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REKTÖRÜN MESAJI

Koç Üniversitesi kuruluşundan bu yana her sene başarı öyküsüne yeni altın 
sayfalar eklemiştir. 2010’u da çok güzel gelişmelerin ve yeniliklerin yılı olarak 
anımsayacağız. Geride bıraktığımız bu yılı kısaca gözden geçirdiğimizde, yepye-
ni bir  ivmenin yansımalarını açıkça görebiliyoruz.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Türkiye çapında derece yapmış çok 
başarılı öğrencilerin bizi tercih etmesinin gururunu yaşarken, 2010 öğrenci 
yerleştirme sonuçlarında bütün kategorilerde çok önemli iyileşmeler gözle-
yerek özellikle sevindik ve gurur duyduk. Böylelikle, 2010-2011 öğrenim yılına 
harikulade bir ivme ile girdik. 2010 yılı üniversite giriş sınavı sonucunda ilk 
100’den 27 öğrenci, ilk 500’den 69 öğrenci ve ilk 1000’den 106 öğrenci Koç 
Üniversiteli oldu. Tüm bölümlerimiz kontenjanlarını doldurduğu gibi bütün 
bölümlerimizde gerek taban ve gerekse tavan puanlarımızda öncesinde eşi 
görülmemiş sıçramalar oldu. Öğrencilerimizin %60’ını 2009’da ilk 100,000’den 
alırken, 2010’da ilk 40,000’den aldık. Ayrıca üniversitemizde bu yıl çok özel yeni 
soluklar hissedilmeye başlandı. Yeni kurulan Tıp Fakültemiz ile Medya ve Görsel 
Sanatlar Bölümü’ne ilk öğrencilerimizi aldık. Artık aramızda 40 doktor adayı ile 
25 medya ve görsel sanatlar uzman adayı var. 

Koç Üniversitesi ailesine katılan yeni her üyenin, her öğrencinin bizleri zengin-
leştirdiğine inanıyorum. Yeni bölümlerimizin, öğrencilerimizin ve uluslararası 
misafirlerimizin her biri bize başka bir renk katıyor. Bu zenginliğe paha biçile-
mez. Her gün daha çok ve yeni renk için çalışıyoruz. Bu anlayışla yürüttüğümüz 
çalışmalarla üniversitemizin uluslararası entegrasyonu da hedeflediğimiz yönde 
gelişiyor. Öğretim üyelerimizin yüzde 95’inin doktora derecelerini ve doktora 
sonrası çalışmalarını yurtdışında yapmış olmaları nedeniyle, uluslararası düzey-
de geniş yelpazeli akademik bağlantılarımız var. Yeni yapılandırdığımız Uluslara-
rası Programlar Ofisimiz, öğrenci değişim programlarının yanı sıra yurtdışındaki 
üniversitelerle akademik işbirlikleri, araştırma projeleri, öğretim üyesi değişim 
programları gibi çok çeşitli işbirliği olanakları yaratıyor. 

Aslında uluslararası genişlememiz pek çok koldan aynı anda sürüyor. Üniversite-
mizin eğitim programları ve araştırma projeleri yurtdışında kayda değer bir ilgi 
görüyor. Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nün sunduğu Executive MBA prog-
ramı, Financial Times (FT) gazetesinin 2010 yılı en iyi küresel EMBA programları 
listesinde 57’nci sırada yer aldı. FT’nin bu listesinde ülkemizden ve hatta içinde 
bulunduğumuz coğrafi bölgeden başka bir üniversite bulunmuyor.

Aralarında London School of Economics, HES Paris, Rotterdam School of 
Management gibi dünyanın önde gelen işletme okulları ve endüstri lideri çok 
uluslu şirketlerin, dünya ölçeğinde bir stratejik ittifakı olan Uluslararası İşletme 

Okulları Birliği’ne (CEMS) Türkiye’den katılan ilk ve tek üniversite yine, Koç 
Üniversitesi... Bu program kapsamında 2010–2011 öğrenim yılında Uluslararası 
Yönetim Yüksek Lisans Programı’na ilk öğrencilerimizi aldık. Koç Üniversitesi 
CEMS MIM programı ve bu programa kabul edilen öğrenciler de beraberlerin-
de yepyeni renkler getirdiler. 

Öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz ile yaptığımız araştırmalar ve ürettikle-
rimizde taşıdığımız heves, sahip olduğumuz renk zenginliğini paylaşmamızı 
kolaylaştırıyor. Bu anlayışla, sanayi-üniversite işbirliği ile Ar-Ge çalışmalarına 
ağırlık veriyoruz. Bugün ülkemizdeki endüstri de uluslararası rekabet için en üst 
düzeyde Ar-Ge'ye ihtiyaç duyuyor.  Biz de çalışmalarımızı bu uğurda son sürat 
yapılandırıyoruz.

Geçen aylarda yine birçok öğretim üyemizin ödüllere layık görülmesine 
sevindik ve onlarla gurur duyduk. Temmuz 2010’da Koç Üniversitesi Elektrik ve 
Elektronik Mühendisliği’nden Doç. Dr. Alper Tunga Erdoğan, Uluslararası 
İlişkiler’den Yrd. Doç. Caner Bakır, Makina Mühendisliği’nden Doç. Dr. Metin 
Muradoğlu, TÜBİTAK Teşvik Ödülleri’ne, ve ben de TÜBİTAK Özel Ödülü’ne layık 
görüldük. Fizik bölümünden Yrd. Doç. Kaan Güven FABED Ödülü’nü (Feyzi 
Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Fonu) ve Matematik bölümünden Yrd. 
Doç. Barış Coşkunüzer Mustafa Parlar Araştırma Teşvik Ödülü’nü almaya hak 
kazandı.

2010 Aralık ayı başında Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği bölü-
münden Doç. Dr. Özlem Keskin Özkaya Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asosiye 
Üyesi olarak ve ben de Asli Üye olarak seçildim. Özellikle genç bilim adamları-
mızın aldıkları bu ödüller üniversitemizin itibarını bir kez daha kanıtlarken aynı 
zamanda daha da iyi başarıları hedeflemek konusunda bizleri kamçılamakta-
dır. Koç Üniversitesi, “mükemmeliyet merkezi” olma vizyonu doğrultusunda 
2010’da da büyük emekler sarf etti ve mesafeler katetti. Zaten bir kurumu 
mükemmel kılan vizyonu uğrunda gösterdiği çaba, sağladığı sürekli gelişim, 
çoğalan renkliliği ve adanmışlığıdır. 2010 yılı boyunca da Koç Üniversitesi’nin 
tüm bölüm, birim ve üyeleri olarak bu anlayışla çalıştık. Geriye dönüp bakınca 
başardıklarımızı görmek, bizleri hep daha iyisini yapmak için motive ediyor.

2011 yılının Koç Üniversitesi’ne ve memleketimize yepyeni renkler, heyecanlar, 
güzel başlangıçlar ve unutulmaz başarılar getirmesini dilerim. 

Prof. Dr. Umran İnan
Rektör

Merhaba...



3

ÖĞRENCİ KONSEYİ

Üniversitemiz açıldığında ilk dersi veren  Vehbi Koç, “Koç  Üniversitesi’nin 
kendine has gelenekleri olacaktır. Bunlara uyun ve sahip çıkın” demiş-
ti. Koç Üniversitesi ailesine bu yıl katılan herkesi selamlarken onlara bu 
sözü hatırlatmak istiyorum. Koç Üniversiteli olmak bir ayrıcalık, bunu 
okula adım attığımız ilk günden beri biliyoruz. Hayatımız boyunca 
bunun gururunu duyacağımızdan sizin de şüpheniz olmasın.  Kuru-
luşundan itibaren vizyonunu ve misyonunu sağlam temeller üzerine 
inşa etmiş olan Koç Üniversitesi her sene daha da ileriye gidiyor. 1993 
yılında eski bir kibrit fabrikasının restorasyonuyla hayat bulan İstinye 
Kampüsü’nde yaratılan ilk kıvılcımın ardından alevlenen Koç Üniversi-
tesi, dahil olduğu uluslararası programlar ve açılan yeni bölümleriyle 
yurtiçinde olduğu kadar yurtdışındaki saygınlığıyla da bizleri gurur-
landırıyor. 

Şüphesiz ki her birimiz farklıyız fakat ortak değerler söz konusu 
olduğunda hepimiz tek bir amaç etrafında birleşiriz. Koç Üniversitesi 
öğrencileri ve mezunları özgür düşünen, kendine güvenen, bugünün 
sorunlarının yanı sıra geleceğin sorunlarını da öngörerek çözmek için 
çalışan, ülke ve dünyanın geleceği için katkılar yapan değerler olacak. 

Öğrencilerin sesi olarak gücümüzü tamamen öğrencilerden alıyoruz 
ve üniversitemize değer katmak için çalışıyoruz. Öğrenci Konseyi 
olarak görevimiz kendini ifade etmek, sosyal ve akademik yaşama 
katkıda bulunmak isteyenlerin demokratik bir ortamda karar alabil-

mesini ve bu kararların hayata geçirilmesini sağlamak. Bunun için her 

çarşamba günü Öğrenci Merkezi’nin birinci katındaki öğrenci konseyi 

toplantı odasında buluşuyoruz. Hayal edebildiğimiz ölçüde gelişe-

bileceğimizi vurguluyor, bizimle fikirlerini paylaşmak isteyen herkesi 

bu toplantılara bekliyoruz. Her zaman her türlü sorununuzda bizimle 

konsey@ku.edu.tr adresinden iletişime geçeceğinizi umuyoruz. Sa-

dece rektörlük, genel sekreterlik, öğrenci dekanlığıyla değil, kampüs 

içerisindeki tüm birimlerle doğrudan temasa geçerek sorunlarımıza 

mümkün olduğunca hızlı çözümler üretmek için çalışacağımız bir 

döneme daha başlıyoruz. Amatör bir ruhla profesyonel projeler ger-

çekleştirmeyi hedefleyen  Öğrenci Konseyi’ne katılımınız boşa atılmış 

bir adım olmayacaktır. 

Geçtiğimiz yıl okulumuza büyük katkılar sağlayan Öğrenci Konse-

yi üyelerine ve eski başkanımız Avni Mert Toplu’ya devraldığımız 

projeleri devam ettireceğimize dair söz veriyoruz. Üniversitemizi yeni 

projelerle daha da ileriye taşımak için elimizden gelenin en iyisini ya-

pacağız. Bizlere her konuda destek olan öğrenci dekanlığı, genel sek-

reterlik ve Koç Üniversitesi ailesinin diğer üyelerine şimdiden teşekkür 

ederiz. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir yıl geçirmemiz dileğiyle.

Süleyman Onay

Öğrenci Konseyi Başkanı

Yeni bir yıl, 
yenilenen hedefler

Üniversitemizi yeni projelerle 
daha da ileriye taşımak için 
elimizden gelenin en iyisini 
yapacağız.
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KAMPÜSTEN NOTLAR

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel 
Sanatlar Bölümü, Hollanda hükü-
meti kamusal alan sanat danışmanı 
Hans van den Ban’ı, Koç Üniversitesi 
Rumelifeneri Kampüsü Kurucular 
Salonu’nda 25 Ekim’de öğrencilerle 
biraraya getirdi. Söyleşide, Hans 
van den Ban, Hollanda’nın kamusal 
alanda sanat politikaları üzerine bilgi 
verdi; hastaneler ve hapishaneler de 
dâhil olmak üzere kamusal alanda 
estetik ve sanat eğitim ve etkinlikle-
rinin halk üzerindeki yansımaları, bu 
kapsamda, Hollanda’nın geliştirmek-
te olduğu yeni politikalar ve kamusal 
alanda sergilenen sanatsal projeler 
üzerinde duruldu. 

Ötanaziye evet mi, hayır mı?
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin organizasyonuyla Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda 8 Kasım’da “Ötanaziye Evet mi, Hayır mı?” 
konulu bir sempozyum gerçekleştirildi. Sempozyumda “Hollanda, Avustralya gibi bazı ülkelerde ötanazi suç sayılmıyor”, “Türk hukukunda öta-
nazi suç mudur, değil midir?” gibi konular akademisyenler ve hukukçular tarafından tartışıldı. 

Koç Üniversitesi, Öğrenci Değişim Prog-
ramları aracılığıyla yurtdışında anlaşma 
yaptığı üniversitelerde öğrencilerine eği-
tim fırsatı yaratmaya devam ediyor. Son 
olarak, bilim ve teknoloji alanında ciddi bir 
merkez olan Kyoto Üniversitesi ile görüş-
meler gerçekleştirildi. Koç Üniversitesi’ni 
ziyaret eden Kyoto Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Hiroshi Matsumoto ile beraberin-
deki yedi kişilik heyet, Rektörümüz Umran 
İnan, rektör yardımcıları ve dekanlar ile 
görüşerek çeşitli konularda ortaklıklar kur-
ma konusunda anlaştılar. Kyoto Üniversite-
si ile Koç Üniversitesi’nin değişim anlaşma-
sı yaptığı üniversite sayısı 132’ye ulaştı.

Koç Üniversitesi Münazara Kulübü 
2003 senesinden beri düzenlemekte 
olduğu 200X serilerini bu sene de 
İstanbul 2010 Münazara Turnuvası ile 
devam ettirdi. Her sene yurtdışından 
pek çok münazırın ilgisini çeken tur-
nuva 3–7 Eylül tarihlerinde Rumeli- 
feneri Kampüsü’nde gerçekleştirildi. 
Rekabet ve eğlencenin bir arada 
yaşandığı etkinliğe 200’ün üzerinde 
münazır katıldı. 

Kyoto Üniversitesi ile akademik ortaklıklar

Hans van den Ban Koç Üniversitesi’nde Koç Üniversitesi 
münazaraya 200X 
serileriyle devam 
ediyor!
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Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 
ile Harvard Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nin işbirliğiyle düzenle-
nen, Sağlık Bakanlığı İstanbul İl 
Sağlık Müdürlüğü’nce de destek-
lenen “Sağlık Bilimlerinde Araş-
tırma Yöntemleri” konulu ortak 
yaz okulu, 19–23 Temmuz 2010 
tarihleri arasında Koç Üniversi-
tesi Rumelifeneri Kampüsü’nde 
gerçekleştirildi.

Koç Üniversitesi Küreselleşme ve Demok-
ratik Yönetişim Araştırma Merkezi’nin 
organizasyonuyla Anadolu Medeniyetleri 
Araştırma Merkezi’nde 21 Ekim’de düzen-
lenen “Referandum Sonrası Türkiye’de 
Demokratikleşme Perspektifleri” konulu 
panel gerçekleştirildi. 

7 Kasım’da TÜYAP İstanbul Fuarı’nda kitapseverlerle buluşan Koç Üniversitesi Yayınları, aynı 
gün içerisinde TÜYAP Marmara Salonu’nda “Koç Üniversitesi’nde Sosyal ve Beşeri Bilimler: 
Toplumun ve Bireyin Refahına Katkılar” konulu paneli gerçekleştirdi. Panel sonrasında düzen-
lenen imza gününde Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı kitapseverlerle buluştu.

Fikir Sermayeleri ve Girişimcilik üzerine...
Global Girişimcilik Haftası, TOBB himayesinde TOBB Genç Girişimciler Kurulu, TOBB Kadın 
Girişimciler Kurulu ve Endeavor’ın ev sahipliğinde düzenlendi. Global Girişimcilik Haftası 
kapsamında 11 Kasım’da Koç Üniversitesi’nin ev sahipliğinde “Fikir Sermayeleri ve Girişim-
cilik” konulu panel gerçekleştirildi.

Harvard Tıp ile yaz 
okulu işbirliği

Koç GLODEM Demokrasi 
ve Referandum Paneli 

Koç Üniversitesi Yayınları 
TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda
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HABER

Bu yıl gerçekleştirilen Üniversiteye Uyum 

Programı da başarıyla tamamlandı. Progra-

mın açılışında Rektör Umran İnan, Öğrenci 

Dekanı Bilgen Bilgin ve Öğrenci Konseyi 

Başkanı Süleyman Onay konuşma yaptılar. 

Ardından, tüm yeni öğrenciler kendilerine ata-

nan rehber öğrencilerle (mentor'lar) tanıştılar. 

Bu tanışmanın ardından fakülte tanıtımları, 

KOLT (Office of Learning and Teaching), ALIS 

(Academic Life Skills), KURES (Koç Üniversitesi 

Rehberlik Servisi), Öğrenci Değişim Programı 

(Exchange Office), Danışman Programı ve Yurt 

Müdürlüğü tanıtım toplantıları yapıldı. Hava 

şartları nedeniyle spor salonunda stand açan 

yaklaşık 45 kulüp kendilerini tanıtma fırsatı 

buldu. Şenlik havasında geçen kulüp aktivi-

telerinde oyunlar, workshop'lar, canlı müzik 

performansları ve dans gösterileri dikkat çekti. 

Ayrıca, Odeon parti alanında yapılan oryan-

tasyon partisine katılım oranı fazlaydı.

Oryantasyonun ikinci gününde yeni öğ-

renciler çeşitli eğitimlere katıldılar. Rehber 

öğrenciler eşliğinde eğitimlere götürülen Koç 

Üniversiteli yeni öğrenciler CIT (bilgi işlem), 

kütüphane, smart ID ve Kuais gibi üniversite 

hayatları için önem taşıyacak eğitimlerini 

tamamladılar. 

27 Eylül’de ise sadece ELC (Hazırlık) 

Bölümü'nde okuyacak öğrenciler için 

SGKM'de bir günlük bir oryantasyon düzen-

lendi. Program boyunca Hazırlık Bölümü ve 

sınav geçme sistemi ile ilgili bilgiler verildi.

Ayrıca, Kayıt Kabul Müdürlüğü, Ders Dışı 

Faaliyetler Koordinatörlüğü ve KURES sunumlar 

yaparak kendilerini tanıttılar. 

 

Rehber öğrenci (mentor) nedir?
Rehber öğrenci sistemi (mentorship), Koç 

Üniversitesi'nde 1999 yılından beri akran destek 

sisteminin bir parçası olarak işliyor. Yeni gelen 

öğrenciler arasından şehir ve bölüm bazında 

12'şerli gruplar oluşturuluyor ve grupların her 

birine Koç Üniversitesi öğrencileri arasından 

mülakatla seçilen ilgili bölümlerden mentor'lar 

atanıyor. Mentor'ların temel görevi, üniversiteye 

uyum süresince öğrencilere destek olmak. Bu 

görev kapsamında, uyum programı içinde yeni 

öğrencilere verilen kütüphane ve CIT gibi eği-

timler de rehber öğrenciler tarafından veriliyor. 

Her sene Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı tarafından yeni girişli öğrenciler için düzenlenen 
Üniversiteye Uyum Programı bu yıl 22-23 Eylül tarihlerinde Rumelifeneri Kampüsü'nde 
gerçekleştirildi. Programa katılan öğrenciler düşüncelerini Kule’ye anlattı.

Yeni bir 
oryantasyonun 
ardından
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Oryantasyon programının ardından bu yıl ilk kez 
öğrenci alan Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Tasarım 
Bölümü ile Tıp Fakültesi öğrencileriyle görüştük. İşte yeni 
öğrencilerimiz ve düşünceleri...

Medya ve Görsel Sanatlar öğrencileri

Yusuf Güngör: Antalya Manavgat Lisesi’nden mezunum. ÖSS’de sözel bölümde Türkiye 121.’si oldum. 
Üniversite için İstanbul’a gelmeye karar verdikten sonra, buradaki üniversiteleri dolaştım. Koç Üni-
versitesi Medya ve Görsel Sanatlar  Bölümü’nün ideallerime en uygun yer olduğunu gördüm. Sınava 
hazırlanırken çok emek sarf ettim, şimdi bunun karşılığını aldığım için kendimi iyi hissediyorum. 

Oryantasyon sayesinde okulu biraz daha tanıma fırsatı buldum, kendime güvenim arttı. Okulu daha 
fazla sevdim ve bölümümün çok iyi olduğuna tam olarak inandım. Öncelikle iyi bir şekilde İngilizce 
öğreneceğim. Sonra çift anadal da yapabilirim. Buradaki eğitimin bana pek çok fırsat sunacağına ina-
nıyorum. Basit şeyleri yapmak için hayatta olmadığımızı, tanrının herkese bir görev verdiğini ve benim 
görevimin de kolay olmayanları yapmak olduğunu düşünüyorum. 

Başak Layiç: İstanbul Tekirdağ Anadolu Lisesi’nden mezunum. ÖSS’de Türkiye 220.’si ol-
dum. Bütün üniversiteleri gezdikten sonra, “Koç Üniversitesi’nde 24 Saat” yaz programına 
katıldım ve benim için en uygun yerin burası olduğuna karar verdim.  Koç Üniversitesi’nin 
öğretim kadrosu, sağladığı olanaklar, akademik ve sosyal ortam hepsi mükemmel. Üniver-
sitenin kampüsünün şehir dışında olmasının da önemli bir avantaj olduğunu düşünüyo-
rum. Bölüm yeni açılmış olmasına rağmen Koç’un yaptığı her şeyin en iyisini yapacağını 
düşündüğüm için burayı seçtim. 

Oryantasyon programının başarısı hepimizin çok kısa bir zamanda kaynaşmasını ve 
üniversiteye kısa zamanda ısınmamızı sağladı. Hocalarımızı gördük, mentor’luk sisteminin 
güzelliğini yaşadık. 

Nazlıhan Özcan: En büyük hedeflerimden biri olan Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nü 
kazandığım için çok mutluyum. Bu üniversitenin ve bölümün bana ileriye yönelik büyük avantajlar sağlayacağına 
inanıyorum. Yelpazesi çok geniş bir eğitim alacağız. Koç’a geldiğimde dekan, dekan yardımcıları ve öğretim üyele-
rinden görüştüğüm insanların bana hayalimdeki şeyi sunduğunu gördüm. Mezun olduğumuzda klasik gazetecilik 
yapmak yerine Google gibi kuruluşlarda bile çalışabileceğiz. Çift ana dal imkânı ve sertifika programları da çok 
büyük avantaj. Koç markasının bana çok şey katacağına inanıyorum. Aslında lisemiz üniversiteye gezi düzenlediği 
zaman Koç Üniversitesi’ni düşünmemiştim. Fakat Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü açılacağını öğrendiğimde 
yaptığım araştırmalar benim için en uygun yerin burası olduğunu gösterdi.  

Oryantasyon sırasında da aynı programı kazanan arkadaşlarla tanıştım. Çok güzel bir grubumuz oldu. Okulu daha 
yakından tanıdım. Mentorumuz çok iyi seçilmişti. Çok iyi vakit geçirdik hem eğlendik hem de bilgilendik. 
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Erol Can Bayraktar: 1992 doğumluyum. Ailem Ankara’da yaşıyor. Ankara Fen Lisesi’ni 
bitirdim. ÖSS’de MF’de Türkiye 13.’sü oldum. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne tam burslu 
olarak girdim. Koç Üniversitesi’nin akademik ortamını gördükten sonra burayı tercih ettim. 
Burada yurtta kalıyorum.

Oryantasyon eğitimleri çok başarılıydı. İnsanların kaynaşması için en uygun ortam iyi bir 
şekilde hazırlanmıştı. Bizlerin kendini yalnız hissetmemesini sağlamak için güzel çalışmalar 
vardı. Okulun alt yapısının ve olanaklarının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar 
tanıştığım bütün hocalarda mükemmel insanlar. 

Yasemin Göker: Ankara, Özel Bilkent Lisesi’nden mezun oldum. En çok istediğim bölüm ve 
ilk tercihim olan üniversiteye %50 burslu girdiğim için çok mutluyum. Bölümün bu yıl açılması 
ve uyguladığı program bana çok cazip geldi. Bu bölümün ilk mezunları arasında yer alma-
nın ve Koç Üniversitesi’nde eğitim görmenin büyük bir şans olacağını düşünüyorum. Hem 
uygulanan çekirdek programın hem de derslerimizin mükemmel planlandığını görüyorum. 
Not ortalamam istediğim gibi olursa psikoloji ya da sosyolojide çift anadal yapmak istiyorum. 
Önümüzdeki dönemde reklamcılığa ya da televizyonculuğa yönelmeyi düşünüyorum. 

Bu bölümü seçtim çünkü bu bölümün yeterince emek verildiğinde insana gurur verdiğine 
tanık oldum. Halam TRT’de tv prodüktörüyken Vehbi Koç’un hayat hikayesini hazırlamıştı. 
Vehbi Koç vefat ettiğinde kasasından o programın videosu çıkması benim için çok etkileyici 
bir örnek oldu. 

Oryantasyon sırasında Koç Üniversitesi’ni daha yakından tanıma şansım oldu. Buradaki teknolojik 
imkânların beklediğimden çok daha üst düzeyde olduğunu gördüm. Rektörün, dekanın ve diğer 
öğretim üyelerinin konuşmaları da beni çok etkiledi. Sınıf arkadaşlarımla tanıştım ve kaynaştım. 

Tıp Fakültesi öğrencileri

HABER
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Ceren Baş: Galatasaray Lisesi’ni bitirdim. Son bir sene boyunca tıp okumayı düşünmüyor-
dum fakat daha sonra bu kararım değişti ve %50 burslu olarak Koç Üniversitesi’ne girdim. 
Annem de doktor olduğu için ailem bu karardan çok memnun. Şimdi çok hevesli ve 
mutluyum. Hocalarımla da konuştuktan ve ortamı gördükten sonra bu tercihimin çok iyi 
olduğunu düşünmeye başladım. Ben aslında hep hastayla ilişki içinde olmayı düşünüyor-
dum ama şimdi araştırmayı da istiyorum. Yurtdışı stajlarına da katılmayı planlıyorum. 

Oryantasyonumuz güzel geçti ve beklentilerime çok iyi cevap verildi. Koç Üniversitesi’nin 
bir şey yapmak istediğim zaman sonuna kadar bana destek olacağını hissediyorum. 40 
kişi olarak Tıp Fakültesi’ne girdik. Bu sene hazırlığı atlayan 14 kişinin altısı Galatasaray 
Lisesi’nden. Bizde insanlar birbirine çok yakındır. Aynı lisenin mezunları olarak bir arada 
olmak bizim için çok güzel. 

Çağla Yasa: Galatasaray Lisesi’nden geldim. Bursalıyım. ÖSS’de MF’de 
39., yabancı dilde Fransızca’da Türkiye birincisi oldum. Koç Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’ne yapılan yatırımlar ve az sayıda öğrenciye eğitim verilecek 
olması beni etkiledi. Hazırlığı atlayan 14 kişiyiz. Bir hocaya üç öğrenci düşü-
yor. Yeni hocalarımız da gelecek. Daha önce araştırmaya yönelmeyi düşün-
müyordum ama şimdi buna sıcak bakıyorum. Uzmanlığımı yaptıktan sonra 
başarılı bir doktor olmayı ve klinik bölümünde kalmayı düşünüyorum. Tıp 
Fakültesi Dekanı Şevket Ruacan yurtdışında staj yapabileceğimizi, bunun 
için gerekli bağlantıların kurulması konusunda bize yardımcı olacaklarını 
söyledi. Fransa ve Amerika’da staj yapmak istiyorum. Koç Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nin olanakları diğer üniversitelere göre oldukça fazla. Ben de bu 
olanaklardan yararlanmak istiyorum. 

Koç Üniversitesi kampüsünde hareketli bir sosyal ortam var. Oryantasyon 
sırasında kulüp faaliyetleri hakkında tanıtımlar vardı. Dans kulübüne üye 
oldum.  

Barlas Benkli: Galatasaray Lisesi’nden mezun oldum. 
Aslen Eskişehirliyim. MF3’te  126., Dil3’te 30. oldum. 
Koç Üniversitesi’ni seçmemin farklı sebepleri var. 
Modern olması, az öğrenciyle eğitim yapması, eğitim 
dilinin İngilizce olması ve en yakın arkadaşlarımın 
burayı seçmesi nedeniyle ben de burayı tercih ettim. 
Planlarım değişmezse mezun olduktan sonra üniver-
sitede kalmak istiyorum. 

Galatasaray’da müzik kulübünün başkanıydım. Gitar 
çalıyorum. Burada da müzik kulübüne katıldım. 
Kulüplere katılarak İspanyolca ve Fransızca bilgimi 
ilerletmek istiyorum. Okulun fiziki imkanları çok iyi 
buldum. Kütüphaneyi de çok beğendim. Buradaki 
imkânlardan yararlanmayı ve uluslararası dergileri 
takip etmeyi düşünüyorum.  
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FEN FAKÜLTESİ

Öncelikle tebrik ediyoruz. 25 Ağustos’ta 
Fen Fakültesi Dekanı olarak atandınız. 
Bize aldığınız eğitimden ve bugüne 
kadar yaptığınız çalışmalardan bahseder 
misiniz?
Lisans, yükseklisans, ve doktora çalışmaları-
mı Cornell Üniversitesi’nde tamamladıktan 
sonra 1994 yılında Koç Üniversitesi Fizik 
Bölümü’nde yardımcı doçent olarak göreve 
başladım. 1999’da doçent, 2004 yılında da 
profesör olarak atandım. Koç Üniversitesi’ne 
katıldığımdan beri araştırmalarımı sürdürü-
yorum. Yöneticiliğe başladığım için yüküm 
artmış olsa da araştırmalarıma bir yandan 
devam ediyorum. Fizik bölümü içinde kurdu-
ğumuz lazer araştırma laboratuvarında, yeni 
ve özgün lazer sistemlerinin geliştirilmesi 
konusunda bilimsel çalışmalar yürütüyoruz. 
Uzmanlık alanlarım arasında femtosaniye 
lazerlerinin geliştirilmesi konusu var. Çok kısa 
süreli optik darbeler üreten lazerler üzerin-
de yürüttüğümüz bu çalışmaların birçok 
uygulama alanı bulunmaktadır. Örneğin, 
atomik ve moleküler etkileşimlerde gözlenen 
ve çoğu kez saniyenin trilyonda biri mertebe-
sinde veya daha kısa bir sürede gerçekleşen 
olayları, femtosaniye lazer darbelerini zaman 
referansı gibi kullanarak hassas bir biçimde 
ölçmek mümkündür. Ayrıca, değişik uygu-

lamalarda kullanılabilecek kristal lazerleri ve 
cam lazerlerinin geliştirilmesi üzerine de ça-
lışmalarımız var. Projelerimiz hem Vehbi Koç 
Vakfı kaynaklarıyla, hem de yurt içi ve yurt 
dışından aldığımız projelerle destekleniyor.

Yürüttüğünüz araştırmaların gündelik 
hayattaki kullanım ve uygulama alanları 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Haberleşme, sağlık, ve endüstride birçok 
uygulama alanı mevcut. Örneğin yakın 
zamanda öğrencilerimle geliştirdiğimiz bir 
tulyum lazeri, doku kaynağı deneylerinde, 
yani kesilen dokunun dikişsiz kaynaştırılma-
sında kullanıldı. MIT ile ortak sürdürdüğümüz 
bir başka projede, geliştirdiğimiz ve maliyeti 
düşük femtosaniye lazerleri ile canlı dokuda 
yüksek çözünürlükte biyomedikal görüntü-
leme yapılabileceğini gösterdik. Haberleşme, 
bilgi aktarımı ve bilgi işlemede de lazer ışığın-
dan devamlı yararlanılıyor. Burada, lazerler 
çok hızlı ve gürültüsüz veri aktarımını sağlıyor. 
Ayrıca, otomotiv sanayisinde hassas kesme ve 
kaynak yapmak için de yine fiber veya kristal 
tabanlı birçok lazer kullanılıyor. 

Koç Üniversitesi Fen Fakültesi’nin hedefle-
rinden bahseder misiniz?
Fakültemizin araştırma ve eğitim olmak üzere 

iki temel görevi bulunmaktadır. Araştırmada 
başlıca hedefimiz dinamik, araştırma konu-
larındaki hızlı değişimi yakalayabilen, özgün 
ve disiplinler arası çalışmalar sürdürebilen bir 
fakülte olmak. Fen Fakültesi’nde fizik, kimya, 
matematik ve moleküler biyoloji olmak 
üzere dört bölüm yer almaktadır. Bu alanlar 
20. yüzyılda birbirlerinden nispeten daha 
bağımsız bir şekilde gelişmiş ve altın çağını 
yaşamıştı. O dönemde de bu alanlar arasında 
bir etkileşim olsa da bugünkü düzeyde değil-
di. Günümüzde ise çok daha farklı bir tablo 
görüyoruz. Biyofizik, moleküler biyoloji, 
nano-biyo-fotonik gibi birçok yeni disiplinle-
rarası alan ortaya çıktı ve üzerinde odakla-
nılan araştırma konuları değişti. Bir örnek 
verecek olursak, teorik kimyada 20. yüzyılda 
en önemli konulardan biri, o zamanda yeni 
geliştirilen kuantum mekaniksel yöntemlerle 
değişik moleküllerin yapılarını ve spektros-
kopik özelliklerini incelemekti. Bugün ise bu 
konuda cevaplanmaya çalışılan en önemli 
sorular arasında, ‘Acaba şu molekülü hangi 
hastalığın tedavisinde kullanabilirim?’ veya, 
‘Bir hastalığı tedavi etmek için hangi fiziksel 
özelliklere sahip bir molekül tasarlamak uy-
gun olacaktır?’ yer alıyor. Daha birçok örnek 
vermek mümkün. Özetle, bu alanlar artık 
birbirleri ile çok iç içe girdi. Bir bakıma 21. 

Özgün, disiplinler arası ve 
araştırmayla tümleşmiş 
bir eğitim
Koç Üniversitesi Fen Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu 
hedeflerini anlattı.
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yüzyıl, az önce saydığım veya şu an hayalini 
bile kuramadığımız birçok yeni disiplinler 
arası alanın ortaya çıkacağı dönem olacak. 
Temel bilimler arasındaki etkileşim tabii ki 
sadece fen bilimleriyle de sınırlı kalmayacak. 
Ben bu heyecan verici değişimi yakalayabi-
len araştırma projelerinin oluşturulması ve 
yürütülmesinden yanayım. Bu bağlamda 
fakültemizde bu değişime ayak uydurabilen 
çok aktif ve üretken araştırmacılara sahip 
olduğumuzu düşünüyorum. 

Eğitim konusuna bakacak olursak, bildiğiniz 
gibi Koç Üniversitesi’nde liberal arts eğitim 
programını benimsedik. Öğrenciler uzmanlık 
alanlarının yanı sıra birçok konuda ders alma 
fırsatı buluyorlar. Bu tarz eğitimin, bireyin çok 
yönlü bir şekilde kendini geliştirebilmesi için 
daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Bizim 
de fakülte olarak bu konuda çok önemli 
görevlerimiz var. Çeşitli bölümlerden birçok 
öğrencinin alması gereken temel dersleri 
çekirdek program içerisinde veriyoruz. 
Müfredatımızı oluştururken önemli olan 
bir başka nokta da, hızla değişen teknoloji 
ve yeni gelişen disiplinler arası alanların 
karşısında vereceğimiz eğitimin niteliği ve 
nasıl olacağıdır. 50 yıl önceki müfredatla 
eğitim vermek artık doğru değil. Bu noktada, 
‘Öğrenciler nasıl bir eğitim sonucunda, üni-
versite boyunca edindiği bilgilerle bir ömür 

boyu hızlı değişimlere ayak uydurabilir?’ 
sorusu gündeme geliyor. Benim bulduğum 
en kolay cevap, temel ilkeler ve araştırmayla 
tümleşmiş, disiplinler arası eğitimin kuvvet-
lendirilmesi yönünde. 

Fakültenizdeki bölümler, öğrenci sayıları 
ve mezunlar hakkında bilgi verir misiniz?
Fakültemize her yıl toplam 46 öğrenci alıyo-
ruz. Temel bilimlerde eğitim almak için he-
vesli olan gençlere lisans düzeyinde pek çok 
olanak sağlıyoruz. Öğrencilerimizin büyük bir 
kısmı burslu olarak okuyor. Toplam 35 tam 
zamanlı öğretim üyemiz görev yapıyor. Halen 
dört tam zamanlı öğretim üyesinin bulun-
duğu moleküler biyoloji ve genetik bölü-
mümüz, önümüzdeki yıllarda da büyümeye 
devam edecek.  Öğretim üyelerimizin tümü 
araştırma konularında çok başarılı, en saygın 
bilimsel dergilerde yayın yapabiliyorlar ve 
uluslararası konferanslara aktif bir şekilde 

katılıyorlar. Birçok ödül de kazanmış olan 
bu hocalarımızın sadece Türkiye’de değil, 
uluslararası bilimsel topluluklar içerisinde de 
saygın bir yeri var. 

Mezunlarımız arasında, hem derslerinde hem 
de araştırmada başarılı olanların büyük bir 
kısmı, yurt dışındaki saygın üniversitelerde 
yüksek lisans veya doktora programlarına 
kabul ediliyor. Fakültemizde doktora çalışma-
larına devam eden öğrencilerimiz ise doktora 
sonrası araştırma yapmak için yurt dışına 
gidebiliyor. Akademik kariyer hedefi olma-
yan mezunlarımızın çoğunluğu, konularının 
dışındaki alanlardan da ders alarak piyasayla 
uyumlu çalışmalara yöneliyor. 

Koç Üniversitesi Fizik Bölümü’nde Laser 
Araştırma Laboratuvarı’nı kurdunuz. La-
boratuvarlarınız ve öğrencileri araştırma 
sürecine nasıl kattığınız hakkında bilgi 
verir misiniz? 
Fen Fakültesi bünyesinde fevkalade modern 
laboratuvarlar kuruldu. Moleküler biyoloji 
ve genetik bölümü için yürütülen alt yapı 
çalışmaları geçtiğimiz iki yılda araştırma ve 
eğitim ihtiyaçlarımızı en üst düzeyde karşı-
layacak şekilde tamamlandı. Fizik ve kimya 
bölümlerinde 17 yıldır eğitim verildiği için 
deneysel ya da teorik konulardaki alt yapımız 
tümüyle oluşmuş durumda. Fakültemiz-

Koç Üniversitesi Lazer Araştırma Laboratuvarı (Fotoğraf: Aref Mostafazadeh)

Koç Üniversitesi Fen Fakültesi 
dünya çapında tanınan başarılı 

öğretim üyelerinin yanı sıra 
son teknolojiyle donatılmış 

araştırma laboratuvarlarıyla da 
öne çıkıyor.  
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de anorganik sentez, biyokimya, genetik, 
hesaplamalı fizik, hesaplamalı kimya, hücre 
biyolojisi, kuvantum tanecik sentezi, lazer 
bilimi ve teknolojisi, metamalzemeler ve 
plazmonik, mikro fotonik, moleküler biyoloji, 
nano-fotonik, polimer kimyası, seramikler, 
spektroskopi, x-ışını kırınımı, yüzey kimyası, 
ve yüzey plazmon rezonansı konularında 
laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Araştırma 
gruplarımız, kuramsal ve deneysel olarak pek 
çok çalışma yürütüyor. Ayrıca tam teşekküllü 
eğitim laboratuvarlarımız da mevcut. Birinci 
sınıftan itibaren bütün öğrencilerimize 
eğitim dönemleri boyunca laboratuvarlarda 
araştırma yapma fırsatı veriyoruz. Ayrıca 
lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrenci-
lerimiz tez projelerini bu altyapıdan faydala-
narak sürdürebiliyor.

Üniversite sanayi iş birliği konusunda, 
Koç Üniversitesi’nin atılımları var. Bu 
anlamda sizin misyonunuz nedir?
Fakülte olarak böyle projeleri her zaman des-
tekliyoruz. Öğretim kadromuzun deneysel 
konularda çalışan kısmı, uygulamaya yönelik 
çalışmalar da yürüttüğünden bu işbirliğini 
gerçekleştirecek imkânımız oluyor. TÜBİTAK 
ve DPT destekli projelerimiz de var. Bunlar 
içinde en önemlilerinden bir tanesi, şimdiye 
kadar en büyük desteği almamızı sağla-
yan KUYTAM, yani Koç Üniversitesi Yüzey 
Teknolojileri Araştırma Merkezi’nin hayata 
geçirilmesi projesi oldu. Bu yıl itibarıyla 

DPT tarafından 15 milyon TL’lik bir bütçeyle 
destekleniyoruz. Üç yıl boyunca sağlanacak 
bu destekle, bütün öğretim üyelerimizin 
kullanabileceği birçok modern deneysel 
cihaz temin edilecek ve yepyeni bir araştır-
ma merkezimiz oluşturulacak. Bu girişimin, 
üniversitemizdeki araştırma üretkenliğini de 
ciddi bir biçimde artırmasını bekliyorum. 

Velilere ve öğrencilere mesajınız var mı?
Velilere mesajım, gençleri hiç tereddüt et-
meden Koç Üniversitesi’nde eğitim almaları 
için desteklemeleri. Çünkü burada gerçekten 
ayrıcalıklı bir eğitim veriliyor. Lisans düze-
yinden itibaren araştırma ortamı içerisinde 
eğitim almak hem çok önemli, hem de çoğu 
üniversite için lüks olan bir şey. Öğrencilere 
çok çalışmalarını ve temel bilimsel konular-
da kendilerini iyi yetiştirmelerini öneririm. 
Yabancı dil konusunda eğitimlerini ihmal 
etmemeleri ve problem çözme becerilerini 
de geliştirmeleri çok önemli. Bir de tabi ki, 
kimsenin baskısı altında kalmadan kendi 
sevecekleri alanda eğitim almalılar. Temel 
bilimlere karşı bir önyargı olabiliyor. 
Mezuniyet sonrasında iş bulma kaygısı 
öne çıkıyor. Günümüz şartlarında bunun 
artık endişe duyulacak bir konu olmadığı 
görüşündeyim. Çünkü burada yetişen 
öğrencilerimizin, araştırma imkanlarının 
her geçen gün daha iyiye gittiği ülkemizde, 
gerek akademisyen ve gerekse araştırmacı 
olabilme şansı çok yüksek. 

Üniversitemizin her bölümü için geçerli 
olan, hem öğrencilerin hem de velilerin 
ilgisini çekebilecek bir uygulaması da çift 
anadal programları. İkinci yıldan itibaren, 
başka bir bölümün mecburi derslerini de 
tamamlamak kaydıyla, beş yıl içerisinde iki 
diplomayla üniversitemizden mezun olabil-
mek mümkün. Her program için ikinci bir 
programla çift anadal müfredatı oluştura-
biliyoruz. Öğrenci ve velilerin  seçim yapar-
ken, Türkiye’deki birçok saygın üniversite 
arasında bizi öne çıkaran bu avantajları göz 
önünde bulundurmalarını öneririm.

Son olarak yeni kitabınız hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Benim 12 yıldır verdiğim lazer ve fotonik 
dersi notlarının bir araya getirilmesiyle ha-
zırlanan kitabımın adı, Photonics and Laser 
Engineering: Principles, Devices, and App-
lications. Yurtdışında McGraw-Hill yayınevi 
tarafından 2010 Mayıs ayında yayınlandı. 
Üzerinde iki buçuk yıl kadar çalıştığım bu 
kitap 11 bölümden oluşmakta. Ayrıca, foto-
nik alanı dışındaki okuyucuların da konuları 
takip etmesini sağlamak amacıyla elektro-
manyetizma ve kuantum mekanik konuları-
nı tekrarlayan bölümler de içeriyor. Fotonik 
konusunda çalışanlar için faydalı bir kaynak 
olacağını umarım. Kitabı İngilizce yazdım 
ama en kısa zamanda Türkçe’ye çevrilmesi 
için de girişimde bulunmak istiyorum.

Fizik bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu, Koç 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin aldığı kararla 25 Ağustos 2010’da 
tarihinden itibaren Fen Fakültesi Dekanı olarak atandı.

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla 1988, 1990 
ve 1994 yıllarında Cornell Üniversitesi’nden alan Sennaroğlu, 
1994’te katıldığı Koç Üniversitesi Fizik Bölümü’nde, Lazer Araştır-
ma Laboratuvarı’nı kurdu. Halen katı hal, femtosaniye lazerleri, 
doğrusal olmayan optik ve spektroskopi konularında araştırma-
larını sürdürüyor. 1994’te yardımcı doçent, 1999’da doçent ve 

2004’te profesör olan Sennaroğlu, Türkiye Bilimler Akademisi’nin 

(TÜBA) asosiye üyesi.

1998’de TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü, 2001’de TÜBA-GEBİP Ödülü’nü 

ile İTÜ Vakfı Bilim ve Teknoloji Teşvik Ödülü’nü, 2002’de ICTP/ICO 

Ödülü’nü alan Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu, aynı zamanda Optical 

Society of America(OSA), The Institute of Electrical and Electronics 

Engineers ve The International Society for Optical Engineering 

(SPIE) kuruluşlarının da üyesi.

Alphan Sennaroğlu kimdir?

FEN FAKÜLTESİ



13

HABER

‘Semahat Arsel Hemşirelik Konuşmaları 
Dizisi’, hemşirelik alanında uluslararası say-
gınlığı olan konuk konuşmacılarla hemşirelik 
mesleğinin geleceğine dair konuların konuşul-
masını hedefleyen ve yılda bir kez düzenlenen 
bir organizasyon. Dizinin amacı, yıllardır Türk 
hemşirelerine katkıda bulunan Semahat Arsel’i 
onore etmek ve hemşirelikle ilgili önemli kü-
resel sorunlara Türk hemşirelerinin dikkatini 
çekmek. 

Semahat Arsel Hemşirelik Konuşmaları 
Dizisi’nin ilki 2009’da Koç Üniversitesi Hemşi-
relik Yüksekokulu 10. Yıl Kutlamaları kap-
samında yapıldı. Programda John Hopkins 
Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Martha Hill 
yer aldı. Bu yıl, Koç Üniversitesi Hemşirelik 
Yüksekokulu’nda 21 Ekim’de gerçekleştirilen 
programın ana konuşmacısı, Londra’daki 
King’s College Florence Nightingale Hemşi-
relik ve Ebelik Okulu Dekanı Prof. Anne Marie 
Rafferty oldu. Bu mesleğin duayenlerinden 
biri olarak kabul edilen Prof. Anne Marie 
Rafferty, hemşirelik tarihinin önemi hakkında 
ilgi çekici bir konuşma yaptı. Bu temanın 
seçilmesinin en önemli nedeni, Semahat 
Arsel’in, alanında ödül almış tarihçilerden 
biri olan Doç. Dr. Yavuz Selim Karakışla’dan 
“Türk Hemşirelik Tarihi” hakkında bir kitap 
yazmasını istemesiydi. Karakışla, Semahat Ar-
sel Hemşirelik Konuşmaları Dizisi-II’de, kitap 
projesinin arşiv araştırmaları hakkında bilgi 
verdi. Ayrıca, Amiral Bristol Hemşirelik Okulu 
son Müdürü Gülsevim Çeviker de okulun 
tarihini anlattı.

Hemşirelik tarihi
mercek altında 
Semahat Arsel Hemşirelik Konuşmaları Dizisi’nin davetlisi olarak Türkiye’ye 
gelen Londra’daki King’s College Florence Nightingale Hemşirelik ve 
Ebelik Okulu Dekanı Prof. Anne Marie Rafferty, hemşirelik tarihinin önemi 
hakkında bir konuşma yaptı.

Konuşmalar Dizisi’nin amacı, yıllardır Türk hemşirelerine kat-
kıda bulunan Semahat Arsel’i onore etmek ve hemşirelikle ilgili 

önemli küresel sorunlara Türk hemşirelerinin dikkatini çekmek.{ }

Gülsevim Çeviker

Semahat Arsel ve Prof. Anne Marie Rafferty



14

HABER

MEB, TEV ve Koç Üniversitesi, ortaklaşa 
yürüttüğü çalışmalarla Türkiye’nin geleceği 
açısından büyük önem taşıyan konulardan 
biri hakkında önemli bir adım attı. Üstün 
yetenekli gençlerin keşfedilmesi ve eğitimi 
üzerine düzenlenen 1. Uluslararası Üstün 
Yetenekliler Eğitimi Sempozyumu, 23-24 
Eylül’de gerçekleştirildi. Açılış törenine Milli 
Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, TEV Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Koç Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan konuşmacı 
olarak katıldı. Koç Üniversitesi’nde “Üstün 
Çocukların Eğitimi”  sloganıyla düzenlenen 
sempozyumda üstün yetenekli gençlerin tes-
pit edilerek eğitilmesi konusunda izlenecek 
yol haritası tartışıldı. Beş farklı ülkeden gelen 
bilim insanlarının tecrübelerini paylaştığı 
sempozyumun sonuçları, Türkiye’deki yasal 
düzenlemelere ışık tutacak. 

Dünyadan başarı öyküleri
Sempozyuma Güney Kore’den Prof. Dr. 
Meesook Kim, ABD’den Prof. Dr. Joseph 
Renzulli, Prof. Dr. Sally Reis ve Prof. Dr. June 
Maker, İngiltere’den Prof. Dr. Deborah Eyre, 
Fransa’dan Prof. Dr. Taisir Subhi-Yamin ile 
Almanya’dan Prof. Dr. Heidrun Stoeger ve 
Prof. Dr. Albert Ziegler katıldı. Ülkelerindeki 
üstün yetenekli çocukların eğitimi konusun-
daki tecrübelerini paylaşan katılımcılar, Türk 
meslektaşlarıyla birlikte ülkemizdeki uygula-
maları değerlendirdi.

Geleceğe ışık tutacak
Sponsorluğunu Vodafone, Kariyer.Net, Ga-
ranti Bankası ve Türk Hava Yolları’nın üstlen-
diği sempozyuma katılan bilim insanlarının 
çalışmalarının, kalıcı bir kaynak olarak kul-
lanılabilmesi için çalışmaların kitap olarak 

Türkiye’nin geleceği için büyük buluşma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 
Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve 
Koç Üniversitesi’nin ortak 
çalışmalarıyla düzenlenen 
1. Uluslararası Üstün Yetenekliler 
Eğitimi Sempozyumu, Koç 
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.
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yayımlanması planlanıyor. Sempozyumun 
sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı için üstün 
yeteneklilerin eğitimiyle ilgili strateji eylem 
planı oluşturmada kaynak teşkil edecek ve 
Türkiye’de bu konuda yürütülen çalışmalar-
da önemli bir kilometre taşı olacak.

Dünya onları yakından tanıyor
Prof. Dr. Taisir Subhi-Yamin: 10 Mart’ta 
Dünya Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar 
Konseyi Başkanlığı’na seçildi. Paris Descartes 
Üniversitesi Psikoloji Enstitüsü’nde misafir 
profesör olarak görev yapıyor. Üstün yete-
neklilerin eğitimi konusunda ülkesi Fransa 
ve dünyanın yakından tanıdığı isimlerden 
biri.  Yayınlanmış olan 10 kitabının yanı sıra 
pek çok makale ve araştırma yazısı bulunu-
yor. Yamin, verimli düşünme becerilerini 
geliştirmeye yönelik pek çok eğitim modeli 
de geliştirdi. 

Prof. Dr. Joseph Renzulli: Connecticut 
Üniversitesi’nde eğitim psikolojisi alanında 
çalışmalarını sürdürüyor. Üstün Yetenekli-
ler Ulusal Araştırma Merkezi Direktörlüğü 
görevini yürütüyor. Renzulli’nin araştırma-
sı, gençlerde yaratıcılık ve yetenekliliğin 

belirlenmesi ve gelişimi ile birlikte, toplam 
okul gelişimine katkı sağlayan farklılaşmış 
öğrenim çevrelerine yönelik organizasyon 
modellerine yoğunlaşıyor.

Prof. Dr. Meesook Kim: Kore Üstün Yete-
nekliler Ulusal Araştırma Merkezi Direktörü 
ve Kore Eğitim Geliştirme Enstitüsü’nde 
görev yapıyor. Kore Eğitim Geliştirme Ens-
titüsü Eğitim Politikası Dergisi’nin yardımcı 
editörlüğünü yürütüyor. Ayrıca, Pasifik 
Bölge Konsorsiyumu’nda başkanlık ve Kore 
Üstün Yetenekliler Topluluğu’nda başkan 
yardımcılığı görevlerini sürdürüyor.

Prof. Dr. Deborah Eyre: Üstün yeteneklile-
rin eğitimi ve okul reformları alanlarındaki 
çalışmalarıyla tanınıyor. İngiltere, Ortadoğu 
ve Uzak Doğu’da yüksek performansa yönelik 
öğrenim politikaları ve sistem tasarımları 
konularında çalışmaları bulunuyor. İngilte-
re Üstün Yetenekliler Ulusal Akademisi’nin 
eski direktörü olan Eyre, halen Oxford 
Üniversitesi’nde ziyaretçi uzman araştırma 
görevlisi olarak çalışıyor. Ayrıca, İngiltere ve 
çeşitli ülkelerdeki pek çok üniversitede görev 
alıyor.

Prof. Dr. Heidrun Stoeger: Almanya Regens-
burg Üniversitesi’nde görev yapıyor. Okul 
araştırma, geliştirme ve değerlendirme alanla-
rında kürsüsü bulunuyor. Yetenek geliştirme, 
eğitim psikolojisi ve eğitim-öğretim alanların-
da çok sayıda kitap ve makalesi bulunuyor.

Prof. Dr. Albert Ziegler: Almanya Ulm 
Üniversitesi’nde görev yapıyor. Öğrenim ve 
Öğretim Enstitüsü Eğitim Psikolojisi Başkanı 
ve Üstün Yetenekliler Danışmanlık ve Araş-
tırma Merkezi Kurucu Direktörü. Yetenek 
geliştirme, mükemmeliyet, eğitim psikolojisi 
ve kavramsal psikoloji alanlarında yaklaşık 
300 kitabı ve pek çok makalesi bulunuyor.

Prof. Dr. C. June Maker: Yüksek lisans 
ve doktora seviyesindeki üstün yete-
neklilerin eğitimi alanında çalışmaları 
bulunuyor. ABD Ulusal Üstün Yetenekli 
Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu’ndaki 
19 yıllık çalışmaları dahil olmak üzere 
pek çok organizasyonda aktif rol alıyor.

Prof. Dr. Sally M. Reis: ABD’nin Con-
necticut Üniversitesi’nde eğitim psiko-
lojisi alanında çalışmalarını sürdürüyor. 
Üniversitenin yönetim kurulunda görev 
yapıyor. Ulusal Üstün Yeteneklilik Araş-
tırma Merkezi’nde araştırmacı olarak 
çalışıyor. Ayrıca Kanada ve New York 
devlet okullarının da aralarında bulun-
duğu 370’in üzerinde okula danışmanlık 
hizmeti veriyor.

 “Üstün Çocukların Eğitimi”  
sloganıyla düzenlenen sempozyumda 

izlenecek yol haritası tartışıldı.

Beş farklı ülkeden gelen bilim 
insanlarının tecrübelerini paylaştığı 

sempozyum, Türkiye’deki yasal 
düzenlemelere ışık tutacak. 
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Koç Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi’nde bulunan bölümler ve öğ-
renci sayıları hakkında bilgi verir misiniz? 
Mühendislik Fakültesi 2000 yılında öğrenci 
almaya başladı ve 2004’te ilk mezunlarını 
verdi. Fakültemizin kurucu dekanı Prof. Dr. 
Yaman Arkun’dur. Lisansüstü programlarını 
başlatırken kendisiyle birlikte çalıştık. İlk 
yüksek lisans programımızı elektrik ve bilgi-
sayar mühendisliği bölümlerinde başlattık. 
Şimdi on civarında lisansüstü programımız 
var. Fakültemiz ilk kurulduğunda elektrik, 
bilgisayar, makine ve endüstri mühendislikle-
ri olmak üzere dört branşta eğitim veriliyor-
du. 2004’te kimya ve biyoloji mühendisliği 
programını başlattık. 

Geçen yıl itibarıyla fakültemizde 1.162 lisans 
öğrencimiz vardı. Bu yıl 1.200’e yaklaştık. 

Tam, yarım, çeyrek burslu ve burssuz öğ-
rencilerimiz var. Bu dağılım öğrenci profili 
açısından denge sağlıyor. Bu yıl 262 yeni 
öğrenci eğitime başladı. Bunlardan 195’i bir 
şekilde burs alıyor. Elektrik mühendisliğine, 
tam burslu dokuz öğrenci alınıyor. Bunların 
tamamı üniversite giriş sınavında ilk 680 kişi 
içinde. Başarı olarak endüstri mühendisliği de 
hemen hemen aynı noktada. Diğer mühen-
dislikleri de bu seviyeye çekmeye çalışıyoruz.  
Burssuz öğrenci profiline baktığımızda bu 
yıl ilk defa, rekabet ettiğimiz vakıf üniversi-
telerinin hemen hepsinin önüne geçtik. Koç 
Mühendislik, çok genç olmasına rağmen çok 
büyük bir başarı gösteriyor.

Fakültenizin öğretim üyesi kadrosu üzeri-
ne bilgi verir misiniz? 
Kadromuz Türkiye ve dünya çapında seçkin 

Dünya çapında 
fark yaratan 
mühendisler
Koç Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Murat Tekalp ile Mühendislik 
Fakültesi’nin sağladığı 
ayrıcalıklar üzerine konuştuk.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
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öğretim üyelerinden oluşuyor. Türkiye’de 
bilimsel kuruluş olarak TÜBİTAK ve TÜBA 
var. TÜBA bugüne kadar 240 Genç Bilim 
İnsanı (GEBİP) ödülü vermiş ve bunların 
25’ini Koç Üniversitesi aldı. 25 ödül’ün 14’ü 
fakültemize ait. Koç Üniversitesi genelinde 
TÜBA’ya asli üye olan 11 öğretim görevlimiz 
var; beş kişi bizim fakültemizden. Ayrıca 
Türkiye’deki en yüksek bilim ödülü olarak 
değerlendirilen TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü beş 
kez aldık.  TÜBİTAK teşvik ödülü sayımız 13. 
Fakülte sayımız 40, TÜBA ve TÜBİTAK Ödülü 
alan öğretim üyesi sayımız ise 22. Türkiye’de 
başka hiçbir üniversitede bu istatistik-
sel başarı yakalanmadı. Koç Üniversitesi 
Makine Mühendisliği’nden İsmail Lazoğlu, 
Japonya’dan bir ödül aldı ve bu sayede 
laboratuvarımıza 800.000 Euro değerinde bir 
cihaz geldi. Bu cihazdan Türkiye’de bir tane 
dünyada ise sadece yedi tane bulunuyor. 
Genç bir araştırma kadromuz var. Öğretim 
üyelerimizin yaklaşık  üçte biri yardımcı 
doçent seviyesinde. Dünya çapında çok 
değerli üniversitelerde doktora çalışma-
ları yürütmüşler. Yaptıkları araştırmalarla 
fark yaratıyorlar. Marie Curie ödülüne layık 

görülen arkadaşlarımız oluyor. Kendilerine 
üç yıl için 100.000 Euro’luk bir bütçe veriliyor. 
Bütün amacımız öğrenci kalitemizi de bir üst 
seviyeye yükseltmek. Bu konuda da önemli 
bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum.

Mühendislik fakültesinin vizyonu ve 
misyonu nedir? Sizi diğerlerinden ayıran 
özellikler nelerdir? 
Mühendislik alanına Türkiye ve dünya çapın-
da katkılar sağlayacak gençler yetiştiriyoruz.. 
Eğitim programımızı oluştururken öncelikli 
olarak “Bir mühendisin ne bilmesi gerekiyor?” 
diye sorarız. Gençler uluslararası alanda etkin 
olabilmek çok iyi İngilizce bilmeli, bilgisayar 
teknolojisine ve üst seviyede matematik 
bilgisine hakim olmalı. Mühendislik, bilimi 
teknolojiye, teknolojiyi de ürüne dönüştür-
me işidir.  Temel bilim tabanı sağlam olacak 
ki, bu işi hakkıyla yapabilesiniz. 

Biz çok sağlam bir bilimsel temel ortaya 
koyuyoruz. Bunu çekirdek programlarımız-
la sağlıyoruz. Alan dersleri, mühendislik 
branşının zorunlu dersleri olarak okutuluyor.  
Bunun bir adım sonrasında ise kişiselleştiril-

miş bir eğitim sunuyoruz. Bunun için altı adet 
serbest seçmeli dersimiz var. Öğrenciler bu 
dersleri danışmanlarıyla birlikte, ihtiyaçlarına 
ve ilgilerine göre planlıyor. Dolayısıyla öğren-
cinin amacı önemli, hepsinin yolu birbirinden 
ayrı ve alacakları dersler buna yönelik olarak 
planlanıyor.

Dünyamız globalleşiyor, bunun için eğitime 
enternasyonel boyut katılmalı. Eğitim ya da 
staj amaçlı değişim programlarına katılarak 
bunu sağlamak mümkün. Sadece Türkiye’yle 
sınırlı bilgilerle günümüz eğilimlerine uyum 
sağlayacak öğrenciler yetiştiremeyiz. Yani 
teknik bilgi kadar global kültür de işin bir 
parçası. Üniversite çağı çok önemli, kişinin 
bağımsız yaşamayı öğrendiği bir süreci kap-
sıyor. Koç Üniversitesi’nde bir kampüs hayatı 
var. Bu da değişik deneyimler edinmek ve 
sosyal boyutun renkliliği açısından önemli bir 
farklılık yaratıyor.

Mühendislik fakültesi laboratuvarları 
hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Mühendislik, kitap okuyarak öğrenilebile-
cek bir şey değil. Elektrik mühendisi dev-

Fakültemizdeki 40 öğretim 
üyesinden 22’si TÜBA ve 

TÜBİTAK ödülü alarak, büyük 
bir başarı sağladı.
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re  tasarımı yapacak, makine mühendisi 
mekanik atölyesine girecek… Tabii ki bunlar 
için bilgisayar ve laboratuvar donanımı 
gerekli. Bir uygulama gerçekleştirilirken her 
şey bilgisayar kontrolünde yapılıyor. İsmail 
Lazoğlu’nun laboratuvarında CNC tezgahları 
var, kesilecek parçayı içine yerleştirip, bilgisa-
yar başından kontrol ederek işlemi gerçekleş-
tiriyorsunuz. Bu işleri ancak yaparak öğrene-
bilirsiniz. Kimya ve biyoloji mühendisliğinde 
ilaç tasarımları bilgisayarlarla yapılıyor. Kayda 
değer alternatiflerin sınanması için de labora-
tuvarda çalışıyorlar. Bunun dışında moleküler 
seviyede enerji üretimi çalışmaları yapılıyor. 
Kimya ve biyoloji laboratuvarında herkes 
kendi DNA’sını buluyor, hücre bazında klon-
lama, GDO analizi yapılıyor. Tamamen güncel 
konular üzerinde yürütülen çalışmalarla 
gençler bu işleri yaparak öğrenmiş oluyor.
  
Koçlu mühendislerin en önemli farkı nedir?
Fakültemizin laboratuvarlarında yürütülen 
çalışmalar sonucunda, güncel araştırma 
makaleleri ortaya çıkıyor. Bunlar uluslararası 
alanda büyük ses getiriyor. Geçen yıl Hakan 
Ürey’in laboratuvarında çalışan bir öğrenci-
miz, biyolojik analiz yapabilen bir çip tasar-
ladı. Bu araştırma, makale olarak yayınlandı. 
Bunun üzerine çalışmayı yapan öğrencimiz 
Erman Timurdoğan’a doktora programı için 
MIT’den tam burs teklifi geldi. Erman, şu an 
orada eğitim görüyor. Önemli bir çalışma 
yapılınca herkesin haberi oluyor ve biz hem 
öğrenciler hem de öğretim üyelerimize böyle 

çalışmalar yürütebilecek olanaklar sağlıyo-
ruz. Altyapımıza daha fazla kaynak aktardık. 
Hakan Ürey’in laboratuvarını genişlettik. Yeni 
laboratuvarlar açtık. Umarım önümüzdeki 
yıl oralardan başka Ermanlar çıkacak. Bu tür 
çalışmalarımız gerçekten fazla. Seda Keskin’in 
doktora tezi, en iyi doktora tezi ödülünü aldı. 
Diğer yandan geçen yıl fakültemiz kadrosuna 
dahil olan Sinem Ergen’in çalışmalarını yürüt-
mesi için bir laboratuvar kurduk. Otomobil-
lerin içindeki kablosuz ağlarla haberleşmeyi 
sağlamak, kısacası akıllı araç yaratmak üzerine 
çalışıyor. Gerçek bir araba ve üzerinde gerçek 
bir ağ var; öğrenciler bunu bizzat inceleyebi-
lecekler. Lisans öğrencilerimiz, Can Erkey’in 
kimya ve biyoloji laboratuvarında aero jel 
denen malzemeler üretiyor. Katılım öğrenci-
nin isteğine bağlı. Biz Koç Üniversitesi olarak, 
gençlerin başarı sağlamaları adına geniş 
olanaklar sunuyoruz. Bundan yararlananlar 
da, alanlarında fark yaratıp öne çıkıyor. 

Öğrencilere bir mesajınız var mı?
Biz sınıfta bütün bilgi birikimimizin küçük 
bir kısmını verebiliyoruz. Asıl bilgi paylaşımı 
ve öğrenme araştırma laboratuvarlarında 
gerçekleşiyor. Herkese, özellikle geleceğine 
yatırım yapmak isteyenlere bu süreci en iyi 
şekilde kullanmalarını tavsiye ediyorum. Biz 
buradayız, Koç Üniversitesi bir bilgi süper-
marketi gibi... Bilgi birikimi öğretim üyelerin-
de, sınıflarda ve laboratuvarlarda; öğrencileri-
mizin gelip bu bilgileri almaları gerekiyor.

1958’de İstanbul’da doğan Ahmet Murat Tekalp, 1976’da Kadıköy 
Maarif Koleji’nden mezun oldu. 1980’de Boğaziçi Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği ve Matematik Bölümlerinden üstün başarı ile çift 
anadal derecesi aldı. Lisansüstü eğitimini 1982 ve 1984 yılların-
da Rensselaer Polytechnic Institute Elektrik, Bilgisayar ve Sistem 
Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. 1984-1987 yılları arasında 
ABD’nin New York eyaletinde Eastman Kodak şirketinde araştırmacı 
olarak çalıştı. 1987’de Rochester Üniversitesi’nde yardımcı doçent 
oldu. 2000’de seçkin profesörlük (distinguished professor) unvanını 
aldı. 1992-1993’te Bilkent, 1999-2000’de Sabancı Üniversitesi’nde 
misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2001’den bu yana Koç 
Üniversitesi’nde görev yapıyor.

1987’de, ABD’de Ulusal Bilim Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü’nü 
alan Tekalp, 1998’de IEEE Sinyal İşleme Derneği tarafından 
“Distinguished Lecturer” (Seçkin Okutman) seçildi.

1999’da Fulbright Senior Scholarship Ödülü’nü kazandı; 2003’te 
IEEE “Fellow” unvanı ve 2004 TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü aldı. 2007’de 
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyesi şeçildi. 2010 yılında da 
Avrupa Bilimler Akademisi (Academia Europaea) üyesi oldu. Ala-
nında pek çok kuruluşun başkanlığını yapan Tekalp, 1999’dan beri 
“Elsevier Journal Signal Processing: Image Communication”da baş 
editörlük görevini sürdürüyor. 

Ahmet Murat Tekalp kimdir?

Koç Üniversitesi bir 
bilgi süpermarketi gibi... 
Bilgi birikimi öğretim 
üyelerinde, sınıflarda 
ve laboratuvarlarda; 
öğrencilerimizin gelip bu 
bilgileri almaları gerekiyor.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
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HUKUK FAKÜLTESİ

Yüksek lisans yapmak için yurtdışındaki 
üniversitelere başvurmaya karar vermek 
özellikle de son yılında olan öğrencilerin 
akıllarında soru işaretleri yaratır.  Bu sorular 
yaklaşık iki yıl önce benim de aklımı karıştı-
rıyordu. Fakat şimdi, yüksek lisans eğitimini 
yeni tamamlamış biri olarak tüm içtenliğim-
le, bunun herkesin yaşaması gereken bir 
deneyim olduğunu söyleyebilirim. Yüksek 
lisans eğitimimi Cambridge Üniversitesi’nde 
tamamladım. Başvurularımın kabul süre-
cinde Amerika ve İngiltere üniversiteleri 
arasında seçim yapmak zorunda kaldım. 
Hayat standartları, kültürü ve daha birçok 
nedenden dolayı Amerika’daki üniversiteler 
daha cazip görünüyordu. Fakat akademik 
açıdan değerlendirdiğimde eğitimimi Avrupa 
Birliği üyesi olan İngiltere’de sürdürmem 
gerektiğine karar verdim. Bunun nedeni, 
aldığım Competition Law ve Intellectual 
Property Law gibi derslerin Türkiye’de 
uygulamasının bulunmasıydı. Mesela Türk 
rekabet hukuku, Avrupa rekabet hukuku-
nun neredeyse tercümesi biçiminde ve 
Rekabet Kurulu, Avrupa Adalet Divanı’nın 
kararlarına sık sık atıfta bulunuyor. Benzer 
şekilde, Türkiye ile Avrupa marka hukukları 
büyük paralellikler gösteriyor. Diğer yandan 
İngiltere üniversitelerinin çoğunda yıl içinde 

hiçbir sınav veya proje yapılmaması dezavan-

tajlı bir durum yaratıyor. Tüm sene boyunca 

gösterdiğiniz çaba ve çalışmanız sadece 

sene sonunda yapılan üç saatlik sınavlardaki 

performansınıza bağlı. Oldukça korkutucu 

gözükmesine rağmen – aslında üniversiteye 

giriş sınavı dolayısıyla bu sisteme çok da 

yabancı sayılmayız – planlı çalışan birisi için 

üstesinden rahatlıkla gelinebilir bir sistem. 

Fakat belirtmekte yarar var ki, İngiltere’deki 

eğitim sistemi Türkiye’dekine göre oldukça 

bağımsız ve ekstra çalışma gerektiriyor. Ders 

kitabını okumak çoğu zaman yetersiz kalıyor. 

Konulara hakim olabilmek için onlarca ma-

kale okumak gerekiyor. Bu yüzden, eğitimini 

yurtdışında devam ettirmeyi düşünenlere en 

büyük tavsiyem, transkript üzerinde güzel 

gözükeceğini düşündükleri dersler yerine se-
vecekleri dersleri tercih etmeleri. Aksi halde 
o bir yıl kabusa dönüşebilir.

Akademik hayatın yanı sıra yurtdışında 
yaşamanın sağlayacağı sosyal deneyim de 
paha biçilemez. Farklı kültürlerden insanları 
tanımak gibi klişe düşünceler bir yana, farklı 
yerler gezmek, herkesin yabancı kültürden 
olduğu bir partide bulunmak, daha önce-
den hiç denemediğiniz yemekleri tatmak 
ve içkileri yudumlamak gibi sayısız deneyim 
edinme fırsatıyla karşılaşıyorsunuz. Buna ek 
olarak, yurtdışında yaşamanın bana sağladı-
ğı en büyük katkı kendi ayaklarımın üzerin-
de durmayı öğrenmem oldu. Belki bu yazıyı 
okuyanların çoğu şu anda Koç’un yurtla-
rında kaldığı için bunları çoktan yaşamıştır. 
Fakat benim gibi, önüne annesi tarafından 
yemek getirilmesine, çamaşırlarının bir baş-
kası tarafından yıkanmasına alışmış belki de 
şımartılmış birisi için her şeyi kendi başına 
yapmak çok eğiticiydi. Başta da belirttiğim 
gibi, yurtdışında yüksek lisans eğitimi her 
öğrencinin yer alması gereken bir yolculuk 
süreci. Bunun size akademik, sosyal ve kişi-
sel yönden çok önemli katkıları olacağından 
en ufak bir şüphem yok. Hepinize şimdiden 
bol şans ve eğlenceler dilerim.

Unutulmaz bir deneyim 
Koç Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun ol-
duktan sonra Cambridge 
Üniversitesi’nde yüksek lisans 
yapan Ergin Mizrahi, bu unutul-
maz deneyimini tüm öğrencile-
rin yaşamasını diliyor.
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TANITIM

Türkiye’de yaşanan hızlı toplumsal değişim 
sürecine rağmen sosyal politika alanı hak 
ettiği akademik ilgiyi göremiyor. Oysaki sağ-
lık, sosyal güvenlik, sosyal yardım ve eğitim 
alanındaki reform süreçleri, ciddi akademik 
araştırmalar yapılarak, bilimsel verilerden 
hareket edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. 
Bilimsel bilginin üretilmesi ve paylaşılması 
konusunda yaşanan boşluğu dolduracak 
bir kurum olarak yapılanan KOÇ-SPM (Koç 
Üniversitesi Sosyal Politikalar Merkezi), ku-
racağı altyapı sayesinde bu sorunları aşmayı 
amaçlıyor. 

2010 Mart ayında YÖK onayıyla kurulan 
merkez büyük ölçekli örneklemlerle nicel 
ve nitel yöntemlere dayalı araştırmalarda 
uzman olan sosyoloji, psikoloji, ekonomi, 
demografi ve medya çalışmaları gibi farklı 
disiplinleri temsil eden bir gruptan oluşuyor. 
Koç Üniversitesi’nin bilimsel araştırmalar 
yoluyla Türkiye’deki toplumsal gelişmelere 

katkıda bulunma misyonuna paralel olarak 
KOÇ-SPM, sosyal politika alanında öncü bir 
rol üstlenmek için kuracağı altyapıyı bilginin 
paylaşılması esasına göre inşa ediyor.  Koç-
SPM sosyal politika alanını sosyal içerme ve 
insani gelişme kavramları ışığında tanımlıyor. 
Bilimsel uygulamalı araştırmalar yapmak ve 
bunlar sonucunda elde edilen verileri diğer 
araştırmacılar ve sosyal politika alanında uy-
gulayıcı kurumların erişimine açmayı sağlaya-
cak altyapı sayesinde farkındalık yaratmayı 
amaçlıyor. 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)’in 9.  Kalkınma 
Planı’nda Türkiye’deki araştırma işgücünün 
OECD ülkelerinin gerisinde olduğu belirti-
liyor. Diğer taraftan, Türkiye’de araştırma 
faaliyetlerini gerçekleştiren, bu faaliyetlere 
destek sağlayan ve ortaya çıkan bilgi ve 
teknolojiyi kullanan kurumlar arasında güç-
lü bir bağ kurulamıyor. Bu nedenle araş-
tırma faaliyetlerinin sonuçları uygulamaya 

geçirilemiyor ya da yapılan araştırmalar 
ülkenin ve sanayinin ihtiyacından uzak 
kalıyor. Ayrıca sosyal politika geliştirmeye 
yönelik araştırmaların boyutlarının hem 
kavramsal hem de yöntem olarak çok kap-
samlı ve disiplinler arası olması gerekiyor. 
Dolayısıyla KOÇ-SPM öğretim ve araştırma 
kadrosu, yürüttüğü veya yürüteceği araştır-
maları tek bir şemsiye altında toplayarak 
daha etkili sosyal politika çıktıları üretmeyi 
ve araştırma sonuçlarını kapsamlı olarak 
paylaşmayı amaçlıyor. KOÇ-SPM’nin sosyal 
politika alanında araştırmalar yürüterek ve-
rilerin ulusal ve uluslararası düzeyde payla-
şımını sağlamak üzere oluşturacağı altyapı 
projesinin temelini araştırma – eğitim ve 
veri toplama olarak iki ana unsur oluştu-
ruyor. Türkiye’de öncü bir kurum haline 
gelmeyi hedefleyen merkez, NORC-GSS, 
Eurobarometer, British National Center for 
Social Research gibi kurumların yapısını 
referans alıyor.

Bilimselliğe 
dayanan 
sosyal politikalar
2010 Mart ayında YÖK onayıyla kurulan 
Koç Üniversitesi Sosyal Politikalar Merkezi 
(KOÇ-SPM), sosyal politika araştırmalarında 
uzmanlık ve mükemmeliyet merkezi olma 
yolunda ilerliyor.
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Adım adım altyapı projesi 
Merkez, altyapı projesinin işler hale getiril-
mesinin ardından ilk olarak Türkiye Geneli 
Panel Örneklemli Anket Çalışması-Türkiye 
Toplumsal Eğilimler Araştırmaları’nı (TTEA) 
gerçekleştirmeye başlayacak. TTEA’lar Türkiye 
ölçeğinde temsili geniş örneklemler üzerin-
den belirlenen konularda boylamsal olarak 
toplumsal eğilimleri izlemeyi amaçlamakta. 
Bu kapsamlı araştırmaların yanı sıra daha sık 
aralıklarla toplumsal değişimin dinamiklerini 
anlamayı amaçlayan, daha dar ve/veya gün-
demi oluşturan konularda küçük araştırmalar 
da yürütülecek. Bunların yanı sıra toplum-
sal değişmenin önemli unsurlarından olan 
medyanın takibini ve içerik analizini gerçekleş-
tirecek. Beş aylık döngüler şeklinde yapılacak 
gündem takip anketleri medya analizleriyle, 
TTEA sonucunda elde edilen veriler arasında 
karşılaştırmalar yapılacak. Bütün bu süreçler-
de KOÇ-SPM uzmanlarının yönlendirmesiyle, 
başarı ve uzmanlık kriterlerine uyan, lisansüstü 
öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar 
çalışacak. Merkez çatısı altında Koç Üniversitesi 
ve diğer üniversitelerden araştırmacılar, ortak 
projeler yürütecek. Proje ekibi üyeleri, ulusal 
ve uluslararası özel ve kamu kuruluşlarının 
talep ettiği projeler için araştırma tasarımları, 
veri toplama ve analizi, raporlama süreçleri 
yürütecek. Sosyal bilimler alanında yaşanan 
gelişmelerin etkin takibini yapmak ve tartış-
ma mecrası yaratmak amacıyla uluslararası 
katılımlı bilimsel konferanslar düzenlenecek 
ve yayınlar yapılacak. Araştırma yöntemleri 
ve uygulama konusunda eğitim seminerleri 
düzenlenecek.  Bunun yanı sıra yaz dersleri 
gerçekleştirilecek. Proje ekibi sosyal politika 
alanındaki araştırmalarının bulgularını 
basın duyuruları ve çeşitli yayınlar yaparak 
kamuoyuyla paylaşacak. Uzmanlık alanlarına 
göre politika yapıcılar ve kamu kurumlarına 
yönelik seminerler verilecek. Böylece sosyal 
politikalar alanında farkındalık yaratılacak.

Koç-SPM’nin vurguladığı en önemli noktalar-
dan biri toplanan verilerin kamuya tamamen 
açık olması ve Koç Üniversitesi dışındaki 
akademisyenlerin ve araştırmacıların SPM 
bilgisayar altyapısını kullanarak bu verilere 
ulaşabilmesi ve SPM sistemleri üzerinden veri 
analizlerini gerçekleştirebilmesi.

Disiplinler arası çalışmalar, etkin politikalar
KOÇ-SPM, ulusal ve uluslararası seviyede 
toplanan verileri içeren dosyalarının kata-
loglanmasını ve paylaşılmasını sağlayarak 
ortaklaşa çalışmaların önünü açmak istiyor. 
Bilim insanlarını disiplinler arası bir çerçe-
vede iş birliği yapmaya yöneltmeyi, ortak 
çalışma altyapısıyla araştırma kaynaklarının 
ve bilimsel uzmanlığın verimli düzeyde 
kullanılmasını, Türkiye’deki sosyal bilim-
ler araştırmalarının etik ve standartlarının 
yükseltilmesi adına bir birim kurmak için 
çalışmalar yürütmeyi amaçlıyor. Bu amaçlara 
ulaşılmasıyla, Türkiye’de sosyal ve beşeri 
bilimler alanlarındaki bilimsel yayın sayısının 
ve uluslararası rekabet gücünün artacağını 
düşünülüyor. Zengin veri kaynakları sayesin-
de diğer ülkelerle karşılaştırmalı analizler ya-
pılabileceği, KOÇ-SPM altyapısını ve verilerini 
kullanan araştırmacılardan danışmanlık talep 
edileceği, gerçekleştirilen bilimsel çalışma-
ların bulgularının, uzun vadede Türkiye’deki 
sosyal politikaları şekillendireceği öngörü-
lüyor.

Ulusal ve uluslararası iş birlikleri
KOÇ-SPM, farklı disiplinlerde yetkin araştır-
malar yürüten öğretim üyelerini aynı çatı 

altında birleştiriyor. Sürdürülen araştırma-
lar dolayısıyla Dünya Bankası, ILO, UNICEF 
ile organik bağları mevcut olan merkez, 
Türkiye’deki birçok STK ile de araştırma iş 
birlikleri yapıyor. Bu STK’lar arasında AÇEV, 
ERG, TESEV, TÜSEV, TEV ve TEGEV bulunuyor. 
Ayrıca Boğaziçi, Marmara, Eskişehir Anadolu, 
Sabancı, Bahçeşehir ve Bilgi Üniversitesi’yle 
birlikte geniş kapsamlı araştırmalar yürü-
tülüyor. Bir grup akademisyen Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’yla olan çalışmalarını sürdürüyor. 
Ayrıca KOÇ-SPM mensubu öğretim üyelerinin 
son üç yılda 2005’te TÜBİTAK bünyesinde 
kurulan “Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma 
Grubu (SOBAG) tarafından desteklenen yedi 
projesi bulunuyor. Araştırma öncelik alanla-
rını belirlemek için özellikle Devlet Planlama 
Teşkilatı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Ço-
cuk Esirgeme Kurumu ve Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Genel Müdürlüğü gibi kamu 
kuruluşlarıyla, araştırma ve uygulama alanın-
da işbirliği yapılması planlanıyor. KOÇ-SPM 
ayrıca Avrupa Birliği kurumlarından gelen 
sosyal politika alanlarında bilimsel araştırma-
lara dayalı gözlem ve veri taleplerine de yanıt 
vermeyi amaçlıyor.

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı
Prof. Dr. Ali Çarkoğlu
Prof. Dr. Ahmet İçduygu 
Doç. Dr. Fatoş Gökşen Zenginobuz
Doç. Dr. Hatice Deniz Yükseker
Doç. Dr. Bruce Rankin
Doç. Dr. İnsan Tunalı
Doç. Dr. Nazlı Baydar

Yrd. Doç. Dr. Şenay Özden
Yrd. Doç. Dr. Dikmen Bezmez
Yrd. Doç. Dr. Lemi Baruh
Yrd. Doç. Dr. Tarcan Kumkale
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Cemalcılar
Yrd. Doç. Dr. Erhan Artuç
Yrd. Doç. Dr. Murat Ergin 
Yrd. Doç. Dr. Murat Yüksel

KOÇ-SPM öğretim üyesi kadrosu

KOÇ-SPM çatısı altında gerçekleştirilen bilimsel 
çalışmalar, uzun vadede Türkiye’deki sosyal 

politikaları şekillendirecek.{ }
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Stanford Summer International Honors Prog-
ramı, Stanford Üniversitesi’nin Asya, Avrupa 
ve Orta Amerika’daki önde gelen üniversi-
telerle kurduğu işbirliği sonucunda hayata 
geçen, seçilen öğrencilerin Standford’da 
sekiz hafta derslere katıldıkları, genişletilmiş 
ve ders dışı aktivitelerle zenginleştirilmiş 
bir program. Bu sene programa katılan beş 
öğrencimizle, Kariyer Merkezi adına Kariyer 
Danışmanı Şahika Tokel görüştü…

Şahika Tokel: Stanford Summer Interna-
tional Honors Programı’na katıldınız. Bu 
programı ve size sağladığı katkıları nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Arda Gitmez: Programın bana sağladığı 
katkıları sosyal ve akademik açılardan değer-
lendirmek istiyorum. Hem buradan bera-
ber gittiğim arkadaşlarımla hem de orada 
tanıştığımız bütün uluslararası öğrencilerle 
kurduğumuz ilişkiler, iki ay boyunca yurt 
dışında yaşanabilecek en güzel tecrübeler-
den biri oldu. Honors program katılımcıları 
için düzenlenen aktiviteler, yurt hayatı, 
Stanford’daki öğrencilerle ilişkilerimiz, öğren-
cilerin Amerika’ya güzel bir şekilde uyum 
sağlaması için düşünülmüştü. Katılımcıların 
güzel vakit geçirmesi için geliştirilen bu 
program sosyal açıdan bize gerçekten çok 
şey kattı. Akademik bakımdan da Stanford 
Üniversitesi gibi dünyanın en iyi üniversitele-
rinden birinde kampüs hayatına ve akademik 

hayata dahil olmak, orada ders almak ve 
profesörlerle tanışmak harika bir deneyimdi. 
İleride Amerika’da yüksek lisans ya da dok-
tora yapmak isteyenlerin kafasındaki soruları 
cevaplamak açısından bu programın çok 
yararlı olduğuna inanıyorum. Stanford’da bir 
öğrencinin neler yaptığını ve nasıl yaşadığını 
görme şansını yakaladık.  
Yiğit Yavuz: Stanford Üniversitesi Internati-
onal Honors Programı, bir yaz okuluna gidip 
ders almaktan çok daha büyük bir tecrübe 

oldu. Aldığımız dersler, bütün yazı düşüne-
cek olursak yaptıklarımızın sadece bir parçası 
olarak kalıyor. Gitmeye karar verdiğimiz 
andan, dönüşümüze kadar olan tüm zaman 
içerisinde o kadar profesyonel bir şekilde biz-
lerle ilgilendiler ve bizi o kadar iyi ağırladılar 
ki, böyle bir programda yer aldığım için ken-
dimi çok şanslı hissettim. Daha gitmeden, bir 
gün uyandığımda Türkiye’de kapıma gelen 
‘Stanford’a hoş geldiniz’ yazılı mektup ve ka-
lem, oraya vardığımızda bizim için hazırladık-

Stanford’da sıra dışı bir deneyim
Sekiz hafta süresince  Stanford Summer International Honors Programı’na 
katılan öğrencilerimiz deneyimlerini Kule’ye anlattı.
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ları program (bir günümüz bile boş değildi), 
ne kadar titiz çalıştıklarının ve bu programı 
çok önemsediklerinin göstergeleri.

Program, aslında ana hatlarıyla üç kısım-
dan oluşuyor, bunlardan birincisi aldığımız 
dersler. Yaz okulu olmasına rağmen çok geniş 
finans derslerinden golf derslerine, mühen-
dislik dersinden medya ve iletişim derslerine 
kadar çok fazla seçeneğimiz vardı. Ben terci-
himi ekonomi ve finanstan yana kullandım. 
Derslerin işlenişi ve hocaların önem verdik-
leri noktalar, Koç Üniversitesi’nden biraz 
daha farklılık gösteriyor. Değerlendirmeler 
sınavlardan çok, yapılan ödevlere, yazılan 
kompozisyon ve köşe yazılarına bağlıydı. 
Ekonomi derslerinde, her hafta onlarca sayfa 
kompozisyon yazdık. Ekonomiyi sınavlarda 
çözülen problemlerden ibaret kılmayıp, 
ekonomi hakkında nasıl konuşulabileceğini 
öğrenmek adına çok faydalıydı. Aldığım 
derslerden biri, bir yüksek lisans dersi olan 
Investment Science idi. Stanford yüksek lisans 
öğrencileriyle aynı sınıfta olunca, bir lisans 
öğrencisi olarak ayak uydurmak için haliyle 
çok fazla çalışmak zorunda kaldım. Öğrendi-
ğim her şey, hazırladığım tüm projeler şu an 
çok değerli. 

Programın ikinci kısmı, düzenlenen etkinlik-
ler. Bu etkinlikler hafta sonu tüm öğrencile-
rin götürüldüğü farklı şehir gezileri, doğal 
park ziyaretleri ve çoğu Nobel ödülü sahibi 
profesörlerle yediğiniz yemeklerden oluşu-
yor. ‘Professor Dinner’lar herkesin çok fazla 
talep gösterdiği etkinliklerdi. John Taylor 
gibi bir ekonomistin masanızda oturup sizin 
fikirlerinizi dinlemesi ve ardından birinci 
ağızdan global krizle ilgili çözüm önerileri-
ni, neler uygulandığını anlatması, sanırım 
hayatımda hiçbir zaman hayal edemeyece-
ğim bir şeydi. Düzenlenen gezilere gelecek 
olursak, Nijerya’dan İtalya’ya, Ekvador’dan 
Yunanistan’a, dünyanın dört bir yanından 
gelen insanlarla birlikte yeni bir ülkeyi 
keşfetmek oldukça öğretici ve güzeldi. 
Üçüncü kısım ise sosyal yaşam. Stanford 
kampüsünün sunduğu imkanlar çok fazlaydı. 
Spor komplekslerinden, yurtlarına, kütüp-
hanelerine kadar her şey kusursuzdu. Bütün 
program öğrencilerinin kaldığı yurtta da çok 

eğlendik ve yeni insanlar tanıdık. Yeri geldi 
çok gezdik, yeri geldi hep beraber çalıştık. 
En son gün insanlar birbirlerinden ayrılırken 
herkes dört sene boyunca beraber okuyup 
mezun oluyormuş gibi bir hava vardı.

Programda ders seçiminin önceden değil, 
Stanford’a gittiğinizde bizzat yapıldığını 
biliyoruz. Bu da sizler gitmeden, iste-
diğiniz dersleri seçip seçemeyeceğiniz 
konusunda bir kaygı yaşamamıza neden 
olmuştu. Orada istediğiniz dersleri seçe-
bildiniz mi?
Sıla Derviş: Ders seçimi konusunda zorlan-
madım. Stanford psikolojinin en iyi olduğu 

üniversitelerden biri olduğu için oraya git-
mek benim açımdan faydalı oldu. Çok güzel 
dersler vardı. İstediğim dersleri kontenjan 
problemi olmadan rahat bir şekilde seçtim. 

Stanford öğrencileri ile aynı dersleri mi 
aldınız?
Deniz Uzun: Stanford öğrencileriyle tama-
men aynı dersleri aldık. Çünkü bu ayrı bir 
program değildi. Orada sadece uluslararası 
öğrencilerle tanışmadık. Mesela benim oda 
arkadaşım Stanford öğrencilerinden biriydi. 
İsteseydim onun derslerinden birini de 
seçebilirdim. 

Peki, honors programının klasik Stanford 
yaz okulu programından farkı nedir?
Deniz Uzun: Bu programın farkı sosyal açı-
dan konuşma ortamı yaratması ve  akademik 
açıdan da profesörlerle tanışmamızı sağla-
masıydı. Katılımcılar için geziler ve aktiviteler 
düzenlenmişti. Stanford’a hemen alışıyorsu-
nuz. Çünkü sizin gibi oraya gelmiş 200 kişi 
var. Tek başına gitseniz o insanlarla tanışma 
imkânını o kadar rahat bulamayabilirsiniz.   

Stanford öğrencileriyle aynı dersleri 
aldığınızdan bahsettiniz. Not sistemi 
hakkında neler söylemek istersiniz. Ör-
neğin Koç Üniversitesi’yle benzerlikleri 
ve farklılıkları nelerdi?
Nazlı Dereli: Her hocayı bilemem, ama 
benim aldığım dersler zor değildi. Qu-
izler, ödevler oluyordu. Bir ara sınav, bir 
de final vardı. Hiç sınava girmeden ma-

Stanford’da geçirdikleri iki ayın hem akademik hem de sosyal açıdan büyük 
katkıları olduğunu ifade eden öğrenciler, staja başvurma imkânlarının da 
mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. 
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kale yazdığımız bir ders de aldım. Koç 
Üniversitesi’ninkine oldukça benzer bir 
sistem uygulanıyor. 

Ders dışında katıldığınız aktivitelerden 
bahsedebilir misin?
Arda Gitmez: Normal bir Stanford öğren-
cisi için kampüs içerisinde çok canlı bir 
hayat var. Her akşam, orada açık olan belli 
mekanlara gidip, orada farklı insanlarla 
tanışıyorsunuz. Yurt yaşamı içersinde 
e-postalarla bildirilen, farklı aktiviteler 
yapılıyor. Onun haricinde bizim dahil oldu-
ğumuz program çerçevesinde neredeyse 
her hafta sonu düzenlenen bazı aktiviteler 
vardı. Bunlar okulun yakınındaki yerlere 
gezilerdi. Örneğin bunlardan birinde San 
Francisco’ya gittik. 
Nazlı Dereli: Silikon Vadisi’ne ve Google’a 
da gittik, ama o bizim programla alakalı 
değildi.

Google deneyimini anlatabilir misiniz? 
Nazlı Dereli: Bizimle gerçekten çok ilgi-
lendiler. Birçok mühendisle konuştuk, bize 
ne tür projelerle uğraştıklarını anlattılar. İş 
başvurusu ve işverenin beklentileri üzeri-
ne bilgi verdiler.  Google’da gerçekten sıra 
dışı bir ortam var. 
Deniz Uzun: Google renklerinde bisiklet-
ler vardı. Zaten oraya kampüs diyorlar.
Nazlı Dereli: Kafeteryasında da çeşitli 
mutfaklardan yemekler var.

Tekrar Stanford’a dönelim. Sıla, seçmeli 
derslerinden birini şan üzerine aldığın-
dan bahsetmiştin…
Sıla Derviş: Orada tam zamanlı öğrenci 
olabilmek için sekiz krediyi tamamlamamız 
gerekiyordu. İki tane psikoloji dersi aldım 
ve iki kredilik bir derse ihtiyacım vardı. Biri 
şan, biri piyano olmak üzere iki müzik dersi 
aldım. Zaten müziğe ilgim vardı, dersler çok 
zevkli geçti. Şan dersinin final sınavı Stan-
ford öğrencilerine açık bir resital şeklinde 
oldu.

Stanford’da iki ay geçirdikten sonra 
Amerika’da lisansüstü eğitim almak ya da 
çalışmakla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Nazlı Dereli: Ben lisansüstü eğitim konusun-
da nereye gideceğime karar veremiyordum. 
Ama San Francisco civarını o kadar çok 
sevdim ki, şimdi sadece oradaki okullarla 
ilgileniyorum. Şansımı deneyeceğim. 
Arda Gitmez: Eğitimime orada devam 
etmek için yeterli donanıma sahip olup 
olmadığım, aklımdaki en büyük soru işaret-
lerinden biriydi. Stanford’da bir yüksek lisans 
dersi aldım. Anladım ki, Stanford ile Koç’ta 
bir dersin işlenişi ve sınav sorularındaki 
zorluk bakımından fazla bir fark yok. Orada 
hayat biraz daha yoğun geçiyor, daha fazla 
ödev veriliyor. Ama bu bizim yazın sekiz 
haftaya sıkıştırılmış bir programa yetişmeye 
çalışmamızla alakalı olabilir. Koç’taki sisteme 
ayak uydurabilen ve başarılı olan herkes 

orada da başarılı olabilir. Bu açıdan fikirlerim 
netleşti. Stanford’da lisansüstü eğitim alma-
ya daha başka bir gözle bakmaya başladım.
Deniz Uzun: Yüksek lisans eğitimi gören 
Türk öğrencilerle tanıştık. Onların verdiği 
bilgiler ilgimizi oraya yoğunlaştırmamızı 
sağladı. Kendi açımdan ilgi alanım mühen-
dislik olduğu ve Stanford, Silikon Vadisi’ne 
çok yakın bir bölge olduğu için daha çok 
ilgilenmeye başladım. Bir şekilde yeni fikirler 
üretmenizi sağlayan bir bölge. Stajımı orada, 
IBM’de sürdürdüm. Beklediğim gibi olma-
dı, ama bana verilen görevleri ve projeleri 
yaptım. Projeler açısından işlerlik olmadı, 
ancak o havayı koklayabilmek bile önem-
liydi. Supervisor’ımın IBM’de CEO olmasına 
üç adım kalmıştı. Onun tecrübelerinden 
faydalanabildim. 

Stanford’daki yurt ve kütüphane hayatın-
dan, sunulan imkânlardan bahsedebilir 
misiniz?
Arda Gitmez: Benim zamanımın en önemli 
bölümü kütüphanelerde geçti. Kampüste 
altı-yedi tane kütüphane var. Bunların her 
birinin inanılmaz genişlikte koleksiyonları 
bulunuyor. Biz orada yaz okulu öğrencisi 
olarak, Stanford öğrencilerinin yararlandığı 
tüm imkânlara sahiptik. 

Stanford Üniversitesi’yle karşılaştırıldı-
ğında Koç’ta neler yapılabilir?
Arda Gitmez: Döndüğümden beri, Stanford 

HABER
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Üniversitesi’nin nasıl gerçekten bu kadar 
güzel olduğunu ve Koç Üniversitesi’nin nasıl 
bu seviyeye ulaşabileceğini düşünüyorum. 
Koç’un buraya adapte edebileceği özellikler 
var gerçekten. En başta kampüs üniversi-
tesi olma özelliği geliyor. Şehirden ayrı bir 
kampüs üniversitesi olma kavramının kitabı 
herhalde Stanford Üniversitesi tarafından 
yazılmıştır. Oradaki sosyal yaşamın bir ben-
zeri de Koç’ta olmalı. Mesela iki üç günde bir 
Stanford öğrencilerinin kendi aralarında caz 
müzik yaptığı bir yere gidiyordum. Aynı za-
manda oradaki yurt birlikteliği havası daha 
yüksekti. Bu bilinç bizde de yerleştiği zaman 
kampüs hayatı çok daha zevkli olacak.  
Deniz Uzun: Ben de spor konusunda-
ki imkânların çok daha geniş olduğunu 
gördüm. İnsanı gerçekten etkiliyordu, çok 
görkemliydi. Ben iki üç günde bir spor salon-
larına gittim. Biz oradayken tenis kortlarında 
Maria Sharapova’nın katıldığı bir turnuva dü-
zenlendi, ama Las Vegas’ta olduğumuz için 
hiçbirimiz buna gidemedik. Spor imkânları 
dışında turistik bölgelere geziler düzenleni-
yor. Orada yurtlar birbirine daha yakın, ortak 
alanlar mevcut. Onun da etkisiyle herkesin 
buluştuğu, birlikte vakit geçirdiği bir ortam 
doğuyor. Ayrıca Stanford’da herkes bisiklet 
kullanıyor. Yaklaşık bir hafta içinde biz de 
bisikletlerimize kavuştuk. Kampüs dışında da 
yakın yerlere bisikletle ulaştık. 
Nazlı Dereli: Sınıflardaki teknolojik düzen 
çok etkileyiciydi. Bütün dersleri kaydediyor-

lar. İnternet üzerinden de ders dinlenebili-
yor. Mesela Dalai Lama Stanford’a gelmiş ve 
onu canlı olarak yayınladılar. 
Arda Gitmez: Biz oradayken Dimitri Med-
vedev de geldi. Bu tarz etkinlikler çok fazla 
oluyor. Stanford’daki sınavlarda gözetmen 
olmuyor. Asistan kağıtları bırakıp çıkıyor ve 
iki saat sonra toplamaya geliyor. Öğrencilere 
güven duyduklarından dolayı böyle bir uy-
gulama olduğunu söylediler. Hiçbir öğrenci 
de kopya çekmiyor gerçekten. Ayrıca bunlar 
kitapların açık olarak yapıldığı sınavlar değil.
Sıla Derviş: Yalnız sınav kağıtlarının ilk yap-
rağında kopya çekilmeyeceğine dair imza 
atılıyor. 
Deniz Uzun: Bunun ihlal edildiği anlaşılırsa 
okuldan atılmaya varan durumlar olabiliyor-
muş. Mesela bu yüzden kitap açık sınavları 
verme konusunda sıkıntı çekmiyorlar.
Arda Gitmez: Mesela ben sınav başında 
undercode’a imza atıyorum. Orada buna çok 
önem veriyorlar. Böyle bir kültür yerleşmiş. 
Kimse de bunu ihlal etmiyor gerçekten. 
Stanford öğrencisi olmak böyle bir şey 
sanırım.

Önümüzdeki yıl bu programa başvurma-
yı düşünenlere neler söylemek istersiniz?
Arda Gitmez: Ben başvuru sürecinde ve 
Stanford’a ayak bastığım andan itibaren hiç 
pişman olmadım. Her anım keyifli geçti. Şu 
anda da iyi ki gitmişim diyorum. Herkesin 
yaşaması gereken bir tecrübe.

Sıla Derviş: Gitmeden önce iki ay çok uzun 
bir süre gibi gelmişti. Ama dönmeyi pek 
istemedik. Kesinlikle gitsinler diyorum. 
Deniz Uzun: Bu iki ayın hem akademik hem 
de sosyal açıdan büyük katkıları oldu. Ayrıca 
staja başvurma imkânları varsa kesinlikle 
değerlendirmeliler. 
Nazlı Dereli: Başka bir yerde bulunamaya-
cak bir deneyim. Kesinlikle tavsiye ediyo-
rum. 
Yiğit Yavuz: Stanford kısaca çok dolu dolu 
geçen, her zaman övüneceğim, hatırlaya-
cağım bir deneyim olarak kaldı. Programı 
herkese tavsiye ediyorum. 

Önümüzdeki yıllarda başvuru yapmak 
isteyenler için mentorluk sisteminin 
faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Arda 
ve Nazlı mezun oluyor. Sıla ve Deniz’den 
ise mentor olmalarını rica ettik. Umarım 
yararı olur. Son olarak eklemek istediği-
niz bir şeyler var mı?
Sıla Derviş: Bu iki aylık süreçte sadece 
derslere girmenin ötesinde çok değerli pro-
fesörlerle tanışma imkânları oluyor. Mesela 
ben Profesör Bandura’yla görüştüm. Tüm 
yoğunluğuna rağmen Türkiye’den gelen bir 
öğrenciye yarım saatten fazla zamanını ayır-
dı. Bandura, 20. yüzyılın psikoloji, özellikle 
sosyal psikoloji alanında en önde gelen ve 
en çok bahsedilen profesörlerden biri. 

Görüşlerinizi paylaştığınız için  teşekkürler…
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“Referandumdan sonra”, Anayasa değişikli-
ğinin yaratacağı siyasal ve hukuksal sonuçlar 
ne olabilir? Aşağıdaki öngörüler bu soruyu 
yanıtlıyor. Öngörüler Türkiye’nin, “anayasal 
devlet”in telosunu oluşturan “sınırlı siyasal ik-
tidar” anlayışına mı, yoksa anayasalı devlete 
doğru mu yöneldiğini saptamaya yardımcı 
olabilir.

Anayasa değişikliği paketi biri özgürlük alanı 
diğeri yargının yeniden yapılandırılması-
na yönelik iki temel konuya özgülenmişti. 
Değişiklik sürecinde parlamento çoğunluğu 
ve ardından Anayasa Mahkemesi, paketin 
bütüncül biçimde referanduma sunulmasına 
ilişkin uygulamanın Anayasa’nın “demokratik 
devlet” ilkesine aykırı olduğu yönündeki 
itirazları benimsemediler. Oysa “biçim ve 
içerik bütünlüğü”ne sahip maddelerin 
birlikte oylamaya sunulması ve seçmenin 
madde içerikleri konusunda bilgilendirilmesi 
zorunluluğu, hem Venedik Komisyonu’nun 
referandumların iyi işlemesine ilişkin ilkeleri 
(2007) hem de karşılaştırmalı demokrasi hu-
kukunda oldukça tartışmalı bir konuya denk 

düşmekteydi. Türkiye, referandumlara ilişkin 
yasak alanlar sorununu, referandumların iyi 
işletilmesi, denetim ve gözetimi konusunu 
hiçbir şekilde tartışmadı. Referandumda, 
12 Eylül döneminin kanunlarından biri olan, 
ne demokrasi hukukunun karşılaştırmalı 
standartları ne de seçme hakkının etkin 
kullanımına ilişkin düzenleme içeren Anayasa 
Değişikliklerinin Halkoylamasına Sunulması 
Hakkında Kanun uygulandı. Böylece Türkiye 
özgür, serbest, yarışmacı ve bilgilendirilmiş 
tercih hakkının asgari hukuksal güvence-
lerini önemsemeden referandum sürecini 
tamamladı. Oysa referandumların “ya evet 
ya hayır” kuralına dayalı “sıfır toplamlı oyun” 
oluşları nedeniyle özgül kuralların kabulü de 
gerekliydi. Referandum sonrası, referandum-
lara ilişkin övgü dolu açıklamaların, karşılaş-
tırmalı anayasa hukukunda tartışılan başka 
bir sorunu da gündeme getirdiği söylenebilir. 
O da, referandumların siyaseti ve hukuksal 
değerleri zayıflatması olgusudur. Özellikle 
Türkiye gibi konusal sınırları olmayan basit 
çoğunluklu referandum modellerinde, refe-
randumların partiler arası siyasal uzlaşmayı 

HUKUK FAKÜLTESİ

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, 12 Eylül’deki 
referandumun ardından Anayasa değişikliğinin 
yaratacağı siyasal ve hukuksal sonuçları değerlendirdi.

Referandumun ardından



27

ve parlamentoyu gerilettiği vurgulanmakta-
dır. Referandumu benimseyen anayasalarda 
özgürlük alanı, vergi ve uluslararası ilişkiler 
gibi konularda referandum yasakları benim-
senebilmektedir.

Referandum, yargı bakımından temel hak 
ve özgürlüklere oranla kesin bir değişimi ve 
öngörülebilir sonuçları doğurdu. Bunun ne-
deni yargı alanındaki değişimin daha mutlak 
ve uygulama kanunlarına kısmen daha az 
gereksinim duyan hükümlerle saptanmış ol-
masıdır. Hak ve özgürlük alanındaki değişim, 
yazık ki gerçek bir değişime karşılık gelme-
mektedir. Değişim olarak sunulan paket, 
mevcut anayasal dayanaklarla, uluslararası 
yükümlülüklerle ve anayasal içtihatla zaten 
düzenleme yapılabilecek konuları içermekte-
dir. Bu yönüyle asıl sorunlu olan özgürlük ve 
çoğulculuk alanı dışarıda tutulmuştur. Özel-
likle düşünceyi açıklama özgürlüğü, dinsel 
ve ideolojik çoğulculuk, sosyal ve ekonomik 
haklar ile barış içinde bir arada yaşama 
kültürünü geliştirecek anayasal dayanaklar 
pakette yoktur. Değişiklik gibi sunulan bilgi 
edinme hakkı, kadın-erkek eşitliği ve sosyal 
bakımdan güçsüz kesimlerin korunması ala-
nında hem Anayasa hem de anayasal içtihat 
yeterli temele sahipti. Bilgi edinme hakkı, 

2004 yılından beri özel bir kanunla güvence 
altına alınmıştı ve başarılı biçimde uygulandı-
ğı rapor ediliyordu. 2004 Anayasa değişikliği, 
devletin kadın-erkek eşitliğini eylemli biçim-
de yaşama geçirme yükümlülüğünü zaten 
içermekteydi. 1985 yılından beri CEDAW’a 
taraf devlet olan ve ardından CEDAW 

Komitesi’ne bireysel başvuru hakkını tanıyan-
Türkiye, kadın ve erkeğin geleneksel rollerine 
ilişkin cinsiyetçi kalıpları “korumacılık”la 
pekiştiren değil, bu kalıpları yıkan bir “pozitif 
ayrımcılık” ödevi altındaydı. Ancak bu alanda, 
2004 yılından beri Anayasa’yı uygulayacak 
hiçbir ciddi yasama işleminin yapılmadığı or-
tadadır. Kişisel verilerin korunması alanındaki 
anayasal güvence ise müdahalelerin koşul 
ve sınırlarını göstermediği için hakkı koruma 
değil, yüzeysel bir biçimde anmanın ötesine 
geçememiştir. Oysa Türkiye, 2001 Anayasa 
değişiklikleriyle her bir hakka ilişkin sınırlama 

nedenlerinin özgül olarak belirlendiği ve 
yüksek koruma standardına yönelen “kade-
meli sınırlama sistemi”ne yönelmişti.

Sosyal haklar alanında, siyasi grev ve benzeri 
eylemlerin anayasal yasak kapsamından 
çıkartılması da, bunların “kanuna uygun” 
eylem biçimlerine dönüşmesine aslında yol 
açmadı. Anayasa’daki grev tanımında deği-
şiklik yapılmadığı için, grev halen daha toplu 
iş görüşmesindeki uyuşmazlıkta başvurulan 
bir yöntem olarak sınırlı içeriğe sahip bulunu-
yor. Bu durumda referandum sonrası, siyasi 
grev ve benzeri eylemlerin kanun dışı grev 
kapsamından yine çıkmayacağı, ancak ceza 
sorumluluğu değil, işten çıkarma ya da taz-
minat sorumluluğuna odaklanması olasılığı 
yüksek gözüküyor. Memurların toplu görüş-
me hakkının toplu sözleşmeye çevrilmesin-
de, kararları kesin olan Hakem Kurulu’nun 
yürütme güdümünde olup olmayacağı 
kabul edilen pakette belirlenmiyor. Benzer 
durumun Kamu Denetçisi bakımından da 
geçerli olduğu görülüyor. Anayasa değişik-
liğindeki maddeler, hak ve özgürlük alanına 
ilişkin ilkeleri koymadığı ve sadece “kanun”la 
düzenlemeyi vurguladıkça sınırlama riskinin 
ve öngörülemezliğin arttığı da söylenebilir. 
Bu durum, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 

Referandum, yargı bakımından 
temel hak ve özgürlüklere oranla 

kesin bir değişimi ve öngörülebilir 
sonuçları doğurdu. 



28

HUKUK FAKÜLTESİ

başvuru gibi, özünde uygun, ancak uygu-
lanma koşullarıyla içeriği belirsiz ve Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru sürecini 
uzatacak bir yargı yolunun kabulü için önce-
likle geçerlidir.

Anayasa değişikliği, köklü reformlara ge-
reksinim duyduğu açık olan yargı alanında, 
yargı etiği ve yargının özgürlükçü-çoğulcu 
değerlere uygun davranmasını sağlayacak 
kurumsal ve işlevsel düzenlemeler içermiyor. 
Yargı alanındaki kariyer, liyakate ve yüksele-
cek adayları nesnel standartlarla sınamaya 
dayalı olduğu için yüksek yargıçların yargı 
örgütlenmesindeki yeri kaçınılmazdır. Ha-
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısına 
ilişkin düzenlemeler, bir yandan bu olguyu 
dikkate almak diğer yandan yüksek yargıdaki 
oligarşik eğilimleri dengelemek zorundadır. 
Ancak adalet bakanının yetkilerinin daha da 
artırılarak Kurul’daki varlığının korunması ve 
birinci dereceye ayrılmış yargıçlara güvence-
siz biçimde Kurul’da yer verilmesi, söz konusu 
dengeyi sağlayan yöntemlerden değildir. 
Adalet bakanı, artık güçlü bir aktör olarak 

yürütmenin etkisini temsil ettiği kadar, Kurul 
içindeki monolitik iktidarı da simgelemekte-
dir. Özellikle birinci derece yargıçlara yönelik 
güvencesiz seçim olgusu, yargı elitlerindeki 
partizan eğilimleri ve siyasal pazarlıklara 
dayalı yozlaşmış bir yargı kültürünü de bera-
berinde getirebilir. Anayasa Mahkemesi’nin 
yapısı bakımından benimsenen ve liyakatin 
fazla vurgulanmadığı kolaylaştırıcı seçim mo-
delinin çoğulcu-özgürlükçü demokrasilerin 
ana yönelimleriyle bağdaştığı kuşkuludur. 

Anayasa Mahkemesi’nin yasama organı tara-
fından belirlendiği Avrupa modelinde, seçi-
min liyakate bağlı olmasına ilişkin önlemlerle 
uzlaşmayı sağlayacak nitelikli çoğunluk kuralı 
gözetilmektedir. Anayasa yargısının doğum 
yeri olan Amerika Birleşik Devletleri’nde 
ise başkanın belirlediği adaylar Senato’daki 

çetin ve saydam sorgulama (hearing) sürecini 

başarırlarsa, Senato’nun onayıyla göreve 

başlayabilirler. Seçim usulünün “kapalı kapı 

siyaseti”ne, liyakatleri sadece kağıt üstünde 

kalan adaylara ve uzlaşmayı zorlamayan 

basitleştirilmiş usullere dayanan modeller ise 

hukuk devletinden uzaklaşırlar. 

Anayasa değişikliğine ilişkin yukarıdaki 

gözlemler, paketin “görünüşte anayasacı-

lık” olarak tanımlanabilen bir niteliğe sahip 

olduğunu ortaya koyuyor. Böylece Türkiye 

1995, 2001 ve 2004 Anayasa değişikliklerinde 

çoğulcu-özgürlükçü değerlere ve Avrupalı-

laşmaya gerçekten yakınlaşan çizgisini, bu 

ikisini “araçsallaştırma” yönüne kaydırmış 

gözüküyor. Böyle bir çizgi, Türkiye’yi “anaya-

salı bir devlet” yapsa da, “anayasal devlet” 

yapmaya elverişli sayılmaz.  Buna karşılık, 

Türkiye’de anayasal devleti bir öncelik olan 

talep eden kesimler, demokratik değerlere 

odaklanan gerçek bir değişim modeliyle 

ortaya çıktıkları ölçüde, süreci etkileme ya da 

belirleme şansına sahip olabilirler. 

 Hak ve özgürlük alanındaki değişim, 
yazık ki gerçek bir değişime 

karşılık gelmiyor.
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Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve 
Araştırma Merkezi (SANERC) 1992 yılında, 
Amerikan Hastanesi bünyesinde kuruldu. 
Türkiye’de hemşirelik alanında ilk eğitim 
merkezi olma özelliğini taşıyan SANERC, 
1 Ocak 2004‘te Koç Üniversitesi Hemşire-
lik Yüksekokulu’na bağlandı. SANERC’in 
misyonu, hemşirelikte profesyonel geli-
şim, eğitim, araştırma ve uygulamalarla 
SANERC’in danışmanlığında ve liderliğinde 
Türk halkının sağlığının gelişmesine katkıda 
bulunmak. Mezuniyet sonrası hemşirelik 
eğitiminde yaratıcı modelleri geliştirmek, 
en iyi uygulamaları yapmak, etik, kanıta 
dayalı klinik uygulamalara yönelik araştır-
maları gerçekleştirmek amacıyla SANERC, 
sağlık sektöründe işbirliği ve profesyonel 
danışmanlık yoluyla ulusal/uluslararası dü-
zeyde hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve 
organizasyonunda liderlik yaparak mesleki 
alanda sürekli eğitimi sağlamayı hedefliyor.  

Dünyada her alanda gözlenen değişimler 
doğal olarak sağlık bakımına ve hemşireliğe 

de yansıyor. Hemşirelik hizmetlerinin yöne-
timinde ve hasta bakım sürecinde etkili bir 
rol üstlenen hemşirelerin mesleki bilgi ve 
becerilerinin geliştirilmesinin, klinik uygu-
lamaların sürekli güncellenmesinin önemi 
giderek artıyor. Mezuniyet sonrası, hemşi-
relikte özel alan/dallara yönelik geliştirilmiş 
kurs programları, mesleki gelişimi destekle-
yen kongre, sempozyum, seminer prog-
ramları, hemşirelerin ihtiyaçlarına yönelik 
geliştirilen eğitim programları yapılıyor. 
Programlar, eğitim ihtiyaçlarını belirleyen 
anket sonuçlarına göre geliştiriliyor. Aynı 
zamanda eğitim içerikleri her yıl güncelleni-
yor. Tüm bu çalışmalar uluslararası standartla-
ra göre ve Johns Hopkins Hemşirelik Eğitim 
Merkezi model alınarak yapılıyor.  

ANCC akreditasyon süreci
Bütün faaliyetlerinde uluslararası stan-
dartları izleyen SANERC, 25 Ekim 2010’da 
mezuniyet sonrası hemşirelik eğitiminde 
uluslararası akreditasyona sahip olarak, 
bu alanda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. 

Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştiren SANERC, 
Amerikan Hemşireler Yetki 
Belgelendirme Merkezi 
(ANCC) tarafından 
mezuniyet sonrası hemşirelik 
eğitiminde uluslararası 
düzeyde akredite edildi. 

SANERC akredite edildi
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Amerikan Hemşireler Yetki Belgelendirme 
Merkezi (ANCC) tarafından, SANERC’in 
mezuniyet sonrası hemşirelik eğitimlerinin 
kalitesi onaylandı. Eğitimleri uluslararası 
düzeyde akredite edilen SANERC, bir eğitim 
merkezi olarak tanındı. 

ANCC akreditasyon süreci, mezuniyet 
sonrası hemşirelik eğitiminin kalitesini ve 
bütünlüğünü korumayı ve güçlendirmeyi 
amaçlayan gönüllü bir süreç. SANERC, 
ANCC’nin standartlarına uymayı kabul edip 
akreditasyon başvurusunu yaparak sürekli 
geliştirme ve iyileştirme sorumluluğunu 
üstlendi. Böylece hemşirelik mesleğini ileri 
taşıyacak önemli bir akreditasyonun sahibi 
oldu. ANCC akreditasyonu verilen mezuni-
yet sonrası eğitimlerin yüksek kalitede ve 
halkın güvenine layık olduğunu gösteriyor. 
 
SANERC ve diğer projeler
Türkiye’nin neresinde olursa olsun hem-
şireler kendilerini geliştirmek istedikleri 
sürece SANERC’in desteği devam edecek. 
SANERC’in kuruluşundan beri düzenlediği 
eğitim programlarıyla 8.679 sağlık çalışanı-
na ulaşıldı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı işbirli-
ğiyle Neonatal Resüsitasyon Programları 
(NRP) düzenleniyor. Bugüne kadar yaklaşık 
bin kişi NRP’ye katıldı. Sağlık Bakanlığı ve 
SANERC işbirliğiyle 2006-2007 yıllarında 

“Hemşirelik Hizmetleri ve Kalite Günle-
ri” adı altında toplantılar yapıldı. Ülkede 
sağlık çalışanlarının hasta güvenliğiyle ilgili 
farkındalığını artırmak amacıyla SANERC, 
Hasta Güvenliği Derneği, Sağlık Bakanlığı 
ve İl Sağlık Müdürlükleri ile birlikte birçok 
ilde toplantılar düzenledi ve düzenleme-
ye devam ediyor. Bugüne kadar 11 ilde 
yaklaşık 2 bin sağlık çalışanı hasta güvenliği 
eğitimlerine katıldı. Sağlık Bakanlığı İdari ve 
Mali İşler Daire Başkanlığı, İstanbul İl Sağlık 
Müdürlüğü, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü 
işbirliğiyle “Sağlıkta Bilgi Güvenliği Sem-
pozyumu” gerçekleştirildi. 

Hemşirelik hizmetlerinde yönetim ve 
organizasyon danışmanlığı vermeye 2006 
yılında başlayan SANERC, hastanelerin 
hemşirelik hizmetleri bölümünün yönetsel 
fonksiyonlarına ilişkin tüm süreçleri tasar-
layarak, bunların uygulanmasını sağlıyor. 
Ayrıca HYO-SANERC’in deneyimli öğretim 
görevlileri hasta bakım standartlarının 
oluşturulmasını ve uygulanmasını bizzat 
gerçekleştiriyor. SANERC tarafından yapılan 
çalışmalar arasında şu projeler yer alıyor:

• Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 
Ameliyathanesi yeniden organize edildi ve 
oryantasyon eğitimleri yapıldı.

• Şanlıurfa Özel OSM Ortadoğu 
Hastanesi’yle hastane, inşaat halindeyken 

birlikte çalışmalar başladı ve proje üç yıl 
sürdü. Hemşirelik hizmetleri bölümü için 
yöneticiler dahil eleman seçimi SANERC 
tarafından yapıldı. Tüm yönetsel ve teknik 
süreçler tasarlandı. Hasta bakım protokol-
leri hazırlandı ve uygulanması sağlandı. 
Uygulamalar bir yıl boyunca iç denetimler-
le periyodik olarak izlendi. 

• Özel Batı Bahat Hastanesi Yenidoğan Yo-
ğun Bakım Ünitesi’nin yeniden  organizas-
yonuyla ilgili danışmalık hizmetleri başladı. 
Çalışmalar devam ediyor.

• Ekim 2010’da bir buçuk yıl sürecek yeni 
bir danışmanlık hizmeti projesi başlatıldı. 
Aralık 2010’da açılması planlanan Elazığ 
Damla Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri 
Bölümü’nün tüm yönetim ve organizas-
yonuyla ilgili herşey SANERC tarafından 
yapılacak. İlk adım olarak yönetici hemşire 
seçimleri başlatıldı. Seçilenlerin ilk eğitim-
leri İstanbul’daki merkezimizde sürdürü-
lüyor.

• Bu yıl SANERC’e bağlı olarak Koç Üniver-
sitesi İlk Yardım Eğitim Merkezi (KUİYEM) 
açıldı. İlk yardım kursları vermeye başla-
yan KUİYEM asıl olarak İstanbul sınırları 
içerisinde Koç Holding bünyesinde hizmet 
veren şirketleri hedefliyor. 3-4 Nisan’da ilk 
kursunu gerçekleştiren KUİYEM, bugüne 
kadar toplam 137 kişiye ilk yardım eğitimi 
verdi.  

Aldığımız ANCC Akreditasyonu, 
hemşirelerimize verdiğimiz 
yüksek kalitede eğitimin 
mükemmeliyetinin tanındığını 
gösteriyor.
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• Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR) Kursu

• Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR) Sertifika          
 Yenileme Kursu

• Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR) Eğitici                    
 Eğitimi Kursu

• Temel Elektrokardiyografi Kursu

• İleri Elektrokardiyografi Kursu

• Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu

• Acil Baıkm Hemşireliği Kursu

• Fiziksel Değerlendirme / Hasta Tanılama Kursu

• Perioperatif Bakım / Ameliyathane Hemşireliği  
  Kursu

• Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetici Geliştirme   
 Kursu

• Mekanik Ventilasyon Kursu

• Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Anne-Bebek  
 Bakımı Kursu

• Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim  
 Programı

• Diyabet Hemşireliği Temel Eğitim Programı

• Hemşirelikte Yönetim ve Örgütsel Davranış  
 Geliştirme

• Eğitici Eğitimi

• Hemşirelikte Araştırma Kursu

• Yoğun Bakım Hemşirelik Kursu

• Acil Bakım Hemşireliği Kursu

• Perioperatif Bakım / Ameliyathane Hemşireliği  
 Kursu

SANERC’İN GEÇMİŞ YILLARDA VERDİĞİ VE 
ŞİMDİ VERMEKTE OLDUĞU EĞİTİMLER

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma 
Dergisi, SANERC tarafından yılda üç 
kez basılıyor.  Derleme ve araştırma 
yazıları yayınlanan hakemli dergi 
hemşirelik hizmetleri bölümlerine 
ücretsiz olarak dağıtılıyor. Derginin 
yanı sıra 2003 yılında başlatılan “Vehbi 
Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Proje 
Destekleme Programı” ile hemşire-
lik hizmetlerinde eğitim, yönetim 
ve klinik uygulamaların sunumunda 
yararlı olabilecek projeler destekleni-
yor. Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu 
Proje Destekleme Programı’na yapılan 
başvurular komite tarafından seçiliyor. 
Bu programa ait tüm süreçlerin takibi 
SANERC tarafından yapılıyor.  

1996 -2000’li  yıllarda yürütülen 
projeyle sekiz konuda “Hemşire-
lik El Kitapları” ve 2002 yılında 
“Elek trokardiyograf i:  Aritmilerin 
Tanı ve Tedavisi”  adlı kitap yayınlandı. 
Bu yıl, VKV tarafından basılacak olan 
“Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye 
Cumhuriyeti’ne Hemşirelik Tarihi 
(1908-2008)”  ve “Amiral Bristol Hemşi-
relik Okulu (1920-1999)” isimli kitapla-
rın yazılması için sözleşme hazırlandı. 
Çalışmalar SANERC’in sorumluluğunda 
yürütülüyor. 
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ÖSYM tarafından bir dizi değişikliğin 
uygulamaya konulduğu 2010 üniver-
site giriş sınavı ve öğrenci yerleştirme 
süreci üniversitemiz için çok olumlu 
bir şekilde sonuçlandı. Geçtiğimiz yıla 
kadar beş değişik puan türüyle yerleş-
tirme yapılırken, 2010 yılında uygulanan 
yeni sistem de 11 değişik puan türüyle 
yerleştirme yapıldı. Bu durum, bu yıl ve 
geçen yılların sınav sonuçlarını ve başarı 
sıralamaları karşılaştırmayı güçleştir-
mektedir. Aşağıdaki değerlendirmelerin 
ve grafiklerin bir bölümü bu sene elde 
edilen sıralamaların geçen senenin 
sıralamalarına göre uyarlanmasıyla 
yapılmıştır. 

Üniversite adaylarının tercihlerini 
sıralarken kullandıkları en önemli 
bilgilerden biri girmeyi hedefledikleri 
programların bir önceki yıl oluşan taban 
puanları ya da en düşük başarı sıraları-
dır. Değişen sistem nedeniyle, 2009’da 
oluşan başarı sıralamalarının 2010 yılı 
tercihleri için doğrudan kullanılması 
mümkün olmamıştır. Bu nedenle, ÖSYM 
2010 yılı tercih kılavuzunda, her prog-
ram için 2009’da gerçekleşen en düşük 
başarı sıraları yerine, “2009 yılında yapı-
lan yerleştirmeler yeni sistemle yapılıyor 
olsaydı her programın en düşük başarı 
sırası ne olurdu.” sorusunu yanıtlamak 
üzere yapılan bir çalışmadan elde edilen 
en düşük başarı sıralarına yer vermiştir.
Sınav sonuçlarının açıklanmasının 

hemen ardından birçok aday üniversi-
temizi arayarak programlarımızın 2010 
yılında gerçekleşen taban puanlarını 
sormuşlardır. Yaptığımız araştırma 
sonucunda, bu öğrencilerin kılavuzda 
belirtilen başarı sıralamaları çerçeve-
sinde üniversitemize yerleştirileceğini 
düşünen, fakat daha alt tercihlerine 
yerleştirilen öğrenciler olduğu anlaşıl-
mıştır. Tablo 1’de verdiğimiz sayılar bazı 
burssuz programlarımızın kılavuzda 
öngörülen en düşük başarı sıraları ile 
gerçekleşen en düşük başarı sıralarını 
göstermektedir. Tablo 1’de yer alan 
sayıların karşılaştırılması öngörülenden 
çok iyi bir sonuç elde ettiğimizi göster-
mektedir.

BÖLÜM
 2010 ÖSYM KILAVUZ 

ÖNGÖRÜSÜ
GERÇEKLEŞEN

Psikoloji 137,000 66,337

Sosyoloji 461,000 282,849

Ekonomi 395,000 236,353

İşletme 282,000 181,339

Uluslararası İlişkiler 399,000 284,624

Bilgisayar Mühendisliği 133,000 97,266

Endüstri Mühendisliği 45,400 47,786

Kimya-Biyoloji Mühendisliği 168,000 84,497

Makine Mühendisliği 99,900 68,624

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 132,000 72,415

sonuçlarının değerlendirilmesi
Koç Üniversitesi Akademik Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk 
Karabatı, LYS 2010 sonuçlarını değerlendirdi.  

LYS 2010 

Tablo 1: Öngörülen ve gerçekleşen en düşük başarı sıraları.
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YIL İLK 100’DEN İLK 500’DEN İLK 1,000’ DEN İLK 2,000’ DEN İLK 5,000’ DEN İLK 10,000’ DEN

2010 27 69 106 147 213 298

2009 10 39 68 96 137 195

2008 14 59 70 89 125 185

2007 16 58 80 100 177 234

En düşük başarı sıralarında elde ettiğimiz sonuçlar kadar önemli olan bir gelişme de üniversitemize en üst sıralardan yerleştirilen öğrencilerin sayısında-
ki önemli artışlardır. Bu yıl üniversitemiz ilk 100, 500, 1,000, 2,000, 5,000 ve 10,000’den geçtiğimiz yıllara göre daha fazla öğrenci almıştır. 

Tablo 2: Üst sıralardan yerleştirilen öğrenci sayıları.

Bu yıl yeni açılan Tıp Fakültemiz ilk 100, 200, 500 
ve 1000’den sırasıyla 5, 9, 14 ve 20 öğrenci almıştır. 
Yeni açılan bölümlerimizden bir diğeri olan Medya 
ve Görsel Sanatlar Bölümü’ndeki burslu beş 
öğrenci ilk 300’den, %50 burs kategorisindeki beş 
öğrenci ilk 10,000’den, bu bölümdeki burssuz 15 
öğrencinin en düşük puan alanı ise 102,000’den 
gelmiştir. Yeni açılmış bu bölümlerimiz için bu 
sıralamaların büyük bir başarı olduğunu düşünü-
yoruz. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültemizde 
Tarih Bölümü’ne gelen sekiz öğrenci kendi puan 
türlerinde ilk 791 arasında yer almışlardır. İngiliz 
Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümümüze ilk 
150’den üç öğrenci yerleşmiştir. Bu bölüme en son 
yerleştirilen burssuz öğrencimiz bile sıralamada 
5437’nci olmuştur.  

2009 yılına göre Mühendislik bölümlerimizin 
burssuz programlarının tamamının en düşük ba-
şarı sıraları yükselmiştir. Grafik 1’de geçmiş yıllarla 
yapılan bir karşılaştırma verilmektedir. Bu grafikte, 
2010 sonuçlarının eski sisteme göre uyarlanmış hali 
de yer almaktadır.  Mühendislik Fakültesi ile benzer 
şekilde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin burs-
suz öğrencilerinin taban puanları da yükselmiştir 
(Grafik 2).

Sıralamadaki bu yükselişin önemli bir etkisi de 
önümüzdeki yıl öğrenciler tercihlerini 2010 sonuç-
larına göre yaparken ortaya çıkacaktır. 2009 yılında 
gerçekleşen yerleştirme puan ve sıralamalardan 
hareketle bu yıl üniversitemize yerleştirilmeyi bek-
leyen pek çok öğrenci bu yıl artan taban puanları-
mız nedeniyle Koç Üniversitesi’ne girememişlerdir. 
Açıktır ki, bundan böyle Koç Üniversitesi öğrenci 
tercihlerinin daha da üst sıralarında yer alacaktır.

Bu yıl yeni açılan Koç Ünivesitesi Tıp Fakültesi ilk 100, 200, 
500 ve 1000’den sırasıyla 5, 9, 14 ve 20 öğrenci aldı. 

Grafik 1: 2007 - 2010 yılları arasında Mühendislik Fakültesi bölümlerinin en düşük 
sıralamaları

Grafik 2:  2007 - 2010 yılları arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinin en 
düşük sıralamaları

(Adjusted)
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Hukuk Fakültemiz bu yıl da en başarılı öğrencileri çekmeyi başarmıştır. Burslu öğrencilerin taban puanı ülkemizdeki en yüksek taban puan, yarı 
burslu ve burssuz öğrencilerimizin taban puanları ise 8’inci ve 9’uncu sırada yer almıştır. 

Tıp Fakültemize bu yıl 20 tam burslu, 20 yarı burslu öğrenci yerleştirilmiştir. Tam burslu öğrencilerimizin sıralaması 13 ve 687 arasındayken, yarı 
burslu öğrencilerimizin sıralaması 1324 ve 6974 arasında gerçekleşmiştir. Taban puan sıralamasına göre bu bölümümüz Hacettepe (İngilizce ve 
Türkçe), Cerrahpaşa (İstanbul Üniversitesi) ve Fatih Üniversitesi’nden sonra  (10 öğrenci almıştır) 5’inci sırada yer almıştır. 

Elde edilen sonuçlara genel olarak bakıldığı 
zaman üniversitemize bu yıl yerleştirilen 
öğrencilerin geçtiğimiz yıllara göre daha 
başarılı öğrenciler olduğu görülmektedir. 
Geçtiğimiz yıl öğrencilerimizin en başa-
rılı %60’ı ilk 100,000’den gelirken, 2010 
yılında öğrencilerimizin en başarılı %60’ı ilk 
40,000’den gelmektedirler (Grafik 4).

Grafik 4: Yerleştirilen öğrencilerin dağılımı.

HABER

Sadece taban puanlarda değil, pek çok 
programda sıralamalar ortalama olarak da 
belirgin şekilde iyileşmiştir. Bir örnek olarak, 
Grafik 3’te Ekonomi Bölümü’nün sıralama 
ortalamaları (y düzlemi) ve yerleştirilen 
öğrenci sayıları (x düzlemi) verilmektedir. Ge-
çen yıl bu bölüme yerleştirilen öğrencilerin 
sıralaması ortalama olarak 140,000 iken bu 
yıl 83,000’dir. Geçen yıl ilk 39 öğrencinin sıra-
lama ortalaması 20,000 iken bu yıl Ekonomi 
Bölümü’ne giren ilk 54 öğrencinin sıralama 
ortalaması 20,000’dir. Bu olumlu iyileşmeler 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin diğer 
programları ile İnsani Bilimler ve Edebiyat 
Fakültesi’nde gerçekleşen yerleştirme sonuç-
larında da görülmektedir.

Grafik 3: Ekonomi bölümündeki öğrencilerin ortalama sıralamaları.

Economics Economics

İL
1993’TEN 

BERİ
2010 2009 2008 2007

TOPLAM 9,296 915 870 810 794

İSTANBUL 5,651 513 539 503 477

%61 %56 %62 %62 %60

Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin 
önemli bir bölümü İstanbul’dan gelme-
ye devam etmektedirler (Tablo 3). Bu yıl 
söz konusu oranda küçük bir gerileme 
görülmektedir. Bu gerilemeyi önümüzdeki 
yıllarda devam ettirmek önemli öncelikleri-
mizden biri olmaya devam edecektir. Tablo 3: İstanbul'dan gelen öğrencilerin oranı.



35

Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin me-
zun oldukları liseler Tablo 4’te verilmektedir. 
Bu yıl da, daha önceki yıllarda olduğu gibi, 
Vehbi Koç Vakfı Koç Lisesi ve Robert Lisesi en 
çok öğrenci gönderen liselerin başında yer 
almışlardır.

LİSE 2010 1993-2010

VEHBİ KOÇ VAKFI KOÇ ÖZEL LİSESİ , İSTANBUL 41 453 

ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ , İSTANBUL 27 336 

ÖZEL SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ , İSTANBUL 27 180 

İSTANBUL GALATASARAY LİSESİ 20 143 

ÖZEL SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ , İSTANBUL 19 244 

ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ , İSTANBUL 18 245 

ÖZEL NOTRE DAME DE SION FRANSIZ LİSESİ 18 158 

ÖZEL ALMAN LİSESİ , İSTANBUL 17 170 

ÖZEL SAINT PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ, İSTANBUL 17 53 

ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ , İSTANBUL 15 194 

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ , İSTANBUL 15 139 

ÖZEL İZMİR AMERİKAN LİSESİ 14 248 

BORNOVA ANADOLU LİSESİ , İZMİR 14 122 

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ , İSTANBUL 12 133 

ÖZEL TARSUS AMERİKAN LİSESİ , İÇEL 11 118 

ÖZEL İTALYAN LİSESİ , İSTANBUL 10 106 

ÖZEL TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ 10 66

ÖZEL ISIKKENT LISESI, IZMIR 9 11

ANKARA TED KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ 8 58

ÖZEL İNANÇ LİSESİ, KOCAELİ 8 29

ÖZEL HİSAR EĞT.VKF.ÖZEL KEMER KÖY LİSESİ 8 15

ÖZEL SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ , İZMİR 7 53

ÖZEL MEF LİSESİ, BEŞİKTAŞ, İSTANBUL 7 102

BEŞİKTAŞ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ , İSTANBUL 7 109

ŞÜKRÜ ŞANKAYA ANADOLU LİSESİ, BURSA OSMANGAZİ 7 21

ÖZEL SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU 7 136

ANKARA FEN LİSESİ 7 17

İSTANBUL LİSESİ 7 131

DİĞER 528

Tablo 4: Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin mezun oldukları liseler.

Yeni açılan bölümlerimizden bir 
diğeri olan Medya ve Görsel Sanatlar 
Bölümü’ndeki burslu 5 öğrenci ilk 
300’den, %50 burs kategorisindeki 5 
öğrenci ilk 10,000’den, bu bölümdeki 
burssuz 15 öğrencinin en düşük puan 
alanı ise 102,000’den geldi.

Burslu öğrenci sayısını her geçen yıl artıran Koç Üniversitesi, başarılı gençler için 
yeni kaynaklar yaratmaya devam ediyor. Üniversitemizdeki her üç öğrenciden 
ikisi, burs desteklerinden yararlanıyor. Başarı bursları kapsamında bu yıl ilk 
kez verilen Semahat-Nusret Arsel ve Suna-İnan Kıraç Üstün Başarı Bursu, Koç 
Üniversitesi’nin çeşitli programlarına en üst sıralarda yerleştirilen 30 öğren-

ciyi kapsıyor. Bursların en az üçer adedi Hukuk ve Tıp Fakülteleri’ne ayrılmış 
durumda. Bu burstan yararlanan öğrenciler, 2 bin TL tutarındaki giriş başarı 
ödülünü almaya hak kazanıyor. Eğitim ücretinin tamamından muaf olarak 10 ay 
süreyle 500TL burs desteği alıyor, yurtlarda iki kişilik odalarda kalabiliyor. Ayrıca 
öğrenim süresince öğrencilerin ders kitabı giderleri de karşılanıyor. 

Yeni bir fırsat: 
Semahat-Nusret Arsel ve Suna-İnan Kıraç Üstün Başarı Bursu
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SÖYLEŞİ

Dünyada Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan 
şirketler arasında yer alan Koç Holding, 
Koç Üniversitesi iş birliğiyle, sanayi ve 
üniversite iş ortaklığının Türkiye’de bu 
yapıdaki ilk ve tek örneği olan Inventram‘ı 
kurdu. Bize Inventram A.Ş.’nin kuruluş 
öyküsünü ve yapısını anlatır mısınız?
Günümüz iş dünyasında bilgi, teknoloji ve 
inovasyon, rekabet gücünün en önemli 
unsurları haline geldi. Bu nedenle gerek şir-
ketler gerekse ülkeler seviyesinde yatırımlar 
bu alana daha fazla odaklanıyor, rekabet de 
giderek yoğunlaşıyor. İnsan hayatında son 
yüzyılın getirdiği gelişmeler ve standartların 
hızla yükselişi, beraberinde çözülmesi gere-
ken birçok problemi de doğurdu. Bunların 
çözümü yaratıcılık, teknoloji ve araştırma-

geliştirme altyapılarının varlığıyla mümkün 
olabiliyor. Dünyada üretim düşük maliyetli 
işçilik bölgelerine kaydıkça, Türkiye’nin tek-
noloji geliştirerek gelecekteki uluslararası po-
zisyonunu sağlamlaştırma gereksinimi daha 
da artıyor. Teknoloji ise buluştan filizleniyor. 
Buluş desteklenir ve çevresi iş modeli ile 
örülürse, ticari bir teknoloji olabilme fırsatını 
yakalıyor. 

Bir “buluş” veya “fikir”in hayata geçirilerek 
ticari başarı elde etmesi, oldukça uzun ve 
zorluklarla dolu bir süreç. Bu sürecin en 
önemli aşamalarından biri, fikir veya buluş 
sahiplerinin projelerinin geçerliliğini kanıtla-
yarak olgunlaştırma ve yatırım yapılabilir se-
viyeye getirmesidir. Girişimciler bu aşamada 

Bir fikrim var!

Koç Holding ve Koç Üni-
versitesi işbirliğiyle kuru-
lan Inventram’ın çekirdek 
ekibi şu sıralar yoğun bir 
çalışma içinde. Fark yara-
tacak bir fikri, buluşu ya 
da projesi olduğuna ina-
nan herkesin başvurusuna 
açık olduklarını belirten 
İnventram Genel Müdürü 
Cem Soysal, sorularımızı 
yanıtladı. 
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“kuluçka dönemi” veya “başlangıç sermayesi” 
desteklerine ihtiyaç duyar. Bu dönemde 
projelerle ilgili belirsizlikler halen çok yüksek 
düzeyde olduğu için, maddi ihtiyaçlar diğer 
aşamalara göre düşük olmasına rağmen, ge-
leneksel yollardan destek bulunması son de-
rece zor olur. Özel mekanizmalar gereklidir. 
Koç Grubu, ülkemizde bu alanda önemli bir 
eksiklik olduğunu tespit etti. Diğer taraftan 
üniversitelerimizde gün geçtikçe artan sayı-
da bilimsel araştırma ve buluşa imza atılıyor. 
Bunların birçoğu ticarileşme potansiyeline 
sahip. Ancak üretilen bu bilgiyi uygulamaya 
geçirmeye, sanayinin kullanımına sunmaya 
veya pazarlamaya yönelik mekanizmalar he-
nüz gelişmiş değil. Bu tespitler, Inventram’ın 
kuruluşunu gündeme getirdi. 

Inventram, erken aşamadaki projeleri destekle-
mek veya ortak olmak yoluyla bilim insanı, bu-
luşçu ve girişimcilerin önünü açmayı hedefle-
yecek. Diğer taraftan Türkiye sanayisinin yeni 
teknoloji ve fikirlerle beslenmesi için fırsatlar 
oluşturacak. Inventram A.Ş. bu problemleri 
adresleyen bir yapılanma olarak doğdu.   

Buluş sahipleri ve girişimciler için 
Türkiye’de en önemli başvuru noktası 
olmayı hedefleyen Inventram, bu hedefini 
nasıl gerçekleştirecek?
Kısa vadede pazar potansiyeli vaat eden ino-
vatif fikirleri, keşfedip ticarileştirerek, insan-
ların hayat standardını yükseltecek ürünlere 
ve hizmetlere dönüştürmeyi hedefliyoruz. 
Uzun vadeli vizyonumuz ise Inventram ismi-

ne bir anlam yüklemek, güçlü bir algılama 
yaratmak: Buluş sahipleri ve girişimciler için 
Türkiye’de lider başvuru noktası olabilmek. 
Bunu gerçekleştirebilmek için, vereceğimiz 
destek modelinin sadece sermaye yatırımı 
değil, şirket yönetim bilgisi, ürün geliştirme 
altyapısı, iş kanalları oluşturulması ve müşteri 
yönetimini de içermesine özen göstereceğiz.

Inventram aracılığıyla sağlık/biyoteknoloji, 
internet ve mobil tabanlı hizmetler, enerji, 
bilgi ve iletişim teknolojileri, otomotiv, sa-
vunma sanayi teknolojileri, dayanıklı tüketim, 
çevre teknolojileri, nanoteknoloji, tarım ve 
gıda teknolojileri, malzeme bilimleri ve kimya 
sektörlerine katma değer yaratacak açılımlar 
getirmeyi planlıyoruz. Bu 11 ayrı teknoloji 
alanında desteklenecek projelerin tespiti, 
iş geliştirme çalışmaları ve değerlendirme 
aşamalarını bir bütün halinde yürütecek olan 
Inventram, fikri sermayeye iki aşamalı olarak 
destek verecek; İlk aşama kuluçka dönemi 
olarak adlandırdığımız dönemi kapsıyor. 
Kuluçka dönemi fikir ve buluşları koruma, 
geliştirme ve doğrulama dönemidir. 

Bu aşamada fikri mülkiyet haklarının ticari 
olarak koruma altına alınması, patentlenmesi, 
yönetilebilir ve pazarlanabilir hale getirilmesini 
içeren sürecin riskleri üstlenilir. İkinci aşa-
mayı ise gelişme potansiyeli olan projenin 
şirketleştirileceği “başlangıç / erken aşama 
seviyesi” dönemi olarak adlandırıyoruz. Bu 
aşamada projenin iş modeline dönüştürüle-
bilmesi için ofis, teknoloji, insan kaynağı gibi 

altyapıların sağlanması esastır. Organizasyon 
ve iş planı oluşturmak için gereksinim du-
yulan fonlama ve yönetim desteği verilerek 
şirket değeri yaratmak hedeflenir.

Inventram’a kimler başvurabilir, başvuru 
koşulları nelerdir?
Inventram’a fark yaratacak bir fikri, buluşu, 
projesi olduğuna inanan herkes başvurabilir. 
Başvuru, bilimsel bir Ar-Ge süreciyle des-
teklenmiş üniversite öğretim üyesi projesi, 
teknolojiyi işe dönüştürme arzusu ve bilgisi 
olan bir girişimci projesi veya bir üniversite 
öğrencisinin sağlam bir teknoloji fikri de 
olabilir. Proje ve fikir sahipleri bize www.
inventram.com adresindeki şirket portalımız-
da yer alan basit ve hızlı doldurabilecekleri 
başvuru formuyla hemen ulaşabilirler. Buraya 
gelen her proje detaylı bir eleme ve inceleme 
sürecinden geçirilir, hepsi ayrı ayrı değerlen-
dirilir.

Türk sanayinin gelişimine nasıl bir katkı-
da bulunacaksınız?
Inventram Türkiye’de sanayi–üniversite 
iş birliğinin şirketleşen ilk örneği. Koç 
Topluluğu’nun sanayi alanındaki liderlik tec-
rübesini, iş yönetimini, eşsiz Ar-Ge gücünü 
ve lider kanal yapısını, Koç Üniversitesi’nin 
uluslararası bilim ve entelektüel kapasitesiyle 
dünya standartlarındaki fakülte kadrosuyla 
bir araya getiriyor. Bu da Inventram’ın sektör-
deki en temel farklılığı. Kurulduğu günden 
bu yana toplumu en son yeniliklerle tanıştır-
mayı prensip edinmiş ve Türkiye Ar-Ge’sine 

Cem Soysal: 
“Inventram, Türkiye’de sanayi–üniversite iş birliği-
nin şirketleşen ilk örneğidir.”
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yön veren bir grubun içinde doğmuş olması, 
Inventram’ın inovasyona yaklaşım kültürü-
nün en bariz göstergesi. Türkiye’de fikirleri 
ticari iş modellerine taşıyan başlangıç ve 
erken aşama desteklerinde büyük bir boşluk 
var. Ürün, hedef pazar, müşteri segmentleri 
ve finansallar olgunlaştığında şirketinizle 
ilgilenen büyük yatırımcılar her alanda mev-
cut. Ancak işi bu seviyeye taşıyacak kaldıraç 
mekanizmalarından yoksunuz. Inventram bu 
boşluğu dolduracak misyonu üstleniyor. 

Yatırım kriteleriniz ve proje seçimleriniz 
hakkında bilgi verir misiniz?
Öncelikle fikrin arkasındaki “insan” bizi 
ilgilendiriyor. Fikirler ancak doğru icraatlar 
ile başarılı ürünlere dönüşebilir. Bizim, fikrin 
sahibinin yapabilirlikleri konusunda mutlaka 
ikna olmamız gerekiyor. Bir fikrin ya da pro-
jenin bazı temel sorulara cevap vermesi çok 

önemli. Örneğin: Fikri ortaya atan kişi alanın-
da profesyonel bir eğitime ve geçmişe sahip 
mi? Fikrini hayata geçirebilecek bir bilgisi, iş 
tecrübesi var mı? Bir işletme yapısı altında 
faaliyet gösterildiğinde etkin olabilecek bir 
kişi mi? Verilen iş bölümü içinde projesini 
ürünleştirebilir mi? Projeler, kritik bir sorunu 
adresliyor mu? Çözüm ve inovasyon getiriyor 
mu? Toplumun hayatı açısından farklılık ya-
ratıyor mu, kolaylık sunuyor mu? O sorunun 
var olduğu pazarda rekabet ortamı nedir? 
Pazarın büyüklüğü ve geleceği nedir? Ortaya 
çıkacak olan ürün ya da hizmet bir maliyet 
avantajı getiriyor mu? Kitlelere ulaştırılabilir 
mi? Ayrıca girişimciler geliştirmeyi planla-
dıkları ürünün içinde yer alacağı pazarın 
dinamiklerini rekabet, fiyatlama ve segment-
ler anlamında çok iyi bilmeliler. Aksi takdirde 
“ben bunu tasarladım, bu iyi satar” derlerse 
çok büyük hayal kırıklığına uğrarlar.

Yerli Silikon Vadisi olmak için kendinize 
ne kadar süre biçtiniz?
Yerli Silikon Vadisi bizim projemizin konsepti-
ni anlatan isabetli bir benzetme. Rektörümüz 
ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Um-
ran Bey’in ABD’de uzun yıllar başarılı çalışma-
lara imza attığı Stanford Üniversitesi, Silikon 
Vadisi’nin kalbi niteliğinde. Dünya üzerinde 
bilimin ticarileştirilerek toplumsal hayata bu 
yoğunlukta ve başarıda sunulduğu en büyük 
merkez bu bölgedir. Bu kültür ve tecrübenin 
şimdi Inventram’ın yönetim kurulunda yer 
alması, hızlı ve isabetli ilerleyişimiz açısından 
bize büyük bir avantaj sağlayacak. Ar-Ge’yi 
hangi oranda toplumun hayat standardını 
yükseltecek ürün ve servislere dönüştü-
rebilirsek, o oranda “Yerli Silikon Vadisi’ni 
yaratabiliyoruz” diyeceğiz.

Kadıköy Maarif Koleji sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne 
girdi. İnşaat Mühendisliği lisans derecesi alarak mezun oldu. İş 
yaşamıma 1987’de sanayi inşaat projelerinde başladı. 1989’da yük-
sek lisans eğitimi için ABD’ye gitti. Pace University’den Bilgisayar 
Bilimleri yüksek lisans ve Columbia University’den pazarlama yö-
netimi dereceleri aldı. 1992 senesinde ABD'de tekstil sektöründe 
enformasyon sistemleri direktörü olarak iş hayatına atıldı. 1994'de 
Türkiye’ye dönerek İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Bilgi Sis-
temleri Merkezi'nde sistem grup yöneticisi olarak görev aldı. 1997-
2002 seneleri arasında, Zorlu Holding bünyesinde kuruluşunu 
başlattığı Vestelnet A.Ş.'nin genel müdürlüğünü yürüttü. Vestel-

net, VeezyGo gibi pazarlama modelleriyle 74 milyon dolar satış ci-
rosuna ulaştı ve  Türkiye’nin ikinci büyük internet servis sağlayıcısı 
oldu. Sonra sırasıyla Teknoloji Holding’de tasarım hizmetleri ve 
üretim grubu şirketleri grup başkanı, Doğan Holding’de portal ve 
içerik grubu şirketleri grup başkanı olarak çalıştı. 2007’de Fujitsu 
Siemens Computers Türkiye Ülke Müdürü olarak göreve başladı. 
Ekibiyle şirketi 117 milyon dolar satış cirosuna taşıdı. 2010’da In-
ventram A.Ş.’yi hayata geçirme misyonuyla Koç Holding’e katıldı. 
Bir Koç Holding–Koç Üniversitesi işbirliği olan Inventram, çekirdek 
ekibiyle şu sıralar yoğun faaliyette...  

Cem Soysal kimdir?

Inventram, erken aşamadaki projeleri desteklemek veya ortak olmak yoluyla 
bilim insanı, buluşçu ve girişimcilerin önünü açmayı hedefliyor.

SÖYLEŞİ
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Müze Gibi Projesi’nin kavramsal çerçevesi 
nedir?
Bige Duyulmuş: Müzelerin küratörler ya 
da bu alandaki araştırmacılar için mesleki 
bir terapi merkezi olmadığı, tüm toplama, 
iyileştirme ve sergileme çabalarının asıl 
amacının ne olduğunu sorgulayan bir yazarın 
cevabıydı aslında bizi tetikleyen. Yazar 
demişti ki, müzelerin asıl amacı sahip olduğu 
eser ve bilgilerin her yaştan ve her türlü 
geçmişten insanla paylaşılmasını sağlamak 
ve onların sunulan bilgi ve kültür birikimine 
dâhil olmalarına izin vermektir . Türkiye’de 
aslında modası geçmiş ve sıkıcı mekanlar 
olarak nitelenmeye hapsolmuş yerler olan 
müzeler, özellikle de son 10 yıldır özel ve 
üçüncü sektörlerin tetiklediği özel müze 
girişimleriyle çağdaş müzecilik uygulamaları-

nı benimsemeye başladılar. Bu projeye dâhil 
olan bizler müzelerin insanlar arası etkileşim, 
yaratıcılık ve keyif merkezleri haline dönü-
şebilecek bilgi kaynakları olduğuna inanıyo-
ruz. Günümüzde özellikle de gelişmiş batı 
ülkelerinde eserden çok eğitim ve ziyaretçi 
odaklı müzecilik olarak kavramsallaştırılan 
yaklaşımdan hareket ederek, “Müze Gibi” 
temalı bir proje oluşturmak üzere yola çıktık. 
Hiçbir anlam yüklenmemiş bir mekanda, taze 
bir sanatçının hayattan yola çıkarak oluş-
turduklarını, izleyenleri olacak toplulukla, 
inandığı bir ortamın suretinde paylaşmasıydı 
amacımız.

Proje ekibi kimlerden oluşuyor?
Bige Duyulmuş: Üç kişilik bir proje ekibimiz 
var.  Ben, Seçil ve Begüm. Üçümüz de Koç 

kültür ve sanat 
projesi

Koç Üniversitesi mezunları 
Seçil Kınay, Bige Duyulmuş ve 
Begüm Gazioğlu, “Müze Gibi” 
kültür ve sanat projesiyle fark 
yarattılar. İşte, Müze Gibi’nin 
hikâyesi…

“Müze Gibi” 

MEZUNLAR
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Üniversitesi mezunuyuz. Seçil sanatçımız. 
KU Art Club’ın kurucu üyelerinden ve iki 
dönem Art Club başkanlığı yaptı.

Proje fikri nasıl doğdu?
Seçil Kınay: İlk olarak 2010 yazının başında 
Bige’yle bu proje fikrini geliştirmeye başla-
dık. Biz, Koç Üniversitesi Anadolu Medeni-
yetleri ve Kültürel Miras Yönetimi Yüksek 
Lisans Programı vasıtasıyla tanışıyoruz. 10 
yıldır yaptığım yağlıboya ve farklı teknik-
lerdeki resimlerimi Bige’yle paylaştığımda, 
bu eserleri deneysel bir ortamda sergileme 
fikri doğdu. Bunun üzerine bir sergi projesi 
geliştirdik. Sergi içeriği ve tasarımı, proje 
ve internet sitesi ve içeriğinin oluşturul-
ması gibi konularda çalıştık. Daha sonra 
Begüm projeye katıldı ve serginin hayata 
geçirilmesi konusunda daha profesyonel 
bir vizyona sahip olduk.

Bu projeyle amacınız nedir?
Bige Duyulmuş: Bu projenin en öncelikli 
amacı Seçil’in 10 yılı aşkın zamandır yarat-
tıklarının izleyiciyle inandığı bir ortamda 
doğru bir şekilde buluşturulması. Bu 
buluşmanın da alelade bir buluşma olma-
ması için, kültür ve sanat alanında özellikle 
de yönetim ve iletişimi konusunda ortak 
değerleri paylaşan üç kişi buluştuk. Kendi 
çabamızla, öğrendiklerimizi deneyebilece-
ğimiz, inandıklarımızı aktarabileceğimiz bir 
ortam yaratmak istedik. Seçil’in eserlerinin 
her birimizin söylemek istediklerine tercü-
man olduğunu ifade edebiliriz.

Neden Müze Gibi?
Seçil Kınay: Müze Gibi olarak adlandır-
mamızda, hem sergileme şekli hem de 

detaylarla yaratmaya çalıştığımız ortamın 

bir evin odaları da olsa modern bir müze 

mantığında hazırlanması yatıyor. Bunun 

en önemli nedeni proje üyeleri olarak müze 

kurumunun topluma yararları konusundaki 

hassasiyetimiz. 

Seçil’in sergideki eserlerini anlatabilir 
misiniz?
Bige Gazioğlu: Sergideki çalışmalar 2000-

2010 yılı gibi oldukça geniş bir zamanı 

kapsıyor, bu yüzden hem duygusal, hem 

de teknik açıdan Seçil’in eserlerindeki de-

ğişimi gözler önüne seren retrospektif bir 

sergi diyebiliriz. Eserlerde renkler en çok 

göze çarpan öğe olarak karşımıza çıkıyor. 

Seçil konudan çok hislerinin yönlendirdiği 

şekilde figürler ve mekanlar resmetmiş.

Çoğunlukla tuval üzerine yağlıboya veya

karışık teknik olmakla birlikte MDF’nin

zemin olarak kullanıldığı bir seri resim de

bulunuyor. Yine de farklı malzeme ve yön-

temlerden (yazı gibi) tablolarının içerisinde

faydalanıyor. Sergide, üç adet de yerleş-

tirme çalışması var. Bu çalışmalar Seçil’in 

sosyoloji altyapısının verdiği sorgulama 

dürtüleriyle oluşmuş, kendisinin bir parçası 

olduğu topluma, aileye ve toplumsal cinsi-

yete bakışını ve duruşunu ortaya koyduğu 

işler olarak sergiyi tamamlayıcı bir nitelik 

taşıyor.

Ayrıca, yine Koç Üniversitesi mezunların-

dan Kuntay Alpman da hem serginin ama-

cını hem de Asteroid adlı yerleştirmenin 

oluşumunu anlatan bir video çalışmasıyla 

projeye katkıda bulundu.

“Müze Gibi” temalı bir proje oluşturmak üzere yola çıktık. Hiçbir anlam yüklenmemiş 
bir mekanda, taze bir sanatçının hayattan yola çıkarak oluşturduklarını, izleyenleri olacak 
toplulukla, inandığı bir ortamın suretinde paylaşmasıydı amacımız.

MEZUNLAR
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BEGÜM GAZİOĞLU
Koç Ekonomi, 2006 Mezunu 
Saint Joseph Fransız Lisesi’nin ardından 
Koç Üniversitesi Ekonomi’den mezun 
oldu.  İtalyanca Kulübü’nde başkanlık 
dahil aktif görevler üstlendi. 2006’da 
Roma’da Domus Academy’de Kültür-
Sanat Tasarım ve Yönetimi üzerine yük-
sek lisans yaptı. Daha sonraki yıl Roma’da 
kalarak hayranı olduğu Caravaggio üzeri-
ne sergiler düzenleyen Romartificio adlı 
bir şirkette stajını tamamladı. ‘The World 
of Whirling Dervishes’ adlı bitirme proje-
siyle yabancılara kültürel öğeler aracılı-
ğıyla Sufi inancı ve Mevlana’yı tanıtmayı 
amaçladı. İstanbul’a döndükten sonra 
kişisel ve kurumsal sanat projelerine da-
nışmanlık yapmaya başladı. Aksigorta’nın 
50. kuruluş yıldönümü için Bihrat Mavi-
tan, Aziz Sarıyer, Han Tümertekin, Bennu 
Gerede, Ela Cindoruk, Tan Mavitan, Derin 
Sarıyer ve Oytun Berktan’ın yer aldığı Ak-
sigorta Sanat Projesi’nin danışmanlığı ve 
yöneticiliğini yaptı. Ayrıca Sevinchy adı 
ile de bilinen genç sanatçı Sevinç Yıldız’ın 
‘The Headliners’ ve ‘21st Century Ladies 
of Istanbul’ başlıklı kişisel sergilerinde 
danışman olarak görev aldı. ‘Müze gibi’ 
kendisinin üçüncü kişisel sergi projesidir. 
Kariyerine kurumsal şirketler ve genç 
sanatçılar için kültür-sanat projeleri dü-
zenleyerek devam etmeyi amaçlıyor. 

SEÇİL KINAY
Koç Sosyoloji, 2004 Mezunu
Seçil ortaokul yıllarını Kocaeli Koleji’nde, 
liseyi Ankara ODTÜ Koleji’nde ve üniversi-
teyi İstanbul Koç Üniversitesi’nde okudu. 
Hayatının dönüm noktalarından biri olan 
1999 Depremi’yle tetiklenen çizim ve 
resmetmeye yönelik ilgi ve yeteneği, özel-
likle üniversite yıllarıyla çakıştı. Üniversite 
boyunca Sanat ve Tiyatro Kulüplerinde 
aktif roller aldı. Koç Üniversitesi’nde iki 
dönem New Yorklu sanatçı Mike Berg'den 
Contemporary Art dersleri aldı ve kavram-
sal sanat denemelerini de bu dönemde 
Sanat Kulübü aracılığıyla gerçekleştirdi. 
2005 yılında yine Koç Üniversitesi’nde tam 
burslu olarak Anadolu Medeniyetleri ve 
Kültürel Miras programında yüksek lisans 
yapmaya başladı. Yüksek lisans tezinde, 
“Müzede Eğitim” konusuna eğildi ve Bod-
rum Sualtı Arkeoloji Müzesi için 10-12 yaş 
grubu çocuklara yönelik bir eğitim prog-
ramı sundu. 2006 yılında New York’da 
Rebecca Schweiger’ın sanat atölyesine 
katıldı, teknik açıdan kendini geliştirme-
ye başladı. Kendini tanımak ve deneyim 
edinmek adına çok sayıda farklı alanı 
denedi, sırasıyla; 2003’de P Sanat Dergisi 
editör asistanlığı, 2004’de Çağdaş Sanat 
Fuarı kapsamında P Sanat Dergisi satış ve 
tanıtımı, 2004’de Galeri Artist çatısı altında 
Ertuğrul Ateş’in asistanlığı, 2005-2007’de 
Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma 
Asistanlığı, 2006’da ÇEKÜL’de gönüllülük 
ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde 
yaz stajı, 2006-2007’de ise İstanbul Ar-
keoloji Müzeleri’nde gönüllü eğitmenlik 
yaptı. Eylül 2007’den beri de Vehbi Koç 
Vakfı’nda Proje Yöneticisi olarak çalışıyor.

BİGE DUYULMUŞ 
Koç Ekonomi, 2005 Mezunu
Liseyi Koç Özel Lisesi’nde, üniversiteyi 
Koç Üniversitesi Ekonomi’de tamam-
ladı. 2003–2004 yılında Milano’da 
değişim öğrencisi olarak bir dönem 
Bocconi Üniversitesi’ne devam etti. Bir 
sonraki yıl Floransa’da burslu olarak 
Linguaviva’ya İtalyancasını geliştirmeye 
gitti. Üniversite sonrası üç yıla yakın 
içecek sektöründe lider özel bir şirkette 
pazar araştırma ve marka yönetimi 
konularında görev aldı. Araştırma ve 
yönetim ilgi alanları arasındaydı, ikisini 
kültür ve sanat alanına taşımak istiyordu. 
Çalıştığı dönemde Bilgi Üniversitesi’nin 
Domus Academy ortaklığında yürüttüğü 
Tasarım Kültürü ve Yönetimi Sertifika 
programına devam etti. Kültür ve sanat 
alanında iyi bir yönetici olmak için 
eksiklerini tamamlaması gerektiğine 
inandı ve Koç Üniversitesi’deki Anadolu 
Medeniyetleri ve Kültürel Miras Yönetimi 
Programı’na tam burslu olarak 2008’de 
başladı. 2009’da Pera Müzesi’nde müze 
yönetimi ve pazarlama alanında ve 
Koç Holding Kurumsal Sosyal Sorum-
luluk Koordinatörlüğünde yaz stajlarını 
tamamladı. Halen üzerinde çalışmakta 
olduğu sosyal sorumluluk ve vakıfçılık 
adı altında kültür ve sanata yapılan 
özel sektör yatırımlarını incelediği ve 
model olarak Vehbi Koç Vakfı ve bazı 
Koç Holding şirketlerini ele aldığı bir tez 
çalışması bulunuyor. 

MEZUNLAR



42

MEZUNLAR

Eğitiminizden ve bugüne kadar yaptığı-
nız çalışmalardan bahseder misiniz?
2003 yılında Koç Üniversitesi’nden mezun 

oldum. Evlilik ve Aile Terapisi konusunda 

2005’te Syracuse Üniversitesi’nden master, 

2008’de Florida State Üniversitesi’nden 

doktora derecesi aldım. Florida State 

Üniversitesi’nde bir yıl ders verdikten sonra 

2009’da Assistant Professor olarak California 

State Üniversitesi’nde çalışmaya başla-

dım. Eğitim hayatımın paralelinde birçok 

klinikte, aile ve çift terapisti olarak çalıştım. 

Şimdi de Los Angeles’ta bir klinikte evlilik 

ve aile terapistiyim. Uzmanlık alanlarım 

arasında evlilik öncesi ve de evliliğe ha-

zırlanan çiftler, boşanma, şiddet, aldatma, 

cinsel sorunlar gibi ilişki problemleri, anne/

baba ve çocuk arasındaki çatışmalar, ergenlik 

problemleri, depresyon ve kaygı bozuklu-

ğu gibi konular bulunuyor. Bunların yanı 

sıra evlilik öncesi romantik ilişkiler üzerine 

olan araştırmalarımı sürdürüyorum. Bunlar, 

birkaç makalede yayınlandı. 

Türkiye ve Amerika’daki aile ve evlilik 
yapısının benzerlik ve farklılıklarına 
yönelik gözlemleriniz nelerdir? 
Amerikan ve Türk aile yapısı oldukça farklı. 

Türk kültürü temel geleneksel çekirdek 

aile üzerine kurulu. Yeni nesilde hem 

erkekler hem de kadınlar çalışıyor olsa 

da birçok Türk ailesinde kadınlar hâla ev 

hanımı. Amerikan kültüründe bu gelenek-

sel aile yapısının oranı sadece %7. Ayrıca 

Amerika’da her yıl doğan çocukların üçte 

biri, evlenmemiş annelerin çocukları. Yani 

çocuk sahibi olmak evlilik kurumundan ba-

ğımsız bir olgu. Bunun yanı sıra Amerika’da 

aile ilişkileri bireysellik üzerine kurulu. 

Çocukların 18 yaşını doldurduktan sonra 

evi terk etmeleri ve kendi başlarına yaşa-

maları bekleniyor. Türkiye’de ise çocuklar 

evlenene kadar aileleriyle birlikte yaşıyor. 

Aynı zamanda aile ilişkileri daha hiyerarşik 

bir düzene göre işliyor. 

İki kültür arasındaki boşanma oranları da 

farklılık gösteriyor. Son yıllarda Türkiye’deki 

Yaz okulunda bir Koç mezunu

Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü 
mezunlarından Rakel Delevi yurtdışında 
saygın bir akademisyen. Bu yaz Koç 
Üniversitesi’nde ders vermek üzere 
okuluna dönen Rakel Delevi, Kule’nin 
sorularını yanıtladı.
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boşanma oranlarında büyük bir artış göz-
lemleniyor. Fakat buna rağmen Amerika’da 
boşanma oranları %49-50 arasındayken 
Türkiye’de %14 civarında. 

Aile yapılarında farklılık olsa da evlilikte 
yaşanan problemler genel olarak benzerlik 
gösteriyor. Geçimsizlik, kronik kavgalar, 
iletişim problemleri, cinsel problemler gibi 
konular her ilişkide yaşanıyor. Türkiye’de 
kıskançlık olgusuna daha sık rastlanıyor. 
Amerika’da ise madde ve alkol bağımlı-
lığından dolayı yaşanan problemler ön 
plana çıkıyor.

Koç Üniversitesi yaz okulunda ders 
verdiniz. Dersin içeriğinden ve katılım-
cılardan bahseder misiniz?
Bu yaz Evlilik ve Aile Terapisine Giriş dersi 
verdim. Bu dersin amacı, özellikle ilerde 
terapist olarak çalışmak isteyen psikoloji 
öğrencilerine klinik psikolojinin bu özel 
alanıyla ilgili teorik ve pratik temel bilgi 
vermekti. Dersi alan 14 kişi içinde birçok 
öğrenci ilerde klinik psikolog olarak çalış-
mak istediği için bu dersi aldığını belirtti. 
Öğrencilerin yaklaşık %80’i 4. sınıftaydı.

Çoğu terapi alanında yüksek lisans yap-
mayı planlıyordu. Ders süresinde, teorik 
bilgilerin dışında, terapi dünyasında sıkça 

kullanılan tekniklerden bahsettik. Kendi 
klinik deneyimimde karşılaştığım birçok 
vakayı onlarla paylaştım. Öğrenilen teknik-
lerin bu vakalar üzerindeki uygulamalarını 
tartıştık. Özellikle klinik psikoloji derslerin-
de teoriyle pratik arasındaki ilişkiyi kurmak 
çok önemli. Aldığım geri bildirimlere göre 
öğrenciler dersin pratik kısmını da olumlu 
karşıladı. 

Mezun olduğunuz okula dönerek 
burada ders vermek, eski hocalarınızla 
buluşmak nasıl bir duygu? 
Öğrencisi olduğum okula hoca olarak 
dönmek hem nostaljik hem de çok mutlu-
luk veren bir deneyimdi. Hocaların mes-
lektaşı olmak çok gurur verici. Bana göre, 
Koç Üniversitesi, özellikle de psikoloji 
bölümü bir aile gibi. Bir hoca için, eski bir 
öğrencinin okulda ders verdiğini görmek 
bir ailenin çocuklarının başarılarıyla gurur 
duymasına benzetilebilir. Yaz boyunca, 
hocalarla olan iletişimimde bunu göz-
lemledim. Koç Üniversitesi’nin başarıla-
rımdaki katkısı çok büyük. Üniversiteye 

olan borcumu tekrar eğitimle ödemek 
gurur vericiydi. Umarım, böyle fırsatlar yine 
karşıma çıkar ve Koç Üniversitesi’nde tekrar 
ders verme imkanı bulabilirim. 

Koç Üniversitesi’nde aldığınız eğitimin 
size sağladığı katkılar nelerdir?
Psikoloji alanında aldığım eğitim, beni 
lisansüstü programlara çok iyi hazırladı. 
Koç Üniversitesi’ndeki imkanlar, değerli 
hocalarımızın yüksek beklentileri ve sonsuz 
destekleri beni motive etti, hedeflerimi 
daha iyi belirlememe yardımcı oldu. Mes-
leki başarılarımın çoğunu kuşkusuz ki Koç 
Üniversitesi Psikoloji bölümünden aldığım 
eğitime borçluyum. 

Bundan sonraki hedef ve projeleriniz 
nelerdir?
Kısa vadedeki planlarımda Amerika’da 
öğretim görevlisi, evlilik ve aile terapisti 
olarak çalışmak ve kendimi hem akademik 
hem de klinik alanlarda geliştirmeye devam 
etmek var. Bunun yanı sıra romantik ilişkiler 
alanında akademik araştırmalara devam 
ediyorum. Bunları çeşitli kongrelerde sunu-
yorum. Bu araştırmalar arasında Amerika’da 
yaşayan Türklerin romantik ilişkilerini ele 
alan projeler de yer alıyor. Umarım, ileride 
Türkiye’deki romantik ilişkiler alanında bir 
kitap yazma imkanı bulabilirim.

Öğrencisi olduğum okula hoca olarak dönmek hem 
nostaljik hem de çok mutluluk verici bir deneyimdi.

Umarım ileride Türkiye’deki 
romantik ilişkiler alanında kitap 

yazma imkanı bulabilirim.
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İŞLETME ENSTİTÜSÜ

Vehbi Koç’un “Sermaye ne kadar önemliyse, 

yönetici geliştirmek de o kadar önemlidir” 

sözünü temel alan Koç Üniversitesi İşletme 

Enstitüsü firmaların özel ihtiyaçlarına yönelik 

Yönetici Geliştirme Programları sunuyor. 

Hayat boyu eğitim felsefesinden hareketle 

çalışanların kişisel ve profesyonel eğitim-

lerine katkıda bulunmak amacıyla firma 

talepleri titizlikle incelenerek firmaların 

ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak prog-

ramlar tasarlanıyor.  

Yönetici Geliştirme Programları revaçta

Seçkin eğitmenler tarafından verilen Yönetici Geliştirme 
Programları, merkezi konumu ve çağdaş yaklaşımlarıyla 
dikkat çeken İstinye Kampüsümüzde… 
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Firmaya özel eğitimler tasarlanıyor
Yönetici geliştirme ihtiyaçları her zaman paket 
eğitimlerle karşılanamıyor. Bu tip durumlarda 
firmanın organizasyon yapısı ya da içinde 
bulunduğu sürece uygun (yeniden yapılanma 
vb) olarak özel tasarlanmış eğitimlere gereksi-
nim duyuluyor. Şirketler, içinde bulundukları 
duruma ve katılımcılarının yetkinliklerine göre 
iki ile dört haftalık uzun soluklu programla-
rımızı kullanıyorlar. Daha özellikli konularda 
ise çok daha kısa süreli eğitimler veriliyor. 
Örneğin liderlik eğitimi iki gün sürüyor. 

Ekonomi, Operasyon Yönetimi ve Yönetim 
Bilişim Sistemleri, Finans ve Muhasebe, Yöne-
tim ve Pazarlama alanları kapsamındaki birçok 
konu, seçkin eğitim kadromuz tarafından 
akademik bilginin yanında özel vaka çalış-
maları ve çeşitli uygulamalarla katılımcılara 
sunuluyor. Bu etkileşimli eğitim ortamı kalıcı 
öğrenmeyi sağlarken, eğitmenlerimizin bilgi 
birikimlerini aktarmalarını kolaylaştırıyor.

Modern bir kampüs
Bugüne kadar Pfizer, Peugeot, Sony Pazar-
lama, Ceva Lojistik, Accenture, Migros, Koç 
Holding gibi Türkiye’nin önde gelen kuruluşla-
rının eğitim ihtiyaçlarına cevap veren Koç Üni-
versitesi, ayrıca T.C. Dış Ticaret Müştesarlığı’nın 
desteklediği Turquality® programının Sabancı 
Üniversitesi ile akademik ortaklığını yürütüyor.   

Koç Üniversitesi İstinye Kampüsü, Yönetici 
Geliştirme Programları’na ev sahipliği yapıyor. 
Merkezi konumu ve modern tarzıyla kurum 
ve kuruluşların konferans, toplantı ve eğitim 
ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan İstinye 
Kampüsümüz, katılımcıların bütün beklenti-
lerini tam olarak karşılıyor.  

Ekonomi, Operasyon Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri, Finans ve 
Muhasebe, Yönetim ve Pazarlama alanları kapsamındaki birçok konu, 
seçkin eğitim kadromuz tarafından akademik bilginin yanında özel vaka 
çalışmaları ve çeşitli uygulamalarla katılımcılara sunuluyor.
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İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BÖLÜMÜ

Olmayacak bir işe soyunduk bu 
sayfalarda: Kitaplara sığmayacak 
güzellik ve zenginlikte bir kenti 
kitaplarda aradık. Öyleyse ne 
gerek var, ben kentin kendisini 
gezerim diyenler olabilir bunun 
üzerine ama bir kent içinde 
yaşayanların ona yükledikleri 
anlamlarla var olmaz mı biraz da?  

İstanbul Sokakları: 101 Yazardan 100 Sokak

YKY dan çok farklı bir projenin ürünü olarak sunulmuş. Adından da anlaşılacağı gibi, Adalet 
Ağaoğlu’ndan Ahmet Oktay’a, Elif Şafak’tan Feyza Hepçilingirler’e, Küçük İskender’den Pınar Kür’e on-
larca yazar dillere destan gözlere gönüllere şenlik kentin yokuşlu inişli, kıvrılıp bükülüp, dümdüz uzayıp 
giden, daracık ya da gepgeniş, çöpten geçilmeyen ya da çiçeklerle süslü, kedi köpek cenneti sokakların-
da dolaşıp kimi zaman geçmişe, kimi zaman geleceğe uzanarak anılarını, izlenimlerini, gelecekle ilgili 
kaygılarını paylaşıyorlar. Ne ilginç sokak adları varmış meğer! “Pazar Kayığı, Tomtom Kaptan, Nacak, 
Tavukuçmaz, Kopça Sokak” adlarının ardındaki hikayeyi merak ettirenlerden, sırf bunu öğrenmek için 
gidip oralarda yürüme, esnafla, cami önünde güneşlenen ihtiyarlarla sohbet etme isteği uyandıran-
lardan sadece birkaçı. Kimi yazarlar ise ele aldıkları sokağın adını beğenmeyip yeni bir ad öneriyorlar: 
Örneğin, Adalet Ağaoğlu Bülbül Sokağı anlatmaya koyulmuşken sokağın geçirdiği değişimden dert 
yanarak, biraz da istihzalı bir tavırla yazısını şöyle bitiriyor: “Son on beş yıl içinde… [otoparkın, inşaat 
arabalarının yüzünden] inatçı bülbül dahi sesini kimselere işittiremez olmuş, belki de sürgün gitmiştir. 
Burası ise ‘Bülbül Kaçıran Sokak’ diye nüfus tazelemiştir.” Alın karıştırın, belki içinde sizin de yaşadığınız 
sokağı bulacaksınız, seslerini, kokularını, rengini, insanlarını… değişimini beğenir ya da beğenmezsiniz 
ama İstanbul gibi yirmi dört saat soluk alıp veren, devinen, dipdiri.

DÜŞEN SİLUETİ  

“İstanbul’u Sevmezse Gönül Aşkı Ne Anlar ?”: 

KENTİN KİTAP SAYFALARINA 
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İstanbul’un Ansiklopedik Öyküsü

Galata’dan

Tam da yukarıdaki satırlar yazıldığı sırada 
Kapı Yayınları’ndan çıkmış Haldun Hürel 
tarafından hazırlanmış bu kitap, demek 
sokak adlarının anlamını, arkalarındaki 
hikayeyi merak eden daha başkaları da 
varmış dedirtiyor. Onlardan biri olan yazar 
ise merak etmekle kalmayıp araştırmış ve 
bizlerle paylaşmış birbirinden ilginç sonuç-
larını araştırmasının. Yalnızca bunlar değil 
kitapta bulduğumuz; zamanla söz konusu 
sokakların nasıl bir değişim geçirdiğini, 
günümüze kadar korunmuş olanların yanı 
sıra vaktiyle oralarda bulunan tarihi eserleri 
de öğreniyoruz. Alfabetik sıralanmış 2506 
maddeden oluşan kitapta görsel malzeme 

konusunda oldukça cömert davranılmış 
olduğu sunulan 353 fotoğraftan anlaşılıyor. 
Kitabı okuyunca sokak adlarının değişme-
sinin nasıl politik bir konu  olduğunu da 
öğreniyoruz, çünkü mesela yalnızca 1927 
yılında Cumhuriyet ideolojisini yerleştirmek 
amacıyla, tam 6215 sokağın adı değiştiril-
miş. Birbirinden ilginç adlara bakıp onlar-
dan ilham almak isteyen kalem erbabı için 
birkaç özgün isim de bu kitaptan sayalım: 
Ahımşahım, Atgeçmez, Attan Düşen Ali 
Ağa, Çaçaron, Deve Bağırtan, Nane Molla, 
Kemikli Burun… gelin de bu sokakları me-
rak etmeyin ve yolunuzu bir pazar gezme-
sinde buralardan geçirmeyin! 

Galata’dan ya da özgün adıyla The View from 
Galata artık buralı olmuş, aslen Amerikalı bir 
şairin gözünden yazılmış bir İstanbul kitabı. 
Şiirleri İpek Seyalıoğu büyük bir başarıyla dili-
mize çevirmiş; ama takdir okurun elbet, çünkü 
şiirler iki dilde karşılıklı sayfalarda basılmış, şii-
rin eksiksiz çevrilemeyeceğine inananlar için ve 
ama çeviri çalışması yapan öğrencilere alıştır-
ma imkanı olsun diye de. Kitabın ilk şiiri Orhan 
Veli’ye yıllar sonrasından bir cevap niteliğinde, 
ya da nerdeyse adı İstanbul’la özdeşleşen usta-
dan bir icazet dilekçesi: “İstanbul’u Dinliyorum 
Bugün/gözlerim açık”  Sonra Galata, Ortaköy, 
Rumelihisarı giriyor manzaraya. Maçka par-
kında dolaşıyor şair, yolunu Sultan Ahmet’e, 
Pera’ya düşürüyor. Oralardaki insan hikayeleri-

ne kulak veriyor: “ Berber Osman”a, “Caddede 
Oynayan Çocuklar”a. “Fay Hattı” adlı şiirde bir 
depremzedenin acısını paylaşıyor: “anlamış-
lardı, yapılacak fazla bir şey yok/ titriyordu 
hayatları, aciz ve zayıf/kendi elceğizlerinde.” 
Kısaca Mel Kenne, bir yabancının dikkatli ba-
kışıyla ama şehri içimizden biri gibi hissederek 
yazıyor. Şiir, öykü yazmak için ille de göklerden 
ilham gelmesini beklemenin gerekmediği-
ni, herhangi bir sokaktan geçerken başımızı 
günlük hayhuydan kaldırıp yavaşlayarak, evleri, 
balkonları, oralarda yaşayanları sanki ilk kez 
görüyormuş gibi baktığımızda ilhamı bulacağı-
mızı ve hayatın nasıl şiire dönüştürüleceğini de 
anlatıyor bir bakıma. Kentindeki ve kendindeki 
şiiri keşfetmek isteyenler için.
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İstanbul’da Âşıklar İçin Buluşma Yerleri 

2010 yılının en yeni kitaplarından biri de Atilla Birkiye 
imzalı, Özgür Yayınları’ndan çıkan bir gezi kitabı. Ama 
bu öyle bildiğiniz türden değil: çok özel bir teması 
ve çok özel bir hedef kitlesi var. “Ömrümüzün rüyası 
çünkü eşyaya siner” demiş Tanpınar ya da Hilmi 
Yavuz “Yine böyle alıngan mı olurdum büyüseydim 
başka odalarda?” sözleriyle belirtmiş mekanların ve 
mizacımızın, ona göre de yaşantılarımızın iç içeliğini. 
Bunun farkında olan yazar da duyguların ateşini en 
fazla körükleyecek mekanlarında gezinmiş bu aşıklar 
kentinin.
   
Ama en iyisi bırakalım kendisi anlatsın: “Okura öner-
diğim 34 buluşma yeri, kişisel tarihimin bir parçası, 
çoğunlukla anılarıyla belleğime yer etmiş güzellikler-
di. Biliyorum bu kitapta çokça söz ettim geçmişten. 
Olsun anılar güzeldir, insanın bilgeleştiğini gösterir. 
Hele İstanbul ile doluysa hele İstanbul’sa o anılar… 
Bazı yerler artık yok, onlardan birkaç tanesi için de bir 
başlık açtım; ayrıca, sanki Tanpınar’ın izini sürerek bir 
‘tekerrür’ gibi yazıştığım A kentindeki okurum olan 
genç bir kadına gönderdiğim mektuplardaki İstanbul 
betimlemelerini de aldım. Mektup da bir buluşma de-
ğil mi? E-mektup da olsa! Evet, 34 yer seçtim ama çok 
daha fazlası var; aslında aramaya, araştırmaya, sorup 
soruşturmaya hiç gerek yok: Çünkü İstanbul bu, hâlâ 
arzu şehri, hâlâ âşıklar kenti...”

İstanbul Anıları 1897-1940 

Erzincanlı bir Ermeni yazar Hagop Mintzuri’nin gençlik yıllarını kaplayan 
on senenin (1896-1906) İstanbul’u, aslında bizim pek az bildiğimiz bir 
başka İstanbul’u bağrında gizlemektedir. Mintzuri’nin yaşadığı Beşiktaş, 
Ortaköy, Rumelihisarı bölgesine mahsus gözlemlerden yola çıkarak 
İstanbul’un o günlerde, ne kadar renkli ve kozmopolit tabakalardan 
oluştuğunu fark ederiz. Mintzuri, bu anılarında, Erzincanlı bir Ermeni 
gencinin bakışıyla İstanbul’u veriyor: mektepleri, ticarethaneleri, zengi-
ni, yoksulu, esnafı, akrabaları, sanatkârı, kilise ve manastırları, çeşmeleri 
ile Türk İstanbul’un hemen yanı başında, onunla iç içe ama ondan ayrı 
yaşayan bir azınlık İstanbul’unu görmek mümkün bu kitapta. Zaman 
zaman Mintzuri’nin çocuk gözüyle aktardığı İstanbul’un renkleri oldukça 
zengin: Arnavut kasap, Makedonyalı manav, Arap devriye, Karamanlı 
Rum ciğerci, Ermeni fırıncı, Türk helvacı, Kürt hamal, İranlı eşekçi, Tunus-
lu fes satıcısı, Cezayirli esansçı, Yahudi işportacı, Katolik öğretmen…

“Caddenin meydanına gelirdim, Ak Cami (Ortaköy Camii)’nin önüne. 
Geniş alanlı bahçelerin demir kapısı oradaydı. Tam karşıda, sarayın 
duvarları (surları) kadar yüksek, hiç açılmayan cümle kapısı. Her yıl 
kireç renginde beyaza boyanır, altın yaldızıyla kaplama yapılırdı. 
Oradan on adım ötede, sarayların mutfakları başlıyordu. Aynı sırada, 
kaldırım boyunca birçok bölümleri olan tek katlı, taş aşhaneler. Fakat 
hiç duman çıkmazdı; yemeklerin ne zaman, nasıl, neyle piştiğini hiç 
görmezdim. Ortaköy’e girerdim. Köyü adım adım bilirdim, bir yerlisi gibi: 
Taşmerdiven’i, oradan yukarı Şınork Amiryan’ın, sarayın ekmekçibaşısı 
Agopik Efendi Noradungyan’ın, kilercibaşının oturduğu surlarla kaplı so-
kaklarını, ermeni kilisesini, okulunu,  sarayların kapılarının açılıp, fakirlere 
pirinç pilavı dağıtılmasını…” 

İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BÖLÜMÜ
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İstanbul’da Zaman

“İnsanlar yaşadıkları toplumdan, özel-
likle kentten birtakım çizgiler kapıyor-
larsa, kentlerin de yaşayanlarının izlerini 
taşıdığına inanabiliriz.” Kitabın önsö-
zünde böyle yazıyor, ki hepimiz aynaya 
baktığımızda söyleyebiliriz belki yüzü-
müzdeki hangi çizginin neredeki hangi 
yaşantıdan hatıra olduğunu. Sormak 
gerekir o zaman bir de “Ben nasıl bir 
çizgi ekledim yaşadığım şehrin gökkuşa-
ğına, nasıl bir renk olarak yerimi aldım?” 
diye. İşte, ünlü hikayecimiz Tomris Uyar 
ve Sırma Köksal’ın hazırladıkları, Büke 
Yayınları’ndan çıkan İstanbul’da Zaman 
İstanbul’dan izler taşıyanların gözün-
den İstanbul’da iz bırakanları anlatıyor. 
Beyoğlu’ndan Moda Plajı’na, çiçekçilerin-
den korsan kitap satıcılarına, geçmişten 
günümüze uzanan bu keyifli İstanbul 
belgeseli son derece renkli bir anlatım 
sunuyor.  Kitapta Bilge Karasu, Ferit 
Edgü, Selim İleri, Leyla Erbil, Nezihe Me-
riç, Mario Levi gibi edebiyatçıların yanı 
sıra Metin And, Murat Belge gibi araştır-
macıların da aralarında bulunduğu yirmi 
dokuz farklı kalemden yirmi dokuz farklı 
İstanbul manzarası sunuluyor.

Alın karıştırın, belki içinde sizin de yaşadığınız sokağı bulacak-
sınız, seslerini, kokularını, rengini, insanlarını… Değişimini 

beğenir ya da beğenmezsiniz ama İstanbul gibi yirmi dört saat 
soluk alıp veren, devinen, dipdir.
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İSTANBUL

Ahmet Ümit son kitabı İstanbul Hatırası’nın 
ardından 4 Temmuz ve 19 Eylül tarihle-
rinde İstanbul turu yaptı. “Bu dünyada 
çok yaygın bir uygulama ama Türkiye’de 
ilk kez yapıldı ve bize kısmet oldu” diyen 
Ahmet Ümit, bu turları gerçekleştirmesi-
nin nedeninin kitabın tanıtımının yanı sıra 
kente duyarlılığı artırmak olduğunu ifade 
ediyor. 19 Eylül’de gerçekleştirilen ikinci 
turda Ahmet Ümit’le birlikte romanın izini 
İstanbul sokaklarında sürdük. Kitaptaki ilk 
cinayetin işlendiği Sarayburnu’ndaki Atatürk 
heykelinin önünden başlayan tur aynı yerde 
sona eriyor. Antonina Turizm’in başarıyla 
organize ettiği tur kapsamında Çemberli-
taş Sütunu, Yedikule Zindanları-Altınkapı, 
Sultanahmet’teki Soğuk Çeşme Sokağı ve 
Topkapı’nın önündeki 3. Ahmet Çeşmesi, 
Fatih Camisi, Süleymaniye Camisi ve Mimar 
Sinan Türbesi ziyaret ediliyor. Bu ziyaretler 

sırasında Ahmet Ümit, İstanbul Hatırası’nı ve 
İstanbul’u anlattı büyük bir enerjiyle. Onu 
dinlemek de romanı okumak kadar güzeldi. 
Gezinin en güzel anlarından biri de veda 
zamanı geldiğinde ünlü yazarın Tanrının 
Gölgesi ismini taşıyacak olan yeni romanın 
ilk cümlesini bizimle paylaşması oldu: “Tan-
rının gölgesi gözlerimin önünde ağır ağır 
sönerken, dışarıda güneş yükseliyordu.” 

Baş kahramanı İstanbul olan bir hikaye 
anlatma fikri nereden doğdu?
İstanbul çok önemli bir şehir. Beni şekillen-
diren, biçimlendiren pek çok önemli olayı 
18 yaşında geldiğim ve 32 yıldır hayatımı 
sürdürdüğüm bu kentte yaşadım. Biliyo-
rum ki, bu şehir bizim bütün kabalığımıza, 
talancı ruhumuza ve istilalarımıza rağmen 
hâlâ dünyanın en güzel şehri. İstanbul her 
şeye rağmen hâlâ dünyanın en derin kültü-

İstanbul Hatırası’nın peşinde 

Son 32 yıldır hayatını 
sürdürdüğü kente vefa 
borcunu ödemek için İstanbul 
Hatırası’nı yazan Ahmet Ümit 
ile yeni romanı hakkında 
konuştuk. Sorularımızı 
yanıtlayan yazarla birlikte 
İstanbul sokaklarında kitabın 
izini sürdük... 
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rüne ve tarihine sahip bir yer… Üç büyük 
imparatorluğa Roma’ya, Doğu Roma’ya ve 
Osmanlı’ya başkentlik yapan İstanbul’dan 
daha başka bir şehrin bir romanda baş kah-
raman olmayı hak ettiğini düşünmüyorum. 

“Bu şehre vefa borcumu ödemek 
istedim. Ahmet Ümit’in İstanbul’a bir 
hatırası olsun istedim” diyorsunuz ken-
dinizi borcunuzu ödemiş gibi hissediyor 
musunuz?
Kendimi daha rahat hissediyorum. En azın-
dan bu şehre yapılan kötülükleri anlattım. 
Kitabı okuyan bazı insanlarda duyarlılık 
yarattım, ama tabii ki bu yetersiz. Bu şehrin 
talan edilmesi, bu şehri ortadan kaldırmaya 
yönelik çabalar hâlâ yaygın bir şekilde sürü-
yor. Bu nedenle tam bir huzura kavuşmam 
mümkün değil.

Kitap üzerine 10 yıl çalışmışsınız. Bu 
durum İstanbul’un şerefine mi?
Patasana’yı 1998’de yazmaya başlayıp 
2000’de bitirdim. Benim için benim yazarlı-
ğımda önemli bir kırılma noktası olan Pata-
sana, artık bu topraklardaki, Anadolu’daki 
tarihle kültürle ilgilenmeye başladığım bir 
dönemdir. O zaman, ‘İstanbul’la ilgili de 

bir roman yazmam lazım’ diye düşünmeye, 
okumalara, araştırmalara başladım. Ama o 
dönemde bu romanın nasıl olacağı ve kah-
ramanları henüz netleşmemişti. Bab-ı Esrar’ı 
yazarken İstanbul ile ilgili kitapta yazacak-
larım da netleşmeye başladı. Bütün bunlar 
10 yıllık bir süreçte gerçekleşti. Konuyla ilgili 
kitaplar okudum, araştırmalar yaptım, uz-
manlarla röportajlar yaptım. Kitabın yazım 
süreci ise 18-20 ay devam etti. 

Röportajlarınızda romancının eğitimci 
bir misyonu olduğundan bahsetmişsiniz, 
bu konuyu açar mısınız?
Roman, edebiyat ya da sanat çok işlevlidir. 
Eğlendirir, kaçışı sağlar, zevk verir, hayal 
kurmanızı, oyun oynamanızı sağlar. Yani bir 
sanat yapıtının içinde bunların hepsi vardır. 
Ama bence günümüzde bu eğitici tarafın da 
altını çizmek gerekiyor. Çünkü insanlar bir 
kültürsüzleşme süreci yaşıyorlar. Sanat bize 
nasıl insanlar olmamız gerektiği konusunda 
bazı fikirler sunabiliyor. Yaşadığımız ülke, 
yaşadığımız dünya hakkında yeniden dü-
şünmemizi sağlayabiliyor. Romanın eğitici 
tarafına önem veriyorum ama bu didaktik 
bir şey olmuyor. Sonuç olarak bu bir ders ki-
tabı, tarih kitabı değil. Bir romandan söz edi-

yoruz. Ona göre bir yaratım olması gerekir.  

Sizin için İstanbul ne anlam ifade ediyor, 
nereleri seversiniz?
Hayatımın büyük bir kısmı burada geçiyor. 
Beyoğlu’nu ve Tarihi Yarımada’daki her yeri 
çok seviyorum. Mesela bütün bir günümü 
Ayasofya’da, Süleymaniye Camisi’nde, 
Topkapı ya da Kariye Müzesi’nde geçirebili-
rim. Karşıya Bostancı’ya, Moda’ya, Adalar’a 
gitmeyi seviyorum. 9-5 çalışmadığım için İs-
tanbul bir yazar olarak bana pek çok olanak 
sunuyor. Çünkü değişik semtlere, mahalle-
lere gidebiliyorum. Süleymaniye, Balat ve 
Koca Mustafa Paşa’daki bazı sokaklar her 
şeye rağmen dokusunu koruyor. Samatya, 
Kurtuluş ve Beyoğlu’ndaki bazı apartmanlar 
hâlâ çok güzel. Fakat ne yazık ki İstanbul’un 
güzelliklerinin hızla kaybolduğunu görmek 
çok acı.  

İstanbul Hatırası’nı bitirdiğinizde ağlamış-
sınız…
Kitapta hüzünlü bir final var. Eğer vurdum-
duymaz bir hayat sürerseniz sürebilirsiniz. 
Aslında bu şehre uygulanan talan insanın 
kendisine uygulanan bir talandır. Bu hayatınızı 
altüst etmişse ve siz bir çıkış yolu arıyorsanız, 

“Üç büyük imparatorluğa 
başkentlik yapan İstanbul’dan 
daha başka bir şehrin bir romanda 
baş kahraman olmayı hak ettiğini 
düşünmüyorum.”
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trajik olgularla karşılaşmamanız mümkün 
değil. Dramatik olaylar yoğunlukla hayatın 
içinde var. Kitabı yazarken böyle bir hikâye 
kurdum. Şehrin bu kötü gidişatından olum-
suz yönde etkilenen hayatlar yarattım. Bu 
hayatların kendisi romanın içinde acı olarak 
hissediliyor. Bu hikâyeyi yazarken o acının 
hissedilmesi gerekiyor. 

Avrupa Kültür Başkenti seçilmesinin 
İstanbul’un kültür sanat hayatını nasıl 
etkilediğini düşünüyorsunuz?
İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti 
seçilmesi hakikaten bir duyarlılık yarat-
tı ama bunun o tasarlanan çok büyük 
şeyin bir karşılığı olduğunu sanmıyorum. 
Süleymaniye’de, Fatih Camisinde inşaat 
hala devam ediyor. Yavuz Selim’in inşaatı-
nın bitip bitmediğini bilmiyorum. Yapımı 
beş yılda tamamlanan Ayasofya’nın tadilatı 
11-12 sene sürdü. Aslında İstanbul’un Avrupa 
Kültür Başkenti olmaya ihtiyacı yok. Doğru 
değerlendirilebilse ve kentin kültürüne 
sahip çıkılsa İstanbul dünyanın başkenti olur. 
Çünkü hakikaten dünyada böyle bir şehir 
yok. Konuyla ilgilenenler İstanbul’u kültür 
değil turizm başkenti yapmaya çalıştılar. Para 
kazanmak gibi bir amaç vardı. Oysa ki, kentin 
tarihine ve kültürüne sahip çıkıldığında bu-
rası zaten turizm başkenti de olur. İstanbul’u 
kültür başkenti yapmayı başaramadığımız 
için  böyle tarihi bir şehre gelen turist sayısı 
New York gibi yeni bir şehre gelen turist 
sayısının çok çok altında. 

İstanbul’daki sevdiğiniz kitapçılar nerele-
ri, kitapçılarda ne hissediyorsunuz?
Süslü Saksı Sokak’taki Semerkant Kitapevi’ne, 
ofisimin karşısındaki Pandora’ya, bu so-
kaktaki sahaflara, Aslıhan Pasajı’ndaki ve 
Beyazıt’taki sahaflara çok sık giderim. Ayrıca 
Türkiye’nin her yerindeki kitapçılara imza 
için gidiyorum. Kitapçılar bizim sektörün 
önemli bir parçası, onlar bizim akrabalarımız 
gibidir. Bir de sonuçta kitapçılar bizi besleyen 

yerler. Aradığımız kitapları, yeni romanlar için 
kaynaklarımızı onlarda buluyoruz.  

Okurlarınızla ilişkileriniz nasıl?
Okurlarımla ilişiklerim çok iyi, interaktif 
bir ilişkimiz var. Okurlarım yazdıklarımda 
bir yanlış gördüklerinde bana e-posta 
gönderirler ve ben bunların hepsini düzel-
tirim.  İmza günlerimde ve söyleşilerimde 
yoğun katılımlar olur. Konuşma yapmak için 
ilköğretim okullarına, liselere, üniversitele-
re, hapishanelere kısacası Türkiye’nin her 
yerine, nereden talep olursa oraya giderim. 
Anadolu’ya gitmeyi, Avrupa’ya gitmekten 
daha fazla önemsiyorum. Çünkü oradaki 
insanların buna daha fazla ihtiyacı olduğunu 
düşünüyorum.  

Çocuğunuz var, torununuz var, kitap 
yazmaya devam, hepsi bir arada nasıl 
gidiyor?
Bunlar birbirini tamamlayan şeyler. Bir sürü 
insan çocuğum oldu yazamıyorum, vaktim 
yok, öldüm, bittim der. Bunlar hayattır. Ben 
torunum Rüzgar’a baktığımda, o bana bir 
sürü şey öğretiyor. Rüzgar, şimdi üç yaşı-
na girecek, onunla birlikte yeniden nasıl 
büyüdüğümü öğreniyorum. Kendimin nasıl 
büyüdüğünü, onun çağlarındaki halimi 
düşünüyorum. Onun nasıl şekillendiğini gö-
rüyorum. Küçük bir çocukla zaman geçirmek 
kadar muhteşem bir şey olamaz ve bu bana 
çok iyi geliyor. 

İnsanı hayata bağlayacak bağlar çok önemli. 
Bu bağların en önemlilerinden biri de aile. 
Anne, baba, kardeşler, çocuklar hepsinin yeri 
başkadır.  Mutlu olmak için bütün bunlar 
çok önemlidir. Bir sürü yazar, ‘ben sadece bir 
yazarım, sadece yazılarım var’ der. Asla böyle 
düşünmüyorum. Hayat her zaman sanattan 
daha önemli ve değerlidir. Bir insan hayatı 
yeni yazılacak bir romandan daha önemlidir. 
Önce hayat vardır. Sanatın daha önemli oldu-
ğunu söyleyenlere katılmıyorum.

İSTANBUL
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Son zamanlarda, daha önce adını bile duymadı-

ğımız salgınlar ortaya çıkıyor. Yeni salgınların 

etkenlerini ağırlıklı olarak virüsler oluşturu-

yor. Dünyada milyonlarca insanın ölümüne 

neden olan AIDS’in etkeni HIV, henüz yirmi 

beş yıl önce bulundu. Türkiye’de son yılların 

en popüler enfeksiyon hastalığı olan Kırım 

Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) sadece yedi 

yıl önce saptandı. Domuz gribi, kuş gribi, 

hanta, tatarcık ateşi son yıllarda halk sağlığını 

tehdit eden hastalıklar arasında. Çok kısa bir 

geçmişte, bu kadar çok yeni enfeksiyonla ta-

nışmışsak, acaba ileride nelerle karşılaşacağız? 

Örneğin İtalya’da on binlerce kişiyi etkileyen 

Chikungunya ateşinin adını kaç kişi duydu ya 

da ABD’de son on yılda binin üzerinde insanın 

Batı Nil Ateşi nedeniyle öldüğünü biliyor 

musunuz? 

Nereden çıktı bu virüsler?
Belirtmekte yarar var ki, yeni virüsler teknoloji 

nedeniyle ortaya çıkmıyor. Fakat teknoloji 

Sağlığımızı tehdit eden

yeni virüsler
Geçmişten günümüze insan 
sağlığını tehdit eden virüslerin 
sayısı her geçen yıl artıyor. 
Yeni virüslerin ortaya çıkması 
yeni önlemlerin ve tedavi 
yöntemlerinin bulunmasını da 
zorunlu hale getiriyor. 

Prof. Dr. Önder Ergönül 
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sayesinde tanınıyorlar. Tablo 1’de yer alan 
virüsler, teknolojinin son otuz yıldaki geliş-
mişliğiyle belirlendi. Diğer yandan, virüsler 
evrim geçiriyor ve yepyeni virüsler olarak 
yeni hastalıklara neden oluyor. En hızlı evrim 
geçiren virüs, influenza. Belki de Darwin, 
çağımızda yaşasaydı bir virolog olmayı tercih 
edecekti. İnfluenza virüsü, hiç beklemediğimiz 
bir zamanda değişik bir hastalıkla karşımıza 
çıkıyor. 

Küresel ısınma, dolayısıyla kuraklık, sorumlu 
tutulan etkenlerden. Globalleşme ise diğer 
bir faktör. Hem insanlar arası ve insan-hayvan 
arası temasların artmasına hem de virüsün ta-
şınmasına yol açıyor. Vektör sivrisineğin ya da 
fasulye çuvalındaki hastalık taşıyan başka bir 
canlının uçakla taşınması hiç de zor değil. Bu 
virüsler bazen seyahat sırasında bazen de baş-
ka yollarla bulaşıyor. Örneğin kargoyla veya 
ulaşım araçlarıyla taşınan sivrisineklerle uzak 
bölgelere ulaşıyorlar. Zika virüsü bunlardan 
biri. Aslında ilk kez 1947’de Uganda’da Zika 
ormanında izole edildi. Bir çeşit sivrisinek ara-
cılığıyla bulaşıyordu. Yıllarca sessiz kaldı. Der-
ken 2007 Nisan’ında Pasifik Okyanusu’ndaki 
Yap Adaları’nı ziyaret edenlerde döküntü, 
eklem ağrıları ve şişliği, konjonktivit ile kendini 
göstererek yeniden ortaya çıktı. 

Batı Nil Ateşi’nin  ABD’ye girmesi hiç de zor 
olmadı. 1999’da 59 hastaya bu tanı kondu. 
2002’ye gelindiğinde aynı tanı konan kişilerin 
sayısı 3 bini bulmuş, yayılmadığı toprak alanı 
neredeyse kalmamıştı. Batı Nil Ateşi, henüz 
birkaç ay önce ülkemize de girdi. Ağustos 
2010’da Manisa’da bazı insanlarda santral 
sinir sistemi tutulumu ile seyreden ateşli bir 
hastalık görüldü, bir süre sonra Batı Nil Ateşi 
olduğu anlaşıldı. 

Yeni enfeksiyonların önemli bir bölümü kene-
ler ve sinekler gibi vektörlerle (artropod, ek-
lembacaklı) bulaşıyor. Bu yolla bulaşan 500’ün 
üzerinde enfeksiyon etkeni var. Bunların 134’ü 
insanlarda hastalık yapıyor. Bu etkenlerin ta-
nınması her zaman kolay olmuyor. Türkiye’de 
laboratuvar koşullarının eksiklikleri ve bilimin 
toplum içindeki değerinin daha az olması 
gibi dezavantajları da eklersek, bu etkenlerin 
saptanması daha da zorlaşıyor. Ama teknoloji 
ilerledikçe ve bilimsel bakış yaygınlık kazan-
dıkça bu enfeksiyonlarla başedebileceğiz. 

Yeni enfeksiyonların ortak özellikleri:
• Çevresel faktörlerle (iklim, konaklar, taşıyıcı 
vektörler vs.) yakından ilgili. 
• Çoğu kez etkin tedavileri yok. 
• Aşıları yok. 
• Öldürücü olabiliyorlar. 
• Ne zaman ve nerede salgın gelişebileceğini 
kestirmek zor.

Son 30 yılda en çok artış gösteren enfeksiyon 
hastalıkları, virüslerin neden olduğu, vek-
törlerle bulaşan zoonotik enfeksiyonlardır. 
İsimlerini genellikle ilk görüldükleri yerlerden 
alırlar, Batı Nil, Kırım ve Kongo, Nipah, Omsk, 
Kyasanur gibi. Dolayısıyla epidemiyologların 
ülkeler coğrafyası hakkında bilgi sahibi olma-
ları gerekiyor.

Enfeksiyon hastalıkları tarih boyunca 
insanlığın gelişimini etkiledi
Kısa bir sürede ölüme neden olan hastalıklar, 
insanları derinden etkiler, korku ve paniğe 
neden olur. Psikolojik etkilenme kısa süre 
içinde ekonomik kayıplara yol açabilir. Tarihte 
bunun pek çok örneğini bulabiliriz. Tüber-
küloz ve kolerayı düşünün, sadece 100 yıl 
önce her ikisinin de tedavisi bilinmiyordu. Her 

Son 35 yılda yeryüzünde saptanan 
ve isimlendirilen yeni virüsler
1973 Rotavirus 

1977 Ebola virus  

1977 Hanta virusu

1983 HIV 

1988 Hepatitis E    

1989 Hepatitis C  

1990 Guanarito virus

1993 Sin Nombre virus 

1994 Sabia virus

1994 Hendra virus 

1995 Hepatit G 

1995 Herpesvirus-8

1997 İnfluenza H5N1 (Kuş Gribi)

1999 Nipah virus 

2001 İnsan Metapnömovirus

2003 Maymun çiçeği 

2003 SARS

2005 Bocavirus 

2008 Merkelcell polyomavirus 

2009 İnfluenza A H1N1 (Domuz Gribi)

Türkiye’de son yıllarda yeni saptanan virüslerden dolayı Eylül 2010 itibari ile yaklaşık hastalanan ve ölen sayıları. Tablo 1

Ağustos 2010’da ülkemize giren 
ve Manisa’da görülen Batı Nil 

Ateşi, santral sinir sistemi tutulu-
mu ile seyreden ateşli bir hastalık.

Saptandığı 
yıl

Kesin tanı konulan 
hasta sayısı

Hastalığa yakalandığı tahmin 
edilen en az kişi sayısı

Ölen 
sayısı

Kırım Kongo KA 2002 5.300 20.000 270

Kuş gribi 2005 12 100 4

Hanta virus 2008 20 100 5

Tatarcık ateşi 2008 100 10.000 -

Domuz gribi 2009 13.000 200.000 650

Batı Nil Ateşi 2010 7 100 5

SAĞLIK
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ikisi de öldürücü olmasına rağmen,  insanlar 
koleradan daha çok korkuyordu. Çünkü tüber-
küloz yavaş yavaş öldürürken, kolera çok kısa 
süre içinde ölüme neden oluyordu. Demek ki, 
hastalananlardan kaç kişinin öldüğü yerine, ne 
kadar sürede kaç kişinin öldüğünü bilmek daha 
önemli. Ölenlerin oranı kadar bu oranın süreyle 
olan ilişkisi de bilinmeli. KKKA da, kısa süre için-
de öldürücü olabilen bir hastalık. Bu nedenle, 
toplumda korku ve paniğe neden oluyor.

İstanbul, tarih boyunca önemli hastalıkları 
görmüş bir şehir. Veba, İstanbul’u ciddi 
ölçüde etkilemişti. Kız Kulesi, veba salgınları 
sırasında karantina yeri olarak kullanılmıştı.  
Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönem 
padişahları tüberkülozdan ciddi şekilde 
etkilendi. Haremde de tüberkülozdan ölen 
çoktu.

Taksim, ismini su dağıtımının merkezi olma-
sından alır ve suyla bulaşan bir hastalık olan 
koleranın görüldüğü bir yerdir. İstanbul’a 

dair çok ilginç bu bilgiler derli toplu bir 
şekilde, “A Tour of History of Medicine in 
Istanbul, KLİMİK yayınları, 2008) kitabında yer 
almaktadır.

Afrika’da Ebola,  Avrupa, Asya ve 
Türkiye’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 
Kanamalı ateş denildiğinde, akla ilk gelen 
hastalık eboladır. %90 ölümle seyreden ve 
sadece Afrika’da görülen Ebola, 90’lı yılların 
ortalarında tüm dünyanın ilgisini çekmişti. 
Hakkında kitaplar yazılmış, filmler çekilmişti. 
Araştırmacılar Afrika’ya ulaştıklarında hasta-
ların, onlara bakan doktor ve hemşirelerin 
öldüklerini görmüş ve çok etkilenmişlerdi. 
Bölgeden fotoğraflar tüm dünyaya hızla 
yayılmıştı. Ebola salgını çıktığında, Afrika’ya 
kalkan uçaklarda gazeteci ve belgeselci sayısı, 
bölgeye giden yardım kuruluşu mensupları 
ve bilim insanlarından daha fazlaydı.   

Viral kanamalı ateş denildiğinde, virüslerin 
neden oldukları aniden gelişen ateşli ve 
kanamalı hastalıklar akla gelir. Viral kanamalı 
ateşlerin etkenleri genellikle küçük, tek iplik-
çikli, lipid zarflı RNA virüsleridir ve dört grupta 
toplanırlar. Dünyanın farklı coğrafyalarında 
görülebilirler. Genellikle her bir türü belirli 
coğrafi özelliklere ve vektörlere, ara konaklara 
ve topluma göre yayılış gösterir. Her bir hasta-
lık, sinekler, keneler gibi vektörler aracılığıyla 
geçebileceği gibi, bazıları enfekte olmuş kan 
ve vücut sıvılarıyla bulaşma özelliği de taşır. 
Özellikle Afrika’da görülen ve %90 oranında 
ölümcül olan Ebola, Marburg ve ülkemizde 
de görülen KKKA ile arenaviruslerden Lassa 
virusler insandan insana da geçebilir. 

Amerikan Sağlık Bakanlığı bazı mikropları 11 
Eylül'den sonra biyoterörizm yapma potan-
siyeline göre sınıfladı. Kırım Kongo Kanamalı 
Ateşi de C sınıfında yer alıyor. Her mikro 
organizma biyoterörizm ajanı olamaz. Uygu-
layan tarafından kontrol edilebilir bir mikrop 
olması ve halkta panik yaratması özelliklerine 
göre biyoterörizm ajanı sayılabilirler. 

Mücadele için eğitim ve araştırma 
Dünya Sağlık Örgütü, yeni enfeksiyonlarla 
baş edebilmek için ulusal ve uluslarara-
sı düzeylerde  farklı sektörlerin işbirliği 
içinde bilgi üretmelerini ve  üretilen bilgi 
ve teknolojiyi paylaşılmalarını öneriyor. 
Bunun için, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
tüm ülkelerde altyapının geliştirilmesi için 
kapasite yaratılması, bu alandaki küresel 
ve ulusal kaynakların desteklenmesi ve bu 
amaçla bilim insanlarının yetiştirilmesi ve 
laboratuvarların kurulması gerektiği belir-
tiliyor. Ülkemizde de bir an önce, epidemi-
yolog, virolog ve moleküler biyologların 
ortak çalışacakları araştırma merkezleri 
kurulmalıdır.

Viroloji çalışmalarının yanı sıra araştır-
ma yöntemlerinin de çok iyi öğrenilmesi 
gerekmektedir. Bu amaçla,Koç Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde, Harvard Üniversitesi Tıp 
Fakültesi ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 
işbirliği ile ilki bu yıl yapılan Araştırma 
Metodolojisi kursunun geliştirilmesi ve 
Türkiye ve bölge için bir eğitim üssü haline 
gelmesi hedeflenmektedir. Yaz kursu olarak 
başlayan bu eğitim çalışması bir süre sonra 
Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde ilgi odağı 
bir okul haline gelme potansiyeline sahiptir. 

Prof. Dr. Önder Ergönül, 1989’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun oldu, 1996’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda ihtisasını 
tamamladı. 2003’te Harvard’da sayısal analizler alanında halk sağlığı 
yüksek lisans derecesi (MPH) aldı. 2000-2002 yılları arasında Utah 
Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Epidemiyoloji bölümün-
de araştırmacı olarak çalıştı. “Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: A 
Global Perspective” başlıklı kitabın(Springer,2007) editörüdür ve bu 
alanda çok sayıda yayını bulunmaktadır. KKKA ve yeni ortaya çıkan 
enfeksiyonlar konusunda, ESCMID(Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve 
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği), NIH(Amerika Birleşik Devletleri, 

Ulusal Sağlık Enstitüsü), DSÖ(Dünya Sağlık Örgütü), Avrupa Birliği, 
Avrupa Hastalıkları Kontrol Merkezi(ECDC) toplantılarında oturum 
başkanlığı, konuşmacı ve uzman olarak görevler yaptı. Tacikistan’da 
2009 yılında KKKA salgını kontrolünde uzman olarak çalıştı. Avrupa 
Birliği 7. Çerçeve programı kapsamında yürütülen “Vektörlerle Bula-
şan Viral Hastalıklar” (2008-2011) projesinin yürütme kurulu üyesidir. 
Türk Tabipleri Birliği, Prof.Dr.Nusret Fişek Halk Sağlığı Bilim Ödülü 
(2007) sahibidir. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda profesör olarak 
görev yapmaktadır. Marmara Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi 
Araştırma Merkezi’nin direktörüdür.

Prof. Dr. Önder Ergönül kimdir?
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Türkiye’nin ilk özel müzesi olan Vehbi 
Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi kurul-
duğu günden bu yana Türk tarihine ışık 
tutacak birbirinden değerli eserleri tarih 
meraklıları ile buluşturuyor. Vehbi Koç 
Vakfı Sadberk Hanım Müzesi son olarak  
8 Ocak –24 Nisan 2011 tarihleri arasında 
“Hanedan ve Kamera-Osmanlı Sarayın-
dan Portreler” fotoğraf sergisine ev sa-
hipliği yapıyor. Küratörlüğünü Bahattin 
Öztuncay’ın yaptığı ve Ömer M. Koç’un 
kişisel koleksiyonundan seçilen fotoğ-
raflardan oluşan sergide; Osmanlı sultan 
ve hanedan üyelerinin saray fotoğrafçı-
ları tarafından çekilmiş, bir kısmı imzalı 

ve ithaflı porte fotoğrafları bulunuyor. 
19. yüzyılda gerek Osmanlı Sultanları 
ve hanedan üyeleri gerekse devlet 
ileri gelenlerinin portre fotoğraflarının 
çekimine büyük önem verdiklerini 
ortaya koyan sergide; Halife Abdülmecid 
Efendi’nin oğlu Şehzade Ömer Faruk, 
Sultan Abdülaziz’in kızı Nazime Sultan, 
Sultan V. Murad’ın kızı Fehime Sultan, 
Sultan Abdülaziz’in oğlu Şehzade Yusuf 
İzzeddin, Sultan V. Murad, Sultan II. 
Abdülhamid’in oğlu Şehzade Mehmed 
Selim, Sultan Abdülaziz’in çocukları şeh-
zade Mehmed Seyfeddin (1874-1877) ve 
Esma Sultan’ın fotoğrafları yer alıyor. 

Vehbi Koç Vakfı’na bağlı olan Sadberk Hanım Müzesi, Sarıyer 
Büyükdere’de Azaryan Yalısı olarak adlandırılan yapıda, Merhum 
Vehbi Koç’un eşi Merhum Sadberk Koç’un anısına açıldı. 19. yüzyıl 
sonlarında inşa edilen Azaryan Yalısı 1950’de Koç Ailesi tarafından 
satın alındı. Yalı 1978’e kadar yazlık olarak kullanıldı. 1978-1980 yılla-
rı arasında, Sedat Hakkı Eldem’in hazırladığı restorasyon projesinin 
uygulanmasıyla bina müzeye dönüştürüldü ve 14 Ekim 1980’de 
açıldı.

Sadberk Koç’un kişisel koleksiyonunda yer alan geleneksel kıyafet, 
işleme, tuğralı gümüş ve porselen gibi eserlerden oluşan müze ko-

leksiyonu zaman içinde hibe ve satın alma yoluyla zenginleştirildi. 
Türkiye’nin en büyük koleksiyonerlerinden Hüseyin Kocabaş’ın ko-
leksiyonu, vefatından sonra 1983’te satın alındı ve Sadberk Hanım 
Müzesi koleksiyonlarına katıldı. Koleksiyonda yer alan arkeolojik 
eserlerin sergilenebilmesi için Azaryan Yalısı’nın yanındaki bir yalı 
daha satın alındı. 20. yüzyıl başlarında inşa edildiği sanılan yalının 
restorasyon projesi Mimar İbrahim Yalçın tarafından hazırlandı. 
24 Ekim 1988 tarihinde “Sevgi Gönül Binası” adıyla ek müze bi-
nası olarak hizmete açıldı. Sergileme düzeni bakımından çağdaş 
bir müze uygulamasına örnek olarak değerlendirildiği için 1988 
Europa Nostra Ödülü’ne layık görüldü.

Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi hakkında

Osmanlı Sarayı’ndan 
portreler

Osmanlı Sarayı’nın bilinmeyen yüzü Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi’ndeki “Hanedan ve 
Kamera-Osmanlı Sarayından Portreler” fotoğraf sergisiyle gün yüzüne çıkıyor.
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Vehbi Koç Vakfı tarafından geçtiğimiz 
Mayıs ayında İstanbul’un çağdaş sanat or-
tamına kazandırılan ARTER’in yeni sergisi, 
28 Kasım’da açıldı. Emre Baykal küratörlü-
ğünde gerçekleşen “İkinci Sergi” ARTER’in 
Türkiye’deki sanatsal üretime katkıda 
bulunma hedeflerine uygun olarak kendi 
mekânında yeni üretimlerden oluşuyor. 
20 sanatçının bu sergi için ürettiği 30’dan 
fazla yeni işi bir araya getiren serginin 
programında sanatçı konuşmaları da yer 
alıyor. 

İkinci Sergi Türkiye’de çağdaş sanat ala-
nının hızlı bir ivmeyle hareketlenmesine 
karşın, sanat üretiminin desteklenmesine 
yönelik acil gereksinime henüz kurumsal 
anlamda sürdürülebilir bir yanıt verilememiş 
olmasından hareket ediyor. Teşvik ettiği 
yeni üretimler yoluyla “kurum”a yeniden 
bakmayı öneriyor. ARTER’de düzenlenen 

sergiler sıralamasındaki yerini ismine 
taşıyan İkinci Sergi’nin adındaki sayısal 
referans, kurumların başarı ölçütünün 
genellikle üretilen içerikten ziyade sayısal 
değerlerle eşlenişine de ironik bir gönder-
me yapıyor.

“ARTER–Sanat İçin Alan” 8 Mayıs’ta René 
Block küratörlüğünde Vehbi Koç Vakfı Çağ-
daş Sanat Koleksiyonu’ndan oluşturulan 
“Starter” başlıklı sergiyle açıldı. Türkiye’den 
ve dünyadan 87 sanatçının 160’ı aşkın 
eserinin yer aldığı Starter sergisi 31 Ekim’e 
kadar açık kaldı. İkinci Sergi ise 27 Şubat’a 
kadar açık kalacak. 

ARTER’den 
İkinci Sergi
İstanbul’da sanat için yeni bir alan yaratan Arter, 
sanatseverleri İkinci Sergi’ye davet ediyor.

“İkinci Sergi”de yer alan sanatçılar 
Halil Altındere, Burak Arıkan, Volkan Aslan, Vahap Avşar, Banu Cennetoğlu – Yasemin Özcan Kaya, Ayşe 
Erkmen, Hafriyat (Murat Akagündüz, Antonio Cosentino, extramücadele, İnci Furni, Mustafa Pancar), Ali 
Kazma, Aydan Murtezaoğlu – Bülent Şangar, Ahmet Öğüt, İz Öztat, Cengiz Tekin ve Canan Tolon.

İkinci Sergi, 28 Kasım 2010–
27 Şubat 2011 tarihleri arasında 
açık kalacak. 
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Koç Münazara Kulübü kuruluşunun 11. yılın-
da etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. 
Avrupa'dan pek çok üniversite öğrencisinin 
de katıldığı İstanbul 2010 Münazara Turnuva-
sı 3-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
Katılımcılar beş gün boyunca Rumelifeneri 
Kampüsü’nde ağırlandı. Gündüz maçlarının 
ardından, akşamları parti ve boğaz turu gibi 
aktiviteler yapıldı. Geçen yıl aralık ayında 
düzenlenen Vehbi Koç Dünya Üniversiteler 
Arası Münazara Şampiyonası’nın yanında 
küçük bir organizasyon da olsa turnuvanın 
gerçekleştirilmesi sürecinde otuza yakın gö-
nüllü çalıştı. Genel olarak Avrupa Münazara 
Şampiyonası’ndan önce düzenlenen İstanbul 
200x serilerine, yeni bir boyut kazandırmak 
ve münazara döneminin başlangıcını ger-
çekleştirmek için yapılan turnuvaya geçen 
yılın dünya finalisti baş jüri olarak katıldı. 
3 Eylül’de İstanbul’a gelen katılımcılar için 
Mezunlar Terası’nda açılış partisi verildi. 
Münazaralar 4 Eylül’de başladı.

Katılımcılar arasında yurt içindeki üniversite 
öğrencilerinin yanı sıra Yunanistan, İngilte-
re, Litvanya gibi ülkelerden de öğrenciler 
vardı. Turnuvada toplam olarak beş ön 
eleme maçı yapıldı. Bu maçlarda “ülkelerin 
kendi vatandaşlarını baskıcı rejim uygulayan 
yabancı ülkelere gitmekten alıkoyması”, “dev-
letlerin, insanları dine ikna etmeye çalışan 
kurum ve organizasyonlara, düşük gelirli 
bölgelerdeki çalışmaları için maddi destekte 

bulunması” gibi konular tartışıldı. İkinci gün 
hem konuklara İstanbul’u tanıtmak hem de 
Koç Münazara’nın bir geleneğini yaşatmak 
için, Boğaz’da tekne partisi düzenlendi. Ertesi 
gün kalan ön eleme maçları yapıldı ve yarı 
finale kalan takımlar UnderOdeon partisinde 
açıklandı. Beş Türk takımı yarı finale çıktı 
ve üçü finale kalmayı başardı. Yarı finalde 
“medyanın savaş zamanlarında askeri hedef 
olup olmamasının yasallığı” tartışıldı. Final, 
Koç Üniversitesi’nin kurucular salonunda 
“mahkumların hapishanedeyken topluma 
daha yararlı olacağı” ve “suçluların rehabili-
tasyon merkezlerinde topluma kazandırabi-
leceği” tartışması etrafında gerçekleşti. Final 
maçı, bir Türk takımının zaferiyle sonuçlandı. 
Finalden sonra verilen barbekü partisi ve 
devamında UnderOdeon’da düzenlenen 
eğlenceyle tüm misafirlere veda edildi.

Yeni organizasyonlarla yola devam
Yıl boyunca yaptığı çeşitli organizasyonlarla 
etkinliklerini sürdüren Münazara Kulübü, 
12 Ekim 2010 saat 18.30’da SOS B10'da gele-
neksel gösteri maçı düzenledi. 

Bu yılki planlar arasında aralık ayında 
Botswana'da yapılacak olan Dünya Münazara 
Şampiyonası'na katılmak da yer alıyor. Yarı fina-
le kalan ilk Türk takımı olan Koç Münazara Ku-
lübü, bu turnuvayla çıtayı daha da yükseltmeyi 
hedefliyor. Ayrıca ulusal şampiyonluk yolunda 
da her zamanki gibi kararlılığını sürdürüyor.

Koç Münazara’dan 
Avrupa'dan pek çok 

üniversite öğrencisinin 
katıldığı İstanbul 2010 

Münazara Turnuvası, 
3-7 Eylül tarihleri 

arasında Rumelifeneri 
Kampüsü’nde 

gerçekleştirildi.

Yarı finale kalan ilk Türk 
takımı olan Koç Münaza-

ra Kulübü, Botswana'da 
düzenlenecek olan 

Dünya Münazara 
Şampiyonası'na katılacak.

İstanbul 2010

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
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Business Port seminerleri düzenledi 
Pazarlama Kulübü tarafından düzenlenen Business Port Seminerleri, bu sene de sektör liderlerini Koç Üniversitesi öğrencileriyle buluştu-
ruyor. Seminerler 2009 yılında, Eczacıbaşı CEO'su Dr. Erdal Karamercan, Google Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Pazarlama Müdürü Mustafa 
İçil, Turkcell Pazarlama Müdürü, Lale Saral Develioğlu ve Intel Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge Direktörü Ayşegül İldeniz'in katılımıyla 
gerçekleştirilmişti. Bu yıl 11 Ekim’de, Sevgi Gönül Kültür Merkezi'nde Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul'un katılımıyla başlayan seminerler, 
Turkcell CEO'su Süreyya Ciliv, THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, Ülker Pazarlama Müdürü Ahad Afridi’nin katılımıyla devam etti. 

Sosyal Aktiviteler Kulübü tara-
fından her yıl düzenlenen ge-
leneksel açılış partisi 5 Ekim’de 
yapıldı. Ozan Doğulu'nun 
sahne performansıyla renk-
lenen geceye, Koç’un yeni 
öğrencileri ve mezunlar yoğun 
ilgi gösterdi. Yaklaşık bin kişi-
nin oldukça eğlenceli saatler 

geçirdiği parti, Koç mezunlarından Turan Tekçiçek’in elektronik müzik 
performansıyla başladı. Ozan Doğulu da muhteşem sahne şovuyla 
herkesin enerjisini üst seviyelere taşıdı. Herkesin tam not verdiği parti, 
01.00’e kadar sürdü. 

IEEE Şarap Günü’yle yeni 
döneme merhaba

Bilişim Kulübü üç ana temaya odaklandı
Koç Üniversitesi Bilişim Kulübü, yeni sezon için organizasyonlar, eğitimler ve eğlence 
temalı, etkinlikler planladı. İlk etkinlik olan ASP.NET ve C# Web Programlama Eğitim 
Workshop’ları, Microsoft MVP’si Daron Yöndem ile başladı. İki ay süren bu eğitimde 
katılımcılar, ASP.NET web server teknolojisini ve C# programlama dilini kullanarak di-
namik içerikli web sitesi programlamayı öğrendi. Kulüp eğlence teması için, Sony ve 
Yurt Müdürlüğü sponsorluğunda, batı kampüsü de dahil olmak üzere yurtların ortak 
alanlarında ödüllü PES turnuvası organize etti. Yurtta kalmayan öğrenciler turnuvaya 
öğrenci merkezinde katıldı. Ayrıca en az üç büyük organizasyon yapmayı amaçlayan 
Bilişim Kulübü, Mobil Teknolojiler adlı bir etkinlik düzenleyecek. Türkiye’nin önde 
gelen firmalarında üst düzey yönetici olan kişilerin katılımıyla mobil uygulamaları-
nın ve teknolojilerinin önemi ve geleceği tartışılacak. Bi’ Kereden Bi’ Şey Olmaz adlı 
etkinlik kapsamında, Linux ve açık kaynak kodlu yazılımlarla ilgili panel, seminer ve 
workshop’lar düzenlenecek.  Diğer önemli organizasyon ise geçen yıl başlayan ve her yıl düzenli olarak yapılması planlanan Koç Üniversitesi Bilişim 
Günleri’11 olacak. Bilişim Kulübü bu önemli organizasyonların yanı sıra çeşitli teknoloji firmalarının sponsorluğunda mobil uygulama geliştirme, 
Photoshop, Autocad, Java, Matlab eğitimleri, workshop’ları ve firma gezileri yapmayı planlıyor. Ayrıca kulübe bu dönem ‘Robot Topluluğu’ adıyla 
yeni bir grup eklenecek. Kulüp, geçen yıl kurulan bağlantılar, edinilen deneyimler ve aktif üye sayısının artması sayesinde daha aktif ve dinamik bir 
yapıya kavuşmayı amaçlıyor.

Mühendislik Fakültesi’nde düzenlenen Koç IEEE Şarap Günü bu yıl 
da öğretim üyeleri ve öğrencileri bir araya getirdi. Fakültenin açılışını 
sembolize eden organizasyona öğretim üyeleri haricinde yaklaşık 
400 kişi katıldı. Canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilen Şarap Günü farklı 
bölümlerden öğrencilerin ve öğretim üyelerinin tanışmasına aracı 
oldu. IEEE Kulübü, TTNET ile gerçekleştirecekleri seminer dizileriyle 
etkinliklerine devam edecek.

Geleneksel 
“Açılış Partisi”
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SPOR

Koç Üniversitesi’ne ilklerini yaşatan bayan 
basketbol takımı, bu başarılara imza atarken 
kararlı ve istikrarlı bir biçimde yılmadan 
çalışıyor. Hedefler belirlemek ve onlara ulaş-
mak için öncelikle takım olmayı öğrendiler. 
Birbirleriyle sıkı dostluklar kurdular. Bütün 
kazanımların temelinde yatan birlik ve bera-
berlik duygusu, her yeni üyeyle birlikte daha 
da güçleniyor. Takıma, üniversite ortamına 
ve kampüs yaşantısına uyum sağlamaya 
çalışan basketbolcular, kısa sürede ailenin bir 
üyesi oluyor. İşte bu süreçten sonra yoğun 
bir antrenman temposunu sürdürebilmek 
için, özverili bir biçimde çalışmaya başlamak 
gerekiyor. 

Koç Üniversitesi bayan basketbol takımın-
da beşinci, kaptanlıkta ise dördüncü yılını 
yaşayan Elif Kaya, antrenmanları aksat-
mamak adına oldukça yoğun bir program 
çerçevesinde istikrarlı ve kararlı bir şekilde 
çalıştıklarını belirtiyor. Koç’un diğer kampüs-
lerinde okuyanların, İstanbul’da yaşayan ve 
yurtta kalmayanların birçok zorluğa rağmen 
devamlılık gösterdiğini vurguluyor. Takım 

oyuncularından Aslı Cansunar da, “Hiçbir 
karşılık beklemeden dersler, stajlar, ödevler 
ve raporlar arasında bir cambaz ustalığıyla 
kurduğumuz denge birçok başarıya imza 
atmamızı sağladı. Kimi zaman beş kişi kaldık, 
kimi zaman kendi salonumuzda yaptığımız 
maçlarda bile seyirciden, arkadaşlarımızdan 
yoksun oynadık. En yaşam dolu arkadaşımı-
zı bir trafik kazasında kaybetmenin acısını 

yaşadık” diyerek takımın ötesinde bir ailenin 
üyeleri olmanın verdiği dayanışma duygu-
suyla pek çok zorluğa göğüs gerdiklerini 
anlatıyor. Bütün bu süreçlerde ise antrenörleri 
Serdar Terzi ve Mehmet Bulak onların en 
büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Koç 
Üniversitesi’ni gururla temsil eden oyuncular, 

spor ahlakına yaraşır şekilde davranış sergi-
lemeyi skor açısından başarılı olmak kadar 
önemsiyor. Takımın kaptanı Elif Kaya, spor 
federasyonunun kendilerini bu konuda tebrik 
ettiğinin de altını çiziyor. Sağlam bir kadroyla 
yoluna devam eden 

Koç Üniversitesi Bayan Basketbol Takımı’nın 
oyuncuları, daha büyük başarılara imza atmak 
için tüm Koçluların desteğine ihtiyaç duyuyor. 
Aslı Cansunar, çok genç yaşlarda, kısa bir süre-
liğine beraber olan üniversite öğrencilerinin 
genelde güçlü bağlar kuramadığına dikkat 
çekerek, “O formayla sahaya çıkıp hep bera-
ber ‘Bir iki üç, Koç!’ diye bağırdığımız anda 
hangi yaşta olduğumuzun ve bu takımda ne 
kadar kısa süre geçirecek olduğumuzun bir 
önemi kalmıyor. Yüzlerce maçta, aldığımız 
galibiyetlerde, Koç’u onurla temsil ettiğimiz 
turnuvalarda okulumuzla olan bağımız gide-
rek perçinlendi.” diyor. Takım oyuncuları Koç 
Üniversitesi’nin adını daha ileriye taşımak 
için mücadele ederken birlik olma ruhunu 
herkese yaşatmak istiyor ve tüm arkadaşlarını 
kendilerini desteklemek için sahaya bekliyor. 

Koç’a ilklerini yaşatan takım

İstanbul ve çevresi üniversiteler liginde birinci 
lige çıkmayı başardılar. Ardından basketbol 
bursuyla öğrenci alan birçok üniversitenin 
güçlü takımları arasında ikinci oldular. 
Yeni başarılar kazanmayı hedefleyen Koç 
Üniversitesi Bayan Basketbol Takımı, herkesin 
desteğini bekliyor.

Koç Üniversitesi’ni gururla 
temsil eden oyuncular, spor 

ahlakına yaraşır şekilde davranış 
sergilemeyi skor açısından 

başarılı olmak kadar önemsiyor. 

Elif KayaAslı Cansunar






