılı daha sona eriyor, artık tatil zamanı. 
Durmak bilmeden çalışan KU Gönüllüleri için 
ise durum farklı… Kuyat’la, üniversitemizin 
“çocuksuzluğunu” gidermek için yaz ayla-
rında da çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca 
gelecek senenin yoğun gündemini şimdiden 
oluşturup, programımızı yapacağız.

Yıl boyunca neler yaptık?

KÜMYÜP
KÜMYÜP için bu yıl oldukça karmaşıktı. Güz 
döneminde, henüz ikinci ziyaretimizi gerçek-
leştirmişken domuz gribi salgınından dolayı 
projemize ara vermek zorunda kaldık. Sabırla 
geçen bir dönemin ardından, ne tesadüf-
tür ki KÜMYÜP’ün altıncı doğum gününde, 
proje koordinatörümüz Zeynep Odabaşı, 
bize ziyaretlerimize devam edebileceğimiz  
haberini verdi. İlerleyen haftalarda 50 kişilik 
grubumuzla Bahçelievler Şeyh Zayed 
Çocuk Yuvası’nı ziyaret etmeye yeniden 
başladık.

Dişler Yolunda…
İki dönem boyunca beş farklı okula yirmiden 
fazla ziyaret gerçekleştirdik; maket dişler ve 
fırçalar eşliğinde diş sağlığı konusunda eğitim-
ler verdik. Yüzlerce ilkokul öğrencisine ulaştık, 
binlerce diş fırçaladık. Dişler Yolunda için yine 
yoğun, yine güzel bir seneydi. Diş Dostu Derne-
ği ve gönüllülerimizin iş birliğiyle minik yüzler 
sağlıkla gülümsemeye ve bizi mutlu etmeye 
devam ediyor.

Koç Eğitim Topluluğu

Bu yıl, Koç Eğitim Topluluğu’nda (KET) 
gerçekleştirilen yapısal değişiklik, proje 
sorumlularımızın ve gönüllülerimizin gös-
terdiği özveriyle birleşince olumlu sonuçlar 
verdi. Gönüllü sayımız arttı ve koordinasyon 

anlamında başarılı bir yıl geçirdik. Her yıl 
olduğu gibi, bu yıl da cumartesi ve pazar 
günleri, Sarıyer’deki yedinci ve sekizinci 
sınıf öğrencilerini kampüsümüzde ağırladık. 
Otuzun üzerinde gönüllü, Türkçe, Fen Bilgisi, 
Matematik ve İngilizce dersleri düzenledi. 
İlk dönem dört, ikinci dönem ise beş sınıf ile 
toplamda 51 öğrenciye ulaştık. Yıl içerisinde, 
uzun uğraşlar sonucu hazırladığımız deneme 
sınavlarıyla da öğrencilerimize durumları 
hakkında geri bildirimde bulunmaya çalıştık.

Düşünebilen Çocuklar

Birbirlerine sıkıca kenetlenen 15 gönüllü-
müzün çabalarıyla 2009-2010 akademik 
yılı son derece verimli geçti. Otuza yakın 

Düşünebilen Çocuklar

Koç Eğitim Topluluğu
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KU GÖNÜLLÜLERİ

Başarı hikayelerinden çok 
etkilendiğimiz “engel-siz” 

vatandaşlarımız vardı.

altıncı sınıf öğrencisi her cumartesi günü, 
hatta ikinci dönem çoğunlukla pazar günleri 
de, kampüsümüze şevkle ve istekle geldi. 
Gönüllülerimiz, Oku-Düşün-Yap, Matematik 
ve İngilizce derslerine ek olarak müzik ve 
tiyatro derslerine ağırlık verdi. 21 Şubat’ta, 
tüm öğrencilerimizle birlikte İş Sanat Kültür 
Merkezi’ndeki “Bilmelisin Ki!” adlı çocuk 
oyununa gittik. Bir yıllık uğraşların meyvesi 
ise 18 Mayıs’ta SGKM’de düzenlenen “Yıl 
Sonu Gösterisi” ile alındı. Öğrencilerimizin ai-
leleriyle birlikte 300’den fazla kişinin katıldığı 
bu günde dans, tiyatro ve müzik gösterilerini 
izlemek mutluluk vericiydi.

KU-TOG

Huzur evi ziyaretleri, Askıda Ekmek, Beyaz 
Şapkalar, Anahtar Eğitimleri; yani KU-TOG 
etkinlikleri… Bu yıl TOG’un anahtar eği-
timleriyle, “Askıda Ekmek” projesinin daha 
geniş kitlelere yayılabilmesi için düzenlenen 
toplantılarla ve Beyaz Şapkalar projesi kapsa-
mında Fatih İlköğretim Okulu’nda dördüncü 
ve beşinci sınıfta okuyan tam 46 öğrenciye 

barışa dair farkındalık yaratma amacıyla 
verdiğimiz eğitimler ile geçti. 13 Mayıs’ta 
Fatih İlköğretim Okulu’nda yapılan şenlik ise, 
hem çocuklarımız hem de gönüllülerimiz için 
unutulmayacak bir etkinlik oldu. Bizi üzen tek 
şey, domuz gribi salgını sebebiyle huzur evi 
ziyaretlerimizin aksamasıydı.

Farkındalık Grubu

Farkındalık Grubumuz, her zamanki gibi 
elinin uzanabildiğinden çok daha ötesine 
ulaşmayı hedefledi. Grup, Sarıyerliler Derneği 
yararına toplanan 1000 parça kıyafetle se-
zona başladı. Ardından gelirleri “Farkındalık 
Hareketi”nde kullanılacak olan geleneksel 
Rehavet Panayırı’nı düzenledi. 

11 Mart’taki “Engelsiz Show”
Engel Tanımayanların Buluşması”, büyük bir 
itina ile bu yıl beşinci kez düzenlendi. Demet 
Evgar’ın sunumu ve Mustafa Ceceli’nin 
piyano eşliğinde seslendirdiği şarkılarla daha 
da renklenen programın başrolünde her 

sene olduğu gibi yine, başarı hikayelerinden 
çok etkilendiğimiz “engel-siz” vatandaşla-
rımız vardı. Gecenin kapanışında ise “Başka 
Dilde Aşk”ın 35mm’lik özel gösterimi yapıldı. 
Üzerinden bir ay bile geçmeden, 5-6 Nisan 
tarihlerinde 4. Farkındalık Hareketi ile gidilen 
Hatay Keskincik Köyü İlköğretim Okulu’na, 
boyanmasından düzenlenmesine kadar her 
ayrıntısıyla titizlikle uğraştığımız 3.000 kitap-
lık bir kütüphane ve 30 bilgisayarlı bir labo-
ratuvar kurduk. 11 Mayıs’ta ise 500’den fazla 
öğrencimizin ziyaret ettiği “Rehavet Panayırı 
– Yaza Merhaba” ilk kez Koç Meydanı’nda 
düzenlendi. Buradan elde edilen gelir ile 
Maslak’taki bir ilköğretim okuluna iki adet 
engelli sınıfı yaptırılacak. Farkındalık Grubu 
ayrıca Nisan ve Mayıs ayları boyunca topla-
nan 3.000 parçanın üzerinde kıyafeti Elazığ’ın 
deprem bölgesine gönderdi. Son olarak da, 
sene boyu okulun çeşitli bölgelerinde yer 
alan küçük ve büyük kumbaralarımızda biri-
ken paralarla Van’daki bir ilköğretim okuluna 
kırtasiye yardımı yapıldı. Özetle, yardımda 

KU-TOG

Farkındalık Grubu

Engelsiz Show
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bulunulanların ve hiçbir karşılık beklemeden 
yardımcı olanların “karşılıklı” mutluluğu ile 
koskoca bir yıl geçirildi.

Hayalimi Paylaş!
Faaliyetlerine bu dönem başlayan, hayati 
tehlike taşıyan çocuklarımızın dileklerini 
gerçekleştirmek amacıyla kendi fonunu 
yaratmaya çalışan Hayalimi Paylaş Ekibimiz, 
yaratıcılıklarıyla gelecek seneler için olum-
lu sinyaller verdi. İlk dönem Bir Dilek Tut 
Derneği’yle koordinasyonunu güçlendiren 
ve gönüllü ekibini oluşturan gönüllüler, 
ikinci döneme hızlı bir şekilde girdi. 1.5 ay 
gibi kısa bir sürede, önce paintball günü, 
ardından PS3 ödüllü PES 2010 Turnuvası, 
Underodeon’da meleklerin ve bir dilek ağa-
cının da yer aldığı Wish Parti’yi organize 
etti. Mayıs ayının ortasına doğru gerçek-
leştirilmesi düşünülen sürpriz etkinliğin 
elverişli koşullar sağlanamaması sebebiyle 
gelecek seneye ertelenmiş olması hepimizi 
üzse de, ekip Haziran ortasında gerçekleş-
tirdiği ilk dilekle önümüzde yıl çok daha 
büyük işler başaracağını herkese gösterdi.

Üniversitemize plaket...
Alt grupların etkinlikleri ve kısa süreli pro-
jelerimiz dışında, kulüp genelinde düzen-
lenen organizasyonlar ve katıldığımız bazı 
etkinlikler de vardı. KU Gönüllüleri 4-5-6 
Ağustos 2009 tarihlerinde 4. kez düzenle-
nen Sosyal Hizmetler Şenliği’ne sponsor 
olan tek öğrenci topluluğuydu. SHÇEK 

bakımı altındaki çocukları, küresel ısınma 
hakkında bilinçlendirmek ve toplumun 
dikkatini de bu yöne çekmek amacıyla 
düzenlenen şenliğin konusu “Su” ve başlığı 
“Damlalar”dı. Bahçeköy Bahar Country’de 
dolu dolu geçen üç günün ardından dü-
zenlenen kapanış seremonisinde verilen 
plaketimizi Koç Üniversitesi Öğrenci Geli-
şim ve Destek Koordinatörümüz Zeynep 
Odabaşı aldı.

Yeni Türkü’yü ağırladık
Sayısız projeye hayat veren gönüllülerimiz 
başta olmak üzere tüm Koç Üniversitesi 
öğrencileriyle birlikte eğlenebilmek ama-
cıyla 8 Aralık’taki “Dünya Gönüllüler Günü” 
kutlamalarımız kapsamında, 30. kuruluş yılını 
kutlayan “Yeni Türkü”yü kampüsümüzde ağır-
ladık. Elde edilen gelirin LÖSEV’e aktarıldığı, 
anlamlı ve bir o kadar da coşkulu konserimize 
biletli 320 seyircinin katılmış olması bizi çok 
sevindirdi.

İstanbul 2010 Gönüllü Programı
22 Aralık’ta yaklaşık 150 kişinin katılımıyla 
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Gönüllü 
Programı Oryantasyonu’nu gerçekleştirdik. 
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti süre-
cinde üniversite öğrencilerinin de daha etkin 
rol almasını sağlamak amacıyla düzenlenen 
oryantasyonda, yıl boyunca yürütülecek 
etkinliklerde gönüllülerin programa nasıl 
dahil olabilecekleri İstanbul 2010 AKB Ajansı 
tarafından detaylıca anlatıldı.

KU Gönüllüleri 3. Çocuk Şenliği

KU Gönüllüleri çatısı altındaki projelerimiz-
de yer alan yaklaşık 200 çocuğumuzu 22 
Nisan’da, 10.00–16.00 saatleri arasında, üni-
versitemizin öğrenci meydanında, “KU Gönül-
lüleri 3. Çocuk Şenliği”nde ağırladık. Öğrenci-
lerimizin gösterdiği yoğun ilgi ve havanın da 
güzelliğiyle, çocuklarımızla birlikte doyasıya 
eğlendiğimiz, unutulmaz bir gün yaşadık.

KU GÖNÜLLÜLERİ

KU Gönüllüleri 4-5-6 Ağustos 2009 tarihlerinde 4. kez 
düzenlenen Sosyal Hizmetler Şenliği’ne sponsor olan tek 

öğrenci topluluğuydu.

KU Gönüllüleri 3. Çocuk Şenliği

Teşekkürler...
KU Gönüllüleri olarak, 2009-2010 yılını işte 
böyle geçirdik; dolu dolu, heyecanlı, keyifli 
ve sevgi dolu. Sene boyunca gerçekleş-
tirdiğimiz onlarca etkinlikte emeği geçen 
isimsiz kahramanlarımıza ve tüm Koç Üni-
versitesi Ailesi’ne, bizim deyişimizle tüm 
KU Gönüllüleri’ne, karşılıksız yardımları ve 
desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürleri-
mizi sunarız.
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PERA MÜZESİ

İnternet çağında her şeyden haberdar olmak 
ne kadar kolay. Sizin bir şey yapmanız bile 
gerekmiyor bazen. Görülmesi gereken filmler, 
okunması gereken kitaplar ve kaçırılmaması 
gereken etkinliklere dair haberler internetten 
size hızlıca ulaşıyor. 

Pera Müzesi de her ay kapsamlı etkinlik 
bülteni gönderiyor elektronik ortamda. Yeni 
sergiler, film programları, eğitim etkinlikleri, 
artshop, café ve sözel etkinliklerden haberler 
yer alıyor bu bültenlerde. Mayıs bülteninde 
Pera Müzesi’nin Kolombiyalı ünlü sanatçı 
Botero’nun İstanbul’la ilk buluşmasına 
ev sahipliği yapacağını okuyunca çok 
heyecanlandım. Sınavlardan ve ödevlerden 
fırsat bulduğum ilk hafta sonu Pera Müzesi’ne 
Botero’nun renkli dünyasını keşfetmeye 
gittim. Müzenin gerçekleştirdiği kültür-sanat 
projesiyle de o sırada tanıştım: Pera Müzesi 
Dostluk Programı.

Resepsiyonda bilet sırası beklerken gördüm 
broşürleri ve hemen bilgi istedim. Temelde bir 
müze dostluk programı olan bu projede bir 
yıllık müze üyeliğini içeren beş ayrı kategori 
varmış ve her kategorinin üyelik bedeli 
karşılığında aldığı hizmetler de farklıymış. 
Programın benim ilgimi çeken noktası 
sunulan hizmetlerin müze mekanlarıyla 
sınırlı kalmaması ve pek çok kitapevi, café, 
restoran, sinema salonu, tiyatro ve performans 
mekanlarının da programa dahil edilmesi 
oldu. Her bir program ortağı farklı ayrıcalıklar 
sunarak destek vermişler projeye. Ayrıca geniş 
dergi havuzundan seçilecek dergilere abonelik 
de sunulan hizmetler arasında.

Hemen üye oldum ve %50 indirimle 
audioguide’ımı alarak sergiyi ücretsiz gezmeye 
başladım. 21. yüzyılın en çok merak uyandıran 
sanatçılarından Fernando Botero’nun, 64 
adet eseri sergileniyor. Sirk, boğa güreşi, 
Latin Amerika halkı, Latin Amerika yaşamı, 
ölü doğa ve sanat tarihinin ustalarından 
uyarlamaları içeren altı bölümlü sergide 
Botero’nun günümüz estetik anlayışına 
getirdiği yeni yorumu keşfediyorsunuz. 
Özellikle sanat tarihinin büyük ustalarına 
ait tabloları yorumladığı “Uyarlamalar” 
bölümünde sanatçının yüzyıllar sonra o 
resimlerin ruhunu hacim, uzam, çizim ve renge 
ilişkin, kendi özgün görüşü aracılığıyla tuvale 
nasıl yansıttığını ve o eserleri kendinin kılarak 
yeniden yarattığını görebiliyorsunuz.

Sergiyi gezdikten sonra biraz dinlenmek 
için Pera Café’de oturdum. Üstelik üye 
olduğum dostluk programıyla Pera Café’de 
%20 indirimim varmış. Her sergiye özel farklı 
lezzetler sunduğunu bildiğim Pera Café 
geleneğini bozmamış ve bu sefer de Botero 

kurabiyeleri hazırlamış. Ben kahvemi içip, 
tatlımı yerken yan masadaki çift de yine 
Botero sergisine özel hazırlanan Kolombiya 
Mutfağı’ndan lezzetleri tadıyordu. Kolombiya 
lezzetleri deneyimini başka bir geziye 
bırakarak Artshop’a yöneldim. Botero’nun 
eserlerinden esinlenilerek yapılmış ürünleri 
görünce hangisini alacağımı bilemedim. 
Kendime ve arkadaşlarıma Botero kitap 
ayraçları, kahve keyfini pekiştirmek için 
de anneme Botero’nun imzasının olduğu 
fincan takımını aldım. Şehir dışında yaşayan 
arkadaşlarımın da Botero keyfini yaşamalarını 
istedim ve onlara göndermek için de Botero 
kartpostal kutusu aldım. Kartpostalları 
gönderdikten sonra kutu bana kalacak bu 
sergiden hatıra olarak. Ayrıca Pera Café’de 
olduğu gibi Artshop’ta da dostluk programı 
üyelerine özel %20 indirim var. Benim 
ziyaret ettiğim gün gösterim olmadığı için 
izleyemedim ama üyeliğim sayesinde bundan 
böyle Pera Film programlarını da ücretsiz 
izleyebileceğim.

Bu arada, Koç Üniversitesi’nin de program 
ortaklarından biri olduğunu söylemiş 
miydim? Pera Müzesi Dostluk Programı’na 
üyelik Koç Üniversitesi öğrencilerine, öğretim 
görevlilerine, mezunlarına ve çalışanlarına özel 
%50 indirimli. 

Siz de Pera Müzesi Dostluk Programı’na 
katılmak isterseniz ayrıntılı bulabileceğiniz 
adres: www.peramuzesi.org.tr
Üstelik Pera Müzesi hem Facebook hem 
Twitter’da! Sergi ve etkinlikleri takip etmek 
sadece bir tık uzağınızda. Kaçırmayın derim.

Pera Müzesi Dostları
Pera Müzesi’ne Botero Sergisi’ni gezmek için gittiğinde 
yepyeni bir kültür sanat projesiyle tanıştığını belirten 
Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü 
öğrencisi Meltem Özdemir, Pera Müzesi Dostluk 
Programı’nı anlatıyor…
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MEZUNLAR DERNEĞİ

Mezunlar Derneği’nin yapısı ve yeni yöne-
timi hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz, yönetim kurulu ve denetle-
me kurulu asil ve yedek üyeleriyle birlikte 
toplam 25 kişilik mezun ekibiyle yönetiliyor. 
Arkadaşlarımla beraber gönüllülük esasıyla 
dernek faaliyetlerini sürdürüyoruz. Ayrıca, 
genel sekreterimizle beraber, Lokal, KU Store, 
üyelerle ilişkiler gibi fonksiyonları yürütmek 
üzere dört kişilik profesyonel bir kadromuz 
var. Hiyerarşiden uzak bir yönetim anlayı-
şımız var. İnisiyatif almaya hazır tüm kurul 
üyelerimiz tam yetkiyle projelerini hayata 
geçirmek için destek buluyorlar.

Derneğimizin ilk yıllarında yönetim kuru-
lunda daha çok yüksek lisans mezunlarını 
görüyorduk. Zira, lisans mezunlarının hem 
çok genç olmalarından hem de kariyerlerinin 
daha en başında bulunmalarından dolayı 
dernek faaliyetlerine ilgileri görece olarak 
azdı. Zaman içinde lisans mezunlarının etkin-
liği ve aldıkları sorumluluklar arttı. Bu trendin 

sonucunda, yeni dönemin yönetim kuru-
lunda, lisans mezunlarının sayısı lisansüstü 
mezunlarından daha fazla. Birkaç dönem 
içerisinde, Koç Üniversitesi’nin gerçek sahip-
leri olan lisans mezunları, yönetim kurulunda 
daha da büyük ağırlığa sahip olacaklar.

Uzun zamandır Mezunlar Derneği içinde 
çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Der-
neğin yeni başkanı olarak, önümüzdeki 
süreç için projeleriniz nelerdir? Dernek 
faaliyetlerinde değişimler ya da yenilikler 
olacak mı?
Bu dönemde öncelikli projemiz Beyoğlu 
lokalimiz olacak. Şehir merkezinde mezun-
ların çok daha sık biraraya gelebileceği bir 
çekim merkezi olacak yeni lokalimiz. Me-
zunların dernekle olan ilişkisini geliştirmek 
için rektörümüz Umran Bey’in inisiyatifiyle 
kurulan, üniversitemize bağlı Mezunlarla 
İlişkiler Ofisi’yle ortak çalışmalar yürütüyoruz. 
Şanslıyız ki, Mezunlarla İlişkiler Ofisi’ndeki ça-
lışmaları yürüten arkadaşımız aynı zamanda 

bir Koç Üniversitesi mezunu ve derneğimizin 
yönetim kurulunda uzun zamandır aktif rol 
alıyor.

Mezunlarla İlişkiler Ofisi ile öncelikli konu-
muz mezunlarımızın tümüne ulaşabilmek 
amacıyla iletişim bilgilerinin güncellenmesini 
sağlamak. Daha da önemlisi, üniversitemizin 
desteğiyle tüm mezunları üyemiz haline 
getirecek bir formül üzerinde çalışıyoruz. 
Rektörümüzün, üniversitenin ve vakfın des-
teğiyle tüm mezunlarımızı doğal üyelerimiz 
haline getirmek arzusundayız. 

Bir diğer projemiz ise, derneğimizi, mezun-
ların ve öğrencilerin hayatına daha fazla 
sokacak çalışmaları koordine etmek. Bu çalış-
maları önceliklendirmek için yakın zamanda 
yönetim kurulumuzla bir arama konferansı 
gerçekleştirdik. Beyoğlu Lokali, mezunlar 
gününün formatının geliştirilmesi, men-
torship programının sürekli hale getirilmesi, 
mezunların katılımıyla gerçekleştirilecek 

Koç Üniversitesi 
hayat boyu yanınızda 
Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin 
yeni Başkanı Albert Krespin, Beyoğlu’ndaki 
Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri 
Enstitüsü’nde sorularımızı yanıtladı.
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konferanslar, kültürel aktiviteler, üyelik avan-
tajları programı oluşturulması, bu çalışmalar 
arasında sayılabilir.

Yeni projeler oluşturma sürecinde nasıl 
bir yöntem izliyorsunuz? Mezunları da 
dernek için gerçekleştirilecek faaliyetlere 
dahil ederken araştırma, anket çalış-
maları gibi yöntemlerden yararlanıyor 
musunuz?
Bahsettiğim gibi, hiyerarşiden uzak yapı-
mız, tüm mezunların karar verme sürecine 
katılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Tek 
isteğimiz, projeleri ortaya atan mezunlarımı-
zın ve üyelerimizin inisiyatif alıp bu proje-
leri dernek çatısı altında hayata geçirecek 
zamanı ve emeği ortaya koyma konusunda 
samimi olması. Gönüllülük esasıyla çalışan 
bir organizasyonda bu samimiyetin olması 
kritik önem taşıyor. Başka türlü, havada 
uçuşan fikirleri hayata geçirmek çok gerçekçi 
görünmüyor. Yeni projeleri yönetim kuru-
lumuzda enine boyuna tartışıp bir aksiyon 
planı oluşturup hayata geçirmeye çalışıyo-
ruz. Mezunların görüşlerine başvurmayı her 
zaman istiyoruz. Geçmişte çok başarılı anket 
çalışmaları gerçekleştirdik. Bunlar arasında, 
10 Yılın En’leri, eski kampüse veda amacıyla 
yılbaşı partisinin organize edilmesi, mezun 
yüzüğünün tasarımının belirlenmesi gibi 
örnekleri sayabilirim. 

Mezunların bu sürece dahil olması açıkçası 
tüm yönetim kurulu üyelerimi rahatlatan bir 
olgu. Zira, hitap ettiğimiz kitlenin istekleri 
bizim için en öncelikli konu ve onların fikrine 
doğrudan başvurmak kararlarımızı kolaylaş-
tırıyor. Henüz daha tartışmalarımızı sonuç-
landırmadık ama derneğimizin algılanmasıy-
la ilgili ve dernekten beklentileri belirlemek 
amacıyla mezunlar arasında yeni bir anket 
çalışması yapmayı planlıyoruz.

Koç Üniversitesi mezunları arasındaki ile-
tişimi güçlendirmek için kullanılan araç-
lar nelerdir, neler yapılması gerekiyor?
Yukarıda saydığım aktiviteler dışında üyele-
rimize web sitemiz, e-posta ve Kule dergisi 
aracılığıyla ulaşmaya çalışıyoruz. Sosyal 
paylaşım sitelerini kullanmak veya mezunlar 
arasında bir sosyal paylaşım ağı oluşturmak 
yönünde çalışmalarımız var. Derneğimizi tüm 
mezunlarımız için bir sosyal çözüm ortağı 
haline getirmemiz gerekiyor. Koç Üniversitesi 
ve diğer mezunlarla ilişkileri güçlendirmenin 
yanı sıra, özellikle kariyer eğitimi, iş olanak-
larının paylaşımı, kişisel eğitim, daha ileride 
(çocuk sahibi mezunlarımızın sayısı arttıkça) 
çocuklara dönük eğitim gibi konularda me-
zunlarımızın yanında olmayı arzuluyoruz.

Koç Üniversitesi mezunlarının kariyerleri, 
iş hayatındaki konumları hakkında bir 
değerlendirme yapabilir misiniz?
Henüz genç bir derneğiz. Buna rağmen 
son on yıl içerisinde Koç mezunlarının iş 
piyasasında ciddi yol aldıklarını düşünüyo-
rum. Uzun vadeli stratejimiz, üniversitemizi 
Türkiye’nin en başta gelen üniversiteleri 
arasına soktu. Bir çok alanda uluslararası 
ölçekte de Koç Üniversitesi markası tanınma-
ya başladı. Yine de gidecek daha çok yol var. 
Mezun sayısı olarak benim düşündüğüm on 
bin mezun kritik eşiğini bir kaç yıl içerisin-
de aşacağız. Lisans öğrencilerinin kariyer 
basamaklarında zaman içinde tırmanmasıyla 
beraber giderek daha fazla başarılı mezunu-
muzu iş hayatında göreceğiz.

Beyoğlu Mezunlar Lokali hakkında bilgi 
verir misiniz? Bu lokalin mezunlar ara-
sındaki iletişime nasıl bir etkisi olacağını 
düşünüyorsunuz?
Çok olumlu etkisi olacağını düşünüyorum. 
Şehir içinde herkesin gündelik yaşamına ya-

kın olan bu lokalin, bize büyük bir basamak 
atlatacağına inanıyorum. Derneğin ana bes-
lenme kaynağı mezunlar ve üyeler arasında 
etkileşimlerdir. Bu ağı güçlendirmek derne-
ğin var oluş sebebidir. Bir metropolde yaşıyo-
ruz ve ulaşımdaki zorluklar pek çoğumuzun 
ana sıkıntı kaynağı. Bir İstanbullu, zamanının 
önemli bir kısmını bir yerden bir yere ulaş-
mak için harcamak zorunda kalıyor. Şehrin 
merkezindeki bir lokal bu zaman kaybını en 
aza indirecek. Mezunlar çok daha sık lokale 
gelerek birbirleriyle ilişkiye girebilecekler ve 
derneğin aktivitelerine katılabilecekler. Bu yıl 
sonbaharda faaliyete geçmesi hedeflenen lo-
kalimiz Beyoğlu’nun kalbinde. ve muhteşem 
manzaralı, oldukça ferah bir mekan. Açılışı 
özel bir parti ile yapmayı istiyoruz.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey ya 
da mezunlara bir mesajınız var mı?
Ben ve arkadaşlarım hep aynı mesajı veri-
yoruz: Koç Üniversitesi’nden mezuniyetle 
beraber aslında çok daha zorlu bir hayata 
adım atıyoruz. Koç Üniversitesi, bu zorlu yol-
da hayat boyu yanımızda olabilir. Bu desteği 
almanın adresi mezunlar derneğidir. Tüm 
mezunlarımızı derneğimize maddi ve manevi 
katkı vermeye çağırıyoruz.

Albert Krespin kimdir?
1996’da Boğaziçi Üniversitesi Elektronik 

Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 

Koç Üniversitesi’nden 1998 yılında MBA de-

recesi aldı. MBA sonrasında başlayan finans 

kariyeri hala devam ediyor. 1998’de gönüllü 

olarak çalışmaya başladığı Koç Üniversitesi 

Mezunlar Derneği’nde bu dönem başkanlık 

görevini üstlendi. Krespin, Deutsche Secu-

rities Menkul Değerler A.Ş.’de hisse senedi 

türev piyasasında görev yapıyor.

 Son on yıl içerisinde Koç mezunlarının iş piyasasında ciddi yol 
aldıklarını düşünüyorum. Uzun vadeli stratejimiz, üniversitemizi 

Türkiye’nin en başta gelen üniversiteleri arasına soktu. 
Bir çok alanda uluslararası ölçekte de Koç Üniversitesi 

markası tanınmaya başladı.
{ }
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MEZUN PANELLERİ

Mezun Panelleri ile farklı alanlar ve farklı 
sektörlerdeki mezunlarımızın deneyimlerini 
öğrencilerimizle paylaşmalarını amaçlıyoruz. 

Kariyer Günleri’nden farklı olarak bu panel-
lerde mezunlarımız şirket tanıtımı yapmıyor, 
kendi kişisel deneyimlerini okuldaşlarıyla 
paylaşarak öğrencilerimize tavsiyelerde bulu-
nuyorlar. Bu paneller sayesinde mezunlarımı-
zın üniversitemizle bağlarının güçlenmesini 
de hedefliyoruz. 

Panellere katılan öğrencilerimiz ise mezunlarla 
tanışarak, sektör-şirket-başvuru süreci gibi 
konularda doğrudan bilgi ve tavsiye alabiliyor-
lar, mezunlarla yüz yüze görüşme ve tanışma 
fırsatı buluyorlar. Bu sayede CV’lerini mezun-
larla paylaşma fırsatı da bulan öğrenciler iş ve 
staj bulma konusunda mezunların desteğini 
alıyorlar. Bu panellerin öğrencilerimiz için bir 
diğer faydalı yanı ise öğrencilerimizin mezunla-
rımızın başarılarını görerek motive olmaları, bu 
kişileri rol modeli olarak almaları ve iş hayatına 
başlama aşamasında kendilerine olan güvenle-
rinin artması.

Bahar 2010 döneminde Mart ve Nisan aylarında 
toplam üç mezun paneli gerçekleştirildi.

Panelistlerin Görüşleri
Ayşe Çelebi’99: Organizasyon oldukça 
başarılıydı. Öğrenci katılımını yüksekti ve 
öğrenciler son derece ilgiliydi. Katılımdan 
sonra iki öğrenci ile hâlâ kontak halinde-
yim. Benim için oldukça iyi bir deneyim 
oldu. Böyle bir imkânın hem bizler hem de 
öğrenciler için yaratılmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ederim. Gençler için vakit 
ayırmaktan ve deneyimlerimi paylaşmaktan 
çok mutlu oldum.

Arda Aktar’98: Organizasyonunuzu hem 
zamanlaması hem de samimi havası sebebiy-
le çok olumlu gördüm. Bence amacına tam 
anlamıyla hizmet ettiği ve mentor/protege 
tarzında eski mezun-yeni mezun ilişkileri 
kurulması sağlayacak bir zemin oluşturdu-
ğu için benzer organizasyonların devamını 
diliyorum.

Sarper Özharar’02: Bu panel benim açım-
dan çok eğlenceli ve güzel geçti. Öğren-
cilerin doktora başvuru süreci ve özellikle 
başvuru sonrası süreç hakkında bir çok 
sorusu olduğunu gördüm. Bu panelin belki 
de en faydalı sonucu, sorusu olan öğrencile-

rin meraklarını gidermeleri kadar, akademik 
kariyer düşünen farklı bölümdeki öğrencile-
rin birbirleriyle tanışmalarıydı.

Sinan Hısım’01: Benim için güzel bir dene-
yimdi, umarım öğrenciler de keyif almışlardır. 
Öğrencilerin iş hayatında belirli bir zaman 
geçirmiş kişilerle birlikte olmalarını sağlamak 
gerçekten önemli.

Can Ergelmiş’06: Konuşmacı seçimleri, 
panellerin moderasyonu ve içerik yöneti-
mi bakımından, paneller istenen seviyeye 
ulaşmıştı. Farklı disiplinlerden mezun olan ve 
farklı fonksiyonlarda çalışmış veya çalışmak-
ta olan mezunların bir araya gelerek kendi 
tecrübelerini aktarmaları, öğrencilerin ilgisini 
çekti. Panellerden sonra gerçekleştirilen 
ikramlar ise, hem ikramın kalitesi bakımın-
dan, hem de ikram süresince öğrencilerin 
panelistlerle bire bir tanışması ve konuşması 
bakımından son derece başarılı oldu.

2006 Bahar döneminde Mezunlar Derneği girişimi ile başlatılan Mezun Panelleri, Bahar 2010 
döneminde Kurumsal İlişkiler ve Geliştirme Direktörlüğü, Mezunlar Derneği ve Öğrenci Konseyi 
işbirliği ile gerçekleştirildi.

Mezun Panelleri büyük ilgi gördü

Bahar 2010 Panelleri Katılımcıları
YOUacademy’den Nur Erdem Özeren (İşletme 2004), moderatörlüğünde 3 Mart’ta yapılan panele, Habertürk Gazetesi  Reklam Grubu Pazarlama Koordinatörü 
Ayşe Çelebi  (Uluslararası İlişkiler 1999), Denizbank Yurtdışı İştirakler ve Şubeler Bölüm Yöneticisi Arda Aktar (İşletme 1998) ve Pfizer Ürün Müdürü Sinan Hısım 
( İşletme 2001), 17 Mart‘ta yine Nur Erdem Özeren moderatörlüğünde yapılan panele, Sanofi-Aventis Satış Müdürü Tuba Oytaç (Kimya 2000), GE Healthcare-
Doğu Avrupa ve Rusya Satış Müdürü Ayşe Köksal  (İşletme 2001) ve Microsoft İnsan Kaynakları Müdürü Esra Gaon (Psikoloji 2001) katıldı. 14 Nisan’da Koç Üni-
versitesi Mezunlarla İlişkiler Sorumlusu Güneş İngin (Psikoloji 2003) moderatörlüğünde yapılan panele, Koç Holding Baş Hukuk Müşaviri Kenan Yılmaz (EMBA 
1998),  Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sarper Özharar (Fizik 2002) ve Aygaz-Pazarlama Uzmanı Can Ergelmiş (Bilgisayar Mühendisliği 2006) katıldı.
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Hem Doğu Roma imparatorlarının hem 
de Osmanlı padişahlarının en çok önem 
verdiği ibadet mabedi Aya Sofya, dünyanın 
en eski yazılı aşk şiiri, tüm gizemiyle Yere-
batan Sarnıcı, Mezopotamya havzasının en 
değerli buluntuları, ismini okul yıllarından 
hatırladığımız bilinen ilk yazılı anlaşma Kadeş 
Anlaşması ve uygarlıkların henüz çözülmemiş 
gizemleri... Hepsi birbirine sadece bir sokak 
ya da bir kapı uzaklıkta, sessizce keşfedilmeyi 
bekliyor.

Geçmişin çağrısına kulak veren Koç Üni-
versitesi Mezunlar Derneği, 18 Nisan’da 
Sultanahmet’e bir gezi düzenledi. Hocaların 
hocası Ali Canip Olgunlu’yla Aya İrini’nin av-
lusunda başlayan yolculuk, İstanbul Arkeoloji 
Müzesi’nde son buldu. 

Ali Canip Olgunlu, gezinin başlangıcında 
bütün samimiyetiyle  “Bugün yapacağımız 
gezide sadece neyin, ne zaman, hangi 
malzemelerle yapıldığını konuşmayaca-
ğız, özgür ve bütünleşik bir bakış açısıyla, 
nedenleri ve sonuçları araştıracağız.” dedi. 
Gerçekten de, geçmişe yapılan bu yolcu-
lukta şimdiye kadar öğretilenleri değil, 
sebep sonuç ilişkilerini aktarmaya çalıştı. 
Aya Sofya’nın sadece Anadolu coğrafyası-
nın değil, dünyanın en önemli ibadethane-
lerinden biri olduğunu, mimarisinin apayrı 

bir sembolizm içerdiğini, sadece görsel 
amaçlarla tasarlamadığını, her ayrıntının 
başka bir olguyu sembolize ettiğini, birçok 
mimari yapıt gibi hem mimarlara hem 
de topluma sessiz göndermeler yaptığını 
anlattı.

Yerebatan Sarnıcı’nda, Anadolu uygarlığı 
bir geleneği geride bırakırken, Antik Yunan 
mitolojisinin ana karakterlerinden biri olan, 
gözleriyle insanları taşa çeviren, yılan saçlı 
Medusa da uzak anılarda yerini almıştı. 
Pagan bir imparatorluğun Hıristiyanlığa 
geçişinde, eski yapıları, eski değerleri, 
eski kültürleri nasıl ayaklar altına aldığını 
öğrendik burada.

Sultanahmet’te gezip de, lezzetiyle ünlü 
köftelerinin tadına bakmadan dönmek 
olmazdı. Bu fırsatı değerlendirdik ve Selim 
Usta Sultanahmet Köftecisi’nde yemek 
molamızı verdik. 

Arkeoloji Müzeleri’ne geçmeden önce 

Hipodrom meydanına uğradık. Adından da 

anlaşılacağı gibi Doğru Roma İmparatorluğu 

döneminde burada at yarışları düzenleniyor-

du. Ancak işin ilginci, II. Mahmut’un Yeniçeri 

bölüğünü kaldırmasının ardından burada 

yaşananlardı. Yüzlerce hatta binlerce yeniçe-

ri, katıldığı isyan sonucunda, bu meydanda 

öldürülmüştü. Binalar, yapılar, meydanlar, 

sokaklar yüz yıllar boyunca birbirinden farklı 

olaylara tanıklık ediyor. Eskilerin dediği gibi, 

keşke dilleri olsa da konuşabilseler…

Eşsiz hazinelerin saklandığı ve sergilen-

diği, Türkiye’nin ve hatta bu coğrafyanın 

en önemli müzelerinden biri olan İstanbul 

Arkeoloji Müzeleri’ne en azından bir tam 

gün ayırmak gerekiyormuş. Kalan vaktimizde 

sadece Mezapotamya ve Batı Anadolu hav-

zalarına ait buluntuların bir kısmını inceleme 

fırsatımız oldu. 

İstanbul hazinelerinin sadece çok küçük bir 

kısmını yeniden keşfettiğimiz  kültür gezimiz 

böyle geçti. İstanbul’un tarihine yaptığımız 

yolculuk, kendi geçmişimiz hatta bugünü-

müz üzerinde düşündürdü bizi. Bugünden 

kalan sadece hikâyeler ve anılar değil, küçük 

keşiflerin heyecanı, yeni bir şeyler öğren-

menin mutluluğu ve unutulmaz bir günün 

kendine has tecrübeleriydi. 

Sultanahmet’te bir Pazar 

Koç Üniversitesi Mezunlar 
Derneği, 18 Nisan’da Ali Ca-
nip Olgunlu’nun rehberliğin-
de Sultanahmet çevresine  bir 
gezi düzenledi. 

MEZUNLAR DERNEĞİ
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MEZUNLAR

Eğitiminizden ve bugüne kadar yaptığınız 
çalışmalardan bahseder misiniz?
Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra Amerika’ya Lesley 
Üniversitesi’ne Danışmanlık Psikolojisi (Co-
unseling Psychology) üzerine Yüksek Lisans 
eğitimi almaya gittim. 2005’te Türkiye’ye 
döndükten sonra iş hayatımın yanı sıra Kog-
nitif Davranışçı Terapi, Çift ve Aile Terapisi, 
Cinsel Terapi eğitimleri gibi çeşitli mesleki 
eğitimlere katılarak kendimi geliştirmeye 
devam ettim. 2009 yılına kadar Uz. Dyt. 
Dilara Koçak ile birlikte Mezura Kliniği’ne 
gelen kişilerin program süresince verdikleri 
kiloyu koruyup geri almalarını engellemek 
amacıyla düşünce ve davranış değişikliği 
oluşturmada yardımcı olmak üzere çalıştım 
ve diyet sürecinde motivasyonun devamına 

katkıda bulundum. Yeme bozukluğu eğilimi 
gösteren kişilerle de çalışarak Dilara Koçak ile 
işbirliği içerisinde onların sağlıklı beslenme 
alışkanlıkları kazanması sürecine yardımcı ol-
dum. Mezura Kliniği’nde çalışmanın yanı sıra 
Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği 
tarafından Sağlık Bakanlığı ile Üreme Sağlığı 
Programı çerçevesinde yürütülen bir Avrupa 
Birliği Projesi’nde yer aldım ve Balıklı Rum 
Hastanesi’nde çalıştım. Şu anda Yedikule Psi-
kiyatri Merkezi’nde yüz yüze terapi yapmanın 
yanı sıra web sitemden online terapi hizmeti 
vermeye devam ediyorum.

Duygularını Yemek fikrinin ortaya çıkışını 
ve kitabınızın içeriğini anlatır mısınız?
Son araştırmalar çoğu insanın normalin 
üstünde yemek yemelerinin sebebinin %75 

duygusal duruma bağlı yemek yeme oldu-
ğunu gösteriyor. Başka bir deyişle duygularla 
başa çıkmak için yemeği kullanma. Duygusal 
yemeyle ilgili kendi kişisel deneyimim dört 
sene bir diyetisyenle birlikte, benzer sorunla-
rı yaşayan birçok kişiyle çalışmanın tecrübe-
siyle birleşince bunları herkesle paylaşmak 
istediğime karar verdim. Öyle çok ortak 
nokta olduğunu gördüm ki... 

Her bir danışanım ya yeni birşeyler öğretti 
bana ya da bildiklerimi geliştirdi, pekiştirdi. 
Yazılarımı hep danışanlarımın söyledikleriy-
le kendi kişisel tecrübelerimi birleştirerek 
yazdım. Hayattan alındı her biri. Öyle çok 
danışanımdan seans sırasında söylediğim 
bir cümlenin akıllarında takılıp kaldığını ve 
onlara yardımcı olduğunu duydum ki bu 

Bir psikolog, bir kitap ve bir başarı hikayesi

Uzman Psikolog Treysi Kazmirci 
Koç Üniversitesi mezunu. 
Treysi eğitimini, başarılı kariyerini, kitabı 
Duygularını Yemek’i Kule’ye anlattı.
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cümleleri herkes duysun, okusun istedim. 
İşte bu duygular ve düşünceler içerisinde 
oluştu bu kitap. Bir renk katmak, arka arkaya 
sıralanmış yazılar dizisi olmaktan çıkarmak 
için de yazıların arasında hem lezzetli hem 
gönül rahatlığıyla yenebilecek yemek ve tatlı 
tariflerine yer verdim. 

Kitabınızda ünlülerden yemek tarifleri de 
yer alıyor, bu ünlüler ve tarifler neye göre 
seçildi?
Yemek tariflerinin bir renk katacağını düşün-
düm yazıların arasına. Hem de kitabın “sağlık 
için lezzetten, keyfinizden vazgeçmeyin, ken-
dinize kısıtlama, yasak getirmeyin” vurgusu-
na da uygundu. Halkın gözü önünde olan ve 
birçok insanın çeşitli açılardan model aldığı 
kişiler olduklarından dolayı onların sevdikleri 
yemek tariflerini paylaşmanın okuyucuların 
hoşuna gideceğini düşündüm. Bu fikir ortaya 
çıktıktan sonra çevremdekilerden rica ettim. 
Onlar bu projemden tanıdıkları isimlere 
bahsettiler. Gerçekten çok hoş bir dayanışma 
içerisinde proje hızla yürüdü. Tarif vermeyi 
kabul edenleri aradım. Bir kısmını da çeşitli 
ortamlarda karşılaştığım kişilerin yanına 
giderek ve kitabımdan bahsederek istedim. 
Örneğin Asuman Dabak, Yetkin Dikinciler ve 
Cenk Ertan ile Cihangir’de karşılaşıp görüş-
tüm. Açıkçası bu kadar çok kişinin olumlu 
döneceğinden ben de emin değildim ama 
tahminimden çok daha sıcak yaklaştılar bu 
fikre. Kilo şu anda o kadar yaygın bir sorun 
ki, kilosu olmayanlar korumaya, kilolu olanlar 

kilo vermeye, kimisi ise kilo almaya çalışıyor. 

Bu nedenle bir psikolog olarak duyguların 

kilo sorunlarına etkisi üzerine bir kitap yaza-

cağımı öğrendiklerinde beni az tanıyor olsa-

lar bile güven içerisinde, hevesle ve keyifle en 

sevdikleri tariflerini paylaştılar. 

Koç Üniversitesi’nde aldığınız eğitimin 
size katkıları nelerdir?
Koç Üniversitesi’nden geçirdiğim yılların 

bana en önemli katkısı araştırmacı olmayı aşı-

lamış olmasıdır. Elbette sayfalarca hazırlanan 

ödevlerin yazma alışkanlığıma ve dolayısıyla 

bu kitabın çıkışına katkısını da unutmamak 

gerekir. Ayrıca Koç Üniversitesi’nin farklı pro-

jeler geliştirmeyi, bunları hayata geçirmeyi, 

atılımcı ve yenilikçi olmayı da teşvik ettiği bir 

gerçek. Gerek web sitemi kurmamda ve onli-

ne terapi’ye başlamamda, gerekse bu kitabı 

çıkarmamda gereken cesareti bu özellikler 

sayesinde buldum. 

Bundan sonraki hedef ve projeleriniz 
nelerdir?
Şu anda çift ve aile terapisine ve cinsel terapi-

ye ağırlık vermeye başladığım bir dönem-

deyim. Hedefim bu tecrübelerimi en kısa 

zamanda kaleme alarak en az yeme sorunu 

kadar yaygın olan ilişki sorunları ile ilgili 

bir kitap çıkarmak. Ayrıca Online Terapi’nin 

tanıtımı üzerine çalışmaya devam etmeyi ve 

böylece daha geniş bir kitlenin psikoterapiye 

erişimini sağlamayı hedefliyorum. 

Duygularını Yemek duygularla 
başa çıkmak için yemeyi tercih 
edenlere hitap ediyor.
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Refika’nın Mutfağı isimli kitabınız büyük 
yankı uyandırdı. Refika’nın mutfağa gir-
meden önce neler yaptığını bize anlatır 
mısınız?
Lisedeyken matematik ve fiziğe ilgim vardı. 
Bunu sanat ile birleştirip danslar hazırlar, 
resim ve heykeller yapardım. Yemek 15 
sene evvel de hayatımdaydı. Annemler 
bir hafta tatildeyken onların bahçelerine 
bir lahmacun fırını dikmişliğim var. Koç 
Üniversitesi’ndeyken, sağlam bir ekiple bir-
likte bugün aktif olan bazı kulüpleri kurduk. 
Okulda ve kampüsümüzde birçok ilki gerçek-
leştirdik. Mezun olduktan sonra kulüplerin 
düzenlediği alternatif kariyer günlerinden,  
“kültür sanat aktiviteleri düzenlemek” diye 
adlandırabileceğim kariyerime geçiş yaptım. 
If İstanbul, Yaya Sergileri, Rock’n Coke gibi 

organizasyonları ilk defa gerçekleştirdik. 
Fakat sonra ailem, onlarla beraber çalışmamı 
istedi. Söz dinleyen bir çocuk olarak kabul 
ettim. Beş buçuk senedir hastane yöneticiliği 
yapıyorum. Bu süreçte hep mutfaktaydım. 
Çevremdekiler için bir şeyler yapmak isti-
yordum. Özellikle kendi evime taşınınca, iş 
stresinden kaçış yöntemi olarak gördüğüm 
mutfakta daha fazla zaman geçirdim. 

Refika’nın Mutfağı’nın hazırlık sürecini, 
yemek tariflerinin nasıl oluştuğunu anla-
tır mısınız? 
Kitap yazmaya karar verdiğimde, yemek 
tariflerinin neredeyse tamamı hazırdı.Bazısını 
seneler evvel diğerlerini de yakın geçmiş-
te oluşturmuştum. Kitabı yazarken fark 
ettim ki, bildiğiniz ve gözü kapalı yaptığınız 

Mücadele
 aşkıyla 

dolu bir 
yaşam

Yeni kitabıyla büyük ilgi 
uyandıran Koç Üniversitesi 

mezunu Refika Birgül, bu 
eğlenceli yapıtın ortaya çıkış 

sürecini ve öğrencilik yıllarını 
Kule’ye anlattı.

MEZUNLAR
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yemeklerin tarifini anlatmak, ölçülendirmek 
çok güç bir iş. Beni anlamak için, ne kadar 
zor olabileceğini hayal edin ve aklınızda 
ne canlanıyorsa onu beşle çarpın… Kitabı 
hepsi 30 yaşın altında olan dinamik bir ekip 
hazırladı. Fotoğraflar Alp Korfalı ve bana ait. 
Editörlüğünü lise arkadaşım Gülin Ekinci 
üstlendi. Tasarım için Emre Duygu’yla butik 
bir çalışma yaptık. Amatör ruhla profesyonel 
bir iş çıkarmaya çalıştık.

Koç Üniversitesi’nde aldığınız eğitimin 
size katkıları nelerdir?
O kadar çok katkısı var ki... Herşeyden önce 
Çiğdem Kağıtçıbaşı’dan ders almış olmak, 
üniversite hayatına bedel! Sami Gülgöz 
ve Aylin Küntay’dan çok şey öğrendim. İlk 
rektörümüz Seha Tiniç ve eşiyle beraber 
okulumuzdaki ilk organizasyonları gerçek-
leştirdik. Mehmet Celayir ve Ayhan Söyler 
için şunu söyleyebilirim: Siz onlara doğru bir 
adım atarsanız, onlar size beş adım yaklaşır. 
Kısacası öğrencilik yıllarım böyle değerli 
insanlarla bir arada geçti. Mezuniyetimin ilk 
haftasında da işe başladım. İkinci hafta bir 
baktım ki, herşeyi halledebiliyordum. Bu Koç 
Üniversitesi’nin bizi pişirdiğinin bir kanıtıydı. 
Ayrıca kulüplerde aktif olmak da insana çok 
şey kazandırıyormuş.

Bundan sonraki hedef ve projelerinizi 
anlatır mısınız? 
Bu kitabı yazma sebebimden uzaklaşmadan 
ve gönlümü dinleyerek, kendimi olabilecek-
lerin akışına bırakmak istiyorum. 

Koç Üniversitesi öğrencilerine mesajınız 
var mı? 
Koç Üniversitesi’nde, değişmesini istediğim 

şeyler için mücadele aşkı göstermeyi öğren-

dim. Türkiye’deki üniversitelerin hiçbirinde 

aynı güçle hissedemezsiniz bunu. Yurtdışın-

daki üniversitelerin oturmuş yapısı da size 

müsaade etmez. 

Eğitim açısından değerlendirirsem, okulu-

muzda dünya çapında başarılar kazanmış 

değerli akademisyenler olduğunu söyleyebi-

lirim. Öğrenci kontenjanı, bu akademisyen-

lerle iletişim kurmanıza olanak tanır. Diğer 

üniversitelerde sınıflar öylesine kalabalıktır 

ki, hoca isminizi bile bilmez. Koç’ta ise aradan 

sekiz yıl geçse de hoca, yazdığınız bir maka-

leyi hatırlar. Hepsi hem akademik açıdan hem 

de bildiklerini aktarabilme boyutuyla çok 

iyi ve donanımlıdır. Koç Üniversitesi, istekli 

bir öğrenciye, hocadan bire bir eğitim alma 

imkanı verir. 

Son olarak, tüm öğrencilere, aşk mücade-

lesiyle değil, mücadele aşkıyla geçecek bir 

üniversite yaşantısı diliyorum.

Kitap yazmaya karar verdiğimde, 
yemek tariflerinin neredeyse tamamı 
hazırdı.
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KOLEKSİYONERLİK

Koleksiyonerlik tutkunuzun nasıl 
başladığından bahseder misiniz?
Koleksiyon yapma merakı genetik bir özellik 

olmalı. Bu gene sahip olanlar, bir şeyleri 

toplama, eksikleri tamamlama tutkusundan 

vazgeçemez. Bu tutkuyu içinde taşımayanlar 

ise bir pulun, kelebeğin veya kartpostalın 

peşinde saatlerini, günlerini hatta yıllarını 

geçirenlere uzaktan gülümseyerek bakar. 

Ben kendimde bu genin olduğunu çok 

küçük yaşlarda keşfettim. Televizyon ve 

bilgisayarın olmadığı, oyuncakların ise 

sayılı olduğu yıllarda, sokak oyunlarında 

kullandığımız gazoz kapakları, kibrit 

kutuları veya futbolcu kartlarının çeşitliliği 

ilgimi çekerdi. Mektupların üstündeki 

pulların, belirli bir sistematik içerisinde 

hazırlandıklarını anladığımda bu merakım 

tutkuya dönüştü. 

O zamanlar sayısı 67 olan vilayetlerin her 

biri için iki ayrı pul basılmıştı. Bu pulların 

hepsini bulmak, o günkü koşullarda oldukça 

zordu ve aylarımızı alırdı. Tabii şimdi küçük 

bir miktar parayla bunları hemen satın 

alabilirsiniz. Ama bu koleksiyon yapmak 

anlamına gelmez. Hakiki bir koleksiyoner, bu 

pulları ait olduğu şehirlerin postanesinden 

yollanmış mektuplar üzerinden toplamaya 

çalışır. Buna harcayacağınız para çok değildir 

ama İstanbul’daki hiçbir filateli dükkanında 

hepsini bulabileceğinizi zannetmiyorum. 

Koleksiyonculuk zevki, bunları tek tek, 

bazen bir açık artırmada veya eski bir 

dükkanda aramaktan geçer. Eksik bir parçayı 

bulduğunuz zaman mutlu olursunuz. 

Düşünün ki, 60’lı yıllarda Siirt’ten kaç tane 

mektup yollandı, bunların kaçının üzerinde 

Siirt pulu bulunuyordu ve bu zarfların kaçı 

günümüze kadar yırtılmadan kalabildi…

Koleksiyonunuz hakkında bilgi 
verir misiniz?
Pullar, daha doğrusu genel anlamda filateli, 

benim meraklarımdan biri. Bahsettiğim 

koleksiyonu kurmayı denedim ama 

yapamadım. Belki ilerideki yıllarda… Bu 

tutkudaki ikinci adım, koleksiyonu genelden 

Koleksiyonculuk bilgi ve sevgi gerektirir

Koç Üniversitesi Fen  Fakültesi  
Dekanı Prof. Dr. Ersin Yurtsever ile 
koleksiyonerlik üzerine düşünceleri 
ve yaptığı koleksiyonlar hakkında 
konuştuk.
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özele indirmektir. Örneğin pul toplama 
işine başladığınız zaman, bütün pulları 
toplayamayacağınızı anlamanız çok uzun 
sürmez. Buna ne paranız ne vaktiniz ne 
de yeriniz yeter. O zaman belirli tip pullar 
toplamaya başlarsınız ve zaman içerisinde 
bu sahayı yavaş yavaş daraltırsınız. Sonunda 
bir sahanın uzmanı olursunuz. Artık sadece 
bir şeyleri arayıp bulmaktan öte, bilimselliğe 
doğru gitmeniz, onların hikayesini ve tarihini 
öğrenmeniz gerekir. Benim pul toplama 
hikayem sonunda tek bir koleksiyona 
dönüştü. Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıf 
dönemlerinde, Avrupa ülkelerine tanınan 
kapitülasyonlar arasında Osmanlı toprakları 
içerisinde ve dışına posta taşıma hakkı vardı. 
İmparatorlukta büyük gelir kaybına neden 
olan bu statüde, şehirlerimizde yabancı 
ülkelerin postaneleri açıldı. Onlar kendi 
pulları ve mühürleriyle posta taşıdı. Ben bu 
postanelerden yollanan evrakları toplamaya 
başladım. 1800’lü yıllardan 1923’e kadar olan 
bu süreç üzerine odaklanan tek koleksiyoner 
tabii ki ben değilim. Ayrıca dünyada da bu 
konuda tanınan önemli koleksiyonerler var. 
Yine de küçük bir kasabanın, az kullanılmış bir 
postanesinden çıkmış bir zarfı bulmak benim 
için büyük heyecan. Tabi ki, elde etmeye 
param yeterse... 

Koleksiyonlarım bunlarla sınırlı kalmadı. 
Elektronik hesap makineleri ortaya çıkmadan 

önce kullanılan kollu hesap makinelerini ve 
hesap cetvellerini de topluyorum. Uzun bir 
süre 1960-1975 arası Rock müzik plaklarını 
topladım. Ama internetin yayılmasıyla birlikte 
bu konudaki heyecanım azaldı. 

Şimdi sinema filmi toplama konusunda hızla 
çalışıyorum. Büyük bir arşiv oluşturdum; artık 
hangi alana yoğunlaşacağıma karar vermem 
gerekiyor.

Koleksiyonerliğe başlamak isteyenlere 
tavsiyeleriniz nelerdir?
Koleksiyon yapma konusunda birkaç 
önemli öneri vardır. Öncelikle her şeyi 
toplamak, hem zaman hem de para kaybıdır. 
Muhakkak bir alanda derinleşmek ve bu 
alanda bilgi sahibi olmak gerekir. 
Eğer bu işe para kazanmak amacıyla 
girerseniz genelde para kaybedersiniz. 
Koleksiyonculuk için hem bilgi hem de 
sevgi gerekir. Bunlar olmadan da yaparım 
ve para kazanırım derseniz, büyük bir 
yatırım yapmanız gerekir.  Adedi bin lira 
olan tablolardan yüz tane almak yerine bir 
tane yüz bin liralık bir tablo alırsanız, daha 
kazançlı çıkarsınız. Ama o parayı çok daha 
kazançlı işlere de yatırabilirsiniz ve ortamı da 
koleksiyon sevgisiyle dolu insanlara bırakmış 
olursunuz.

Hakiki bir koleksiyoner, aradığı pulları ait 
olduğu şehirlerin postanesinden yollanmış 
mektuplar üzerinden toplamaya çalışır. 

1888 tarihli ve İstanbul’daki İngiliz postanesinden İsviçre’ye 
yollanmış bir kartpostal.  C harfi, kartpostalın “Constantinople” 
postanesinden yollandığını belirtiyor. Diğer posta damgaları 
varış postanelerine aittir.

25 Şubat 1882’de İzmir’deki Avusturya Postanesi’nden, Lloyd Şirketi aracılığıyla Midilli 

Adası’na yollanmış bir zarf

Matchbox şirketi yapımı oyuncak araba 
(Tahminen 1950’li yıllar)
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Bugüne kadar yaptığınız çalışmalardan, 

eğitiminizden ve koleksiyonerlik 

tutkunuzun nasıl başladığından bahseder 

misiniz?

1964 İstanbul doğumluyum. İstanbul 

Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirip, 

denetim konusunda yüksek lisans yaparken 

çalışmaya başladım. Değişik sektörlerde 

çoğunluğu profesyonel yöneticilik olmak 

üzere, 25 yıla yakın iş tecrübem var. 

Biriktirmek bence yaratılışla ilgili bir şey, yani 

sonradan kazanılan bir özellik değil. “Sosyal 

statümü şuraya kadar geliştirdim, artık 

bir de koleksiyon yapayım” diyerek kimse 

koleksiyoncu olmaz. Eşyanın güzelliğini farklı 

algılamanız, güzel ve başkalarında olmayan 

şeyleri elde etme tutkusuna sahip olmanız 

lazım. Örneğin ben aldığım bir kitabın 

kapağının güzelliğine dakikalarca hayranlık 

içinde baktığımı, açıp sayfalarını kokladığımı 

bilirim. Hatta kitabı incelerken içindeki 

baskı tarihini görüp, yıllarca geriye doğru 

zaman yolculuğuna çıkmışımdır. Her neyse, 

ruhunuzda varsa bir gün ortaya çıkıyor. 

İnsanlar çocuk yaşlarında genellikle çiklet 

kartları, kibrit kutuları, oyuncak, pul, misket, 

peçete biriktiriyor, ama sonra olgunlaşırken 

bunlardan vazgeçiliyor, biriktirilenler atılıyor 

veya birilerine dağıtılıyor. Tekrar toplamaya 

başlamak 30’lu yaşların ortalarından 

sonra beliren bir uğraş. Sanırım çocukluğa 

özlem, orta yaş krizi ve günlük yaşamın 

stresinden kaçışın ortalamasında kalan bir 

şey. Koleksiyonculuk ise bunun bir aşama 

sonrasında gelen ve daha net, kararlı, 

sistematik ve bilinçli şekilde yapılması 

Yaradılıştan gelen biriktirme tutkusu

Koç Üniversitesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Onur Erhan, 
çocukluk döneminde başlayan 
biriktirme hevesinin nasıl 
bilinçli, sınırları ve kuralları 
olan tutkulu bir uğraşa yani 
koleksiyonerlik macerasına 
dönüştüğünü anlatıyor. 

KOLEKSİYONERLİK
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gereken bir hobi. Çünkü artık herşeyi değil, 

belirli temalardaki şeylerin belli bir kısmını 

edinmeye çalışıyorsunuz. Yani eğer kendinizi 

koleksiyoncu olarak tanımlıyorsanız, 

hedefleriniz ve sınırlarınız olmalı, aksi 

taktirde çocukluğunuzdaki biriktiriciden 

farkınız kalmaz. 

 

Koleksiyonunuz hakkında bilgi verir 
misiniz?
Topladıklarım tek bir konuyla sınırlı 

değil, ancak esasen çizgi roman 

koleksiyoncusuyum. 1950-75 yılları arasında 

yayınlanmış hemen her türlü Türkçe çizgi 

romanı toplamaya çalışıyorum. Burada 

benim için en önemli kriter, kitapların kendi 

orijinal cildinde ve temiz durumda olması. 

Bunun dışında çocukluk dönemime ait 

çocuk kitaplarını, oyuncakları ve objeleri 

de topluyorum. Topladıklarımın içinde 

35 yaşından küçük bir nesne olmadığını 

biliyorum. 

Nicelik açısından olmasa da, bildiğim 

kadarıyla nitelik açısından, Türkiye’nin en iyi 

çizgi roman koleksiyonuna sahibim. 

Koleksiyonunuzu geliştirmek için neler 
planlıyorsunuz?
Koleksiyonerlik, bir plan dahilinde yapılacak 

işlerden değil. Yani aradıklarınızı ne zaman, 

nerede, nasıl, kaça bulacağınızı bilme 

şansınız yok. Zaten olsaydı bunun adı 

koleksiyonculuk değil, alışveriş olurdu. 

Bizimki daha çok macera dolu bir yolculuğa 

veya hazine avcılığına benziyor. %99’u hayal 

kırıklığı olsa da, kalan %1’in verdiği tatmin 

duygusu için bile yapmaya değer. Örneğin 

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, bilinen en 

büyük pul koleksiyoncusudur, ondaki sonsuz 

imkanlara rağmen, hala sahip olamadığı 

parçalar vardır.   

Koleksiyonerliğe başlamak isteyenlere 
tavsiyeleriniz nelerdir?
Sadece başlamak değil, devam etmek için 

de kesinlikle sabır ve kararlılık, en önemlisi 

hayal gücünüzü ve çocuk ruhunuzu 

asla kaybetmemelisiniz. Türk toplumu, 

koleksiyonculuğu gereksiz bir uğraş ve para 

israfı olarak algılar ve sizi de bu önyargıyla 

değerlendirir. Lüks bir araba almanıza saygı 

duyulur, ancak bir araba parası verip kimsede 

olmayan nadir bir takım kitap almanıza en 
iyi ihtimalle akılsızlık gözüyle bakılır. Oysa 
ki, gelişmiş ülkelerde hobi veya koleksiyon 
sahibi olmak, saygıdeğer bir uğraştır ve 
kişiyi toplumun rafine bir üyesi haline 
getirir. Halbuki burada, topladığınız şeyleri 
satan antikacılar, sahaflar bile genellikle 
sizden daha fazla para almak için fırsat 
kollar. Bunları göz ardı etmez, olumsuz geri 
besleme yapacak kişilere (özellikle yakın 
çevrenizden ve ailenizden) kulak verirseniz, 
koleksiyonculuğu sürdürecek enerjiyi 
bulamazsınız.

Nicelik açısından olmasa da, 
bildiğim kadarıyla nitelik 

açısından, Türkiye’nin en iyi 
çizgi roman koleksiyonuna 

sahibim. 
{ {
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Üniversitemiz öğrencilerinin, akademik ve idari personelinin eğitim ve araştırma 

gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan Suna Kıraç Kütüphanesi, Türkiye için bir model 

teşkil etmek, koleksiyonu, hizmeti ve olanakları ile önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyanın 

en iyi kütüphaneleri arasında yer almak olarak belirlediği vizyonuna ulaşmak için kararlılıkla 

çalışmalarını sürdürmektedir.

Birim kütüphanelerle  birlikte dört ayrı yerde kütüphane hizmeti verilmektedir:

•  Suna Kıraç Kütüphanesi – Rumelifeneri (2000)

•  Hemşirelik Yüksek Okulu (HYO) Kütüphanesi – Nişantaşı (1999)

•  Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Kütüphanesi – Beyoğlu  (2006)

•  ELC Kütüphanesi – Batı Kampüs (2009)

KÜTÜPHANE

Sayılarla 
Suna Kıraç 
Kütüphanesi
Suna Kıraç Kütüphanesi, 
Türkiye için bir model teşkil 
etmek, koleksiyonu, hizmeti 
ve olanakları ile önümüzdeki 
10 yıl içerisinde dünyanın en 
iyi kütüphaneleri arasında 
yer almak olarak belirlediği 
vizyonuna ulaşmak için 
kararlılıkla çalışmalarını 
sürdürmektedir.
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SUNA KIRAÇ KÜTÜPHANESİ FİZİKSEL 
ÖZELLİKLERİ
•  8.282 m2 net kullanım alanı
•  700 kişilik oturma kapasitesi
• 55 adet kullanıcıya açık bilgisayar ve 
 5  yazıcı
•  300.000 cilt taşıma kapasitesi 
•  13 Grup Çalışma ve 1 Eğitim Odası
•  2 Çalışma Salonu (7/24 saat açık)

2010 KOLEKSİYON SAYILARI 
•  Toplam materyal sayısı: 286.093 
•  Basılı kaynaklar:
  Kitap ve ciltli dergi: 198.491 
  Takip edilen basılı dergi: 205 
•  Görsel-işitsel kaynaklar: 43.000 
•  E-kaynaklar:
  E- kitap: 45.000 
  E-dergi: 64.058 
  (Özgün e-dergi:  39.676) 
  Veri tabanı: 77

1993 yılında İstinye Kampüsü’nde 1.590 ciltlik raf kapasitesiyle hizmete başlayan Kütüphane, 
2000 yılında taşındığı Rumelifeneri Kampüsü’ndeki 300 bin ciltlik raf kapasitesine sahip 
yeni ve modern binasında %68’lik doluluk oranına erişmiştir. Suna Kıraç Kütüphanesi ve 
birim kütüphaneleri bütçesinin büyük bir kısmını her yıl artan oranda elektronik kaynak 
aboneliği için ayırmaktadır. Örneğin 2009 yılı kütüphane bütçesinin %59’u bu kaynaklar 
için kullanılmıştır. 1993–2009 döneminde kütüphane koleksiyonunu geliştirmek amacı ile 
satın alınan basılı, görsel-işitsel ve elektronik kaynaklara yaklaşık 13.000.000 ABD  Doları 
harcanmıştır.
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Koç Üniversitesi Rumelifeneri 
Kampüsü’nde, 15 saat boyunca 
devam eden geleneksel Bahar Fes-
tivali üniversitelileri coşturdu. Basın 
sponsorluğunu Power Group’un 
üstlendiği şenlikte, kapılar öğlen 
saatlerinde ziyaretçilere açıldı. Koç 
Üniversitesi öğrenci ve mezunla-
rının yanı sıra dışarıdan katılımcı-
lara da açık olan bahar şenliğine 
yaklaşık 4 binkişi katıldı. ATV safari 
tur, paintball, Bungee Jumping ile 
beraber çok farklı outdoor oyunları 
ve ödüllü yarışmalarla eğlenen öğ-
renciler gece için enerji depoladı. 

DJ Funky C performansıyla başlayan 
gecede konser veren ilk grup unu-
tulmaz şarkıların sahibi MFÖ’ydü. 
Sabahın ilk ışıklarına kadar devam 
eden eğlenceli gecenin başlangıcını 
yapan MFÖ, kendine özgü tarzı ve 
sempatik tavırlarıyla herkesi coştur-
du. Genç hayranlarına unutulmaz 
bir konser veren MFÖ’nün ardından 

DJ performansıyla devam eden 
gecenin enerjisi giderek arttı. 
Nil Karaibrahimgil’in sempatik tavırları, 
sahne şovu ve birbirinden eğlenceli 
şarkılarının ardından eski ve yeni 
şarkılarından oluşan zengin repertu-
arıyla Ajda Pekkan sahneye çıktı. Pop 
müziğin süperstarı Ajda Pekkan, etki-
leyici sesiyle herkesi büyüledi. Binlerce 
genç, süperstarın unutulmaz şarkılarını 
hep bir ağızdan seslendirdi. Gecenin 
sonunda Rock müziğin en sevilen 
ve en kaliteli gruplarından Duman, 
tüm doğallığı ve birbirinden popüler 
şarkılarıyla sahnedeydi. Hayranları için 
unutulmaz bir performans  sergileyen 
Duman, bahar şenliğinin kapanışını 
yaptı. 

Kule olarak bu unutulmaz günde şenlik 
alanında eğlenen Koç Üniversitesi 
öğrencileriyle konuştuk, onların şenlik 
hakkındaki düşüncelerini ve kulüp 
organizasyonları hakkındaki fikirlerini 
aldık.

Koç Üniversitesi
“Sosyal Aktiviteler Kulübü” 
tarafından düzenlenen Bahar 
Festivali, herkese unutulmaz 
bir gün yaşattı. 

Yılın                    Etkinliği: Bahar
En

RENKLİ 

Festivali

Programı herkes beğendi
Büşra Çildaş (İngiliz Dili ve 
Karşılaştırmalı Edebiyat - 2. sınıf): 
Bahar Şenliği programını çok 
beğendim. Gruplar seçilirken 
herkesin beğenisi dikkate alınmış. 
Özellikle MFÖ ve Duman’ı 
beğenerek dinledim. Etkinlik 
alanında iyi bir düzenleme 
yapıldığını düşünüyorum. 
Organizasyon komitesinde de 
görevliyim, şenliğin güzel geçmesi 
için elimizden geleni yaptık. 
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Dolu dolu bir programı
Gizem Erbaş (Hukuk 1. sınıf): 
Bahar Şenliği’ne ilk defa katılı-
yorum. Etkinlik alanı çok güzel. 
Arkadaşlarımla beraber, birkaç 
aktiviteye katılmayı düşünüyoruz. 
Ajda Pekkan’ı Koç Üniversitesi’nde 
görmek çok güzel. Organizasyon 
Komitesi, dolu dolu, çok güzel bir 
program hazırlamış. Bu kadar aktivi-
teyi bir güne sığdırmak, herkes için 
yorucu aslında. 

Başarılı sanatçıları dinledik
Didar Aşık (Moleküler Biyoloji 
ve Genetik Bölümü 2. sınıf): 
Organizasyon komitesinin etkin-
liğinden çok memnun kaldım. 
Farklı tarzlarda çok başarılı sanat-
çılar çağrılmış. Hangisinin en iyi 
olduğunu söylemek mümkün değil. 
Yağmura rağmen gün boyu şenlik 
alanındaydım. Bundan önce Tiyatro 
Kulübü olarak bir festival düzenle-
miştik. Onun yorgunluğu da burada 
çıkıyor.

Bugün hepimiz stres attık
Kardelen Çepni (Elektrik Elektro-
nik Bölümü 2. sınıf):  Daha önceki 
yıllarda şenliğe katılamamıştım. 
Duman’ı çok seviyorum; onları din-
lemek çok keyifli. Gelecek yıllarda 
Mor ve Ötesi, Manga gibi grupların 
da şenlik kapsamında konser ver-
mesini dilerim. Bilişim, KU Gönülleri 
ve Koç Eğitim Topluluğu’na üyeyim. 
Yıl boyunca kulüpler bazında da 
birçok faaliyete katılıyorum. Bugün 
hepimiz stres atmış olduk.
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Yılın                     Etkinliği: Bahar

En

RENKLİ 

Festivali

Şenlik alanı güzel hazırlanmış
Can Ahtam (İşletme Bölümü 3. 
sınıf): Şenlik alanı gayet güzel. 
Genel olarak değerlendirecek 
olursam organizasyon da iyi.  Yalnız 
şenlik birkaç güne yayılabilseydi, 
daha iyi olurdu. Radyo Kulübü’ne 
üyeyim. Bazı teknik sorunlarımız 
olduğu için çok fazla bilinmiyoruz. 
Aslında şenlik kapsamında ufak 
etkinlikler düzenleseydik bu daha 
iyi tanınmamıza yardımcı olabilirdi. 
Önümüzdeki yıllarda bunu 
düşünebiliriz.

Konserlere ağırlık verilmiş
Kerem Dedebayraktar (Makine 
Mühendisliği 2. sınıf): Şenliklere 
üçüncü kez katılıyorum. Gün içinde 
arkadaşlarımla beraber simulatör, 
frizbi, karaoke gibi aktivitelere 
katıldım. Bu yıl konserlere daha çok 
ağırlık verilmiş.  MFÖ’nün gelmesi 
beni mutlu etti. Şenliğin birkaç 
güne yayılmasını isterdim. 

Yağmura rağmen eğlence
Gamze Eriş (Kimya ve Biyoloji 
Mühendisliği Bölümü 2. sınıf): 
Üniversitenin basketbol takımın-
dayım. Çevre Kulübü’ne üyeyim. 
Organizasyondan çok memnun kal-
dım. Arkadaşlarımla birlikte güzel 
bir gün geçirdik. Yağmura rağmen 
akşam saatleri çok eğlenceli geçti. 

 Koç Üniversitesi Bahar Şenliği’ne yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Pop müziğin süperstarı Ajda Pekkan, etkileyici sesiyle herkesi büyüledi.
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Zengin yemek standları
Özgen Erbakan (Bilgisayar 
Mühendisliği 2. Sınıf): Geçen 
yıllarla karşılaştırma yaparsam, bu 
yıl kaliteli gruplara daha fazla yer 
verildiğini söyleyebilirim. Yeme – 
içme standları daha bol, daha fazla 
seçeneğimiz var. Ama kurulmuş 
olan tanıtım standlarının yerini, 
aktivite alanı olarak görmek ister-
dim. Bütün bunlara rağmen, şenlik 
organizasyonundan memnunum.

Eğlenceli bir gün 
Ahmet Körük (Bilgisayar Mühen-
disliği 2. sınıf): Arkadaşlarımızla 
birlikte eğlenceli bir gün geçiriyo-
ruz. Hep birlikte oyunlar oynadık. 
Geçen yıl da playstation oynamıştık, 
minyatür kale maç yapmıştık. Bu 
sene konserlere ve gruplara ağırlık 
verilmiş. Çok kaliteli grupları dinle-
me şansı yakaladık. 

MFÖ romantik şarkılarıyla yine bizimleydi.

Duman’nın başarılı performansı katılımcıları coşturdu.
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SAN REMO FESTİVALİ

ile eğlendik

Yarışmacıların heyecanlı 
dakikalar yaşadığı San Remo 
Festivali, kalabalık bir izleyici 
kitlesi tarafından takip edildi. 
Katılımcılar coşku ve eğlence 
dolu saatler geçirdi.  

Geleneksel hale gelen San Remo Festivali, bu 
sene 14 Mayıs’ta düzenlendi. Oldukça geniş bir 
katılımla gerçekleştirilen festival yarışmacıla-
rın kıyasıya rekabetine sahne oldu. İzleyiciler 
yarışmacıların birbirinden kaliteli ve eğlenceli 
performanslarıyla coştu.  

Güzel havanın da etkisiyle keyifli saatlerin 
yaşandığı festivalde “Yabancı Değiliz” isimli ya-
bancı grubun performansı dikkat çekti. Sertaç 
Yay’ın dansı festivale katılanları coştururken, 
çeşitli öğrencilerin şovları büyük beğeni topla-
dı. Bir San Remo klasiği olan yemek ve hediye 
çekilişleri de festivalin önemli anları arasında 
yerini aldı. Bu sene, önceki festivallerden farklı 
olarak, İtalyan şarapları ve San Remo muzik 

CD’leri de dağıtıldı. San Remo performansla-
rında İtalyanca söylenen şarkılar arasında yarış-
maya katılan Sina Mater ve Hilal Baser 'Basero 
Matero' ile birinci oldu. 

San Remo Festivali’nin bu yıl da başarıyla 
gerçekleştirildiğini belirten Öğrenci Gelişim ve 
Destek Koordinatörü Arzum Kopşa, “İtalyanca 
Kulübü olarak bir festivali daha geride bıraktık. 
İtalyanca bilmeyenlerin öğrenmeye çalıştığı, 
kulüp odasında İtalyanca filmler izlendiği yeni 
bir dönem ve yeni bir San Remo Festivali’nde 
daha görüşmek üzere. Bu organizasyonda 
emeği geçen ve katılan herkese çok teşekkür 
ediyoruz” dedi.

San Remo

Ahmet Doğan Sönmez >  Ekonomi Bölümü Öğrencisi
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İtalyanca söylenen şarkılar arasında 
yarışmaya katılan Sina Mater ve Hilal Baser

 'Basero Matero' ile birinci oldu. 
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KISA FİLM FESTİVALİ

Koç Üniversitesi Kısa 
Film Festivali, bu yıl da 
sinemaseverlerin samimi 
ve sıcak bir ortamda 
keyifli saatler geçirmesini 
sağladı. 

Kısa kısa 
filmler  

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Koç Üniversi-
tesi Kısa Film Festivali, Türkiye'nin dört bir 
yanından gelen üniversite öğrencilerini, yine 
tek bir perdede buluşturdu. Koç Üniversi-
tesi Sanat Kulübü ve Kısa Film Grubu'nun 
düzenlediği 3. Kısa Film Festivali, okulumuz 
öğrencileri tarafından heyecanla karşılan-
dı. Üç gün boyunca devam eden festivalin 
açılış kokteyli ve ilk kısa film gösterimi 12 
Mayıs’ta yapıldı. Pizza ve şarap sunumu 
eşliğinde gerçekleştirilen 13 Mayıs’taki kısa 
film gösteriminin ardından festivalin ödül 
töreni düzenlendi ve para ödülünü kazanan 
yönetmenler açıklandı. Festivalin son günü 
olan 14 Mayıs'ta, Bronx Pi Sahne'de yapılan 
partiyle Koç Üniversitesi 3. Kısa Film Festivali 
sona erdi. 

Festival’in ardından… 
12 Mayıs’ta Odeon'daki kokteylle başlayan 
festivale bu sene de büyük bir ilgi vardı. 

Yemek ve içki ikramı olan kokteylin ardından 
izleyiciler gösterim için minderlerini ve bat-
taniyelerini alarak film gösterimini bekledi. 
Üşüyen sinemaseverler için ikram edilen 
çorba, çay ve kahve eşliğinde, Türkiye'nin 
birçok ilinden gönderilen kısa filmleri izleyen 
seyirciler keyifli saatler geçirdi. Festivale film-
leriyle katılan yönetmenler, Koç Üniversitesi 
seyircisiyle bir arada olmaktan çok memnun 
görünüyordu. Her filmi büyük bir dikkatle ve 
interaktif bir ortamda izleyen seyirciler, za-
man zaman oyuncuların başarılı performans-
larını alkışladı, zaman zaman da filmde geçen 
replikleri hep bir ağızdan tekrarladı.

Festival boyunca ön elemeyi geçen 28 filmin 
gösterimi yapıldı. İlk gün gösterilen filmler 
takıntılar, yalnızlık ve değişim üzerineydi. 
İkinci gün ise ölüm ve aile temalı filmler 
gösterildi. İzlenen filmlerin bohem havası 
gösterimin başlarında seyirciye de yansıdı. 

Berna Ağar > Ekonomi Bölümü Öğrencisi
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Her sene festivalimizde verilen patlamış 
mısırlar bu sene de seyirciyi yine keyifli bir 
havaya soktu.

Film gösteriminin ardından düzenlenen 
ödül töreninde festivale filmleriyle katılan 
yönetmenler oldukça heyecanlıydı. Birincilik 
ödülünün 5.000 TL olduğu festivalde, ikinci 
filmin yönetmeni 3.000 TL, üçüncünün ki 
ise yönetmeni ise 1.000 TL’lik ödülü almaya 
hak kazandı.  İstanbul Kültür Üniversitesi, 
ilk üçe giren iki filmiyle bu seneki festivale 
damgasını vurdu. Geçen yılki festivalde 
''İkilem'' filmiyle üçüncülük ödülünü alan 
Kültür Üniversitesi’nden Eray Dinç, bu yıl 
''Silüet'' filmiyle birinci oldu. Festivalin 
ikincisi ''Tepedeki Ev'' filmiyle Mimar Sinan 
Üniversitesi'nden Melih Eryılmaz, festivalin 
üçüncüsü ise ''Güneşin Karanlığı'' filmiyle 
İstanbul Kültür Üniversitesi'nden Ayşegül 

Yadigar oldu. Düzenlenen ödül töreninin 
ardından ödüllü yönetmenler, izleyicilerle 
sohbet etti. Festivalin birincisi olan genç 
yönetmen Eray Dinç, açık havada film izleme-
nin ayrı bir keyfi olduğuna, gelecek yıl da bir 
filmle festivale katılarak yine keyifli zamanlar 
geçirmeyi dilediğine değindi. 

Festivalin son günü olan 14 Mayıs'ta Bronx 
Pi Sahnede kapanış partisi düzenlendi. Kafe 
Pi tarafından düzenlenen gecede, festival 
izleyicileri bir araya geldi. Kısa film severler, 
Repertuar Köpekleri'nin çaldığı eski film 
müzikleriyle eğlenceli saatler yaşadı. İzleyici 
kitlesini her yıl artıran ve henüz üçüncü yılın-
da olmasına rağmen kendine özgü bir tarz 
yaratmayı başaran Koç Üniversitesi Kısa Film 
Festivali, bu yıl da sinemaseverlerin samimi 
ve sıcak bir ortamda, keyifli saatler geçirme-
sini sağladı.

Türkiye’nin birçok ilinden gönde-
rilen kısa filmleri izleyen seyirci-
ler keyifli saatler geçirdi. Festivale 
filmleriyle katılan yönetmenler, 
Koç Üniversitesi seyircisiyle bir 
arada olmaktan çok memnun 
görünüyordu.
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TİYATRO KULÜBÜ

Koç Üniversitesi’nde, tiyatro ile dolu dolu iki 
güzel hafta yaşandı. Koç Üniversitesi Tiyatro 
Kulübü’nün geleneksel hale gelen Sevgi 
Gönül Tiyatro Günleri’nin dokuzuncusunu 
gerçekleştirmek için yürütülen hazırlıklar 
ekim ayında başladı. Koç Oyuncuları, festi-
valin ilk gününde prömiyerini yapacakları 
oyunun provalarına başlarken, organizasyon 
komitesi de 9. Sevgi Gönül Tiyatro Günleri 
için sponsor şirketler, üniversitelerin tiyatro 
toplulukları ve profesyonel gruplarla irtibata 
geçti. Söyleşi ve atölye çalışmaları için, tecrü-
be ve hayat görüşlerinden faydalanabilecek 
tiyatro sanatçılarıyla görüşüldü. 

Festivalin açılışında Koç Oyuncuları’nın bu 
yıl seçtiği oyun, Türkçe uyarlaması Metin 
Balay’a ait olan, Molière’in en çok beğenilen 
eserlerinden biri “Tartuffe ou L’Imposteur”, 
yani “Yobaz” idi. Koç Oyuncuları tarafından 
sahnelenen izleyiciyi güldüren ve güncel 
olaylara anlamlı göndermelerin yapıldığı bu 
müzikli oyun, yüksek enerjisiyle seyircilerin-
den tam not aldı. Oyunun konusuna gelin-
ce... Epey varlıklı ve bir o kadar da saf olan 
Mümin, camide tanıştığı, kendini bir tarikatın 
şeyhi olarak tanıtan Nuriddin'i evine alır. 
Ondan o kadar etkilenir ki çevresindekilerin 
tüm uyarılarına rağmen, Nuriddin’in yaptığı 

Tiyatro ile dopdolu iki hafta

Altı ay süren yoğun bir 
çalışmanın ardından 
9. Sevgi Gönül Tiyatro 
Günleri 12-26 Nisan’da 
seyircileriyle buluştu. 

Nazlı Kalender > Psikoloji Bölümü Öğrencisi
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sahtekârlıkları göremez. Hatta kızını Nurid-
din ile evlendirmek ister. Tüm mal varlığını 
da onun üzerine geçirir. Herkesin pes ettiği 
anda, yıllardır evi çekip çeviren emektar 
Dudu işi ele alıp, Nuriddin’in tüm foyasını 
ortaya çıkarmak için bir oyun düzenlemeye 
karar verir. Oyunun ardından, canlı DJ per-
formansının olduğu açılış partisiyle 9. Sevgi 
Gönül Tiyatro Günleri tam gaz başlamış 
oldu.

İlk gösterinin ardından, 13 Nisan’da Yıldız 
Teknik Üniversitesi “Gözbağı” adlı oyunuy-
la, seyircisiyle buluştu. Siegfried Lenz’in 
gözbağlarına ve körlük kavramına yüklediği 
ikincil anlamı benimseyen Yıldız Teknik Üni-
versitesi Tiyatro Topluluğu, oyunu görünen 
olay akışı ve arka planda algılanan sembolik 
anlam olmak üzere iki katmanlı olarak yo-
rumlamıştı. 14 Nisan’da Bilkent Üniversitesi, 
Eugene Ionesco’nun “Kel Kantocu” adlı ese-
riyle yaşamımızın grotesk araçlarla verilen 
trajikomik tablosunu sundu. 15 Nisan’da 
Oyunbaz’dan “Peer Gynt” sahnelendi. 

16 Nisan’da, Akla Ziyan Oyuncular 
Topluluğu’nun doğaçlama gösterisi sergi-
lendi. 19 Nisan’da, Duru Tiyatro “Sondan 
Sonra” adlı oyunuyla, terörizm paranoyası, 
faşizan eğilimler, güç kullanarak demok-
rasiye kavuşma çabası, bir erkeğin gücünü 
kullanıp bir kadını elde etme mücadelesi 
gibi konuları işledi. 20 Nisan’da ODTÜ, “Evil 
Dead: The Musical” ile eğlenmeyi sevenler 
için harika bir gösteri sundu. 21 Nisan’da, 
Galatasaray Üniversitesi’nin “Ateşli Sabır” 
adlı oyunuyla şiirin her durumda bağlayıcı, 
destekleyici ve kışkırtıcı gücüne tanık olduk. 
22 Nisan’da, Koç Üniversitesi Mezunlar 
Tiyatrosu, “Uçurtmanın Kuyruğu”yla, kaç 
yaşında olursak olalım, çocukluk etme hak-
kımızın baki olduğunu hatırlattı seyircisine. 
23 Nisan’da “Harikalar Mutfağı” adlı çocuk 
oyunuyla Mersin Ekin Sanat Merkezi sah-
nedeydi. Festivalin son günündeyse Oyun 
Atölyesi “7” (Şekspir Müzikali) ile katıldı 
bizlere. Tüm bunların yanında Altan Erkekli, 
Levent Üzümcü, Emre Kınay, Ahu Türkpen-
çe, Mustafa ve Övül Avkıran, söyleşileriyle, 
Kukla Atölye de atölye çalışmasıyla festivali-
mize renk kattı.

Altan Erkekli, Levent Üzümcü, Emre K ınay, Ahu Türkpençe, 
Mustafa ve Övül Avkıran, söyleşileriyle, Kukla Atölye de atölye 

çalışmasıyla festivalimize renk kattı.
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SPOR AKTİVİTELERİ

Sporla iç içe bir sezonu geride bırakırken…
Sporla dolu, yoğun bir dönemin sonunda 
takımlar, üniversitemizi en iyi şekilde temsil 
ederek resmi ve özel turnuvalarda çeşitli 
başarılar kazandı. Dereceye giren takımlar ve 
bireysel dalda yarışan sporcuların elde ettiği 
sonuçlar şöyle: 

Snowboard’da, erkek takımı Türkiye çapında üçüncü, bayan 

takımı ise dördüncü oldu. Ferdi kategoride Eren Mergen, 

Türkiye üçüncülü ğü derecesini elde etti.

Teniste bayan takımı, 1. Lig müsabakalarında ikinci olarak, 

gelecek yıl Süper Lig’de mücadele etmeye hak kazandı. Erkek 

takımı ise 2. Lig müsabakalarında, grup ikincisi oldu.

Eskrimde bayan takımı sporcularından Selen Duru, flöre 

dalında Türkiye üçüncüsü olarak, Koç Üniversitesi’ne 

eskrimdeki ilk önemli başarısını kazandırdı.
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Basketbolda heyecanlı karşılaşmalar
Bayan basketbol takımı, 1. Lig müsabakalarında ikinci, erkek 

takımı ise beşinci oldu. Mavi Kupa Basketbol Turnuvası’nda 

ilk sekiz içinde yer alan sporcular, Ayva Kupası Basketbol 

Birinciliği’nde ise yarı finale yükseldi. 

Bahar Kupası Kürek Yarışları
1-2 Mayıs 2010’da, Sapanca Kırkpınar Parkuru’nda yapılan 

Bahar Kupası Kürek Yarışları’nın sonuçları ise şöyle:    1 Mayıs 

2010

1 Mayıs 2010 

Büyük B Erkekler 4-(dört tek) : 3. 

Büyük B Erkekler 8+(sekiz tek) : 3. 

Büyük B Erkekler 2X (iki çifte) : Eleme grubundan çıkamadı.  

Büyük B Erkekler 1X (tek çifte) : Eleme gurubundan çıkamadı. 

2 Mayıs 2010

Büyük A Erkekler 1X (tek çifte) : 6. 

Büyük A Erkekler 4-( dört tek) : 4. 

Büyük Bayan 1X (tek çifte) : Yarışı tamamlanamadı. 

Büyük A Erkekler 8+ (sekiz tek) : 4.

Koç Fest Üniversite Spor Oyunları
15-17 Mayıs 2010’da Denizli Pamukkale Üniversitesi’ndeki, “Koç 

Fest Üniversite Spor Oyunları” kapsamında düzenlenen Su 

Topu Türkiye Şampiyonası’nda, erkekler, 11 takımın yer aldığı 

zorlu müsabakalar sonucunda Türkiye üçüncülüğüne yükseldi. 

Mütevazı bir kadroyla kurulan erkek takımı, geçen yıl Türkiye 

beşincisi olmuştu.
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SPOR

Koç Üniversitesi eskrimcileri, 14–17 Nisan 
tarihleri arasında Balıkesir’de yapılan 
Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası’na 
katıldı. Sporcular, epe ve flöre dalındaki 
yarışmalarda mücadele etti. Şampiyonaya 
hazırlık süreci Kasım 2009’da başladı. 
Yıllardır eskrim takımı kaptanlığını yapan 
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Alp 
Akıncı’nın yardımlarıyla kısa sürede hazırlıklar 
tamamlandı. Müsabakaların katılım 
aşamasında spor eğitmenleri Mehmet Bulak 
ve Yalçın Fidancı, eskirim takımı için elinden 
geleni yaptı.

35 üniversiteden iddialı eskrim takımlarının 
katıldığı zorlu müsabakalar sonucunda final 
grubuna kadar, klasmanda 1. olan İşletme 
Bölümü’nden Seren Duru, rakibine üç puan 
farkla yenilince şampiyona üçüncüsü oldu. 
Böylece Koç Üniversitesi’nin, eskirimdeki 
ilk önemli başarısı kazanıldı.  Çok çekişmeli 
geçen karşılaşmalarda özellikle Makine 
Mühendisliği Bölümü’nden Buğra Dinçer’in 
gayretleriyle başa baş bir mücadele verildi. 
Ancak epe takımımız bir üst tura çıkamadı.

Takımın kuruluş aşaması
Analitik ve hızlı düşünebilme, isabetli kararlar 
alabilme, esneklik, güç ve dayanıklılık gibi 
özellikleri kazandırması açısından spor dalları 
içinde çok önemli bir yere sahip olan eskrim, 
Koç Üniversitesi’nde iki yıl önce hayat buldu. 
Saint–Benoit Fransız Lisesi ekolünden yetişen 
öğrencilerin gayretleriyle çalışmalar başladı. 

Eskrim takımının üst düzeye taşınması için 
Koç Üniversitesi Dekanlığı ve Rektörlük, 
kaptan Alp Akıncı’nın da antrenörü, Saint–
Benoit Eskrim ekolünün kurucusu Murat 
Önyay’ın eğitmen olarak seçilmesine onay 
verdi. Böylece çalışmalar planlı, programlı 
ve amaca yönelik bir akademik çerçeveye 
oturdu. 

Dünyanın ve Türkiye’nin başarılı 
üniversitelerinde eskrim eğitimi uzun 
yıllardır veriliyor. Bu anlamda Koç Üniversitesi 
öğrencilerinin de eskrim eğitimi alma şansına 
sahip olması ve henüz ikinci yılımızda 
kazanılan büyük başarı, üniversitemiz adına 
büyük bir gurur kaynağı oldu. 

Koç Üniversitesi’nde eskrim

Koç Üniversitesi, eskrim 
çalışmalarının henüz ikinci 
yılındayken, ilk önemli 
başarısını kazandı… İşletme 
Bölümü Öğrencisi Seren Duru, 
Üniversitelerarası Türkiye 
Şampiyonası’nda üçüncü oldu.

Eskrim, Saint–Benoit Fransız 
Lisesi ekolünden yetişen 
öğrencilerin gayretleriyle, Koç 
Üniversitesi’nde ik i yıl önce 
hayat buldu.
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