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Bu sene üniversitemizin lisansüstünde dokuzuncu, lisansta alt›nc› diploma törenini yap›yoruz.
Zaman nas›l da uçup gitmifl...

Üniversitemiz, 1 Ekim 1993’te, birinci s›n›fta 52, haz›rl›kta 135 ve lisanüstünde 38 olmak üzere toplam
225 ö¤renci; 13 tam zamanl› ö¤retim üyesi, 18 idari görevli ile yola ç›kt›. 2003 y›l› May›s ay› itibariyle
halen 314 haz›rl›kta, 1546 lisansta ve 147 yüksek lisansta olmak üzere toplam 2007 ö¤rencimiz var.
Bunun yan› s›ra, 163 tam zamanl›, 64 k›smi zamanl› ö¤retim üyesi, 218 idari personeli, hizmet veren
firmalar›n elemanlar›yla kampüs nüfusumuz 2500’ün üzerinde. 28 Haziran 2003 tarihindeki diploma
törenimizde  215 lisans ve 70 lisansüstü olmak üzere 285 mezun veriyoruz. Bütün bu birikimlerimizle,
lisans program›m›zdan 1278 ve lisansüstü programlar›m›zdan 581  olarak 1859 mezunumuz oluflacak.
Koç Üniversitesi mezunlar› da art›k büyük ve güçlü bir ailenin üyeleri. En iyi flirketlerde çal›flan,
baz›lar› da kendi ifllerini kurarak ülkemize hizmetlerini sürdüren mezunlar›m›z, kendilerine iyi bir hayat
kurma çabas›nda baflar›yla ilerliyor. Dünyan›n ve ülkemizin en iyi üniversitelerinde yüksek lisans ve
doktora programlar›nda daha ileri çal›flmalar›n› sürdürüyorlar.

Önümüzdeki y›l üniversitemiz onuncu y›l›n› kutlayacak. Güçlü yönlerimizin, Türkiye ve insanl›¤a
katk›lar›m›z›n daha iyi tan›nmas›, aksad›¤›m›z taraflar varsa bunlar› düzeltmek için iyi bir f›rsat.
Bunun için hep birlikte topluma mesajlar›m›z olacak; birbirimizle  yak›nl›¤›m›z› pekifltirmek için
baz› flenlik ve kutlamalar›m›z da olacak. Sizleri çeflitli yollardan bu geliflmelerden haberdar edece¤iz.
Mezunlar›m›z› da daha s›k görebilmeyi arzuluyoruz, hepinizin kat›l›m›n›, hiç de¤ilse herkesten
haberler alabilmeyi, bir araya gelmeyi hevesle bekliyoruz...

Üniversitemizin tüm mensuplar›n› sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.

Prof. Dr. Attila Aflkar
Rektör

KOÇ ÜN‹VERS‹TES‹ ADINA
SAH‹B‹
Prof. Dr. Attila Aflkar

YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ
‹pek Fertan

ED‹TÖR
Enis Demirba¤

GÖRSEL YÖNETMEN
Emel Ifl›tan

KATKIDA BULUNANLAR
Oya Tüzün, Dudu Karaman,
Leyla Atay, Mirhan Bilir,
Demir Demirba¤

OFSET HAZIRLIK
Degrade

BASKI
M›s›rl› Matbaas›

YAPIM
Demirba¤ Yay›n ve Tasar›m
demirbag@kablonet.com.tr

YAYIN KURULU
Didem Mersin Al›c›
fiükrü Altuntafl
Yrd. Doç. Dr.  Engin Erzin
‹pek Fertan
Adnan Kurt
Doç. Dr. Kamil Y›lmaz
Sanem Yükselsoy

KOÇ ÜN‹VERS‹TES‹
Rumelifeneri Yolu
34450 Sar›yer ‹stanbul
Tel: 0212 338 1000
www.ku.edu.tr
kule@ku.edu.tr

KULE04
HAZ‹RAN
2 0 0 3

Merhaba...

REKTÖRÜN MESAJI

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


3

Ö⁄RENC‹ KONSEY‹

Bu sene son defa...
Gelecek y›l Konsey...

G eçen sene A¤ustos ay›n› hat›rl›yorum. Okulun aç›lmas›na daha iki ay vard› ama Konsey toplanmaya bafllam›flt›.

Bir taraftan bu senenin flartlar›n› konufluyor, di¤er yandan da kendimize bir plan haz›rlamaya çal›fl›yorduk. Komiteleri

kafam›zda kurup en k›sa zamanda hayata geçirmeyi iflte o günlerde kararlaflt›rm›flt›k. Üzerine eklemeler yapacak ve her

geçen sene Konsey’i daha da verimli çal›flt›racak temel ad›mlar bu ayda at›ld›.

Göreve geldi¤i ilk günden beri çal›flmaktan y›lmayan bir ekip, dayan›flman›n her safhada yafland›¤› bir ortam ve insanlar›n

geçici ama baflar›lar›n kal›c› oldu¤unun yegane kan›t› olan bir kurumdur Ö¤renci Konseyi.  Bu sene de, her sene oldu¤u

gibi, çal›flmalar›m›z her yönde devam etti. Önümüzdeki senenin, hatta onu takip edecek  senelerin bile planlar› yap›ld›. Ama,

her zaman oldu¤u gibi, önemli olan bu planlar›n hayat geçmesi. Eminim ki bu kalitedeki bir ekiple baflar›lamayacak ifl yok.

Siz de emin olun ki, seçti¤iniz bu insanlar sizleri temsil etmenin gururunu yaflayarak, size zevkle hizmette bulunacaklar.

Geriye dönüp de bakt›¤›m zaman Ö¤renci Konseyi’nin önümüzdeki seneye yapm›fl oldu¤u yat›r›mlar›n, önümüzdeki sene

meyvesini alaca¤› ortadad›r. Günlerce, bazen haftalarca süren toplant›lar›m›z, tart›flmalar›m›z ve anlaflmalar›m›z sonucunda

ben bu kan›ya varmaktay›m. Bu sene kurulmufl olan komitelerin, önümüzdeki sene daha da efektif bir biçimde çal›flmas›

için yönergeler geçti, çal›flma flekilleri daha da düzenli bir hal ald›. Bu sene bafllayan bir gelenek, önümüzdeki sene daha

da güçlü, belki daha sonra çok daha güçlü bir flekilde devam edecek.

Baflar› hiç bir zaman aniden kazan›lan birfley de¤ildir ve bu, Konsey için de aynen geçerli. Temel tafllar›n üzerine eklenecek

yap›lar, o tafllar›n daha da sa¤lam olmas›n› sa¤lar. Sene bafl›nda söyledi¤imiz gibi, önemli olan bu tafllar›n alt›na elini

sokacak cesur, tak›m ruhunu alg›layabilen ve birey olarak hiçbir fedakarl›ktan kaçmayan bir ekiptir. Böyle bir ekiple

çal›flman›n gururunu yafl›yorum. Bu ekibin bafl›nda olma flans›n› bana verdi¤i için Koç Üniversitesi ö¤rencilerine teflekkür

ederim.

Art›k mezun oldum... Ben gidiyorum ama Konsey kal›c›. ‹flte esas olan da bu.

Teflekkürler ekibim...

Son defa

Koç Üniversitesi Ö¤renci Konseyi Baflkan› fiükrü Altuntafl

Göreve geldi¤i ilk
günden beri
çal›flmaktan
y›lmayan bir ekip,
dayan›flman›n her
safhada yafland›¤›
bir ortam ve
insanlar›n geçici
ama baflar›lar›n
kal›c› oldu¤unun
yegane kan›t› olan
bir kurumdur
Ö¤renci Konseyi.
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May›s 2003 tarihinde Koç Üniversitesi ‹flletme Enstitüsü
taraf›ndan düzenlenen Özel Emeklilik Fonlar› Konferans›, özel

sektör ile akademik dünyay› bir araya getirdi. Koç Yat›r›m Menkul
De¤erler Afi ve Koç Portföy Yönetimi A.fi. sponsorlu¤unda
gerçekleflen toplant›ya, finans sektörünün ilgisi yo¤un oldu.
Konferans KÜ Rektörü Prof. Dr. Attila Aflkar ve Koç Finansal
Hizmetler A.fi. CEO’su Kemal Kaya’n›n aç›l›fl›yla bafllad›. Konferansa
Dünya Bankas› Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Sektör Müdürü ve

Sosyal Güvenlik Direktörü Dr. Michal Rutkowski, Pioneer Global
Asset Management Araflt›rma Bölümü Direktörü Daniele Fano,
Koç Allianz fiirketleri Genel Müdürü Kemal Olgaç ve Koç Üniversitesi
Finans Bölümü Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç Dr. Murat Binay konuflmac›
olarak kat›ld›lar.  Konferansta di¤er ülkelerin deneyimleri ve
uygulanan yöntemler tart›fl›ld›. Ayr›ca Türkiye’de sistemin nas›l
iflleyece¤i incelendi. Konferansa 45 de¤iflik banka, hayat sigortas›
ve finansal servis kuruluflundan kat›l›m gerçekleflti.

Türkiye’nin gündeminde yer alan bu konuyla ilgili konferans›
bas›n da yak›ndan takip etti.  Activeline, Anadolu Ajans›, Capital,
CNBC-E, CNN Türk, Habertürk TV, Hürriyet, Milliyet, Tercüman,
TGRT, Turkish Business World and Türkiye’den gelen bas›n
mensuplar› semineri ilgiyle izlediler. Ayr›ca CNBC-E Dr. Michal
Rutkowski’yle canl› röportaj gerçeklefltirdi.
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KAMPÜSTEN NOTLAR

aser teknolojisinin yaflayan tarihi olarak
nitelendirebilece¤imiz Prof. Anthony

E. Siegman geçti¤imiz günlerde
okulumuzda bir dizi seminer verdi. Stanford
Üniversitesi’nde kürsüsü bulunan ve
OSA’n›n (Amerikan Optik Toplulu¤u)
geçti¤imiz senelerde baflkanl›¤›n› da
yapm›fl olan Anthony Siegman
okulumuza OSA Koç Üniversitesi Ö¤renci
Kolu davetiyle ve OSA’n›n katk›lar›yla
geldi. 14-16 May›s tarihleri aras›nda
verdi¤i 3 ayr› seminer okulumuzda laser
ve optikle ilgilenen ö¤retim görevlileri ve ö¤renciler taraf›ndan
be¤eniyle izlendi. Bunun yan›nda OSA üyeleri ve optik merakl›s›
ö¤rencileri Prof. Siegman ile birebir diyalog kurma imkan› da
bulabildi. Kariyer planlar›ndan ifl imkanlar›na, uzmanlaflmak

istedikleri konulardan OSA’n›n faaliyetlerine kadar pek çok
konuda Prof. Siegman’›n tavsiyelerini dinlemek ve
tecrübelerinden faydalanmak ö¤renciler için büyük bir flans
ve keyif oldu.

Prof. Anthony E. Siegman
okulumuzu ziyaret etti
‹. Emre Özkumur, OSA Koç Üniversitesi Ö¤renci Kolu Baflkan›

KÜ’nde Özel Emeklilik
Fonlar› Konferans›
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Üniversitemizde bir ilk: Optik gösterisi
Sadi Öztürk (EE), Serhan Ifl›kman (EE)

Nisan 2003 tarihinde okulumuz
dahilinde yap›lan ilk optik gösterisini

Dr. Hakan Urey’in önderli¤inde
gerçeklefltirdik. Her ne kadar bu gösteri
üniversitemiz ö¤rencilerine yönelik olsa
da, ç›k›fl noktam›z Sar›yer’deki orta dereceli
okullarda gönüllü olarak dersler vererek
onlar›n e¤itimine katk›da bulunmakt›. Bu
amaç do¤rultusunda ilk gösterimizi
okulumuz ö¤retmenleri ve ö¤rencileri ile
paylaflmak istedik.

Gösteri için uzun bir haz›rlanma süreci
geçirdik. Kat›l›m bekledi¤imizden de fazlayd›.
Buradan da üniversitemizde opti¤e karfl›
önemli bir ilginin oldu¤unu anl›yorduk.
Kat›l›mc›lar aras›nda Mühendislik Fakültesi
Dekan› Yaman Arkun, ö¤retim üyeleri Hakan
Urey ve Ece Aydo¤du ile ELC
departman›ndan William Trudeau da vard›.

Gösteride en temel optik ilkelerinden

en karmafl›k olanlar›na kadar çeflitli optik
olaylar› gündelik hayattan örnekler vererek
aç›klamaya çal›flt›k. Bu nedenle
kulland›¤›m›z materyaller de, prizma ve
mercek gibi basit optik gereçlerden, güçlü
lazerler ve grater gibi teknolojik gereçlere
kadar çeflitlilik gösteriyordu. Gösteride
genel olarak flu konulara de¤inildi:
• K›r›lma ‹lkeleri: mercekler, prizmalar
• Renkler : Ifl›¤›n renklere ayr›lmas› ve
birleflerek farkl› renkleri oluflturmas›
• Polarizasyon: Ifl›¤› polarize eden gereçler
• Grating: Tek bir ›fl›k ›fl›n›n› ayr›k ›fl›nlara
ay›rma
• Fiber Optik: Fiber optik teknolojisi ve
ürünleri
• Floresans: Floresans etkisi ve floresans
etkisi gösteren gereçler
• Moire’ler: Desenler kombinasyonlar› ve
illüzyon

Gösteri süresince yap›lan deneyler,
aç›klanan prensipler ve birçok izleyicinin
ilk defa görme f›rsat› buldu¤u de¤iflik optik
gereçler oldukça ilgi uyand›rd›. Gösteriye
olan ilginin fazla olmas›, bizi Sar›yer’deki
okullarda yapaca¤›m›z gösteriler için daha
da cesaretlendirdi. Art›k bizi ve di¤er KÜ
gönüllülerini Sar›yer ve çevresindeki
okullarda yap›lacak yeni gösteriler bekliyor.

5

K

DNA’n›n keflfinin 50. y›l›n› kutlad›k
Özlem Keskin

oç Üniversitesi'nde DNA'n›n
keflfinin 50. y›l› kutland›. Bilkent

Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölüm Baflkan› Prof. Dr.
Mehmet Öztük konuflmac› olarak
üniversitemizdeydi. Prof. Öztürk ö¤renci
ve ö¤retim üyelerimize DNA'n›n

bulunuflunun insanl›k, sanat ve bilim
üzerindeki etkilerini anlatan bir
konuflma yapt›. DNA'n›n yap›s›n›n keflfi
insan l › k  ta r ih in in  en  öneml i
bulufllar›ndan biri. 50 y›l önceki bu
bulufl ile biyoloji biliminin sadece
canl›lar› s›n›fland›rmak olmad›¤› ortaya

ç›km›flt›r. Günümüzün hücre biyolojisi,
moleküler biyoloji, genetik bilim dallar›
böylece 50 y›l içinde h›zla geliflmifl,
insano¤lunun hayat kalitesini art›ran
çok de¤erli ürünler ve yöntemler
gündelik yaflama girmifltir.
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KAMPÜSTEN NOTLAR

atmayan teknelerle dalgalara
karfl› kürek çekilen e¤lenceli bir

spor Deniz Küre¤i. Koç Üniversitesi
kuraca¤› tak›mla ö¤rencilerine bu sporu
yapabilme imkan› sunuyor.
 30 Haziran -15 A¤ustos tarihleri
aras›nda yap›lacak 3 kamp döneminde
bu spora ilgi duyanlara e¤itim

verilecek. Arzu edenlere birden fazla
dönemde kampa kat›lma imkan›
tan›nacak. Kamp süresince kalacak
yer, yemek ve ulafl›m imkan› da
sunulacak. Kampta kalmak yerine
flehirden gidip gelmek isteyenler de
programa kat›labilecekler.

Sakin Su ve Deniz Küre¤i kapsam›nda

kurulan Kürek Tak›m› önümüzdeki y›l
Koç Üniversitesi’nin 10. Y›l kutlamalar›
çerçevesinde Haliç’te yar›flmalar
yapacak.  Hem k›z hem de erkek
ö¤rencilere aç›k olan Deniz Küre¤i
Tak›m›’n› oluflturacak sporcularda
aranan en önemli özellik yüzme bilmeleri
ve bu spora gönüllü olmalar›.

Kürek Tak›m› kuruluyor
Koç Üniversitesi, Kürek Tak›m› ile, sportif faaliyetlerine bir yenisini daha ekliyor.

-30 May›s tarihleri aras›nda
Antalya’da yap› lan 2003

Üniversiteleraras› Süperlig Tenis
Birincili¤inde Koç Üniversitesi Bayan
Tak›m› flampiyon oldu. Kaptan Özge
Özerdem, Beliz Merto¤lu, Öykü Karaaslan
ve Hatice Selek’ten oluflan tak›m›m›z
üniversitemizin ad›n› zirveye yazd›rd›.
Tak›m›n baflar›lar›n›n devam›n› diliyerek
kutluyoruz.

Teniste en
büyük: KÜ
26

Begüm Ergen
Havva Nur Atik
Nurgül Tümer
Zübeyde Yalç›nkaya

Koç Üniversitesi
15. Koç Holding
Spor fienliklerinde...

u y›l onbeflincisi yap›lan Koç Holding Spor
fienliklerine üniversitemiz de kat›ld›. Spor fienliklerine

kat›lan Koç Üniversitesi basketbol ve hal› saha futbol
tak›mlar› centilmence mücadele ettiler.
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999-2000 e¤itim y›l›nda ilk
ö¤rencilerini kabul eden Koç

Üniversitesi Sa¤l›k Yüksek Okulu’nun ilk
mezunlar› 28 May›s Çarflamba günü törenle
rozetlerini takt›lar ve ant içtiler. Koç
Üniversitesi Sa¤l›k Yüksek Okulu Müdürü
Prof. Dr. Nurgün Platin’in konuflmas›yla
bafllayan törende, Türkiye’de hemflireli¤in
öneminin anlafl›lmas›na ve gelifltirilmesine
büyük katk› sa¤layan Semahat Arsel de
bir konuflma yapt›. Konuflmas›nda
hemflireli¤e verdi¤i de¤eri anlatan Arsel,
genç mezunlardan mesleklerine sahip
ç›kmalar›n› istedi.

Mezuniyet heyecan›n›n yafland›¤› törende,
hem ö¤rencilerin, hem akademisyenlerin
hem de velilerin mutluluklar› gözlerinden
okunuyordu. Üniversiteleraras› Kurul
toplant›s›n› yar›da b›rakarak ö¤rencilerinin
yan›nda yer alan Koç Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Attila Aflkar, yapt›¤› konuflmada
insanlara de¤er vermenin öneminden
bahsetti. Aflkar, “Ö¤rencilerimizle gurur
duyuyoruz. Pek çok alanda ilksiniz. Bu
beraberinde zorluklar› getirecek.
Zorluklardan y›lmay›n” dedi.

Ö¤renciler ad›na konuflan Hande
Müsellim, okulda geçirdikleri dört y›l›n
kendilerine çok fleyler kazand›rd›¤›n› ifade

ederek, “Bizden beklenenleri baflar›yla
gerçeklefltirece¤iz. Üstümüze düflen
görevlerimizin fark›nday›z” dedi. Tören
sonunda Semahat Arsel’e de hemflireli¤e
katk›lar›ndan dolay› rozet tak›ld›.

E¤itime bafllad›¤› ilk günden bu güne
Türkiye’deki Hemflirelik Programlar›
aras›nda en iyilerden biri olmay› baflaran
Koç Üniversitesi Sa¤l›k Yüksek Okulu, her
y›l 20 ö¤renci al›yor. Karfl›l›kl› bursla okuyan
ö¤renciler, burslu okuduklar› her sene
karfl›l›¤›nda mezuniyetlerinden sonra
VKV Amerikan Hastanesi’nde çal›flmaya
bafllayacaklar.

7

1

Koç’lu hemflireler
geliyor!

KAMPÜSTEN NOTLAR

Koç Üniversitesi
Sa¤l›k Yüksek Okulu
“Birinci Rozet Takma
ve Ant ‹çme Töreni”
28 May›s, Çarflamba
günü yap›ld›. 21
ö¤renci mezun oldu.

Sonnur Babayi¤it

Ayfle Bilge

Ebru Baysal

Arzu Küçükkaya

Zeynep Çetin

Figen Do¤u

Betül Güven

Aynur Karaçelik

Tu¤ba Karakuzulu

Ayfle Karsl›o¤lu

Evin Kocakaya

Makbule Korkmaz

Asiye Kuruçay

Sibel Küçükkaya

Bilge Küçükkoru

Hande Müsellim

Özlem O¤uz

Müjgan Öztürk

Kevser Saraç

Yasemin fiaylan

Gönül Yayan

KÜ SA⁄LIK YÜKSEK OKULU’NUN
> ‹LK MEZUNLARI
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oç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2003-2004 e¤itim y›l›nda burslu ve

burssuz toplam 50 ö¤renci ile e¤itim
hayat›na bafll›yor. E¤itimin yar› ‹ngilizce
yar› Türkçe yap›laca¤› Hukuk Fakültesi
bu özelli¤i ile Türkiye’de bir ilk olma
özelli¤ini tafl›yor. Ö¤rencilerin 4 y›l ve
5’er hafta süreli 2 yaz sömestri ile
tamamlayaca¤› Hukuk Fakültesi’nde
dersler dönemlik olacak ve eflit a¤›rl›kl›
puan ile ö¤renci al›nacakt›r.

Fakülte, hukuku ve hukukun sosyal,
ekonomik ve teknolojik faaliyetler ile
etkileflimini anlayan; ülkemizin ve
kurumlar›n›n uluslararas› iliflkilerini
ve menfaatlerini düzenlemekte
yetkin; mahkemelerle ilgili
faaliyetlerde oldu¤u kadar, ifl
hayat›nda yönetici, diplomaside
politika üreticisi ve akademide araflt›r›c›
olma yetene¤indeki üstün hukukçular›
yetifltirmek ve hukuk biliminde evrensel
düzeyde araflt›rmalar›n yap›ld›¤› bir
ortam oluflturmak için kurulacakt›r.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin
amac›, mesle¤in sadece mahkemelerle
s›n›rl› oldu¤u, ifl hayat› ve diplomaside,
hukukçular›n sadece dan›flmanl›k yapt›¤›
ve yönlendirici olamad›klar›, hukuk
biliminin yerel nitelikli  oldu¤u
varsay›mlar› ve hukuk biliminin

kanunlar›n ezberlenmesi oldu¤u,
dolay›s›yla entellektüel aç›dan ilginç

olmad›¤› varsay›mlar› yüzünden

hukuka gitmeyen yüksek vas›flara sahip

ö¤rencileri hukuk bilimine çekmektir.

Fakülte’nin ders program›nda ulusal

hukuk dersleri Türkçe, genel formasyon

ve uluslararas› içerikli hukuk dersleri

‹ngilizce olarak verilecek. Analitik

düflünme yetkinli¤i kazand›ran ve
e¤itime genifllik boyutu katan temel
formasyon dersleri okutulacak. ‹ngilizcesi
yeterli olmayan ö¤renciler üniversitenin
‹ngilizce Haz›rl›k S›n›f›’n› baflar› ile
tamamlad›ktan sonra lisans program›na
bafllayacaklard›r.

Koç Üniversitesi’nin “çekirdek
program” adland›r›lan genel formasyon
veren program arac›l›¤› ile hukukçular›n
e¤itiminde genifllik boyutu ile elefltirel
ve analitik düflünme için yetkinli¤i için
alt yap› ve kazan›lm›fl deneyim, dünya
kültürlerini tan›tabilme kolayl›¤›, kuvvetli
bir ‹ngilizce e¤itimi, ‹flletme, Ekonomi
ve Uluslararas› ‹liflkiler programlar› ile
etkileflim olana¤› ve Koç Üniversitesi’nin,
genelde, uluslararas› tan›nm›fll›¤› ve
iletiflim kurma yetene¤i Hukuk Lisans
Program›’n›n sundu¤u avantajlardan
baz›lar›d›r.

KÜ Hukuk Fakültesi
e¤itime bafll›yor

Ta
kv

im 18 Temmuz - 1 A¤ustos  2003
Cuma-Cuma

11-15  A¤ustos 2003
Pazartesi-Cuma

18-24 Eylül 2003
Perflembe-Çarflamba

25-26 Eylül 2003
Perflembe-Cuma

10:00

KÜYAT 2003
Koç Üniversitesi Yaz Atölyesi -2

Uluslararas› Münazara
fiampiyonas›
‹stanbul 2003

RA & Mentor
Psikolojik ve ‹dari

E¤itimleri

Yeni Ö¤renciler
‹çin Oryantasyon

Koç Üniversitesi
Rumelifeneri Kampüsü

Koç Üniversitesi
Rumelifeneri Kampüsü

Koç Üniversitesi
Rumelifeneri Kampüsü

Koç Üniversitesi
Rumelifeneri Kampüsü

Ö¤renci Dekanl›¤›
& KÜ Gönüllüleri

Münazara Kulübü

Ö¤renci Dekanl›¤›

Ö¤renci Dekanl›¤›

TAR‹H SAAT DÜZENLEYENYERFAAL‹YET

K

E¤itimin yar›
‹ngilizce yar›

Türkçe yap›laca¤›
KÜ Hukuk

Fakültesi bu
özelli¤i ile

Türkiye’de bir
ilk olma

özelli¤ini
tafl›yacak.
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E¤lence ve Spor Etkinlikleri
Müzik Kulübü, 27 Mart’ta Sevgi Gönül
Oditoryumu’nda bir konser veren
Kültür Bakanl›¤› Türk Sanat Müzi¤i
Korosu’nu Koç Üniversitelilerle
buluflturdu, 21 May›s’ta Odeon’da
Rock Gecesi düzenledi.

Dans Kulübü, 8 Nisan’da Mimar
Sinan Üniversitesi Dans Grubu’nu
a¤›rlad› ve grup Sevgi Gönül
Oditoryumu’nda bir gösteri yapt›. 30
Nisan’da Yeditepe Üniversitesi, ‹TÜ
Taflk›flla, Galatasaray Üniversitesi, Ifl›k Üniversitesi, ‹stanbul
Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nin kat›ld›¤› 2. Üniversiteleraras›
Dans Festivali’ni düzenledi.

Sanat Kulübü ve Müzik Kulübü, 22 May›s’ta Rock Gecesi bünyesinde
Nev konserini organize etti.

Spor Kulübü, 2 Nisan’da Mühendislik Oditoryumu’nda Türkiye-‹ngiltere
milli futbol  maç›n› gösterdi

FRP ve Magic Kulübü, 1 May›s’ta bir parti düzenledi.

Sosyal Aktiviteler Kulübü, 24 May›s’ta Bahar fienli¤i’ni organize etti.

Sosyal Bilimler Kulübü, 14 Nisan’da bir parti düzenledi.

Sanat Kulübü ve Müzik Kulübü, 16 Nisan’da KÜ Amatör Müzik
Festivali’ni organize etti.

Sualt› ve Araflt›rma Kulübü, 23-28 Nisan tarihleri aras›nda Bodrum’a
dal›fl gezisi düzenledi.

Radyo Koç, 12 May›s’ta müzik, dans ve çeflitli aktivitelerden oluflan
Radyo Koç fienli¤ini düzenledi, 13 May›s’ta Vajina Monologlar› adl›
oyunu Sevgi Gönül Oditoryumu’nda Koç Üniversitelilerle buluflturdu
ve 15 May›s’ta parti düzenledi.

Profesyonel Yaflamdan
Konuklar ve Etkinlikler

KÜ Gönüllüleri, May›s ay› boyunca her Cumartesi Etiler Emekli
Sand›¤› Huzurevi’ne gezi düzenledi. 7-9 Nisan aras› Alternatif
Kariyer Günleri’ni organize etti. 24 Nisan’da TEGV’den 15 yafl›ndaki
çocuklar› a¤›rlad›.

Model Birleflmifl Milletler Kulübü, 23-28 Mart aras› Heidelberg’de
düzenlenen Harvard Dünya Model Birleflmifl Milletler Konferans›’na
kat›ld›.

Pazarlama Kulübü, Lipton&Talk çerçevesinde, 26 Mart’ta ‘‹laç
Sektöründe Pazarlama’ konusunda konuflma yapan Eczac›bafl›
‹laç Sanayi Afi Gelifltirme Müdürü Cem Alk›nel’i, 7 May›s’ta
Yüksek Seçim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Gürkan Donat ve Kurul
Üyesi ‹lhan Erdo¤an’›, 28 May›s’ta AC Nielsen Genel Müdürü Ali
Dan›fl’› konuk etti. Mart ay› içerisinde bir de parti düzenledi.
15 Nisan’da Bahar Korçan ve Nasuh Mahruki’yle bir söylefli,
9 May›s’ta ise Global Brand Semineri’ni düzenledi.

Koç ‹flletme Kulübü, 1 May›s’ta The Very Thought of You isimli
filmi gösterdi. 22 May›s’ta Orta Anadolu Genel Müdürü Atilla
K›yat’la liderlik konulu bir söylefli düzenledi.

KÜ Gönüllüleri ve Bilgisayar Kulübü, 13 Nisan’da Turgut Alkan
ve Barbaros Kocatafl ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencilerini a¤›rlayarak
onlara inetnet ve e-mail e¤itimi verdi.

Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler

Sinema Kulübü, ‘Perflembe Gecesi Sinemalar›’nda In The Bedroom, Chinatown, May›s S›k›nt›s›, Groundhog Day,
Raging Bull filmlerini gösterdi.

‹talyanca Kulübü, ‘‹talyanca Sinema Saatleri’nde La Fate Ignoranti, No Mamma
No, Nuovo Cinema Paradiso, Camera Obscura, L’Ultimo Bacio, Doom, La Stanza
del Figlio, Colpo di Testa, I Cento Passi, La Cura, La Finestra di Ornella isimli
filmleri gösterdi. 18 Nisan’da Caccia al Tasaro’yu organize etti ve Paskalya Partisi
düzenledi. 7 May›s’ta Maxiquizshow’u, 23 May›s’ta da San Remo Koç fiark›
Yar›flmas›’n› düzenledi.

Münazara Kulübü, 27 Mart-1 Nisan aras› Zagreb’de düzenlenen Üniversiteleraras›
Münazara fiampiyonas›’na kat›ld›.

Bilim Toplulu¤u, 29 Nisan’da ‘Ifl›k fiovu, Lazer Sanat› ve Prizmalar›n Marifetleri’
isimli bir etkinlik düzenledi.

Sanat Kulübü, 20 May›s’ta Odeon’un alt›nda OPUS 4’ü sergiledi. San Remo Koç fiark› Yar›flmas›

Nev

Pazarlama Kulübü
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oç Üniversitesi 2.
Tiyatro Günleri sona

erdi. Sekiz gün boyunca
amatör üniversite tiyatrolar›
oyunlar›n› sergilediler.
Profesyonel tiyatrocularla
söy l efl i l e r  ve  a tö l ye
ç a l › fl ma la r ›  y a p › l d › .
Tiyatroyu yaflamlar›n›n bir
parças› haline getirmek
isteyenler bu etkinliklere
kat›ld›. Peki neden tiyatroyu
yaflamlar›na dahil etmek
ister insanlar?  Baflka
hayatlar› yaflamak ya da
baflka hayatlara tan›k
olmak için. O yüzden bir
o lmazsa  o lmaz ,  b i r
zorunluluk de¤ildir tiyatro.
Dünyan›n kendisi kadar
zeng in  b i r  dünyad › r
yaln›zca.  Bu dünyay›
yaflatmak isteyenler hala
çok de¤il ama gün geçtikçe
art›yor. Bunu Tiyatro Günleri
b o y u n c a  s e r g i l e n e n
oyunlara gelen seyirci
say ›s ›ndak i  a r t › fl tan
anlayabiliyoruz. Bu tabii ki
bize mutluluk veriyor ve
yapt ›¤ ›m›z  tek  fley in
haz›rlad›¤›m›z oyunlar› bir
kaç  ke z  se rg i l emek
olmad›¤›n› görüyoruz. Koç
Üniversitesi’nde tiyatroyu
tan›tmak ve ö¤rencileri

yaflamlar›na tiyatroyu dahil etmek ad›na
teflvik etmek gibi görevler yüklendi¤imizi
ve üzerimize düfleni yapt›¤›m›z› fark
ediyoruz.

Koç Üniversitesi Tiyatro Günleri’nin
baflka bir amac› da amatör üniversite
t iyatrolar›  aras›ndaki  i let iflimi
güçlendirmektir. Bu amaca her geçen
y›l daha da yaklaflt›¤›m›z› görüyoruz. ‹TÜ
Sahnesi ile yapt›¤›m›z ortak do¤açlama
çal›flmalar›, Y›ld›z Üniversitesi Oyuncular›
ile birlikte kat›ld›¤›m›z Ayla Algan’›n
haz›rlad›¤› atölye çal›flmas›, Galatasaray
Üniversitesi Oyuncular› ile önümüzdeki
sene okulumuzda sergileyecekleri
oyunlar› üzerine yapt›¤›m›z sohbetler,
her oyundan sonra oyuncularla
yapt›¤›m›z söylefliler ve Odeon’da birlikte
yenilen ö¤le yemekleri... Tüm bu
aktiviteler gruplar aras›ndaki iletiflimi
güçlendirdi. 3. Tiyatro Günleri için yepyeni
projeler üretmemize yard›mc› oldu.

2. Tiyatro Günleri oyun çeflitlili¤i
aç›s›ndan da zengin bir festival oldu.
Koç Oyuncular› olarak sergiledi¤imiz
“Anton Çehov’dan Dört K›sa Oyun”
festivalimizin aç›l›fl oyunuydu. Salonun
dolulu¤u üniversitemizde tiyatroya olan
ilginin  art›fl›n›n bir göstergesiydi. Ertesi
gün Kültür Üniversitesi oyuncular›n›n
“ p o s t - m o d e r n ”  S h a k e s p e a r e
yorumlar›n› izledik. Festivalin üçüncü
günü Galatasaray Üniversi tesi
oyuncular› Melih Cevdet Anday’›n ölümü
üzerine haz›rlad›klar›, yazar›n “Ölüler
Konuflmak ‹ster” ve “Yar›n Baflka

10

FEST‹VALLER

‹kinci Tiyatro
Günleri’nin ard›ndan
‹brahim Cans›zo¤lu > Ekonomi 3. S›n›f

Koç Üniversitesi’nde
tiyatroyu tan›tmak ve

tiyatroyu
ö¤rencilerin

yaflamlar›n›n bir
parças› haline

getirmek için çal›flan
Tiyatro Kulübü

baflar›l› bir festival
geçirdi.

K

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


11

Tiyatroya gönül
veren ö¤renciler,
festival kapsam›nda
yer alan atölye
çal›flmalar› ve
söylefliler
sayesinde,
profesyonel
tiyatrocular›n
deneyim ve
birikimlerinden
yararlanma f›rsat›
buldular.

Koruda” isimli oyunlar›n› sergilediler.
Bu oyunlardan sonra Galatasaray
Üniversitesi Oyuncular› ile yapt›¤›m›z
sohbet belki oyunlar kadar keyifliydi.
Ertesi gün ise Y›ld›z Teknik Üniversitesi
Oyuncular› Mezunlar Tiyatrosu yine
topluluklar›n›n bir üyesi olan Mahir
Ulafl Timur’un yazd›¤› ve yönetti¤i
“Sevgi Paylaflt›kça Ço¤al›r” isimli
oyunu sergiledi. ‹fl hayat›nda artan
rekabetin insanlar› nas›l birbirlerine
yabanc›laflt›rd›¤›n› ve insan› art›k
yaln›zca belirli özellikleri olmas› gereken
bir makine anlay›fl›na indirgeyen
toplum yap›s›n›n sonucu olan k›r›k
dökük iliflki biçimlerini ustal›kla
anlat›yordu oyun bizlere. Tiyatro
Günleri’nin beflinci günü ‹TÜ Sahnesinin
sergiledi¤i bir grup metni çal›flmas›
olan “Yolculuk”, iktidar kavram›n›
flenlikli bir anlat›mla sorgulayan titiz
çal›fl›lm›fl bir oyundu. Ertesi gün en az
izleyiciyi toplayan ancak festivalin en
özel  ve en özenl i  haz›r lanm›fl
oyunlar›ndan biri olan Y›ld›z Teknik

Üniversitesi Oyuncular›n›n sergiledi¤i
Harold Pinter’›n “Do¤umgünü Partisi”
is iml i  o yununu  i z l ed ik .  Oyun
çaresizlikten birbirlerine Pinter’›n
deyimiyle “y›v›fl›k” bir sevgiyle
ba¤lanan iki insan aras›ndaki iliflkinin
nas›l gerginleflebilece¤ini, içinde
bulundu¤umuz dünya düzeninin bir
bedende veya bir kavramda hayat bulup
bize nas›l kendini dayataca¤›n› ve
yaflam›n hiçli¤ini ve yaflamlar›n
çoklu¤unu anlat ›yordu.  Ayakta
alk›fllanmay› hak ettiler ve alk›flland›lar.
Festivalimizin yedinci günü iki amatör
üniversite tiyatrosunu a¤›rlad›k:
Sabanc› Üniversitesi ve ‹stanbul
Üniversitesi ‹flletme Fakültesi. Sabanc›
Oyuncu la r ›  Memet  Baydu r ’un
“Düdüklüde K›ymal› Bamya” oyunuyla
günümüz dünyas›na elefltirel bir bak›fl
getirirken, ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme
Fakültesi oyuncular› da Woody Allen’›n

“Tanr›” isimli oyununu sergilediler.
Tiyatro Günlerinin son gününde ise Bilgi
Üniversitesi Tiyatro Candela fliddet-
popüler kültür iliflkisini sorgulayan Ben
Alton’›n “Popcorn” isimli oyununu
sundular bizlere.

Atölye çal›flmalar› ve söylefliler
sayesinde ise profesyonel tiyatrocular›n
deneyim ve birikimlerinden yararlanma
f›rsat› bulduk. Yasemin Alkaya, Can
Gürzap ve Özgür Erkekli söyleflileri, Ayla
Algan’›n ve yine Özgür Erkekli’nin
haz›rlad›klar› atölye çal›flmalar›... Her biri
oyunculuk ve yaratma
edimi üzerine farkl›
p e r s p e k t i f l e r d e n
bakmam›za yard›mc›
oldu. 2. Tiyatro Günleri
12 May›s 2003 tarihinde
bitti ama tiyatroya olan
inanc›m›z hala devam
ediyor.

‹kinci Tiyatro Günlerine
ev sahipli¤i yapan Koç
Üniversitesi, sekiz gün

boyunca amatör üniversite
tiyatrolar›n›n birbirinden

baflar›l› oyunlar›na ve
atölye çal›flmalar›na

sahne oldu...
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Y ar›flmac›lar heyecanla bugünü
bekliyorlard›. Sahne kuruldu, ses

düzeni son bir defa test edildi ve
k›yas›ya bir çekiflme bafllad›. Müzik ve
dans›n ritmiyle Odeon aç›k hava amfisi
birden hareketlendi. Yar›flmac›lar
heyecan l ›  dak ika la r  yaflarken
kat›l›mc›lar›n birbirinden kaliteli
performanslar› izleyicileri coflturdu...

May›s ay›nda art›k gelenekselleflmifl
iki gün var: Bunlardan biri her y›l
‹talyanca Kulübü taraf›ndan organize
edilen San Remo Koç fiark› Yar›flmas›
di¤eri de Sosyal Aktiviteler Kulübü
taraf›ndan düzenlenen Bahar Festivali.
Bu y›l havan›n da güzel olmas›n›n
etkisiyle kalabal›k bir izleyici kitlesini
yakalayan San Remo Koç’ta 90
civar›nda ö¤renci kat›l›mc› olarak yer
ald›. 24 May›s’ta 6’nc›s› düzenlenen
San Remo Koç’a yar›flmac› ve konuk
olmak üzere toplam 18 grup kat›ld›. 9
grup ‹talyanca flark›lar› ve haz›rlad›klar›
gösterileri ile yar›flt›. Konuk kat›l›mc›lar
ise gösterileriyle yar›flmaya renk katt›.

San Remo Koç’ta bu y›l birincili¤i
‘Parole Parole’ flark›s›yla Özge Yaprak
ve ‹brahim Cans›zo¤lu al›rken; ‘Figaro
Figaro’ ile Aras Alk›fl, Bingül Ülker, Ozan
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Bütün coflkusuyla
San Remo Koç...

Kalabal›k bir izleyici
kitlesini yakalayan

San Remo Koç’ta
90 civar›nda ö¤renci

kat›l›mc› olarak
yer ald›.

FEST‹VALLER

Özge Yaprak ve ‹brahim Cans›zo¤lu
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> ‹flletme 2. s›n›f
“Koç Üniversitesi’nde ö¤renci olmaktan
çok memnunum. Süper bir üniversite.
Akademik aç›dan Türkiye’nin en iyi
üniversitesi.

San Remo Koç’u ‹talyanca Kulübü
düzenliyor. Bende bu kulübün aktif
üyelerinden biriyim. ‹yi bir festival.
Asl›nda festivalin amac› yar›flma ad›
alt›nda insanlar› e¤lendirmek. ‹çten içe
çekiflme duygular› filan yaflan›yor ama
dedi¤im gibi as›l amaç e¤lence. San
Remo çok keyifli bir festival.”

> Ekonomi 3. s›n›f
“Koç Üniversitesi’nin akademik aç›dan
ne kadar iyi oldu¤u bence tart›fl›lmaz.
Ekonomi bölümünde ö¤renci olmam›n
bana sa¤lad›¤› ekstra faydalar oldu¤unu
düflünüyorum. Üniversitemizdeki sosyal
hayat her geçen daha iyiye gidiyor.
Ö¤renciler aras›nda aktif olmak için
büyük bir u¤rafl var.

San Remo e¤lenceli bir festival. Bir
y›ld›r Dans Kulübü’ndeyim. Dans Kulübü
olarak San Remo’ya haz›rlad›¤›m›z
gösteri için çok çal›flt›k.”

> Kimya 4. s›n›f
“Üniversitemizin sosyal aktivitelerinden
maksimum derecede faydaland›¤›m›
düflünüyorum. fiu anda y›ll›k
komitesindeyim. Asl›nda, San Remo’ya
resim çekmek için geldim. Festivalin
her sene tekrarlanmas› çok güzel.
Okulumuzun büyük bir kampüsü var.
Güzel bir havada insanlar›n birlikte
e¤lenmelerini sa¤laman›n iyi bir yolu
San Remo. En sevdi¤im grup Ata’lar›n
grubu Cervus Olympius. Ata’n›n hem
sesi güzel hem de çok güzel söylüyor.”
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Yar›flmac›lar heyecanl›
dakikalar yaflarken

kat›l›mc›lar›n
performanslar›

izleyicileri coflturdu.

Burak Türk, Mümtaz Sabuncu ve Levent
Ulusoy ikinci; Cervus Olympius ise
seslendirdikleri flark›lar›yla üçüncü
oldu. Konuklar›n gösterileri aras›nda
2 punk, 1 rap ve 1 rock grubu, oryantal,
step tak›m› gösterisi, Almanca Kulübü,
Sa¤l›k Yüksek Okulu’ndan Koç
Üniversitesi K›zlar› ve üniversitemizin

ö¤retim görevlilerinden
Evren Kutlay’›n piyano
dinletisi vard›.

San Remo’da yaflanan
yar›flma heyecan›, e¤lence
ve  coflku  sayes inde
izleyiciler keyifli saatler
yaflad›. Festival s›ras›nda ufak tefek
aksakl›klar da olmad› de¤il. Örne¤in
tango gösterisi s›ras›nda iki kez müzi¤in
kesilmesi sahnedeki ekibi üzse de
alk›fllarla seyircilerin onlara sundu¤u

destek moralleri düzeltti. Festivalde
isteyen herkes yar›flabiliyor. Bu durum
San Remo’nun popülaritesini art›r›yor.
Ne dersiniz? Seneye sahnedeki yerinizi
almaya haz›r m›s›n›z?

> ATA UZUNHASAN  >> > AYfiE KABAfi  >   >> > PINAR KOÇ  >  >   >>

Cervus Olympius

Aras Alk›fl, Bingül Ülker, Ozan Burak Türk,
Mümtaz Sabuncu ve Levent Ulusoy
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S

Aylar öncesinden
bafllayan bir

heyecan... Uzun
süren kofluflturmalar,

çekilen fakslar, e-
mailler, yap›lan

telefon konuflmalar›...
Elbette bunlar›n

hepsi bu y›lki Koç
Üniversitesi Bahar

Festivali içindi!
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Unutulmaz bir
Bahar Festivali

FEST‹VALLER

osyal Aktiviteler Kulübü Festival
Organizasyon Komitesi olarak en

büyük amac›m›z herkesin çok güzel bir
gün geçirmesi ve o gece mutlu bir
gülümsemeyle ayr›lmas›yd›. 24 May›s
2003 Cumartesi günü dokuzuncusu
düzenlenen KÜ Bahar Festivali bu y›l çok
renkli, çok nefleli, çok e¤lenceli ve hatta
unutulmazd›. Rumelifeneri Kampüsü’nün
çimen alan›nda düzenlenen etkinlik 3500
kifliyi a¤›rlad›. NaapJazz, Mor ve Ötesi,
Athena, MFÖ ve Park konserlerinin yer
ald›¤› festivalde daha neler vard› neler...

RED Core firmas›n›n ana sponsorlu¤u,
Red White’s, Tuborg, Biletix, Capital
Radio ve Gürsel Turizm’in yard›mc›
s p o n s o r l u ¤ u n d a  d ü z e n l e n e n
festivalimizde birçok firma da stand
sponsoru oldu. L’Oréal, Becel, Turkcell,
Kondomi ve Yoga’n›n standlar› ve çeflitli
yiyecek ve içecek standlar›yla festival
alan›m›z daha da renklendi.

Taksim AKM ve Kad›köy Haldun Taner
Sahnesi önünden saat bafl› kalkan
ücretsiz servisler sayesinde festivalimize
olan ulafl›m rahat bir flekilde sa¤land›.

Biletix’ten ve okul kampüsünden festival
öncesinde 15 milyon TL’ye ve festival
günü kap›dan 20 milyon TL’ye al›nabilen
biletler büyük ilgi gördü. Saat 12:00’de
kap›lar›n aç› lmas›yla bafllayan
festivalimiz sabah 04:00’e kadar sürdü.

Gündüz ve akflam saatlerindeki
etkinliklerin hepsi ortak bir noktada
birlefliyordu: E¤lence! Bir festivali festival
yapan en önemli unsurlardan biri olan
oyunlar unutulmam›flt› elbette... Bu y›lki
oyunlar›m›z da çok çeflitli ve çok
e¤lenceliydi. Aktivite Animasyon’un

Yasemin ‹repo¤lu > Bahar Festivali Organizasyon Komitesi Yaz› ‹flleri ve Gönüllü ‹fller Direktörü
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düzenledi¤i sörf simülatörü, insan
lang›rt›, gladyatör, sumo gürefli ve
yuvarlanan top gibi oyunlar, hem
oynayanlar› hem de izleyenleri çok
e¤lendirdi!

Bu y›l festivale ‘adrenalin’ katan en
büyük oyunumuz ise Bungee Jumping’di!
Zaman ilerledikçe, atlayanlar›n say›s›
merakl› ve heyecanl› bak›fllar eflli¤inde
gittikçe art›yordu...Hava karard›¤›nda
bile Bungee Jumping önünde büyük bir
kuyruk vard›. Bu y›lki otomobil test
sürüflleri ise Toyota ve Tofafl firmalar›n›n
katk›lar›yla gerçekleflti.

Bahar Festivali’nin hep hat›rlanacak
di¤er bir unsuru da renkli k›yafetleriyle
bando tak›m› oldu. Büyük ilgiyle
karfl›lanan bando gösterisi gündüz
saatlerinde insanlar› coflturdu. Ayr›ca
her y›l oldu¤u gibi bu y›l da okulumuzun
Dans Kulübü ve Step Tak›m› gösterileri
festivalimizi renklendirdi.

Ve konser bafll›yor...
Festivalin ilk grubu NaapJazz’›n konseri
saat 17:00’de bafllad›. Ça¤dafl caz

müzi¤inin genç temsilcilerinden oluflan
ve büyük ilgi gören grup befl y›ldan
aradan sonra tekrar bir Koç Üniversitesi
Bahar Festivali’nde sahne al›yordu. Türk
rock müzi¤inin en sevilen gruplar›ndan
biri olan Mor ve Ötesi ise saat 19:00’da
sahnedeydi. Akflam saatleri gelmifl ve
bu konserle iyice festival havas›na
girilmeye bafllanm›flt›.

Sonraki grubumuz olan Athena’n›n
çimen alandaki büyük kalabal›¤› nas›l
coflturdu¤unu anlatmam›za pek gerek
yok herhalde. Athena’n›n flark›lar›
eflli¤inde danseden ve e¤lenen insanlar
güze l  b i r  f es t i va l  gö rüntüsü
oluflturuyordu... Art›k gece yar›s›na
yaklafl›l›yordu, ama insanlardaki pozitif
enerji biraz bile olsun azalmam›flt›...
MFÖ’nün sahne almas›yla birlikte
festivalin belki de en beklenen an› gelip
çatt›. Festival haz›rl›klar› s›ras›nda bizi
endiflelendiren ya¤mur beklentisi ise bir
endifle olmaktan ç›km›flt›. Birçoklar›n›n
da dedi¤i gibi, MFÖ’nün sahneye ç›kt›¤›
s›rada bafllayan ya¤mur festivale daha
da romantik bir hava katt›; belki de o

günü daha unutulmaz k›ld›. ‹zleyicilerle
çok güzel bir iletiflim kuran ve yo¤un
istek üzerine “Ele Güne Karfl›” flark›s›
eflli¤inde sahneye tekrar ç›kan MFÖ,
bütün konuklar›n hiç unutamayacaklar›
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CEM COfiKUN
Elektrik Elektronik Mühendisli¤i, Haz›rl›k

fienlik çok hareketli. Burada oldu¤um
için mutluyum. fienlik, bir güne
s›¤d›r›lmak yerine birkaç güne
yay›labilseydi bence daha iyi olurdu.
Oyunlar›n herbiri birbirinden e¤lenceli.
Lang›rta kat›ld›m. Yuvarlanan toplara
girdim. Bungee Jumping için cesaret
bulamad›m ama bütün oyunlar› s›rayla
denemek istiyorum.

ORHAN D‹KTAfi
‹flletme, 1. s›n›f

Bahar flenlikleri bizi rahatlat›yor. Bu y›l
flenlik geçen seneye göre daha güzel
geçiyor. Koç Üniversitesi kolej havas›nda
bir üniversite. Samimi arkadafll›klar
kuruluyor. Buras› benim için seçmece bir
tercih de¤ildi. Lise y›llar›mdan beri hedefim
Koç Üniversitesi’ydi. Bu yüzden burada
olmaktan çok  mutluyum. fienlik çok
e¤lenceli geçiyor. Bungee Jumping yapt›k.
Yukar›da manzara çok güzel. Herkese
tavsiye ediyorum.

ÇA⁄LA ARDAK
Uluslararas› ‹liflkiler, 2. s›n›f

Çok e¤lenceli ve nefleli bir flenlik geçiriyoruz.
Koç Üniversitesi sosyal aç›dan hareketli
bir yer. Bütün aktivitelerinden
yararlanmaya, herfleye kat›lmaya
çal›fl›yorum. Sinema teknikleri, resim, dans
hepsini yakalamak istiyorum. Baflka
yerlerde de Bungee Jumping yapanlar›
görmüfltüm ama cesaret edememifltim.
fiimdi arkadafllarla beraber oldu¤um için
onlardan cesaret alarak flevkle atlad›m.
‹lk kez atlad›m ama çok güzeldi.

Gündüz ve
akflam
saatlerindeki
etkinliklerin
hepsi ortak bir
noktada
birlefliyordu:
E¤lence!
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bir performans sergiledi!
MFÖ’den sonra sahneye ç›kan Park

grubu ise hem cover parçalar› hem de
kendi besteleriyle gece yar›s›ndan sonra
bile festivalin dinamizmini devam ettirdi.
Konser s›ras›ndaki köpük partisi ise
herkes için çok e¤lenceli bir sürprizdi...
Ve çok e¤lenceli bir Bahar Festivali’nin
daha sonuna gelmifltik. O gün Koç
Ü n i v e r s i t e s i ’ n d e  o l m a y a n
arkadafllar›m›zdan flimdi flu cümleyi
duyuyoruz: “Keflke biz de burada
olsayd›k!” Festival organizasyon komitesi

olarak bizi en çok mutlu eden de herkesin
hala o gün ne kadar e¤lendi¤ini dile
getirmesi. Festival öncesinde ve
s›ras›nda büyük eme¤i geçen,
okulumuzun akademik ve idari kadrosu,
personeli ve  sahne arkas›nda, sahnede,
kap›da ve içecek standlar›nda çal›flan
g ö n ü l l ü
arkadafllar›m›z›n
yard›mlar› ve ekip
ruhu olmadan bu
g ü n  m ü m k ü n
olmazd›.  Eme¤i

geçen herkese organizasyon komitesi

olarak tekrar teflekkürler! Önümüzdeki

y›l gene çok e¤lenceli ve yüzünüzde güzel

bir gülümseme b›rakacak bir baflka KÜ

Bahar Festivali’nde görüflece¤imizi

umuyoruz!

Sörf simülatörü, insan lang›rt›,
gladyatör, sumo gürefli ve yuvarlanan
top gibi oyunlar, hem oynayanlar›
hem de izleyenleri çok e¤lendirdi!
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M arketing Club yani Pazarlama
Kulübü, 1 Ekim 2001 tarihinde KÜ

bünyesinde lisans ve yüksek lisans
ö¤rencilerini biraraya getiren ilk ve
tek ö¤renci kulübü olarak kuruldu.

Marketing Club toplam 140 üyesi ve
50’den fazla aktif çal›flan› ile 5 grup
alt›nda faaliyet gösteriyor. Kulübün
aktiviteleriyle ilgili ayr›nt›l› bilgiye
www.pazarlamakulubu.com adresindeki

web sitesinden ulafl›labilinir. Kulüp her
ay konuflmac›lar (Lipton&talk) davet
ederek parti, piknik gibi sosyal aktiviteler
düzenler. Bu sene aktif üyelerine bir CV
Guide ile teflekkür etmeye haz›rlan›yor.

Yo¤un bir senenin ard›ndan...
Marketing Club

MARKETING CLUB 2002-2003
YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹

Burak Özel (MBA 2)
> Efl-Baflkan

Didem Usluer (BA 3)
> Efl-Baflkan

Bingül Ülker (BA 2)
> Sekreter

Baran At›lgan (IND ENG 2)
> Sayman

Sezen Ercan (MBA 2)
> Panel Grubu Sorumlusu

Ozan Türk (BA 2)
> Panel Grubu Sorumlusu

Merve Eskitaflç›o¤lu (MBA 2)
> Kariyer Grubu Sorumlusu

Burcu Vardar (MBA 2)
> Seminer Grubu Sorumlusu

U¤ur Üçgül (BA 2)
> Seminer Grubu Sorumlusu

‹lke Karabo¤al› (MBA 2)
> Case Grup Sorumlusu

Mümtaz Sabuncu (IR 2)
> Sosyal Aktiviteler Grup Sorumlusu

Murat Taflç›o¤lu (BA 2)
> Sosyal Aktiviteler Grup Sorumlusu

Deniz Aylan (MBA 1)
> IT/Web Sorumlusu

P›nar Türe (MBA 2)
> Denetçi

Murat Özkam (MBA 2)
> Denetçi

Panel Grubu Lipton&Talk aktiviteleri
• 28 May›s 2003

Ali Dan›fl (AC Nielsen Genel Müdürü)
Marketing Research in Turkey,

• 7 May›s 2003
Gürkan Donat (Franchising Derne¤i
Baflkan Yard›mc›s›), ‹lhan Erkan
(Franchising Derne¤i  Yönetim Kurulu
Üyesi), Franchising

• 26 Mart 2003
Cem Alk›nel (Eczac›bafl› ‹laç Business
Development Manager) Marketing in
Pharmaceuticals

• 25 Aral›k 2002
Ertan Aslano¤lu (TNT Global Express
& Logistics Country Operations
Manager), Marketing in Logistics

• 27 Kas›m 2002
Arif Sankur (Profilo Marketing
Director), Marketing in SMCG

• 24 Ekim 2002
Hulusi Derici  (M.A.R.K.A. ‹letiflim
Hizmetleri Partner), Star Strategies in
Marketing

• 4 Haziran 2002
fiaban Erdikler (Andersen General
Manager), Adnan Nas (PriceW.H.
C o o p e r s  G e n e r a l  M a n a g e r ) ,
Importance of Foreign Investment in
Turkey for Globalization

• 15 May›s 2002
Aydan Bakt›r (Ring Advertising Agency
Pres ident ) ,  Ha luk  S ic imo¤ lu
(Reklamc›lar Derne¤i and Alice BBDO
Board  Member) ,  Adver t is ing

• 19 Mart 2002
Fügen F›nd›ko¤lu (Mydonose Showland
Coordinator), Birol Giray (FG Radio
General Manager), Marketing in

Entertainment Sector
• 26 Aral›k 2001

Onur Baytok (Renault-Mais Ex-General
Manager), Ifl›k Dikmen (Sanko Otomotiv
–Daewoo- General Coordinator), Fahir
Gürkan (Otomobil ‹thalatç›lar› Derne¤i
General Secretary), Celal Daldal
(Borusan Oto -BMW- Exchange-General
Manager), Marketing in Automotive
Sector

Seminer Grubu aktiviteleri
28 May›s 2002 Elektronik Pazarlama

Semineri: Prof. Arvind Rangaswamy
(Penn State University), Prof. Kersi Antia
(The University of Western Ontario), yurt
içinden farkl› sektörlerden sekiz
konuflmac› ile ö¤renci, akademisyen ve
sektör çal›flanlar›ndan oluflan 380 kiflilik
dinleyici grubu kat›lm›flt›r. Elektronik
pazarlama çerçevesinde tüketici
davran›fl›, segmentasyon, müflteri
iliflkileri yönetimi, promosyon karmas›
ve tedarik zinciri konular›ndaki de¤iflik
yaklafl›mlar sunulmufl ve deneyimler
paylafl›lm›flt›r.

9 May›s 2003 Global Marka Semineri

Sosyal aktiviteler
· Kas›m 2002: “Cranberries” konserine
okuldan 80 kifliyle kat›ld›k.
· Aral›k 2002:  “Lord of the Rings”e 40
kiflilik bir grupla kat›ld›k.
· 20 fiubat 2003: Eko Dialog program›n›
üniversitemizde a¤›rlad›k.
· 27 Mart 2003: Üniversite Partisi
düzenledik.
· 25 May›s 2003: Kulüp pikni¤i ile seneye
veda ettik.

Kariyer Grubu
· 14 Kas›m 2002: “Dan›flmanl›k?” Kerem
Onursal, McKinsey
· Kas›m 2002:  “L’Oréal E-Strat
Competition” tan›t›m›
· 31 Aral›k 2002: Hasankeyf’e Yard›m
Kampanyas›
· Nisan 2003: “Alternatif Kariyerler”
Toprak Sergen, Nasuh Mahruki, Bahar
Korçan ve Kaya Sirmen
· May›s 2003: Aktivite ve CV Katalo¤u

Marketing Club’›n sponsorlar›:
Global Marka Semineri: Koç Bilgi Grubu,
Tat Konserve, Arçelik
E-Pazarlama Semineri:  Siemens
Lipton&Talk:  Uni lever (Lipton)
Aktivite ve CV Katalo¤u: L’Oréal
Hasankeyf’e Yard›m Kampanyas›
Da¤›t›m Sponsorlu¤u: TNT International
Express
Ürün Sponsorlu¤u: Gillette
Ürün Sponsorlu¤u: Nestlé
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K oç Bilgi Grubu, Arçelik ve Tat
Konserve sponsorlu¤unda Koç

Üniversitesi  Pazarlama Kulübü
taraf›ndan düzenlenen Global Marka
Semineri’nde Türk kurulufllar›n›n
önündeki akut sorunlardan biri olan
global marka yaratma süreci, baflar›
öyküleri arac›l›¤›yla ele al›nd›. Beko
Elektronik Genel Müdürü Ali Sümerval’in
aç›l›fl konuflmas›n› yapt›¤› seminerde,
Coca-Cola Avrasya ve Ortado¤u Bölümü
Baflkan› Ahmet Bozer, Mavi Jeans Genel
Müdürü Nurettin Kantarelli, L’Oréal Ülke
Genel Müdürü Malek Sarmini, Koç Holding
A.fi. Dayan›kl› Tüketim Grubu Baflkan
Yrd. Gündüz Özdemir ve Mercedes-Benz
Türk Pazarlama ve Sat›fl Direktörü Eflref
Biry›ld›z da birer konuflma yapt›lar. Bir
gün süren Global Marka Semineri, KÜ
Kampüsü Mühendislik Amfisi’nde 9 May›s
Cuma günü gerçeklefltirildi. Seminerde
konuflmac›lara Koç Üniversitesi
Pazarlama Kulübü taraf›ndan birer plaket
verildi.

Seminere kat›larak bir sunum yapan
Tuck School of Business at Dartmouth
Üniversitesi ‹fl ‹daresi Bölümü Ö¤retim
Üyesi Prof. Koen Pauwels ise konuyu
akademik aç›dan mercek alt›na ald›.
Prof. Koen Pauwels sunumunda uzun

süreli pazarlama etkilerinin pazara
yans›mas›, yararlar› ve performans
yönetim stratejilerine odakland›. Pauwels,
1990 ` la r ›n  son la r ›nda  ge rçek
yat›r›mc›lar›n markalar› yak›ndan
incelemeye ald›klar›n› belirterek,
yat›r›mc›lar›n markay› kar olarak
düflünmek istediklerini söyledi. ‹smin tek
bafl›na yeterli olmad›¤›na dikkati çeken
Pauwels, markada strateji ve ölçülebilir
uzun dönemli yararlar›n söz konusu
olmas› gerekti¤ini kaydetti.

Koç Üniversitesi ‹flletme Enstitüsü
Ö¤retim Üyesi ve Pazarlama Kulübü
Dan›flman› Yard. Doç. Esra Gençtürk
konuyla ilgili olarak flunlar› söyledi:
“Pazarlama Kulübümüz, Türk ifl
dünyas›n›n gündemini meflgul eden bir
konuda son derece yap›c› bir seminer
düzenledi. Global Marka Semineri
kat›l›mc›lar› birinci a¤›zdan baflar›
öykülerini dinleme f›rsat›n› buldular.
Seminerin, bu konudaki bilgi birikimini
ifl dünyas› ile paylaflmam›z ve Türkiye’nin
kendi global markalar›n› yaratmas›
aç›s›ndan önemli bir ad›m oldu¤una
inan›yorum. Gerçeklefltirdikleri baflar›l›
organizasyon için Pazarlama Kulübümüze
ve sponsorlar›m›z Koç Bilgi Grubu, Arçelik
ve Tat Konserve’ye teflekkürlerimi
sunuyorum.”

Türk ekonomisinin farkl› sektörlerinde
faaliyet gösteren ulusal ve çokuluslu
flirket çal›flanlar›, ö¤renciler ve
akademisyenlerle birlikte yaklafl›k 300
kiflinin kat› ld›¤›  Global  Marka
Semineri’nde, kat›l›mc›lar›n global marka
konusunda bilgilendirilmesi ve global
marka vizyonlar›na farkl› pencereler
aç›lmas› amaçland›.
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Global Marka
Semineri’ne yo¤un ilgi

Marketing Club
taraf›ndan

üniversitemizde
düzenlenen Global
Marka Semineri’ne
ifl dünyas›n›n yan›

s›ra ö¤renci ve
akademisyenler

yo¤un ilgi gösterdi.
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Beko Elektronik Genel Müdürü Ali
Sümerval, ̀ `Hiçbir fley kendi bafl›na de¤erli
de¤ildir, her fleyin de¤eri ona d›flar›dan
insanlar taraf›ndan verilir`` sözüne
inand›¤›n› ifade etti. Marka de¤erinin,
toplam maliyet ile müflterilerin ödemeye
haz›r oldu¤u fiyat aras›ndaki fark oldu¤unu
belirten Sümerval, gelecek yüzy›l›n temel
oyuncusunun farkl›laflma olaca¤›n› bildirdi.
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel
Müdürü Nurettin Kantarelli ise 13. y›l›nda
olan flirketin baflar›lar›nda kendine güven,
ürüne güven ve cesaretin etkili oldu¤unu
vurgulayarak yerli markalar›n bile kendine
yabanc› isimler ald›¤› Türk pazar›na blue
jean de¤il, Mavi Jeans ad›yla girdiklerini
anlatt›. Kantarelli, ifllerindeki ilk kural›n
kumafl›n iyisini seçmek oldu¤una iflaret
ederek, “Kimin giymesini istiyorsak ona
göre üretim yapan bir anlay›fla sahibiz.
Bu, bize Yenibosna`dan dünyaya giden
yolu açt›” dedi.

L’Oréal Ülke Müdürü Malek Sarmini ise
1907`de bir garajda do¤an L’Oréal`in
bugün kozmetikte dünyan›n önde gelen
firmalar› aras›nda oldu¤unu söyledi.
Sarmini, baflar› s›rlar›n›, kurumsal kimlik,
net misyon, araflt›rma gelifltirmeye yat›r›m
ve kültürel olarak farkl›, ama s›n›rl› ürün
portföyü olarak s›ralad›. Pazara göre ürün
belirlemenin önemini vurgulayan Sarmini,
“Mesela Japon kad›nlar›n›n kirpikleri düz,
k›sa ve afla¤› do¤ru oldu¤u için kirpikleri
k›v›rtan bir rimel gelifltirdik. Sat›fllar›m›z
15 milyondan 27 milyon üniteye ç›kt›`` diye
konufltu.

Coca Cola Avrasya ve Ortado¤u Bölüm
Baflkan› Ahmet Bozer, 117 y›ll›k bir flirket
olan Coca Cola`n›n marka olmas›ndaki
baflar›s›n›n, da¤›t›m sistemi, kalite iliflki
yönetimi ve çal›flan insanlara verdi¤i
öneme ba¤l› oldu¤unu söyledi. Coca
Cola`n›n ilk piyasaya sunuldu¤unda sat›n
al›nabilir ve bulunabilir olmas›n›n ön plana
ç›kar›ld›¤›n› ifade eden Bozer, ne olursa
olsun ürünün her yere ulaflt›r›labilir
olmas›n›n önemini vurgulad›. Bozer, ayr›ca,

gelecekte yenilikçili¤in çok daha etkin rol
oynayaca¤›na iflaret etti.

Mercedes-Benz Türk Pazarlama ve Sat›fl
Direktörü Eflref Biry›ld›z ise 100 y›ldan
fazlad›r global bir marka olan Mercedes
Benz`in Türkiye aya¤› olarak, 36 y›l önce
kurulduklar›n› söyledi. Avrupa`da sat›lan
her 3 otomobilden 2`sinin Türkiye üretimi
oldu¤unu belirten Biry›ld›z, otobüste yüzde
77`lik bir pazar pay›na sahip olduklar›n›
bildirdi. Biry›ld›z, markalaflmada tutkunun
ö n e m l i  o l d u ¤ u n u
vurgulayarak, “Marka
tutku dolu olmal› ama
uzun sürmeli. Uzun
sürmeli ama tutku asla
bitmemeli” diye konufltu.

Koç Holding Dayan›kl›
Tüketim Grubu Baflkan
Yard›mc›s› Aka Gündüz
Özdemir, “Arçelik ve
Beko olarak Dünya
markas› olma inanc›yla
ifle bafllayan ilk firma
olduklar›n›” belirterek,
bugün sadece Beko
markas›yla 6 k›tada 87
ülkeye ihracat yapt›klar›n›
kaydetti. Markan›n,
t ü k e t i c i n i n  ü r ü n
hakk›ndaki düflüncesi
oldu¤unu ifade eden
Özdemir, “Pazarlama,
ü r ü n l e r i n  d e ¤ i l ,
a l g › l a m a l a r › n
paylafl›m›d›r” dedi.
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Koç Bilgi Grubu,
Arçelik ve Tat
Konserve
sponsorlu¤unda
gerçekleflen
seminerde Beko
Elektronik, Arçelik,
Coca-Cola, Mavi
Jeans, L’Oréal ve
Mercedes-Benz’in
üst düzey
yöneticileri birer
konuflma yaparak
baflar›lar›n›n s›rr›n›
aktard›lar.
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Koç Model Birleflmifl
Milletler Kulübü

K

Koç Model Birleflmifl
Milletler Kulübü, 23-

27 Mart tarihleri
aras›nda

Heidelberg’de
gerçekleflen Harvard
World Model United

Nations 2003
Konferans›’nda

üniversitemizi ve
ülkemizi baflar›yla

temsil etti...
oç MUN Kulübü (Model United
Nations) üniversitemiz Uluslararas›

‹liflkiler Bölümü ö¤rencilerinin çabalar›
sonucu 1996 y›l›nda hayata geçirilmifl
Türkiye’deki ilk Model Birleflmifl Milletler
topluluklar›ndan birisidir. Temel olarak
Birleflmifl Milletler oturumlar› format›nda
konferanslar düzenleyerek gündemdeki
evrensel sorunlara ve olaylara alternatif
çözümler üretmeye çal›flan kulübümüzün
as›l amac›, dünya gündemindeki
geliflmelerden haberdar, farkl› görüfllere
karfl› duyarl›, düflüncelerini yabanc› bir
dilde rahatl›kla ifade edebilen ve
sorunlar karfl›s›nda pratik ve ak›lc›
ç ö zümle r  ü r e t eb i l en  b i r e y l e r
yetifltirmektir. Bu amaçla kendi
aram›zda iki ayda bir düzenledi¤imiz

“mock” konferanslar›n yan› s›ra,
kulübümüz 1996’dan beri 130’u aflk›n
üyesi ile Kuzey Amerika, Avrupa, Asya
ve Afrika k›talar›nda düzenlenen 15’in
üzerinde çeflitli uluslararas› konferansa
kat›lm›fl ve üniversitemizi baflar›yla
temsil etmifltir. Birçok delegemiz bu
konferanslarda en iyi konuflmac› ödülüne
l a y › k  g ö r ü l m ü fl  v e  g e l e c e k
konferanslarda Genel Sekreter ya da
oturum baflkan› gibi pozisyonlarda görev
almaya hak kazanm›flt›r. Kuzey
Amerika’n›n en genifl çapl› MUN
Konferans› olan Harvard National MUN,
Hollanda’da düzenlenen TEIMUN,
‹spanya’daki CIMNUE ve de M›s›r’›n ev
sahipli¤i yapt›¤› CIMNUE kulübümüzün
düzenli olarak kat›ld›¤› uluslararas›

konferanslardan baz›lar›d›r. Bu
konferanslar s›ras›nda delegelerimiz
önemli uluslararas› konular› dünyan›n
dört bir yan›ndan gelen 4500’ü aflk›n
yabanc› ö¤renci ile tart›flma ve kendi
düflüncelerini ifade etme f›rsat›
bulmufltur. Bunun yan›nda, her sene
baflka bir ülkenin ev sahipli¤i yapt›¤›
Harvard World MUN, 2001 y›l›nda Koç
Üniversitesi MUN Kulübü taraf›ndan
organize edilmifl ve 700’ü aflk›n yabanc›
ö¤renci ‹stanbul’da konuk edilmifltir.

“Bir Heidelberg Hat›ras›”
23 Mart 2003 Pazar akflam›... Sabah›n

erken saatlerinde bafllayan uçak
seyahatimiz ve iki aktarmal› tren
yolculu¤umuzun ard›ndan, nihayet
Heidelberg’e varm›fl, bavullar›m›z› otele
at›p aç›l›fl törenine yetiflmeyi baflarm›fl›z.
Bir Birleflmifl Milletler temsilcisinin,
Harvard MUN görevli lerinin ve
Heidelberg’den organizatörlerin
konuflmalar› bitince s›ra, ö¤rencilerin
kendi ülkelerine özgü yemek, içki, k›yafet,
k›sacas› yöresel kültürlerinin akl›n›za
gelebi lecek  her  tür lü  ö¤esin i
sergiledikleri Global Village’e gelmifl;
farkl› kültürleri biraraya getirmifl olan
bu mükemmel atmosferi gördü¤üm
zaman, Koç MUN Kulübü’yle kat›ld›¤›m
bu ilk konferans›n, benim için hiç
unutulmayacak bir deneyim olaca¤›n›
anlam›flt›m.

Bahsetti¤im aç›l›fl gecesiyle, 23-27
Mart tarihleri aras›nda Heidelberg’de
gerçekleflen Harvard World Model United
Nations 2003 konferans› resmen
bafllam›flt›. Daha önceki y›llarda Türkiye,
Yunanistan, ‹ngiltere, Brezilya gibi
ülkelerde düzenlenen organizasyon, bu
sene Almanya’da Heidelberg’de
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Heidelberg’de
yap›lan Harvard
WorldMUN
Konferans›’na
kat›lan
ö¤rencilerimiz
hem yeni
deneyimler
kazand›lar
hem de çok
e¤lendiler.

düzenleniyordu. Alt› k›tadan, 900’ü aflk›n
delegenin kat›ld›¤› bu y›lki konferansa,
biz de Koç Üniversitesi MUN (Model
Birleflmifl Milletler) Kulübü’nden dokuz
kiflilik bir delegasyonla kat›ld›k. Her
birimiz komitelerimizde ‹spanya
delegasyonu olarak dünya sorunlar›
üzer inde tart ›flt ›k .  Gerçek BM
toplant›lar›n›n tam bir simülasyonu olan
bu konferansta Avrupa Birli¤i’nden
NATO’ya, Güvenlik Konseyi’nden
E k o n o m i k  v e  S o s y a l  K o n s e y
komisyonlar›na kadar birçok komitede
aktif rol ald›k. Befl gün boyunca, ‹spanyol
bak›fl aç›s›ndan olaylar› de¤erlendirip
resmi toplant›larda ve komite d›fl›ndaki
organizasyonlarda da Koç Üniversitesi’ni
baflar›yla temsil ettik.

Heidelberg’deki konferans›n, benim
için herkesten farkl› bir anlam› vard›.
Bu, Koç MUN Kulübü’yle kat›ld›¤›m ilk
Model Birleflmifl Milletler konferans›yd›
ve ilk sabah›n› hat›rlad›kça flimdi bile
heyecanlan›r›m. 24 Mart resmi
toplant›lar›n ilk günüydü ve sabah
oturumu bafllam›flt›. Ajanda konusu
seçildikten ve aç›l›fl konuflmalar›
yap›ld›ktan sonra hararetli tart›flmalar
bafllad›. O zaman benim de heyecan›m,

yerini yeni bak›fl aç›lar› görme; baflka
ülkelerden gelen insanlar›n, olaylar
karfl›s›ndaki de¤erlendirmelerini
inceleme ve yeni insanlar tan›ma
iste¤ine b›rakt›. Befl gün boyunca tün
komitelerde seçilen konulara çözümler
üretildi ve konferans›n sonunda da her
komite taraf›ndan birer yasa tasar›s›
ç›kar›ld›.

Ama WorldMUN 2003 konferans›
yaln›z komite toplant›lar›yla s›n›rl›
kalm›yordu. Her akflam düzenlenen farkl›
organizasyonlar (balo, partiler, kabare
gecesi,...) dünyan›n farkl› köflelerinden
gelen ö¤rencileri biraraya getirerek,

birbirimizi tan›mam›z›; asl›nda aram›zda
pek de fark olmad›¤›n› görmemizi
sa¤l›yordu.

Konferans›n yo¤un temposundan
olacak, dolu dolu geçen bu befl gün göz
aç›p kapayana kadar geçti ve kapan›fl
seromonisi gelip çatt›. Törende,
delegasyonumuzdan Onur Mumcu’nun
“En ‹yi Delege” ödülünü kazand›¤›n›
d u y d u ¤ u m u z d a  h e p i m i z  ç o k
heyecanland›k ve gurur duyduk.
Kutlamalardan ve akflamki partiden
sonra, art›k Türkiye’ye dönme zaman›yd›;
biz de WorldMUN 2004’te, ya da hiç
konferans› beklemeden görüflmeye söz
vererek vedalaflt›k. (Bu ayr›nt›y›
paylaflmakta yarar görüyorum, çünkü
orada tan›flt›¤›m›z Alman arkadafllar›m›z
konferanstan bir ay sonra bizi ziyarete
geldiler...)

Sonuç olarak hem Koç Üniversitesi’ni,
hem Türkiye’yi, hem de ‹spanyol bak›fl
aç›s›n› en iyi flekilde temsil etmifl, apayr›
kültürlerden insanlar tan›m›fl, her fleyden
önemlisi de çok e¤lenmifltik. Heidelberg’in
tarihi zenginli¤i ve do¤as› da ak›llarda
kalacak ayr›nt›lardan biri oldu. Tüm
bunlar›n d›fl›nda, Harvard WorldMUN
2003’ü ve Koç MUN’i mükemmel yapan;
benim için unutulmaz bir deneyim haline
getiren etkenlerin bafl›nda, birlikte
geçirdi¤imiz bir haftan›n her dakikas›nda
e¤lenmemi ve bir fleyler ö¤renmemi
sa¤layan kulüp üyelerimiz geliyor.
Okulumuzda MUN gelene¤inin hep böyle
sürmesi dile¤iyle...

YIL
07/1998
03/1998
12/1998
12/1998
03/1999
03/1999
07/1999
09/1999
09/1999
07/2000
07/2000
07/2000
12/2000

03/2002
03/2002
03/2003

KONFERANS
TEIMUN
Harvard WorldMUN
SEIMUN
SEIMUN
Harvard WorldMUN
Harvard WorldMUN
TEIMUN
CIMNUE
CIMNUE
TEIMUN
TEIMUN
TEIMUN
CIMNUE

Harvard WorldMUN
Harvard WorldMUN
Harvard WorldMUN

‹S‹M
Mehtap Cevher
Ahmet Efe Yücemen
Seda Ertem
Tar›k Akad
Ahmet Efe Yücemen
Dennis T. Kaya
Ahmet Efe Yücemen
Deniz fienol
Selman Dipflar
Selman Dipflar
H. Yener Erköse
Ahmet Efe Yücemen
Selman Dipflar

Esin Aksay
Asl› fiahin
Onur Mumcu

ÖDÜL VE POZ‹SYONLAR
Prosecutor of ICJ
Honorable Mention
Chair of Security Council
Chair of General Assembly
Honorable Mention
Honorable Mention
Chair of Security Council
Best Delegate
Best Delegate
SIB-TEIMUN Scholar
SIB-TEIMUN Scholar
Secretary-General
President of General Assembly
Special Session on
US-Cuba Crisis
WorldMUN Recommendation
WorldMUN Recommendation
Best Diplomacy
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MÜHEND‹SL‹K FAKÜLTES‹

KÜ’de Biyoinformatik
ve Biliflimsel Biyoloji

Koç Üniversitesi’nde
Biliflimsel Biyoloji ve

Biyoinformatik
Merkezi (Center of

Computational Biology
and Bioinformatics) ad›
alt›nda yeni bir merkez

kuruldu.

http://ccbb.ku.edu.tr

yüzy›lda biyoloji sadece laboratu-
varda yap›lan bir bilim olmaktan

ç›km›fl, ayn› zamanda bilgi teknolojisine
de dayanan bir bilim dal› haline gelmifltir.
Bilgisayarlar›n ve bilgisayar yöntemlerinin
biyolojinin her alan›nda kullan›lmaya
bafllanmas› günümüzde gitgide kaç›n›lmaz
olmufl, biyoinformatik olarak adland›r›lan
yeni bir bilim dal› ortaya ç›km›flt›r.

2001 y›l›n›n fiubat ay›nda Science ve
Nature dergilerinde yay›nlanan iki farkl›
makalede insan gen haritas›n›n ilk tasla¤›
kamuoyuna aç›klanm›flt›r (Human Genome
Project). Yay›nlanan sonuçlar, modern
biyoloji için yeni bir bafllang›c›n iflaretini
de vermifltir: Bundan sonra biyoloji ve t›pla
ilgili araflt›rmalar protein ve DNA dizinlerine
ba¤l› olarak yürütülecektir. Bu çal›flmalar,
asl›nda bir as›rl›k birikimin sonucudur. ‹lk
önce Mendel kanunlar›n›n 20. yüzy›l›n
bafl›nda tekrar keflfedilmesi ile bu
araflt›rmalar bafllam›fl, yüzy›l›n ilk

çeyre¤inde biyologlar hücre içindeki
bilgilerin nesilden nesile kromozomlar
taraf›ndan tafl›nd›¤›n› bulmufllard›r. ‹kinci
çeyrekte ise, DNA’n›n üç boyutlu yap›s›
Watson ve Crick taraf›ndan çözülmüfltür;
bu da sonraki çal›flmalarda genetik
özelliklerin tafl›nma mekanizmas›n›n
anlafl›lmas›n› sa¤lam›flt›r. Bu geliflmelere
paralel olarak laboratuvar teknikleri ve
deneysel yöntemlerde ilerlemekteydi. Bilim
insanlar› bu teknikleri kullanarak
laboratuvar ortam›nda da genetik deneyler
yapabilmifllerdir.

‹nsan Gen Projesi’nin ilk tasla¤›n›n
tamamlanmas› ile DNA moleküllerinin
nükleotidlerinin (A,T,G,C) s›ras›n›n tayini
hemen hemen bitmifl olup (genbank.org),
bundan sonraki aflama DNA'm›zdaki
genlerin yerlerinin belirlenmesidir.
Genlerdeki bilgiler kullan›larak
sentezlenecek ve vücudumuzdaki
proteinlerin ifllevlerini nas›l yapt›klar›n›

anlamak mümkün olacakt›r. Bu bilgiler
proteinlerin hücre içinde birbirleriyle, DNA
ile,  di¤er küçük molekül ve ilaçlarla
etkileflimlerini analiz ve kontrol etmemize
yard›mc› olacakt›r. Proteinlerin bu
marifetlerini anlamak için proteinlerin
amino asit dizileri ile üç boyutlu yap›lar›,
yap›lar› ile ifllevleri aras›ndaki ba¤›nt›lar›
bulmak günümüzde yap›lan araflt›rmalar›n
önemli bir k›sm›n› oluflturmaktad›r. fiu
anda farkl› organizmalara ait yüzbinlerce
proteinin amino asit dizisi ve 20,000
proteinin üç boyutlu yap›s› bilinmektedir.
Bu yap›lar protein veri bankalar›nda
toplanmaktad›r (www.rcsb.pdb.org). Bu
bilgiler birçok biyolojik olaylar›n daha iyi
anlafl›lmas›n› sa¤layacak; dolay›s› ile
genetik hastal›klar›n belirlenmesine,
teflhisine ve tedavisine faydal› olacakt›r.

Bütün bu bilgilerin süratli bir flekilde
ortaya ç›kmas›, istatistiksel kuramlar ve
bilgisayar yöntemleri ile düzenlenebilecek
milyarlarca nükleotit ve amino asit dizisi
ve bu dizilerden anlaml› bilgi üretilmesi
gereksinmesini ortaya ç›karm›flt›r. Bu
dizilerden anlaml› bilgi ç›karabilmek için
her bir amino asit dizisinin hangi moleküler
yap›ya sahip oldu¤u, ayr›ca her bir moleküler
yap›n›n hangi dinamik özelliklere sahip
oldu¤u, dolay›s›yla fonksiyonun ne
oldu¤unun araflt›r›lmas› gerekmektedir.
Bütün bu çal›flmalar› gerçeklefltirebilmek
için de yeni nesil biyologlara ihtiyaç
duyulmaktad›r. Bu bilim insanlar› biyolojinin
yan› s›ra bilgisayar ve mühendislik
bilimlerinin bilgilerini ve kurallar›n› da
bilmek durumundad›rlar. Bu ihtiyac›
karfl›lamak için dünyan›n çeflitli ülkelerinde
Biyoinformatik bölümleri ve enstitüleri
kurulmaya bafllanm›flt›r. En önde gelen
merkezler yandaki tabloda verilmifltir.

Özlem Keskin , Attila Gürsoy ve Metin Türkay

Yaflam molekülü

Trilyonlarca hücre
Her hücrede:
• 46 kromozom
• 2 m. DNA

sarmal›
• 3 milyar

DNA alt ünitesi
(A, T, C, G)

• 30.000 gen kodu
Bunlar insan›n
hayati fonksiyonlar›n›
yerine getiren
proteinlerdir. protein

kromozom
hücre

gen
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KÜ Biliflimsel Biyoloji ve
Biyoinformatik Merkezi

Koç Üniversitesi’nde de Biliflimsel
Biyoloji ve Biyoinformatik Merkezi (Center
of Computational Biology and
Bioinformatics) ad› alt›nda yeni bir merkez
kurulmufltur (http://ccbb.ku.edu.tr). Bu
merkez Fen-‹nsani Bilimler ve Edebiyat
Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin
ö¤retim üyeleri Alper Demir, Burak Erman,
Attila Gürsoy, Özlem Keskin, Serdar
Tafl›ran, Metin Türkay ve Deniz Yüret’den
oluflmaktad›r.

Merkezde yap›lan araflt›rmalar›n bir
k›sm› organizmalardaki tüm ifllevleri tek
bafllar›na veya di¤er proteinlerle
etkileflimde bulunarak yerine getirmekten
sorumlu olan proteinlerin yap›s›n›n
belirlenmesine yöneliktir. Proteinlerin
ifllevleriyle üç boyutlu yap›lar› aras›nda
do¤rudan bir ba¤›nt› vard›r; dolay›s›yla
bir organizmadaki tüm proteinlerin üç
boyutlu yap›s› belirlendi¤inde, o
organizman›n biyolojik ve kimyasal
aktivitelerin açk›lanmas›nda önemli bir
aflama kaydedilmifl olur.

Proteinlerin yap›s›n› belirlemede
kullan›lan deneysel yöntemlerin çok pahal›
olmas› ve deneylerin uzun sürmesi
sebebiyle istatistiksel ve biliflimsel
yöntemlerin kullan›lmas› zorunluluk haline
gelmifltir. Protein yap›s› her biri de¤iflik
seviyede detay içeren dört kategoride
belirlenmektedir: birincil yap› proteini
oluflturan amino asit dizinlerini, ikincil
yap› protein yap›s›n›n temel tafllar› olan
sarmal ve levhalar›n yerlerini, üçüncül
yap› proteini oluflturan  atomlar›n üç
boyutlu uzayda koordinatlar›n›, dördüncül
yap› ise birden fazla proteinin birlikte
ifllev gördü¤ü durumlarda birbirlerine

göre konumlar›n› içermektedir.
Merkezimizde proteinlerin ikincil ve
üçüncül yap›lar›n›n tahminine yönelik
araflt›rmalar yap›lmaktad›r. Ayr›ca protein
veri bankas›ndaki bilgileri kullanarak,
protein-protein ara yüzeylerinin veri setini
oluflturmak ve daha sonra bu veri setini
kullanarak ara yüzeylerin istatistiksel
olarak incelenmesi de araflt›rma
konular›m›z›n içindedir. Bu veriler
proteinlerin birbirleriyle etkileflim
mekanizmalar›n›n tayininde çok önemli
bir rol alacakt›r.

Veri madencili¤inin biyoinformatikte
kullan›lmas›

Bilgisayar bilimlerinde son zamanlarda
geliflmeye bafllayan  alanlardan biri olan
veri madencili¤inin biyoinformatikte
kullan›lmas› gün geçtikçe artmaktad›r.
Biyolojik veriler hem içerik olarak çok
farkl›l›k göstermekte (gen, protein dizileri,
evrimsel iliflkiler, üç boyutlu yap›lar v.b.),
hem de farkl› ortamlarda ve formatlarda
saklanmaktad›r (hatta ço¤u bilgiler
literatürde verilmifl olmas›na ra¤men
biliflimsel yöntemlerde kullan›labilir halde
de¤ildir). Son y›llarda bu verileri belli
standartlarda, ulafl›m› ve sorgulamas›
kolay, aralar›ndaki ilintiler do¤ru flekilde
kurulmufl ve bir bütünlük içinde
araflt›rmac›lara sunulmas› konusunda
çal›flmalar h›z kazanm›flt›r.

DNA mikroçip teknolojisi binlerce genin
ayn› zamanda deneylerinin yap›lmas›n›
sa¤lar. Bu deneylerden elde edilen veriler
gen ekspresyonu, gen fonksiyonlar›n›n
kontrolü ve hücrede geliflen olaylar›n
anlafl›lmas› için çok önemli veri oluflturur.
Bu deneylerde elde edilen verilerin
biyoinformatik araçlar› ile incelenmesi bir

çok hastal›¤a sebep olan
genlerin teflhis edilmesine
olanak sa¤lamaya bafllam›flt›r.
 Merkezimizde yap›lan bir baflka
çal›flmada da 8,799 fare geni
incelenmifltir (veriler University
of Pittsburgh, Medical
School’dan al›nm›flt›r). Fare
beyninin 5 farkl› bölgesinde
bulunan 8 ,799 genin

ekspresyon seviyeleri ölçülmüfl, daha sonra
ayn› deney belli süre kokaine maruz
b›rak›lm›fl fare beyin hücrelerinde tekrar
edilmifltir.  ‹ki data seti istatistiksel
yöntemlerle filtre edilip en çok farkl›l›k
gösteren genler matematiksel ve
istatistiksel yöntemlerle (kendini örgütleyen
haritalar ve tekil de¤er ayr›fl›m›)
s›n›fland›r›lm›flt›r. Bu çal›flma ile kokain
ba¤›ml›l›¤›na sebep olan genler bulunup,
bu genlerin sentezledikleri proteinler
incelenmektedir.

Bu do¤rultuda, Biyoinformatik’te, veri
madencili¤i, yapay zeka, internete dayal›
bilgi al›flverifli, ve programlama gibi bilgi
teknolojileri ile istatistiksel, matematiksel
modelleme ve analiz yöntemlerinin
kullan›m› artmaktad›r. Bütün bu
geliflmelerin do¤al bir sonucu olarak
disiplinleraras› ortak çal›flmalar önem
kazanmaktad›r.

ÖNEML‹ B‹YO‹NFORMAT‹K MERKEZLER‹
National Center for Biotechnology Information
The Genome Sequencing Center (GSC)
The Sanger Center
The Institute for Genomic Research
The Protein Information Resources (PIR)
European Bioinformatics Institute (EBI)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://genome.wustl.edu/gsc/index.shtml
http://www.sanger.ac.uk
http://www.tigr.org
http://pir.georgetown.edu
http://www.ebi.ac.uk

Dünyan›n çeflitli
ülkelerinde
Biyoinformatik
bölümleri ve
enstitüleri
kuruluyor.
Biyoinformatik
ve Biliflimsel
Biyoloji alan›nda
yeni ad›mlar
atmaya
haz›rlanan Koç
Üniversitesi’nde
çal›flmalar bütün
h›z›yla sürüyor...

Genetik Harita Gen Tan›mlama
• Enzim A
• Gen ayarlay›c›

Protein B

• Yap›c›
Protein C

• Membran tafl›y›c›
Protein D

DNA S›ralamaFiziksel Harita
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MEZUNLAR DERNE⁄‹

5. Geleneksel
Mezunlar Günü

Koç Üniversitesi
Mezunlar Günü’ne
gösterilen ilgi her
geçen y›l art›yor.

Mezunlar Günü’nde
buluflan ö¤renciler

s›n›f arkadafllar›yla ve
ö¤retim üyeleriyle

güzel bir gün
geçirdiler...

eleneksel Mezunlar Günü’nün
beflincisini 8 Haziran’da geride

b›rakt›k. Mezunlar›m›z›n bu organizasyona
her sene daha fazla ilgi göstermeleri bizleri
oldukça memnun ediyor. Mezunlar Günü
KÜ’nde geçen günlerimizi anmak, s›n›f
arkadafllar›m›zla ve ö¤retim üyelerimizle
buluflmak için iyi bir f›rsat oldu.

Bildi¤iniz gibi Mezunlar Günümüzü her
y›l Haziran ay›n›n ikinci pazar›nda
lokalimizde organize ediyoruz. 1998’de
‹stinye’deki kampüsümüzde bafllatt›¤›m›z
bu organizasyonun beflinci y›l›n› da
baflar›yla tamamlamas› bize moral veriyor.
Eminiz ki, Mezunlar Günü uzun vadede KÜ
mezunlar› aras›ndaki ba¤lar›n
sa¤lamlaflt›r›lmas›nda büyük rol üstlenecek.

Lokalimizde daha fazlas› da var
Lokalimizin hafta içlerinde ve hafta

sonlar›nda sizlere servis vermek için haz›r
o l du¤unu  b i l i y o r sunuz .  Ö ze l
organizasyonlar›n›zda lokalimizi
kullanabilirsiniz. Do¤um günü, yemek,
kokteyl gibi organizasyonlar›n›z için
lokalimiz s›cak havas› ve teras›yla oldukça
uygun bir konum ve yap›da. Bu konuda
ayr›nt›l› bilgi almak isterseniz (0212) 338
37 79 numaral› telefondan veya
syukselsoy@ku.edu.tr adresinden Sanem
Yükselsoy’la temasa geçebilirsiniz.

Ayr›ca yaz aylar› boyunca lokalimizde
brunch’lar tertip edilecektir. Bu konuda size
mesaj yollayaca¤›z. Mezunlar›m›z›n özel y›l
dönümlerini kutlamak için de özel
programlar planlar›m›z›n aras›nda yer al›yor.
Bu y›l 1998 mezunlar›n›n beflinci mezuniyet
y›ldönümü... Sizlerden gelebilecek talepler
do¤rultusunda de¤iflik s›n›flara beflinci y›l
buluflmalar› organize etmek istiyoruz. Bu

konuda tekliflerinize aç›¤›z.
Organizasyonlar›m›z ancak sizlerin

kat›l›m›yla güzelleflip zenginlefliyor. KÜ
mezunlar› aras›ndaki ba¤lar›n
güçlendirilmesi mezunlar›n birbirlerini daha
iyi tan›mas› ve Türkiye’nin dinamik
ortam›nda çok h›zl› de¤iflen mezun
profillerimizi s›k› takip etmek için bizleri
daha yak›ndan izlemenizi öneriyoruz. Sizlere
ulaflabilmek için elimizden gelen tüm
olanaklar› kullanmaya çal›fl›yoruz.
a l u m n i . k u . e d u . t r  a d r e s i n d e n
ulaflabilece¤iniz web sitemizi Koç
Üniversitesi’nin sistemiyle entegre etme
çabalar›m›z devam ediyor. Bu konuda
yaflanan geliflmeleri sizlere iletmeye devam
edece¤iz. Önceki say›m›zda kullan›m›
ayr›nt›lar›yla anlatt›¤›m›z web sitemize
hepinizi bekliyoruz. Tüm sorun ve
görüfllerinizi alumni@ku.edu.tr adresinden
bizlere ulaflt›rabilirsiniz.
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Biz farkl›y›z!
¤rencilerimize, Koç Üniversitesi’ni
tercih etmelerine neden olan

beklentilerini sordu¤umuzda %73’ü verilen
iyi ve kaliteli e¤itime iflaret ediyorlar.
Di¤erleri mezuniyet sonras› genifl ifl
olanaklar›n›n, güzel, rahat, olays›z bir
ortam›n, iyi bir ‹ngilizce e¤itimin ve di¤er
yabanc› dil olanaklar›n›n üniversitemizi
seçmelerinde önemli etkenler oldu¤unu

söylüyorlar. “Bütün alternatifleri
araflt›rd›ktan sonra çeflitli imkanlar
aç›s›ndan en iyisinin Koç Üniversitesi
oldu¤una karar verdim” diye aç›kl›yor MBA
1. s›n›f ö¤rencisi Demir Çilingir, Koç’u
seçmesinin nedenini.

Üniversitemizin amac› “üstün yetenekli
gençleri, bilime evrensel düzeyde katk›lar
yapabilen de¤erli ö¤retim elemanlar›yla

bir araya getirip, ezbercili¤e itibar etmeyen,
Atatürk’ün devrim ve ilkeleri do¤rultusunda
akl›n ve bilimin rehberli¤ine dayanan,
do¤rular› sorgulayarak, araflt›rarak,
elefltirerek, yaratarak bulmay› özendiren
bir mükemmellik merkezi olmak.” Yarat›c›-
kat›l›mc› ö¤retim ilkesiyle Koç Üniversitesi’ni
di¤erlerinden farkl› k›lan nedir diye sorduk
kendimize. ‹flte yan›tlar›...

Ö
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Koç Üniversitesi
Bilim Kap›s›,
bilimi yeniden
do¤udan bat›ya
tafl›yacak
ö¤rencilerini
bekliyor...
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E ¤itim nedir, ne yapmak istiyor?
E¤itimin konusu bilgi ve beceri. Bir

insan›n tüm bilgileri kendisinin bulmas›
mümkün de¤il; dolay›s›yla baflkalar›n›n
bulgular›ndan da yararlanmas› laz›m. ‹flte
e¤itim bu birikimlerin aktar›lmas›n›n
sistematik yöntemi.

E¤itim programlar›, bazen birbiriyle
çelifliyor gibi de görünen, birisi insan›n
mutlulu¤u, di¤eri de bir meslek sa¤lamakla
ilgili iki hedef için araçlar vermeyi
amaçl›yor. E¤itim öncelikle insanlar›n evreni
anlamas›na, evrenin içinde kendisine bir
yer tan›mlamas›na, hayat›na sahip
ç›kabilmesine ve flekillendirmesine yard›mc›
oluyor. ‹nsanl›¤›n temel de¤erleri oldukça
yavafl de¤ifliyor, yaflama anlam ve flekil
verebilme aray›fl›n›n niteli¤i de zaman
içinde ana hatlar›yla ayn› kal›yor, de¤iflen
dünya flartlar›ndan oldukça az etkileniyor.
Hayata anlam aray›fl›m›z bütün ömrümüz
boyunca sürüp gidiyor. Ne kadar iyi

donat›lm›fl isek, bu
çabam›zda o kadar
baflar›l› oluyoruz.
B u ,  e ¤ i t i m i n
bireysel ve kültürel
boyutu; bazen de
gözden kaçan en
önemli bir boyutu.
‹yi bir e¤itim,
insanl›¤›n temel
de¤erlerini iyi teflhis
e d i p ,  g e r e k l i
d o n a n › m ›
sa¤lamal›d›r.
E¤itimin pratik

amaçlar› da çok önemli. ‹nsan devaml›
olarak kendisine iyi bir hayat kurma çabas›
içinde. Bu çaba için gerekli bilgi ve
becerilerin sistematize edilmesi meslekleri
ortaya ç›kar›yor. Dünyan›n pratik yaflamdaki
ihtiyaçlar› oldukça süratli de¤ifliyor. Bu
aç›dan iyi bir e¤itim, her zaman de¤erini
koruyabilen ve de¤iflen ihtiyaçlara göre
güncel kalabilmenin araçlar›n› veren bir
mesleki donan›m sa¤lamal›.

Bilgi ça¤›?
Devaml› duydu¤umuz bu terimi biraz

açmakta yarar var. Bilgi ça¤› bazen
bilgisayar ile özdefllefltiriliyor. Bilgisayar
önemlidir, ama bilgi ça¤›n›n özü de¤il bir
arac›d›r.

Ö n c e  g ü n ü m ü z d e  d ü n y a n › n
mesleklerimizi icra etti¤imiz ortam›n önemli
parametrelerini, yani ekonomik alt yap›y›
aç›klamaya çal›flal›m. Tarihte hemen her
dönem, üretimdeki en önemli girdinin ad›yla
an›l›yor: tafl devri, bak›r devri, demir devri…
Hatta demir ça¤›n› izleyen son dönemlere
plastik devri demek arzusunda olanlar da
var. Bütün bu dönemlerde, endüstri ça¤›

dahil üretimdeki en önemli girdi madde.
Tafl devri ile endüstri ça¤› aras›ndaki fark
nitelik olarak az: ikisi de maddenin en
büyük girdiler oldu¤u üretim türlerine
dayanan ça¤lar.

‹çinde bulundu¤umuz yeni döneme bilgi
ça¤› ad› veriliyor. Tarihin her döneminde
bilgi önemli idi. Tafl devrinde de daha iyi
yontulmufl tafl imali için, endüstri
döneminde de madenleri daha iyi iflleyip
daha iyi kullanmak için bilgi laz›md›. Bilgi
ça¤›ndan kastedilen bu de¤il. Bilginin
rolünde çok temel bir de¤ifliklik ortaya
ç›k›yor. Endüstri ça¤›nda bilgi, ana girdi
maddenin yan›nda, ikincil derecede.
Örne¤ in ,  endüst r i  devr imin in
sembollerinden olan lokomotifi ele alal›m.
Bir lokomotifin de¤erini oluflturan girdiler
içinde en önemlisi madde. Yüksek
teknoloji ürünlerine bakt›¤›m›zda, mesela
de¤eri 500 dolar olan oldukça alt düzeyde
bir teknoloji ürünü, bir televizyonu
düflünelim. Bu rakkam içinde maddenin
de¤eri belki de %10’dur. Keza bir ilaçta,
bir elektronik cihazda, bir Awacs
uça¤›nda, bilgisayarda madde girdisi
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Hayata anlam
aray›fl›m›z bütün

ömrümüz
boyunca sürüp

gidiyor. Ne kadar
iyi donat›lm›fl

isek, bu
çabam›zda o

kadar baflar›l›
oluyoruz.

Bu, e¤itimin
bireysel ve

kültürel boyutu;
bazen de gözden
kaçan en önemli
bir boyutu. ‹yi bir
e¤itim, insanl›¤›n
temel de¤erlerini

iyi teflhis edip,
gerekli donan›m›

sa¤lamal›d›r.

Bilgi Ça¤›, Ekonomisi ve
E¤itimi
Prof. Dr. Attila Aflkar

DOSYA

CAN SALIK
> MBA 2. s›n›f
 “Dört y›l burada fizik bölümünde okudum. MBA yapmaya
karar verdi¤imde, alternatifler içinde en iyisinin buras›
oldu¤unu düflündü¤üm için Koç Üniversitesi’ni tercih
ettim. Hocalar›m›z kendi alanlar›n›n en iyileri. Zaten,
seçilen MBA ö¤rencileriyle tan›flt›¤›mdan dolay› kaliteyi

biliyordum. MBA afl›r› yo¤un oldu¤u için sosyal hayata pek zaman ay›ram›yoruz.”
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toplam›n içinde çok az. Bilgisayar›m›z› çal›flt›rmak
için kulland›¤›m›z yaz›l›mda ise hiç madde girdisi
yok. Bu örneklerin sergilemeye çal›flt›¤› iki temel
olgu var: Bilgi, üretimin içinde çok büyük bir yer
tutuyor ve bilgi bir mal olarak üretiliyor,
pazarlan›yor, al›n›p sat›l›yor. ‹flte bilginin
kullan›lmas›ndaki bu temel de¤ifliklikle, bilgi
ça¤› endüstri ça¤›ndan çok farkl› bir nitelikte.
Bilgi ile madde aras›nda çok önemli bir fark da
var. Madde kullan›ld›kça azal›r, fiyat› artar.
Bilgide ise durum tam tersidir: bilgiyi kulland›kça
miktar› artar, fiyat› ise azal›r. Petrol, demir ve
çeli¤in çok büyük oranda girdi¤i bir mal›n maliyeti
uzun dönemde artmaktad›r. Buna ra¤men, bir
bilgisayar›n gücü artmakla beraber, fiyat›
düflmektedir. Örne¤in, 1977 y›l›nda 70 milyon
dolarl›k bir bilgisayar› bir gece yar›s›, sekiz
saatli¤ine, o gün için büyük say›lan bir
problemimin çözümünde kullanabilmek için özel
bir izin sa¤lamaktan çok büyük bir memnunluk
duymufltum. fiu anda hepimizin masas›ndaki bin
dolarl›k bir bilgisayar bu çaptaki bir ifli görüyor.

Bilgi ça¤›n›n ekonomisi ve bunun teorisi?
Klasik ekonomi teorisinde en önemli kavram

denge kavram›d›r. Ekonomik sistemler dengeyi
bulmaya yönelir. Bunun temel nedeni, ekonominin
azalan rand›manlar kanununa göre yönlenmesidir.
Nas›l oluyor? Endüstri ça¤›ndaki en önemli
girdilerin madde oldu¤unu gözledik. Bunlar›
kulland›kça, fiyatlar› art›yor. Azalan rand›manlar
ekonomide bir fren görevi yaparak sistemin
dengeye gelmesini sa¤l›yor. Bu azalan
rand›manlar kanunu klasik fizikteki sürtünmenin
görevini yap›yor. Mesela bir sal›nca¤›, flöyle bir
itip b›raksak; bir süre sonra sürtünme, yani enerji
kay›plar› nedeniyle sal›ncak denge durumu olan
hareketsiz hale geliyor. Klasik fizik de dengenin
temel kavram oldu¤u bir yap›dad›r. Bu aç›dan
azalan rand›manlar kanunu ile enerji kayb›n›n
temel bir do¤a kural› olmas› nedeniyle, klasik
fizik ve klasik ekonomi teorileri birbirine benzer,
birbirini etkilemifltir; benzer kavramlar kullan›rlar.

Yüksek teknoloji ürünlerinde, bilginin mal olarak
bir temel girdi oldu¤unu ve kulland›kça bilginin
ucuzlad›¤›n› gözlemifltik. Bu, endüstri ça¤›ndaki
temel girdi olan, maddenin kulland›kça
pahal›laflmas›n›n tam tersi bir durum. Yani
azalan rand›manlar kanunu yüksek teknoloji
ürünlerinde ve bilgi ekonomisinde pek geçerli
de¤il. Azalan rand›manlar kanunu önemini
kaybedince, ekonomik sistemi dengeye getirecek
mekanizma kalmayacakt›r. Bu olgu, yeni bir
ekonomi teorisi gerektiriyor. Yeni ekonomi
teorisinin baz› özellikleri belli. Ekonomik sistemde,
büyük bir temel denge konumu yerine, bir çok

zay›f denge konumlar› olacak. Bu denge
konumlar›n› birbirine süreklilik içinde
ba¤layabilmek için sistem nonlineer olacak ve
bu nonlineer sistem de çeflitli denge konumlar›
içinde gidip gelecek. Bu gidip gelmeler ve
nonlineerlik de sistemin davran›fl›na kaotik
özellikler getirecek. Kaos o kadar da korkulacak
birfley de¤il. Ancak, sistemin ve bireylerin çabuk
uyum sa¤lamas›n› gerektirecek.

Bilgi ça¤›nda e¤itim sistemi nas›l olmal›?
Endüstri ça¤›nda, bilgiye ulafl›lmas› zordu.

Bunun do¤al sonucu olarak, insanlar bilgiyi
ak›llar›nda tutmak zorunda idi. ‹nsan akl›nda
tutulabilecek bilginin miktar› da s›n›rl›
oldu¤undan, daha az alanda bilgiyi daha
derinli¤ine tutmak yeterli oluyordu. Buna da
“uzmanlaflma” diyoruz. E¤itim sosyologlar›,
mesleklerde uzmanlaflmadaki temel oluflumu,
yani ilgilenilen dar bir bilgi kümesindeki seçicili¤i,
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ENG‹N
KURUTEPE
>  Elektronik ve
Bilgiyasar
Mühendisli¤i

“Elektronik ve Bilgiyasar bölümlerinde double
major yap›yorum. fiu anda 3. s›n›f bitti, 4’e
geçtim. Geçen sene mühendislere yönelik bir
de¤iflim program› çerçevisinde University of
Pennsylvania’ya gittim. Orada ald›¤›m dersleri
buraya sayd›raca¤›m. Burada dördüncü s›n›f›
bitirip mezun olaca¤›m. Üniversite s›nav›na
girdi¤imde Bo¤aziçi Makina ile Koç Elektronik
burslu aras›nda karars›z kalm›flt›m. Sonra Koç’u
seçtim. Koç’ta hayat güzel. Kampüs güzel.
Hocalar›m›z dünya çap›nda tan›n›yor. Özellikle
elektronik bölümünün hocalar› çok iyi. Birinci
s›n›fa bafllad›¤›mda okul çok tenhayd›. fiimdi
daha kalabal›k, sosyal hayat hareketlendi.”

Üniversiteler ö¤rencilerini,
baz› yönleri ham kalsa da,

birer "p›rlanta" olarak
haz›rlamal›; ifl hayat› da

bu ham p›rlantalar›
flekillendirerek, uygulama
süreçlerini ö¤reterek, bu
p›rlantalar›n p›r›lt›lar›n›

art›rmal›.
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Bilgi ça¤› bazen bilgisayar ile
özdefllefltiriliyor. Bilgisayar önemlidir,
ama bilgi ça¤›n›n özü de¤il bir arac›d›r.

 "d›fllay›c›" (‹ngilizcesi: segregationist)
bir bilgi edinme yöntemi olarak
tan›ml›yorlar.

Bilginin kulland›kça artt›¤›n› ve
ucuzlad›¤›n› gördük. Bunun sonucu
olarak bilgi ça¤›nda bilgi gayet bol,
bilgisayarlar ise bilgiye ulaflmay› ve
ifllemeyi kolaylaflt›r›yor. Bilginin çok
olmas› nedeniyle hepsinin ak›lda
tutulmas› zor; bilgiye ulaflman›n kolayl›¤›
nedeniyle de fazlaca bilgiyi ak›lda
tutmaya gerek yok. Dolay›s›yla, bilgi
ça¤›nda teferruatlar› hat›rda tutmak
yerine, bunlara ulaflabilmek ve ulafl›lan
bilgileri birlefltirerek sonuçlar almak
daha önemli oluyor. E¤itim sosyologlar›
bu olguyu "birlefltirici" (‹ngilizcesi:
Integrationist) bir yöntem olarak
tan›ml›yorlar.

Bilgi ça¤›n› düflünürken flu üç önemli
boyut ortaya ç›kt›: bilgi bol, bilgiye
ulaflmak kolay ve bilgi de¤iflken.
Dramatik olsun diye "de¤iflim tek
de¤ iflmeyen  fley"  dey i fl in i  de
hat›rlayabiliriz. Ortam› bu flekilde

belirleyince, yöntem de kendili¤inden
flekilleniyor: bilgiyi akl›m›zda tutmaya
çal ›flmayaca¤›z ,  yani  ezberden
kaçaca¤›z; bilgiye ulaflman›n ve
sentezlemenin yöntemlerini ö¤renece¤iz;
de¤iflikli¤e karfl› direnci daha yüksek
olan temel bilgilere a¤›rl›k verece¤iz,
yani teferruatla u¤raflmayaca¤›z. Bilgi
de flöyle bir hiyerarfli izliyor: veri (‹ng:
data), malumat (‹ng: information), bilgi
(‹ng: knowledge) ve us (‹ng: wisdom).
‹yi bir e¤itim kifliyi bu yap›n›n her
kademesine hakim olabilecek bir flekilde
donatmal›d›r.

Yukar›daki analiz öncelikle üniversite
e¤itimine ait. Bununla beraber, üniversite
için söylediklerimizin önemli bir k›sm›n›,
orta ö¤renim içinde söyleyebiliriz. Epeyce
uzun bir zamand›r, orta ö¤renimin mesleki
beceriye a¤›rl›k vermesi söylenmekte ve bu
da çok taraftar toplamaktad›r. Bu konu
ayr› bir inceleme gerektirir. Ancak k›saca,
çok erken mesleki e¤itimin mahzurlar›n›
da göz ard› etmemeliyiz. E¤itimciler çok
erken beceriye dayal› uzmanlaflman›n, uzun
dönemde yarat›c›l›¤›n azalmas›na yol
açt›¤›n› saptamaktad›rlar. Sadece beceri
veren e¤itimlerin, uzun sürede verimsizli¤e
yol açt›¤› da e¤itim ekonomistleri taraf›ndan
dile getirilmektedir. K›sa zamanda üretken
olabilecek insan gücüne yönelik meslek
e¤itimlerinde de, temel bir formasyonun
önemine dikkat çekilmektedir. Böylece, bu
meslek sahiplerinin, daha uzun süreyle
etkili ve verimli çal›flmalar› kabil olaca¤›
belirtilmektedir.

Koç Üniversitesi e¤itim sistemi bilgi
ça¤›na nas›l cevap veriyor?

Koç Üniversitesi e¤itim programlar›nda
"çekirdek" (core) program çok önemli bir
rol oynuyor. Bu genel formasyon program›
iki amaca hizmet ediyor. Öncelikle, insanl›k
bilgi miras›n›n genifl bir yelpazesine
ulaflarak, bireyin hayat›na anlam
katabilmek için araçlar veriyor. Ayn›

zamanda, bu araçlar çeflitli bilim dallar›n›n
girifl düzeyindeki temellerinden ve temel
becerilerden olufluyor. Dolay›s›yla kifli,
ö¤rencili¤i bittikten sonra dahi, ilave yeni
bilgiler edinmek istedi¤i alanlarda bir
temele sahip oluyor. Mesleki alan
derslerimiz, bir alanda ehliyet kazanmay›
sa¤l›yor. Meslek dersleri ana konulardan
olufluyor ve teferruatlarla zihni doldurmayan
bir yaklafl›m içinde veriliyor. Bunun nedeni
flöyle: Temel bilgiler zaman›n tahribat›na
karfl› dayan›kl›; zaman içinde süratle
de¤iflen bilgiler, daha ziyade, ifl yapma
yöntemleri ve ifl süreçleri. Dolay›s›yla, her
mesle¤in temel bilgilerine a¤›rl›k vermek
ilerisi için iyi bir yat›r›m. Meslekler
kayboluyor, yeni meslekler ortaya ç›k›yor.
Ama bu yeni meslekler de temel do¤a ve
toplum yasalar› üzerine infla ediliyor. ‹fl
hayat› da art›k bir okul. Hatta,
uygulamadaki ifllem ve yöntemlerde ifl
hayat› üniversiteden daha da baflar›l›
olabiliyor. Dolay›s›yla, mesleklerin icras›nda
ifl hayat› da süreçler ve yöntemler aç›s›ndan
e¤itimin devam etti¤i ortamlar.

Sonuç
Üniversiteler ö¤rencilerini, baz› yönleri

ham kalsa da, birer "p›rlanta" olarak
haz›rlamal›; ifl hayat› da bu ham p›rlantalar›
flekillendirerek, uygulama süreçlerini
ö¤reterek, bu p›rlantalar›n p›r›lt›lar›n›
art›rmal›. Temel bilgi ve becerilerle
donat›lm›fl, bilgiye ulaflmay› ve sentezlemeyi
bilen mezunlar etkinlikle çal›flabilecekler
ve zaman içindeki de¤iflikliklere rahatl›kla
ayak  uydurup  günce l l i k l e r in i
koruyabileceklerdir.

‹yi bir e¤itim, her zaman
de¤erini koruyabilen ve
de¤iflen ihtiyaçlara göre

güncel kalabilmenin
araçlar›n› veren bir
mesleki donan›m

sa¤lamal›.

ATT‹LA AfiER
>  Kimya, Haz›rl›k

“Gelece¤im için en
iyisi oldu¤unu
düflündü¤üm için
Koç Üniversitesi’ni tercih ettim. Kendi bölümümde
yüksek lisans ve doktara yapmak istiyorum.
Üniversitemizin uluslararas› ba¤lant›lar› çok iyi.
Bu üniversitenin bir ö¤rencisi olarak Almanya,
ABD gibi ülkelere gitme flans›m›n daha yüksek
oldu¤una inan›yorum. Okulumuzun e¤itimi ve
akademik kadrosu çok güçlü. Asl›nda ilk
geldi¤imde üniversiteyi sosyal hayat aç›s›ndan
pek yeterli bulmad›m. Ama son günlerde sosyal
hayat biraz h›zland›. fiimdi memnunum. Umar›m
daha iyi olur. Yurtta kal›yorum. Arkadafl çevresi
çok iyi. Her zaman arkadafllarla birarada olmak
iyi oluyor. Güzel sohbetler oluyor, aktivitelere
kat›l›yoruz. “
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oç Üniversitesi’nin kuruluflu tam
bir macera. Bu macera nas›l bafllad›?

Sene 1990. Bir gün Koç Holding’ten
telefon geldi, Yüksel Pulat Bey beni
görüflmeye ça¤›rd›. Ben Koza ‹nflaat’›n
Genel Müdürüyüm o esnada. Holding’e
gittim. Yüksel Bey bana üç teklifle geldi.
Bunlardan ikisi ifl pozisyonlar›,
üçüncüsü ise Koç Üniversitesi’nin
kurulmas›nda çal›flmakt›. Günlerden
cumayd›. Eve gidip eflime dan›flt›m.
Düflündükten sonra üniversitenin
kuruluflunda yer almay› tercih ettim.
1990 senesinin Mart ay›yd›. O gün
bugündür üniversitenin her türlü ifli ile
ilgili çal›flt›m, çal›flt›k. Bu tek kiflilik
bir ifl de¤il, çok yo¤un mesai gerektirdi.
Müthifl bir tak›m oyunu oynand›. ‹nflaat,
hukuki süreç, arazi, resmi ifller gibi
konularla Rektörlü¤ün u¤raflmas›n› arzu
etmedik. Vehbi Koç Vakf› ile Koç Holding
tüm bu görevleri yüklendi.

>> Nas›l bir üniversite hedeflendi?
Üniversite kurulma karar› kesinlefltikten
sonra, nas›l bir üniversite olmas›
gerekti¤i konusunda de¤erli dört
ö¤retim üyesi taraf›ndan bir Olabilirlik
Raporu haz›rlanm›fl ve bu rapor Vehbi
Koç Vakf›’na takdim edilmifl. Buna göre,
küçük ama kaliteli bir üniversite
kurulmas›, üniversitenin zaman içinde
gerekirse büyümesi ama hiçbir zaman
çok büyük bir üniversite seviyesine
gelmemesi düflünülmüfl. ‹lk ciddi
hesaplamalarda 30-35 milyon dolarl›k
bir maliyet ç›kar›lm›fl, sonradan bu
rakam 50 milyon dolara yükselmiflti.
Bu çal›flmalar›n hemen akabinde,
üniversiteyi kurmak istiyoruz diye YÖK’e
müracaat ettik. Onlar bizi Devlet
Planlama Teflkilat›’na yönlendirdiler.
Oradan olur görüflü ald›k. Sonra YÖK’e
döndük. YÖK üniversite kurabilece¤imiz
kanaatine vard›. 1992 senesinde Koç

Üniversitesi’nin resmi kuruluflunu
gerçeklefltirdik. Kanunumuz ç›kt›.
Mütevelli Heyeti kuruldu. Bende Kurucu
Rektör olarak atand›m.

>> Bundan sonra arazi arama
çal›flmalar› bafllad› herhalde...
Zaten har›l har›l arazi ar›yorduk. Vehbi
Bey, “arazi ifli çok önemli ihmal etmeyin”
diye telkinlerde bulunuyordu. Holding’deki
çal›flma odam o zamanlar Vehbi Bey’le
ayn› kattayd›. Vehbi Bey genelde her
akflam ç›karken benim odaya u¤rard›.
“Haydi art›k bitir flu üniversiteyi” diye
beni yüreklendirirdi. Biraz da flakayla
kar›fl›k “amma da bitirdin bu üniversiteyi”
derdi. O dönemde, Bo¤az’da askeri alanlar
küçülüyordu. Deniz Kuvvetleri’ndeki de¤erli
komutanlar, “Bu araziler bugüne kadar
taraf›m›zdan korundu. Bir üniversite
buray› yine korur. Keflke buralarda bir yer
edinseniz” diye bize telkinlerde bulundular.

“Bafllang›çta bir ifli
yapmak için kuvvetli
bir irade varsa tüm
zorluklara ra¤men
baflarabiliyorsunuz.
Bunun en iyi
örneklerinden biri
Koç Üniversitesi’dir”
diyor Koç Üniversitesi
Kurucu Rektörü
Tamer fiahinbafl.
Koç Üniversitesi’nin
kurulufl sürecinde ve
sonras›nda
yaflananlar›n en
yak›n tan›klar›ndan
biri olan
Tamer fiahinbafl’la
görüfltük.

do¤udan yükselir...

>> Suna Han›m hep der ki; “Biz
üniversiteye vermifl oldu¤umuz
yönetim zaman›n› kendi iflimize
verseydik çok daha farkl› bir
noktada olurduk.” Hakikaten
üniversiteye müthifl bir emek,
zaman ve finansman harcand›.
Bir yaz boyunca Suna K›raç, Prof.
Dr. Yavuz Alangoya, ben ve
Hüseyin Öztürk 5 kere Ankara’ya
gittik. Çok s›k›nt›l› günler yaflad›k.
Ben bu zaman zarf›nda Ankara’ya
120 kere gitmiflim.

DOSYA

K

Ifl›k
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Askeri alan olan iki yer bulduk ve onlar›
Mütevelli Heyeti’ne gösterdim. Bu mevcut
oldu¤umuz yeri Mütevelli Heyeti’ndeki
herkes çok be¤endi. Biz asl›nda tam bu
noktada de¤il, bir kilometre güneydo¤uda
bu ifli yapmak istiyorduk. Oras› ola¤anüstü
Bo¤aziçi manzaras› olan bir yerdi. Hala
çok ac›yorum. Buna mani olan geri kafal›
zihniyete ömrüm oldukça k›zmaya devam
edece¤im. Ö¤rencilerimizi bu güzellikten
mahrum ettiler.  Neyse, sonuçta Orman
Bakanl›¤› kamu yarar› oldu¤u için burada
üniversite kurulabilece¤ine karar verdi.
Bunun üzerine resmi müracatlar›m›z›
yapt›k. Bir proje yap›lmas› gerekiyordu. O
projeyi Orman Bakanl›¤›’na kabul
ettiriyorsunuz ondan sonra imar için
müracaatlar bafll›yor. Tüm bu aflamalara
girdi¤imizde o dönemin ‹stanbul Belediye
Baflkanl›¤›’ndan ciddi bir reaksiyon
görmeye bafllad›k. Belediye Baflkan›
Nurettin Sözen sanki arazi elden gidiyor
gibi bir görüfl içine girdi ve bize yard›mc›
olmad›. Koruma Kurulu ile belediye
aras›nda gidip gelen yaz›flmalar s›ras›nda
müthifl bir süre kaybettik. Bakt›k ki ifl
uzuyor, Mütevelli Heyeti karar verdi ve
1993 senesinin Ekim ay›nda Vehbi Bey’in
ilk dersi verdi¤i 200 ö¤rencili
üniversitemizi ‹stinye’de geçici bir
kampüste açt›k. Üniversiteyi açt›k, fakat
senelerce arazi mücadelesi nedeniyle
istedi¤imiz büyüklü¤e ulaflamad›k. Zaten
her sene 200 ö¤renci alarak istedi¤iniz
yere gelmeniz pek mümkün de¤ildi.

>> Koç Üniversitesi Kampüsü’nün
yap›lma süreci nas›l geliflti?
Sonunda Koruma Kurulu’ndan da izin
al›nd› ve ilk düflündü¤ümüz yer olmasa
bile flu anda üniversitenin oldu¤u yerde
inflaat yapma izni verildi. Bize tahsis
edilen bu yer küçük fidanlar›n oldu¤u
a¤açs›z bir aland›. Orman Bakanl›¤›
fidanlar› baflka bir yere nakletti. Sar›yer
Belediyesi’nden de ruhsat ald›k. Fakat
biz inflaata bafllayaca¤›m›z dönemde
buras› S‹T alan› ilan edildi. Büyük bir
mücadelenin sonunda 1997 senesinde
‹nflaat Ruhsat›m›z› ald›k. 1997’nin Eylül
ay›nda inflaat› yapmaya bafllad›k. 1500
ö¤rencilik bir üniversite planlam›flken
1998 senesinin Aral›k ay›nda Mütevelli
Heyetimiz 2470 ö¤renciye ç›kma karar›
ald›. Bir yandan proje yap›yoruz, bir
yandan da projeyi büyütmek durumunda
kal›yoruz. Ç›kan sorunlardan dolay› da
bir an önce inflaat› bitirip üniversiteyi
buraya tafl›mak istiyoruz. Burada hiç
unutamayaca¤›m çabay› projecilerimiz
ve inflaatç›lar›m›z gösterdi. Garanti
‹nflaat, Simko ve Alarko gibi üç büyük
ana müteahhitimiz ve 105 civar›nda
da tafleron firmayla çal›flt›k. ‹ki seneye
yak›n bir sürede 2470 ö¤renciye hizmet
verebilecek boyuttaki proje ve inflaat›
iyiden iyiye ortaya ç›km›flt›. Bafllang›çta
60 bin metrekarelik bir kapal› alan
olarak düflünülen kampüs, inflaat
bitti¤inde 144 bin metrekareye ulaflt›.
Bu herhalde Türkiye’de yap›lm›fl en h›zl›
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Koç Üniversitesi’nde günefl
tam Bilim Kap›s›’n›n alt›ndan

do¤ar. Bafllang›çta bilim
bat›ya do¤udan gitmifltir.
Bundan sonra da gitmeye

devam edecek, biz bu
misyonu tamamlayaca¤›z...

DOSYA

>> ‹ran kökenli mimar›m›z Mozhan Khadem bize derdi
ki; “Günefl do¤udan do¤mufltur ve bat›ya gitmifltir. Bilim
de öyle. Üniversite’nin tasar›m› Do¤u’nun ›fl›¤› hakk›nda
olmal›.” Khadem, bize Attar isimli bir ‹ranl› flairden hep
sözederdi. Attar’›n “Kufllar›n Konferans›” diye bir kitab›
var. Bu kitap Rönesans’› etkilemifl bir kitap. Özellikle
Goethe bu kitaptan çok etkilenmifl. Bu yüzden Bilim Kap›s›
tam do¤u-bat› istikametine yerlefltirildi. Hakikaten Koç
Üniversitesi’nde günefl tam bilim kap›s›n›n alt›ndan do¤ar.
Bafllang›çta bilim bat›ya do¤udan gitmifltir. Bundan sonra
da gitmeye devam edecek. Çünkü biz burada bu misyonu
tamamlayaca¤›z.
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>> Maliyet ifli çok komiktir. 7 milyon dolara, 10 milyon dolara ç›kar diye bafllay›p en
sonunda 172 milyon dolara ç›kan bir kampüs maliyeti, 10 y›ld›r üniversiteye yap›lm›fl 80
milyon dolar civar›ndaki do¤rudan sübvansiyon, Üniversite ‹flletme Fonu olarak ayr›lm›fl
90 milyon dolar. Bunlar› üst üste koyarsan›z 7 milyon dolar diye bafllanan bir hesap 350
milyon dolarl›k bir kaynak tahsisi olarak neticelendi. Bu hesap hatas› de¤il. Bu isteyerek
Türkiye’nin ihtiyac›n› gözönüne alarak katlan›lm›fl bir fedakarl›k.

ifllerden biridir. Hem de¤ifliklikler, hem
inflaat 1.5 seneyi biraz aflan bir sürede
bitti. Gece gündüz, cumartesi pazar
demeden ola¤anüstü bir çal›flma h›z›
i ç i n d e  b u n u  g e r ç e k l e fl t i r d i k .
Üniversitenin aç›l›fl töreni çok heyecanl›
bir gün oldu bizler için. Koç Üniversitesi
Ö¤renci Senatosu Baflkan› Esra Baflak
Durakbafl› aç›l›flta tüm ö¤renciler ad›na
yapt›¤› konuflmada, ‘’Bize güvenin. Biz
bu ülkeyi kurtaraca¤›z” dedi. Gerçekten
bunu duymak çok hofltu. Suna K›raç
dahil, ço¤umuzu a¤latt›.

>> Koç Üniversitesi’nin bugün geldi¤i
noktay› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Bafllang›çta bir ifli yapmak için kuvvetli
bir irade varsa tüm zorluklara ra¤men
bunu gerçeklefltirebiliyorsunuz. Bunun
en i y i  ö rnek le r inden b i r i  Koç
Üniversitesi’dir.  Baflka kurumlar
olsayd› bu ifli çoktan b›rak›rlard›. Vehbi
Bey’in, Suna K›raç’›n, Rahmi Koç’un,
Semahat Arsel’in inanc› hiç tükenmedi.
Koç Ailesi bu kadar güçlü bir irade ile
devam etti¤i için bugüne geldik. Sadece
Koç Ailesi de¤il, çal›flanlar olarak bizler
de bu iflin mücadelesini yapt›k. Ailenin
vazgeçme noktas›na geldi¤i alanlarda
biz, “bu ifli baflaraca¤›z” dedik. Sonuçta
bu parlak noktaya geldik.

Hala üniversitenin s›k›nt›lar› var.
Bunlar›n bir k›sm› bürokrasiyle ilgili
s›k›nt›lar. Aç›lm›fl olan baz› davalar
var. Onlar neticelenmeye bafllad› ama

üniversite art›k parlak bir noktada.
Fevkalade kaliteli ö¤rencilerimiz var.
Tesislerimiz herfleye uygun. Ö¤retim
üyelerimiz devaml› ödüller al›yorlar.
Üniversitemizde müthifl araflt›rmalar
yap›l›yor. Gençlerimiz yüksek lisans
yapmak için çok iyi üniversitelere kabul
ediliyorlar. Üniversitemizin Mütevelli
Heyeti bir Stratejik Plan kabul etti: 3000
lisans, 500 yüksek lisans olmak üzere
3500 ö¤renciye ç›kma karar› ald›k.
Bizim ö¤rencilerimizin yüzde 25’i baflar›
bursu, yüzde 5’i ihtiyaç bursu olmak
üzere yüzde 30’u tam bursludur. Hatta
çal›flma karfl›l›¤› burslar›m›z› da
düflünürsek bu oran yüzde 33-38’lere
yükselir. Bu burslar Vehbi Koç Vakf›
taraf›ndan finanse edilir.

>> Ö¤renci say›s› 3500’e ç›kt›¤›nda
kapasite yeterli olacak m›?
En büyük avantaj›m›z ayn› mimar›n tüm
üniversiteyi ileriye do¤ru projelendirmifl
olmas›. Üniversitenin sonraki y›llarda
ne  flek i l de  büyüyece¤ i  b i z im
taraf›m›zdan kesin olarak biliniyor. fiu
anda maalesef bizim üniversitenin
“Ulafl›m Var›fl Noktas›” tamam de¤il.
Bu var›fl noktas›n›n üstündeki a¤açlar›n
nakledilmesi laz›m. Bunun alt›na 570
arabal›k bir kapal› otopark yapaca¤›z.
Kapal› otopark›n üstüne üniversitenin
var›fl noktas› yap›lacak. Bu var›fl noktas›
bitti¤i zaman rektörlü¤ün önündeki
verev meydan kare bir meydana

dönüflecek. Burada
yap›lacak binada
büyük bir oditoryum,
küçük bir müze ve
küçük bir misafirhane
yer alacak. Ö¤retim
üyelerimiz için baz›
i l a v e  l o j m a n l a r
yap›labilir. Henüz izin
alamad›¤›m›z için
yapamad›¤›m›z bir
yang ›n  emn i ye t ,
itfaiye ve güvenlik
binam›z var. Önümüzdeki dönemde
ö¤renci say›s›n› 3500’e ç›kar›labilmesi
için gerekli tesislerimiz var. Sadece
yat›l› k›sma 1000 ö¤rencilik yeni bir yer
yapaca¤›z ve yemek bölümüne baz›
ilaveler yap›lacak. Bu ifller sona
erdi¤inde buras› belli bir zaman içinde
projelendirilmifl ve tamamlanm›fl bir
üniversite olacak.

>> Üniversite’nin ‹ngilizce
e¤itim yapmas› konusu çok
önemli bir s›k›nt› getirdi bize. O
dönemde Türkiye’deki ‹ngilizce
lisans e¤itimine biraz farkl›
bak›l›yordu. Büyük bir heyecanla
Ankara’ya git t im.  Fakat
bak›yorum fevkalade zor bir
karar olacak. Biz ise ‹ngilizce
e¤itim verme konusunda
azimliyiz. Üniversiteleraras› Kurul
Baflkan› Prof.  Dr.   Can
Özflahino¤lu bu karar› ç›kard›.
Benim 11 yafl›ndan itibaren
Tarsus Amerikan Koleji’nde yan
s ›rada oturdu¤um s ›n › f
arkadafl›m. Ona bu konuda her
zaman flükran borçluyuz.

SONAT TOKUÇ
>  MBA 1. s›n›f

“Üniversitemizin
olanaklar› çok güzel.
Koç Üniversitesi
insan› gelece¤e iyi haz›rlayan bir okul. Buras›
sayesinde hayata kendimizi daha haz›r
hissediyoruz. fiirketlerle olan görüflmelerde
Koç Üniversitesi mezunu olman›n büyük
bir avantaj sa¤lad›¤›n› düflünüyorum. “
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‹

DOSYA

‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
Fakültesi
Prof. Dr. Mete Soner > Dekan

ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
Üniversitemizin kurulufluyla birlikte

1993 y›l›nda aç›ld›. Uluslararas› ‹liflkiler,
Ekonomi ve ‹flletme bölümlerinde verdi¤imiz
lisans e¤itiminin yan›s›ra,  Fakültemizde
‹flletme Enstitüsü taraf›ndan yönetilen
‹flletme yükseklisans, MBA, ve yönetici
yükseklisans, EMBA programlar› da  yer
al›yor. Fakültemizde yap›lan uluslararas›

düzeydeki çal›flmalar,
Üniversitemizin ad›n›n
bilimsel kurulufllar
a r a s › n d a  h › z l a
yay›lmas›n› sa¤lad›.
MBA program›m›z sürekli
olarak ülkemizde en
öndeki program olarak
de¤erlendiriliyor. Ekonomi
Bölümümüz ise Avrupa
‹ktisat Derne¤i’nin
a r a fl t › r m a s › n d a
uluslararas› bilimsel
dergi lerde yap›lan
yay›nlar itibar›yla 1994-
1 9 9 8  d ö n e m i n d e
Türkiye’de birinci s›rada
yer ald›.
    Fakültemiz aç›s›ndan
bir baflka sevindirici

kriter ise ö¤rencilerimizin ifl dünyas›ndaki
baflar›lar›. Kuruluflumuzdan 10 y›l gibi
 k›sa bir süre geçmesine ra¤men bu
programlardan 1500’ün üstünde
ö¤rencimiz mezun oldu ve ço¤u
mezunumuz flu an önemli yönetici
kadrolar›nda bulunmaktad›r. Mali kriz
öncesi kifli bafl›na ortalama 2.5 ifl teklifi
alan ö¤rencilerimizin baflar›s›n›,
sektörlerdeki daralmalar bile etkilemedi.
Mezunlar›m›z daha okullar›n› bitirir
bitirmez birçok ifl teklifiyle karfl›lafl›yorlar.
Mezunlar Derne¤imizin üyeleri de genç
ö¤renci arkadafllar›na her konuda
önderlik etmekte ve ülkemizde etkin bir
Koç Üniversitesi camias› oluflmaktad›r.

Rumelifener Kampüsümüzdeki ö¤renci
profilimiz baflar›m›z›n bir baflka
göstergesi. Her y›l üniversite yerlefltirme
s›nav› ile ‹flletme Bölümü 120, Ekonomi
80 ve Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü 60
ö¤renci al›yor. Yaklafl›k 1.5 milyon

ö¤rencinin kat›ld›¤› bu büyük yar›fltan
sonra burslu ya da paral› olarak
Fakültemize girebilmek oldukça zor.
Ö¤rencilerimizin bu zorlu s›navdaki gurur
duydu¤umuz baflar›lar›ndan belki daha
önemlisi ise Koç Üniversitesi’nin onlara
sundu¤u e¤itim imkanlar›d›r. Ortak
paydada buluflabilecek düzeyde
e¤itimden geçen ö¤rencilerimizin
aras›ndaki ortaö¤renim kaynakl› e¤itsel
de¤iflikl ik ler  mezuniyete do¤ru
azalmaktad›r. Ö¤rencilerimiz ülkemizin
de¤iflik bölgelerinden, farkl› birikimler
ile üniversitemize gelmelerine ra¤men
bu durum lehte yönde olumlu olarak
de¤ifliyor. Bu sene fakültemizden mezun
olacak 150 ö¤renci aras›nda not
ortalamas› itibari ile ilk 10’a giren
ö¤rencilerimizden befli burssuz di¤er
befli ise burslu olarak okuyan
ö¤rencilerimizdi.

MEL‹S ZORLUO⁄LU
>  Uluslararas› ‹liflkiler, 2. s›n›f

“Koç Üniversitesi’ne giriflim biraz tesadüfi oldu
ama çok memnunum. Akademik aç›dan da
sosyal hayat aç›s›ndan da Koç Üniversitesi’nde
olman›n beni çok gelifltirdi¤ine inan›yorum.
Derslerimiz çok yo¤un geçiyor. Bu yüzden
festivallerin olmas› bizi rahatlat›yor.”
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Bizleri baflar›ya
tafl›yan

misyonumuzun
ana noktas›

hem e¤itim kalitesi
hem de bilimsel

araflt›rma yönünden
uluslararas› düzeyde

bir kurum
oluflturmaya

dayanmaktad›r.

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


Ayr›ca, her y›l onlarca ö¤rencimiz
lisansüstü ve doktora düzeyinde
e¤itimlerine  dünyan›n sayg›n ö¤retim
kurumlar›nda tam burslu olarak devam
etmektedir. Ö¤rencilerimizin baflar›lar›yla
ilgili söyleyebilece¤imiz bu y›lki en somut
örneklerden biri ise Ekonomi Bölümü
ö¤rencisi Ufuk Akçi¤it. Ufuk Akçi¤it
baflvurdu¤u bütün programlara -ki
bunlar aras›nda MIT, Harvard, Princeton
ve Stanford bulunmaktad›r- tam burslu
olarak kabul edildi. Bu y›lki baflar›l›
isimlerden biri de doktora e¤itimini
burslu olarak Harvard’da sürdürecek
olan Ekonomi Bölümü ö¤rencilerimizden
Onur Mumcu. Onur ve Ufuk gibi
akademik hayatta ve ifl dünyas›nda
baflar›l› olan ö¤rencilerimiz hepimizin
gurur kayna¤› oluyor.

Bu h›zl› baflar›n›n en önemli nedeni,
kuruluflta misyonumuzun çok do¤ru olarak
tan›mlanmas› ve Vehbi Koç E¤itim Vakf›’n›n
sa¤lam yat›r›mlar›d›r. Vehbi Koç E¤itim
Vakf›’n›n sa¤lam›fl oldu¤u kaynaklarla
bilgi-ifllem sistemi, kütüphane gibi bir
üniversite için zorunluluk arzeden alanlarda

büyük çapl› yat›r›mlar yap›lm›fl, ö¤renci,
ö¤retim üyesi ve çal›flanlar›n kullan›m›na
aç›lm›flt›r. Bir bütün olarak Rumelifeneri
Kampüsümüz e¤itime ba¤›fllar›n çok yüksek
düzeyde oldu¤u Kuzey Amerika ülkelerinde
bile görülmemifl olanaklara sahiptir.

Bizleri baflar›ya tafl›yan misyonumuzun
ana noktas› ise hem e¤itim kalitesi hem
de bilimsel araflt›rma yönünden
uluslararas› düzeyde bir kurum
o l u fl t u r m a y a  d a y a n m a k t a d › r .
Fakültemizin yo¤unlaflt›¤› alanlarda,
ülkemiz ile uluslararas› düzey aras›ndaki
fark›n di¤er alanlara göre daha büyük
olmas›, bizlere farkl› bir  görev de yükledi.
 Geçti¤imiz on y›l içerisinde bu yönde
önemli ad›mlar att›¤›m›z inanc›nday›z.
Bunun en önemli kan›tlar› MBA
program›n›n ve Ekonomi Bölümü’nün
daha öncede belirtilen birincilikleridir.
‹flletme Bölümü ö¤retim üyelerimizin
MBA program›ndaki bu baflar›lar›,
‹flletme lisans program›na da do¤al
olarak yans›maktad›r.  Ekonomi
Bölümümüzün kurulufl aflamas›nda
yakalad›¤› baflar› ise fakültemizin

büyümesi ile daha da
a r t a r a k  d e v a m
etmektedir. Uluslararas›
‹liflkiler Bölümü ise
ülkemizin önde gelen
hocalar›n›n kat›l›mlar›
ile büyümektedir.
Fakültemizde uluslaras›
düzeyde e¤itim veren,
güncel bilgileri yak›ndan
takip eden ve dünya
çap›nda araflt›rmalara
k a t › l a n  ö ¤ r e t i m
görevlilerimiz, ö¤renci
say›s›n›n minimum
oldu¤u dersliklerde
birikimlerini ö¤rencileri
ile paylaflmaktad›rlar.
Say›lar› bu sene 50’yi geçen fakültemiz
hocalar›n›n hepsi yurt d›fl›nda çok sayg›n
kurulufllarda e¤itim görmüfller,
çal›flm›fllar ve birçok ödüller alm›fllard›r.
Sürekli olarak uluslararas› yay›n
yapmakta, konferanslara kat›lmakta ve
ülkemiz sorunlar› ile ilgilenmektedirler.
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ALTUN
GÜLERMAN
>  ‹flletme,
1. s›n›f

“Koç Üniversitesi’nde olmak bence bir
ayr›cal›k. Ald›¤›m›z e¤itim, hocalar›m›z ve
arkadafllarla iliflkilerimiz çok iyi. Zaten 2000
kiflilik bir okulda okuyoruz. Gruplaflma yok.
Herkes birbiri ile iyi geçinmeye çal›fl›yor.
Okulumuz flehre oldukça uzak. Bu yüzden
çok rahat d›flar› ç›kamad›¤›m›z için sosyal
hayattan biraz uzak kal›yoruz. Bahar
Festivali, San Remo tarz› flenlikler oldu¤u
zaman ya da ayda bir kez hafta içi
partilerimiz oldu¤u zaman gerçekten
e¤lenebiliyoruz.”

Bu sene
fakültemizden
mezun olacak
150 ö¤renci
aras›nda not
ortalamas› itibari
ile ilk 10’a giren
ö¤rencilerimizden
befli burssuz, di¤er
befli ise burslu
olarak okuyan
ö¤rencilerimizdi.
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DOSYA

Fen, ‹nsani Bilimler ve
Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Ersin Yurtsever > Dekan

en ‹nsani Bilimler ve Edebiyat
Fakültesi, ö¤renci say›s› aç›s›ndan

üniversitenin en küçük fakültesi olmakla
beraber e¤itim aç›s›ndan da en büyük
yükünü tafl›maktad›r. Koç Üniversitesi’ni,
Türkiye’deki di¤er üniversitelerden ay›ran
özelliklerin aras›nda, e¤itim sistemini
bir çekirdek program etraf›nda kurmas›
en önde yer almaktad›r. Küreselleflmenin
ve h›zla geliflen teknolojilerin etkisi,
e¤i t im alan›nda da kendis in i
göstermektedir. Günümüzde sadece bir
alanda çal›flabilen insana ihtiyaç gittikçe
azalmaktad›r. Bunun sonucunda,
üniversiteden mezun olanlar›n, de¤iflik
o r t a m l a r a  ç o k  ç a b u k  u y u m

sa¤layabilmeleri, çok kültürlü gruplarda
rahatl›kla çal›flabilmeleri ve yenilikleri
takip edip kolayl›kla de¤iflebilmeleri
gerekmektedir. Koç Üniversitesi’ndeki
çekirdek e¤itim, böyle bir mezun
yetifltirmeye yöneliktir ve bu program›n
önemli bir k›sm›n› da fakültemiz
sa¤lamaktad›r. Psikoloji, Sosyoloji,
Felsefe, Fen, Matematik, ‹statistik, Dünya
Medeniyetleri, Devrim Tarihi, Türkçe ve
‹ngilizce dersleri her ö¤rencinin ilk iki
y›lda ald›¤› derslerin ana çat›s›n›
oluflturmaktad›r.

Bu programdaki dersler, sürekli olarak
de¤erlendirilmekte ve daha yararl›
olmalar› konusunda çal›flmalar

yap› lmaktad›r .  Aç›k
söylemek gerekirse, bir
t e m e l  b i l i m  v e y a
mühendislik ö¤rencisine
antropoloji ö¤renmesinin
veya ayn› flekilde bir
sosyal bilimciye de fizik
ö¤renmesinin yararlar›n›,
hele ilk y›llarda anlatmak
hiç de kolay olmuyor.
Genelde bu derslere
neden bu kadar önem
verildi¤ini, mezuniyete
yak ›n  veya  mezun
o l d u k t a n  s o n r a
g ö r d ü k l e r i n i n  d e

fark›nday›z.  Bu nedenlerle de,
ö¤rencilerimize kendi alanlar›n›n
d›fl›ndaki kiflilerin nas›l düflündüklerini
ve olaylara nas›l yaklaflt›klar›n› çok iyi
bir flekilde anlatmam›z›n önemli oldu¤u
görüflündeyiz. Fakültenin önemli
misyonlar› aras›nda, bu ça¤dafl ve temel
e¤itimi sa¤lamak yer almaktad›r. Tabii
ki, çekirdek e¤itim derken kendi
alanlar›m›zdaki e¤itimi de ikinci plana
atm›yoruz. Fakültemiz alt› bölümden
(Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Matematik,
Fizik ve Kimya) oluflmaktad›r. Her
programdaki ö¤renciler, alanlar›n›n
temel dersleri yan›nda seçimli baz›
sahalarda yo¤un e¤itim görmektedirler.
Bu ders programlar› da devaml› olarak
de¤erlendirmekte ve gerekli görülen
de¤ifliklikleri de yap›lmaktad›r.

Böyle iddial› bir e¤itim program›n›
gerçeklefltirmenin yolu iyi bir e¤itim
kadrosunu oluflturmakla bafllar.
Fakültenin akademik kadrosu hemen
hemen tamamlanm›fl durumdad›r.
Eksiklerin bulunmas›n›n nedeni, bizim
ö¤retim üyelerinden çok yüksek
beklentilerimizin olmas› ve ancak bu
beklentiler sa¤land›¤› takdirde
kendilerini kadromuza davet etmemizden
kaynaklanmaktad›r .  K›saca bu
beklentileri özetlersek, a) iyi bir e¤itimci
olmas›, b) iyi bir araflt›rmac› olmas› ve

Fakültemiz
Psikoloji, Sosyoloji,
Tarih, Matematik,

Fizik ve Kimya
bölümlerinden
oluflmaktad›r.

Her programdaki
ö¤renciler,

alanlar›n›n temel
dersleri yan›nda

seçimli baz›
sahalarda yo¤un

e¤itim
görmektedirler.
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c) Koç Üniversitesi’ne bu iki faktörün
d›fl›nda da katk›s›n›n olabilmesidir. ‹lk
iki koflul asl›nda birbirinden çok da
ayr›lamaz. Bir üniversitede e¤itim veren
kiflinin, araflt›rmadan kopmufl olmas›
çok k›s›tl› baz› alanlar d›fl›nda
düflünülemez. Ama bu durumun karfl›t›
da düflünülemez. Her iyi araflt›rmac›, iyi
bir e¤itimci de¤ildir. Bu iki vasf›
birlefltiren kifliler, Koç Üniversitesi’nin
arad›¤› ö¤retim üyeleridir. Fakültemizin
akademik kadrosu hem deneyimli
ö¤retim üyelerinden hem de gelecek
vaadeden gençlerden oluflmaktad›r. Alt›
ö¤retim üyemiz, Türkiye Bilimler
Akademisinin (TÜBA) üyeleridir. Bu
kuruma üye olan akademisyenlerin say›s›
bütün ülkede ve sahalarda 100
civar›ndad›r. TÜBA’n›n yeni bafllatt›¤›
ve Üstün Baflar›l› Genç Bilim Adamlar›n›
Ödüllendirme Program› çerçevesinde ise
Fakültemizden 8 ö¤retim üyesi vard›r.

TÜBA, TÜB‹TAK ve de¤iflik vak›flarca
verilen prestijli bilim ödüllerinin hepsinin
listelerinde gene Fakültemiz ö¤retim
üyelerinin isimleri bulunmaktad›r.
Uluslararas› bilimsel dergilerde her y›l
30-40 aras› araflt›rma makalesi
yay›nlanmaktad›r ve bu ortalama
ülkemizdeki en yüksek ortalamalardan
biridir. Bu araflt›rma etkinliklerinin,
e¤itime en büyük katk›lar›ndan biri de,
ö¤rencilerin yapm›fl oldu¤u araflt›rma
projeleridir. Son s›n›flarda yap›lan bu
çal›flmalarda, ö¤renciler en üst
düzeylerde yap›lan bu çal›flmalarda aktif
rol alabilmekte ve araflt›rma yapman›n
teknikleri yan›nda zevklerini de
almaktad›rlar. Bu çal›flmalarda
kazan›lan al›flkanl›klar›n, gerek
akademik gerekse de ifl hayat›nda
kendilerine büyük katk›lar sa¤layaca¤›
konusunda eminiz.

Benzer bir etkinlik de, üniversite
çap›nda uygulanan çal›flma program›
ç e r ç e v e s i n d e
g e r ç e k l e fl m e k t e d i r .
Fakültenin pek çok
ö¤rencisi, ö¤retim üyeleri
ile birlikte gerek e¤itim
gerekse de araflt›rma
e t k i n l i k l e r i n e

kat›lmaktad›r. Bilgisayar alt yap›s›n›n
ve araflt›rma laboratuvarlar›n›n
mükemmelli¤i, ö¤rencilere zevkli bir
ortamda e¤itim sunmaktad›r. Ayr›ca staj
mecburiyeti olmamas›na ra¤men,
bilhassa ikinci ve üçüncü s›n›ftan sonra,
ö¤rencilerimize yurt içinde ve d›fl›nda
sa¤lanan olanaklar i le de¤iflik
ortamlarda hayata haz›rlanma flanslar›
da bulunmaktad›r.

Yaz›n›n ilk k›sm›nda belirtti¤im gibi
üniversitenin en küçük fakültesi olmam›z,
bize baflka bir ayr›cal›k tan›makta ve
ö¤renci-ö¤retim üyesi iliflkilerini en üst
düzeyde tutabilmemizi sa¤lamaktad›r.
‹stinye kampüsündeki s›k›fl›kl›ktan sonra,
Rumelifeneri’ndeki genifl mekanlara
r a ¤ m e n  b u  y a k › n l › ¤ › n
kaybolmad›¤›n› görmek çok
mutluluk verici. Çünkü, e¤itim
sadece bir ders verme olay› de¤ildir,
bizlerin deneyimini
de bir süzgeçten
geçirdikten sonra
ö ¤ r e n c i y e
a k t a r a b i l m e
baflar›s›d›r. Fen,
‹nsani Bilimler ve
E d e b i y a t
Fakültesinin amac›
da kendi deneyimi-
mizi artt›rmak
oldu¤u kadar bunu
ö¤rencilerimizle
paylaflabilmektir.
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DEM‹R
Ç‹L‹NG‹R
>  MBA,
1. s›n›f

“Bütün alternatifleri araflt›rd›ktan sonra
çeflitli imkanlar aç›s›ndan en iyisinin
Koç Üniversitesi oldu¤una karar verdim.
MBA ö¤rencileri olarak sosyal hayattan
pek faydalanam›yoruz. Genelde zaman›m›z
laboratuvarda geçiyor. Üniversitenin sadece
kafan›n içine bilgiler konulan bir yer de¤il,
imkanlarla insanlar›n desteklendi¤i bir
yer olmas› gerekti¤ine inan›yorum.”

MEL‹S ÇET‹NKAYA
>  Uluslararas› ‹liflkiler ve Psikoloji, 3. s›n›f

“Uluslararas› ‹liflkiler ve Psikoloji’de çift anadal
yap›yorum. Her iki bölümümüzün de akademik kadrosu
çok güçlü. Hocalar›m›zla iliflkilerimiz çok iyi.
Üniversitemizde ö¤renciye çok de¤er veriliyor. Kiflisel
projeler çok fazla oldu¤u için kendimizi gelifltirme
f›rsat›na sahibiz. Sosyal hayat aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, her an bir aktivite var.
Kulüpler çok güçlü. Hem kulüplerin geliflmesi için, hem de kulüplerde çal›flan
ö¤rencilerin bireysel olarak kendilerini ortaya koyabilmesi için olanaklar çok fazla.
Dans Kulübü’ne üyeyim. Tango tak›m› olarak hepimiz çok aktifiz.
Hem San Remo’da hem de Bahar Festivali’nde gösteriler yapt›k.”

Fakültemizin
akademik kadrosu
hem deneyimli
ö¤retim üyelerinden
hem de gelecek
vaadeden gençlerden
oluflmaktad›r.
Alt› ö¤retim üyemiz,
Türkiye Bilimler
Akademisinin (TÜBA)
üyeleridir.
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DOSYA

KÜ Mühendislik
Fakültesi
Prof. Dr. Yaman Arkun > Dekan

Ü niversitemizin kurucusu rahmetli
say›n Vehbi Koç 1950’lerden itibaren

g e n i fl  v i z y o n u y l a  T ü r k i y e ’ d e
sanayileflmenin önderli¤ini yaparken,
s›nai kalk›nmada e¤itimin önemini ‘Her
ülkenin birinci kuvveti iyi yetiflmifl olan
gençleridir’ diyerek sürekli vurgulam›flt›r.
Yar›m yüzy›l sonra bugün teknolojik
geliflmelerin çok daha h›zl›, rekabetin
çok daha yo¤un ve küresel oldu¤u bir
bilgi ça¤›nda yafl›yoruz. Bu zor koflullarda

toplumun refah düzeyini yükseltecek,
bilgi ve teknoloji üretebilecek nitelikte
insan kaynaklar›na her zamankinden
daha fazla gerek duyulmaktad›r. Yar›n›n
mühendisleri hem teknik alanda yeterli
donan›ma sahip olmak, hem de
teknolojinin getirdi¤i sürekli de¤iflim
ortam›nda baflar›l› olmak zorundad›rlar.

Bu gereksinimleri karfl›lamak için Koç
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2000
Ekim’inde Rahmi M. Koç Mühendislik
Binas›’nda Elektrik / Elektronik,
Bilgisayar, Endüstri ve Makine
Mühendisli¤i alanlar›nda ö¤retime
bafllam›flt›r. Bu sene Türkiye’de bir ilk
olacak Kimya-Biyoloji Mühendisli¤i
program›n›n bafllamas› ile de ö¤renci
say›m›z lisans program›nda 680, yüksek
lisans ve doktora programlar›nda ise

80’e eriflecektir. Bu say›lardan da
anlafl›laca¤› gibi, Mühendislik Fakültesi
göreli olarak küçük ancak “seçkin’’ bir
fakülte olmay› hedeflemifltir.

Amac›m›z uluslararas› düzeyde
mesleklerinde farkl›l›k yaratacak üstün
yetenekli, önder mühendisleri yetifltirmek,
araflt›rma programlar›m›zla bilim ve
teknoloji dünyas›na nitelikli ve özgün
k a t k › l a r d a  b u l u n m a k t › r .  K o ç
Üniversitesi’nden mezun olacak
mühendislerde görmek istedi¤imiz
özel l ikleri  flöyle s›ralayabil ir iz :

1. Araflt›rma yetene¤i yüksek, karmafl›k
sistemleri bilimsel yöntemlerle analiz
edebilen ve yarat›c› sonuçlara sentez
yoluyla varabilen;

2. Yenilikçi teknoloji üretebilen,
uygulayabi len  ve  yönetebi len ;

ZEYNEP ÖZTÜRK
>  Elektrik Elektronik Mühendisli¤i, 1. s›n›f

“Koç Üniversitesi hakk›nda ‘Koç Toplulu¤u kendisine
eleman yetifltirmek için üniversiteyi açt›’ diye düflünenler
var. Bence bu çok yanl›fl bir yarg›. Koç Üniversitesi
ö¤rencileri ifl dünyas›nda tercih ediliyorlar. Çünkü gelece¤e
çok iyi haz›rlan›yorlar. Özellikle mühendislik ö¤rencilerinin
çok çal›flmas› gerekiyor. Birçok üniversiteden arkadafl›m var. Onlar›n baz›
flirketlerle görüflme flans› yokken bizim her flirketle görüflme flans›m›z oluyor. Bu
çok büyük bir avantaj. Hocalar›m›z Türkiye çap›nda, dünya çap›nda büyük
projelere imza at›yorlar. Kampüs ortam›m›z, insanlar›n birbiriyle olan diyaloglar›
çok iyi. Örne¤in Bahar Festivali... ‹nsanlar bir araya gelip mükemmel bir festival
organize ettiler. Okuldaki sosyal hayata kat›lmak mühendisler için biraz zor ama
isteyince bir flekilde program›n›z› ayarl›yorsunuz. Bence Koç Üniversitesi her
flekilde ö¤renciye hitap ediyor. Sonuçta flehirden uzaktay›z ama bunu bir flekilde
kapat›yorlar. Yurtta kal›yorum. Yurtta kalmaktan memnunum.”

Amac›m›z
uluslararas› düzeyde

mesleklerinde
farkl›l›k yaratacak

üstün yetenekli,
önder mühendisleri

yetifltirmek,
araflt›rma

programlar›m›zla
bilim ve teknoloji

dünyas›na nitelikli
ve özgün katk›larda

bulunmakt›r.
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 3. ‹leri düzeyde yabanc› dil bilen, kolay
 iletiflim sa¤lay›p bilgiyi paylaflan, iyi
kullanan ve kendini sürekli yenileyebilen;
 4. Mühendislik mesle¤ini etik ve sosyal
de¤erler do¤rultusunda uygulayabilen.
Bu sözünü et t i¤ im öze l l ik le r i
mezunlar›m›za ça¤dafl araç ve
yöntemlerle donat›lm›fl e¤itim ve

a r a fl t › r m a  p r o g r a m l a r › m › z l a
afl›lamaktay›z. Mesleki  bilgileri  ve
e v r e n s e l  d e ¤ e r l e r i  i fl l e r k e n ,
ö¤rencilerimizin bireysel yeteneklerini
de arzu ettikleri kariyerleri do¤rultusunda
gelifltirmeyi amaçl›yoruz. Kaliteli ö¤retim
üyesi kadromuz bu görevin bilincinde
özveriyle çal›flmaktad›r. Ö¤retim
üyeler imiz in  seçk in  araflt › rma
programlar› bir yandan yeni bilimsel
bilgiler üretirken, di¤er yandan da
yenilikçi teknolojilerin gelifltirilmesi ve
uygulanmas›nda önemli bir rol
oynamaktad›r. Ö¤retim üyelerimiz kendi

ba¤›ms›z araflt›rmalar›n› sürdürürken,
disiplinler aras› iflbirli¤ine de önem
vermekte, çeflitli stratejik alanlarda
tak›m olarak çal›flmaktad›rlar. Uzmanl›k
ve kaynaklar›n paylafl›lmas› amac›yla
ulusal ve uluslararas› düzeyde kamu ve
özel kurulufllar (üniversiteler, araflt›rma
ve gelifltirme kurumlar› ve sanayi
kurulufllar›) ile iflbirli¤i yapmaktay›z.
Araflt›rmalar›m›z›n küresel bilim
dünyas›na katk› sa¤lamas› yan›nda,
uygulamada Türkiye  ekonomisi ve
endüstrisi üzerinde de önemli ve yararl›
etkileri olaca¤›na inanmaktay›z.
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DO⁄AN ONGUN
ULAKO⁄LU
>  Bilgisayar
Mühendisli¤i,
Haz›rl›k

“Ailemin ve aile dostlar›m›z›n
tavsiyeleriyle Koç Üniversitesi’ni
seçtim. Okulumuzun dünyadaki
büyük üniversitelerle ba¤lant›lar›
var. Bence üniversitenin as›l ifllevi
e¤itimdir. Sosyal aktiviteler
ö¤rencinin kendisine ba¤l›d›r. Baz›
insanlar daha sosyal olmay› tercih
ederler. Bence Koç Üniversitesi’nde
daha sosyal olmak isteyenlere
gerekli olanaklar sa¤lan›yor.”

Ö¤retim
üyelerimizin
seçkin araflt›rma
programlar› yeni
bilimsel bilgiler
üretirken, yenilikçi
teknolojilerin
gelifltirilmesi ve
uygulanmas›nda da
önemli bir rol
oynamaktad›r.
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üçük bir üniversite olmam›z dolay›s›yla
hemen hemen herkesin birbirini

tan›d›¤› bir ortamda yafl›yoruz.
Dolay›s›yla ne zaman Ö¤renci Merkezi’ne
veya çimlere gitseniz bir sürü insanla
karfl›lafl›rs›n›z. Çimlerde ço¤u zaman ya
frizbi oynayan ya da futbol maç› yapan
birileri olur. Hele bir de turnuva maçlar›
varsa, ciddi bir tribün oluflur kenarlarda.
 Ö¤renci Merkezi’nde kulüp standlar›nda
müzik çalar. Hep bir kalabal›k vard›r.

Hatta Cici’nin teras›n›n, yaz›n duvarlara
dayanm›fl sohbet eden ve flemsiyelerin
gölgesinde oturan insanlarla resmen bir
Cuba Bar havas› yaratt›¤› bile
söylenebilir. Tabii bunun her zaman iyi
bir fley oldu¤u iddia edilemez. Çünkü
Cici’ye hiçbir zaman sadece befl dakika
u¤ray›p gidemezsiniz. O befl dakika önce
yar›m saat olur, sonra bir saat. Sonra
bir de bakars›n›z ki tavla oynamaya
bafllam›fls›n›z. Güneflten bunald›ysan›z

veya farkl› bir ortam istiyorsan›z Suzy’s
Cafe’ye veya k›sa zaman önce aç›lan ve
tüm kampüsü gören Kule Cafe’ye de
gidebilirsiniz tabii ki.

Sevgi  Gönül  Odi toryumu’nda
sahnelenen kültür ve sanat etkinlikleri
okul hayat›m›z› canland›rmakta oldukça
etkilidir. Okul d›fl›ndan gelen müzik ve
dans etkinl ikler inin yan› s›ra,
oku lumuzun t i yat ro  ve  sanat
çal›flmalar›n› izlemekte mümkündür.

Koç Üniversitesi’nde
Sosyal Yaflam
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DOSYA

Ö¤renci Merkezi,
Cici’nin teras›,

oditoryum
etkinlikleri, festivaller,
ö¤renci kulüplerinin
düzenledi¤i partiler...

Özellikle güzel
havalarda, Koç

Üniversitesi kampüsü
ders çal›flmas›

gereken ö¤renciler
için biraz tehlikeli bir

yer oluyor...

Sanem Özbay
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Özellikle sene sonuna do¤ru yo¤unlaflan
bu aktiviteler aras›nda Tiyatro Festivali,
Dans Festivali, ritm gösterileri, foto¤raf
ve resim sergilerini sayabilirim.  Dönem
sonunda, güzel havan›n da etkisiyle
Odeon’a tafl›nan etkinlikler aras›ndaki
Rock Festivali, San Remo Festivali ve
haz›rl›klar›, Bahar Festivali okul d›fl›ndan
ö¤rencilerin ve müzik gruplar›n›n da
kat›l›m›yla kampüsü canland›r›r.

Bunlar›n d›fl›nda hemen hemen
herkesin sosyal hayat›n en büyük parças›
o larak gördü¤ü ve ünü di¤er

üniversitelere kadar gitmifl partiler var
tabii. Ö¤renci kulüplerinin düzenledi¤i
bu partilere okulumuz gençli¤inin
buluflma noktas› da denebil ir .

Koç Üniversitesi ö¤rencilerinin en çok
u¤rad›klar› yerler aras›nda Spor Salonu
ve tenis kortlar›n› saymadan geçmemek
laz›m. Basketbol, voleybol, masa tenisi,
squash ve fitness en çok tercih edilen
aktiviteler aras›ndad›r. E¤er kulüpler
arac›l›¤›yla kay›t olduysan›z da¤c›l›k, dal›fl,
dans, aikido, step, bilardo ve yoga
derslerine de kat›labilirsiniz. Mühendislik

Oditoryumu’nda veya Ö¤renci Merkezi’nde
gösterilen maçlar da sporsever
arkadafllar›m›z›n oldukça ilgisini çekiyor.
Akflamlar› ise genelde s›n›flarda film
izlemek tercih ediliyor. Hava güzelse
kampüste k›sa bir yürüyüfl de oldukça
dinlendirici olur. K›sacas›, özellikle güzel
havalarda, Koç Üniversitesi kampüsü ders
çal›flmas› gereken ö¤renciler için biraz
tehlikeli bir yer. Özellikle de flu anda final
haftas›n›n bafl›ndayken. Okulumuz sosyal
etkinliklerinin daha da zenginleflmesi
dile¤iyle herkese kampüste iyi e¤lenceler!

39

‹REM GÜÇER‹, > Ekonomi, 1. s›n›f
“Özel üniversite oldu¤u için üniversitemizin
imkanlar› daha iyi. Yeni bir üniversiteyiz.
Fiziksel ortam ve binalar iyi. Gerçi okulun uzak
ve küçük olmas› yüzünden sosyal hayat çok
hareketli de¤il. Yine de okulda gayet güzel fleyler
yap›l›yor. Pek çok kulübümüz var. Hem kulüp
aktiviteleri hem de flenlikler çok güzel geçiyor.
Ben, Model Birleflmifl Milletler Kulübü’nde aktif
olarak çal›fl›yorum. Kulübümden ve
üniversitemden çok memnum.”

NESL‹HAN ERDELEK > ‹flletme 4. s›n›f
“Koç Üniversitesi’nde iflletme e¤itimi ald›¤›m
için çok memnunum. Ders seçimlerinde serbest
olmam›z bence çok önemli bir avantaj.
fiimdiye kadar iflletme d›fl›ndaki bütün
bölümlerden ilgi duydu¤um dersleri ald›m.
Sosyal hayata gelince, bu kadar güzel bir okul
ve çevre varken daha fazla etkinlik
yap›labilece¤ini düflünüyorum. Ben mezun
oluyorum. Umar›m bizden sonra gelenler okulun
güzelliklerinden daha fazla yararlan›rlar.”

MEHMET PAN > ‹flletme, 2. s›n›f
“Üniversitemizin akademik kadro aç›s›ndan
Türkiye’nin bir numaral› üniversitesi oldu¤una
inan›yorum. Koç Üniversitesi sosyal aç›dan da
çok canl›. Özellikle festivaller sayesinde çok
iyi vakit geçiriyoruz. Koç’ta olmak gerçekten
bir ayr›cal›k.”

HAZAL ÖZDEN > Endüstri Mühendisli¤i, 3. s›n›f
“Koç’ta oldu¤um için hiç piflman olmad›m.
Buradaki hayat›mdan memnunum. Koç
Üniversitesi’nde sosyal hayat her geçen y›l daha
iyiye gidiyor. Derslerden f›rsat buldukça aktivitelere
kat›l›yorum. Üniversite sosyal hayat› etkinliklerle
destekliyor.”

ONUR ERGÜVEN > Endüstri Mühendisli¤i, Haz›rl›k
“Bu okula gelmemin sebebi e¤itim seviyesinin
yüksek olmas› ve akademik kadrosunun çok iyi
olmas›. Ö¤renciler aras›nda kargafla yok. Ayr›ca
sosyal aktiviteler iyi. Festivaller ve turnuvalar çok
e¤lenceli geçiyor. Üniversitemiz giriflimci
ö¤rencilere güzel imkanlar sunuyor.”
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‹ki y›ll›k bir program
olan Psikoloji Yüksek

Lisans Program›
ö¤rencilerine eflsiz bir

uzmanl›k ve güçlü
araflt›rma yöntemleri

bilgisi ile uygulama
bilgisi sunuyor.

K

Yeni bir program:
Psikoloji Yüksek Lisans Program›

oç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
2003-2004 ö¤retim y›l›ndan itibaren ö¤renci

alacak olan Psikoloji Yüksek Lisans program›n›
bafllatm›flt›r. Psikoloji Yüksek Lisans Program›,
Endüstri-Örgüt Psikolojisi ve Geliflim Psikolojisi
olmak üzere, iki alanda yüksek lisans e¤itimi veren,
iki y›ll›k bir programd›r. Her iki alanda da üstün
nitelikli bilimsel çal›flmalar, uygulama ile
birlefltirilmektedir. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi,
iflyerlerinde örgütsel verimlili¤i art›rmak ve kiflisel
potansiyelin en iyi flekilde kullan›m›n› sa¤lamak
için insan davran›fllar›n› inceleyen bilim insan›-
uygulamac› yaklafl›m›n› kullan›r. Geliflim Psikolojisi
ise, yaflam boyu insan geliflimiyle, özellikle aile
ortam›nda çocuk geliflimiyle ilgili konularda uzmanl›k
sa¤lar. Her iki alan da kiflisel yetenekleri, insan
potansiyelinin geliflimini, kültürleraras› yaklafl›m›
ve ölçme ve de¤erlendirmeyi önemle vurgular. Bu
alanlar, ö¤rencileri hem profesyonel kariyerlere hem
de daha sonraki doktora çal›flmalar›na haz›rlar.
Psikoloji Yüksek Lisans Program›, ö¤rencilere eflsiz
bir uzmanl›k ve güçlü araflt›rma yöntemleri bilgisi
ile uygulama bilgisi sunar.

Psikoloji Yüksek Lisans Program›’n›n genel
gerekçesi, kiflisel ve toplumsal düzeylerde baz› temel
geliflim prensipleri ile ilgilidir. Toplumsal geliflim
uzun zamand›r yaln›zca ekonomik ve teknolojik
anlamda geliflmelerle ölçülmemektedir. ‘‹nsani
Geliflim’ bafll›¤› alt›nda daha nitelikli ve yayg›n
e¤itim ve sa¤l›k hizmetleri ile kapsaml› kiflisel refah›
yans›tarak ölçümlerle belirlenmektedir. Psikoloji,
anahtar bir insan bilimi olarak, insani geliflime
yönelik çabalarla yak›ndan ilgilenmektedir. Bu
çabalar, çocuklar›n biliflsel kapasitelerinin
gelifliminden, endüstrideki insan kaynaklar›
niteliklerini art›rmaya varan genifl bir alan› kaplar.
Her durumda, psikoloji, söz konusu de¤iflik
alanlardaki uygulamalar için bilimsel bir temel ve
bu uygulamalar›n verimlili¤ini de¤erlendirmek için
uygun yöntemler sunar.

Psikolojide yüksek lisans program›n›n
bafllat›lmas› farkl› yönlerden önemli bir giriflimdir.
Örne¤in, psikoloji e¤itiminin, Avrupa’daki psikoloji
e¤itimi ile eflde¤erlik sa¤lamas› aç›s›ndan
önemlidir. Avrupa ülkelerinde psikoloji e¤itimi, befl
y›ll›k uzmanl›k programlar› olarak düzenlenmektedir.
Türkiye’de sunulmakta olan psikoloji e¤itiminin
bu programlara denk say›labilmesi için dört y›ll›k
lisans e¤itimine ek olarak yüksek lisans e¤itimi
de gerekmektedir. Bunun yan›s›ra, üniversitemizin
araflt›rma potansiyelinin gerçekleflmesine
katk›lar sa¤layabilecektir. Yüksek lisans
ö¤rencilerinin tez çal›flmalar›yla bilimsel üretimde
bulunabilmeleri ve asistanl›k yaparak ö¤retim
üyelerinin çal›flmalar›na katk›da bulunmalar›
mümkün olacakt›r.

‹flyerlerinde insan›n öneminin vurgulanmas›yla
önem kazanan Endüstri ve Örgüt Psikolojisi,
araflt›rma sonuçlar›ndan ifl ortam›nda uygulamaya
dönüfltürülebilecek bilgileri ç›karabilmektedir.
‹flyerlerinde insana iliflkin sorunlar›n ele al›nmas›yla
verimlili¤e oldu¤u kadar çal›flan›n tatminine de
katk› sa¤layacak uygulamalar gelifltirebilir.
‹flyerlerinde insan kaynaklar› alan›nda çal›flanlar›n
aras›nda ya da dan›flmanl›k flirketlerinde insan
kaynaklar› konusunda dan›flmanl›k sunan kiflilerin
aras›nda psikoloji kökenli olanlar›n az›nl›kta oldu¤u
göz önünde bulundurulursa bu tür bir e¤itimin önemi
daha da belirgin olacakt›r.

Geliflim psikolojisi de benzeri ihtiyaçlar gösteren
bir aland›r. Erken çocuk gelifliminden, aile
e¤itimine, iletiflimden, ergenlikteki uyum
sorunlar›na kadar çok de¤iflik konuda bilimsel
bilginin üretilmesine ve bilgi sahibi uzmanlar›n
destek sa¤lamas›na ihtiyaç bulunmaktad›r. Geliflim
konusunda dan›flmanl›k sa¤layabilecek kiflilerin
azl›¤› ve özellikle çocuklarda sa¤l›k sorunlar›na
e¤ilen sa¤l›k uzmanlar›n›n bu konularda
e¤itilmemifl olmalar›, çocuklar›n sosyal, duygusal
ve biliflsel geliflimleri konusunda sorunlar›n

öngörülememesine ve ailelerin destek
bulamamalar›na neden olmaktad›r. Bunun yan›s›ra,
sivil toplum kurulufllar›, kamu kurulufllar› ve özel
kurulufllarda da do¤rudan çocuklarla, ailelerle,
yafll›larla çal›flabilecek uzmanlara gereksinim
duymaktad›r. Geliflim psikolojisi uzmanl›¤›
gerektiren bu çabalarda da uzmanlar›n etkin rol
almad›klar›na tan›k olmaktay›z. Oysa bu tür
kurulufllarda müdahale programlar› gelifltirmek,
bunlar› uygulamak ve izlemek için kuramsal ve
uygulamal› e¤itim alm›fl, ölçme ve de¤erlendirme
bilgisi güçlü bireylere ihtiyaç vard›r.

Gerek endüstri ve örgüt psikolojisi alan›nda,
gerekse geliflim psikolojisi alan›nda Türkiye’de
önemli eksikliklerin bafl›nda, ölçme ve
de¤erlendirmede uzman kiflilerin ve Türkiye’ye
uyarlanm›fl, gerekli istatistiksel çal›flmalar› yap›lm›fl
test ve envanterlerin eksikli¤i gelmektedir.
Üniversitemizdeki Psikoloji Yüksek Lisans program›
ile her iki alanda da çeflitli test ve envanterlerin
uyarlanmas›n› ve Türkiye’ye iliflkin çeflitli normlar›n
(örne¤in biliflsel geliflim ya da sosyal geliflim
normlar›n›n) belirlenmesini de amaçlamaktay›z.
Halihaz›rda çocuk doktorlar› ve psikologlar›n
elinde bu tür normlar mevcut olmad›¤›ndan
de¤erlendirmeler olmas› gerekti¤i gibi
yap›lamamaktad›r. Bu aç›dan, normlar›n, test ve
envanter standartlar›n›n gelifltirilmesi çok önemlidir.
 Psikoloji Yüksek Lisans program›, iki y›ll›k bir
programd›r. ‹lk y›l toplam sekiz dersten oluflan
dersler al›n›rken, tez konusunun gelifltirilmesine
bafllanmaktad›r. ‹kinci y›l ise tümüyle tez
çal›flmalar›na ayr›lm›flt›r. Psikoloji bölümü ö¤retim
üyelerinin yan›nda Sosyoloji ve Bilgisayar
Mühendisli¤i Bölümlerinden ö¤retim üyeleri de
programa katk›da bulunacakt›r. Koç Üniversitesi’nin
potans i ye l in in  daha ve r iml i  o la rak
de¤erlendirilmesine katk›da bulunaca¤›na
inand›¤›m›z programa iliflkin daha ayr›nt›l› bilgi
üniversitemizin web sitesinde bulunmaktad›r.
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> ‹lk olarak Koç Üniversitesi’ne geliflinden
bahsedelim istersen. Bize KÜ’ni nas›l
tercih etti¤inden bahseder misin?
Orta ö¤renimim s›ras›nda  derslerimde
oldukça baflar›l›yd›m. Aksilik olmad›¤›
takdirde üniversite s›nav›nda ilk tercihime
girece¤ime inan›yordum. Dolay›s›yla bana
düflen, ne okumak istedi¤ime iyice karar
vermek, okullar› iyi araflt›rmak ve
tercihlerimi belirlemekti. ‹lk olarak, ekonomi
okumak istedi¤ime kesin olarak karar

verdim. O zamanlarda uzun vadeli hedefim
–e¤er gidece¤im üniversitede istedi¤im
gibi baflar›l› olabilirsem- yurt d›fl›na gitmek
ve master derecesi ald›ktan sonra
Türkiye’de çal›flmakt›. Bunun için de yurt
d›fl› ba¤lant›lar› iyi olan bir üniversiteye
gitmek istiyordum. O zamanlar özel
üniversiteler hakk›nda az bilgiye sahip
oldu¤um için sadece devlet üniversitelerini
tercih etmeyi planl›yordum. Bunda en büyük
etkenlerden biri de halk aras›nda özel

üniversiteler hakk›nda yap›lan yanl›fl (fakat
hala yayg›n olan) spekülasyonlard›. Ancak
o zamanki dersane hocalar›m Sedat
Karatafl ve Çi¤dem Bektaflo¤lu hayat›m›n
en önemli kararlar›ndan birini almam›
sa¤lad›lar. Koç Üniversitesi’nin birçok
aç›dan Türkiye’nin en iyi üniversitesi
oldu¤unu, böyle bir üniversitenin
imkanlar›ndan faydalanmam gerekti¤ini,
bu f›rsat› kaç›rmam›n belki de hayat›mdaki
en büyük hatalardan biri olaca¤›n›

O flimdi MIT’de!
B‹ZDEN B‹R‹

Mezunumuz Ufuk
Akçi¤it hepimizin
gurur kayna¤›... Ufuk,
MIT Ekonomi
Bölümü’nün
kuruluflundan beri
Türkiye’den tam
burslu olarak kabul
etti¤i iki doktora
ö¤rencisinden biri
oldu.

fuk Akçi¤it 1980 y›l›nda Almanya’da do¤du. 1983 y›l›nda
ailesi ile Türkiye’ye kesin dönüfl yapt›ktan sonra, 1987

y›l›nda Bursa’n›n Karacabey ilçesindeki Atatürk ‹lkokulu’nda
e¤itimine bafllad›. Ortaö¤retimini 1992-98 y›llar› aras›nda
 Ankara Anadolu Lisesi’nde tamamlad›. 1998 y›l›nda girdi¤i
ÖYS s›nav› sonucunda Türkiye 26. olarak Koç Üniversitesi
Ekonomi Bölümünü burslu kazand›. Ufuk üniversite dönemi
sonunda kendisine yap›lan e¤itim deste¤inin ne derece
do¤ru bir karar oldu¤unu büyük bir baflar›ya imza atarak
gösterdi. MIT, Harvard, Stanford, Chicago, Yale,
Northwestern, Minnesota, Michigan, Pennsylvania,
Rochester, Wisconsin üniversitelerinin hepsinden -bütün
doktora e¤itimini karfl›layacak flekilde- tam burs ald›.

Di¤er bir deyiflle, dünyan›n en önde gelen on ekonomi
bölümünün dokuzu Ufuk’a tam burs verdiler. Bu elde edilmesi
gerçekten zor bir baflar›d›r. Ufuk MIT Ekonomi Bölümü’nün
kuruluflundan beri Türkiye’den tam burslu olarak kabul
etti¤i iki doktora ö¤rencisinden biri oldu ve bu y›l
kaybetti¤imiz Prof. Dr. Murat Sertel’den 30 y›l sonra MIT
ekonomi bölümünde doktora yapma ayr›cal›¤›n› elde etti.

Ufuk’a bu muazzam baflar›s›n›n gelecekte elde edece¤i
baflar›lar›n›n gölgesinde kalmas›n› diliyor, kendisiyle gurur
duyuyoruz.

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü

U
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söylediler. Bunun üzerine iyice düflündüm,
Koç Üniversitesi’nde karar k›ld›m ve 1998
ÖYS s›nav› sonucunda Türkiye 26.s› olarak
ilk tercihim olan Koç Üniversitesi Ekonomi
Bölümünü kazand›m. O aflamada bu
karar›n hayat›m› bu boyutta etkileyece¤ini
tahmin bile edemezdim.

> Koç Üniversitesi’ndeki y›llar›n› nas›l
özetlersin?
Bu befl y›l›n hayat›mda hep çok farkl› yeri
olacak. KÜ bana kesinlikle çok fazla fley
katt›. Örne¤in KÜ’ne gelirken hiç ingilizce
bilmiyordum. Zaten bu yüzden ilk günlerde
Amerikal› hocalar›mla çok komik an›lar›m
oldu. Haz›rl›kta kütüphaneye gazete
okumaya gitti¤imde üst s›n›f ö¤rencilerin
koltuk altlar›nda tafl›d›klar› kal›n kal›n
kitaplar›n sadece ingilizce oldu¤unu
görmek gözümü hep çok korkuturdu. Fakat
KÜ sayesinde sadece bir y›lda hayal bile
edemeyece¤im seviyede ‹ngilizce ö¤rendim.
Bunun yan›nda befl y›l boyunca uluslararas›
arenada tan›nan, Türkiye’nin en iyi
hocalar›ndan e¤itim almak son derece
önemliydi benim için. Üstelik KÜ’ndeki
akademisyenler, baflka okullardaki
meslektafllar›n›n aksine, kap›lar›n› sonuna
kadar aç›k tuttular bize... Ö¤renciler
istedikleri anda gidip hocalar›n›n fikirlerini
dan›flabiliyor, anlamad›klar› konular› onlara
sorabiliyorlard›. Böyle kaliteli hocalardan
20-30 kiflilik s›n›flarda ders almak
verimlili¤i hep en üst düzeye ç›kard›. Bütün
bunlar›n yan›nda daha üniversite 2. s›n›ftan
itibaren asistanl›k yapabilme f›rsat› da
akademik hayat› her yönden tan›ma f›rsat›

verdi bana. ‹flte bütün bu faktörler
hayat›mda yepyeni hedefler belirlememi
sa¤lad› ve bende akademik hayata ve
doktoraya karfl› büyük bir ilgi uyand›rd›. 3
y›l önce doktora yapma karar›n› ald›¤›m
andan itibaren de hocalar›m bana büyük
destek verdiler. Koç Üniversitesi’nde
gördüm ki siz çal›flt›kça ve istedikçe bütün
kap›lar size sonuna kadar aç›l›yor.

> KÜ’ni KÜ yapan baflka faktörler nelerdir
sence?
Söyledi¤im gibi akademik aç›dan ve
ö¤retim üyeleri aç›s›ndan di¤er
üniversitelerden çok farkl› bir konumda
bence KÜ. Bunun yan›nda KÜ’nde
ö¤rencilerin her türlü sorunlar›yla
ilgilenilmeye çal›fl›l›r. Örne¤in akademik
konulardaki sorunlar› ve rehberlik ihtiyaçlar›
için her ö¤rencinin ö¤retim üyelerinden
seçilen dan›flmanlar› vard›r. Bu aç›dan
dan›flman›m Kamil Y›lmaz’›n bafl›n› haz›rl›k
s›n›f›mdan beri çok a¤r›tt›m sorular›mla.
Bunun yan›nda okula yeni gelen ö¤rencinin
uyum döneminde oluflabi lecek
s›k›nt›lar›nda yard›m isteyebilece¤i üst
s›n›f ö¤rencilerden seçilen birer mentoru
vard›r. Ayn› flekilde yurtlardaki her türlü
problemlerle ilgili olarak da yurt asistanlar›
ö¤rencilerin yard›m›ndad›r. Ben de 2.
s›n›ftan beri hem mentorluk hem de yurt
asistanl›¤› görevimi yürütüyorum. Bunun
yan›nda sportif faaliyetlerde de oldukça
genifl imkanlara sahibiz. Spor tak›mlar›
sayesinde üniversiteleraras› müsabakalara
kat›l›yor ve çok keyifli anlar yafl›yoruz.
Örne¤in iki y›ld›r kaptanl›¤›n› yapt›¤›m

futbol tak›m›m›zla kat›ld›¤›m›z Fethiye’deki
plaj futbolu turnuvas›nda çok e¤lendik.

Bunun yan›nda isteyen ö¤rencilere
tan›nan part-time çal›flma imkan› da çok
gelifltirici bence. Bu part-time ifller
sayesinde ö¤renciler hem harçl›klar›na
katk›da bulunabiliyor hem de kendilerine
faydal› ifllerde çal›fl›yorlar. Ben de ilk y›l›mda
‹ngilizce Dil Okulu’nda part-time çal›flt›m.
Amerikal› ö¤retim üyelerinin yan›nda
çal›flmam›n ingilizceme gerçekten çok
katk›s› oldu. Daha sonraki y›llarda da 7
farkl› derse asistanl›klar yapt›m, tahtaya
geçtim ve ö¤rencilere anlamad›klar›
konularda yard›mc› oldum. Böylece
sahnenin di¤er taraf›na geçme flans›
buldum ve ders anlatma zevkini tatt›m.
Bunun yan›nda hocam›z ‹nsan Tunal›
önderli¤indeki ekibin Türkiye’nin Avrupa
Birli¤i süreci için haz›rlad›klar› ‹stihdam
Durum Raporu’nda araflt›rma asistan›
olarak çal›flma f›rsat› buldum. K›saca flunu
söyleyebilirim ki, Koç Üniversitesi
meyvelerini ö¤rencilerine cömertçe sunan
zengin bir bahçeydi. Bana befl y›l boyunca
sadece o meyveleri toplamak kald›...
KÜ’ni KÜ yapan en önemli faktör, istekli
ö¤rencilerine sa¤lad›¤› iflte bu eflsiz
imkanlard›r.

> Gelelim doktora baflvurular›na... Bize
biraz bu süreçten bahseder misin?
Daha önce de belirtti¤im gibi KÜ’ne ilk
bafllad›¤›mda akl›mda sadece yurt d›fl›nda
master yapabilmek vard›. Ancak KÜ’ndeki
y›llar›mda hocalar›mdan edindi¤im izlenim
ve yapt›¤›m asistanl›klar sonucunda
ekonomiyi ve akademik hayat› o kadar çok
sevdim ki –hocalar›m›n da teflvikiyle-
doktora yapmaya karar verdim. S›rada
baflvurulacak okullar› seçmek vard›. Yurt
d›fl›nda bir okula baflvururken sizin iyi
olman›z›n yan›nda referans ald›¤›n›z
akademisyenlerin yurt d›fl›ndaki a¤›rl›klar›
da çok önemli.  Bütün bunlar›
de¤erlendirdikten sonra elimdeki
olanaklar›n de¤erinin iyice fark›na vard›m
ve Amerika’daki en iyi okullara baflvurdum.
Sonuç gerçekten muhteflem oldu.
Küçüklükten beri rüyalar›m› süsleyen
okullardan ö¤retim süresince tüm
masraflar›m› karfl›layacak flekilde tam
burslu davetler ald›m. Bu okullar:
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B‹ZDEN B‹R‹

Yat›l› hayat
nerede olursa

olsun her zaman
zordur. ‹nan›n

daha o yafllarda
kendi

ayaklar›n›z›n
üzerinde

durabildikten
sonra, hayat

sonralar› çok
daha kolaylafl›yor.
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Massachusetts Institute of Technology
(MIT), Harvard, Chicago, Stanford, Yale,
Minnesota-Twin Cities, University of
Pennsylvania, Wisconsin-Madison,
Michigan-Ann Arbor, Rochester,
Northwestern.

> Karar vermekte zorlanm›fl olmal›s›n!
Kesinlikle çok zor bir karard›. Fakat en
bafl›ndan beri hocalar›m›n ve benim MIT’ye
karfl› farkl› bir sempatimiz olmufltur.
Karar›m› vermek için Amerika’ya gittim ve
üzerinde düflündü¤üm okullar› ziyaret ettim.
Bütün okullar beni gerçekten çok etkiledi;
ancak orada edindi¤im izlenimler de
akl›mdaki düflünceyi destekleyici flekildeydi
ve ben de sonuç olarak MIT’de karar k›ld›m.

> Okullar› ziyaret etti¤ini söyledin. Orada
izlenimlerin ne oldu?
Benim için çok heyecan verici bir tecrübeydi.
Ziyaret etti¤im okullar dünyan›n en iyi
okullar›yd› ve konufltu¤um profesörler
dünyan›n en iyi profesörleriydi. Hepsi bana
yak›ndan ilgi gösterdiler, düflüncelerini
benimle paylaflt›lar ve karar›mda bana
yard›mc› oldular. Bu gezim s›ras›nda çok
güzel an›lar yaflad›m. Hep en bafl›ndan
beri vurgulad›¤›m nokta hocalar›m›z›n yurt
d›fl›nda tan›nmas› konusuydu. Yaflad›¤›m
bir olay bence bunu çok güzel örnekliyor:
Ziyaret etti¤im her üniversite, gelen
ö¤rencilere tan›t›m amac›yla, en de¤erli
hocalar›na konuflma yapt›r›yordu. Stanford
Üniversitesi’nde de “‹ktisadi Tasar›m
Teorisi’nin yaflayan en büyük ismi” s›fat›yla
Paul Milgrom’› kürsüye davet ettiler. O da
bize yapt›¤› çal›flmalardan bahsetmeye
bafllad›. Konuflmas›nda alan›nda yap›lan
en önemli çal›flmalardan bahsediyordu.
Sunumu s›ras›nda referans verdi¤i kifliler
ilk olarak Harvard’dan Alvin Roth, ikincisi
ise Koç Üniversitesi’nden Tayfun Sönmez
oldu. Bu olay benim için gerçekten çok
keyif vericiydi.

> Doktora sonras› planlar›n nelerdir?
Öncelikle elime geçen bu büyük f›rsat› en
iyi flekilde kullan›p baflar›l› olmak ve çok
iyi bir akademisyen olup kaliteli
araflt›rmalar yapmak istiyorum. Uzun
vadede yurt d›fl›nda edindi¤im tecrübelerle
Türkiye’deki akademik  camiaya

uluslararas› düzeyde katk›da bulunmay›
amaçl›yorum. En büyük hayalim ise, bir
gün dünyada ve Türkiye’de ekonomi
politikalar›na etkim oldu¤unu görebilmek.

> Peki Ufuk, bugüne kadar elde etti¤in
baflar›lar›n temelinde ne oldu¤unu
düflünüyorsun?
Bugünkü baflar›mda ve h›rs›mda en büyük
paylardan biri hiç flüphesiz babam›nd›r.
Babam gençli¤inde zor bir hayat yaflam›fl
ve benim de o zorluklar› biraz olsun tad›p
hayat›n gerçeklerini anlamam› çok
istemiflti. Bunun için daha ilkokul birinci
s›n›ftayken babam beni Karacabey’de bir
markete ç›rak olarak verdi. Arkadafllar›m
tatil yaparken ben yaz›n iflte çal›flt›m.
Cuma günleri haftal›¤›m› al›nca dünyan›n
en mutlu insan› olurdum ve haftal›¤›m›
ald›¤›m gibi kofla kofla eve gider babama
gösterirdim. Babam da bu duruma çok
sevinirdi. Daha sonralar› ö¤rendim ki
marketten ald›¤›m harçl›¤› babam bir gün
önceden market sahibine verirmifl. Bunu
ilk duydu¤umda biraz üzülmüfltüm fakat
daha sonralar› babam› çok iyi anlad›m.
Market iflinden sonra her yaz tatilinde
Karacabey’in mahalle pazar›nda çal›flt›m.
‹lkokul 1’den Lise 2’ye kadar s›ras›yla
bardak, zeytin, pirinç, fleker, patates, so¤an
satt›m. Bunlar› kesinlikle duygu sömürüsü
yapmak için söylemiyorum. Aç›kças›,
buradan kazand›¤›m harçl›klara benim
hiçbir zaman ihtiyac›m olmad› fakat ben
buralarda bir amaç u¤runa çal›flmay›

ö¤rendim, hayat›n farkl› yüzlerini gördüm.
E t r a f › m d a k i  i n s a n l a r  h e p
okuyamad›klar›ndan yak›n›rlard›. San›r›m
buralardan, bu insanlardan çok önemli
dersler ç›kard›m kendime.

Ayr›ca bugünlerime katk›s› oldu¤unu
düflündü¤üm bir di¤er tecrübemin de
Ankara Anadolu Lisesi (AAL) oldu¤unu
düflünüyorum. 12 yafl›ndan itibaren 7 y›l
boyunca AAL’nde yat›l› okudum.
Karacabey’deki evimize çok yak›n bir
Anadolu Lisesi vard› fakat ben Ankara’da
okumay› tercih ettim çünkü büyük hedefler
için -zor da olsa- büyük ad›mlar›n at›lmas›
gerekti¤ine inand›m hep. Hat›rl›yorum da
o zamanlar küçük yafl›mla Karacabey-
Ankara aras› otobüs camlar›nda, ko¤uflta
arkadafllarla sohbet ederken, gece
yata¤›mda uykuya dalmadan önce gelecek
hakk›nda büyük hayaller kurard›m. Yat›l›
hayat nerede olursa olsun her zaman zordur
ve iflte bu hayaller benim o zorluklara
katlanmam› sa¤lad›. ‹nan›n daha o
yafllarda kendi ayaklar›n›z›n üzerinde
durabildikten sonra, hayat sonralar› çok
daha kolaylafl›yor. Sonuç olarak ben
AAL’nde disiplini, kendi kararlar›n› almay›
ve yapt›¤›m her fleyin iyi ya da kötü sadece
benim hayat›m› etkiledi¤ini gördüm.
Hayattaki azmimi ve kararl›l›¤›m› iflte hep
o günlere borçluyum.

> Dilerim bu azmin ve kararl›l›¤›n ömür
boyu devam eder Ufuk. MIT’de baflar›lar...

3 y›l önce doktora
yapma karar›n›
ald›¤›m andan
itibaren hocalar›m
bana büyük destek
verdiler. Koç
Üniversitesi’nde
gördüm ki,
siz çal›flt›kça ve
istedikçe bütün
kap›lar size
sonuna kadar
aç›l›yor.
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er y›l milyonlarca ö¤rencinin çekti¤i
heyecan› bu sene 15 Haziran’da ÖSS

s›nav›na girenler de yaflayacaklar.
Sonras›nda, onlar için bundan daha da
önemli bir süreç bafllayacak. Hayatlar›n›n
d ö r t  s e n e s i n i  g e ç i r e c e k l e r i
üniversitelerine, bölümlerine ve belki de,
ömürleri boyunca onlara efllik
edecek mesleklerine karar
verecekleri s›k›nt›l› bir
dönem olacak bu. Her ne
kadar ald›klar› puanlarla
zaten seçenekleri belli
oranda k›s›tlanacak olsa da,
özellikle yüksek puanl›
ö ¤ r e n c i l e r  n e  y a p a c a k l a r › n ›
bilemeyecekler! Ben de bundan tam dört
sene önce bu yollardan geçmifltim. fiimdi
mezun olmaya haz›rlanan bir son s›n›f

ö¤rencisi olarak bu karar
aflamas›nda nelere dikkat
e d i l m e s i  g e r e k t i ¤ i
k o n u s u n d a  k e n d i
deneyimlerimi aktarmak
istiyorum.

Herkesin karar
alma mekanizmas›nda farkl›
a¤›rl›klar tafl›yan birçok
d e ¤ i fl k e n  ü n i v e r s i t e
seçimimizi etkiler. Örne¤in,
baz›lar› için üniversite
hayat›, yaflanacak flehir,
büyük okul, güzel kampüs,
bol sosyal aktivite anlam›na
gelirken di¤erleri için güçlü

bir akademik kadro, iyi bir bölüm ve ifl
dünyas›yla iyi ba¤lant›lar anlam›na gelir.
Bu yüzden, ilk aflama, bizim için hangi
kriterlerin öncelikli oldu¤una karar
vermek. E¤er, benim durumumda oldu¤u
gibi, ‹stanbul d›fl›nda baflka bir yerde
okumaya karfl›ysan›z, otomatik olarak

ODTÜ ve Bilkent’i, ne kadar
iyi  okullar olurlarsa
olsunlar elemek zorunda
ka lab i l i r s in i z .  He r
üniversite baz› kriterler

aç›s›ndan kuvvetliyken,
baz›  alanlarda zay›f

k a l a b i l i r .  Ö r n e ¤ i n ,
Bo¤aziçi’nin mükemmel manzaral› flehir
merkezindeki kampüsüyle Sabanc›’n›n
uzay üssü yap›l› çorak kampüsünü ya
da Koç’un ücra Rumelifeneri kampüsünü
karfl›laflt›ramazs›n›z. Ama bu iki
üniversitenin son teknolojiye yapt›¤›
yat›r›ma ya da gittikçe artan ö¤retim
kadrosu kalitesine Bo¤aziçi’nin ayak
uydurabi ldi¤i  de söylenemez. . .

Her insan›n kendi de¤erlendirmesini
kendisine b›rakal›m. Ben, dört senelik
tecrübemin sonunda, üniversiteye tekrar
girsem nelere dikkat ederdim, sizlerle
onu paylaflmak istiyorum. Mesele
üniversite hayat›n›n akademik yan›na
m› daha çok önem vermek istiyoruz yoksa
sosya l  yan ›na  m›  noktas ›nda
dü¤ümleniyor. E¤er siz de üniversitede
ö¤retilen derslerin ifl dünyas›nda
belirleyici olmad›¤›n›; dikkate al›nan

özelliklerin okul d›fl› faaliyetler ve stajlar
oldu¤unu; üniversite hayat›n›n diploma
için yafland›¤›n› düflünüyorsan›z o zaman
bol sosyal aktiviteli, kalabal›k, büyük
kampüslü, okurken hem d›flar›da
çal›flabilece¤iniz, devam zorunlulu¤u
olmayan ve gelene¤i olan okullar› seçin.
Ama yok, siz de benim gibi, üniversitedeki
akademik hayat›n insana çok önemli
a r t › l a r  s a ¤ l a d › ¤ › n ›  d ü fl ü n e n
gruptansan›z, iflte size dikkat etmeniz
gereken özellikler: Okulun uluslararas›
alanda tan›nm›fll›¤›, ö¤renci bafl›na
düflen akademisyen say›s› ve bunlar›n
niteli¤i, derslerin kocaman kalabal›k
anfiler yerine küçük s›n›flarda yap›lmas›
ve fiziksel özellikleri (kütüphanesi,
laboratuvarlar›, vs)... Bence, ö¤rencilere
gösterilen ilgi ve üniversitenin
uluslararas› ba¤lant›lar› çok önemli. ‹yi
bir bilgi birikimine sahip olmak ancak

sizin üzerinize yap›lan yat›r›m›n
artmas›yla mümkündür. E¤er seçece¤iniz
üniversitede ö¤renci bafl›na düflen
akademisyen say›s› fazlaysa ve küçük
s›n›flarda ders görecekseniz hem derslere
ilginiz artar,  hem de hocalar›n›z size
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KAR‹YER

Ey, Üniversite Seçimi
Yapacak Türk Gençli¤i!
Onur Mumcu

fiartlar› en iyi
de¤erlendirerek

dört senenizi
geçirece¤iniz

yeni “yuva”n›z›
iyi seçin.

‹yi bir bilgi birikimine
sahip olmak ancak sizin

üzerinize yap›lan
yat›r›m›n artmas›yla

mümkündür.
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ilerisi için daha kolay yol gösterebilirler.
Uluslararas› ba¤lant›lara önem veren
okullar ve uluslararas› alanda tan›nan
hocalar›n sayesinde yurtd›fl›nda master
veya doktora yapman›z kolaylafl›r; yurt
d›fl›nda staj imkanlar› yakal›yabilirsiniz.

Di¤er önemli bir nokta da özel veya
devlet üniversitesi seçimi. Bence
ekonomik kaynaklar›n bol oldu¤u yerde
mutlaka daha iyi hizmet al›rs›n›z.
Ülkemizin son senelerde içinde
bulundu¤u kriz ortam›n› düflünürseniz
devlet  üniversite ler ine ayr › lan
kaynaklar›n azald›¤›n›  ve özel
üniversitelerin güçlü finansal destekle
yükseldi¤ini görebilirsiniz. Ancak burada
da her devlet üniversitesine veya özel
üniversiteye sadece bu aç›dan
bakmaman›z›n önemini hat›rlatmak
isterim. Bugün ODTÜ, Bo¤aziçi ve ‹TÜ
gibi okullar güçlü geleneklerini hala
sürdürmekte ve bütün bu olumsuzluklara
ra¤men iyi e¤itim vermeye devam
etmektedirler. Bu üniversitelerin
mezunlar›n›n Türkiye’de önemli
pozisyonlarda olmalar› ifl dünyas›nda
bu gelenekten mezun olanlara avantaj
sa¤lamaktad›r. Koç, Bilkent ve Sabanc›
gibi üniversiteler ise yeni
olmalar›na ra¤men iyi yetiflmifl
kadrolar›yla yak›n zamanda kendi
geleneklerini oluflturma yolunda
h›zla ilerliyorlar.
Sonuç olarak, bu dönemde

yap›lmas› gerekenler, üniversiteleri
gezmek, hocalarla, idari kadroyla
görüflmek, mezun veya halen okumakta
olan ö¤rencilerin fikrini almak.
Komflunuzun o¤lu gitti diye, ya da “laptop
veriyorlarm›fl, oran›n k›zlar› çok güzelmifl”
gibi dedikodulara kanarak seçiminizi
yapmay›n. Tabii ki ailenizin maddi
durumu, puan›n›z, bölüm tercihiniz sizi
her istedi¤iniz seçime kavuflturamaz ama
elinizdeki flartlar› en iyi de¤erlendirerek
dört senenizi geçirece¤iniz yeni “yuva”n›z›
iyi seçin. Ama flunu da hiç unutmay›n;
hangi üniversiteye giderseniz gidin, hangi
bölümde okursan›z okuyun bütün bu
olanaklar ancak oraya adapte olman›zla,
sevmenizle ve biraz da flans›n›zla sizin
o hayalini kurdu¤unuz “üniversite
yaflam›”nda mutlu olman›z›
sa¤layacakt›r. Peki bunca
iddial› laftan sonra ben flimdi
olsa nereye giderdim?
Dört sene önce
nereye gittiysem,
oraya...
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AKLIN YOLU B‹ND‹R
Söylefli: Cahide Birgül / ‹fl
Bankas› Kültür Yay›nlar›

Türkiye ‹fl Bankas› Kültür
Yay›nlar›, okurlar›n büyük
be¤enisini kazanan “Nehir
Söylefli Dizisi”ni
sürdürüyor. Dizinin yeni
kitab› hayat› boyunca pek
çok “ilk”e imza atm›fl, çok
yönlü bir ayd›n olan Talat
S. Halman’a dair. Kitapta,

siyaset, bas›n, edebiyat ve sanat dünyas›n›n ünlü isimleriyle
ilgili pek çok hikaye, bugüne kadar hiç aç›klanmam›fl gerçekler
yer al›yor. Talman’›n hayat›n› okurken “bir hayata ne çok
hayat s›¤d›r›labilmifl” oldu¤unu göreceksiniz.
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G‹T KEND‹N‹ ÇOK
SEVD‹RMEDEN
Tuna Kiremitçi / Do¤an Kitap

Sevmek ve gitmek üzerine “ince
düflünülmüfl” bir roman.
Edebiyatseverlerin flair olarak
tan›d›¤› Tuna Kiremitçi’nin 2002’nin
Ekim ay›nda birinci bask›s›n› yapan
ilk roman› “Git Kendini Çok
Sevdirmeden” 13. bask›ya ulaflt›
ve “best seller”lar aras›na girdi.
Sevmesini de gitmesini de bilenler

için yaz›lm›fl olan roman, bir kazada o¤lunu yitirdikten
sonra Eskiflehir’deki evine “s›¤›nan” Arda’n›n hikayesini
çarp›c› bir dille anlat›rken okuyucular› da kendi iç
yolculuklar›n› yapmaya sürüklüyor.

ÖDEfiMELER VE
fiAHMERAN H‹KAYES‹
Tomris Uyar / Yap› Kredi
Yay›nlar›

Türk edebiyat›n›n usta
kalemi Tomris Uyar’›n ilk
bask›s› 1973’te yap›lan
ikinci öykü kitab›
Ödeflmeler’e daha sonra
fiahmeran Hikayesi de
efllik etmiflti. Aradan
geçen otuz y›la ra¤men

hiç eskimeyen Ödeflmeler ve fiahmeran Hikayesi yeniden
okuyucularla bulufluyor.

‹L‹fiK‹LER
Erhan Bener / Remzi Kitabevi

1945 y›l›nda çeflitli dergilerde
yay›nlanan fliir ve öyküleriyle
edebiyat yaflam›na at›lan Erhan
Bener’in son roman› “‹liflkiler”i
bu yaz okuman›z gereken kitaplar
listesine eklemenizde fayda var.
S›rad›fl› bir ailenin, Ankara’dan
Beyrut’a, Belgrat’tan Münih’e
kadar uzanan gerilimli, ilginç
öyküsünün anlat›ld›¤› “‹liflkiler”

Orhan Kemal 2003 Roman Ödülü ald›.

YAZIHANE
Derleyen: Murathan
Mungan / Metis Yay›nlar›

Bir yazar neden yazar? Hem
yazarlar›n hem de
okuyucular›n kendilerine en
s›k sorduklar› sorular›n
bafl›nda gelir bu soru.
Murathan Mungan’›n
seçtikleriyle derlenen
“Yaz›hane”, Giorgio
Manganelli, Elias Cannetti,

George Orwell, Ursula K. Leguin, Eugene Ionesco, Peter
Handke, Roland Barthes, Marguerite Duras, Manes Sperber
ve Hanif Kureishi’nin neden yazd›¤›na ›fl›k tutan bir etkileyici
bir kitap.

OKUMANIN HALLER‹
S›rma Köksal / Metis Yay›nlar›

“Okurun elinde de silahlar vard›r;
unutmak, eksik hat›rlamak, yanl›fl
hat›rlamak, baflka okuduklar›yla
harmanlayarak hat›rlamak...
Kendine verilenlerden kendi
hikâyesini kurgulamak. Onun için
ayn› kitab›n ayn› yerlerini benzer
nedenlerle sevmekten daha yak›n
bir tan›fl›kl›k yoktur dünyada”
diyen S›rma Köksal’›n

denemelerini okumak size yeni kap›lar aralayabilir...
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hat is Education and What is it Aiming
to Achieve?

Education deals with knowledge and
skills. It is impossible for each of us to
discover all the knowledge and skills we
need in our search for a better life. Hence,
we must rely on other people’s discoveries.
Education is the systematic method of
transferring the accumulated knowledge
and skills of the human heritage.

Education programs aim to provide the
tools to bring meaning to our lives, thus
happiness, and the tools to maintain a
good life. These two main goals may appear
to be in conflict at times. A good education
has to contain also the means for finding
the harmony between these goals. Critical
thinking and initiatives are the essential
tools for questioning, analyzing and finding
solutions.

Firstly, education helps us to understand
the universe, to define a place for ourselves,
and to take control of and to shape our
lives. Basic human values change rather
slowly through time. Similarly, the tools
for making a meaningful life remain
unchanged in their broad terms.

Our quest for the meaning of life
continues throughout our lives, edited
and revised overtime with knowledge and
experience. Thus, the better equipped we
are, the better our chances of reaching
success in our quest. This quest for
making a meaningful life, and the tools
to achieve such a life are the cultural
dimensions of education. The cultural
dimension of education is sometimes
overshadowed by the pressing urgencies
of daily life and work. Nevertheless,
culture’s paramount importance continues

to shape our lives at all time.
The practical uses of education are

equally important. We are in a continuous
struggle to make a good life for ourselves.
The systematic structuring of the knowledge
and skills required to shape our
environment and to produce goods and
services is what defines a profession. The
tools to fulfill the needs in our lives change
at a fast pace. From this perspective, a
good education must provide professional
knowledge and skills that can continue to
be utilized in the rapidly changing work
environment.

The Information Age?
It is necessary to define this term with

some level of accuracy. The Information
Age is sometimes equated with computers.
One can not deny the importance of the
functions that computers serve. However,
computers are merely tools of the
Information Age, not the core.

Let us try to explain the economic
infrastructure and identify the important
parameters of the environment within
which we perform our activities. Historical
ages are named after the most important
input in the production such as: the Stone
Age, the Copper Age, the Iron Age, the
Plastic Age. All these periods, including
the Industrial Age, have a common feature:
physical materials are the most important
input. There is little difference between
activity in, for exemple the Stone Age and
the Industrial Age in terms of the main
attribute.  The production methods in both
cases use materials as the most important
input.

It has become common terminology to

call our period in time as the Information
Age. Information has always been
important throughout all ages. In order to
shape stones better in the Stone Age, and
to process the metals better during the
Industrial Age, information was always
important. However, the role of information
in the Information Age versus the Industrial
Age has undergone a basic change.

In the Industrial Age, information was
of secondary importance compared to the
main input, material. To better illustrate
this point, let us examine an important
industrial achievement of that age, the
locomotive. Material constituted a major
input in the cost. Let us now compare this
with today’s high-tech products.

For example, a relatively cheap, common
place technological product is a television
set. The raw material costs would account
for perhaps 10% of the total manufacturing
cost. Further examples, such as a medicine,
an electronic equipment, a computer, or
an AWACS plane have raw material costs
accounting for a rather low percentage of
the total manufacturing cost.

For the operating softwares that we use
to run our computers, there is literally no
expenditure for material. The examples
above lead to two conclusions: information
is a main input in the production process
and; information is “manufactured”,
marketed and traded as a product. These
two dramatic changes in the role and
nature of information are what distinguish
the Information Age from the other ages.

There is also a very significant difference
between materials and information as
inputs in the production of goods and
services. As a material is used, its sources
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‹NG‹L‹ZCE ÖZETLER

The Information Age,
Its Economy and Education
Prof. Dr. Attila Aflkar

“Our quest for finding
a meaning for life
continues throughout
our lives. Thus, the
better equipped we
are, the better is our
chance of achieving
this goal. A good
education should
identify the basic
values of humanity
and provide the
necessary tools for this
search. This is the
personal and cultural
dimension of
education.”
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diminish, and its price rises. As information is used,
the opposite is true: the amount of information
increases, and its price decreases. The cost of a
product that uses matter as the main ingredient
increases in the long run. Contrary to this, for instance,
computers are becoming more and more powerful
and their prices are decreasing in the long run.

As an example for the dramatic reduction in the
cost of high-tech products, I like to give a personal
experience. In 1977, I was allocated time as the sole
user for eight hours on a 70 million dollar computer
in order to solve a then-complex problem. Today, a
thousand dollar personal computer on our desks
would be able to solve the same problem.

The Economy of the Information Age and Its Theory
In classical economic theory, the most important

notion is market equilibrium. The main idea behind
this theory is that the economy is directed by the
law of diminishing returns. How is this possible? We
already pointed out that the main inputs in the
Industrial Age are materials. The more these materials
are used, the higher their prices become. Decreasing
returns act as a brake on the economy and assist
the system to reach an equilibrium.

The law of diminishing returns is similar to friction
or equivalently energy loss in classical physics. For
example, if we push a swing eventually, after many
oscillations, it returns to its equilibrium position.
This equilibrium of no motion is achieved by the loss
of energy due to the friction of the swing in air and
the friction between the parts of the swing. The
classical theory of economics has the analogous
concept of the law of diminishing returns that brings
an economic system to equilibrium. Thus, the law
of diminishing returns plays an analogous role to
energy loss in physical systems.

We already noted that information is the basic
input in high-tech products, and that the more it is
used, the cheaper it becomes. Thus, the law of
decreasing returns that governs the tradional
products of the industrial age is not directly applicable
to high-tech products.

In the new economic system, there will be many
weaker equilibria instead of one big, basic
equilibrium. In order to allow for the existence of
many equlibrium states, the system will have to be
non-linear. The non-linearity and the swings will
induce chaotic attributes to the system. Chaos should
not be perceived as a necessarily impossible state
with which to cope. However, coping with

environments that undergo irregular rapid changes
will demand economic systems and individuals
which can adapt quickly.

How Should the Education System of The
Information Age Be Oraganized?

During the Industrial Age, information was not
abundant, and it was hard to reach information. As
a natural consequence, individuals had to store
information in their memories.  With the human
brain being limited, it was necessary to retain
information about a limited area, deliberately
excluding information in others. We call this
“specialization”. Education sociologists label this
phenomenon as a “segregationist” method of gaining
information in that we retained information in a
selective manner.

We have entered an era where there is abundant
information, and computers and other tools make
it easy to access and process information.
Consequently, instead of retaining information in a
limited area with details, reaching information and
combining them to achive our goals is more important
in the Information Age. Education sociologists define
this notion as an “integrationist” method.

The Information Age has introduced the following
three important dimensions of information:
abundance, ease in access and changeabity. To
make it sound more dramatic, we can say “the only
thing that does not change is change itself”. The
method to be used in this changing environment
reveals itself in the following structure: we will not
try to hold the information in our memories; we will
learn the ways to access and combine information,
and we will place greater importance on acquiring
basic information that is more resistant to change.
Information itself follows a hierarchy: data,
information, knowledge, and wisdom. A good
education should equip an individual to command
all the levels of this hierarchy.

The remarks above are valid for all levels of
education, for exemple in secondary education.
For a long time, it has been suggested that high-
schools should emphasize vocational skills.
However, academics have warned that an early
specialization in vocational skills leads to a loss
of creativity over the long run. Similarly, education
economists mention that an excessively skills-
based education, although productive in the short
term, is not an economically efficient in the long
run. The importance of a basic formation is

stressed even in skills-based vocational secondary
education.

How Does the Education System of Koç University
Meet The Demands of The Information Age?

The core program plays an important role in Koç
University’s education programs. This general
formation program serves two purposes. Firstly, it
provides knowledge and information for the individual
to build a more meaningful life by introducing a
large spectrum of the human heritage. At the same
time, these tools consist of the basic knowledge and
skills of different professional areas. As a result, the
individual gains the foundation in his or her subject
area, and thus has the opportunity for a life-long
learning that continues beyond academic schooling.

Our professional courses provide the basic
information and teach how to think rather than
details of processes and procedures. The reason for
this approach is: basic information is more resistant
to the damage of time, while detailed information
on processes becomes obsolete rather quickly. In
time, some professions fade away, and new ones
come into existence.  However, these new professions
are also based on the same general social and
natural laws as the former. The business life itself
operates as a school, and in some cases it can be
ahead of the university in the practical methods and
processes it uses. Consequently, professional
education continues in terms of practical methods
and processes in the business environment.

Conclusion
The university should not aim to produce students

to be experts in narrow areas with all the practical
aspects of the professions. It should rather produce
graduates educated in the fundamentals, and with
the basic skills of thinking, communicating and
processing information.

An analogy would be that the universitiy produces
graduates as “diamonds”, perhaps unfinished in
some features and the  professions shape these raw
diamonds to give them the final luster. The graduates
that are equipped with basic knowledge and skills,
knowing how to access and combine information,
will be able to work more efficiently, will be able to
stay current, and will adjust to the changes in time.

We can finish by adoapting Darwin's statement:
it is not the smartest nor the strongest that survive,
but the ones that are educated to adapt to change.
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