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REKTÖRÜN MESAJI

Kule’nin yaz sayısında, hızla değişen dünyada üniversite ne için 
var sorusuna hep birlikte yanıt aradık. Gençlerin gelişimleri-
nin en iyi şekilde yönlendirileceği bir ortam olan üniversiteler 
çağlar boyunca gelişerek bugünlere ulaştı. Üniversite bir top-
lumun olgunluk çağına gelmiş en genç dimağlarıyla, en seç-
kin bilim ve öğretim insanları arasında bir randevudur. Bu çok 
önemli randevu iyi değerlendirilebilirse hem bireyler hem de 
toplum büyük kazanımlar elde edebilir. 

Koç Üniversitesi, ülkemizde de eğitimde ve bilim üretmekte bir 
mükemmellik örneği olabileceğini yaşatarak göstermek için 
var.  Bunu yaparken, bu ülkenin en parlak öğrencilerini kendi 
bünyemize çekmemiz gerektiğine inanıyoruz. Öğrencilerimizi 
en iyi şekilde donatmak, onlarla karşılıklı etkileşimimizle birlik-
te mükemmelliğe erişmek için buradayız.  

Mükemmelliği yakalamak zor ama aslında çok kutsal ve zevkli 
bir uğraş. Koç Üniversitesi’nde hepimiz, hep birlikte gece gün-
düz çalışırken Türkiye’de ve bölgemizde bir fark yarattığımıza 
ve bu farkın bütün ülkemizdeki akademik yelpazeyi daha iyi ol-
mak doğrultusunda tetikleyebileceğine inanıyoruz. İnsanın en 
güzel şeyleri en serbestken ürettiğinin bilinciyle eğitime yeni 
bakış açıları ve devrimsel değişimler getirmek için de çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. 

Biz üniversitede öğrencilerimize ne öğretirsek öğretelim bun-
lar bir süre sonra unutulacaktır. Ayrıca bilginin üretimi ve bilgi-
ye ulaşım da giderek hızlanmakta. Böyle bir ortamda siz öğren-
cilerimizin unutmamaları gereken tek şey sorgulamayı ve öğ-
renmeyi öğrenmektir.  

2010-2011 akademik yılını başarıyla tamamladık. Koç Üniversitesi’nin 
17. Mezuniyet Töreni’ni 25 Haziran 2011’de gerçekleştireceğiz. 

Bu sene 641 lisans ve 223 lisansüstü ve 9 doktora olmak üzere 
toplam 873 öğrencimiz diploma alacak.  Yeni mezunlarımızın 
burada edindikleri bilgi ve becerilere yenilerini ekleyecekleri-
ne, heyecanları ve heveslerini hayata geçireceklerine ve hayat-
tan beklentilerine ulaşacaklarına inanıyorum. 

Bu baharı da büyük bir coşku içinde geçirdik. Öğrenci kulüple-
rimizin düzenlediği Bahar Festivali, San Remo, Tiyatro Günle-
ri, Kısa Film Festivali, Folklor ve Dans Festivali sayesinde keyif-
li zamanlar yaşadık. Bir taraftan üniversitemiz yine birçok kon-
ferans ve seminere ev sahipliği yaparken diğer taraftan da öğ-
retim üyelerimizin elde ettiği akademik başarılarla gururlandık. 
Yaman Arkun TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi olarak seçildi. Lemi 
Baruh, Menderes Işkın, Sinan Ünver ve Emre Alper Yıldırım ken-
di alanlarında TÜBA GEBİP Ödülü aldılar. Şener Aktürk ile Şuh-
naz Yılmaz, Baki Komsuoğlu Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü’ne, 
Dr. İhsan Solaroğlu Turkish Neurosurgical Society (Türkiye Nö-
roşirürji Derneği) Bilimsel Araştırma Ödülü’ne, Seda Keskin ile 
Gülayşe İnce Dunn da L’Oréal Turkey National Fellowship for 
Young Women in Science (L’Oréal Türkiye Ulusal Genç Bilim 
Kadını Başarı) ödülüne layık görüldüler. 

Bu mükemmel başarıları ve güzel haberleri paylaşıyor olmak-
tan dolayı çok memnunum. Gurur duymak için çok nedenimiz 
var… Önümüzdeki yıl, bu yıl attığımız adımların takipçisi ola-
cağımızı ve yenilikler yapmayı sürdüreceğimizi belirterek hepi-
nizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  

Prof. Dr. Umran İnan
Rektör

Merhaba...
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ÖĞRENCİ KONSEYİ

Kuruluş ve yaşayış amacı tüm Koç öğrencilerinin temsilcisi olmak, 
Koç Üniversitesi kültürünün köklerinin güçlenmesini sağlamak, 
okulumuzu daha da ileriye taşımak olan özerk, tam demokratik 
ve ülkemizdeki tüm üniversitelere örnek olan Öğrenci Konseyimi-
zin başkanı seçilmek benim için büyük bir onurdur. Bütün Koçlular 
emin olsunlar ki bünyemizdeki 40 arkadaşımızla çok dinamik ve 
vizyonu çok geniş bir ekip olarak konsey yönetimini devraldık.

Yeni ve değişen konseyimiz, bütün okulumuzu kucaklayacak ve 
hepimizi temsil edecek. Koç Üniversitesi’nin Türkiye için ne kadar 
önemli ve büyük bir sorumluluğa sahip olduğunun bilinciyle ha-
reket edecek.

Yeni yönetim olarak beş temel hedefimiz bulunuyor; Öğrenci 
Konseyi’ni bütün okula açıp hesap verebilir ve şeffaf hale getire-
rek icraatlarımızı düzenli ve güncel olarak bütün okulumuzla pay-
laşacağız. Koç kültürünü gelenekselleştirmek için çalışacağız. Orta 
vadede ders seçimleri, yemek ve otopark gibi gündelik hayatımı-
zı doğrudan etkileyen konulardaki sorunlarımızı aşacağız. Okulun 
teknolojik altyapısının sorunsuz işlemesini sağlayıp eksikliklerini 
gidermek için çözümler üreteceğiz. Kulüplerimizin hepsinde tam 
demokrasi sağlayacağız. 

Bu hedeflere ulaşabilmek için Rektörümüz Umran İnan’ın desteği 
başta olmak üzere tüm okul yönetimimizle çok sağlam bir koordi-
nasyon ve uyum içinde çalışacağımızı belirtmek isterim.

Bahar dönemini geride bırakıp güz dönemine adım atarken ders 
seçeneklerimizde önemli değişiklikler olacak. Artık ders seçimle-
rimiz daha fazla alternatif sunan bir nitelikle daha liberal bir süreç 
içinde yapılacak. Öğrenci Konseyi olarak, okul yönetimimizle bera-
ber bütün arkadaşlarımıza gerekli bilgilendirmeleri yapacağız.

Konseye seçilsin seçilmesin, okulumuzu geliştirmeye yönelik fikir-
leri olan herkesi konseye davet ediyorum. Gelin, hep beraber ça-
lışalım, projelerimizi gerçekleştirelim ve üniversitemizi daha ileri-
ye taşıyalım.

2010–2011 Yılı Öğrenci Konseyi, pek çok şey öğrendiğim ve birçok 
yeni arkadaş edindiğim çok keyifli bir ekipti. Başta, başkan Süley-
man Onay olmak üzere 2010–2011 konseyindeki herkesi göster-
dikleri büyük çaba ve okulumuza sundukları hizmetlerden dola-
yı yürekten kutluyorum. Öğrenci Konseyimize kurumsal bir nitelik 
kazandırdıkları için konseyimizin kuruluşundan bugüne başkan-
lık, yöneticilik ve üyelik görevlerini yürüten ve bu oluşuma katkısı 
olan herkese teşekkür ediyorum.

Bu yepyeni dönemin üniversitemize yeni ufuklar açmasını dili-
yor, bu yıl mezun olan 873 arkadaşımızın her birine hayatta başarı, 
sağlık ve mutluluklar diliyorum.   

Fatih Mustafa Çelebi
Öğrenci Konseyi Başkanı

Değişimin başlangıcı         
Öğrenci Konseyi, her zaman Koç 
Üniversitesi’nin Türkiye için ne kadar 
önemli ve büyük bir sorumluluğa sahip 
olduğunun bilinciyle hareket edecek.
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Üniversiteler yetiştirdikleri öğrencilere kendi yaşamlarının 
efendisi olmayı, hayatın belirsizliklerine hazırlanmayı, hayal 
kurmayı, toplumu daha yükseğe ulaştırmayı nasıl öğretecekler? 
Zamanımızın en kritik sorularının yanıtını ortak akılla aradık…
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Bir an için fantastik bir roman okuduğumu-
zu varsayalım ve hikâyenin farklı bir dünya-
da geçtiğini düşünelim… Roman bu ya; dün-
yanın hiçbir kentinde veya ülkesinde tek bir 
üniversite dahi yok diyelim ki… Ne devlet-
ler ne de vakıflar böyle bir girişimde bulun-
mamış olsun. Hiç kimse üniversitede oku-
mamış, yurtlarda kalmamış, akademisyen-
lik yapan yokmuş, T cetveli icat olmamış, fi-
naller yapılmıyormuş ve öğrenim lise ile biti-
yormuş olsun. Böyle bir dünyanın ekseni na-

sıl olurdu? Bunu bilmek zor, ama romanın ol-
dukça yavan ve tek boyutlu bir roman olaca-
ğını söyleyebiliriz. Çünkü üniversiteler, Efla-
tun ve Aristo’nun hiçbir baskı unsuru olma-
dan öğrencileri ile felsefi tartışma yarattıkları 
ortamdan esinlenerek günümüze kadar ev-
rensel ölçekte bağımsız ve tüzel kişiliğe sa-
hip kurumlar olarak gelmişlerdir. Üniversite 
felsefi tartışma ortamında akıl sürecini duy-
gusal sürecin önüne alarak kişilerin olayla-
rı görerek ve tartışarak farkına varılabilirliğini 

sağlayan ortamdır. Aslında bu nedenle, bel-
ki de, üniversitenin var olmadığı bir ortamda 
roman yazılamaz diyebiliriz.

Üniversite kavramını ve üniversitelerin işle-
vini,  Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnan, 
Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı İrşadi Aksun, Akademik İşlerden 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Selçuk Karaba-
tı ve Öğrenci Dekanı Bilgen Bilgin ile birlikte 
değerlendirdik…  

‘ÜNİVERSİTE, 

NESİLLER ARASI BİR 

RANDEVUDUR’

Ü
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?

Dünyanın hızla 
değiştiği yeni bir 

yüzyılın başındayız. 
Bilgi çağı diye 

nitelendirdiğimiz, bilgiye 
ulaşmanın fevkalade 

kolaylaştığı çağımızda 
üniversitelerin işlevleri 

sorgulanıyor. 
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Üniversiteyi ne olarak tanımlarsınız ve 
üniversite ne için var? 
Umran İnan: On sekiz ile yirmi iki yaş ara-
sındaki gençlerin gelişimlerinin en iyi şekil-
de yönlendirileceği ortam olan üniversite-
ler çağlar boyunca gelişerek bugünlere gel-
miş bilim merkezleridir. O yaştaki insan artık 
topluma bilim seviyesinde katkıda bulunabi-
lecek bir bireydir. Üniversite sadece bilginin 
bilenden bilmeyene aktığı ortam değil, aynı 
zamanda bilenin güncel kalması için bir zen-
ginleşme ortamıdır. Dolayısıyla üniversitele-
rin sadece öğrenciler için değil, aynı zaman-
da bilim insanları ve öğretim üyelerimiz için 
de çok önemli olduğuna inanıyorum. 

Öğrenciler olmasaydı, bir grup insanı bir ara-
ya getirir, sağladığımız kaynaklarla orantı-
lı şekilde araştırmacı olarak çalıştırabilirdik. 
Yurtdışında da Türkiye’de de öğrencisiz araş-
tırma merkezleri var, ama bunların önem-
li şekillerde eksik kaldıklarına inanıyorum. 
Çünkü ben hayatım boyunca, bilim yaptı-
ğım zaman, daima öğrencilerle olan etkile-
şimimde onlardan öğrendim. Bu benim için 
son derece önemliydi. Aslında üniversite, bir 
ülkenin bilim, teknoloji yahut bilgi üreten ki-
şilerini, güncel ve toplumun ihtiyaçlarına 
odaklı tutmayı sağlar. Aynı zamanda da 18 ile 
22 yaş arasındaki gençlerin yönlendirilmesi 
açısından çok önemlidir. Bu yönlendirme, bir 

çağda bilgi aktarımı olarak görülüyordu. Or-
taçağda da bilenlerle bilmeyenler aynı yerde 
toplanır, bilen kürsüye çıkar anlatırdı. Bu or-
tamda soru sormak bile çoğu kez mümkün 
olmazdı. Şimdi ise durum değişti.

İrşadi Aksun: Üniversiteyi toplumu bilinç-
lendirme aracı olarak tanımlayabileceğimi-
zi düşünüyorum. Bundan 100 yıl önce bel-
ki ilkokul ya da ortaokul düzeyindeki eğitim 
toplumu bilinçlendirmeye yeterken günü-
müzde yetmiyor. Bilinçlendirme sadece bilgi 
vermek demek değildir. İyi bir vatandaş ol-
mak, demokratik haklarını talep edebilmek 
ve topluma katkıda bulunabilecek bir birey 
olmak önemlidir. Bütün bunlar toplumun bi-
lincidir. Toplumu bilinçlendirmek için üni-
versitelilerin sayısının ve niteliğinin artma-
sı gerekir. 

Selçuk Karabatı: Üniversite birey, toplum 
ve insanlık için var. Üniversiteler insanlığın 
birikimini bir şekilde taşıyan, aktaran ve ge-
liştiren kurumlar. Bu süreçte bireylerin çok 
önemli bir rolü var. Çünkü bu birikimi birey-
ler geliştiriyor. Üniversite bireylerin bir ara-
ya geldiği, birlikte insanlık birikimini daha da  
ileriye taşımak için çalıştığı, ortaya çıkan bi-
rikimden yararlanarak toplumların sorunla-
rına çözüm getirmeye çalıştıkları bir ortam-
dır. Yeni yetişen insanlar da kendi yollarını         

bu birikimin ve insanlığın ortak değerlerinin 
farkında olarak çizerler.

Bilginin artık daha kolay ulaşılabilir bir 
hal aldığı günümüzde üniversitenin işle-
vi ne olmalı? 
Umran İnan: Günümüzde bilgiye daha kolay 
ulaşılabiliyor diyoruz ama, esasında eskiden 
de bilgiye ulaşmak o kadar zor değildi. Eski-
den de isteyen öğrenci kütüphaneye gide-
rek aradığı bilgiye ulaşabiliyordu. Şimdi ise 
Google’a giriyor. Sonuçta kütüphaneye yü-
rüyerek ya da iki “klik” yaparak bilgiye ulaşa-
biliyorsunuz. Bence üniversite, bir toplumun 
olgunluk çağına gelmiş en genç dimağlarıy-
la, en seçkin bilim ve öğretim insanları ara-
sında randevudur. Bu dört senelik randevu, 
üniversiteye katılan öğrenciler ile üniversite-
nin kendi bilinç ve bilim seviyesini yüksekte 
tutmak için iyi değerlendirilebilirse, toplum 
büyük kazanımlar elde edebilir. Üniversite-
de ders verdiğim öğrencilerime her zaman, 
“Sizinle bir randevum var. Bu randevuda size 
bir şeyler anlatmak istiyorum. Eğer hiç dur-
madan devam ediyorsam yazık. Hâlbuki siz 
sorular sorduğunuzda bir diyalog oluşuyor 
ve bazen benim gitmek istediğimden başka 
yerlere doğru gidip geliyoruz” diyorum. Di-
yalog söz konusu olduğunda öğrencinin ko-
nuya katkısı en az öğretim üyesinin hazırlan-
mış yönlendirmesi kadar zengin olabilir. Bel-

Prof. Dr. Umran İnan: Üniversite bir toplumun olgunluk 
çağına gelmiş en genç dimağlarıyla, en seçkin bilim ve 

öğretim insanları arasında bir randevudur.
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ki çoğu yerde böyle olmuyordur, ama olması 
gereklidir. Öğrencilerle öğretim üyeleri ara-
sındaki bu randevuda, her iki tarafın da öğre-
tirken öğrenip öğrenirken öğretmek ve bir-
birlerini zenginleştirmek gibi bir rolü oldu-
ğunu düşünüyorum.

Bilgen Bilgin: Üniversitenin önemli işlevle-
rinden biri de meslek edindirmesidir. Top-
lumun ihtiyacı olan hizmetlerin en iyi şekil-
de verilmesi için bunları yapabilecek birey-
lerin belirli bir formasyonu almış olarak ye-
tiştirilmesi gerekiyor. Geçmişteki üniversi-
te eğitiminde sadece bilgi aktarımı ve bu-
nun öğrenciler tarafından alınması çabası 
vardı. Şimdiki üniversite yaşantısında ise, öğ-
rencilerin hayatla ilişkilerini çok boyutlu ola-
rak düşünüp algılamak lazım… Üniversitede 
aynı zamanda bir takım yetkinliklerin sunul-
ması, olaylara çok boyutlu olarak bakabilme 
yetisinin geliştirilmesi, takım çalışması vb. 
özelliklerin verilmesi gerekiyor. Bütün bun-
ları yaparken, yaratıcı ve az bilmenin getir-
diği cesaretle, bazen öğrenciler bizlere ken-
di kendimize soramadığımız şeyleri soruyor-
lar. Böylece kendimizi sorgulamayı ve kendi-

mize başka bir gözle bakabilmeyi öğretiyor-
lar. Üniversite sadece sınıfta bilgi alışverişinin 
yapıldığı bir yer değildir. Üniversite yaşantı-
sının öğrencinin burada geçirdiği tüm zama-
nı anlamlı kılabilecek bir bütünlük içinde öğ-
renciyi meşgul edebilmesi gerekiyor. Spor-
dan kulüp faaliyetlerine ya da sosyal sorum-
luluklara kadar akla gelebilecek her şeyin bu-
radaki yaşantının bir parçası olması lazım. 

Eskiden de insanlar biraz çabaladığında bil-
giye ulaşabiliyordu ama o zaman bilginin 
miktarı günümüzdeki vahşi boyutlarında de-
ğildi. Bilginin bu kadar çok çabuk ulaşılabi-
lir ve hazır olduğu ortamlardaki temel so-
runlardan biri bilgiyle nasıl ilişkiye girilece-
ğidir. Bence dört yıllık üniversite dönemin-
de öğrenciler bunun yöntemini, doğru soru-
ların sorulmasını, bilgiyle ne yapılabileceği-
ni öğreniyorlar. Bunu inşaat malzemeleri sa-
tan koskocaman bir süpermarket gibi düşü-
nün. Oradaki her şeye ulaşabilseniz de onlar-
la yapabilecekleriniz konusunda hiçbir fikre 
sahip değilseniz bir şey yapamazsınız. İnter-
net, Google vs. üzerinden ulaşılan şeyler ne 
yapabileceğimizi kestiremediğimiz çoklukta 

8

Prof. Dr. Selçuk 
Karabatı: Üniversite 

birey, toplum ve insanlık 
için var. Üniversiteler 

insanlığın birikimini bir 
şekilde taşıyan, aktaran 

ve geliştiren kurumlar. 
Bu süreçte bireylerin 

çok önemli bir rolü 
var. Çünkü bu birikimi 

bireyler geliştiriyor.
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ve kafa karıştırıcı boyutta. Üniversitenin bun-
ları kategorize etmeyi, doğru bilginin peşi-
ne düşmeyi öğreten bir ortam olduğunu dü-
şünüyorum. 

Selçuk Karabatı: Eskiden zengin bir kütüp-
haneye ulaşmak için yurtdışına gitmek ge-
rekiyordu ama bugün bulunduğunuz nok-
tadan elektronik veri tabanlarıyla istediğiniz 
bilgiye ulaşabilirsiniz. Bilgi miktarının arttı-
ğı bu ortamda üniversitenin işlevi bireylerin 
edindiği bilgileri nasıl işleyeceğini ve bu bil-
gilerden yola çıkarak sorunlara nasıl çözüm 
bulabileceklerini öğretmektir.  

Bilimin yaratıcı ve katma değer sağlaya-
cak şekilde üretimi için ne gerekir? 
Bilgen Bilgin: Öncelikli olarak üniversite üst 
yapının bir kurumu mu yoksa gerçekten üst 
yapı olmanın ötesinde bir takım özellikle-
ri var mı diye sorgulamak gerekiyor. Üst yapı 
kurumları devletin ya da genel hakim kesi-
min ideolojisinin sürdürülebilmesi ve aktarı-
labilmesi için aygıt olarak ağırlıklı olarak kul-
lanılır. Üniversitenin ise tamamıyla değişik 
bir etkisi var. Dünyanın her yerinde ve bizim 
kendi geçirdiğimiz dönemlerde üniversite 
hep sorgulayan, karşı çıkan, farklı şeyleri üre-
ten ve bunları topluma yayan bir kurumdur. 
Üniversite üst yapının direk olarak ideolojisi-
ni aktaran ve yansıtan değil bunun tam tersi 
bir kurum olarak görülmüştür. Çünkü üniver-
site soru sormak gibi çok temel bir işleve sa-
hiptir. Soru sormadığınız zaman bir yere gi-
demezsiniz. Toplumu da ortamı da her şeyi 
de sorguluyorsunuz ve öğrencilere de bunu 
öğretiyorsunuz.

Umran İnan: Bu enteresan ve klasik bir soru. 
Sonuçta Nazi Almanyası’nda da bilgi üretil-
di. Hiç kimsenin hür olmadığı ortamlarda da 
bilgi üretilmiştir ama buna izafi olarak baktı-
ğınız zaman, o potansiyeldeki bilim insanla-
rının olduğu bir yerde özgürlük olsaydı çok 
daha fazla bilim üretilirdi. Çünkü o ortamda 
insanların yaratıcılığını kısıtlayan ve törpüle-
yen bir filtre vardı.  

İnsan en güzel ve en çok şeyleri en serbest-
ken üretir. Bu temel bir olgudur ve bunu üni-

versite eğitiminin yanı sıra her konuya uygu-
layabiliriz. Rektör olarak ana görevimi öğre-
tim üyelerimin yolundan çekilmek olarak gö-
rüyorum. Bizim işimiz öğretim üyelerini alır-
ken ve atarken en yüksek çıtaları kullanmak, 
kendi bilim dalında en mükemmel insanları 
almak ve sonra da onların yollarından çekil-
mektir. Olması gerektiği kadar hür olmayan 
ortamlarda bile üniversiteler bilim üretebil-
mişlerdir. İnsanlar merak dürtüsünün peşin-
de koştukları zaman mutlaka bir şeyler bu-
lurlar ama en iyi ve en güzel şeyler en ser-
bestken üretilir. Araştırma için üniversitemi-
ze fon veren kuruluşlara da bunu anlatmaya 
çalışıyoruz. “Bize fon verdiğinizde bunu pek 
çok şarta bağlarsanız, karşılığında daha az 
enteresan şeyler alırsınız. Bize güvenip nasıl 
istersen öyle yap, sen en iyisini zaten bilirsin 
dediğinizde ise çok daha güzel şeyler çıkar” 
diyoruz. Tabii bu bir kültür meselesi ve bu 
kültür ülkemizde oturmuş değil. Koç Üniver-
sitesi, toplumda gerçek üniversitenin ne ol-
ması gerektiğinin bir örneğini yaşatarak gös-
termek için var.    

Selçuk Karabatı: Bilginin üretilmesinde üni-
versite ortamının özgür olması çok önemli-
dir. Burada çok ilginç durumlar var. Örneğin 
önümüzdeki aylarda ülkemizdeki pek çok 
öğrenci üniversite tercihi yapacak. Bu aşa-
mada birçok aile çocuğuna özgür bir şekilde 
karar verme hakkını tanımıyor. Demokratik 

değerler eleştirel bir bakış açısına sahip ol-
mayı, bunu rahatlıkla paylaşabilmeyi ve baş-
kalarının düşüncelerini kabul edebilmeyi ge-
rektirir. Öğrencilerimiz daha  tercih aşama-
sındayken aslında böyle olmayan bir yapıyla 
karşılaşıyorlar. Yaklaşımların daha bu aşama-
da değişmesi ve evrensel değerlerin ön pla-
na çıkması lazım. Üniversiteye böyle bir an-
layışla başlayan öğrencilerin yaratıcı olmaları 
daha olasıdır. Üniversite de kendi içerisinde-
ki çalışmalarında evrensel değerleri ön pla-
na çıkarmalıdır. Ancak o zaman insanlar daha 
önce yaratılan birikime daha eleştirel bir göz-
le bakarak katma değer yaratacak yeni yakla-
şımlar ortaya koyabilirler. 

Koç Üniversitesi ne için, kimin için var ve 
üniversitede neler yapılıyor?   
Umran İnan: Türkiye’deki bütün vakıf üni-
versitelerindeki öğrencilerin tüm öğrencilere 
oranı %3-4 civarındadır. Bu oranların hiçbir 
zaman da %30’a yükselmeyeceğini düşünü-
yorum. Dolayısıyla gençlerimizi üniversitede 
okutarak ve dolayısıyla devletin yükünü azal-
tarak bir hizmet verdiğimizi söyleyemem. 
Ancak bu üniversitede bir mükemmellik ör-
neği oluşturarak, bu örneğe dünya çapında 
görünürlülük sağlayarak ülkemize hizmet ve-
rebiliriz. Koç Üniversitesi, ülkemizde eğitim 
ve bilimde mükemmellik örneği olabileceği-
ni göstermek ve bu bağlamda da ülkenin en 
parlak öğrencilerini kendi bünyesine çekmek 

Dr. Bilgen Bilgin: Üniversitenin önemli işlevlerinden biri 
de meslek edindirmesidir. Toplumda belirli hizmetlerin 
en iyi şekilde verilmesi için bunları yapabilecek bireylerin  
belirli bir formasyonu almış olarak yetiştirilmesi gerekiyor.
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ve hatta onları yurtdışına gitmekten vazgeçi-
recek mükemmellik seviyesini tutturmak için 
vardır. Öğrencilerimizi en iyi şekilde eğitmek, 
onlardan da en iyi şekilde öğrenmek ve bir-
likte zenginleşmek için varız.  
 
“Ülkem varsa ben de varım” diyen Vehbi Koç 
tarafından kurulan Koç Üniversitesi, Türki-
ye için, bu ülkenin insanları ve dünya için var. 
Türkiye’nin ve Türk insanının  dünyada da bir 
görevi var. İnsanlığın elindeki en önemli kay-
nak insan beyninin dinamik dağılımıdır. Her-
kesin düşündüğü şeyler, içindeki heves ve 
heyecanlar, kapasitesi ve becerileri farklıdır. 
Bu farklılıkları en iyi şekilde kanalize edebi-
lecek kurumlar insanlığın ihtiyacıdır. İnsanlı-
ğın sorunlarına, örneğin kansere çare bula-
cak kapasitede insan iki milyonda bir kişi ola-
bilir. Bizim bu olağanüstü insanları doğru şe-
killerde eğitmemiz ve desteklememiz gerek-
lidir. En yetenekli insanların en verimli şekil-
de yeşermeleri için gereken ortamları yarat-
malıyız. 70 milyon kişinin içindeki en yete-

neklileri bulmak elbette kolay değil. Ama za-
ten önemli olan hem en yeteneklileri bulmak 
hem de bütün bireylerin içlerindeki heves ve 
heyecanı en iyi şekilde yakalayarak kendi po-
tansiyellerine ulaşmalarını sağlayabilmektir. 
Mükemmelliği yakalamak zor ama çok kutsal 
bir uğraş. Koç Üniversitesi’nde hepimiz, hep 
birlikte gece gündüz çalışarak bunu yapma-
ya çabalıyoruz. Bu ülkede bir fark yaratmaya 
çalışıyoruz. Amerika’dan Koç Üniversitesi’ne 
gelirken, Stanford’daki tecrübelerimle bura-
da fark yaratılmasına önderlik yaparsam ve 
bunu yaparken de diğer üniversitelere bir 
örnek oluşturarak onları da daha iyiye doğ-
ru tetiklersem Türkiye’deki bütün akademik 
yelpazeyi etkileyebileceğimi düşünüyordum. 
Örnek bir üniversitenin öğrenci sayısı küçük 
de olsa etkisinin ancak böylelikle ülke çapın-
da olabileceğini ve gelişmelerin birbirini te-
tikleyeceğini düşünüyorum.  

 İrşadi Aksun: Başta da belirttiğim gibi üni-
versiteyi toplumun bilinçlenmesine hizmet 

edecek kurum olarak tanımlıyorum. Toplu-
mu oluşturan insanlar küçük yaştan itibaren 
bilinçlendirildiğinde ilerleyen dönemlerde o 
toplumun çarkları daha güzel çalışır. Toplu-
mun ihtiyaçları, istekler ve demokratik yapı 
sürekli değişiyor. Bir zamanlar ilkokul, ortao-
kul ya da lise eğitimi yeterliydi ama artık üni-
versite eğitimi bir zorunluluk halini aldı. Üni-
versite olarak görevimiz toplumu eğitmek ve 
bir model oluşturmak. Koç Üniversitesi 4.400 
öğrencisi, öğretim üyeleri, idari kadrosu ve 
bütün çalışanlarıyla örnek olabilir. 

Selçuk Karabatı: Koç Üniversitesi de insan-
lığın bilgi birikimine bir şekilde katkıda bu-
lunmaya çalışıyor. Bir yandan da eğitim, sağ-
lık ve kültür konusunda önemli hedefle-
ri olan Vehbi Koç Vakfı’nın (VKV) bir parçası-
yız. Türkiye’nin en güçlü vakıflarından biri ol-
masına rağmen VKV da ülkemizin eğitim ala-
nındaki bütün sorunlarını çözecek kaynak-
lara sahip değil. VKV mükemmellik örnekle-
ri yaratmayı hedefliyor. Koç Üniversitesi ev-
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rensel değerlere sahip çıkmak, insanlığın bi-
rikimi çerçevesinde Türkiye için iyi bir örnek 
oluşturmak ve bu örneği en mükemmel şe-
kilde yönetmek için var. 

Öğrenciler geleceğe ve belirsizliklere na-
sıl hazırlanmalı, mezun olduklarında on-
ları neler bekliyor?
İrşadi Aksun: Öğrencilerin geleceğe en 
iyi şekilde hazırlanmaları için sadece kendi 
alanlarında değil her şeyde temeli öğrenme-
leri gerektiğini düşünüyorum. Örneğin bir fi-
zikçinin sadece fiziğin değil bir birey olma-
nın temellerini de öğrenmesi lazım. Özgür 
düşünceyi, demokratik haklarını talep etme-
yi, düzgün tartışabilmeyi ve daha pek çok 
şeyi öğrenmek gerekiyor. Türkiye’deki tar-
tışmalara baktığımızda insanların çoğunun 
bunları bilmediğini görüyoruz. Herkesin, eği-
tim gördüğü bölümden bağımsız olarak, de-
mokratik bakış açısını, haklarını ve taleplerini 
nasıl dile getireceğini öğrenmesi gerekiyor. 

Koç Üniversitesi’ndeki çekirdek programın 
üniversitemizin farklılığını gösteren iyi bir ör-
nek olduğunu düşünüyorum. Bu program-
da öğrencinin hangi bölümde olduğu önem-
li değil. Program kapsamında herkesin sos-
yoloji, felsefe ve tarih almasını istiyoruz. Bili-
min ve toplumun ileri gitmesi temel eğitime 
sahip bilinçli üniversite mezunu sayısının art-
ması gerekiyor. Öğrencilerin geleceğe hazır-
lanması ve ortaya çıkan popüler mesleklere 
kolayca uyum sağlayabilmesi için her konu-
da temeli öğrenmesi ve çok yönlü bir şekilde 
kendisini yetiştirmesi çok önemli. Üniversite-
nin misyonu da bu formasyona sahip insan-
ların yetişmesini sağlamak olmalı.   

Bilgen Bilgin: Öğrencilerin yaşamın belir-
sizliklerden oluştuğunu bilmeleri gerekiyor. 
İkinci adım ise belirsizlikler karşısında gerek-

li araçlara sahip olduğunun bilincine varmak 
ve paniklememek. İnsanlar kendisine, eğiti-
mine güvenerek, iş birliği yapabileceği kişile-
re danışarak ve onlardan yardım alarak yeni-
liklere uyum sağlayabilir. Rektörümüzün bir-
kaç ay önce tüm Koç Üniversitesi ile paylaştı-
ğı sunumda günümüzün en popüler 10 mes-
leğinin 2004 yılında henüz tanımlanmadı-
ğından bahsediliyordu. Bu, dünya gerçekten 
bizim olmak istediğimiz yerlerde çok hızlı 
gelişiyor demektir. Buna ayak uyduramayan 

büyük bir çoğunluk var ama buna kolaylıkla 
ayak uyduranlar da oluyor. Bu açıdan yetiştir-
diğimiz insanların küresel bakış açısına sahip 
olmaları çok önemli. 

Birleşmiş Milletler’in 1000. Yıl Amaçları adı al-
tında 2015 yılına kadar geliştirmeye çalıştığı 
bazı projeler var. Bunlardan biri günde 1 do-

ların altında yaşayan dünya nüfusunun bir 
milyarın altına 700 milyonlara çekilmesi. Sı-
nıfta bu örneği verdiğimde çocuklar dehşete 
kapılıyorlar. Çünkü bizim için 1 dolar bir kah-
valtı parası bile değil. Bu bilinci de vermek 
zorundayız ki çocuklar her şeyi görebilsinler. 
Görevleri tek başına kendini kurtarmak de-
ğil. Olaylara küresel bakmazsan kendini kur-
tardığını sanırsın ama dünyayla birlikte gö-
çüp gidersin. Dünyayı esas olarak almazsan, 
onun bir parçası olduğunun bilincinde ol-

mazsan, gemisini kurtaran kaptan düşünce-
siyle yaşantını sürdürürsen kendi gemini kur-
tarabilirsin ama çok büyük bir karaya oturma 
eyleminin parçası olduğunu ancak karaya 
oturduktan sonra fark edersin. Küresel bakış 
açısına sahip olmayı öğrenmenin öğrencile-
rin ihtiyaç duyduğu yetilerin başında geldiği-
ne ve üniversitenin bunu mutlaka öğrencile-
rine aktarması gerektiğine inanıyorum. 

Bizim üniversitede vurgulamaya çalıştığımız 
en önemli şeylerden biri de toplumun dü-
rüst bireylerden oluşması gerektiği. Bura-
da herkes dürüst olmayan şeylere karşı se-
sini yükseltme cesaretine sahip olmayı öğ-
renmek zorunda. Türk toplumunda arkada-
şını ispiyonlamamak gerektiği anlayışı vardır 
ama herkesin haklarına sahip çıkması lazım. 
Birisi kopya çekiyorsa, ödevlerini başkalarına 
yaptırıyorsa, senin hakkına bir şekilde teca-

11

Prof. Dr. İrşadi Aksun: 
Öğrencilerin geleceğe en iyi 
şekilde hazırlanmaları için 
sadece kendi alanlarında değil 
her şeyde temeli öğrenmeleri 
gerektiğini düşünüyorum.
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vüz ediyorsa buna sessiz kalmamak gerekti-
ğini öğretmek zorundayız. Bunu öğrencilere 
aktarmanın da en temel amaçlarımızdan biri 
olduğunu düşünüyorum. “Sınavı sınıfa ver-
diğinde öğretim üyesinin sınıfta bulunması 
öğrenciler için hakaret olarak algılandığı gün 
işimizi yapmışız demektir” diyen Rektörümü-
zün bu hayalinin en kısa zamanda gerçeğe 
dönüşeceği günü bekliyoruz. 

Umran İnan: Toplumu bilinçlendirmenin 
üniversite için bir görev olduğunu biliyorum 
ama zaman zaman bu konu hakkında düşü-
nüyorum ve bazen esasında toplumun ben-
den daha bilinçli olduğuna da inanıyorum. 
Geçtiğimiz günlerde izlediğim bir program-
da sunucu sokaktaki insanlardan Ortadoğu 

ülkelerinden ikisinin ismini söylemesini isti-
yordu. Brezilya, Afganistan ya da bilmiyorum 
diyenler oldu. Bir açıdan bakarsak bu insan-
ların hiçbir şey bilmediğini düşünebiliriz. Fa-
kat ben o insanların benim bilmediğim ne-
ler bildiğini merak ediyorum. Çünkü hakika-
ten toplumda başka ve kendine has bir bi-
linç var. Üniversite kendisini toplumdan öğ-
renecek hale getirmek zorundadır. Kulenin 
üstünden, yukarıdan bakmak ve bu toplumu 
bilinçlendireceğim diye düşünmek bana bi-
raz ters geliyor. 

Üniversite, daha önce de belirttiğim gibi, 
18-22 yaş arasındaki insanlarla bilim insanla-
rının randevuları sırasında birbirleriyle temas 
etmeleri, diyaloga girmeleri ve belirli konu-
lar çerçevesinde bir şeyler yaparak olgunlaş-

malarıdır. Bu olgunlaşma amacı doğrultu-
sunda bize düşen merak, liderlik ve girişimci-
lik dürtülerini ve içgüdülerini mümkün oldu-
ğu kadar törpülememektir. Geçtiğimiz gün-
lerde Hava Harp Okulu’nda liderlerin eğitimi 
konusunda yaptığım konuşmada da, lider-
lik dürtüsünü törpülememek, önünden çe-
kilmek, eğitimde liderlik eğilimlerini köstek-
leyecek şeyler yapmamak ve sorgulama kül-
türüne sahip olmanın çok önemli olduğun-
dan bahsettim. Mesela elektronik donanı-
mı yapan bir firmada birini işe alacak olsam 
onun üniversitede aldığı notları değil sorgu-
lama dürtüsü olup olmadığını önemserim. 
Bir toplantıda benim yaptığım herhangi bir 
şeyi benim diğer bütün yetenekli mühendis-
lerimin sorgulamadığı bir şekilde, bilmediği 

için bile olsa, sorgulaması benim için önem-
li bir değerdir.

Var olan eğitim kültürünü sarsmamız gerek-
tiğine inanıyorum ve sadece de artık Goog-
le olduğu için değil. Eskiden de üniversite-
ler belli türde insanları üretiyordu ve bir şe-
kilde en yaratıcı insanları törpüleyebiliyordu. 
Özellikle Japonya, Fransa hatta Türkiye gibi 
eğitimin ve öğretilenin çok önemli olduğu-
nun devamlı vurgulandığı yerlerde çok öğre-
terek yaratıcılığın törpülenebileceğine inanı-
yorum. Öğrencinin boğazından aşağıya bilgi 
tıkıldığında bazen her şeyi biliyor ama hiçbir 
şey yaratamıyor olabilir. Amerika’da ise ya-
ratıcılığın desteklenmesi kendiliğinden olu-
yor. Bunun sebebi genelde daha serbest eği-
tilmesi. Belki de Avrupa’daki sıkı kilise gü-

dümündeki ortamlara isyan ederek orala-
ra gittikleri için böyle bir kültüre sahipler. 
Amerika’daki birçok üniversitede bizim üni-
versitemizdeki çekirdek program gibi “libe-
ral arts” programları var. Öğrenciler mezun 
oldukları zaman daha az ve meslek dersi al-
mış olabiliyorlar ve daha az öğrenmiş ola-
rak yüksek lisansa ya da doktoraya geliyorlar. 
Böylelikle doktoraya gelen öğrenciler yaratı-
cılık dürtüleri içinde olarak ve sorgulama kül-
türü ile daha başarılı oluyorlar. 

Diyaloğa önem vermeliyiz. Bizim kadar bil-
gili olmasa bile karşımızdaki kişiden  öğre-
necek çok şey olduğunun bilincinde hareket 
etmemiz ve böyle hissetmemiz lazım. O za-
man Ortadoğu’daki ülkelerin ismini bile bil-

meyen birinden de çok şeyler öğrenebiliriz. 
Belki o insan bize doğunun ya da yayla kül-
türünün kapılarını aralayabilir. Bütün bun-
lar güzel şeyler ama bu birleşimi nasıl yapa-
rız bilmiyorum. Koç Üniversitesi boyutların-
da bu yapılamayabilir ama mükemmellik ör-
nekleri verirse, oluşturup yaşatabilirse bütün 
ülke çapında bir katkısı olacaktır. 

İrşadi Aksun: Toplumu eğitmek derken, 
toplumdakilerin farkında olmadıkları şeyle-
rin yerine üniversite eğitmenlerinin farkında 
oldukları şeyleri yerleştirmeyi kastediyorum. 
Mesela bu süreçte öğrenciden bilgi almak ve 
her iki tarafın birbirini eğitmesi çok önemli-
dir. Sadece ben biliyorum diye yaklaşırsanız 
topluma hiçbir şey veremezsiniz. Biz toplu-
mu eğitelim o da bizi eğitsin. Bu süreçte he-
pimiz öğrenelim ama ileriye, en iyiye doğru 
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Prof. Dr. Umran İnan: “Ülkem varsa ben de varım” diyen Vehbi 
Koç tarafından kurulan Koç Üniversitesi, Türkiye için, bu ülkenin 

insanları ve dünya için var.
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gidelim ve kimsenin bilgisizliğiyle idare et-
meyelim. Örneğin kendisine bir torba kömür 
verildiği için oy verdiği partiyi değiştiren kişi 
bana göre yeterince eğitilmemiştir. Bu onun 
suçu değildir. Onu eğitmemek devletin ve 
bu ülkenin suçudur. Toplumun da üniversite-
nin de öğrenmesi gerekiyor. Ne yazık ki biz-
deki üniversitelerin çoğunun elitist bir yakla-
şımı var. Diyorlar ki, ben öğretirim onlar öğ-
renir, ben ahkam keserim onlar beni dinler-
ler. Bu, üniversitelerin en büyük açmazı ve 
üniversiteleri toplumdan uzaklaştırıyor. Üni-
versitenin bir şekilde halka inmesi ve halka 
yakın olması gerekiyor.

Selçuk Karabatı: Meslek eğitimi genelde 
belirsizlikler üzerine inşa edilmez. Makine 
mühendisiyseniz ısı transferi konusunda bir 
şeyler yapacaksınız ya da ekonomi okuyor-
sanız o alanda çalışacaksınız diye düşünüle-
bilir ama geldiğimiz noktada dünya böyle iş-
lemiyor. Büyük belirsizlikler var ve bilgi çok 
hızlı yenilendiği için bireylerin çeşitli süreçle-
ri yönetebilecek şekilde donatılmaları gere-
kiyor. Bu ortamda bireylerin takım çalışma-
sıyla, ortak akılla karar vermesi önem kaza-
nıyor. Böylece öngörülemeyen sonuçlar bir-
likte göğüslenebiliyor. Bu açıdan katılımcı 
bir üniversite ortamı çok önemli. Çünkü kalı-
cı olan yaşanılarak öğrenilendir. Öğrencilerin 
bu sürecin bir parçası haline gelmeleri on-
ları hayata hazırlar.  Koç Üniversitesi yöneti-
mi olarak Öğrenci Konseyi’yle çok yakın ça-
lışıyoruz. Öğrenciler idari süreçlerimizin içe-

risinde de bize çok yardımcı oluyorlar. Bun-
lar çok önemli tecrübeler ama etkileşimin en 
üst düzeyde yaşandığı yer sınıflar ve labora-
tuvarlar. Üniversitemizde öğrenciler daha li-
sans programındayken derslerdeki karşılıklı 
etkileşimin ve laboratuvarlardaki araştırma-
ların bir parçası haline geliyorlar. Bu onların 
gelişimlerini hızlandırıyor. Araştırmak yap-
mak, soru sormak, fikir alışverişinde bulun-
mak bir üniversiteyi üniversite yapan özellik. 
Öğrencilerimizin  sorgulama yaklaşımını can-
lı tutarak, bunu sınıfa ve hedeflerimize ulaşa-
bilmek için çok önemli olduğunu biliyoruz.

İlk üniversiteye başladığınız yılları dü-
şündüğünüzde ve o günden bugüne al-
dığınız yolu göz önünde bulundurduğu-
nuzda yaptığınız seçimi nasıl değerlendi-
riyorsunuz? Gençlere akademisyenlik ve 
üniversitenin içinde bulunmak hakkında 
neler söylemek istersiniz?
Umran İnan: Ben devamlı üniversite orta-
mında olmuş biriyim. Hiçbir zaman kampüs-
ten başka bir yerde oturmadım. Hep öğren-
cilerle ilişkilerim oldu ve devamlı etrafım-
da öğrenciler vardı. Bu açıdan kendimi şans-
lı hissediyorum ve benim için bunun çok 
önemli olduğunu hissediyorum. Çünkü genç 
insanlardan devamlı enerji alıyorum. En az 
bilen öğrencilerimin bile bana, bilincime ve 
zihinsel zenginliğime çok katkısı olduğuna 
inanıyorum. İnsan akademisyen olmadan da 
kendini devamlı eğitebilir ama akademisyen 
olmanın da avantajları var.

Bilgen Bilgin: Ben her iki tarafı da gördüm 
hem üniversitede hem de üniversite dışın-
da çalıştım. Akademisyenlik de herhangi bir 
meslek gibi, onu ayrıcalıklı yapan  genç in-
sanlarla ilişkiniz ve onlardan aldığınız ener-
jidir. Gözleri aç bakan ve hayatı bu  gözler-
le sorgulayan insanlarla birlikte olmak insana 
çok şey veriyor. Onlar benden bir şeyler öğ-
renirken ben de bir yandan onların enerjisi-
nin bir parçasının bana geçtiğini hissediyo-
rum. Bazen öğrenciler öyle şeyler söylüyor ki 
bunu şimdiye kadar neden akıl etmedim, 40 
senedir bu konuya neden hiç bu bakış açısıy-
la bakmadım diyorum. Kurumlarda çalışan-
ların düşüncelerini ifade etmesi çok daha zor 
ve daha fazla cesaret istiyor olabiliyor ama 
öğrenciler çok daha cesurca ve özgürce fikir-
lerini ifade edebiliyorlar. Bu yüzden kurum-
ların üniversiteye göre daha zor, kısır döngü-
lü ve daha az yaratıcı ortamlar olduğunu dü-
şünüyorum.
 
Selçuk Karabatı: Akademisyen olmamdaki 
temel neden lisans eğitimim sırasında içinde 
yer aldığım araştırma çalışmalarının hoşuma 
gitmesi ve bunu doktora yaparak  sürdür-
mek istememdi. Öğrenciliğim sırasında öğre-
tim üyeleriyle olan etkileşimimin de akade-
misyen olmamda önemli bir payı var. Araş-
tırma yapmak ve öğrencilerle etkileşim aka-
demisyenliğin önemli bir parçası. Ders ver-
mek, öğrencilerin araştırma merakını destek-
lemek ve onlara hayatının bu kritik aşama-
sında destek olmak çok önem verdiğim so-
rumluluk. 
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Üniversitenin ve üniversite eğitiminin 
amacı nedir?
Üniversitenin en temel üç görevi var. 
Bunlar eğitim, araştırma ve topluma kat-
kıdır. Türkiye’de genelde insanlar yük-
sek eğitimi iyi bir iş edinmek ve daha çok 
para kazanmak için bir araç olarak gö-
rüyor. Öğretim üyeleriyse eğitimi insa-
nın gelişmesi için öğrencilere ek bir ye-
tenek verilmesi olarak algılıyor. Sanayi-
de çalışanlar yeni mezunların yeterli mes-
leki bilgiye sahip olmadığından yakını-
yorlar. Hâlbuki mesleki becerileri edinmiş 
öğrencileri yetiştirmek çok zor. Çünkü ar-
tık kimin hangi mesleği yapacağı  bel-
li değil. Teknoloji her beş senede bir ye-
nileniyor, insanlar hızla alan değiştiriyor.  
Bu yüzden üniversite belirli bir iş yerinde-
ki işi yapmaya hazır mezun yetiştirmeme-
li. 68 kuşağından biri olarak eşitliğin in-
sanlara aynı hakları sunabilmek olduğuna 
inanıyorum. İnsanların olgunlaşması eği-
timin bir sonucudur. Değişik düşüncede 
insanlarla karşılaştığınızda, onların fikirle-
rini kabul etmeseniz bile eğitim sayesin-
de onlarla beraber yaşama olgunluğu ka-
zanırsınız. Eğitim toleransı artırır. Az sayı-
da öğrenciye, elit eğitim vermek gereki-
yor. Burada eğitimin elitlere verilmesin-

den değil eğitimin kendisinin elit olma-
sından bahsediyorum. 

Üniversite mezunlarının %80’inin mezun 
olduğu bölümün işini yapmadığı söyle-
niyor ve bu durum eleştiriliyor. Bence bu 
bir zenginliktir. Üniversite eğitiminin ana 
hedefi, kişiyi daha iyi, kültürlü, entelek-
tüel, değişik ortamlara uyabilen, analitik 
düşünce yeteneği olan ve düşündüklerini 
yazılı ve sözlü olarak anlatabilen bireyler 
yetiştirmektir. Üniversite eğitiminin buna 
göre düzenlenmesi gerekiyor. Zaten bü-
tün dünyada derinliğine eğitim yerine 
geniş sahaları kapsayan, bireyi olgunlaştı-
ran ve çok yönlülük sağlayan eğitime yö-
nelme var. Kişinin eğitim gördüğü alanın 
temellerini sağlam bir şekilde alması ve 
bunun yanı sıra düşünme, anlatma, ikna 
etme ve yeni fikirler çıkarma beceresi ka-
zanması gerekiyor. Koç Üniversitesi’nin 
genel eğitim felsefesinin temelinde de 
bu var. 

Bütün dünyada üniversitelerde derin-
liğine eğitim yerine bireyi olgunlaştı-
ran ve çok yönlülük sağlayan bir yak-
laşımın öne çıktığından bahsettiniz. 

‘ÇOK YÖNLÜLÜK 

ÖNE ÇIKIYOR’
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Koç Üniversitesi Fen 
Fakültesi Kimya Bölümü 

Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ersin Yurtsever 

anlatıyor. 
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Bu durum Koç Üniversitesi’ne nasıl yan-
sıyor?
Koç Üniversitesi’nin çekirdek program etra-
fında kurulmuş bir eğitim felsefesi var. Bu-
rada çok sayıda ders alma mecburiyeti bu-
lunuyor. Öğrencileri de velileri de alan dışı 
ders almanın gerekliliğine ikna etmek çok 
zor. Öğrencilerimizin mezun olduktan son-
ra bu programın değerini daha iyi anladıkla-
rını gözlemliyorum. Mesela benim öğrencile-
rimden çok azı kimya alanında çalışıyor. Kaldı 
ki bu alanda çalışanlar da ilaç, enerji, plastik 
vb. şeklinde ayrışıyor. Dolayısıyla bölümdeki 
herkesi kimyanın gerekli gereksiz bütün bil-
gileriyle donatmanın bir anlamı yok. 

Koç Üniversitesi’nin genel eğitiminde az sa-
yıda alan dersi vardır ve bunlar derinliğine  
verilir. Öğrenciler birebir eğitim alabilir. Eği-
timde teknolojinin getirdiği olanaklardan so-
nuna kadar yararlanılsa da birebir temas ku-
rulan yüz yüze eğitimin, usta çırak eğitiminin 
yerini hiçbir şey tutamaz. Öğrencilerimizle 
beraber yaptığımız ders dışı çalışmalar, araş-
tırmalar, projeler vs. bu eğitimin çok büyük 
bir parçasını oluşturuyor. Burada öğrencile-
re mümkün olduğu kadar düşünmesini, grup 
içerisinde çalışmasını, yaptıklarını nasıl su-

nacağını öğretiyoruz. Kendi deneyimlerim-
den gördüğüm kadarıyla öğrenci neredeyse 
derste aldığı kadar katkıyı öğretim üyeleriyle 
beraber çalışırken alıyor. Sonuçta bunlar gö-
nüllü süreçler. Öğrencinin kendisinin bir ka-
rar vermesi, talepte bulunması gerekiyor. 

Eğitim yaşayan bir kavramdır. Programlar, 
nesiller, öğrenci profili, çalışma alışkanlıkla-
rı, beklentiler değişiyor. Eğitimin bu anlayış-
la sürekli yeniden düzenlenmesi lazım. Koç 
Üniversitesi bunu gayet iyi yapıyor. 

Velilerin ve öğrencilerin üniversiteye 
yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?  
Üniversite eğitimin bir para kazandırma yön-
temi olmadığını herkese anlatabilmemiz la-
zım. Sadece para kazanmak amacıyla iste-
mediğiniz bir mesleğe girerseniz çok bü-
yük hayal kırıklığı ve başarısızlık yaşayabilir-
siniz. Genellikle ailelerinin de yanlış yönlen-
dirmesinin etkisiyle öğrenciler aslında ne is-
tediklerine tam karar vermeden üniversite-
ye geliyorlar. Girdiği bölümü sevmeyen öğ-
rencilerin, o bölümü yüksek puanla kazan-
salar bile, başarılı olmadıklarını gördüm. Bu 
anlamda istememesine rağmen bir bölümü 
seçmek zorunda kalan öğrenci açısından da 
çekirdek program önemli bir avantaj sağlı-

yor. Koç Üniversitesi’nde öğrenciler ne istedi-
ğini görüp ona göre farklı bir sahada da de-
vam edebiliyorlar. Öğrencilerimize çift ana-
dal, yan dal ve sertifika programı gibi seçim-
ler sunuyoruz. 

Eğitimi tamamıyla sanayinin veya bir şirke-
tin ne istediğine göre yönlendiremeyiz. Çün-
kü dışarıda milyon çeşit iş var. Disiplinler ara-
sı yaklaşımlar çok önemli. Bir alanda çalış-
ma yaparken mutlaka başka alanların bilgisi-
ne de ihtiyaç duyuyorsunuz. Bir kişiye her şe-
yin öğretilemeyeceği ortaya çıktığı için işbir-
likleri önem kazandı. Bir ülkeye kapanıp ça-
lışma devri çoktan geçti. Artık sürekli deği-
şen ekipler kuruluyor. İş dünyasının çok üst 
düzey yöneticilerinin katıldığı bazı konuşma-
larda yöneticiler, proje ekipleri kurduklarını, 
proje bitince ekibin dağıldığını ve iyi olan-
ların yükselerek başka projelere geçtikleri-
ni ifade ettiler. Artık bir yerden mezun olup 
bir işe girip orada 40 yıl çalışma devri bitti. 
Her an alan değiştirmeye hazırlıklı olmak ge-
rekiyor. Bu gerçekleri herkesin kabul etme-
ye başlaması lazım. Eğitimde önemli olan bil-
gi aktarımı değil, bilgiye ulaşma yönteminin 
öğrenilmesidir. Bilgiye ulaşmak demek bilgi-
yi yorumlayabilme yetisine sahip olmaktır. 

Eğitimde önemli 
olan bilgi aktarımı 
değil, bilgiye 
ulaşma yönteminin 
öğrenilmesidir.
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İdeal olarak ele aldığımızda üniversite mes-

lek eğitimi veren bir kurum olmamalıdır. 

Ama günümüz koşullarında bu gerçekçi bir 

bakış açısı değil. Örneğin Almanya sistemin-

de mesleki eğitim çok daha erken dönem-

de başlar. Üniversite ise öğrencilerin akade-

mik kulvara geçip bilim insanı olarak yetiş-

tiği bir alandır. Eski Yunan’dan beri devam 

eden geleneklerle bazı ülkeler bu tip model-

leri uyguluyor. Daha kısıtlı bir kesim, toplum-

da düşünce lideri olabilecek niteliklerle yetiş-

tiriliyor. Diğer tarafta ise meslek erbabı ola-

rak yetişen, daha büyük kitleler eğitiliyor. 

İşte üniversite böyle idealize edilmeli. Ama 

Türkiye’de günümüz koşullarında bu uygula-

nabilir bir model değil. Meslek eğitimi veren 

kurumların kalitesi arttığında ve bu ihtiyaçlar 

karşılandığında üniversite bizim hayal ettiği-

miz gerçek işlevine kavuşabilir. 

Bir mesleğe hapsolmamak
Günümüzde öğrenciler mezun oldukların-

da bir mesleği uygular hale gelmek istiyor. 

İş dünyası da bunu arıyor. Mühendislik, tıp, 

hukuk gibi bazı alanlar kişiyi mezun olduğu 

anda mesleğe entegre edebiliyor. Ama diğer 

bölümler için böyle bir durum söz konusu 

değil.  Sadece tıp, hukuk, mühendislik ve eği-

tim fakültesini içeren bir üniversite de kurgu-

lanamaz. 

Psikoloji bölümünü örnek alırsak, mezun ol-
duğu anda psikolog olmak değil ama bu 
alanda kendini geliştirerek, deneyim kazana-
rak mesleğe atılabileceği bir temel yaratmak 
önemli. Genel kültürü çok iyi olan, toplumda 
lider olabilecek vasıflara sahip, analitik düşü-
nebilen, özgüveni yüksek, öğrenmeyi bilen ve 
seven bireyler yetiştirmeyi istiyoruz. Kişinin sa-
dece kendi konusunda uzmanlaşması ve ko-
nunun her türlü detayını derinlemesine bil-
mesi şart değil. Her bilgiye ulaşabildiğiniz gü-
nümüzün elektronik erişim ortamında bizim 
bütün bilgiyi aktarmak gibi bir iddiamız yok. 
Ama doğru bilgiyi yanlıştan ayırabilen, ken-
dini geliştirmeye meraklı kişiler yetiştirme-
yi amaçlıyoruz. Tabiî ki üniversite bilgi yaratı-
lan, bilim üretilen bir kurumdur. Ancak öğre-
tim kurumu olduğu kadar eğitim kurumu da 
olmalıdır. Eğitimin bütünsel ve gelişim odak-
lı bir yönü vardır. Örneğin öğrencilerin kulüp 
faaliyetlerine katılması da eğitimin bir par-
çasıdır. Bu nedenle üniversitelerin sağladığı 
ders dışı faaliyetleri çok önemseyenlerdenim. 
Koç Üniversitesi de bunu önemsiyor. Çünkü 
öğrenciler bu faaliyetler sırasında takım çalış-
masını, proje yönetimini, kendini ifade etme-
yi, iknayı ve daha birçok şeyi öğreniyorlar.  

Üniversite iş hayatından önceki son durak ve 
öğrencileri hayata hazırlamak için sadece bil-
gi vermek yetmez. Onlara birtakım beceri-
ler de kazandırıyoruz. Biz Koç’ta ALIS (Acade-
mic Life Skills- Akademik ve Hayat Becerile-
ri) programını başlattık. Bütün öğrencilerimiz 
üniversiteye girdikleri yıl bu dersi alıyorlar. 
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Koç Üniversitesi 
Psikoloji Bölümü 

Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Zeynep 
Aycan anlatıyor.   
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Zaman yönetimi, planlama becerisi, kendini 
tanıma, hedef koyma, stresle başa çıkma, ile-
tişim kısacası hayata ve bunun yanı sıra oku-
la uyum sağlamak için gereken becerilerin 
öğretilmesi amaçlanıyor.

Esnek ve adaptasyonu yüksek insanlar 
Öğrencilere destek birimlerimiz çok aktif ve 
giderek gelişiyor. Kariyer merkezimiz, danış-
manlık sistemimiz, kulüp faaliyetlerimiz, KU-
RES adlı rehberlik servisi programımız, KOLT 
(Koç University Office of Learning and Teaching 
/ Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofi-
si) uluslararası değişim programlarımız, çift 
anadal ve yan dal gibi imkanlarımızla bütün-
sel bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Tabiî ki çe-
kirdek program uygulaması da Koç’un ayırt 
edici bir özelliği. 

Bir mesleğin sınırları içinde “hapsolmuş” bir 
kişiden ziyade daha esnek, kariyerini farklı 
yönlerde geliştirebilecek kişiler yetiştirmeye 
çalışıyoruz. Hiçbir konuda uzmanlık vermiyo-
ruz, böyle bir iddiamız da yok. Zaten üniver-
site herhangi bir alanda uzman yetiştiren bir 
kurum olarak işlememeli. Öğrencilerimizin 
mezun oldukları alan dışında çalışmalarını 
olumlu buluyoruz. Onlara farklı alanlara açıl-
malarını sağlayacak bakış açısı ve özgüveni 
veriyoruz. Küreselleşme dediğimiz bu reka-
bet ortamında gençlerin esnek ve adaptas-
yonu yüksek insanlar olmaları bekleniyor. 

Beklentileri ve yetenekleri keşfetmek
Öğrencilerin beklentilerini daha iyi anlama-

mız gerekiyor. Farklı bir jenerasyonla karşı 

karşıyayız. Y jenerasyonundaki gençlerin çok 

farklı ve daha birey odaklı talepleri var. Biz de 

bu kuşağın talepleriyle birlikte eğitim mo-

dellerimizi sorgulamalıyız. Daha esnek, in-

teraktif, teknolojik bir sistem uygulamalıyız. 

Çok iyi bilim insanları olabiliriz. Ancak çok iyi 

eğitmenler olabilmek için beklentileri, talep-

leri iyi bilmeliyiz. Yüksek performans beklen-

tileri olan yerlerde sosyal destek çok önem-

li. Daha sıcak, Rektörümüzün de deyimiyle 

daha “kucaklayıcı”, aidiyet duygusu veren bir 

ortam geliştirmeliyiz. Öğrencilerin mahre-

miyetlerini dikkate alarak, istedikleri ölçüde, 

hayatlarına entegre olabilmeliyiz. Koç Üni-

versitesi olarak kendimizi bu anlamda geliş-

tiriyoruz.

Bugünkü duruma baktığımda iç sesleri sus-

turulmuş başkalarını memnun etmek için ça-

lışmış ve başarılı olmuş insanlar görüyorum. 

Öncelikle aileler kendini sorgulamalı. Genç-

leri eleştiremiyorum. Çünkü iç sesi susturu-

lan kişi, ne yapmak istediğini bilemez, köre-

lir. Bu çok acı bir durum. Doğru yönlendiril-

miş, iyi danışmanlık almış öğrenciler burada 

sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendi-

riyor, çabalıyor. Diğer öğrenciler için de yapı-

lacak birçok şey var. Örneğin biz ALIS prog-

ramıyla öğrencilerin “ben kimim, ne istiyo-

rum, zayıf ve kuvvetli yönlerim neler?” gibi 

sorgulamalara girişmelerini istiyoruz. Yani 

Pandora’nın kutusunu açmaya çalışıyoruz… 

Bir mesleğin sınırları 
içinde “hapsolmuş” 
bir kişiden ziyade daha 
esnek, kariyerini farklı 
yönlerde geliştirebilecek 
kişiler yetiştirmeye 
çalışıyoruz.
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Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk kez öğ-
renme ve öğretmeye odaklanan bir ofis ola-
rak Kasım 2009’da kurulan Koç Üniversite-
si Öğrenme ve Öğretme Ofisi (KOLT) Şubat 
2010’da faaliyetlerine başladı. Öğrenme ve 
Öğretme Ofisi’nin hedefi, Koç Üniversite-
si öğrencilerinin eğitim gördükleri alanda en 
yüksek potansiyellerine ulaşmaları için  öğ-
renme ortamının sürekli gelişimini sağlamak. 
Öğrencilerin ders içi ve ders dışı öğreniminin 
etkin olması için gerekli her türlü desteği ve-
ren KOLT, öğretim üyelerinin sınıf içi öğretim, 
öğrencilerle etkileşim ve değerlendirmede 
mükemmellik hedeflerini destekliyor. Ayrıca 
asistanların etkin öğretim uygulamaları için 
gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarına da 
katkıda bulunuyor. 

Koç’taki öğrenme ortamının her yönünü 
desteklemek amacında olduklarını belir-
ten Koç Öğrenme ve Öğretme Ofisi Direktö-
rü Nazlı Baydar, şunları söylüyor: “Üniversite 
öğrencisi olabilmek için bazı temel becerile-
re ihtiyaç var. Öğrencilerin akademik bir met-
ni anlayabilmesi, ders dinleyerek öğrenebil-
mesi, dinlediklerini hatırlayabilmesi ve sına-
va hazırlanma becerilerinin geliştirilmesi ge-
rekiyor. Ayrıca zaman planlaması, öncelikler 

belirleyebilme ve önceliklere uyabilme gibi 
becerilere ihtiyaçları var. Bunları  destekle-
mek için 2-3 kişinin katıldığı çalıştaylar yapı-
yoruz. Öğrencilerimiz soru sormaya yönelik 
bir lise kültüründen gelmedikleri için hocala-
rına soru sormaya çekinebiliyorlar. Bu enge-
li aşmak için ‘akran destek’ sistemi uyguluyo-
ruz. Engelli öğrencilere yönelik destek de ve-
riyoruz.”

Akran desteğinin özellikleri 
Akran desteği, belirlenen dersleri A ile ta-
mamlamış ve dersin hocası tarafından onay-
lanan öğrenciler tarafından veriliyor. “Bi-
zim öğrencilerimize verdiğimiz desteğin en 
önemli ayrıcalığı ise öğrencilerimizin öğre-
nebilmeyi kendi kaynaklarını kullanarak ba-
şarmalarının önünü açmaktır” diyen Baydar, 
akran desteği veren öğrencileri de titizlik-
le seçtiklerini vurguluyor. “Onlar için dönem 
başında bir çalıştay düzenliyoruz. Bu çalıştay-
da akran desteğinin prensiplerini anlatıyor, 
uygulamalar yaptırıyoruz. Dönem sırasında 
da akran desteği veren öğrencilerimizle sü-
rekli iletişim halinde oluyoruz” diyor. 

Akran desteği alacakların belirlenmesi
KOLT haftada 250 saat akran desteği veriyor. 
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Koç Üniversitesi’ndeki 
öğrenme ortamını her 
yönüyle desteklemek 

amacıyla kurulan KOLT az 
zamanda çok yol aldı.
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Toplam 28 ders için, 63 akran desteği veren 
öğrencimiz var. Ayrıca sınavların öncesinde, 
hocaları da onayıyla, bazı derslerle ilgili her 
şeyin gözden geçirildiği toplantılar düzenle-
niyor. 2010 Bahar Dönemi’nde 1.840 saat ak-
ran desteği verilmiş. Bu yıl verilen desteğin 
2.000 saati geçeceği düşünülüyor. 

Akran desteği alacak öğrenciler iki yöntemle 
belirleniyor. Kendileri destek talebinde bu-
lunuyorlar ya da KOLT onlara ulaşıyor. Önce 
öğrencilere e-posta gönderiliyor, sonra tele-
fon ediliyor, gerekirse yüzyüze yardım öneri-
sinde bulunuyor.  
 
Bireysel danışmanlık 
KOLT akran desteği dışında bireysel danış-
manlık da yapıyor. Akademik ya da birey-
sel sorunları olduğu için başvuran bütün öğ-
rencilerle tek tek ilgileniliyor. Onlarla birlik-
te, sorunların nasıl ortadan kaldırılabilece-
ğine yönelik stratejiler belirleniyor. Çift ana 
dal yapmak isteyen, akademik hayatına yeni 
bir yön vermek isteyen ya da bölüm değiştir-
mek isteyen pek çok öğrenci KOLT’tan des-
tek alıyor. 

Yüksek lisans öğrencilerine katkılar
Tüm disiplinlerdeki yüksek lisans programla-
rındaki öğrenciler için de çalıştaylar düzenle-
yerek onları asistanlığa ve akademik hayata 
hazırladıklarını belirten Nazlı Baydar, tez aşa-
masındaki öğrencilerin zaman yönetimi ve 

planlama becerilerini geliştirmek amacıyla 
bireysel danışmanlık hizmeti verdiklerini ifa-
de ediyor. Baydar şunları söylüyor: “Öğren-
me aynı zamanda uygulamadır. Bu neden-
le asistanlarımız ufak gruplarla bir araya ge-
lerek onlara uygulamalar yaptırıyorlar. Böy-
lece öğrenilen bilgilerin kalıcı hale gelmesi 
sağlanıyor. Asistanların öğretmeye katkı fır-
satını çok iyi değerlendirebilmesi için onla-
ra, öğretme, öğrencinin etkin öğrenebilmesi, 
öğrenci motivasyonunu sağlama vb. konu-
larda eğitim veriyoruz. Asistanlar haftada iki 
saat derse gidiyor ya da 1-1.5 saat laboratu-
varda problem çözme etüdü yapıyorlar. Asis-
tanları, deneme problemi çözerken videoya 
çekiyoruz. Daha sonra asistanlar kendileri ve 
hocalar izliyor. Böylece geliştirilmesi gereken 
alanlar net olarak görülebiliyor. İsteyen öğre-
tim üyelerini de videoya çekiyoruz. Onlar da 
bizimle ya da kendileri bu videoları izleyerek 
yeni bir yöntem deneyebiliyorlar.” 

Öğretim üyelerine sunulan destekler
KOLT, öğretim üyeleri için de çeşitli konular-
da çalıştaylar düzenliyor. Bu çalıştaylar çok 
soyut ve çok karmaşık kavramlar nasıl anla-
tılabilir, sağlıklı ders planlaması, öğrencilerin 
akademik etik kurallarına uyması nasıl sağ-
lanabilir, sınıftaki öğrenci davranışları bozul-
duğunda neler yapılabilir vb. konuları kap-
sıyor. Çalıştaylar bazen davet edilen misa-
fir öğretim üyeleriyle gerçekleştiriliyor. Öğ-
retim üyeleri ile yemek saati başlattıklarını 

ifade eden Baydar, konuyla ilgili şunları söy-
lüyor: “Yemek sırasında 15 dakikayı öğren-
me ve öğretmeyle ilgili bir soruna ayırıyoruz. 
Şimdiye kadar, öğrencilerin derse ilgisini ar-
tırmak için yapılabilecek şeyler, öğrencileri 
motive etmek için kullanılabilecek stratejiler, 
sınav performansını artırmak ve öğrencilerin 
derse hazır gelmelerini sağlamak için yapıl-
ması gerekenler hakkında konuştuk. Öğren-
me ve öğretme konusunda düşünüyor, bu-
nun kurumsal bir kültür olarak yaygınlaşma-
sını önemsiyoruz.”

KOLT olmak prestij getiriyor
Kurulduğu günden bugüne KOLT’un hızlı bir 
gelişim gösterdiğini belirten Nazlı Baydar 
sözlerini şöyle tamamlıyor: “Amacımız bir so-
run yaşayan ya da kendini geliştirmek iste-
yen tüm öğrencilerimizin KOLT’a uğramasını 
sağlamak. Hangi saatte hangi derslere des-
tek verdiğimiz web sitemizde yer alıyor. Ay-
rıca öğrencilere e-posta gönderiliyor. KOLT 
kısa bir süre önce kurulmuş olmasına rağ-
men öğrenciler arasında gayet iyi biliniyor. 
Akran desteği veren öğrenci olmak prestij 
konusu haline geldi. Öğrencilerimizin, ‘Ben 
KOLT’um, KOLT’um var’ dediklerine tanık olu-
yor, ‘KOLT olmak istiyorum’ diye e-postalar 
alıyoruz. Ben KOLT’um demek akran deste-
ği veriyorum anlamına geliyor. Bütün bunlar 
çok güzel şeyler. Zaten KOLT olmak, özellikle 
akademik kariyer yapmak isteyen öğrencile-
rimizin özgeçmişlerine ekleyebilecekleri çok 
yararlı bir deneyim.” 

KOLT’un hedefi, Koç 
Üniversitesi öğrencilerinin 
yüksek potansiyellerine 
ulaşmaları için öğrenme 
ortamının sürekli gelişimini 
sağlamak.
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Üniversiteyi tarihsel bir gelişim içinde de-
ğerlendirmek gerekiyor. Sokrates’in akade-
misinde öğrenciler bir araya gelip hem dün-
yayı anlamaya çalışır hem de insanın haya-
tı nasıl yaşaması gerektiğine cevap ararlar-
mış. Bu tarz ortamlar bugünkü üniversitenin 
öncüleridir. Ortaçağ Avrupa’sında ve sonra-
sında mesleklerin oluşumuna kadar bu yak-
laşım devam etmiş. Mesleklerle birlikte bilgi 
aktarımı öne çıkmaya başlamış. Özellikle 20. 
yüzyılda üniversitenin bilgi veren ve uzman-
lık sağlayan bir yer olması söz konusu olmuş. 
Fakat artık bilgi aktarımının imkânsızlaşmaya 
başladığı bir noktaya geliyoruz. Eskiden ev-
lerde ansiklopediler olurdu. Bana da lisedey-
ken 30 ciltlik bir takım alınmıştı. Bu ansiklo-
pedilere baktığımızda dünyadaki bütün bil-
gilerin bu ansiklopedilerde bulunduğunu 
hissederdik. Bugünlerde ise bir günde üreti-
len bilimsel bilgi miktarının yaklaşık yedi an-
siklopedi takımına eşit olduğu ifade ediliyor. 
Örneğin Amerika’da New York Times gaze-
tesinin bir haftada yayınladığı haber mikta-
rının 18. yüzyıldaki bir insanın bütün hayatı 
boyunca karşılaştığı haber miktarına eşit ol-
duğu söyleniyor. Bu bilgi bombardımanının 
içinde kişinin çok ciddi seçimler yapması ge-
rekiyor. Böyle bir ortamda üniversitelerin bilgi 
aktarım merkezi olabilmesinin söz konusu ola-
mayacağı düşünülebilir.

Hayatı yorumlama becerisi kazanmak 
Bilgi hızla değiştiği için herhangi bir mesle-
ğe yönelik eğitim gittikçe zorlaşmaya baş-
ladı. Sürekli değişen bilgiyi güncelleyemez-
siniz. Bu noktada ne için üniversite eğiti-
mi verildiği sorusu gündeme geliyor. Tekrar 
Sokrates’in akademisine dönersek, bilginin 
nasıl edinileceği, kullanılacağı, birleştirileceği 
konusunda bilgiler vermenin ötesinde üni-
versiteler olarak öğrencilere kendi hayatları-
nı nasıl yorumlayacakları ve onu nasıl daha 
ileri taşıyabilecekleri üzerine yön veren ku-
rumlara dönüşmek zorundayız. Bilginin doğ-
ruluğunu, güvenilirliğini tartabilmek, bilgiyi 
nasıl kullanacağını düşünebilmek ve bu bil-
giden yola çıkarak çeşitli konularda yargılar-
da bulunabilmek gibi çok temel becerilerin 
edinilmesi ve bilginin yönetilmesi gerekiyor. 

Bu anlamda, Koç Üniversitesi’ndeki yaklaşımı 
çok olumlu buluyorum. Örneğin iletişim be-
cerileri derslerindeki düşünme, yazma ve 
okuma becerilerini yerleştirme gibi çaba-
lar öğrenciler açısından çok yararlı. Üniver-
site eğitiminin amacı iyi bir yurttaş ve dün-
ya vatandaşı yetiştirmektir. İyi dünya vatan-
daşı, dünyayı anlamaya çalışan, bilinçli bir şe-
kilde topluma katkıda bulunan bir kişidir. Bi-
linçliliğin ve topluma katkıda bulunmanın 
ön koşulu ise doğru soruları sormaktır. Koç 

‘TEMEL BECERİLERİ GELİŞTİRİYORUZ’
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Üniversitesi’nde bu ortamı sağladığımıza 
inanıyorum. 

Üniversite öğrencilerinin psikolojisi
Öğrencilerin seçim yaparken öncelikle hangi 
konuda yetenek ve becerileri olduğunu, be-
lirlediği konuda çalışmak için uygun bir kişi-
liği olup olmadığını ve motivasyonunu sor-
gulaması lazım. Daha lisedeyken öğrencinin 
kendisini çok iyi tanıması ve neye yönelece-
ğini bilmesi gerekiyor. Bir bölüm tercih etti-
ğinizde aslında bir yaşam biçimi seçiyorsu-
nuz. Bir doktorun, gazetecinin, öğretim üye-
sinin ya da pazarlamacının yaşam biçimle-
ri birbirinden farklıdır ve öğrencilerin büyük 
bir çoğunluğunun bu yaşam biçimleri hak-
kında fazla bir fikri yok. Artık bir kişinin or-
talama 45 yıl çalışacağını, bu sürede yakla-
şık sekiz civarında iş ve en azından iki üç sek-
tör değiştireceğini düşünürseniz bilinmezli-
ğin boyutları ortaya çıkar. Bunun karşısında 
önerebileceğim en iyi çözüm kişilerin kendi-
lerini birçok değişik pozisyona, alana ve çalış-
ma biçimine hazırlayacak becerileri elde et-
meleri. Hiç bilmediğimiz bir mesleğe kendi-
mizi hazırlıyorsak en doğru strateji her şeye 
uyabilecek bir bilgi ve beceri bütününe sa-
hip olabilmektir. Kişiler kendilerini belirli bir 
mesleğe kilitlemesinler ama belirli bir bö-
lüme girerek o bölümün bütün becerilerini 

edinsinler. Bu arada yan bölümlerden ders-
lerle kendilerini herhangi bir mesleğe hazır-
lasınlar. Bunun bir sistem olarak başarılı ol-
duğunu mezunlarımızdan biliyoruz. 

Öğrencilere ve velilere öneriler
Veliler kendileri için doğru olduğuna inan-
dıkları şeyi çocuklarına da kabul ettirmeye 
çalışıyorlar. Çocukların kendi kişilikleri, me-
rakları ve becerileri olduğu unutulmadan 
tercihler yapılmalı. Veliler olarak kendi yap-
tığımız yanlışları çocuklarımızın yapmaması-
nı sağlamaya çalışıyoruz ama bu öğrenme-
nin bir yolu değil. Yardım ettiğimizi sanırken 
aslında onların hayatla ilgili donanımlarını 
azaltıyoruz.  Çocuklarımızın kendi seçimlerini 
yapmalarına olanak tanımalıyız. 

Üniversite algısıyla ilgili bir sorun yaşadığımı-
zı düşünüyorum. Üniversite sınavı çok büyük 
bir hedef olarak gösterildiği için sınavı kaza-
nan öğrencilerin bazıları “başarmanın” reha-
vetine kapılıyor bazıları da üniversitenin ken-
disini bir mesleğe hazırlamasına odaklanıyor. 
Mezuniyet sonrasına odaklanan ve üniversi-
teyi sadece bir araç olarak gören öğrencileri-
miz üniversitenin kendisine sunduğu olanak-
lardan yeterince yararlanamıyorlar. Üniver-
site yılları bir daha geri gelmeyecek. Bunun 
kıymetini bilmek lazım.   

Öğrenciler kendi kişilikleri, merakları 
ve becerileri doğrultusunda tercih 
yapmalı. 

Ufkunuzu genişletin
Akademisyenliği tercih ettiniz ve 
sürekli üniversite ortamındasınız. 
Kendi seçiminiz hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
Akademisyen olmak için üniversiteye 
başlamadım. Siyaset okuyup gazeteci 
olmak istiyordum ama ilk siyaset bilimi 
dersine girdiğimde nereye kaçacağımı 
düşünmeye başladım. Sonra psikolojiyi 
keşfettim ve psikolojiyle araştırma 
yapmayı çok sevdim. Doktora 
yaparken büyük keyif aldım, aradan 
yıllar geçmesine rağmen hâlâ keyifle 
çalışıyorum. Hobimi yapıyorum ve 
karşılığında para kazanıyorum. Bütün 
öğrencilerimizin bu duruma ulaşmasını 
dilerim. Para kazanabilmeyi hedef 
olarak koymanın yanlış olduğunu 
düşünüyorum. 40 yaşına geldiğinde, 
“Para kazanmak için buraya girdim ama 
şimdi hiç hoşlanmadığım bir hayatım 
var” diyen pek çok insan var. Herkesin 
ufkunu biraz daha geniş tutup keyifle 
yaptığı alanları bulması gerektiğini 
düşünüyorum. 
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Sosyal bilimler penceresinden yorumla-
dığınızda üniversitenin işlevi nedir?  
Üniversitenin öğrenciye cevap vermeyi değil 

soru sormayı öğreten bir işlevi olmalı. Çün-

kü cevapları bulmaktansa soruları üretmek 

daha önemli. Daha önce sorulmamış sorula-

rı sorduğunuzda yeni cevaplar da verebilir-

siniz. Bu anlamda özellikle sosyal bilimlerde 

üniversiteye meslek öğreten bir kurum ola-

rak yaklaşamayız. Üniversite öğrenciye bir 

dünya görüşü kazandıran, farklı bir bakış açı-

sı edinebilmesi için yol açan, daha önce gör-

mediklerini göstermeyi hedefleyen bir alan 

olmalı. Bugün sosyal bilimler alanlarında fel-

sefe, sosyoloji, tarih gibi bölümlerden me-

zun olanlar bir meslek sahibi olmak için öğ-

renimlerinin üzerine ek çalışmalar yapıyor. 

Felsefe mezunu filozof, sosyoloji mezunu 

sosyolog, ekonomi mezunu ekonomist ol-

muyor. Akademik kariyere yönelemeyen me-

zunlar araştırma, reklam ve medya sektörle-

rine yöneliyor ve bu sektörlerde tercih edili-

yorlar. Bunun nedeni, okudukları alanın bil-

gisine sahip olmalarından ziyade farklı bir 

bakış açısı kazanmış ve vizyonlarını genişlet-

miş olmalarından kaynaklanıyor. 

Bilginin hızla değiştiği günümüzde öğrenci-

lere meslek prensiplerini ve konularını öğret-

menin eskiden olduğu kadar bir anlamı yok. 

Biz, öğrencileri geleceğin meslekleri için ye-

tiştirmeliyiz. Geleceğin mesleklerini öngör-

mek her zaman mümkün olmadığı için de, 

yapmamız gereken onları geleceğin mes-

leklerini yaratmak için yetiştirmektir. Bunun 

yolu da başta belirttiğim gibi soru sorma-

yı öğretmekten, farklı bir bakış açısı kazandı-

rabilmekten geçiyor. Türkiye’deki eğitim sis-

teminin böyle bir bakış açısını destekleme-

diği söylenebilir. Çocuklar teste, ezbere, var 

olan soruların var olan cevaplarını en hızlı bi-

çimde vermeye odaklı olarak eğitiliyor. Do-

layısıyla üniversitede başka bir yöntemin pe-

şindeyseniz, akademisyen olarak işiniz zor. 

“Eleştirel bakmak, analitik düşünmek yerine 

ne kadar çok şey öğrenebiliriz” düşüncesini 

değiştirmek için çok çaba harcamanız gere-

kiyor. Bütün bunları ders programıyla, mes-

‘CEVAPLARI DEĞİL SORULARI BULMAK’
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leğe bakışımızla ve Türkiye’nin koşullarıyla 
eğitim sistemine dâhil edebilmelisiniz. 

Üniversiteli olma kavramını nasıl yorum-
luyorsunuz?
Öğrenciler, öyle bir dönemden geçerek üni-
versiteye geliyor ki, hayatlarında elde ede-
bilecekleri en büyük başarıya üniversite-
yi kazanarak ulaştıklarını düşünüyorlar. Ar-
tık dinlenme hakkı kazandıklarına inanıyor-
lar. Bu anlayışı kırmak zaman alıyor. Ancak 
üçüncü sınıfta taşlar yerine oturuyor. 1.5 mil-
yon kişi içinden 100 bini üniversiteye giri-
yor ve ancak 10 bini istediği bölümde oku-
yor. Böyle bir mücadeleden sonra bizim ka-
famızdaki üniversiteli olma kavramına ya-
bancı olmaları çok doğal. Daha uzun vadede 
düşünmeye yönlendirilmediklerinden viz-
yonları dar oluyor. Bu durumda onlara kıza-
mazsınız. Çünkü o güne kadar hayatını er-
telemek zorunda kalmış; örneğin, çok iyi bir 
sporcuyken üniversite için sporu bırakmış… 
İşte bunu değiştirmek gerekiyor. Ben öğren-
cilerimin okulu bitirir bitirmez bir şirkette “fi-
nansçı, bankacı, reklamcı” olmak istedikleri-
ni duyduğumda çok üzülüyorum. 23 yaşın-
daki bir çocuğun en büyük hedefi  “bir şir-
kette çalışmak” olmamalı. Tabiî ki ekono-
mik koşullara bağlı; fakat ben kısa bir süre de 
olsa mesela Doctors Without Borders’a katıl-
mayı, Afrika’da bir sivil toplum kuruluşunda 
çalışmayı hayal eden öğrenciler olması ge-
rektiğine de inanıyorum. Türkiye’de yaşayıp 
bunu düşünmek ve söyleyebilmek zor ola-

bilir ama, en azından bizim 
öğrencilerimizin bu imkânı 
var. Bunu anlatmanın peşin-
deyiz; farklı şeyler düşündü-
rebilmenin, üniversiteli ol-
manın meslek dışı, meslek-
ten bağımsız bir anlamı da 
olduğunu kavratabilmenin…

Koç Üniversitesi bu anlayışta nasıl bir 
fark yaratıyor?
Üniversite olarak çekirdek programı bu dere-
ce önemsememizin, yatay geçiş ve çift ana-
dal programlarında esneklik sağlamamı-
zın altında bu değişim anlayışını yerleştir-
mek yatıyor. Doğru yolda olduğumuza ina-
nıyorum. Gerçekten çok fazla çaba harcıyo-
ruz. Çünkü hem öğrencileri hem de velileri 
ikna etmek durumundayız. Örneğin öğrenci-
lere ulaşabildiniz, içlerinden biri kalkıp ulus-
lararası ilişkilerden felsefe bölümüne geçme-
ye karar verdiğinde evde kıyametler kopu-
yor. Ailelerin bölüm tercihlerindeki müdaha-
lesi çok yüksek. Bu nedenle öğrenciler kadar 
velilerin de sisteme açık olmalarını sağlamak 
gerekiyor. Diğer yandan dördüncü sınıfa ge-
len biri,  bizim uygulamaya çalıştığımız sis-
temle yarattığımız farkı anlıyor. 

Öğrencilerin üniversite eğitimi anlayışını dö-
nüştürebilmenin bir yolu da onlarla birlikte 
zaman geçirmek. Sadece ders anlatarak değil, 
araştırmalara dâhil ederek, kendi akademik ya-
şamınızı onlarla paylaşarak öğrencilerinize ör-
nek oluyorsunuz. Öğrenciyi araştırmalarınıza

dahil ettiğinizde bilginin nasıl yaratıldığını, 
geliştiğini, üretildiğini gösteriyorsunuz. Araş-
tırma bir soruyla yola çıkmaktır ve siz soru-
nun nasıl ortaya çıktığını, değiştiğini, konu-
nuzun sınırlarını gözlemlemelerini sağlıyor-
sunuz. Bu emeğe saygıyı getiriyor. Öğrenci-
lerinizle araştırmalarınızda sahada birlikte ol-
mak onların aklındaki üniversite imajını ciddi 
şekilde değiştiriyor.

Sosyal bilimlerin üniversitedeki konumu 
üzerine neler söylemek istersiniz? 
Sosyal bilimler maalesef büyük ölçüde sade-
ce üniversitelerde yapılabiliyor. Sosyal bilim-
lerin üniversiteye girişi bile, kendini doğa bi-
limlerinin yöntemleriyle var etme çabasıy-
la mümkün olmuştur. Sosyal bilimlerin üni-
versiteye her zaman ihtiyacı oldu. Ancak son 
50 yılda ciddi bir aşama kaydedildi. Artık bu 
uğraşı, paraya dönüştürebilmenin yolları da 
açıldı. Gelişen ve değişen dünya, sosyal bi-
limlerin ürettiği bilgiye daha fazla ihtiyaç 
duymaya başladı. Bu noktada ise sosyal bi-
limler kendini meşrulaştırabildi.  

Eleştirel bakmak ve analitik düşünmek 

yerine, “ne kadar çok şey öğretebiliriz” 

düşüncesini değiştirmek için, çok 

çaba harcanması gerekiyor.
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Üniversiteler “yüksek öğrenim” kurumları 
olarak anılıyor. Yani sıradan bir vatandaştan 
daha farklı özelliklere sahip ve özellikle ül-
kemizdeki şekliyle de genellikle profesyonel 
bir mesleği olan bireyleri yetiştirmek için üni-
versiteler var. Aynı zamanda bilgi ve tekno-
loji üretmek, bilimin sınırlarını genişletmek, 
kültürel mirası, tarihi, dünyayı ve bireyi anla-
manın yollarını keşfetmek, geçmişle gelece-
ği ilişkilendirmek için var. Ama bu şekilde an-
latıldığında tanım tam da web sitesi bilgisine 
dönüşüyor.

İlgi ve yeteneklere göre seçim
Öğrenciler açısından bakıldığında üniversi-
te bir meslek yüksek okulu değil ama mes-
lek edinmek için var. Diğer yandan Koç Üni-
versitesi teknik okul statüsünde değil, “libe-
ral education-liberal eğitim” felsefesini be-
nimsemiş bir okul olarak öğrencilerine iste-
diği bilgiye istediği derinlikte ulaşabilme fır-
satı sunuyor. Kişinin, öğrenme tarafında ken-
dini pek çok konuda donanımlı hale getirir-
ken ders tarafında çekirdek programla bir bi-
rey olarak zenginleştireceği farklı dalları ta-
nınmasına imkân veriyor. Burada öğrenci-
ler farklı disiplinlerin düşünce şekillerini ve 
temel prensiplerini de öğrenme imkânı bu-
luyor. Hem derslerini seçerken hem de ders 
dışı aktivitelerde ilgisi, yeteneği ve hevesle-
rine bağlı farklı rotalar çizebiliyor. Dolayısıy-
la Koç Üniversitesi’nde aynı bölümde oku-
yanlar bile ortak bir paydada ama farklı do-

nanımlarla mezun oluyor. Ortak payda ise, bi-
zim yüksek öğrenim görmüş bir insandan ne 
beklediğimiz sorusuyla ilgili. Yanıtı, genellikle 
bir yetenek seti: Araştırmacı, meraklı, şüphe-
ci, yaratıcı, saygılı, etik, tahamüllü, açık fikir-
li, doğru soru sormayı ve yanıtlara nasıl ulaşa-
cağını bilen, kendini iyi ifade edebilen ve öz-
güvenli bireyler… Tüm bunlar öğrencilerin 
aldığı dersler ve kampüs hayatında onlara ka-
zandırılmaya çalışılıyor. İşte üniversite en çok 
da bunlar için var. Aslında bu tür özellikler 
öğrencileri, meslektaşlarından farklı kılıyor. 
Mesleklerinde başarılı olmuş insanlara bakıl-
dığında çoğunda bunu görebilirsiniz. Çağı-
mız da bunu gerektiriyor. Öğrencilerin çok 
donanımlı olması, dünyaya ve işine geniş bir 
perspektiften bakması bekleniyor. Önümüz-
deki süreçte her şey çok daha hızlı değişecek. 
Dolayısıyla öğrencileri 30 yıl sonrasına da ha-
zırlamak gerekiyor.

‘BURADA HER ŞEY MÜMKÜN’
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Dr. Funda Yağcı, 
öğrencilere sağlanan 
olanakları ve kampüs 
hayatının avantajlarını 
anlattı.
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Kampüs hayatı gelişimin bir parçası
Tabiî ki tüm bunlar birer hap gibi derslerde 
verilmiyor. Kampüs hayatı da bu gelişimin 
bir parçası. Aslında ders dışı uğraşlar birey 
olarak gelişim ve değişimde kişiye en büyük 
katkıyı sağlıyor. Bir sınıfı ele alın, Türkiye’nin 
batısından doğusuna pek çok yerden öğ-
renci bir araya geliyor. O sınıf, renkli olduğu 
oranda kıymetlidir. Üniversite de kültürel an-
lamda bu zenginliği sunan bir yerdir. İnsa-
nın başkalarını tanıması, kendini de ülkesini 
de daha iyi tanımasını sağlar. Karşısındakini 
dinlemek ve anlamak, ortak bir şeylerin par-
çası olmak, farklılıkları zenginlik olarak algı-
lamak ve zenginliğe dönüştürmek, saygılı ve 
tahammüllü olmak burada öğreniliyor. 

Üniversite öğrencilere, kulüpleri, değişim 
programları, festivalleri ve pek çok aktivi-
tesiyle zengin ve keyifli bir süreç yaşatıyor. 
Herkes kendi rengiyle kampüsü zenginleşti-

riyor, buradaki kültürü oluşturuyor. Üniversi-
te öyle bir yer ki, pek çok şeyi kaldırabilir, ta-
hammülü çoktur, çoğu şeyin affı vardır. Bura-
da her şeyi deneriz, sınırlarımızı genişletme-
ye çalışırız, meraklarımızın üzerine gideriz. 
Amerikan futbolundan hokeye, sanat mü-
ziğinden ebruya ve tiyatroya kadar öğren-
cilere sunulan faaliyet alanlarının aynı anda 
bulunabileceği başka bir yer daha yok. Salt 
mesleki eğitim veren bir yerde bunlar bulu-
namaz. Bu nedenle bir öğrencinin üniversi-
teye girdiği günle çıktığı gün arasında önem-
li bir fark olmalı. Mezun olduğu zaman ken-
dini ve dünyayı tanıyan, akılcı karar veren, 
üreten, paylaşan, yaşadığı ortamı ve dünya-
yı anlayan, şekillendirebilen hevesli bireyler 
görmek hepimizi çok mutlu eder.

Koç Üniversitesi öğrencilerine tavsiyeler
Sonuç olarak Koç Üniversitesi öğrencileri-
ne şunları tavsiye edebilirim: Değişim prog-

ramlarından faydalanın. Hayatınızı idame et-
tirme zorunluluğu olmadan başka ülkede ol-
mak bir lüks. Kendi güvenli ortamınızın dı-
şında yaşamak ve başarılı olmak sizi zengin-
leştirir, kuvvetlendirir. Kendinizi, kültürü-
nüzü ve diğer kültürleri tanırsınız. Farklı bir 
perspektif kazanır, vizyonunuzu genişletir-
siniz. Festivallerle, gönüllü çalışma grupla-
rıyla, Kolt programının yardımlaşma amaç-
lı ders verme mekanizmalarıyla eğitim ya-
şantınızda farklılık yaratabilirsiniz. Büyük bir 
amacın, bütünün parçası olarak emeklerini-
zin karşılığını görebilirsiniz. Kısacası üniversi-
te, etiyle kemiğiyle sizler için var. Burada her 
şey mümkün! 

Geçmişten bağımsız olarak, siz kendinizi ger-
çekleştirebilesiniz diye var. Benim çocuğu-
mun yaşayacağı dünyayı şekillendirecek bi-
reyler farklı olsunlar diye var. Üniversitenin 
tadını çıkartın…

Üniversite, geçmişten 
bağımsız olarak, 
sizin kendinizi 
gerçekleştirebilmeniz 
için var. 
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Bilimsel yaşam biçimini yerleştirmek
Çağımızda, bilginin her türlüsüne erişim çok 
kolaylaştı. Dolayısıyla, sadece tahta başına 
geçip ders anlatarak bilgi aktarımı artık tarihe 
karışıyor. Her şeyden önce üniversite, öğren-
cinin bu devasa bilgi dağarcığı içinde, doğ-
ru ve kalıcı olan bilgiye ulaşabilmesinde yol 
gösterici olmalı. Üniversitenin diğer ana he-
defleri, bireye uzmanlaştığı alanın tek önemli 
konu olmadığını fark ettirmek, vasıflı bir pro-
fesyonel olmak için her konuda bilgi sahi-
bi olması gerektiğine ikna etmek, alanıyla di-
ğer disiplinler arasındaki kesişimin gelecek-
te birçok yeni alanın ortaya çıkmasında öna-
yak olacağını göstermek, öğrenciye hızla de-
ğişen bir çağda kendini yenilenebilir kılacak 
öğrenme becerilerini edindirmek, araştırma 
yapabilme ve öğrendiklerinden yola çıkarak 
özgün bilgi üretebilme kabiliyetini kazandır-
mak ve en önemlisi, bu ürettiği yeni bilgile-
ri toplumun refah düzeyini artırabilen ürün-
lere dönüştürmeyi başaracak girişimcilik ru-
hunu aşılamaktır. Özetle üniversite, toplum-
da bilimsel yönteme dayalı yaşam biçimini 
yerleştirmek, kuvvetlendirmek ve sürdürmek 
için var olmalı.

Sınırları aşmak
Üniversite, ders çalışmakla yükümlü olan 
genç bireyden, kendisine, sosyal çevresine, 
yaşadığı topluma karşı sorumluluklarının bi-
lincine varmış yetişkin birey olmaya geçebil-
mek içindir. Bu doğrultuda, üniversite, kendi-
ne faydalı olmakla topluma faydalı olmanın,  
iki seçenek olmadığını keşfetmek ve rasyo-
nel olanın etik olanla örtüştüğü noktayı gö-
rebilmek içindir. Bilimi, sanatı, doğayı ve in-
sanı bütüncül bir bakış açısıyla yeniden kav-
ramak ve baktığın açıyı değiştirdiğinde gör-
düklerinin değişeceğinin farkına varabilmek 
içindir. Dolayısıyla, bildiklerinin doğruluğunu 
sorgulayabilmek, bazen bildiklerini unutmak 
ve yeni bilgilerle donanmak, eğitimin bilgi-
ye empoze olmak değil, bilgiyi işleyerek yeni-
den üretme becerisini kazanmak olduğunun 
bilincine varmak içindir. Üniversite bilgiye ha-
kimiyetin verdiği gücü doğru şekilde kullan-
mayı öğrenmek; aynı zamanda da doğrunun 
ne olduğunun kararını verebilme yetisini ka-
zanabilmek içindir. Eleştirebilmek, eleştiril-
meye açık olmak ve eleştirilemeyecek olana 
ulaşabilme çabasını hayat biçimi haline ge-
tirmek içindir. Üniversite mevcut olanın çizdi-
ği sınırları aşmak ve gelecek nesillerin aşaca-
ğı yeni sınırlar çizmek içindir.

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu 
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“Dekanlar ve Direktörler”

DEDİLER?

İşletme Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. İskender Yılgör

Mutlu ve başarılı bir yaşamın anahtarı
Her birey sağlık içerisinde, mutlu ve başarı-
lı bir yaşam sürdürmek ister. Bunu gerçekleş-
tirebilmek için en önemli faktörlerin başında 
eğitimin ve özellikle de üniversite eğitiminin 
geldiğini düşünüyorum. Zira üniversite eğiti-
minde amaç bireylere sadece istedikleri mes-
lek ve/veya kariyerleriyle ilgili bilgiler vermek 
değil, onları hayata hazırlamak için çok yönlü 
ve sağlam bir altyapı oluşturmaktır. Modern 
üniversite eğitiminin en önemli amaçları bi-
reylere, bilimsel yöntemler kullanarak öğren-
me, kritik ve analitik düşünme, tüm bilgileri-
ni kullanarak problemlere birden fazla çözüm 
bulma ve her türlü koşul altında akılcı karar 
verme yetisini kazandırmaktır. Bunlara ek ola-
rak üniversite yaşamı çeşitli kulüp etkinlikle-
ri ve sosyal aktiviteler yoluyla bireylere etkin 
iletişim, insan ve toplum ilişkileri, toplumsal 
duyarlılık, liderlik gibi çok önemli konularda 
deneyim kazandırır. Tüm bunların gerçekleş-
mesi için öğrencilerin de üniversite yıllarında 
yoğun bir çalışma içerisinde olmaları ve çaba 
harcamaları gereklidir. Bu tür bir donanımla 
üniversiteden mezun olan öğrencilerin dün-
yanın neresinde olurlarsa olsunlar meslekle-
rinde çok başarılı, sosyal yaşamlarında da çok 
mutlu bireyler olacaklarına inanıyorum. Bunu 
söylerken de Koç Üniversitesi’nden mezun 
olmuş ve tüm dünyaya dağılmış yüzlerce öğ-
rencimizin başarı öykülerini düşünüyorum.
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Kendi yaşamının efendisi olmak
Meslek edindirmenin yanı sıra öğrencile-
re yeni bir bakış açısının kazandırılması, üni-
versitelerin asıl hedefleri arasında yer alır. Bu 
yüzden, siyasetin ve özgür düşüncenin üni-
versitelerde yasaklanması, üniversitelerin bi-
lim üreten merkezler olmaktan çıkmasına yol 
açar. Buna göre, üniversitenin sadece ders-
ler verilen ve uzmanlık edinilen kurumlar-
dan olmaması gerekir. Bu bakımdan, üniver-
sitelerin, bilimsel bilginin üretildiği ve eleş-
tirel bilincin oluşturulduğu kurumlar olması 
zorunludur. Üniversitelerin özgür ve bağım-
sız amacına uygun yerler olabilmesi için, gü-
nümüzde izlenen politikaları yeterli görme 
olanağı bulunmamaktadır. Çünkü, araştırma 
ve öğretimin birlikteliğine dayanan gelenek-
sel üniversite sistemi, yeni ve farklı yaklaşım-
ların varlığına katlanamamaktadır. Oysa, ge-
leceğin üniversiteleri, bugünkü üniversitele-
rin yapamadıklarını yapacaktır. Bu anlamda, 
üniversite gençliğine kendilerini ve öz bilgi-
lerini keşfetme, düşleme sanatı, daha yükse-
ği amaçlama, varoluşlarını yükseltme ve gi-
derek kendi yaşamlarının efendisi olma öğre-
tilmelidir. Günümüzde üniversiteler, değerli 
yaşam potansiyeline sahip genç beyinleri al-
makta ve onları, önce öğrenciye, ardından iş 
bulmaktan başka bir şey düşünemeyen basit 
insan topluluklarına dönüştürmektedir. Böy-
lece, günümüz üniversitesi, topluma sağlıklı 
unsurlar kazandırmaktan uzaklaşmaktadır.

Yeni bir gözle bakmak
‘Öğrenen Organizasyonlar’ fikrini geliştiren 
Peter Senge’ye göre ‘değişim gösterebilmek 
için tamirci gibi düşünmeyi bırakıp bahçıvan 
gibi çalışmak’ gerekir. Modern üniversitele-
rin en zorlu sınavı işte budur. Artarak karma-
şık bir yapı kazanan üniversite ortamlarında, 
beceri ve adaptasyonu yüksek öğrenciler ye-
tiştirebilmek için farklı beceriler gereklidir. Bu 
bağlamda, geleneksel öğrenme yapılarının 
yeniden gözden geçirilmesi elzemdir. Marcel 
Proust’un dediği gibi “Gerçek keşif yeni diyar-
lar bulmakla değil, (var olana) yeni bir göz-
le bakmakla ilgilidir’’. Yaratıcılık sadece sa-
nat alanında değil, bütün alanlarda önemli-
dir. Üniversite ortamı sadece akademik başa-
rıyı değil, merak duygusunu da teşvik etme-
lidir. Akademik özgürlük, eleştirel bağımsız-
lık ve yaratıcılığı destekleyen kurumlar olarak 
üniversiteler, serbest tartışma, sorgulama ve 
hatta protestoyu teşvik edebilecektir. Bu de-
mektir ki, üniversite ortamında karşıt ve po-
püler olmayan görüşler dahil, çok çeşitli gö-
rüşler tolere edilebilmelidir. Çoğunluğun dı-
şında kalanlara tolerans göstermemek hür-
riyetin karşısındaki en büyük tehdidi oluştu-
rur. J. S.  Mill “Non-konformizm, alışılagelene 
boyun eğmemek kendi içinde gerçek bir hiz-
mettir’’ demiştir. Mill’e göre esas tehlike ek-
santrik olmaya cesareti olan insanların sayısı-
nın azalmasıydı. Zihinleri açık tutmak, takip-
çi değil düşünürler yaratmak, doğruyu ve ba-
ğımsızlığı, eksantrikliği desteklemek üniversi-
tenin görevidir... Son olarak, öğrenmenin itici 
gücünün öğrenme isteği olduğunu, eleştirel 
düşüncenin soru sormaktan öte, yanıtları sor-
gulamaktan geçtiğini aklımızdan çıkarmama-
lıyız. İşte üniversite bunun için vardır. 

Üniversitelerin işlevi değişiyor
Üniversitelerin başlıca üç hedefi olduğunu 
söyleyebiliriz. Öğrencilerin üniversite son-
rasındaki dönemde sürekli topluma katkıda 
bulunacak ve değer yaratacak bireyler olarak 
yetişmesini sağlayacak eğitim ortamını sun-
mak, bilmin sınırlarını araştırma faaliyetleriy-
le daha da ileriye götürmek ve bu bilgiyi top-
lumun entelektüel, ekonomik, politik ve sos-
yoekonomik gelişmelerini etkileyecek şekilde 
kullanmak. Beklenen insan ömrünün ve buna 
paralel olarak insanların beklenen çalışma sü-
relerinin uzaması sonucunda bugün mezun 
olacak bir öğrencinin önünde yaklaşık 50 se-
nelik bir çalışma hayatı bulunacak.  Bilim ve 
teknolojinin hızla ilerlediği bir ortamda üni-
versitenin rolü, öğrencilerin bu 50 senelik ça-
lışma hayatında kullanabilecekleri temel bil-
gileri, yetkinlikleri ve yaklaşımları edinme-
lerini sağlamaktır.  Böyle bir ortamda eğiti-
min disiplinlerarası, yaygın ve sürekli olma-
sı büyük önem taşıyor. Önümüzdeki dönem-
de teknolojinin ilerlemesi, bilgiye ulaşmanın 
kolaylaşması ve küreselleşme sonucu üniver-
sitelerin işlevlerinde önemli değişikliklerin ol-
ması beklenebilir. Bunun yanında üniversite-
lerin yaklaşık bin yıldır sürdürdüğü bilim in-
sanlarını, eğitimcileri ve öğrencileri bir arada 
bulundurma işlevini devam ettireceğini dü-
şünüyorum.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tankut Centel

Hemşirelik Yüksekokulu Direktörü Prof. Dr. Elizabeth Herdman

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Tan
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Üniversitenin temel işlevi hamallığı 
öğretmektir
Bence üniversitenin temel işlevi yük taşıma-
yı, yani hamallığı öğretmektir. İnsan omuz-
larında yaşamı boyunca yapacağı seçimle-
rin yüküyle doğar. Çocukluktan çıktığımızda 
ağırlığını hissetmeye başladığımız bu özgür-
lük yükü kimimize fazla gelir. Onu sırtımızdan 
alacak, bizim adımıza düşünüp karar verecek 
bir kişiye, topluluğa, öğretiye yükümüzü veri-
veririz. Bu dertten kurtulmak kuş gibi hafifle-
tir insanı, çünkü bu sayede sadece sırtı değil 
içi de boşalmıştır. Hayatı hazır formüllü çor-
balar gibi yavanlaşır, oyalar ama doyurmaz. 

İnsanoğluyla özgürlüğünün bu tatsız birlikte-
liğini, Dostoyevski Karamazof Kardeşler’in içi-
ne yerleştirdiği ‘Büyük Engizisyoncu’sunda, 
Camus ‘Sisifos Söyleni’ adlı eserlerinde ince-
lerler, okumayanlara öneririm. Anladığım ka-
darıyla dedikleri odur ki, bir insanın haya-
tı özgürlüğünü taşıyabildiği ölçüde yaşama-
ya değer, çünkü gerçekten sahip olabileceği 
tek şeydir o.

Peki özgürlük yükü nasıl taşınır? Başta düşün-
celeri serbest kılarak. Bahsettiğim sadece çıl-
gın hayaller kurmak değil. Bilgiye dayanmak 
önemlidir, çünkü düşüncenin hammaddesi 
bilgidir. Önce insanlığın yüzyıllardan damıt-
tığı kültürel birikimi elden geldiğince özüm-
semek gerek. (“Hocam neden fizik öğreni-
yoruz?”...) Bu süreçte edinilen bilgilere eleş-
tirel bakabilmek, yeri geldiğinde kendi bildi-
ğinden şüphe edebilmek gerek. Hayal kura-
bilmek ama sıra gerçekleştirmeye geldiğin-
de rasyonel çizgiden sapmamayı bilmek ge-
rek. Bu meziyetler toplumda köklenmedikçe 
fikirlerin özgürlüğü olmaz. O olmadan ne bi-
limsel ve sanatsal üretim, ne insan hakları, ne 
demokrasi, ne de bağımsız bir toplum olur. 
İşte bu yüzden bir üniversite, tam da yükle-
rinin ağırlaşmaya başladığı zamanda bünye-
sine aldığı genç bireyleri donanımlı birer ha-
mal olarak mezun edebildiği, en güçlü ha-
malları kadrosuna katabildiği oranda adını 
hak etmiştir.
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Yrd. Doç. Dr. Alkan Kabakçıoğlu (Fen Fakültesi)

“Akademisyenler”
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Prof. Dr. Kemal Türker (Tıp Fakültesi)

Çağdaş uygarlığın lokomotifi 
Toplumların beyin gücünü yetiştiren üniver-
siteler, çağdaş uygarlığa ulaşmanın lokomo-
tifidirler. Lokomotif görevini yapabilmesi için 
üniversitelerin siyasi ve mali özerkliğe sahip 
özgür düşünce yuvaları olmaları gerekir.  Bil-
giye ulaşmanın çok kolaylaştığı, buluş patla-
malarının sürekli olarak yaşandığı günümüz-
de, üniversiteler bu heyecanı öğrencileri-
ne aktarmalıdırlar. Bu heyecanı aktarabilme-
si ve topluma en iyi seviyede hizmet verebil-
mesi için üniversitelerin, soru sorabilen, hiç-
bir şeyi araştırma yapmadan kabul etmeyen, 
kritik ve özgür düşünmeyi seven, her yönüyle 
eğitilmiş, insan seven insan yetiştirmesi gere-
kir. Bunları yapabilen üniversiteler, özgür dü-
şünebilen mezunlarıyla toplumlarına öncü-
lük yaparak onları çağdaş uygarlığın üzerine 
çıkarabilecek, yapamayanlar ise toplumlarıy-
la birlikte karanlıklar içerisinde kaybolacak-
lardır. Yani üniversite, bilimin ışığıyla halkı-
na önderlik yapabilecek nesiller yetiştiren kri-
tik ve özgür düşüncenin vazgeçilmez olduğu 
ve halkına karşı olan sorumluklarının farkında 
olan bilim yuvaları olmak içindir. 

Üniversite hayatı zenginleştirir
Üniversiteler, günümüz bilgi çağında, öğ-
rencilerin bilgi toplumunun bir parçası hali-
ne gelmelerini sağlar ve temel amaç, günden 
güne artan bilgi karşısında her şeyi bilmek, 
bilgiyi yüklenmek yerine öğrencinin bilgiyi 
nasıl kullanacağını ve nasıl üreteceğini öğret-
mektir. Önemli olan  öğrenmeyi öğretmek-
tir. Öğrencilerin bağımsız düşünme beceri-
sini geliştirerek durumlara ve olaylara eleşti-
rel bir bakış açısıyla çok boyutlu bakmaları-
nı sağlamak içindir üniversiteler. Böylece her 
türlü konunun fiziksel, ekonomik, sosyal, kül-
türel boyutları ele alınarak yanlışlarının gide-
rilmesi, iyileştirilmesi belki de yeniden üretil-
mesi sağlanacaktır. Bireyler, üretkenliklerine 
şahit oldukça, hayata daha geniş açıdan ve 
esnek bir şekilde baktıkça, hayatlarının daha 
zevkli ve ilginç kılındığının farkına varacak ve 
ruhsal doyum sağlayacaktır. Özetle üniversi-
teler, tıpkı öğrencilerin olaylara ve durumla-
ra çok boyutlu bakmasını sağladığı gibi öğ-
rencilerin kendi yaşamlarının da birçok boyu-
tunun değişmesine ve gelişmesine katkı sağ-
laması içindir.

Okutman Kader Tekkaş (Hemşirelik Yüksekokulu)

Herkes için daha güzel bir gelecek
Üniversite “aklı hür, vicdanı hür, kendisi hür” 
bireyler yetiştirmek için vardır ve bunun için 
var olması gerekir.  Türlü düşüncelerin  tartı-
şıldığı, büyük keşiflerin yapıldığı, genel kabul 
gören genel geçer doğruların sorgulandığı, 
herkesin zamanını bilimin gelişmesine ada-
dığı bir yer olarak üniversite, toplumun ve in-
sanlığın gelecekte daha fazla refah içinde 
daha fazla barış içinde yaşamasına yönelik bir 
kurumdur.  Bu anlamda da üniversite, sadece 
üniversitede çalışan ve okuyan öğrenciler ve 
bilim insanları için değil herkes için daha gü-
zel bir gelecek düşüncesini canlı tutma ama-
cını taşımasıyla esas işlevini kazanır.  En güzel 
şeylerin daha keşfedilmeyi beklediği umu-
dunu ve düşüncesini var etmek ve güçlen-
dirmektir üniversitenin varlık sebebi.  İnsanlı-
ğı daha iyiye ve güzele taşımak çabası ve dü-
şüncesi içinde olmak, bu düşüncenin toplu-
mun her kesiminden desteklenmesini sağla-
mak, bu sebeple bazen toplumun geniş ke-
simlerince ilk anda kabul görmeyecek düşün-
ce ve fikirleri de canlı tutmak için vardır üni-
versite.

Doç. Dr. Murat Usman (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
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Özgür ve eleştirel düşüncenin beşiği
Üniversitenin temel işlevleri bilgiyi üretme, öğ-
retme ve yaymadır. Üniversite aynı zamanda 
toplumun kültürel özelliklerinin korunduğu ve 
geliştirildiği bir kurumdur. Ayrıca, farklı fakül-
te ve bölümlerde okuyan çok sayıda öğrenci-
nin birbirleriyle etkileşimleri sonucu oluşan çok 
büyük bir entelektüel ortamdır. Ancak giderek 
üniversiteler gençleri meslek sahibi yapan, bu 
nedenle sadece mesleki bilginin aktarıldığı ku-
rumlar olarak algılanmaktadır. Üniversite mezu-
nu ancak soru soramayan, düşünemeyen, tartı-
şamayan, fikir üretemeyen, toplumsal sorunla-
ra duyarsız ve kendine güvensiz gençler ortaya 
çıkmaktadır. Oysa üniversiteler özgür ve eleş-
tirel düşüncenin geliştirildiği, kendine güvenli, 
duyarlı, hoşgörülü,  fikir üreten,  yaratıcı, deği-
şime ve gelişmelere açık, toplum ve dünya so-

runlarına duyarlı, ülke kalkınmasında kendine 
düşen sorumluluğu bilen, küreselleşen dünya-
da kendisine saygın bir yer edinebilecek düzey-
de bilgi ve donanıma sahip kişilerin yetiştirildi-
ği yer olmalıdır. Bütün bunlar akademik özgür-
lüğe sahip öğretim elemanları, özerk üniversi-
teler ve bütün bölümlerde okuyan öğrencile-
rin birbirleriyle etkileşimine fırsat veren bir or-
tamda okumalarıyla mümkün olur. Günümüz-
de dünyadaki gelişmelere ve toplumsal olayla-
ra bakıldığında üniversitelerin toplumu doğru 
yönlendirme konusundaki sorumluluğunun ne 
kadar önem kazandığı daha iyi anlaşılabilir. Üni-
versitelerin toplumun gereksinimlerini belirle-
me ve bu gereksinimleri karşılamak için çözüm 
üretme sorumluluğu olduğu kadar, topluma 
her yönden rol modeli olma sorumluluğu oldu-
ğu da unutulmamalıdır.

Yüksek lise olmamak
Üniversitenin amacı bence iki yönlü olmalı-
dır: İlki, öğrencinin okuduğu fakülteye göre, 
ilgili meslek alanında başarıyla faaliyet gös-
termesini sağlayabilecek bilgi ve beceri-
leri öğrenciye kazandırmaktır. Bu konuda 
Türkiye’de durumumuz iyi olmasa da, pek 
kötü de sayılmaz. İkinci yön ise, her öğrenci-
nin çevresinde, ülkesinde ve dünyada cere-
yan eden olay ve olguları, işlemekte olan di-
namik ve süreçleri, bir parçası olduğu kon-
jonktörü anlayabilmesini sağlamaktır. Fen bi-
limleri okuyanlar için de bu aynen geçerlidir. 
Zira, üniversite öğrencisinin güncel olaylar ve 
önemli meseleler hakkında, bilgiye dayalı yo-
rumlar yapabilmesini beklemek gerekir. Şa-
yet, üniversite mezunları bile etrafında olup 
bitenleri anlayamıyor ve muhakeme edemi-
yorsa, o ülkenin siyasal, sosyal ve kültürel dü-
zeyini ilerletmek çok zordur. İşte, bu ikinci 
yön bakımından, Türk üniversite öğrencile-
ri, gördüğüm kadarıyla, bir hayli kötü durum-
da. Güncel olaylar ve siyasi gelişmeler hak-
kında bilgi ve ilgi çok düşük. Bu da, ülke yö-
netiminin halk tarafından denetimi açısından 
çok olumsuz bir duruma yol açıyor. Benzer sı-
kıntı hukuk fakültelerimiz açısından da geçer-

li. Laiklik-sekülarizm farkı nedir, demokrasi-
nin temel ilkeleri nelerdir, azınlıklar kimdir ve 
Kürt sorunu nedir, Kıbrıs sorunu nasıl ortaya 
çıkmıştır, Ege sorununda mesele nedir, Erme-
ni soykırımı iddiaları nasıl değerlendirilmeli-
dir gibi en temel konular çoğu fakültede he-
men hiç öğretilmiyor, Ergenekon, Balyoz, KCK 
gibi güncel davalar hiçbir şekilde tartışılmı-
yor. Oysa, öğrencilerin bu denli temel husus-
larda bilgi sahibi olmadan ve somut davalarla 
gelişmeleri değerlendirmeden mezun olma-
ları, ileride de benzer durumlarda bunu yapa-
mamalarına yol açacaktır. Buna bağlı olarak 
da, olup biteni yorumlama alışkanlığına ve 
bunun için gerekli alt yapıya sahip olmadan 
yetişen hukukçularımız, ileride “kanun hafız-
lığı” ile ya da ezber/tecrübe ile işleri idare et-
mek zorunda kalacaklardır. Türkiye’deki hu-
kuk fakülteleri açısından sonuca varmak ge-
rekirse, bugüne kadar yapılanın aksine; gün-
cel ve önemli olayların, yakın geçmişimizde-
ki temel hukuki gelişmelerin ve bunların ar-
kasındaki siyasi ve sosyal arka planın öğren-
cilerle hukuki açıdan irdelenmesine mutla-
ka önem vermek gerekmektedir. Aksi takdir-
de, “üniversite” mezunlarımız, aslında liseden 
sonra bir dört yıl daha  “yüksek lise” okumuş 
bireyler olarak kalacaklardır. Yrd. Doç. Dr. Murat Önok (Hukuk Fakültesi)

Doç. Dr. Perihan Güner (Hemşirelik Yüksekokulu)
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Gençleri zihinsel alanda zenginleştirmek
Üniversite eğitimi, bir toplumun gençleri-
ne verebileceği en önemli ödül ve ayrıcalık-
ların başında gelir. Genç insanlara, birkaç yıl 
süresince, seçtikleri konulara odaklanmala-
rı ve bunu gerçekleştirirken de dünyayı daha 
iyi tanımaları için gerekli olanaklar bu saye-
de yaratılır. Bunun da ötesinde, bu dönemi 
gençlerin eğlenceli ve mutlu bir ortamda ge-
çirmeleri için gerekli çaba da gösterilir. Üni-
versiteler ayrıca, öğrencilerine mezun olduk-
ları alanda uzmanlık sağlamakla kalmaz, on-
lara mezuniyetlerinden sonra da iyi bir dost 
çevresi armağan eder ve değişik alanlarda iş 
olanakları sağlamaları için gerekli kapıların 

açılmasına yardımcı olur. Doğal olarak üni-
versitelerin temel amaçlarının başında genç-
leri zihinsel alanda zenginleştirmek geliyor. 
Tabiatıyla, burada söz konusu olan zengin-
lik, gençlere eleştirel düşünce yeteneği ve 
entelektüel gelişim yetisi kazandırmak şek-
linde algılanmalıdır. Özellikle halk kütüpha-
nelerinin sınırlı olduğu bir ülkede donanım-
lı bir üniversite kütüphanesinden yararlana-
bilme olanağı da küçümsenmemelidir.  Kü-
reselleşen bir dünyada üniversiteler bireyle-
re yeni olanaklar, sınamalar ve kavramlar sağ-
ladığı cihetle, değindiğimiz faydaların önemi 
yalnızca bireyler değil toplumlar için de daha 
belirginleşecektir. Yrd. Doç. Dr. Reşat Bayer (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Yiğit Sayın (Hukuk Fakültesi)

Üniversitenin ebedi misyon bireyi 
azat etmektir
“Universitas Magistroum et Scholarium” ya 
da bugün isimlendirildiği üzere üniversite, 
modern toplumun kurumları içinde köke-
nini antik dönemde değil de ortaçağda bu-
lan belki de tek sosyal kurumdur. Halen de 
magistrorum’ları ve scholarium’ları bünyesin-
de bulunduran bir cemiyet olma vasfını mu-
hafaza etmektedir. Gerçi kabul etmek lazım 
ki ne günümüz üniversitelerinin profesörle-
ri ortaçağın magistrorum’ları, ne de günümü-
zün öğrencileri o dönemin scholarium’larıdır. 
Buna karşın bizim burada universitas’a ilişkin 
üzerinde durmamız gereken insanları değil, 
mahiyeti yani bir cemiyet oluşudur. Zira orta-
çağın ilk üniversitelerinin en mühim özellik-
leri içlerinde bulunan hocaları ve talebeleri 
değil, kuruluş yapılarıydı. Bu yapıya anlam ve 
hayat veren de, dıştan gelecek -laik veya dini- 
düşmanca baskı ve zorlamalara karşı hukuki 
bir kabuk olarak giydikleri tüzel kişilikleriydi. 
Daha o çağlarda dahi bir ilim-irfan yuvası ola-
rak görülen üniversitenin böyle bir zorunlu-
luğa yöneltilmesinin altında yatan sebep ise 
açıktır: Üniversiteler ilim yuvası olma yanında 
aynı zamanda bir eleştiri odağıydı. Genç, per-
vasız ve hırslı dimağların düşünüp, tartıştı-
ğı; herkesi ve her şeyi eleştirmekten, her türlü 
doğmayı ve tabuyu yıkıp, alaşağı etmekten 
çekinmedikleri bir odak. Aynı hukuki kabuk, 
muhtelif despotik/otoriter yönetimlerin ardı 

ardına tecrübe edildiği dönemlerde üniversi-
telerin kendi demokratik iç yapılarını muha-
faza edebilmelerine yarayan bir kalkan kis-
vesine de büründü zaman zaman. Üniversi-
teler, bu demokratik ve kozmopolit yapılarıy-
la içlerinden çıktıkları konformist ve tek biçim 
toplumların mesafeli hatta saldırgan tavırla-
rına da maruz kaldılar. Zira üniversite olarak 
adlandırdığımız ideal, temelinde, ait oldu-
ğu toplumun bir aynası değil, o toplumun ra-
hatsızlık verici bir eleştirisidir. Kuşkusuz ki gü-
nümüzün sosyal, bilimsel ve politik gerçekle-
rinin ve buna bağlı olarak da üniversitelerin 
misyonunun çok değiştikleri iddia edilebilir. 
Modern çağın beklentisinin scholarium’larına 
artık “iyi ve doğru bir hayat” yerine “başarı-
lı ve müreffeh bir hayatı” yaşamayı, teori yeri-
ne pratiği, düşünme yerine ideolojiyi öğreten 
ya da tarafları tanımlamak yerine taraf olma-
yı; gözlemci olmak yerine aktör olmayı salık 
veren bir üniversite olduğu da söylenebilir. 
“Üniversite ne için?” sorusu da bu bağlamda 
değerlendirilmelidir, fakat kanaatimce hiçbir 
değişim veya gelişim Üniversitas Magistro-
rum et Scholarium’un özündeki varoluş sebe-
bini tadil edemez. Üniversitenin ebedi mis-
yonu, bireyi her tür toplumsal ve gelenek-
sel zincirlerden kurtararak fikri olarak azat et-
mektir. “Bir çocuğu yetiştirmek için bütün bir 
köy gerekir” der bir atasözü, işte üniversite 
her daim o köyün biraz dışındaki okulu olarak 
kalmalıdır, umarım kalacaktır da.
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Üniversiteler köprüler kurar
Kaynağına bakarsak, üniversite sözcüğünün 
Ortaçağ Latince’sindeki “universitas”tan tü-
rediğini ve belli bir kurum, bina ya da yeri de-
ğil, öğretmenler, bilim adamları ve öğren-
cilerden oluşan bir topluluğu tanımlamak 
için kullanıldığını görürüz. O günlerden bu 
yana yapısal ya da düşünsel  temelleri  ne ka-
dar değişmiş  olursa olsun, üniversite deyin-
ce hâlâ aklımıza öncelikle bir insan topluluğu 
gelir. Neden üniversite peki? Çünkü üniversi-
teler eskiden olduğu gibi bugün de çok özel 
sosyal varlıklar olarak işlevlerini sürdürüyor-
lar; üyeleri düşüncelerini özgürce ifade edip 
tartışıyor, birbirleriyle içtenlikle iletişim kurup 
fikirlerini paylaşarak yeni bakış açıları gelişti-
rebiliyor, kişisel ve entelektüel düzeyde ilişki-

ler kurabiliyor. Artık üniversiteler sadece ken-
di içlerine kapalı gruplar olmaktan çıktılar. 
Sosyal, politik, kültürel, profesyonel ve aka-
demik alanlarda toplumları birbirine bağla-
yan köprüler kurmak görevini de üstlendiler.  
Bundan daha değerli ne olabilir? 

Yrd. Doç. Dr. Lindsay Reid 

(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)

Özgür tartışma ortamı
Bir insan yapabileceği onca iş, gidebileceği 
onca yer varken neden yetişkin döneminin 
en belirleyici yıllarında üniversiteye gitme-
yi, hatta üstüne bir de üniversitede kalmayı, 
seçer? Bir toplum ya da devlet daha çok des-
tekleyebileceği bir sürü başka kurum ya da 
faaliyet varken neden üniversiteleri destek-
ler ya da desteklemelidir? Dolayısıyla hem ki-
şisel yaşam biçimine dair varoluşsal bir seçi-
min hem de toplumsal alanda siyasi bir se-
çimin sebebini soruyoruz. Üniversiteye git-
mek için bin tane gerekçemiz ya da zorun-
luluğumuz olduğunu düşünebiliriz. Bilimsel 
ve teknolojik ilerleme, eğitim, toplumsal kal-
kınma, çağa ayak uydurma, küreselleşme, iş 
bulmak, ailemizi memnun etmek, sosyal say-
gınlık, vesaire-ki bunlar da seçim olabilirler. 
Fakat niçin diye sormak, bu zaten varsaydı-
ğımız zorunlulukların yanında/içinde bir de 

neyi istediğimizi sorar. Niçin kütüphaneler-
de, sınıflarda, kantinlerde ve belki de yurtlar-
da geçirilen bir hayat biçimi, sadece diploma 
için katlanılan bir fedakârlık değil de, ayrıca 
istenilen bir hayat biçimidir?

Ben burada, bir felsefeci olarak, kilit nok-
tanın üniversite ortamında insanların belki 
içinden geldikleri şehirlerde, hatta ülkelerde, 
ailelerde, liselerde karşılaşma şanslarının az 
olduğu yeni ve farklı kimliklerle karşılaşma 
şansının yarattığı tartışma ve eleştirel düşün-
me ortamının çok önemli olduğunu düşünü-
yorum. Bu tartışma ortamının açıldığı sınıf, 
kantin, kulüp odaları gibi mekânların yeni 
toplumsal anlaşmaları/anlamaları, dolayısıy-
la kendini yeniden anlamayı da çağırabildi-
ğini görebiliyoruz. Tabii bu olanak üniversi-
tenin sunduklarından sadece birisidir. Ayrı-
ca sadece üniversitenin sunduğu bir olanak 

da değildir. Ama üniversitedeki yaşamın, ge-
rekliliğinin ötesinde niçin istenir bir şey oldu-
ğunu kendime sorduğumda, üniversitenin o 
hep vaat ettiği özgür tartışma ortamı benim 
için en belirleyici cevaptır. Sonuçta, üniversi-
tenin ancak bu vaadi ile birçok bilimsel çalış-
manın yanında toplumsal hayata katkıda bu-
lunabildiğini ve bundan dolayı siyasi bir se-
çim olarak da desteklenmesi gerektiği söyle-
nebilir. Bu vaadin içini doldurmakta da üni-
versiteye ayrı bir görev düşer. Toplumun tar-
tışmalarından gelebilecek katkıyı en yüksek 
derecede alabilmek amacıyla toplumun fark-
lı kesimlerini bir araya getirmek için özel bir 
çaba harcamak. Nihayetinde, bir üniversite-
nin kendisini bir topluma niçin gerekli oldu-
ğunu anlatmakta da en önemli savunma yo-
lunun bu çabayı harcamaktan geçtiğini dü-
şünüyorum. 

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Yazıcı 

(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
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Evrensel standartlarda eğitim aldık 
Üniversitenin sadece öğretim için değil, eği-
tim için var olması gerektiğini düşünüyo-
rum. Her ne kadar üniversite eğitiminin bi-
rincil amacı “bir meslek edinmek” olarak gö-
rülse de, üniversitelerin tek amacı iyi işletme-
ciler, mühendisler, arkeologlar yetiştirmek 
olmamalı. Üniversitelerin bireylere haya-
ta karşı bir duruş, bir bakış açısı kazandırma-
sı gerekir. Çevrelerinde olup bitenlere duyar-
lı, değişikliklere ve farklılıklara açık, düşün-
mekten korkmayan, düşünmeye üşenme-
yen, iyi problem çözen, öğrenmeyi seven ve 
bilen bireyler yetiştirmek üniversite eğitimi-
nin amacı olmalı. Bunların yanı sıra üniversi-
te eğitimi genç bireylere neler hayal edebile-
ceklerini göstermek ve bu hayallere ulaşmak 
için neler yapabileceklerini öğretmek için de 
var olmalı.

17 yaşında bir lise öğrencisiyken Koç Üniver-
sitesi Psikoloji’yi tercih formumda en üst sıra-
ya yazarken alacağım eğitimin psikoloji ala-
nında dünyayı yakalamamı sağlayacağına 
inanıyordum. Aldığım eğitiminin dünya stan-
dartlarında oluşunun, bölümdeki ilk yılım-
dan itibaren hocalarımın araştırmalarına da-
hil edilmenin ve kendi araştırmalarımı yürüt-
mek için destek görmenin zor rastlanabile-
cek büyük bir şans olduğunu Amerika’daki 
eğitimim süresince daha da iyi anladım. 
Ben ve birlikte mezun olduğum arkadaşla-
rım Koç Üniversitesi’nde aldığımız eğitimin 
Türkiye’de ve yurt dışında profesyonel ha-
yatta ilerlemede ne kadar etkin rol oynadığı-
nı tecrübe ediyoruz. Bunun en önemli nede-
ninin Koç Üniversitesi’nin duyarlı, düşünen 
ve yeniliklere açık bireyler yetiştirmesi oldu-
ğunu düşünüyorum.

“ M e z u n l a r ”

DEDİLER?
Koç Üniversitesi ideal bir kurum 
Kariyerimi mezun olduğum alanda kurma-
sam da Koç Üniversitesi’nde aldığım eğitimin 
beni pek çok alanda geliştirdiğine ve farklı 
kıldığına inanıyorum.  Aldığım İngilizce eğiti-
min kalitesi, çeşitli kulüpler ve organizasyon-
larda öğrencilere sunulan inisiyatif kullanma 
olanakları ve aşıladığı çalışma disipliniyle Koç 
Üniversitesi yalnızca meslek edindirmeyi he-
defleyen bir üniversiteden çok daha fazla-
sı oldu benim için. Ülkemizde üniversite, orta 
öğretim sistemindeki sayısız yanlışı da hesa-
ba katarsak, öğrencilerin yaratıcılıklarını ön 
plana çıkarmayı hedefleyen, öğrenciye yete-
nekleri kullanabilmesi için farklı olanaklar su-
nabilen, çoğulcu bir toplumun temelini oluş-
turan farklı değerlerin bir arada üretilebildi-
ği ve yaşatılabildiği bir ortam sunmalıdır diye 
düşünüyorum. 

Koç Üniversitesi, öğrencilerin kendini geliş-
tirmesine ve öğrencilere sorumluluk verme-
ye öncelik veren eğitim anlayışıyla ideal bir 
yüksek öğretim kurumuydu benim için.  Koç 
Üniversitesi’nin bu anlayışı ilerleterek daha iyi 
bir yere gelmemesi için bir sebep görmüyo-
rum. Üniversiteyle ilgili hatırladığım en olum-
lu şey daha iyinin mümkün olduğunu ve biz-
lerin de bu iyinin parçası olabileceğimizi öğ-
retmiş olmasıydı.  Ayrıca Koç Üniversitesi’nde 
öğrenci olmak çok eğlenceli ve kurulan arka-
daşlıklar çok değerliydi. Yıllar sonra böyle dü-
şünebilmek iyi hissettiriyor insana ve iyi ki 
orada bulundum dedirtiyor. 

İbrahim Cansızoğlu (2004 Ekonomi mezunu - İzmir 

Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve 

İletişim Bölümü’nde Öğretim Görevlisi)

Özlem Ece Demir (2004 Psikoloji mezunu - Chicago 

Üniversitesi’nde Bilişsel Gelişim Psikolojisi üzerine 

doktora sonrası çalışmalar yapıyor ve psikoloji 

bölümünde ders veriyor)
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Yenilikçi ve özgürlükçü felsefeyi 
özümsemek
Üniversitelerin üç önemli amacı vardır. Bu 
amaçlardan biri öğrencilerine eğitimleriyle il-
gili alanlarda teknik ve akademik beceri, do-
nanım ve uzmanlık kazandırmaktır. Bir diğeri 
ise kişiye kendi yaşantısına temel teşkil ede-
cek bir hayat felsefesi kazandırmaktır. Üni-
versitenin amaçlarından bir diğeri de top-
lumların ekonomik, sosyal, kültürel refahı ve 
özgürlükçü demokratik gelişimi için araştır-
ma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktır. 
Yani yenilikler getirmektir. Bu hem bilimsel 
yenilikler, hem de toplumsal, sosyal ve kültü-
rel yenilikler olabilir. 

Eğitme ve öğretme eylemlerini üniversiteler 
en özgürlükçü, demokratik ve rekabetçi or-
tamda hayata geçirmelidirler. Eski dilde “ted-
risat”, yani öğretim de, her seviyede serbest 
bırakılmalıdır. Öğretim üniversiteler tarafın-
dan farklılık yaratacak şekilde tasarlanabil-

meli, üretilebilmeli, uygulanabilmeli ve sür-

dürülebilmelidir. Üniversitelerin program ve 

planlarını merkezi bir ağın belirlediği kural ve 

nizamlara göre geliştirmesi artık ne akılcı ne 

de ekonomik bir çözümdür.  Ancak ne var ki, 

dünyanın pek çok yerinde geleneksel, hantal, 

bürokratik, ve değişime kapalı olan üniversi-

teler kendilerini yenilemekten çok uzaktırlar 

ve rekabet edemez duruma gelmişlerdir. Oy-

saki daha yaratıcı, değişime açık, ve sorgula-

yabilen kurumlar küresel rekabet şartların-

da başarıya ulaşıp ulusal ekonomilerine daha 

fazla fayda sağlayabilmişlerdir.

Kısaca üniversitelerin amacı toplumla uyum-

lu, sorgulayan bireyler yetiştirmek ve bu doğ-

rultuda da mezunlarına evrensel değerler ka-

zandırmaktır. Bu eylemi de üniversitelerin en 

etkin, yenilikçi ve değişime açık şekilde ve öz-

gürlükçü bir felsefeyle yerine getirmeleri ge-

rekmektedir.

Evrim V. Ay (Genel Sekreter Yardımcısı)
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Sürekli öğrenmek ve üretmek 
Üniversite diplomanın tek başına her şey de-
mek olmayacağı günümüz dünyasında kişi-
nin kendine yön çizmek, bu yönde eksikleri-
ni tamamlamak ve ilk bağlantılarını kurmak 
için ayıracağı dört seneyi geçirmesi için var-
dır. Üniversite öncelikle düşünen, sorgula-
yan, okuyan, sürekli öğrenen ve üreten insa-
nın yetiştirildiği bir topluluktur. Bu topluluk 
her topluluk gibi kurallara sahip olmalı ama 
katı sınırlarla şekillendirilmemelidir. Öğretim, 
üniversitenin temel görevi olarak akla gelse 
de bu topluluktaki sosyal yaşam ve bu yaşa-
mın öğrenci kulüpleri, mezunlar derneği gibi 
öğeleri işledikçe üniversite gerçek bir üniver-
site olur. Üniversite sadece derste verilen bil-
gilerin sınavlar aracılığı ile nota çevrildiği bir 
düzen için var olmamalıdır.   

Üniversitedeki birikim topluma 
yansımalı
Üniversite, insanın ilk yetişkinliğe adım attı-
ğı, yeni şeyler öğrendiği, belli bir konuda uz-
manlaştığı, hayatta yolunu çizdiği, kendisi-
ne derinlik katacak konularda bilgi sahibi ol-
duğu bir yer. Bu dönemin insanı şekillendirdi-
ğine ve çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine 
inanıyorum. Üniversitedeyken aldığım ders-
lerin, katıldığım projelerin, hocalarla kurdu-
ğum iletişimin ve edindiğim arkadaşlıkların 
katkılarını hayatım boyunca gördüm.  

Koç Üniversitesi’nde iş hayatına başlayınca 
idari birimlerde çalışanların da çok şey yapa-
bileceğini gördüm. Üniversiteye katkıda bu-
lunmak insana manevi olarak büyük bir haz 
veriyor. Pozisyonum nedeniyle üniversitede-
ki her birimin yaptığı araştırmalar ve sonuçla-
rıyla ilgili bilgi sahibi oluyorum. Her gün yep-
yeni şeyler öğreniyorum ve bunun çok zen-
ginleştirici olduğunu düşünüyorum. Türki-
ye için yeni olarak tanımlanabilecek bir işi 
bireysel değil kurumsal düzeyde yapıyo-
ruz. Üniversite sanayi işbirliği geliştiriyoruz. 
Avrupa Komisyonu’ndan, TÜBİTAK’tan ve 

DPT’den projeler alıyoruz. Üniversitelerde-
ki birikim topluma ve sanayiye yansıdığında 
Türkiye’nin çağ atlayacağına inanıyorum. 

Bilgiye kolay erişilen bu dönemde kayna-
ğın güvenilirliğini tespit etmek, doğru bilgi-
leri süzebilmek ve nasıl araştırma yapacağı-
nı bilmek lazım. İnsanların hayatında birden 
çok kariyeri olduğu bir dönemdeyiz. Öğren-
ciler kendi bölümlerini iyi bir şekilde öğren-
sinler ama farklı disiplinlere ve ortaklıklara da 
açık olsunlar. Yeni şeyler denemekten kork-
mamak, öğrenmeye açık olmak ve oldum de-
meyip daha başka neler yapabilirim diye dü-
şünmek gerekiyor.  

Ebru Tan (Araştırma ve Proje Geliştirme Direktörü)

Tuba Akbaytürk (Suna Kıraç Kütüphanesi Direktörü)

Generated by PDFKit.NET Evaluation

Click here to unlock PDFKit.NET

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


36

Ü
N

İV
E

R
S

İT
E

 N
E

 İÇ
İN

? “Öğrenci ler ”

DEDİLER?
Ö

ğr
en

ci
le

r
Ö

ğ
re

nc
ile

r

Üniversiteler toplum önünde olmalı
Toplumların gelişmesinde şüphesiz ki en bü-
yük pay sahibi unsur eğitimdir. Bana göre, bir 
öğretim kurumundan daha çok bir eğitim yu-
vası olan olması gereken üniversite, topluma 
sağlıklı düşünebilen, analitik bakış açısını ka-
zanmış bireyleri yetiştirmek içindir. Bireyler 
düşünce ve aktivite açısından sağlıklı ve öz-
gür olmadan, toplumun genel yapısının sağ-
lıklı olması beklenemez. Bu nedenle, üniver-
site eğitimi toplumların ilerlemesinde en bü-
yük paya sahiptir. Antik Yunan döneminden 
günümüze kadar devam eden bir gerçek var-
dır: “Üniversiteler, öğretim üyeleri ve öğren-
cileriyle toplumun en az bir adım önünde ol-
mak ve toplum önderlerini barındıran yapıla-
rıyla geleceği daha aydınlık hale getiren ku-
rumlar olmak zorundadırlar.” Bu durumda 
unutulmaması gereken şey ise, üniversitele-
rin objektif ve özerk bilim yuvaları olması ge-
rektiğidir.

Kopmayacak dostluklar kuruyoruz
Üniversite insan hayatının en önemli dönemi 
ve hayata bakışın şekillendiği zamandır. Ge-
lecekte ne yapmak istediğimi, neler yapar-
sam mutlu olacağımı ve farkında bile olmadı-
ğım birçok özelliğimi burada öğrendim. Üni-
versitenin, gelecekteki mesleğimize yöne-
lik dersleri öğretmenin yanı sıra, hayata bakış 
açımızı ve kendimize olan güvenimizi sağlam 
temellere oturtma olanağı bulduğumuz bir 
yer olduğuna inanıyorum. Gerçek arkadaşlık-
lar kurmak için de üniversite oldukça önem-
li bir yer. Hayatımızın çok önemli bir döne-
minde, beş yıl boyunca aynı şeyleri paylaştı-
ğınız arkadaşlarınızla kopmayacak dostluk-
lar kuruyoruz.

Aldığımız eğitim hayatımızı şekillen-
diriyor
Üniversite eğitimi bence hayatımızın her ala-
nı için temel atma rolündedir.  Üniversite 
eğitiminin hem mezuniyet sonrası iş haya-
tı için hem kişilerin karakter temellerini hem 
de dünya görüşünü oluşturmak için büyük 
önemi vardır. Çünkü çoğu insan, “ben ileri-
de ne yapmak/olmak istiyorum?” soruları-
na en doğru yanıtları üniversite eğitimi sa-
yesinde verebilmektedir. Bu tip sorular aslın-
da hayatın her alanında bizlerin karşısına çı-
kar. Bunlara verdiğimiz cevapların, yaptıkları-
mız ve yapacaklarımızla örtüşmesine olanak 
sağlayan kurum üniversitedir. Evlenmek iste-
diğimiz insandan, yapmak istediğimiz işe, sa-
hip olduğumuz ideolojiye kadar, hemen her 
alanda, üniversitede aldığımız eğitim büyük 
öneme sahiptir.   

Barış Özçifçi: Ekonomi 2. Sınıf

Ezgi Arık: Hukuk 3. Sınıf 

Yılmaz Adal: Uluslararası İlişkiler ve İşletme

(çift anadal) 2. Sınıf
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Koç Üniversitesi’yle gelişiyorum
Koç Üniversitesi’nin benim sosyal ve akade-
mik hayatta daha başarılı ve aktif bir insan ol-
mamda çok önemli payı var. Beni araştırarak 
öğrenmeye yönlendiren eğitim sistemi mes-
leğimle bağlantılı ilgi alanlarımı keşfetme-
mi sağlıyor. Güncel konular hakkında yapılan 
konferanslar ve seminerler teorik bilgilerimi 
hayatla bağdaştırmamı kolaylaştırıyor. Aktif 
olarak çalışan öğrenci kulüpleri sosyal çevre-
min genişlemesinde etkili olurken ders dışın-
daki zamanlarımı eğlenerek ve öğrenerek de-
ğerlendirebiliyorum.  Zamanımı planlayarak 
hem kişisel ilgi alanlarımdan hem de dersle-
rimden geride kalmadan vaktimi kullanabile-
ceğimi fark ettim. Farklı illerden gelmiş arka-
daşlarımdan ve exchange öğrencilerden fark-
lı kültürler öğreniyorum ve hayata bakış açım 
değişiyor. Koç Üniversitesi’ne başlamadan 
öncesi ve sonrası farklı olan hayatım ve gele-
ceğe bakış açım üniversitenin kişiye neler ka-
tabileceğini açıkça gösteriyor.

Üniversite eğitim içindir
Eğitim sadece kitap ve defterden ibaret ba-
sit bir süreç değildir.  Sadece teorik bilgiyi de-
ğil her şeyi kapsar. Ailede temelleri atılır ve 
eğitim kurumlarında pekişir. Bence üniversite 
eğitim içindir. Çünkü öğretimi eğitimin bir alt 
başlığı olarak görüyorum. Üniversite, geldi-
ği şehir ve ortam ne olursa olsun, genci eği-
ten bir kurum olmalıdır. Sosyal bilinci oluş-
turmak, çevreye saygılı olmak, akademik an-
lamda katkılar sağlamak, farklı insanlarla aynı 
ortamda çalışmak, vizyonunu genişletmek 
ve olaylara çok farklı bakış açılardan bakmak 
üniversitede edinilen becerilerdir. Üniversite-
lerin en önemli göreviyse insanın kendini ta-
nımasını ve toplumdaki yerini belirlemesini 
sağlamaktır. 

Üniversiteler özgün bireyler yetiştirmeli
Bilim, kültür, sanat, spor ve daha yüzlerce alt 
konu başlığının birleştiği yerdir üniversite 
ama bütün bunların altında yatan tek bir şey 
vardır: Düşünmek ve düşünce üretmek. Üni-
versite düşüncenin, aklın, yeteneğin yüceldi-
ği yerdir. Sanat, bilim ve sosyal alanlarda ken-
dilerine yer edinmiş üniversitelerin çoğu bu-
gün yaratıcılığın, yeninin ve değişen dünya-
nın peşinde. Birçok üniversite de öğrencile-
rine ve akademisyenlerine sağladığı koşullar 
ve ders programlarıyla yaratıcılıktan ve yeni-
den çok uzakta. Teknoloji sayesinde birçok 
üniversite derslerini online olarak verebiliyor. 
Herkese ulaşabilirlik ve eşitlik açısından bu 
mükemmel bir şey ama globalleşme için aynı 
şeyleri söyleyemeyeceğim. Olumsuz yanın-
dan düşünürsek bu, tek tipleşmeye götüren 
bir şey üniversiteyi. Globalleşme uğruna ay-
nılaşmaktansa her üniversite kendi özgünlü-
ğünü ortaya çıkarmalı. Akademisyen kadrosu 
bir yana bir üniversiteyi ileriye taşıyacak un-
surun öğrenci ve mezunları olduğunu unut-
mazsak üniversitenin ve üniversite eğitiminin 
asal görevinin  ve ‘Üniversite ne için?’ sorusu-
nun karşılığının kendinin farkında olan özgün 
bireyler yetiştirmeyi hedeflemesi olmalıdır.

Zeynep Kocadon: İşletme 3. Sınıf

Selen Cenger: Hukuk 2. Sınıf

Hayati Çitaklar: Felsefe 3. Sınıf 
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HABER

Koç Üniversitesi’nde ALIS

Üniversite çoğu öğrenci için başta “iyi bir mes-

lek edinmek” amacı taşısa da, kampüsten içe-

ri girdiklerinde üniversitenin bundan çok daha 

fazlası olduğunu görüyorlar. Kendini keşfet-

mek, sınırları aşmak, hayatla tanışmak, dünya-

sını genişletmek, farklılıklarla zenginleşmek, 

öğrenmeyi öğrenmek için sayısız fırsatla kar-

şılaşıyorlar. ALIS dersi işte tam da bu noktada 

duruyor. ALIS’te kendini tanıma ve hedef be-

lirleme, stresle etkili başa çıkma, ilişki yöneti-

mi ve iletişim, topluluk önünde kendini ifade 

edebilme ve sunum teknikleri konuları ele alı-

nıyor. Öğrencilere rehber olma ve onları cesa-

Yaşamın içinde yaşama dair bir ders: ALIS

ALIS (Academic and 
Life Skills - Akademik ve 
Hayat Becerileri), Koç 
öğrencilerinin hayatta 
ve akademik alandaki 
becerilerini artırmak, daha 
girişken, yaratıcı, özgüveni 
yüksek, sorumluluk sahibi 
bireyler olmalarına destek 
vermek amacıyla kurgulandı.

ALIS ekibi üyeleri Uzm. Psk. Esra Tuncer, Uzm. Psk. Itır Karataylıoğlu ve Dr. Bülent Kılıç yapılan çalışmaları bizimle paylaştı. 

Üniversite’nin bir parçası olmak için değerlerini bilmek çok önemli; önce 

bunu konuşuyoruz. Birbirimizi tanımamız gerektiğini düşünüyoruz, çün-

kü beraber bir yolculuğa çıkıyoruz. Öğrencilerimizin, iş yükünü yönetmenin 

sorumluluğunu üstlenmeye başladıkları bu noktada hedefler koymaları-

na ve buna uygun planlama yapmalarına eşlik ediyoruz. Yeni bir sosyal or-

tamda iletişimi konuşuyoruz. Bütün bunlarla birlikte, öğrencilerimizin ha-

yatında başlayan bu sürecin stres kaynağı değil heyecan verici bir macera 

olduğunu keşfetme fırsatı yakalıyoruz.
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Yapmak 
istedigim is bu mu, 
sonra ne olacak?

retlendirme görevini üstlenen ALIS, onları ha-

yata hazırlıyor.

İş hayatında ALIS

Çalışma hayatında doğru planlama yapabil-

mek, kendini doğru ifade edebilmek, becerile-

rine uygun sorumluluklar üstlenebilmek emek 

gerektiriyor. Bu bizim için alışkanlık haline gel-

diğinde ise her şey çok daha kolay oluyor. Et-

kin sonuç üreten bir avukat, mühendis, sosyo-

log, hekim olmak için ne bildiğimiz kadar, o bi-

limi uygularken nasıl davrandığımız da önem-

li. Öğrencilerimizin ALIS’te kazandıkları bilgi ve 

beceriler işte bir kez de burada önem kazanı-

yor. “Mesleğimi sonuç üretebilecek şekilde yü-

rütebilmek için nasıl davranmalıyım?” sorusu-

na yanıt bulabilmeleri için öğrencilerimize yol 

göstermeyi hedefliyoruz. 

İşte bu iç konuşmalara göre iş hayatına hazır-

lanıyor olmak ciddi anlamda zaman ve ener-

jiden tasarruf sağlar. Bu bilince sahip eğitim/

öğretim kurumları, öğrencilerini karşılaşacak-

ları zorluklarla başa çıkabilmeleri, kendileri-

ne güven kazanmaları için destek olmak adı-

na büyük sorumluluk taşıyorlar. ALIS dersi, bu 

sorumluluk çerçevesinde öğrencilerinin hayat 

ve akademik becerilerini artırmak, daha giriş-

ken, yaratıcı, özgüvenli, sorumluluk sahibi bi-
reyler olmalarına destek vermek amacı ile kur-
gulandı.

2011-Bahar döneminde dersi almış bir öğren-
cimizin gelecek öğrencilere mektubundan 
kısa bir alıntı yazmak gerekirse “…gelecek dö-
nem dersi alacak arkadaşlarım için diyebilirim 
ki ALIS, kişisel gelişiminiz ve edinimleriniz için 
çok ciddiye alınması gereken bir ders hatta bir 
fırsat. Bunu daha da verimli hale getirebilmek 
adına istenenleri ertelemeden, zamanında ve 
zaman ayırarak yapmakta fayda var. Oldukça 
yararlı ve bir o kadar da eğlenceli bir ders sizi 

bekliyor. Tadını çıkarmanız dileğiyle…”
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BİZDEN BİRİ

Yapay zekanın bir alanı olan yapay öğrenme konusun-
da çalışmalar yürüten Yrd. Doç. Dr. Deniz Yüret, ufuk 
açan çalışmalarını ve yakın geleceğe yönelik beklenti-
lerini anlattı.

Yapay öğrenme ya da öğrenme algoritmaları ne 
anlama geliyor?
Yapay öğrenme, yapay zekanın bir alanı. Yapay zeka 
ise insanların kendi akıllarıyla çözebildiği problemle-
ri, bilgisayarlarla çözebilmeyi amaçlayan bir dal. Bu 
dalda yürütülen çalışmaların da mühendislik ve bilim-
sel alanlar olmak üzere iki amacı var. Mühendislik ala-
nında insanların zekalarını kullanarak çözdükleri prob-
lemleri, makinelerle çözerek faydalı bir takım ürünler 
elde etmek amaçlanıyor. Bilimsel amacıysa insan bey-
ninin nasıl çalıştığı, örneğin bir bebeğin dil öğrenme 
yeteneği üzerine geliştirilen modellerin test edilmesi-
ni sağlamak. 

Bu alan pek çok değişik alt konu içeriyor. Görme, işit-
me, otomatik öğrenme, robotics yani hareket ve onun 
kontrolü bu alanlardan bazıları. Bu liste içinde öğren-
menin benim için özel bir rolü var. Çünkü öğrenmenin 
zekanın en önemli işlevlerinden biri olduğunu düşü-
nüyorum. Yani bir makineye bilimkurguda hayal ede-
bileceğimiz bir robotun akıllı olduğunu söylemeden 
önce onun öğrenebilir olması önemli. Dolayısıyla oto-
matik öğrenme ilginç bir konu. Ayrıca insanların na-
sıl öğrendiği bilimsel olarak bütünüyle tarif edilebilmiş 
değil. Otomatik öğrenmenin bu konuda bize verebile-
ceği modeller insanların nasıl daha iyi öğrendiğini an-

Yapay öğrenmenin incelikleri
Bilgisayarlar, yapay zeka ve akıllı robotlar bilimkurgu dünyasının en çok işlenen 
konularının başında geliyor. Hayal dünyasını zorlayan uygulamalarla yakında 
karşılaşabileceğinizi hiç düşündünüz mü?
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layıp belki de eğitim sistemlerimizi geliştirme-
mize katkı sağlayacak. 

Otomatik öğrenmenin de kendi içinde pek 
çok konusu var. Ben şimdi doğal dil işleme ile 
ilgileniyorum. Doğal dil işlemede 1990’lara ka-
dar daha çok elle yazılan bilgiler, otomatik ter-
cüme ya da soru cevaplama sistemleri kullanı-
lıyordu. 90’lardan beri bunların yetersiz oldu-
ğu, otomatik öğrenme yöntemleriyle çalışan 
yaklaşımların çok daha iyi sonuçlar verdiği bili-
niyor. Dolayısıyla son 20 senede doğal dil işle-
meyle uğraşan çoğu araştırmacı çok iyi bir ya-
pay öğrenme uzmanı olmak zorunda. Elle ya-
zılan kurallar ve programlar bir noktadan son-
ra yetersiz kalıyor. Şimdiki yaklaşım daha çok 
bilgisayarı programlamak yerine bilgisayara 
örnekler göstermek ve bilgisayarın bir işlemin 
nasıl yapıldığını anlamasını sağlamak. Yapay 
öğrenmenin basit tanımı bu şekilde de verile-
bilir. Çözmek istediğiniz sorunun örneklerini 
bulup bu örnekler yoluyla bilgisayara öğren-
meyi öğretmek.

Bu çalışmalar insan yaşantısını nasıl etki-
leyecek?
Ben distopik gelecekleri çok gerçekçi bulmu-
yorum. Bizim istemediğimiz şeylerin bir şekil-
de ortaya çıkıp, bize egemen olması bilim kur-
gu filmlerinde oluyor. Biz para verip üretme-
diğimiz sürece böyle bir durum olamaz. Yakın 
gelecekte neler olacağına dair şöyle örnekler 
verebilirim: Şu sıralar yakından takip ettiğim 
otomatik şoförler meselesi var. Yollarda insan 
desteği olmadan araba kullanabilen teknolo-
jiler geliştiriliyor. Ben bunların yakın zamanda 
standart opsiyonda sunulacağını düşünüyo-
rum. Çok hata yaptıkları için bir süre sonra in-
sanların araba kullanması yasaklanabilir. Bil-
gisayar ve bilişimdeki gelişmelerde, örneğin 
uluslararası telefon görüşmelerinde ortak bir 
dil kullanamıyorsanız sizin Türkçe konuşma-
nızın karşı tarafa İngilizce olarak aktarılması-
nı sağlayan sistemler geliştirilecek. Bunlar ola-
cak ama ne zaman bilemiyorum, belki 10–20 
sene sonra…

Bize çalışmalarınızdan bahsedebilir misi-
niz? 
Koç Üniversitesi’nde otomatik tercüme üze-
rine Avrupa Birliği ile yürütülen bir projemiz 
var. Amacımız üniversitelerin Bolonya süreci-
ne uyum sağlaması için tercüme edilmesi ge-
reken dokümanları otomatik olarak tercüme 
edecek bir servis yaratmak ve bunu web orta-
mına aktarmak. Avrupa’da beş ortakla dokuz 

dil üzerinde çalışılıyor. Koç Üniversitesi’nin ana 
rolü de “Türkçe’nin İngilizce’ye” çevrilmesi. 

Diğer bir projemiz de dil öğrenmeyle ilgi-
li problemlerin çözülmesi. Son olarak da bu 
sene daha önce MIT’de birlikte çalıştığım 
grupla beraber başlattığımız, buradaki öğren-
cilerimle yürüttüğüm bir proje yapmayı planlı-
yoruz. Dille diğer “modality’leri” birbirine bağ-
layan çalışmalar yapma peşindeyiz. Bu çalış-
mayla ilgili olarak şöyle örnekler verebilirim: 
Kitapta okuduğunuz bir sahnenin grafik ola-
rak bilgisayarda canlandırılması, bir çocuk ma-
salının okurken otomatik olarak bir animasyon 

şeklinde bilgisayarda gösterilmesi ya da video 
izlerken bilgisayar tarafından ne olup bittiği-
nin yazılı olarak anlatılması gibi konular üze-
rinde çalışıyoruz. Ayrıca bir robota doğal dille 
komutlar verebilme ve onun söylediğiniz ko-
mutları görebilmesi, insanların doğal olarak 
yaptığı şekilde robotlara dil öğretebilme ve dil 
öğreniminin geliştirilmesini amaçlıyoruz.

Yapay öğrenme, üretilen modeller 
sayesinde insanın nasıl öğrendiğine 

dair fikirler vererek eğitim 
sisteminde yenilikler getirebilir.

Şimdiki yaklaşım daha çok 
bilgisayarı programlamak yerine 
bilgisayara örnekler göstermek 
ve bilgisayarın bir işlemin nasıl 

yapıldığını anlamasını sağlamak.
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KÜRESEL

Dünya, 11 Mart 2011’de Japonya’da ger-
çekleşen 8.9 şiddetindeki deprem ve he-
men ardından meydana gelen tsunami 
haberleriyle sarsıldı. Yangın, yıkım, bin-
lerce ölüm ve kaybın acısı yaşanırken 
12–16 Mart arasında Fukoshima Nükle-
er Santrali’nde üç patlama oldu ve şiddet-
li yangınlar çıktı. Bu patlamalar nedeniy-
le, nükleer santralin yaklaşık 19 kilometre 
çapı içinde bulunan herkes tahliye edildi. 
Deprem, tsunami ve nükleer patlamalar, 
Japonya’yı derinden etkiledi. 

Felaketin meydana geldiği dönem-
de Koç Üniversitesi’nde, Japonya Kyoto 
Üniversitesi’nden iki değişim öğrencisi 
bulunuyordu. Bu öğrencilerle yapılan gö-
rüşmelerin ardından Japonya için bir yar-
dım kampanyası başlatılmasına karar ve-
rildi. Öncelikle öğrenci kulüplerinden biri 
olan International Students’ Society (ISS) 
tarafından sushi satışı düzenlendi. Çok ilgi 
gören bu satıştan elde edilen bütün ge-
lirler Japonya Başkonsolosluğu’nun dep-
rem yardımı hesabına aktarıldı. Bu et-

kinlik aynı zamanda “Reach out to Ja-
pan!” kampanyasının başlangıcı oldu. 
Sonra, Japon öğrenci Ken Morimoto’nun 
yardımıyla, İstanbul Japonlar Derne-
ği (Japanese Society of Istanbul) ve Ja-
ponya Başkonsolosluğu’nun desteğiy-
le 13 Mayıs 2011’de Japonya’ya Destek 
etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Rek-
tör Umran İnan da dahil olmak üzere Koç 
Üniversitesi’nin idari ve akademik birimle-
rinden ve İstanbul’daki çeşitli Japon kuru-
luşlarından çok sayıda kişi katıldı. Japonya 
Başkonsolosluğu’nun gerçekleşen felaket-
ler hakkında aydınlatıcı bir sunum yaptığı 
organizasyonda, Yuki Bessho, İstanbul Ja-
ponlar Derneği’nin katkısıyla Türk, Japon, 
modern ve klasik parçalarından oluşan re-
sitaliyle katılımcılarla buluştu. Japonya’ya 
maddi destekte bulunmak isteyen kişiler-
den, Japonya Başkonsolosluğu’nun yar-
dım hesabına yatırılmak üzere, bağış da 
toplandı. Maddi, daha da önemlisi mane-
vi destek sağlamayı amaçlayan bu etkin-
lik Japonya’ya ve Japon öğrencilere mo-
ral verdi.  

Japonya’nın yanındayız

International Student Society (ISS) ve Koç Üniversitesi Uluslararası 
Ofisi’nden “Reach out to Japan!” kampanyası…

Bu yardım etkinliğiyle, Türklerin yardımseverliğini Japonlara göstermek istedim. Felaketin ardından 
Uluslararası Programlar Ofisi, arkadaşlarım hatta kampüsümüzdeki kafeterya çalışanları benim acımı 
paylaştı. Bu sayede kendimi çok iyi hissettim ve Türklerin bu iyi niyetini Japonlara da duyurmak istedim. 
Koç Üniversitesi o kadar cömert bir kurum ki, yardım fikrimi kabul etti. Uluslararası Programlar Ofisi’ne 
etkinliğe öncülük edip Japonya Başkonsolosluğu ve İstanbul Japonlar Derneği’nden kişilerin katılımını 
sağladığı için ayrıca teşekkür ederim. Beklediğimden çok daha büyük bir etkinlik gerçekleştirildi. Türkle-
rin ve Koç Üniversitesi’nin desteğini Kyoto Üniversitesi ile paylaşacağım. 

Ken Morimoto: Teşekkürler Koç Üniversitesi!

Yuki Bessho
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Can Ahtam 
İşletme Bölümü – 4. Sınıf

International Student Society (ISS) adlı 
öğrenci kulübünün aktif rol almasıyla 
gerçekleştirilen “Reach Out To Japan!” 
kampanyası, Japonya’ya yardımcı olabil-
meyi hedefleyen, Uluslararası Program-
lar Ofisi’nin büyük katkısı ve ortaklığı sa-
yesinde düzenlendi. Bu sorumluluk pro-
jesi ilk aşamada öğrencileri hedefleyen 
bir sushi satışıyla başlatıldı. Japon deği-
şim öğrencilerinden Ken Morimoto’nun 
düşünceli yardım fikriyle yola çıktığımız 
ve Uluslararası Programlar Ofisi ile yap-
tığımız ortak çalışmalar sayesinde bu et-
kinlikte Japonya için belirli bir miktar ba-
ğış toplandı. ISS sadece değişim öğrenci-
lerini eğlendiren parti kulübü değil aynı 
zamanda çevresine önem veren bir öğ-
renci kulübüdür. Önemli olan, okulumu-
zu bir bütün halinde düşünüp, yabancı 
ya da Türk, belirli bir maksat için bir ara-
ya gelmemiz ve amaca doğru adım atıp 
başarılı olmamızdır. Unutmayalım ki, ih-
tiyacımız olduğu zaman bize yardım eli-
ni uzatan insanlar da yardıma muh-
taç konuma gelebilir. ISS ve Uluslarara-
sı Ofisi’nin ortaklaşa düzenlediği “Reach 
Out To Japan!” organizasyonuna ilgi gös-
teren herkese teşekkür ederim. Aynı za-
manda bugüne kadar geç kalmış arka-
daşlarımızın da yardımlarını bekliyoruz. 
Güzel günleri yaratmak bizim elimizde, 
sadece anlamak ve paylaşmayı bilmek 
yeterli…

Japon değişim öğrencilerinden Ken Morimoto’nun 
önerisiyle Japonya’ya maddi ve çok daha önemlisi 

manevi destek sağlamanın gururunu yaşadık.{ {
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SAĞLIK

Yaz mevsiminde açık renkli giysiler giymek 
gerçekten mantıklı mı? UVB ışınları kansere 
yol açarken solaryum cihazlarında da kulla-
nılan UVA ışınları sanıldığı kadar masum mu? 
Yaz aylarında ne tip cilt problemleriyle kar-
şı karşıya kalabiliriz? En önemlisi de güneş-
ten korunmanın bir mevsimi var mı? Ame-
rikan Hastanesi Dermatoloji Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Yasemin Oram düşüncelerini bizim-
le paylaştı.

Güneşten korunmak için 
Güneşten korunma çok geniş kapsamlı bir 
konu. Sadece güneş koruyucu kullanmak-
la iş bitmiyor. Öncelikle kıyafet seçimlerimi-
ze dikkat etmeliyiz. Yazın geniş kenarlı şap-
ka ve gözlük kullanmak gerekiyor. Biline-
nin aksine açık renk değil daha çok, renkli ve 
koyu renkli giysiler tercih edilmeli. Kalın giy-
siler ışığı absorbe eder ve bu nedenle terle-
riz. İnce dokunmuş beyaz renkli kumaşlar-

da ise ışık deriye kolayca ulaşır ve deri üzerin-
de güneşe bağlı etkiler daha fazla olur. Çok 
ince, şile bezi kıyafetler koruma sağlamaz. 
Normal koton bir tişörtün koruyuculuğu sa-
dece %30’dur. Özellikle riskli hasta grupla-
rında bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca 
her zaman söylendiği gibi yaz aylarında saat 
11.00 ve 16.00 arasında güneş altında kalma-
maya dikkat edilmeli.

Güneş koruyucu kullanırken dikkat 
Güneş koruyucuların değeri minimum SPF 15 
olmalıdır. Zaten Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi 
(FDA),  SPF 15’in altındaki kremleri güneş ko-
ruyucu olarak kabul etmiyor. Ayrıca güneş al-
tında uzun süre kalacak olan ve açık tenli has-
talarımıza minimum SPF 30 öneriyoruz. Çün-
kü SPF 15’i optimal düzeyde yani iki saatte bir 
derinin her bölgesinde santimetrekareye iki 
miligram olacak şekilde kullanmalıdır. Bu op-
timal  koşulları sağlayamacagımız için güne-

şe çıkmadan en az yarım saat önce spf değeri 
minimum 30 olan bir krem sürülmeli.

Ürünlerin etiketlerine mutlaka bakılması-
nı tavsiye ediyorum. UVA ve UVB korumaları-
nı içerenleri tercih etmeliyiz. SPF değeri bize 
UVB’ye karşı koruma özelliğini gösterir. Diğer 
yandan yeryüzüne ulaşan güneş ışınları hem 
UVA hem de UVB içerir. UVB, esas olarak kan-
sere neden olan dalga boyudur. UVA ise direk 
kanser oluşturmayan, ama UVB’nin kansero-
jen etkisini yaklaşık dokuz kat artıran bir ışık-
tır. Aynı zamanda deri yaşlanması dediğimiz, 
çillenme, lekelenme, kırışıklıklar ve kabalaş-
madan sorumlu diğer zararlı etkilere neden 
olan, deri alerjileri yapan dalga boyudur. İleri 
yaştaki insanların vücutlarında güneşe maruz 
kalan ve güneşten korunan bölgelere baktı-
ğınızda arada dramatik bir fark olduğu görü-
lür. Dolayısıyla UVA’nın hiç de masum olma-
dığı ortada… 

Güneş yeterince masum mu?

Güneş sadece yaz mevsiminde 
değil, bize yüzünü göstermediği 
durumlarda da cildimizi 
etkiliyor…

SAĞLIK
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Güneşten korunma stratejilerine baktığımız-
da camdan ışık geçebildiğini, gölgede ve sa-
bah erken saatlerde de ışığın var olduğunu 
hatırlamakta fayda var. UVA her yerde mev-
cut. Bu nedenle de SPF15 kremler yaz mev-
simi dışında da kullanılmalı. Deri kanserinin 
gelişiminde kümülatif ultraviyole rolü vardır. 
Bu doğduğunuz andan itibaren maruz kalı-
nan ultraviyole dozu anlamına geliyor. Her 
gün dışarı çıkan ve işe giden birinin özellik-
le yüz, el sırtı gibi açık bölgeleri ultraviyole-
ye maruz kalır. Bu toplam doz ileride kanse-
re yol açabilir. Bu nedenle mesele güneşlen-
mekle ilgili değil. Bulutlu, kapalı bir havada 
da çok yoğun ultraviyole bulunabilir. Bunun 
için günümüzde Amerika’da, Avrupa’da hat-
ta Türkiye’de de hava durumu sunulurken UV 
indeksten bahsediliyor. Örneğin Florida’da ya 
da tropik bir adada son derece kapalı bir ha-
vada, çok yoğun güneş yanıkları oluşabilir.

Solaryum hakkındaki gerçekler
Solaryum UVA dalga boyu yayar. Bu ne de-
mektir? Kanser yapmıyor ama UVB’nin etkile-
rini dokuz kat hızlandırıyor, leke, kırışıklık, çil-
lenme, alerji yapıyor. Biz kesinlikle önermiyo-
ruz. Yanık görünümlü bir ten için otobronzan 
makyaj öneriyoruz. Dahası yanık olmayan te-
nin daha hoş olduğu konusunda hastalarımı-

zı ikna etmeye çalışıyoruz. Solaryuma asla gi-

dilmemeli. Ancak bazı özel durumlarda ör-

neğin çok beyaz, alerjik bir teni olan hastalar 

güneşe çıkmadan önce çok çok düşük dozlar-

da deriyi hazırlamak için solaryuma gidebilir. 

Sedef ve atopik dermatit gibi bazı hastalıklar-

da da biz zaten UVA’yı kullanabiliyoruz. Ama 

bunlar tamamen istisnai durumlarda uygula-

nan yöntemlerdir.

Yazın dikkat etmemiz gerekenler
Yazın dış etkilere daha fazla maruz kalırız. Kış 

mevsimindeki konservatif yaşam değişir. İn-

sanlarla ve çevreyle olan ilişki, iklim sıcaklığı, 

rutubet artışı, su teması gibi etkenler koru-

naksız deride virütik, bakteriyel, mantar cin-

si hastalıklara neden olabilir. Terleme ve yağ-

lanmanın artmasıyla sürtünme olayının ol-

duğu durumlarda akne ve akne benzeri ilti-

haplı kabartılar çok sık oluşur. Yaz sonların-

da bunlara çok sık rastlıyoruz. Bu nedenle or-

tak kullanımlı malzemelerden uzak durun. 

Çünkü bu malzemelerde virüs varsa size de 

bulaşır. Sabun ya da alkolle temizlemek vi-

rüs bulaşmasını engellemez. Havuz kenarın-

da ya da kumda çıplak ayakla dolaşmamaya, 

ortak duş ve tuvaletlerde etrafa temas etme-

meye çalışın.

Yasemin Oram 
Doç. Dr. Yasemin Oram, 1965 yılında 
Ankara’da doğdu. Doçentlik unvanı-
nı öğretim görevlisi olarak çalıştığı İnö-
nü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermato-
loji Anabilim Dalı’nda aldı. İhtisas son-
rası eğitimini Baylor College of Medi-
cine Dermatoloji Bölümü’nde tamam-
ladı ve burada ziyaretçi doktor olarak, 
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Derma-
toloji Anabilim Dalı’nda Anabilim Dalı 
Başkanı olarak görev yaptı. 1993–1994 
yılları arasında Houston, Texas’ta, Der-
matologic Surgery and Cutaneous 
Oncology’de çalıştı. Doç. Dr. Yasemin 
Oram, Amerikan Hastanesi Dermatoloji 
Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor.

UVA kanser oluşturmaz, ama UVB’nin kanserojen 
etkisini yaklaşık dokuz kat artırır.{ {
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SOSYAL SORUMLULUK

Koç Üniversitesi çevre kirliliğinin önlen-
mesi konusunda nasıl bir yol izliyor?
Bütün faaliyetlerimizi çevreye saygı prensi-
biyle yürütüyoruz. Türkiye’de çevreyle ilgi-
li düzenlemelerin yer aldığı Çevre Denetim 
Yönetmeliği çerçevesinde hareket ediyoruz. 
Atıklar bazında değerlendirildiğinde Çevre ve 
Orman Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu Çev-
re Denetim Yönetmeliği’ni ölçüt olarak ka-
bul ediyoruz. Bu amaçla yaptığmız faaliyetle-
rimizi aldığımız ISO14001 Çevre Yönetim Sis-
temi Belgesi ile onaylatmış olmak bize ku-
rumumuz adına gurur veriyor. Bu belgenin 
Türkiye’de Üniversiteler arasında bir ilk olma-
sı da ayrı bir sevinç kaynağıdır.

Çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?
Atık yönetiminin planlanması, bunlarla ilgi-
li prosedürlerin hazırlanması ve bu atıkların 
cinslerine göre bertaraf edilmesine yönelik 
çalışmalar yürütüyoruz. Atıklarımızın tamamı 
kurduğumuz ISO 14001 Çevre Yönetim Siste-
mimiz kapsamında Çevre Bakanlığı tarafın-
dan onaylı sertifikalı firmalar tarafından top-
lanmakta ve standartlar çerçevesinde berta-
raf edilmektedir. Bu atıkların bir kısmının geri 
kazanıma tabi tutulması ve doğal kaynakla-
rın tekrar değerlendirilmesini sağlamamız bi-
zim açımızdan çok önemlidir. Bunlar haricin-
de, Üniversite Teknik Müdürlüğümüz ısıtma, 
soğutma, aydınlatma ve sulama sistemlerini 
kontrollü otomasyon sistemiyle denetlemek-
tedir. Elektrik ve su tasarrufu sağlayan sistem-

leri kullanarak bu kaynakların israfını önleyi-
ci uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Atık topla-
ma ekipmanlarımızın verdiği hizmeti daha da 
geliştirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Ekip-
manlar ve personelimiz bu görevler için ga-
yet uygun niteliklere sahip ve eğitimlidir.

ISO 14001 sistem kurulumu çalışmalarında 
TUV tarafından verilen eğitim faaliyetlerine 
üniversitenin ilgili teknik bölümleri haricin-
de Çevre Kulübü’nden öğrencilerimizde katıl-
dılar. Bu çok paydalı katılımlar Rektörümüzün 
herzaman bahsettiği çevreci ve katılımcı ba-
kış açımızın üniversitemizde nasıl yaygın uy-
gulandığına iyi bir örnektir. 

Koç Üniversitesi’nde ağırlıklı olarak hangi 
atıklar çıkıyor? Bu atıkların geri dönüşü-
me kazandırılmasının önemi nedir?
Ambalaj atığı, plastikler, kağıt, pet şişeler, alü-
minyumlar, gazlı içecek şişeleri, laboratuvar-
lardan kimyasal atıklar, kullanılmış pil atık-
ları, sağlık merkezimizden tıbbi atıklar gibi 
pek çok atık ortaya çıkıyor. Üniversitede çı-
kan yemeklerin başta yağlar olmak üzere pek 
çok atığı bulunuyor. Bütün bunlar geri dö-
nüşüme kazandırılmak üzere uygun koşul-
larda depolanıyor. Bunun önemini bir örnek-
le açıklayabilirim: Bir ton kağıt 17 ağaca denk 
geliyor. Lavaboya dökülen 1 litre kızartmalık 
yağ, arıtma tesisinde 0,44 Euro’luk bir maliyet 
oluşturuyor. 1 litre bitkisel yağ 1 milyon litre 
suyu kirletiyor. Atık yağlar alanında, anlaşmalı 

Kontrollü atıklar, temiz çevre
Koç Üniversitesi İşletme Müdürü Efekan Benlier, 
atık yönetimi alanındaki uygulamaları, yürütülen 
projeleri anlattı ve kurumun çevre konusundaki 
yaklaşımına ilişkin sorularımızı yanıtladı.
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olan kuruluşlar bunları alıp sabun, biyodizel, 
yemlik yağ üretimi gibi faaliyetlerde kullanı-
yor ya da doğaya zarar vermeyecek biçim-
de yok edilmesini sağlıyor. Cıva ve çeşitli kim-
yasal maddeleri barındıran floresan lambala-
rı gibi atıklar da yönetmeliklerde tanımlandı-
ğı biçimde yok edilmesi gereken atıklar ara-
sında yer alıyor. Bunun dışında sağlık merkez-
lerinde ve laboratuvarlarda kullanılan ekip-
manları ve faaliyetleri, dikkate aldığımızda, 
hepsinin çöpe atılamayacak maddeleri ba-
rındırdığını söyleyebiliriz. Ayrıca inşaat alan-
larında oluşan hafriyat toprağı, yıkıntı atıkla-
rının da yönetmeliklere ve kanunlara uygun 
bir düzenlemeye tabi tutulması gerekiyor.

Atıklar nasıl bertaraf ediliyor ve geri dö-
nüşüme kazandırılıyor?
Üniversitemiz içerisinde kaynağında ayrı 
toplanan ambalaj atıkları, bu alanda yetki-
li kurum olan Sarıyer Belediyesi’nin Amba-
laj Atığı Toplama ve Taşıma Aracı’yla iki gün-
de bir toplanıyor. Yemekhaneden ve kafeler-
den çıkan bitkisel atık yağlar, Çevre ve Orman 
Bakanlığı’ndan lisanslı firma tarafından alı-
nıyor. Tıbbi atıklar kapsamında, kesici-delici 
atıklar tek kullanımlık kovalar içerisinde, diğer 
tıbbi atıklar ise yırtılmaya, delinmeye, patla-
maya ve taşımaya dayanıklı 100 mikron ka-
lınlığında kırmızı torbalarda biriktirilerek yok 
ediliyor. Bu atıklar ‘Tıbbi Atık Aracı’ ile iki gün-
de bir toplanıyor. Atık pil ve aküler, tehlike-
li atıkların bertarafı Çevre ve Orman Bakanlığı 
tarafından gerçekleştiriliyor.  Floresan lamba-
lar ise yeterli sayıya geldiğinde, lisanslı bir fir-
ma tarafından imha ediliyor. Hafriyat toprağı, 
inşaat ve yıkıntı atıkları ise Sarıyer Belediye-
si tarafından damperli kamyonlarla taşıtılıyor. 
Yine Laboratuvarlardan çıkan kimyasal atık-
ları özel bidonlarda tiplerine göre tasnif edi-
lerek toplanıyor ve Çevre ve Orman Bakanlığı 
onaylı anlaşmalı kurumlar tarafından uzaklaş-
tırılarak bertaraf ediliyor. 

Koç Üniversitesi’nin atık yönetimi konu-
sundaki faaliyetleri hangi aşamada? 
Koç Üniversitesi’nin sürekli kontrol altında 
olan bir arıtma tesisi bulunuyor. Bu konuda 
yeni adımlar atıldı. Tesisin Çevre ve Orman 
Bakanlığı Yönetmeliği’ne uygun hale getiril-

mesi için üç yıllık Atık Denetim Planı hazırlan-
dı. Yapılan çalışmaları geliştirdik, ISO 14000 
sistemi paralelinde ulusal ve uluslararası 
standartlara uygun olarak bir düzen kurduk. 
Tüm atıklar cinslerine göre ayrıldı ve bun-
ların her biriyle ilgili prosedürler düzenlen-
di. Atıkların nasıl saklanacağı ve bertaraf edi-

leceği konusunda da bakanlıklar tarafından 
yetkilendirilen kuruluşlarla anlaşmalar yapıl-
dı. Bu firmalarla yaptığımız çalışmalar yakla-
şık bir senedir devam ediyor. Kontrol edeme-
diğimiz, takibini yapamadığımız herhangi bir 
atık bulunmuyor. Bu anlamda durumu en iyi 
olan eğitim kurumlarından biri olduğumu-
zu söylemek mümkün.  2011 Nisan ayı içinde 
bu uzun ve yoğun çalışmalarımızı TÜV Aust-
ria Hellas Türkiye Ofisi tarafından yapılan ya-
pılan zorlu denetlemeden geçerek Türkiye’de 
üniversite geneli olarak ilk defa ISO14001 
Çevre Yönetim Belgesi’ni alarak neticelendir-
dik. Bu belgenin alınmasında yaptığımız zor-
lu çalışmalarda Rektörümüz Umran Inan’ın 
bize inancı ve desteği büyük güç verdi. Genel 

Sekreterimiz Mehmet Celayir’in çalışmaların 
her aşamasındaki motivasyonu ve desteği de 
ayrıca ben ve ekibim için çok önemlidir.

Öğrencilerle birlikte yürüttüğünüz çalış-
malar var mı?
Çevre Kulübü’nün tüm isteklerine karşılık ver-
meye çalışıyoruz. Son olarak ağaçlandırma 
projesi için onlara fidan sağlanması için Çev-
re ve Orman İşletme Müdürlüğü ile bir koor-
dinasyon sağladık. Onlar da burada yapılan 
çalışmalar hakkında, örneğin kağıt kutular-
la ilgili uygulamalarda, önerilerini sunuyorlar. 
Öğrenci Konseyi’nin taleplerini alıyoruz ve iş-
birliği yapıyoruz. Kaynaklarımız da en üst dü-
zeyde hizmet verebilmemiz için yeterli du-
rumda. Ayrıca ISO14001 çalışmalarında eği-
tim aşamasında TÜV Austria Hellas’ın verdi-
ği eğitimde kulübümüz öğrencileri de eğiti-
me katıldılar.

Çalışmalarınız Koç Üniversiteliler tarafın-
dan nasıl karşılanıyor?
Rektörümüz Ümran İnan, çevre konusunda 
çok hassas bir tutum sergileyerek bize fazla-
sıyla destek oluyor. Onun geniş vizyonu ve 
yenilikçi yapısı, Çevre Yönetimi ve Atık Yöne-
timi konusundaki çalışmalarımızı geliştire-
bilmemiz için bize büyük katkı sağlıyor. Kim-
yasal atıkların üniversiteden atılmasıyla ilgi-
li öğretim üyelerimizden destek alıyoruz. Bize 
önerilerde bulunuyorlar. Üniversitemizin ya-
bancı öğrenci ve öğretim üyeleri de uygula-
malarımızı kendi ülkeleriyle kıyaslıyor ve ça-
lışmalarımızı takdir ediyorlar.

Yürüttüğümüz tüm projeler, herkesin deste-
ğiyle ve yönlendirmesi sayesinde başarıyla 
devam ediyor. Biz de ekip olarak yönetmelik-
ler ve kanunlar çerçevesinde hareket ederek, 
çalışmalarımızı üniversiteye yaraşır bir biçim-
de sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bu noktada, tüm 
faaliyetlerimizi belgeler nitelikte, Türkiye’de 
üniversiteler arasında bir ilk olarak aldığımız 
ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi de 
bizi gururlandırıyor. Üniversitemizin çevre 
alanında da önder bir konumda olması hepi-
miz için bir sevinç ve gurur kaynağı oluyor.

Koç Üniversiteliler çevre 
konusunda hassas bir tutum 
sergileyerek bize fazlasıyla 

destek oluyor.

Röportaj: Meral Demir
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Kuş gözlemciliğinden ve bu uğraşın dün-
yada ve Türkiye’deki durumundan bahse-
debilir misiniz?
Cemil Gezgin: Kuş gözlemciliği doğayla ilgi-
li insanların, kuşları merak edip göç olaylarını 
takip etmesiyle başlamış bir etkinlik. Kuşları 
dürbünle izleyerek, türlerini tespit etmek, on-
ların seslerini dinlemek ve kendi aralarındaki 
iletişimi görmek belgesel izlemeye benziyor. 
Ben, içinde bulunduğum bir belgeseli izledi-
ğimi düşünüyorum. 

Kuş gözlemciliğinin dünyada 100 yıllık bir 

geçmişi var. Bu hobiye, uygun bir yaşam tar-
zının sürdürüldüğü İngiltere’de başlanmış. 
Dünyada daha çok üniversiteler ilgileniyor. 
Türkiye’de ise üniversiteler bu konuda çok 
destek veremiyorlar. Ancak hem konu hem 
de gençlerin bu hobiyi tanıması açısından 
üniversitelerin ilgilenmesinin faydalı olacağı-
nı düşünüyorum.
 
İstanbul’da en çok hangi kuş türleri göz-
lemleniyor?
CG: İlkbahar aylarında Boğaziçi’nden geçiş 
yapan yırtıcı kuşların çoğunluğunu şahin, arı 

Avrupa’nın en işlek “Hava Otoyolu”

İstanbul Kuş Gözlem 
Topluluğu (İKGT) 

üyelerinden Cemil Gezgin 
ve Akdoğan Özkan bir bahar 
günü üniversitemize gelerek 

hem sorularımızı yanıtladılar 
hem de kulemizden yırtıcıların 

bahar göçünü izlediler. 
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şahini, küçük orman kartalı ve küçük kartal, 
atmaca, delice ailesi, kara çaylak gibi türler 
oluştururken; atmaca, yoz atmaca, yılan kar-
talı, şah kartal, bozkır kartalı,  delice doğan, 
çakır, küçük akbaba, kızıl akbaba, kara akba-
ba, kızıl şahin, paçalı şahin, büyük orman kar-
talı, balık kartalı gibi türlere de rastlanıyor. 
Bunun dışında sadece ilkbahar döneminde 
yüz binin üzerinde leylek, binlerce kara ley-
lek, yüzlerce ak pelikan ve turna Sarıyer ve 
Garipçe üzerinden geçmekte. Sonbahar ay-
larında ise Boğaz göçü Çamlıca tepelerinden 
daha iyi gözleniyor.  Çamlıca üzerinde günde 
yaklaşık üç bin yırtıcı görülebilir. 

Akdoğan Özkan: İstanbul Kuş Gözlem Top-
luluğu (İKGT) üyesi gözlemciler Büyük Çamlı-
ca Tepesi’nden 27 Eylül 2005’te 15.035 küçük 
orman kartalı geçtiğini, 26 Ağustos 2006’da 
ise aynı noktadan 4.174 arı şahini geçtiği-
ni tespit ettiler. Bunlar, tek bir yırtıcı türe ait 
bir günde görülen en yüksek sayılar. Son dö-
nemlerde bir sezonda 350 bin leyleğin yanı 
sıra 150 bin civarında yırtıcı gözlenebiliyor.

İstanbul’da gözlem yapmak isteyenler ne-
relere gidebilirler?
CG: Kuşlar tür açısından en çok suyun ve or-
manın birleştiği alanlarda yaşıyor. Biz Büyük-
çekmece, Küçükçekmece ve Terkos Gölü’nde 

gözlem yapıyoruz. Ayrıca İstanbul içinde Şile, 
Riva, Belgrad Ormanı, büyük koru ve park-
lar kuş gözlemi yapılabilecek alanlardır. Tür-
kiye genelinde Gediz Deltası, Göksu Delta-
sı, Kızılırmak Deltası, Seyhan- Ceyhan Delta-
ları Türkiye’de uluslararası ölçütlere göre tes-
pit edilmiş 184 Önemli Kuş Alanları’ndan ba-
zılarıdır. Aslında Türkiye’nin her tarafı kuşları 
izlemek için müsait. Özellikle İstanbul, yırtıcı 
göçünü izlemek açısından dünyanın en şanslı 
şehirlerinden biri. Bu nedenle her ilkbahar ve 
sonbaharda yurtdışından çok sayıda kuş göz-
lemcisi buraya gelip, geziler yapıyorlar.

Koç Üniversitesi’nde nerelerden gözlem 
yapılabilinir?
CG: Göçmen kuşlar ilkbaharda Boğaz’ı biraz 
daha farklı bir noktadan geçerek kuzeye iler-
leyişlerini sürdürüyorlar. Bu nokta Koç Üni-
versitesi kampüsünün biraz ilerisindeki kes-
kin viraj noktasıdır. Üniversite giriş kapısın-
dan Rumelifeneri tarafına doğru yaklaşık 500 
m sonra keskin virajın bulunduğu mevkide, 
sol kolda bulunan su deposunun üzeri, mart, 
nisan ve mayıs aylarında bahar göçünü izle-
meye, yırtıcı ve leylek sayımı yapmaya gelen 
İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu (İKGT) üyele-
rinin gözlem yaptığı noktadır. Üniversiteniz 
içinde bir gözlem kulesi oluşturana değin bu 

nokta gözlem için kullanılabilir. Göçler ilkba-

Yırtıcıların Gelişini Gözle!

“Yırtıcıların Gelişini Gözlemek”, Akdoğan Özkan imzasıyla “İstanbul’da Öl-

meden Önce Yapmanız Gereken 101 Şey” kitabında yer alan 101 İstan-

bul aktivitesinden biri. “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti” projesi ola-

rak İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlanan kitapta Koç Üniversitesi arazi-

sinin ilkbahar göçünün dünyada en iyi izlendiği noktalardan biri olduğu-

nun altı çiziliyor.

Tarih: 02.05.2011
Saat Aralığı: 11.00-15.00   

İKGT üyesi Cemil Gezgin ve Akdoğan Öz-
kan tarafından toplam 4 saat gözlem ya-
pıldı. Kulenin üstünün kapalı ve çevre 
pencerelerinin dar olması gözlemi olum-
suz etkiledi. Rüzgâr güneyden az, hava 
açık ve sıcak (20+).

Görülen türler ve sayıları:

Leylek- 226, Kara Leylek-54, Şahin-262, 
Arı Şahini-165, Kara Çaylak-2, Atmaca-9, 
Küçük Orman Kartalı-6, Saz Delicesi-2, Yı-
lan Kartalı-2, Küçük Kartal-1

Kampüste ve çevresinde görülen-duyulan 
kuşlar: 

Kerkenez, Delice Doğan, İspinoz, Çıtku-
şu, Bülbül, Kır Kırlangıcı, Ev Kırlangıcı, 
Ak Kuyruksallayan, Kaya Güvercini, Bü-
yük Baştankara, Kızılgerdan, Maskeli Öt-
leğen, Kuzgun, Alakarga, Küçük Karga, 
Leş Kargası, Florya, Saka, Uzun Kuyruklu 
Baştankara, Karatavuk, Çıvgın, Mavi Baş-
tankara, Akkarınlı Ebabil, Karabaşlı Ötle-
ğen, Üveyik.

Koç Üniversitesi Göç Gözlemi
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har ve sonbahar boyunca sürüyor ama kam-

püsünüz ormanlık arazide olduğu için göç 

dışı zamanda da gözlem yapılabilir.

Koç Üniversitesi sahip olduğu bu eşsiz 
avantajdan nasıl faydalanabilir? 
AÖ: Koç Üniversitesi, Afrika’dan Avrupa içle-

rine doğru yol alan göçmen kuşların bahar 

göçü rotası üzerinde bulunduğu için dünya-

nın en şanslı üniversitelerinden biri. Belki de 

en şanslısı! Biz Cemil’in (Gezgin) önderliğinde 

üniversitenizin kulesinde 2 Mayıs’ta 11:00-

15:00 saatleri arasında kuş gözlem ve sayı-

mı gerçekleştirdik. Sadece 4 saat içinde üni-

versitenizin ana binasının hemen üzerinden 

ya da kampüs alanı içindeki ve yanı başın-

daki vadilerden sekiz ayrı türden bine yakın 

(şahin, kartal, atmaca, delice gibi) yırtıcı ku-

şun ve leylek ile karaleyleğin geçtiğini sapta-

dık. Bunun dışında binlerce de (ötleğen, kuy-

ruksallayan, sinekkapan gibi) ötücü kuş geç-

tiğine tanık olduk. Bu, bahar göçü sırasında 

100’e yakın türde ve toplamda 300 binin üze-

rinde kuş görebilme şansınız olduğu anlamı-

na geliyor! Bu, inanılmaz bir rakam. Dünyada 

bir üniversite kampüsünde bu ölçekte zengin 

ve işlek başka bir “havayolu” kolay kolay bu-

lamazsınız. Bunu avantaja çevirmek için tabii 

önce üniversitenizde kuş gözleme yönelik il-

giyi artırabilirsiniz. Öğrencilerinizin örgütle-

yeceği bir kuş gözlem topluluğu ya da kulü-

bü Koç Üniversitesi’ne çok yakışacaktır. 

Kuş gözlemi için hangi ekipmanlar gere-
kiyor? 
CG: Tabii ki önce ilgi, merak, kulak ve göz ge-
rekiyor. Sonrasında bir dürbün, bir de rehber 
kitap yeterli. Özellikle 7x35’ten 10x50’ye ka-
dar olan dürbünler, kuş gözlemciliği için uy-
gun. Rehber kitap olarak ise biz daha çok 
Lars Svensson’un “Bird Guide” (2nd Edition, 
Collins) isimli kitabını kullanıyoruz. 

Kuş Gözlem Topluluğu’na katılmak iste-
yenler ne yapabilir?
CG: Yelkovan Grup adlı iletişim kanalımız var. 
Bu gruba üye olmak için “groups.yahoo.com/
group/yelkovan” adresinden ya da İKGT’nin 
web sitesinden (www.ikgt.org) iletişim kur-
mak mümkün.

Sarıyer’de bir kuş gözlem kulesi kurula-
cak mı?
CG: Sarıyer Belediye Başkanı, gözlem kule-
si yapmak niyetindeymiş. Bizim de yer be-
lirleme açısından girişimlerimiz olacak. Koç 
Üniversitesi’nin kuş gözlemciliği için çok mü-
sait bir alanı var. Aslında gözlem kulesi de bu-
lunuyor.  Sadece bu amaca uygun şekilde dü-

zenlenip, renove edilmesi yeterli.  

Dünya üzerinde ilkbahar göçünü 
izlemek ve her gün binlerce yırtıcı 

ve leylek görmek için 
Koç Üniversitesi kampüsünden 

daha iyi bir yer yok.

Röportaj: Ayça Yürük

Arı ŞahiniYılan KartalıKüçük Orman Kartalı

Akdoğan Özkan – Cemil Gezgin
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Her bölgenin yerel yönetim, kamu, STK, gö-
nüllü vatandaşlar ve üniversite temsilcilerin-
den oluşan yerel bir platform olan kent kon-
seyleri, sürdürülebilir kalkınma adına işbirli-
ği içerisinde çalışıyor. Bulundukları bölgeler-
de sosyal sorumluluk projelerinin ortak mi-
marı olarak, ilerleme ve gelişime katkıda bu-
lunuyor. 

Kadınların, çocukların, dezavantajlı grupların 
eğitime katılması ekonomik yaşamda yer al-
ması için yürütülen projelere bölgedeki üni-
versitelerin desteği, büyük önem taşıyor. Koç 
Üniversitesi de Sarıyer Kent Konseyi’nin bir-
çok projesine destek veriyor. Kurumsal deste-
ğin yanı sıra Koç öğrencileri de gönüllülük fa-
aliyetlerinin aktörü olarak fark yaratıyor. Sarı-
yer Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Üye-
si Ülkü Dereli ve Kent Konseyi’nde Genel Sek-
reteri Nelih Akay yürüttükleri projelerde Koç 
Üniversitesi’nden aldıkları desteğin kendileri 
için çok önemli olduğunu ifade ediyorlar. 

Üniversite desteğiyle sürdürülebilir gelişim
Koç Üniversitesi ve Sarıyer Kent Konseyi işbirli-
ği, Kadın Meclisi gönüllülerinin bölgede yaptı-
ğı araştırmalarda eğitim yetersizliğinin boyut-
larını tespit edip Koç Üniversitesi’nden bu ko-

nuda destek istemesiyle daha da anlam ka-
zanmış. Birçok öğrencinin dershaneye gide-
mediğini ve köy okullarından mezun olanların, 
Sarıyer Lisesi’ne bile alınmadığını gördükle-
rinde üniversite desteğine ihtiyaç duydukları-
nı belirten Ülkü Dereli, “Gördük ki Koç Üniver-
sitesi bu konuda çok yol almış ve yardım et-
meye hazırmış” diyor. Geçmişte işbirliği içinde 
pek çok projeye imza atıldığını belirten Nelih 

Akay da, bundan sonraki ilk projede KOSGEB 
Girişimcilik Eğitimlerinin Koç Üniversitesi’nin 
sağladığı eğitmen desteğiyle yürütüleceğini 
belirtiyor. Birçok kadın, genç ve işsizin bu eği-
timden sonra alacağı hibe kredilerle iş kur-
ma imkanına kavuşacağını vurguluyor. Bugü-
ne kadar Kent Konseyi’nde kadınların ekono-
mik sorunlarını çözmek amacıyla tarımla uğ-

raşanlara “iyi tarım” eğitimleri verildiğini belir-
ten Ülkü Dereli, katılımcıların sertifikalı çiftçiler 
olmaları ve ürünlerini pazara sunmaları üzeri-
ne sürdürülebilir projeler yürüttüklerini belirti-
yor. Düşünebilen Çocuklar Projesi başta olmak 
üzere iki yıldır KU Gönüllüleri ile birlikte yapı-
lan çalışmalar sayesinde ulaşabildikleri çocuk 
sayısının her geçen gün arttığına değiniyor. 
“Gönüllülüğü her bireyin yaşama kattığı ayrı-
calık olarak değerlendiriyorum” diyen Akay, 
Koç Üniversitesi’nin öğrencilerine kazandır-
dığı bu zihniyetin mezunlarına kattığı ayrı-
calık olduğunu düşünüyor. Sarıyer’de Koç 
Üniversitesi’nden aldıkları desteğin ilköğre-
timden hayat boyu eğitimlere kadar yeni ne-
sillerin vizyonunu geliştirmesine önemli katkı-
lar sağladığına dikkat çekiyor. Dereli de “Üni-
versite öğrencilerinin zamanlarını gönüllülük 
projeleriyle değerlendirerek hayata hazırlan-
maları, yetişkinlerin çoğunun bu sorumluluğu 
hissetmediği bir dünyada, takdir edilecek bir 
davranış” diyor. 

Koç Üniversitesi Yönetimi ve öğrencilerini bu 
çalışmalarda verdiği destekten dolayı kutlayan 
Kent Konseyi Üyeleri, üniversitelerle işbirliği 
içerisinde yürütülen projelerin tüm Türkiye’de 
hızla yayılmasını diliyorlar.

Koç Üniversitesi 
Sarıyer’in gönüllüsü 

Sürdürülebilir gelişimi 
sağlamak adına yürütülen 

yerel projelerde, üniversite 
desteği olmazsa olmaz bir 

nitelik taşıyor.

Nelih Akay Ülkü Dereli 

HABER
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Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğ-
rencilerinin düzenlediği 2. Koç Üniversite-
si Hemşirelik Yüksekokulu Öğrenci Etkinli-
ği 15–16 Nisan 2011 tarihlerinde, Nişantaşı’nda 
yapıldı. Etkinlikte bu yıl “Bağımlılık” konusu ele 
alındı. Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 
Kurucusu Semahat Arsel’in onurlandırdığı et-
kinliğin, açılış konuşması okul müdürü Prof. 
Dr. Elizabeth Herdman tarafından yapıldıktan 
sonra, dünyaca ünlü ve birbirinden değerli 
katılımcılar, ülke genelinden gelen hemşirelik 
öğrencilerine çalışmalarından bahsetti.

Etkinlikte alkol, sigara, ilaç, madde, iş, inter-

net, kumar, alışveriş, insan bağımlılığı ve cin-

sel bağımlılık üzerine paneller düzenlendi. 
Bağımlılık üzerine yaptığı çalışmalarıyla dün-
ya genelinde tanınan Dr. Gerard Moore, de-
neyimlerini paylaştı. Panel sonunda katılımcı-
ların sorularını yanıtlayan Dr. Gerard Moore, et-
kinliği düzenleyen öğrencilere, özenerek ha-
zırladıkları konuşmalarını ülkenin dört bir ya-
nından gelip katılımcılarla buluşturmak iste-
yen diğer konuşmacılara ve salondaki değer-
li katılımcılara teşekkürlerini iletip etkinlik-
ten ayrıldı.

Etkinliğin bir diğer önemli konuğu,  İ.Ü.T.F. 
Psikiyatri bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İl-
han Yargıç, ülke genelinde yaptığı birbirin-

den değerli araştırmalarını ve davranışsal ba-
ğımlılık üzerine görüşlerini ve güncel yakla-
şımları salondaki katılımcılarla paylaştı. İnte-
raktif sunumuyla katılımcıları da konunun içi-
ne dahil eden İlhan Yargıç, konuşmasını yap-
tıktan sonra salondakilerin sorularını hassasi-
yetle yanıtladı.

İstanbul’da bulunan bütün hemşirelik okul-
larının ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağ-
lık Yüksekokulu’ndan gelen hemşirelik öğ-
rencilerinin konuşmalarının yer aldığı panel-
ler, etkinliğe verilen aralarda hazırlanan ça-
lışmalarla da renklendirildi. Kahve araları, bo-
ğaz manzarası eşliğinde verilen öğle ve ak-
şam yemekleriyle de konuşmacılar ve katı-
lımcılar misafirperver bir ortamda vakit ge-
çirdiler. Organizasyonda yer alan öğrencilerin 
hazırladığı müzik ve video gösterileri etkinli-
ğin sosyal yönüyle de anılmasında etkili oldu. 
Katılımcılar renkli geçen iki günün sonunda, 
okulun teras katında düzenlenen müzikli ve 
yemekli kapanış kokteylinde konuşmacılar-
la birlikte eğlenip, bir sonraki sene yapılacak 
etkinliğin bir an önce gelmesini ümit ederek 
okuldan ayrıldılar.

Hazırlayanlar:  Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencileri Furkan Cihat Arıcı, Özer Varlık

Bağımlı olma ÖZGÜR OL!
Bağımlılık üzerine yaptığı çalışmalarıyla 
dünya genelinde tanınan
Dr. Gerard Moore, 
deneyimlerini paylaştı.

HEMŞİRELİK
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Hareme yakından bakış

Harem-i Hümayun veya Batılılarca “tutsak olmuş kadınların 
dünyası” olarak tanımlanan harem, tarih boyunca hep gizemini ve 

sırrını korumuştur. Batı edebiyatı ve sanatında harem, çeşitli Avrupa 
ülkelerinden köle veya tutsak olarak elde edilmiş genç ve güzel 

kadınların, padişahın kalbini kazanmak için yarıştığı ve gücü ele 
geçirmek için en tehlikeli planlar yaptığı ve rekabetin gizliden gizliye 

acımasızca sürdüğü bir “Altın Kafes” olarak betimlenmiştir.
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Osmanlı haremi yüzyıllardır Batılı devlet-
ler için oryantalist bir fantezi aracı olarak yer 
edinse de, hakkında çok da fazla bilgiye sa-
hip olunmayan, gizemli bir olgudur. Oryan-
talist ressamların ya da yazarların tasvir et-
tiği şekliyle harem, gerçeklikten uzak oldu-
ğu kadar, tarihi gerçekleri anlama konusun-
da da bir o kadar yanıltıcıdır. “Muhteşem Yüz-
yıl” dizisinin popülerleşmesiyle başlayan “Ha-
rem” tartışmasını, akademisyen bakış açısıyla 
değerlendirip, doğru bildiğimiz yanlışları dü-
zeltmek için, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sa-
nat Tarihi Öğretim Üyesi, “Hatice Turhan Sul-
tan: Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadın Ba-
niler” başlıklı kitabın yazarı Doç. Dr. Lucien-
ne Thys-Şenocak ile keyifli bir sohbet gerçek-
leştirdik. 

Sizce Harem konusu neden bu kadar ilgi 
çekici bulunuyor ve bir çok tartışmaya 
konu oluyor?
Öncelikle kadın teması tarih boyunca çeki-
ci olmuştur. Fakat özellikle son 50 yılda kadı-
nın toplum içindeki rolünün artmasıyla, kadı-
na ve kadın temasına duyulan ilgi de artmış-
tır. Bu, Osmanlı, Avrupa ve hatta Çin tarihin-
de de böyledir. Bu durumun oluşmasında et-
kili olan faktörlerden biri, kadının nüfusun en 
az yüzde ellisini oluşturmasına rağmen, ata-
erkil devlet yapısı yüzünden kadınların sesle-
rini duyuramadığının farkına varılmasıdır. Ay-
rıca tarih yazıcıları da çoğunlukla erkek yazar-
lardan oluşmuş ve tarih çoğunlukla resmi bir 
bakış açısından okuyuculara yansıtılmıştır. Bu 
resmi bakış açısı, çoğunlukla erkeklerden olu-
şan, diplomatlar ya da krallardan oluşur. Bu 
yüzden kadınlar tarihte çok fazla yer bulama-
mışlardır. Fakat günümüzde kadının toplum-
daki yeri ekonomik ve politik olarak önem ka-

zandıkça, tarih boyunca önemli bir rolü olan 
kadının hikâyesini öğrenmek herkesin ilgisini 
çeken bir konu oldu.

Haremdeki kadınlar politik olarak anlatıl-
dığı kadar güçlüler miydi?
Harem konusunda, özellikle Osmanlı hare-
minde kadının rolü konusunda, son 20-30 yıl-
da çok başarılı araştırmalar ve yayınlar yapıl-
masına rağmen, hala haremdeki kadınların 
sadece kendi kişisel çıkarlarıyla ilgilendikleri-
nin düşünülmesi gerçekten oldukça ilginçtir. 
Bu iddia, erken cumhuriyet dönemi tarihçisi 
Ahmet Refik tarafından ortaya atılmıştır. Re-
fik, “Kadınlar Saltanatı” kavramını ortaya at-
mıştır. Bu kavram Osmanlı Devleti’nde kadın-
ların yönetimde etkili olduğu ve politik güç-
lerinin fazla olduğu dönemi anlatmak için 
kullanılır. Bu kavram daha önceki dönemler-
de Hürrem, Safiye, Nurbanu ve Turhan Sultan 
üzerine yazılanların arka plana atılmasına, bu 
sultanların kendi çıkarları için padişahı kulla-
nan ve politik olarak - padişah kadar olmasa 
da - güçlü birer simge olarak tasvir edilmesi-
ne neden olmuştur. Ahmet Refik’in Osmanlı 
haremiyle ilgili oluşturduğu bu tablo, günü-
müze kadar ulaşmıştır ve bu yüzden de hala 
birçok insan aynı şekilde düşünmektedir. 

Dün akşam televizyonda Muhteşem Yüz-
yıl’ı izledim ve maalesef bu dizinin de Ahmet 
Refik’in yaptığı şeyin aynısını yapmaya de-
vam ettiğini gördüm. Hürrem Sultan, kendi 
çıkarları için başkalarını kullanan, zeki, sade-
ce kendisine ve çocuğuna sarayda iyi bir yer 
edinmeye çalışan biri olarak gösteriliyor. Hal-
buki, vezirlerin yaptığı da aynı şey. Vezirlerin 
türlü oyunlarla sultanın gücüne sahip olmak 
istemesine “politika” denilirken, kadınlar aynı 

şeyi yaptığında bunun adı “manipülasyon” 

oluyor. Sonuç olarak, düşünüş şeklimize bağlı 

olarak yaptığımız tanımlar da değişiyor.

Sizce anlatılanların ne kadarı hayal ürünü, 
ne kadarı gerçek?
Akademik çalışmalarımı IV. Mehmet’in anne-

si olan Hatice Turhan Sultan üzerine yaptı-

ğım için, çoğunlukla onunla ilgili konuşaca-

ğım. Tabii ki Hürrem Sultan üzerine yapılmış 

çok daha fazla çalışma var. Turhan Sultan, Kö-

sem Sultan’ı boğarak öldürttüğü için hakkın-

da çok fazla olumsuz şey yazılmıştır. Bu olay 

Osmanlı vakayinamelerinde ve Avrupalı gez-

ginlerin yazılarında yerini almıştır. Fakat ger-

çekten yaşanan bu olay, Avrupalılar tarafın-

dan çok daha dramatik ve ayrıntılı bir şekilde 

tasvir edilir. Avrupalı yazarlar tabii ki bu ola-

Vezirlerin türlü oyunlarla sultanın gücüne sahip olmak 
istemesine “politika” denilirken, kadınlar aynı şeyi yap-

tığında bunun adı “manipülasyon” oluyor. {{
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yı tüm ayrıntılarıyla görmüş olamazlar; sahip 
oldukları bilgiler, saraydaki malumat veren 
kimselerden alınma bilgilerdir. Çoğu da hayal 
ürünüdür, çünkü çok az sayıda kişi gerçekten 
haremde ne olduğunu ayrıntılarıyla bilebi-
lir. Sonuç olarak, elimizde Avrupalı gezginle-

rin yazdığı heyecan verici ve oryantalist ede-
bi metinler, ve Osmanlı vakayinamelerindeki 
daha sade ve objektif veriler vardır.

O zaman haremle ilgili okuduğumuz eser-
ler pek de güvenilir diyemeyiz. Sizce ha-
rem konusundaki en doğru ve güvenilir 
kaynak hangisidir?
Bugün, bu konuda bir kaç önemli yazardan 
bahsedebiliriz. Leslie Pierce’in “Harem-i Hü-
mayün” adlı kitabı, haremde yaşamın nasıl ol-
duğu, maaşların ne olduğu gibi konuları içe-
rir. Harem, her kişinin ayrı bir görevinin oldu-
ğu, adeta bir işletme gibi yürütülen büyük bir 
organizasyondur. Lüks olmaktan daha çok, 
büyük bir kız yurdu gibidir. Topkapı Sarayı’na 
gidenler, Valide Sultanların kaldığı bölümü 
de görürler. Oryantalist ressamların resmetti-
ği gibi çok geniş, rahat veya lüks bir görüntü-
sü yoktur. Haremde zaman geçirmeyi pek de 
isteyeceğimi düşünmüyorum. En gerçekçi ve 
doğru bilgiyi vermesi açısından Pierce’in bu 
eseri gerçekten önemlidir.

Turhan Sultan ile ilgili araştırmalarımda 
yapmaya çalıştığım şey onun Osmanlı 
Devleti’nde politik ve ekonomik açıdan na-
sıl etkili ve faydalı olduğunu göstermek. Kö-
sem Sultan olayı dışında, Turhan Sultan’ın Os-

manlı donanmasına yazdığı kısa mektupların 
önemli olduğunu düşünüyorum. Turhan Sul-
tan donanma komutanına yazdığı -şu anda 
Topkapı Sarayı Arşivleri’nde bulunan- mek-
tuplarda askerlerin neden hazır olmadığı, as-
kerlerin nasıl savaşa hazır hale getirilece-

ği, savaş levazımatlarının hazır olup olmadı-
ğı gibi konulara değinmiştir. O dönemde Os-
manlı Devleti, Venediklilerle bir savaş hazır-
lığındadır. Bu mektuplarda görüldüğü üze-
re, Turhan Sultan, Osmanlı Devleti’nin askeri, 
ekonomik ve politik durumuyla yakından ilgi-
lenmiştir. Bence bu belgeler, Turhan Sultan’ın 
hayal ettiğimizden çok farklı bir yanını bize 
gösteriyor. Eğer Avrupalı gezginlerin yazdığı 
heyecan verici metinler ya da Ahmet Refik’in 
haremle ilgili olumsuz yazıları dışındaki kay-
nakları incelersek haremdeki kadınların Os-
manlı Devleti’nin içinde olduğu durumla ne 
kadar yakından ilgilendiklerini görürüz. Ör-
neğin, Hürrem Sultan ve Mihrimah Sultan’ın 
Polonya Kralı ile yaptığı diplomatik yazışma-
lar olduğunu biliyoruz. Onlar aynen bir vezi-
rin yaptığı gibi, diplomatik veya askeri müza-
kerelerde bulunmuşlardır. Hikâyenin bu kısmı 
tabii ki “Muhteşem Yüzyıl” gibi dizilerde bize 
anlatılmıyor. Yapmamız gereken şey, tüm ön-
yargılarımızı bir kenara bırakıp, tarihi belge-
lere bakmak. Bu şekilde tarihin aktörlerinin 
tam olarak ne yapmış olduklarını daha iyi gö-
rürüz. Tarihçilerin de yaptığı budur.

Örneğin, 17. ve 18. yüzyıllarının Osman-
lı İmparatorluğu’na bakarsak, birçok ünlü bi-
nanın kadınlar tarafından yapıldığını görü-

rüz. Turhan Sultan, Yeni Cami ve Mısır Çarşısı 
gibi eserler yaptırmış. Mihrimah Sultan’ın Üs-
küdar ve Edirnekapı’da yaptırdığı bazı eserler 
bulunuyor. Hürrem Sultan da Haseki Külliye-
si olarak anılan büyük bir külliye yaptırmıştır. 
Ayrıca bu sultanlar, İstanbul dışında, özellikle 
Balkanlar’da birçok külliyenin yapımını sağ-
lamışlardır. Bunun yanı sıra, sanat ve mimari-
yi destekleyen bu sultanlar, topluma birçok 
faydada bulunmuş, eğitim ve sağlık konuları-
na önem vermişlerdir. Sultan Süleyman’ın Sü-
leymaniye Külliyesi’ni inşa ettirerek yaptığı 
gibi, bu kadınlar toplumun eğitimi için med-
reseler, sağlığı için hastaneler kurdurtmuş ve 
topluma büyük bir sosyal hizmet vermişler-
dir. Rönesans dönemine ya da bu dönemin 
Avrupa’sına baktığımızda kadınların böyle iş-
ler yapması epey alışılmadık bir durumdur.

Batılı devletlerde de harem gibi bir yapı 
var mıydı?
Tarihte birçok uygarlıkta hareme karşılık ge-
len organizasyonlar bulunur. İslam önce-
si dönemde Perslerde, Moğollarda ve Safevi-
lerde, belirli bir yere kapatılıp, dışarıyla bağ-
lantısı kesilmiş kadınlardan oluşan bir toplu-
luk fikri bulunmaktadır. Fakat tam olarak ha-
rem ile eşdeğer bir organizasyona, 16. ve 17. 
yüzyıllarda rastlanır. Bu yapılar Osmanlı ha-
reminden daha farklıdır çünkü buradaki ka-
dınlar hükümdarın çocuk sahibi olduğu ka-
dınlar değildir. Bu kadınlar, ömür boyu bir 
eşe sahip olmadan yaşayan rahibelerdir. Bah-
sedilen yapılar organizasyon ve amaç ola-
rak haremlerden farklılık gösterse de, kadın-
ların toplumdan izole bir şekilde bir arada ya-
şadığı bir yapı fikri olarak aynı zamanda ha-
remlere benzerlik de gösterirler. Dolayısıyla, 
Avrupa’da haremin tam olarak aynısına rast-
lamıyoruz, fakat İslam öncesi dönemlerde 
Osmanlı’daki gibi haremlere rastlamaktayız.

17. ve 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’na bakarsak, 
Sultanahmet Camii dışındaki çoğu ünlü binanın kadınlar 

tarafından yaptırıldığını görürüz. {{
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Osmanlı padişahları neden yabancı kadın-
larla evlenmeyi seçtiler?
Haremdeki kadınların çoğu, savaş ganime-
ti olarak saraya getirilirlerdi. Haremin yaban-
cı kadınlarla oluşturulmasının en önemli ne-
deni, bu kadınların geçmişlerinden koparıl-
mış ve yanlarında hiçbir akrabaları olmadan 
İstanbul’a getirilmesiydi. Örneğin Rusya’dan 
getirilen bir kadın köle, ne annesi, ne abisi ya 
da babasıyla beraber Osmanlı’ya geldiğin-
den, devlete karşı düşmanlık besleyen bir ak-
rabanın olması ihtimali yoktu. Böyle kadın-
ların da kendilerini tamamen saraya adama-
ları bekleniyordu. Teorik olarak bu durumun 
işlemesi gerekiyordu fakat İstanbul’a getiri-
len bu kadınlardan bazıları gerçek aileleriy-
le iletişim kurabiliyorlardı. Örneğin, Hürrem 
Sultan’ın Polonya Kralı ile yazışmaları, gerçek 
ailesine ulaşmak için bir adım olarak görüle-
bilir. Sonuç olarak Osmanlı padişahları, sara-
ya köle olarak getirilen yabancı kadınlarla ev-
lenmeyi tercih ediyorlardı. Böylece yönetim-
de hak iddia edecek akrabalardan ya da ken-
disine düşman olacak kimselerin varlığından 
kurtuluyorlardı.

Batı dünyası haremi nasıl görüyor? 
Harem, Batı tarafından her zaman egzotik ve 
son derece lüks bir yer olarak görülmüştür. 
Sultanın istediği kadını seçme şansının oldu-
ğu düşünülmüştür. Tabii ki, bu görüş oryan-
talist bir görüştür. Ingres ya da Gerome gibi 
ünlü çizerlerin tablolarında tasvir edilen ha-
rem kavramı, gerçekleri yansıtmaktan çok 
uzaktır. Bu ressamların, haremi görmüş olma-
ları mümkün değildir. Çoğu hayalden ibaret-
tir. Oryantalizm hakkında bildiğimiz şeyler-
den biri de, batılı bilginlerin “öteki” kavramını 
yaratmak için verdikleri eserlerdir. Bu eserler-
de Batı, modern ve mantıklı bir uygarlık ola-
rak tasvir edilirken, doğu medeniyetleri, şeh-
vetli, kaotik ve zalim - Batının sahip olmadı-

ğı tüm özelliklere sahip – bir uygarlık olarak 
gösterilir. Bunların neredeyse hiçbiri gerçek 
anlamıyla “doğru” değildir.
 

Batılı sanatçılar sizce neden haremi oldu-
ğundan farklı tasvir etmiştir?
Batılıların 18. ve 19. yüzyıllarda yaptıkları şey, 
“Batılı” tanımını yapmak için doğu medeni-
yetlerini olumsuz bir şekilde göstermektir. Bir 
anlamda ne “olmadıklarını” göstererek “Ba-
tılı olmak” kavramının ne demek olduğunu 
gösterdiler. Bu yüzden Batı dünyasının harem 
tasvirleri genel olarak hayal ürünleri ve kur-
macalardan oluşur.

Osmanlı haremini en iyi ve en gerçekçi an-
latan yabancı sanat eseri nedir?
Lady Mary Montague’nın eserleri gerçek-

leri yansıtması açısından önemli kaynak-
lardır, çünkü Lady Montague eşiyle bera-
ber İstanbul’da yaşamıştı ve haremi gör-
me imkânına sahip olmuştu. Haremin nasıl 
bir yer olduğuna dair diğer Batılılardan daha 
doğru görüşlere sahiptir. Avrupa’ya gönder-
diği mektuplarda anlatılanlar, haremi ve im-
paratorluğun o dönemini daha iyi anlamak 
için önemli bir kaynaktır. Haremle ilgili resim-
ler çoğunlukla erkek ressamlar tarafından çi-
zilmiştir. Fakat Melling’in harem tasviri diğer 
örneklere göre daha gerçekçidir, çünkü hare-
mi diğer oryantalist ressamların çizdiklerin-
den daha sade bir yer olarak tasvir etmiştir. 
Resme bakınca haremin, farklı işler yapan ka-
dınlardan oluşan bir kadınlar yatakhanesi ol-
duğu hissine kapılıyorsunuz.

Haremdeki kadınların yönetimde söz sa-
hibi olmaları ne zaman ve nasıl gerçek-
leşti?
Osmanlı Devleti’nde kadınların yönetimde 
söz sahibi olmasının miladı Hürrem Sultan’dır 
diyebiliriz. Kendisinden önce gelen sultan-
lardan farklı olarak, ilk yaptığı şey, Topka-
pı Haremi’nde kalmasıdır. Daha önce, haseki 
sultanlar, şehzadelerin tecrübe edinmek için 
gönderildikleri Manisa’ya ya da başka bir vi-
layete gider, orada çocuklarıyla birlikte ka-
lırlardı. Fakat Hürrem Sultan’ın birden fazla 
çocuğu oldu ve çocuklarıyla birlikte Topka-
pı Sarayı’nda kaldı. Ayrıca Hürrem Sultan pa-
dişahla resmi olarak evlenen ilk sultan sayılır. 
Bu kısım biraz problemlidir çünkü o zaman-
ki resmi nikah kavramı bugünkünden farklı-
dır. Hürrem’e özel bir maaş bağlanmış ve bir 
sultanla aralarında bir anlaşma imzalanmış-
tır. Bu durumun Hürrem’den önceki sultanlar-
la olması da mümkündür. Fakat, Hürrem Sul-
tan ile beraber, padişah eşleri Topkapı’da ika-
met etmeye başlamış ve böylece devlet iş-
lerinde daha fazla söz hakkına sahip olmaya 
başlamışlardır.

Röportaj: Mert Gümren - Endüstri Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi
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SPOR

Koç Üniversitesi sportif başarılarıyla göz dolduruyor. Türkiye ça-
pında gerçekleştirilen üniversiteler arası müsabakalarda çeşit-
li spor dallarında yıllardır varlık gösteren Koçlular, başarılarını her 
adımda daha yükseğe taşıyor. 2010 – 2011 sezonunda voleybol, 
basketbol, su topu, cimnastik, tenis, kürek ve bu yıl ilk defa kuru-
lan yüzme takımıyla Türkiye genelinde üst sıralarda yer alan Koç-
lular, gelecek sezonda daha büyük başarılar elde edeceklerinin 
sinyallerini veriyor.

Voleybolda turnuva üçüncülüğü
Üniversiteler arası 2. Lig Grubu maçları 14 – 29 Aralık 2010 tarih-
leri arasında Cemal Kamacı Spor Salonu’nda düzenlendi. Koç Üni-
versitesi Bayan Voleybol Takımı, spor burslu ve öğrenci mevcudu 
yüksek olan üniversite takımları arasında turnuva üçüncüsü olarak 
önemli bir başarı yakaladı.

Basketbolda iddia büyük
Üniversitelerarası 1. Lig İstanbul Grubu maçları 21 Şubat – 04 Mart 
2011 tarihleri arasında YTÜ Spor Salonu’nda düzenlendi. Koç Üni-
versitesi Erkek Basketbol Takımı turnuva üçüncüsü oldu. Aynı tur-
nuvada Bayan Takımı ise genel sıralamada dördüncülüğü elde etti. 
Takım fotoğrafı çekimi sırasında ise geçtiğimiz yıl aramızdan ayrı-
lan sporcularımız Ceren Şaylı ve Yunus Ertan da unutulmadı.
 
Süper Lig’de üst basamaklara tırmanıyoruz
Üniversitelerarası Süper Lig Tenis Şampiyonası 28 Mart – 03 Nisan 
2011 tarihleri arasında Antalya Belek’te yapıldı. Zorlu geçen maç-
lar sonucunda Koç Üniversitesi Bayan Tenis Takımı Türkiye üçün-
cüsü oldu. Aynı turnuvada 2. Lig kategorisinde mücadele eden Er-
kek Takımı ise tüm maçlarını namağlup kazanarak grubunda şam-
piyon olarak 2012 yılı için 1. Lig’e yükseldi.

Kürek takımı kürsüde
Üniversiteler Türkiye Kupası Kürek Yarışları 15 Mayıs 2011’de ya-
pıldı. Koç Üniversitesi Erkek Kürek Takımı, mücadele verdiği dört 
kategoride Gökhan Özoğur, Emre Gül, Seymen Ekinci, Oğuz 
Erdoğan’dan oluşan kadrosuyla 4x(4 Çifte)’de altın madalya kazan-
dı. Ayrıca Gökhan Özoğur 1x(Tek Çifte)’de gümüş madalya, Yusuf 
Berk Tosun ve Furkan Yeşiler 2-(2 Tek)’de bronz madalya alma ba-
şarısını gösterdi. Emre Gül ve Seymen Ekinci ise 2x(2 Çifte)’de dör-
düncü oldu. Koç Üniversitesi, yarışlara katılan dokuz üniversite 
arasında topladığı puanlarla dördüncü sıraya yerleşti.

Sporda yükselen Koçlular
2010 - 2011 eğitim öğretim 
yılında başarılarıyla Koç’un 
gurur kaynağı olan sporcular, 
üniversitenin dinamik yüzü 
olmaya devam ediyor… 

Voleybol Takımı

Tuğba Oktay (Kaptan), 

Jıbıt Biros, Selin Sayar, 

İrem Poyraz, Burcu Özcengiz, 

Melda Sönmez, 

Zeynep Arat, Sesil Dikmen, 

Pırıl Özcan

Basketbol Takımı 

Ozan Akçay, Onur Özman, 

Oğuzhan Onat, Anıl Uğur, 

Emre Kümet, Barlas Koç, 

Cem Karadeniz , Noyan 

Nebil, Burak Yıldırım, 

Can Mercan, Orçun Can, 

Kevin Sezer, San Güroğlu,

Barışcan Abdullahoğlu

Bayanlar Tenis 

Mina Özlen, 

Mehmet Bulak, 

Gizem Zorludemir, 

Gözde Atasoy, 

Başak Baysal

Erkekler Tenis 

Yiğit Sungur, 

Kemal Şerbetçi, 

Emir Hıdır, Ali 

Murat Susuz

Erkek Kürek

Gökhan Özoğur, 

Emre Gül, 

Seymen Ekinci, 

Oğuz Erdoğan
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Ayva Basketbol Turnuvası sona erdi
7. Ayva Kupası Basketbol Turnuvası 21 – 22 Mayıs 2011’de düzen-
lendi. Turnuvanın İstanbul grubunda, Koç, Özyeğin, Sabancı Üni-
versitesi ve İTÜ mücadele etti. Ankara grubunda ise Bilkent, Baş-
kent, Hacettepe ve ODTÜ karşı karşıya geldi. Grup maçlarının ar-
dından Bilkent Üniversitesi’nde yarı final ve final maçları oynandı.

Erkek takımları genel sıralamada birinciliği ODTÜ, ikinciliği Koç 
Üniversitesi ve üçüncülüğü Hacettepe Üniversitesi elde etti. Bayan 
takımları genel sıralamada ise Hacettepe Üniversitesi birinci olur-
ken ODTÜ ikinci, Koç Üniversitesi ise üçüncü oldu.

Koçfest’te başarılı sonuçlar
Koç Üniversitesi sporcuları, Konya Selçuk Üniversitesi’nde 9 – 15 
Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Koç Fest Üniversite Spor 
Oyunları’ndan başarılı sonuçlarla ayrıldı. 

Koçlular, Türkiye Yüzme Şampiyonası’na bu yıl ilk defa katıldı. 34 
takımın mücadele ettiği müsabakalarda Koç Üniversitesi Erkek 
Yüzme Takımı, genel sıralamada Türkiye 12’ncisi oldu. Bayanlar ise 
29 takım arasında Türkiye 11’inciliğini elde etti. Erkek Yüzme Takı-
mı sporcusu Arda Gürdal 50, 100 ve 200 metre serbest müsabaka-
larında üç altın madalya kazandı. 

Su Topu Türkiye Şampiyonası’nda ise, erkekler dokuz takımın mü-
cadele verdiği zorlu müsabakalarda Türkiye üçüncüsü oldu.  2008 
– 2009’da Türkiye beşinciliğini ve 2009 – 2010’da Türkiye üçüncü-
lüğünü elde eden Koç Üniversitesi, Konya’da yapılan şampiyona-
da, ayrıca Cimnastik Türkiye Birinciliği’nde step kategorisinde Tür-
kiye sekizincisi oldu. 

Koç’ta renkli mücadele
18. Koç Üniversitesi  Futbol ve Basketbol Turnuvası tüm Koç öğ-
rencilerine renkli anlar yaşattı. Futbol turnuvasına 500 sporcu ka-
tıldı. Şampiyon AC. Compradors olurken Üç Bacaklılar ikinci ve Şe-
ref takımı üçüncü oldu. Turnuvada Affan Altun, 26 gol atarak, gol 
kralı oldu.

18. Koç Üniversitesi Basketbol Turnuvası’na ise 156 sporcu katıldı. 
Seksi Pandalar turnuva şampiyonu olurken Erikli ikinci, H1N1 ta-
kımı üçüncü oldu. Anıl Uğur turnuvada sayı kralı olma başarısını 
elde etti.

Su Topu 

Deniz Tolga Balta (Kaptan) , 

Ali Tunaboylu, Orhun İlalan, 

Mehmet Can Yener, 

Yiğit Ulusoy, Sinan Topuz, 

Cem Kaya, Halit Babucci, 

Okan Kazlar, Murat Candan, 

Ahmet Yiğitbaş

Yüzme

Arda Gürdal, Mert Zeydanlı, 

Halit Babucci, Mehmet Kontik, 

Batuhan Köksal, 

Selena Kazancıoğlu, 

Pınar Çelik, Melike Babucci, 

Demet Hastürk

Cimnastik Takımı

Neslihan Hacıarifoğlu

Melis Şenel, 

Polen Gokbuget,  

Nil Madi, Kübra Yılmaz, 

D. Gizem Bulut,  İdil Özsarı

Başak Bıyık,  Ezgi Güler

Ayva Kupası Basketbol 
Erkek Takımı

Ozan Akçay, Oğuzhan Onat, 

Anıl Uğur, Emre Kümet, 

Barlas Koç, Cem Karadeniz, 

Noyan Nebil, Burak Yıldırım, 

Orçun Can, San Güroğlu

Baksetbol Kız Takımı

Elif Kaya, Eda Bayülkem, 

Aysu Demirkazıksoy, Aslı 

Cansunar, Müjde Bahçeli, 

Ceren Saner, Nisan 

Bükülmez, İrem Altan, Pınar 

Tanyol, Yağmur Özgür

Generated by PDFKit.NET Evaluation

Click here to unlock PDFKit.NET

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


60

FESTİVALLER

Koç Üniversitesi öğrenci toplulukları, bahar 

coşkusunu yine kampüse taşıdı. Farklı üniver-

sitelerin ve profesyonel tiyatroların konuk ol-

duğu Tiyatro Festivali’nde birbirinden değer-

li oyunlar izleyicilerin beğenisine sunuldu. 

Sahnenin büyüsü dansçıları da bir araya ge-

tirdi. Geleneksel Koç Üniversitesi Dans Festi-

vali, katılımcılarına ‘masal’ gibi üç gün yaşattı.

Koçlular 11’inci kez perdelerini açtı
Koç Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafın-

dan bu yıl 10’uncusu düzenlenen Sevgi Gö-

nül Tiyatro Günleri, 12 Nisan 2011’de baş-

ladı. 12 ayrı oyunun sahnelendiği Tiyatro 

Festivali’nde söyleşi ve atölye çalışmaları da 

gerçekleştirildi. Koç Üniversitesi Rumeli Fe-

neri Kampüsü’nde 12–25 Nisan 2011 tarihleri 

arasında, gerçekleştirilen tiyatro günlerinde 

Koç oyuncuları “Kaos Teorileri” adlı oyunuy-

la sahnedeydi. Farklı üniversitelerden toplu-

luklarının oyunlarıyla renklenen festival kap-

samında, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, “İyi Gün-

de Kötü Günde” ve Tiyatro Şenay “Aşk Koku-

su” adlı oyunuyla seyircilerle buluştu. Ayrı-

ca, 23 Nisan’da İstasyon Oyuncuları’nın baş-

lattığı Robin Hood Projesi kapsamında bir ço-

cuk oyunu da küçük izleyicilerin beğenisine 
sunuldu.

Koç Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nün bu yıl-
ki festival etkinliğine Aygaz, Gürsel Tur, Do-
ğan Burda Dergi, Radyo Eksen, Pepsi, OnurA-
ir, herkesetiyatro.com, Lokma, Metin Durur 
Saç Tasarım, Sarıyer Belediyesi ve Vatra De-
sign destek verdi.

Koç’ta dansların buluşması
Geleneksel Koç Üniversitesi Dans Festivali 
3–5 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlendi. Dün-
ya danslarını ve Türkiye çapında 16 üniversi-
teyi bir araya getiren ve 11’inci kez gerçekleş-
tirilen festivalin bu yılki teması ‘Masal’dı. Üç 
günlük görsel şölende Koç Üniversitesi Dans 
Kulübü öğrencilerinin yanı sıra farklı üniver-
sitelerin dans toplulukları, profesyonel dans 
hocaları ve yabancı dansçıların da yer aldı-
ğı gösterileriler yapıldı. Kalitesi giderek ar-
tan festivale geçmiş yıllarda konuk olan Tan 
Sağtürk, Asena, Ziynet Sali, Tuğba Özay, Nilay 
Dorsa, Aytunç Bentürk, Erkan Gündüz ve Or-

çun Sakarya gibi alanlarında profesyonel sa-
natçıların dışında bu sene de ünlü isimler ko-
nuk oldu ve sahneye çıktı.

12 ayrı oyunun sahnelendiği 
Sevgi Gönül Tiyatro Günleri’nde 

söyleşi ve atölye çalışmaları da 
gerçekleştirildi.

Dünya danslarını ve Türkiye çapında 
16 üniversiteyi bir araya getiren 11. 
Geleneksel Koç Üniversitesi Dans 

Festivali ‘masal’ gibiydi.

KOÇ’TA FESTİVAL ZAMANI
Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Tiyatro 
Günleri ve Geleneksel Dans Festivali 
birbirinden renkli anlarıyla herkese 
unutulmaz anlar yaşattı. 
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Koç Üniversitesi Sosyal Aktiviteler Kulübü için 
2011 yılı yeni heyecanların, yeni organizas-
yonların ve tabii ki yepyeni bir bahar şenliği-
nin habercisiydi. Yoğun tempolu ders hayat-
larımızın dışında bize hem eğlence vaat eden 
hem de profesyonelce sorumluluk almamıza 
olanak tanıyan organizasyonumuzun hazır-
lıklarına ekim ayında başladık. Bu süreç içe-
risinde aramıza katılan yeni arkadaşlarımız 
oldu. Bir takım olarak onlarla hemen kaynaş-
tık ve ekibimizi büyüttük. Şenlik yaklaştık-
ça heyecanımız artıyordu, festivalimize katı-
lacak herkese unutamayacakları bir gün ya-
şatmak için hepimiz seferber olduk. Bu eme-
ğimizin karşılığını festival gününde herkesin 
yüzünden okunan mutluluğu gördüğümüz-
de almış olduk. 

Kesintisiz eğlence
Rumeli Feneri Kampüsü’nde 14 Mayıs’ta ger-

çekleştirilen Bahar Şenliği’nde tüm misafir-

ler müzik ve eğlence dolu bir gün geçirdiler. 

Çeşitli gruplar ve DJ’lerin sahne aldığı, şenlik-

te eğlenceli outdoor oyunları ve ödüllü yarış-

malar düzenlendi. 12.00’de başlayan şenliğin 
yapıldığı alanda konukları ATV Safari Tur, Pa-
intball ve Bungee Jumping ve birbirinden eğ-
lenceli karnaval oyunları bekliyordu. Herkes, 
gün boyunca çeşitli oyunlarla tüm yılın stre-
sini atarken, gece Türkiye’nin önde gelen sa-
natçı, grup ve DJ performanslarıyla sabahın 
ilk ışıklarına kadar eğlendi. 

Ana sahnenin açılışı Edirne Belediye 
Bandosu’nun kısa şovuyla gerçekleştirildi. Ar-
dından sahneye çıkan Pamela, herkesin di-
linde olan eski ve yeni şarkılarıyla eğlence-
yi ateşledi. “İstanbul”, “Ayrılamayız” ve “Fırtı-
nalar” gibi birbirinden güzel şarkılarını ses-
lendiren ve sempatik kişiliğiyle herkesi coş-
turan Pamela’nın ardından Athena sahne-

ye çıktı. Çılgınca eğlenmeye hazır olan kit-
le Athena’nın hareketli şarkılarıyla kendinden 
geçti. Grup tüm izleyicilerin çocukluklarından 
beri aşina olduğu “Skalonga”, “Holigan” gibi 
şarkıların yanı sıra yeni albümlerinden “Arsız 
Gönül”, “Serseri Mayın” gibi dillerden düşme-
yen parçalarını seslendirdi.

Saatler 23.00’ü gösterirken Megastar Tarkan 
sahneye çıktı. O anda yaklaşık 8 bin kişiyi bu-
lan kalabalık, eğlencenin doruklarındaydı. 
İnanılmaz bir performans ve görsel şölen su-
narak iki saate yakın sahnede kalan Tarkan, 
yerini Ozan Doğulu’ya bıraktı. Gecenin kapa-
nışını, hızlı elektronik dans parçalarıyla yapan 
Ozan Doğulu, ekim ayındaki açılış partisinin 
ardından resmi kapanışımızı da yapmış oldu.

Tüm emeklerinin karşılığını aldığına inanan 
Sosyal Aktiviteler Kulübü olarak, konuklarımı-
zın şenlikten büyük bir memnuniyetle ayrıldı-
ğını görmek bizim için gurur ve mutluluk ve-
riciydi. Önümüzdeki yıl daha başarılı ve daha 
güzel organizasyonlarda buluşmak üzere…

Ana sahnede Athena, Ozan Doğulu, 
Pamela ve Megastar Tarkan canlı 

performanslarıyla herkesi coşturdu.

Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleştirilen Bahar Şenliği’nde 

Türkiye’nin yıldız isimleri sahneye çıktı.

Hazırlayan: Atilla İlker Tuncay - Sosyal Aktiviteler Kulübü Başkanı
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KAMPÜSTEN NOTLAR

KOÇ-KAM’dan 
Kadın ve Politika paneli
Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Ça-
lışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-
KAM) 17 Mart 2011’de Koç Üniversitesi Mühendis-
lik Oditoryumu’nda ‘Kadın ve Politika’ konulu bir 
panel düzenledi. Türkiye’de kadının sorunlarını 
ele alan panelde kadının siyasetteki yeri, siyasete 
girmesinin toplum için önemi ve siyasi katılımın 
önündeki engeller gibi konular tartışıldı.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü 
Ulrich Zachau Koç’ta
Sosyal Politika Merkezi (KOÇ-SPM) ile Dünya Bankası, 18 Mart 2011’de 
‘Türkiye’de Eğitim’ konulu ortak bir konferans düzenledi. Dünya Ban-
kası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau ile Koç Üniversitesi İnsani Bi-
limler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sami Gülgöz konferan-
sın açılış konuşmasını yaptı. Okul öncesi eğitim, ilköğretimi terk, ilk 
ve orta öğretimde başarı, kız ve erkeklerin temel eğitimde başarıla-
rı gibi konuların ele alındığı toplantının onur konuğu Prof. Dr. Çiğdem 
Kağıtçıbaşı’ydı. Kağıtçıbaşı, eğitimin kadın-erkek eşitliğini sağlama he-
define ulaşmadaki rolünü ele alan bir sunum gerçekleştirdi.

Tıp Fakültesi’nin ilk öğrencileri 
beyaz önlüklerini giydi
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, 14 Mart Tıp Bayramı’nı Beyaz Önlük Giyme Töre-
ni ile kutladı. Tıp Fakültesi öğrencilerinin ailelerinin de katıldığı törende açılış 
konuşmasını Fakülte Dekanı Prof. Dr. Şevket Ruacan yaptı. Ruacan, fakültenin 
yetenekli öğrencilerini bilgili, donanımlı, etik değerlere sahip hekimler olarak 
eğitirken aynı zamanda Türkiye’nin ihtiyacı olan çağdaş biyomedikal araştır-
macılar yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Rektör Prof. Dr. Umran İnan ise in-
sanlık için en verimli, en çarpıcı araştırmaların tıbbın mühendislik, hukuk, ida-
ri ve sosyal bilimler ile birleşiminden çıkacağını belirterek “Koç Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde zanaat değil, temel bilimler öğreteceğiz ki hangi yöne gideceği 
belli olmayan bu teknoloji yelpazesinde öğrencilerimiz rahatça ilerleyebilsin-
ler” dedi. Törenin konuk konuşmacısı Prof. Dr. Cengiz Kuday “Tarih Bilinci” baş-
lıklı konuşmasında, toplumların tarihlerini bilmelerinin sağlıklı bir geleceğin 
inşasındaki önemini vurguladı. Etkinlikte, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğren-
cileri adına Aybars Şimşek de bir konuşma yaptı. 

FORDHAM KONFERANSI 
İstanbul’da Koç Üniversitesi’nde 
Fordham Üniversitesi tarafından İstanbul’da düzenle-
nen ‘Jeopolitiğin İş Dünyası Üzerindeki Etkileri’ başlıklı 
uluslararası konferans 9 Nisan 2011’de Koç Üniversitesi 
Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Maliye Ba-
kanı Mehmet Şimşek başta olmak üzere ünlü finansçı-
lar, akademisyenler, diplomatlar ve iş adamlarının ka-
tıldığı konferansta Türkiye ekonomisinin durumu ve 
mali portresi konusunda bilgiler verildi.
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Türkiye’de sağlık eğitimine farklı ve yenilikçi bir görüş getir-
meyi amaçlayan Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ku-
ruldu. Yüksek Öğretim Kurumu’nca kabul edilen Tıbbi Fiz-
yoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, ve Üreme Biyolojisi Yüksek Lisans 
programlarındaki eğitime 2011 Güz döneminde tam burslu 
ikişer öğrenciyle başlanacak. Ayrıca Yoğun Bakım Hemşireliği 
Yüksek Lisans programına da öğrenci kabul edilecek. Rume-
lifeneri Kampüsü’nde, iki yılı kapsayan ve eğitim dilinin İngi-
lizce olacağı programlarda ilk iki dönem teorik ve temel ders-
lere, üçüncü ve dördüncü dönemlerde ise araştırmaya ağır-
lık verilecek. Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sadece 
tıp fakültesi ile değil fen, mühendislik, sosyal bilimler, hukuk, 
idari bilimler fakülteleri ve hemşirelik yüksek okulu ile işbirliği 
içinde yenilikçi programlar sunacak. 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. İskender Yılgör 
ve Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Kerim Başkurt Sağlık Bi-
limleri Enstitüsü ile Türkiye’de şu anda benzeri bulunmayan 

yenilikçi eğitim ve araştırma programlarına imza atacakları-
nı belirtiyor. Gelecek yıllarda henüz Türkiye’de bulunmayan 
Omurga Biyomekaniği, İlaç Tasarımı ve Üretimi, Sağlık Eko-
nomisi, Sağlık ve Etik, Biyomalzemeler ve Cihazlar,  Doku Mü-
hendisliği alanlarında yüksek lisans ve doktora programla-
rı açılması planlanıyor.  Disiplinlerarası bir yaklaşım ve seçkin 
öğretim kadrosuyla eğitime başlayacak olan enstitü çok yön-
lü bilimsel araştırmalar yürüten evrensel nitelikte bir kurum 
olmayı hedefliyor. Sağlık alanında yarının liderlerini yetiştir-
meyi amaçlayan enstitü tıp, sosyal bilimler, fen ve mühendis-
lik fakültelerindeki araştırmacı öğretim üyelerinin katılımıyla 
çok yönlü bir bakış açısıyla özgün, bilimsel, etik, ekonomik ve 
teknolojik çözümler üretmeyi planlıyor.

Programların kapsamı, başvuru koşulları ve burslar ile ilgili 
ayrıntılı bilgilere http://gshs.ku.edu.tr web sayfasından ulaşı-
labilir. Ayrıntılı bilgi için: gshs@ku.edu.tr

KU GÖNÜLLÜLERİ Yazlıca Köyü’nde
Koç Üniversitesi Gönüllüleri Farkındalık Grubu, Beşinci Farkın-
dalık Hareketi kapsamında, 04–05 Nisan 2011’de Şanlıurfa’nın 
Akçakale İlçesi’ne bağlı Yazlıca Köyü İlköğretim Okulu’nu zi-
yaret etti. Grup, okuldaki 650 öğrenci için 4.076 kitaptan olu-
şan bir kütüphane ve CIT bölümünün katkısıyla 15 bilgisayara 
sahip bir laboratuvar kurdu. Tüm sınıfları temizleyip boyayan 
Farkındalık Grubu’nun 26 üyesi, her sınıfın gereksinimlerine 
göre hazırladığı programları minik öğrencilerle paylaştı. 

Diş Dostu Derneği ile ortaklaşa çalışan gönüllüler “Dişler Yo-
lunda Projesi” kapsamında anasınıfı, 1. ve 2. sınıflarda okuyan 
öğrencilere diş sağlığı ve diş fırçalama konusunda eğitim ver-
diler. 3. sınıf öğrencilerden dört kişilik gruplar halinde tek bir 
resim yapmalarını isteyerek, grup çalışmasının yararlarını an-
lattılar. Ayrıca, 4. ve 5. sınıf öğrencilerini TEMA’nın kuruluşu, 
amacı ve eğitimleri hakkında bilgilendirdiler. 6. sınıf öğren-
cilerine fotoğraf makinesinin kullanımı, ışık ayarları ve poz-
lama değerleri üzerine, 7. sınıf öğrencilerine ise müzikle ilgi-
li temel bilgiler aktardılar. 8. sınıf öğrencilerine drama eğiti-
mi verdiler. Öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkıda bulun-
mayı amaçlayan KU Gönüllüleri Farkındalık Grubu, öğrencile-
ri liseye girişte etkili olan SBS (Seviye Belirleme Sınavı) hakkın-
da da bilgilendirdi. 

Sağlık alanında Koç Üniversitesi devrimi
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Orhan Gencebay 
Koç Üniversitesi’ndeydi
Koç Üniversitesi Gönüllüleri Düşünebilen Çocuklar Gru-
bu, ilk söyleşisini arabesk müziğinin önde gelen ismi Or-
han Gencebay ile gerçekleştirdi. Koç Üniversitesi Sevgi 
Gönül Kültür Merkezi’nde 11 Mayıs 2011’de düzenlenen 
söyleşi sanatçının hayatı, başarıları, arabesk, gönüllülük 
gibi birçok farklı konuyu içeriyordu. Söyleşiye üniversite 
öğrencileri, öğretim görevlileri ve Düşünebilen Çocuklar 
grubundaki 6. sınıf ilköğretim çocukları dinleyici olarak 
katıldı. Orhan Gencebay’a merak ettikleri soruları sorarak 
sanatçıyı daha yakından tanıma şansını buldular.

KUAIS’ten iPhone ve iPad uygulaması
Koç Üniversitesi Akademik Danışma Sistemi (KUAIS)’nin iPhone ve 
iPad uygulaması Apple tarafından onaylanarak AppStore`da yerini 
aldı. Öğrencilerin, derslerle ilgili pek çok veriye hızlı ve kolay erişimini 
sağlayan mobil uygulama Koç Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mü-
hendisliği Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Emre Ünal tarafından ge-
liştirildi.

KUAIS iPhone/iPad uygulamasıyla kullanıcıların, öğrenci ve danışman 
bilgileri, akademik takvim, dersler, ders listeleri, içerikleri ve progra-
mı, etkinlik takvimi, geçmiş sınıf raporu, dönem kayıtları, ders yükü, 
kayıtları, ekleme / bırakma işlemleri, yurt bilgisi gibi verilere hızlı erişi-
mi sağlanıyor. Koç Üniversitesi öğrencilerinin kullanımına sunulan KU 
Mobile uygulaması AppStore’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

“Üst Düzey Kadın Yöneticilerden Paylaşımlar 2011”

“Üst Düzey Kadın Yöneticilerden Paylaşımlar 2011”, 4 Mayıs 2011’de Koç 
Üniversitesi ve Global Kadın Zirvesi işbirliğinde gerçekleştirildi. İş dünya-
sının zirvesinde yer alan kadınlara uzmanlık ve bilgilerini canlı tartışma 
forumunda sunma imkânı veren toplantı, Koç Üniversitesi’nin ev sahip-
liğinde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Global Kadın Zirvesi Başkanı 
Irene Natividad’ın üstlendiği foruma, Cushman&Wakefield Türkiye Baş-
kanı Rahşan Cebe, IBM (ABD) Pazar Gelişimi Başkan Yardımcısı Marilyn 
Johnson, UBS AG (Türkiye) Yönetici Müdürü Yeşim Sümerkan Toraman 
ve YTL İletişim (Malezya) Genel Müdürü Yasmin Mahmood konuşmacı 
olarak katıldı. “Global Kadın Zirvesi”, iş hayatındaki kadın liderleri, dev-
let kurumlarındaki ve sivil toplum örgütlerindeki kadınları, üç günden 
oluşan bir forumda bir araya getirerek, kadınların ekonomik olarak ge-
lişmişliğini en iyi tecrübelerle anlatmaya odaklandı. Dinleyicilere iş dün-
yasına dair deneyimlerini aktaran katılımcılar, seminer sonrası izleyiciler-
den gelen soruları cevapladılar.

KAMPÜSTEN NOTLAR
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