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Sevgili Ö¤renciler, Mezunlar, Üniversitemizin Tüm Üyeleri ve Dostlar›,

2003-2004 ö¤renim y›l›nda 690 yeni ö¤renci üniversitemizde yüksek ö¤retime bafll›yor. 2002-2003 döneminde 568 ö¤renci
üniversitemize yerlefltirilmiflti. 690 ö¤rencinin 665’i Rumelifeneri Kampüsü’nde, 25’i ise Niflantafl›’nda Sa¤l›k Yüksek Okulu’nda
ö¤renim görecek. Bu sene üniversitemize kat›lan ö¤rencilerin ço¤u itibarl› liselerden gelmifl olup her iki ö¤renciden biri
Koç Üniversitesi’ni ilk üç tercihi aras›na yerlefltirmifl olmas› bizim için bir gurur vesilesi... Lisans programlar›na bafllayan
bu ö¤rencilerimizin yan› s›ra, 59’u ‹flletme, 46’s› Fen ve Mühendislik, 16 tanesi de Sosyal Bilimler enstitülerimize olmak üzere
toplam 101 yeni ö¤renci de Yüksek Lisans programlar›na bafllad›lar. Yeni kat›lanlarla birlikte kampüste ö¤renim görecek
ö¤renci say›m›z 2266’s› lisans ve 187’si lisans üstü olmak üzere 2453’e ulaflm›fl oluyor.

Yeni bir ö¤renim y›l›na bafllarken aram›za yeni kat›lan ö¤rencilerimizi Ö¤renci Seçme S›nav›’nda gösterdikleri üstün
baflar›lar›ndan dolay› candan kutluyor, üniversite hayatlar›nda baflar›lar ve esenlikler diliyorum.

Bu ö¤renim y›l› hepimiz için özel bir y›l olacak. Koç Üniversitesi ilk on senesini tamamlam›fl oluyor. 10. y›l›m›z› çeflitli
etkinlikler düzenleyece¤iz. Ö¤renime bafllayaca¤›m›z ilk haftadan itibaren bütün bir akademik y›l boyunca flenliklerle, konferans
ve aç›k oturumlarla, tiyatro, konser ve spor müsabakalar›yla kutlayaca¤›z. Bu etkinlikleri düzenlememizdeki temel amaç Koç
Üniversitesi’nin bugüne kadar yapt›¤› iflleri, baflar›lar›n›, Türkiye’ye, fikir hayat›na, insan yetifltirmeye katk›lar›n› topluma
daha iyi tan›tmakt›r. Hem mezunlar›m›z›n hem de e¤itimine devam eden ö¤rencilerimizin 10. y›l etkinliklerine kat›lmalar›n›
temenni ediyorum.

On y›lda üniversitemiz Türkiye’nin say›l› en iyi üniversiteleri aras›ndaki yerini almakla kalmay›p dünyada da ad›ndan
söz ettirmeyi baflarm›flt›r. Hedefimiz dünyada parmakla gösterilen isim yapm›fl üniversiteleri kendimize örnek al›p daha da
iyisini baflarmakt›r. ‹nan›yorum ki ö¤rencilerimizin, ö¤retim üyelerimizin, yönetim ve Vehbi Koç Vakf›’n›n de¤erli katk›lar›yla
Koç Üniversitesi geçti¤imiz on y›lda katetti¤i yolu gelecek on sene içinde daha da yukar›lara tafl›yacakt›r.

Bu akademik y›l üniversitemizde Hukuk Fakültesi ö¤renime bafll›yor.  Haz›rlad›¤›m›z programla bir hukukçu gibi düflünmeyi,
problem analiz etmeyi ö¤renen hukukçular yetifltirmek istiyoruz. Türk hukukunun yan›nda uluslararas› hukuku bilhassa Avrupa
Birli¤i hukukunu iyi bilen, yabanc› dile hakim uzmanlar yetifltirece¤iz. Dekan›m›z Profesör Tu¤rul Ansay’a ve ö¤retim üyelerimize
baflar›lar diliyorum. Ayr›ca yeni bir program›m›z da Kimya-Biyoloji Mühendisli¤i. Bu program›m›zla 21. yüzy›l›n en önemli
alanlar›ndan olacak hayat bilimlerine ve biyoteknolojiye do¤ru önemli bir ad›m at›yoruz.

Koç Üniversitesi ailesini, ö¤rencileri, mezunlar›, akademik ve idari kadrosundaki tüm üyelerini sevgi ve sayg›lar›mla
selaml›yor, yeni e¤itim y›l›nda baflar›lar diliyorum.

Prof. Dr. Attila Aflkar
Rektör
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Ö⁄RENC‹ KONSEY‹

Yaflayan ve üreten bir
üniversite için elele...

erhaba;

2003-2004 senesi Ö¤renci Konseyi olarak, geçmifl senelerden ald›¤›m›z deneyim ve bu
deneyimin getirdi¤i güven ile, bu ö¤retim y›l›na, bütün ö¤rencilere sadece Türkiye standartlar›n›n
de¤il dünya standartlar›n›n ilerisinde bir üniversite ortam› sa¤layacak derecede ilerici,
ça¤dafl, kararl› ve cesur projeler ile girmenin gururunu yafl›yoruz. Ö¤renci Konseyi olarak Koç Üniversitesi’nin 10. yafl›na basaca¤› bu
senede, üzerimize ald›¤›m›z sorumlulu¤un fark›nda olarak, ö¤rencinin sesini daha bilinçli, daha sesli ve daha etkili bir flekilde iletebilmeyi
öncelikli amac›m›z olarak belirliyoruz.

Ö¤renci konseyleri sadece demokratik atmosferlerde nefes alabildikleri için,
demokrasi üzerine önemli bir gerçe¤i tekrar hat›rlatmakta fayda var.  Halk›n
kendisini sadece pasif birer seçmen olarak gördü¤ü ve aktif olarak devletin
iflleyifline kar›flmad›¤› toplumlar, belki de demokrasinin getirilerinden en az
yararlanabilecek toplumlard›r. Bu toplumlarda demokrasi, “halk›n gücü”
(demos cratos) olmaktan ç›km›fl daha çok mekanik bir seçim sistemine
dönüflmüfltür. Bu toplumlarda demokrasi ne gerçek anlam› ile halkt›r ne de
güçtür. Bu nedenle demokratik olarak geliflen toplumlarda sivil toplum aktif
bir rol almakta, insanlara kendi görüfllerini aç›klayabilecek platformlar
sa¤lanmakta ve haklar›n› arayabilecekleri “kamu alanlar›” yarat›lmaya
çal›fl›lmaktad›r. ‹flte bu anlay›fltan hareketle, KÜ Ö¤renci Konseyi’nin 2003-
2004 y›l›ndaki önceliklerinden birisi de idari ve akademik birimler, ö¤renci
kulüpleri ile Ö¤renci Konseyi aras›nda çok daha s›k› ve organik bir ba¤ kurmak
ve y›l boyunca ö¤rencinin sesini daha bilinçli, daha sesli ve daha etkili
duyurabilece¤i platformlar› yaratmak olacakt›r. Ö¤renci Konseyi, demokrasinin
ve ö¤rencinin sesinden baflka bir fley de¤ildir.  Ve konseyin yeni kat›l›mlara,
yeni kat›l›mlar›n da konseye son derece ihtiyac› vard›r.

Koç Üniversitesi, benim gözümde gittikçe geliflen ve büyüyen bir e¤itim projesi.  Plan› son derece dikkatli çizilmifl, ve temelleri son
derece güçlü yap›lm›fl bir proje.  Bu proje göz önüne al›nd›¤› zaman, Koç Üniversitesi’nin 10. yafl›n› doldurdu¤u bu y›lda, ö¤renciler
ad›na Ö¤renci Konseyi’nin iki önemli görevi daha ortaya ç›k›yor. Birincisi, bu e¤itim projesinin temelinin üzerine ç›k›lacak olan katlarda,
ö¤renci mimarlar›n ve ö¤renci iflçilerin de bulunmas›n› sa¤lamak. Yani bu büyük e¤itim projesinde ö¤rencilerin de imzas›n›n bulunmas›n›
sa¤layarak bu projeyi daha da güçlendirmek.  ‹kincisi ise, proje sonunda tamamlanan yap›n›n bir “mükemmellik maketi” olarak
kalmas›n› engellemek; yaflayan ve üreten bir üniversite oldu¤unu ulusal ve uluslararas› platformlarda göstermek. Üniversitemizde
ald›¤›m›z yüksek e¤itimi, güçlü donan›m› ve köklü entelektüel birikimi hayata geçirerek, bir üniversitenin asl›nda ifl bulmaya yarayan
bir dershane olmad›¤›n› ancak ça¤a ve yeniliklere uyum sa¤layan, elefltiri ve analitik düflünebilme yetenekleri geliflmifl, gerçek anlamda
üretken insanlar yetifltiren bir e¤itim kurumu oldu¤unu ulusal ve uluslararas› platformlarda göstermek. ‹flte bu iki görev, bana göre,
Ö¤renci Konseyi’ni Koç Üniversitesi için olmazsa olmaz k›lan görevlerdir.

Ö¤rencinin her yönden geliflimi, ne de olsa, her e¤itim kurumunun esas varolufl nedenidir. Bu neden için, bu amaç için çal›flacak yeni
bir Ö¤renci Konseyi’nden, aram›za kat›lan yeni ö¤rencilere, yeni akademik ve idari görevlilere, yeni fakülte ve bölümlere, tekrar, s›cak
ve anlaml› bir merhaba.

fiahan Savafl Karatafll›
Koç Üniversitesi Ö¤renci Konseyi Baflkan›

Ö¤renci Konseyi
olarak
Koç Üniversitesi’nin
10. yafl›na basaca¤›
bu senede, üzerimize
ald›¤›m›z
sorumlulu¤un
fark›nda olarak,
ö¤rencinin sesini
daha bilinçli, daha
sesli ve daha etkili bir
flekilde iletebilmeyi
öncelikli amac›m›z
olarak belirliyoruz.

M
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niversitemiz dokuzuncu dönem
mezunlar›na Semahat Arsel Spor

Salonu’nda yap›lan törenle diplomalar›n›
verdi. 28 Haziran 2003’te yap›lan törenle
69’u yüksek lisans 215’i de lisans olmak
üzere 284 ö¤renci mezun oldu. Bu y›lki
mezuniyetin özelli¤i, Koç Üniversitesi
Sa¤l›k Yüksekokulu ve Fen Bilimleri
Enstitüsü’nün ilk mezunlar›n›n da bu
törenle diplomalar›n› alm›fl olmalar›yd›.
KÜ Mütevelli Heyeti Baflkan› Rahmi M.
Koç, Rektör Prof. Dr. Attila Aflkar, Koç
Ailesi mensuplar›, davetliler ve ö¤retim
üyelerimizin de haz›r bulundu¤u
kalabal›k törende mezunlar›m›z›n ve
ai leler inin sevinci  gözler inden
okunuyordu.

Mezuniyet Törenimizin bu seneki konuk
konuflmac›s› Amerika Birleflik Devletleri
Eski Senatörü ve flu anda New York’taki
New School Üniversitesi Rektörü olan
Bob Kerrey idi. Bob Kerrey rektörlük
görevinden önce 12 y›l boyunca Amerikan
Senatosunda Nebraska Eyaleti Senatörü
olarak görev yapm›flt›. Senatörlük

görevinden önce dört y›l boyunca
Nebraska Eyaleti Valisiydi.
 Bob Kerrey konuflmas›na Mütevelli
Heyeti üyelerine ve Dan›flma Kuruluna,
Vehbi Koç'un ilkesi olan, "Demokrasi
varsa, biz de var›z" fleklindeki inan›fl›na
olan ba¤l›l›k ve taahhütleri için teflekkür
ederek bafllad›. Kerrey sözlerine “yeni
fikirlerden korkmayan, onlara aç›k olan,

baflkalar›n›n görüfl ve inançlar›na
hoflgörüyle yaklaflan ve herkesin kendi
mutluluk hayalinin peflinden koflma
hakk›na sayg›l› olan bir liberal e¤itim,
daima baflar›l› demokrasilerin yaflayan
temeli olagelmifltir” diye devam etti.
Konuflmas›nda tezkere kriziyle bozulan
Türk-Amerikan iliflkilerine de¤inen Kerrey
iki ülke halklar›n›n biribirine olan
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KAMPÜSTEN NOTLAR

Dokuzuncu dönem
mezunlar›m›z
diplomalar›n› ald›

28 Haziran 2003’te
yap›lan törenle 69’u

yüksek lisans 215’i de
lisans olmak üzere 284

ö¤renci mezun oldu.
Bugüne kadar

üniversitemizden
mezun olanlar›n say›s›

1837’yi buldu.
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‹ki ö¤retim üyemiz
TÜB‹TAK Ödülü’ne lay›k görüldü

ÜB‹TAK, geçti¤imiz temmuz ay›nda,
kuruluflunun 40. y›l› nedeniyle bir

toplant› düzenledi.  Toplant›da,
çal›flmalar›ndan dolay› TÜB‹TAK Bilim,
Hizmet ve Teflvik ödüllerini kazanan 22
bilim adam› aç›kland›. TÜB‹TAK Ödülleri,
Temel Bilimler, Sa¤l›k Bilimleri ve Hizmet
Ödülü olmak üzere üç kategoride veriliyor

ve Türkiye’de sa¤l›k, temel bilimler ve
mühendislik alanlar›n›n en prestijli
ödüller i  olarak kabul edi l iyor .

Üniversitemizin 2 ö¤retim üyesi bu
sene TÜB‹TAK Bilim Ödülü’ne lay›k
görüldü. Temel Bilimler’de Kimya Bölümü
ö¤retim üyesi Prof. ‹skender Y›lgör
“reaktif uçlu silikon oligomerleri ve

silikon polimerleri” konulu çal›flmas›yla
ödüle lay›k görüldü. Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisli¤i ö¤retim üyesi ve
ayn› zamanda fakülte dekan›m›z Prof.
Yaman Arkun ise “kimyasal süreçlerin
dinamik girdi-ç›kt› verilerine göre
modellenmeleri ve süreç denetimleri”
konulu çal›flmas›yla ödül ald›.

Mühendislik
Fakültesi Kimya
Mühendisli¤i
ö¤retim üyesi ve
ayn› zamanda
fakülte dekan›m›z
Prof. Yaman Arkun
ve Temel Bilimler’de
Kimya Bölümü
ö¤retim üyesi Prof.
‹skender Y›lgör
ödüllerini ald›lar.

k›zg›nl›¤›n› ve güvensizli¤ini aflmas›n›n
hayati önem tafl›d›¤›n› belirtti ve flöyle
dedi: “Hayati önem tafl›yor, çünkü 11
Eylül 2001'de ABD'de yaflanan terör
sald›r›s› hepimize, so¤uk savafl›n sona
ermesinden sonra en büyük çat›flman›n
ça¤dafll›kla köktendincilik aras›nda, laik
ve demokratik devletlere yaflam veren
düflüncelerle din devletlerinin do¤ufluna
zemin haz›rlayan düflünceler aras›nda
oldu¤unu ö¤retti.”

KÜ Mütevelli Heyeti Baflkan› Rahmi M.
Koç ve KÜ Rektörü Attila Aflkar’da
yapt›klar› konuflmalarda mezun olan

ö¤rencilere baflar›lar dilediler.
Rahmi Koç hayat›n esas bundan
sonra bafllad›¤›n›, mezunlar›n
hayatlar›n› iyi planlamalar›
gerekti¤ini ö¤ütledi. Attila Aflkar
mezunlarla gurur duydu¤unu
Koç Üniversitesi’nin “Türk
ulusuna, insanl›¤a, sizlere,
hepimize bir hediye” oldu¤unu
söyledi. Ve sözlerini “sevgili
mezunlar›m›z, sizlerin de
emanete ilginizi esirgeme-
yece¤inize inan›yorum” diye
tamamlad›.

Bu y›lki
mezuniyetin özelli¤i,
Koç Üniversitesi
Sa¤l›k Yüksekokulu ve
Fen Bilimleri
Enstitüsü’nün ilk
mezunlar›n›n da bu
törenle diplomalar›n›
alm›fl olmalar›yd›.

KAMPÜSTEN NOTLAR
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KAMPÜSTEN NOTLAR

Sinyal ‹flleme ve Uygulamalar› (S‹U)
Kurultay› 18-20 Haziran 2003

tarihleri aras›nda Koç Üniversitesi,
Rumeli Feneri Kampüsü’nde KÜ
Mühendislik Fakültesi taraf›ndan Prof.
Dr. A. Murat Tekalp (KÜ) baflkanl›¤›nda
düzenlendi. S‹U Kurultay› sinyal, görüntü
ve video iflleme ile sinyal iflleme
konusunun iletiflim dahil tüm uygulama
alanlar›nda çal›flan akademisyenlerin,
araflt›rmac›lar›n ve mühendislerin
Türkçe bilgi al›flverifli yapabilecekleri
yegane forumdur. Bu ba¤lamda S‹U
Kurul tay lar ›  s inyal  ifl leme ve
uygulamalar› alanlar›nda Türkçe bilim

dilinin oluflmas›na ve olgunlaflmas›na
öncülük yapm›fl ve üstün nitelikli
çal›flmalar›n sunuldu¤u genifl kat›l›ml›
bir Ulusal Bilim Kurultay› olarak
kendisini kabul ettirmifltir.

Bu y›l Kurultay’a gönderilen 256 bildiri,
alan›nda uzman en az iki teknik hakem
taraf›ndan titizlikle de¤erlendirilip,

bunlar içerisinden 388 yazar
taraf›ndan yaz›lm›fl 220
bildiri sunulmak üzere, kabul
edildi.
     Bu y›lki Kurultay’›n davetli
konuflmalar ›  flöyleydi :
• Bülent Kaytaz, Oksijen
Teknoloji “Yeni Nesil Ak›ll›
fiebekeler”
• Prof. Hüseyin Abut, San
Diego State University,
“Digitized and Digital
Signatures for Identification”
• Dr. Juan Carlos de Martin,
CNR, Politechnico di Torino,
“ R e a l - T i m e  M e d i a
Transmission and The
Internet”
  Kurultay›n baflar› ile
gerçekleflmesinde en etkin
kifli Teknik Komite Baflkan›
Yrd. Doç. Dr. Engin Erzin’di
(KÜ). Gelen bildirilerin hakem
de¤erlendirilmelerinin ve

konferans program›n›n organizasyonuyla
bildiri kitab›n›n pdf orijinalinin
haz›rlanmas› çal›flmalar›n› üstlendi.
Yrd. Doç. Dr. Alper Erdo¤an (KÜ) “IEEE
En ‹yi Ö¤renci Bildirisi” ve “Alper Atalay
En ‹yi Ö¤renci Bildirisi” ödüllerinin seçim
çal›flmalar›n› yönetti. Ayd›n Alatan
(ODTÜ), Orhan Ar›kan (Bilkent
Üniversitesi), Muhittin Gökmen (‹TÜ),
Ercan Kuruo¤lu (CNR-‹talya) ve Bülent
Sankur (Bo¤aziçi Üniversitesi), Arda
Yurdakul (Bo¤aziçi Üniversitesi) da
s›ras›yla “Çoklu Ortam ‹dare Sistemleri
ve ‹çeri¤e Dayal› Endeksleme”, “Zaman-
Frekans Analizi ve Uygulamalar›”,
“Plaka Tan›ma Üzerine Karfl›laflt›rmal›
S›nama Algoritmalar›”, “Kaynak
Ayr›flt›rma”, “Sinyal ‹fllemede Donan›m
Mimarileri ve Otomasyon Algoritmalar›”
konular ›ndaki  öze l  oturumlar ›
düzenlediler. Mühendislik Fakültesi
sekreterleri Feza Altuniç ve Ayça
Akarsubafl› kay›t iflleri, konaklama
rezervasyonlar› ve web sayfas›
çal›flmalar›n› üstlendiler. S‹U Kurultay›n›
destekleyen kurulufllar Koç Üniversitesi,
Oksijen Teknoloji, TÜB‹TAK, IEEE Türkiye
fiubesi ve ALCATEL’di. Kurultay›n
gerçekleflmesinde özellikle Rektörümüz
Prof. Atilla Aflkar, ve KÜ Mühendislik
Fakültesi Dekan› Prof. Yaman Arkun’un
manevi  destekler i  etki l i  o ldu.

S‹U Kurultay›
üniversitemizde yap›ld›
Lerzan Örmeci

S‹U Kurultay› sinyal,
görüntü ve video iflleme

ile sinyal iflleme
konusunun iletiflim
dahil tüm uygulama
alanlar›nda çal›flan
akademisyenlerin,
araflt›rmac›lar›n ve

mühendislerin Türkçe
bilgi al›flverifli

yapabilecekleri yegane
forumdur.
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ax-Planck Enstitüleri  (MPI)
Almanya’n›n en önemli özerk

araflt›rma merkezleri olarak bilinir. ‹ki
sene önce “Ortak Çal›flma Program›”
imzalad›¤›m›z MPI for Chemical Physics
of Solids (MPI-CPfS)/Dresden her biri
de¤iflik dalda faaliyet gösteren 80
enstitüden biri. Bu enstitünün en önemli
özelliklerinden biri flüphesiz bulundu¤u
co¤rafi konumdur. Çek Cumhuriyeti ve
Polonya s›n›rlar›na bir saat uzak olmas›,
enstitüyü MPI’nin Do¤u Avrupa ve
Avrasya’ya aç›lan kap›s› durumuna
getirmifltir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda KÜ
ve MPI-CPfS aras›ndaki Ortak Çal›flma
Program› çok özel bir önem tafl›maktad›r.
Program ana hatlar› ile mühendislik,
fizik ve kimya dallar›n› kapsamakta ve
bilgi ve eleman al›flverifli yan›nda
Avrupa çap›nda ortak projelerin
üretilmesini öngörmekte.

Bu antlaflman›n çerçevesinde, 17-20
May›s 2003 tarihleri aras›nda ve “The
First Bilateral Workshop” ad› alt›nda ilk

b i l imse l  bu luflmam› z ›  KÜ ’de
gerçeklefltirdik. Workshop’a Dresden’den
enstitü müdürü dahil olmak üzere, 12
bilim adam› ve bizden de (Fen-‹nsani
Bilimler ve Edebiyat ve Mühendislik
Fakültelerinden) 8 ö¤retim üyesi
konuflmac› olarak kat›ld›. Ayr›ca,
dinleyici ve organizasyonda görevli
olarak 30 ö¤renci de konuflmalar› takip
etme f›rsat› buldu.

Bilimsel çal›flmalar›n yan›s›ra, tabii
ki gezi, kültür ve e¤lence programlar da
vard›: fiehir turu, müze ziyaretleri,
Beyo¤lu by night, bal›k restoranlar›,
Sultanahmet Köftecisi, Ortaköy ve
geleneksel “boat trip”. Bu arada en
ilginç organizasyon da, Etibor
‹flletmeleri’nin de katk›s›yla düzenlenen
Bigadiç boraks madenlerine yap›lan
gezi oldu. Bu ziyareti, MPI Müdürü Prof.
Kniep uzun süredir hayal ediyordu. Ben,
flehir turuna kat›lan meslekdafllar›m›n
yan›nda olmak zorunda oldu¤um için,
Bigadiç’e gidemedim. Prof. Kniep’e,

Durata hoca ile son s›n›f kimya ö¤rencisi

Alper Yarafl›k, efllik ettiler. Boraks

ocaklar› o kadar muhteflem olmal› ki,

Prof. Kniep ile Durata hoca uzun süre

Boraks’ tan baflka b i r  fleyden

bahsetmediler. Art›k boraks büyüsüne

ben de kap›ld›m ve ekim ay›nda,

kampüsten otobüsle Bigadiç’e bir gezi

düzenlemeyi planl›yorum.

Neticede workshop çok baflar›l› geçti

ve her iki senede bir tekrarlan›lmas›na

karar verildi. Workshop’un  di¤er bir

olumlu yan› daha var. MPI’den gelenler

o kadar mutlu dönmüfl olmal›lar ki staj

için bizden bu yaz befl ö¤renci (Kimya

ve Fizikten) almaya karar verdiler. Son

sözü Prof. Kniep’e b›rak›yorum. Kapan›fl

konuflmas›n›n son iki cümlesinde ne

demiflti? “I know that we will not be

able to exceed the success of this

workshop. One reason is that we simply

don’t have a Bosphorus in Dresden”
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Bir workshop daha geçti...
Mehmet Somer

KAMPÜSTEN NOTLAR

‹ki sene önce “Ortak
Çal›flma Program›”
imzalad›¤›m›z
MPI for Chemical
Physics of Solids
(MPI-CPfS)/Dresden
ile 17-20 May›s 2003
tarihleri aras›nda ilk
bilimsel buluflmam›z›
KÜ’de gerçeklefltirdik.
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Koç Üniversitesi
personeli, ö¤retim

üyeleri ve
ö¤rencilerinden

oluflan, çal›flmaktan
y›lmayan, hayatlar

paylaflan, “baflkalar›”
için üreten KÜ

Gönüllüleri büyük
ifllere imza at›yorlar.

Ü Gönüllüleri... Koç Üniversitesi
personeli, ö¤retim üyeleri ve

ö¤rencilerinden oluflan, yapt›¤› ifle gönlünü
koymufl koca bir ekip... Çal›flmaktan
y›lmayan, hayatlar paylaflan, “baflkalar›”
için üreten... 2003 senesinde birleflti Koç
Üniversitesi’nin bir fleyler yapmaya çal›flan
tüm gönüllüleri... Önceleri birbirinden
habersiz çal›flan bu ekip flimdilerde
toplant›lar yap›p kararlar al›p daha büyük
ifllere imza at›yorlar. KÜ Gönüllüleri ad›
alt›nda üç ana bafll›k var: Okul ‹çi
Bilinçlenme, Toplumsal Dayan›flma ve
E¤itim. Bir de Dan›flma Kurulu var,
koordinasyonu sa¤lamak, yeni projelere
hayat verebilmek için...

Okul içi bilinçlenme ekibi ad›ndan da
anlafl›ld›¤› üzere üniversitemiz
çal›flanlar›nda ve ö¤rencilerinde sivil

toplum bilincinin oluflmas› sa¤lamak için
u¤raflan bir topluluk. Peki bunu nas›l
yap›yorlar? Alternatif Kariyer Günleri’ni
düzenleyip “sadece flirketlerde de¤il
vak›flarda da çal›flabilirsiniz” diyorlar.
“Asl›nda ben sivil toplum kurulufllar›nda
çal›flmak istiyorum ama nereden
bafllayaca¤›m› bilmiyorum, kurulufllar›
yeterince tan›m›yorum” diyen arkadafllara
her y›l düzenlenen Alternatif Kariyer Günleri
ile “iflte buyurun sivil toplum kurulufllar›”
diyorlar. Engelliler Haftas›’nda seminerler
düzenleyip engellileri anlamaya çal›fl›rken,
ayn› hafta düzenledikleri Rehavet
Panay›r›’n›n geliriyle birkaç engellinin
yaflam›n› bir nebze de olsa kolaylaflt›rmaya
çal›fl›yorlar. Okul ‹çi Bilinçlenme ekibi bu
sene de ayn› misyonla çal›flmalar›na devam
edecek.

Toplumsal Dayan›flma Ekibi içinde
yaflad›¤›m›z toplumun bir parças›
oldu¤umuzu ve bu toplumun sorunlar›na
duyars›z kalamayaca¤›m›z› bas bas

ba¤›ran grup. ‹flte bu ba¤lamda 2003
bahar döneminde her hafta sonu Etiler
Emekli Sand›¤› Dinlenme Evi’ne gidip,
yafll›lar› dinlediler, onlar›n hayatlar›n›
paylaflt›lar, hatta yafll›larla parti bile
yapt›lar. Üniversitenin çok uzak olmad›¤›n›
gösterebilmek için TEGV Gültepe
birimindeki çocuklar› kampüsümüzde
misafir edip, onlara hayatlar› için bir
alternatif daha sundular. Toplumsal
Dayan›flma Ekibi’nin bu sene yapmay›
planlad›klar› proje “Boya-Badana Projesi”.
Bu proje yerel yönetimlerin, sivil toplum
kurulufllar›n›n ulaflamad›¤› yerlere
ulaflmay›, oralar› daha nitelikli hale
getirmeyi amaçl›yor. Mesela Çocuk
Esirgeme Kurumu’nun duvarlar›n›
renklendirmek gibi...

Ve son bafll›¤› gönüllü yüzlerimizin:
E¤itim. E¤itim Grubu’nun ilk projesi KET
(Koç Üniversitesi E¤itim Toplulu¤u).
Mükemmel yarat›c›l›¤a sahip ama imkanlar
yüzünden yarat›c›l›klar› körelmeye yüz

Çal›flmaktan y›lmayan
KÜ Gönüllüleri

KAMPÜSTEN NOTLAR

TEGV Gültepe birimindeki
ö¤renci çaliflmalar›ndan

bir örnek

Özgür Alio¤lu, Günefl ‹ngin
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Biz KÜYAT 2003
Gönüllüleri olarak,
karfl›l›kl› sayg›,
özveri ve anlay›fl
çerçevesinde
oluflturdu¤umuz
tak›m›n enerjisini ve
erdemlerini projeye
yans›tmaya
çal›fl›yoruz.

tutmufl çocuklara döndü bu grup yüzünü.
K›fl aylar›nda Halk E¤itim Binas›’nda lise
girifl s›navlar›na haz›rl›k kurslar› veriyorlar,
ama bildi¤imiz dershaneler gibi de¤il. Evet
onlar da s›n›flarda oturup kara tahtalarda
ders anlat›yorlar ama gönüllü olarak orada
bulunuyorlar. En önemlisi, gönüllü olarak
oraya gelmifl bir ö¤renci toplulu¤una ders
anlat›yorlar. Yani ne çocuklar para verip
geliyor o dershaneye ne de gönüllüler bir
ücret al›yorlar. Üniversite s›nav› telafl›ndan
daha yeni ç›km›fl a¤abey ve ablalar halden
bir baflka anl›yor tabii. Durum böyleyken
verim bir baflka oluyor ve çocuklar ilk
geldiklerinde s›nav›n sadece %30’unu
yapabilirken s›navda %60’lara
yükseliyorlar.

E¤itimle ilgilenenlerin yapt›¤› büyük bir
ifl daha var, KÜYAT (Koç Üniversitesi Yaz
Atölyesi). KÜYAT paylafl›mlar›n en üst
düzeye ulaflt›¤› ve az say›daki flansl›
insan›n yaflayabilece¤i unutulmaz bir

deneyim. Biz KÜYAT 2003
Gönül lü ler i  o larak ,
karfl›l›kl› sayg›, özveri ve anlay›fl
çerçevesinde oluflturdu¤umuz tak›m›n
enerjisini ve erdemlerini projeye yans›tmaya
çal›fl›yoruz. Bunun yan›nda, bafllang›çta
görüfl aç›lar› ve hedefleri k›s›tl› olan KÜYAT
çocuklar›n›n on gün gibi k›sa bir süreçte,
de¤iflim ve ilerlemedeki baflar›lar›n›
gözlemleme ayr›cal›¤›na sahip oluyoruz.
KÜYAT’l› çocuklar da yapabileceklerinin
s›n›rlar›n› zorlayarak, yarat›c› dünyalar›n›n
ne kadar genifl oldu¤unu bizlere
kan›tl›yorlar. O kadar özgürler ki
diledikleri renkleri kat›p dilediklerini
ç›kar›yorlar hayatlar›ndan. De¤er
verilmeyi ve de¤er vermeyi ö¤reniyorlar.
Sayg› görmeyi ve göstermeyi, düflünmeyi
ve düflündürmeyi, gülmeyi ve güldürmeyi
ve canlar›n› s›kan bir fley oldu¤unda
a¤laman›n ne kadar normal bir fley
oldu¤unu ö¤reniyorlar. Birey olmay›,
hayattan tat almay› ve nerede olurlarsa
olsunlar gülmenin çok da zor olmad›¤›n›,
“ b a fl k a l a r › ”  i ç i n  k a r fl › l › k s › z

verebileceklerini ve bunun asl›nda hiç
de imkans›z olmad›¤›n›, kim bilir belki
de vazgeçilmez oldu¤unu ö¤reniyorlar.
Belki de ö¤renmek bile dememek laz›m
buna. ‹çlerinde olan› d›fla vurabilmeyi
hat›rlamak diyelim. ‹çlerinde var olan
enerjiyi sadece gözlerindeki par›lt›ya
de¤il yapt›klar› eserlere döktüklerinde
harikalar yaratabileceklerini görüyorlar.
Yazs›nlar, boyas›nlar istedikleri gibi.
A¤açlar› pembeye, kufllar› mora
boyas›nlar, fliirlerinde ulaflmak istedikleri
dünyadan, keflfetmek istedikleri
aletlerden bahsetsinler, deney yaparken
bilim adam› gibi hissetsinler kendilerini.
Bir gün o imrendikleri yazarlar, bilim
adamlar›, sanatç›lar onlar olacaklar
çünkü...  ‹flte KÜYAT Ekibi olarak sadece
“buna” izin veriyoruz... ‹nan›n ortaya
ç›kard›klar› eserlerin ›fl›klar›, gözlerindeki
par›lt›dan çok daha kuvvetli ve bir o
kadar da iddial› oluyor. Sadece onlara
tan›nacak haklar ›  bekl iyor lar .KÜ Gönüllüleri üç ana

grup olarak
çal›flmalar›n›

sürdürüyor: Okul ‹çi
Bilinçlenme, Toplumsal
Dayan›flma ve E¤itim.
Gönüllülerin bir de

Dan›flma Kurulu var,
koordinasyonu
sa¤lamak, yeni
projelere hayat

verebilmek için...
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46
690

KAMPÜSTEN NOTLAR

Ö¤renci Profili:
KÜ Kay›t ‹flleri Ofisi

bu sene üniversitemize
kat›lan ö¤rencilerin

yar›s›n›n Koç
Üniversitesi’ni

ilk üç tercihi aras›na
yerlefltirdi¤ini,

bu sonuçlar›n da
çok olumlu oldu¤unu

bildirmektedir. 003-2004 ö¤renim y›l›nda 690 yeni ö¤renci üniversitemizde
yüksek ö¤retime bafll›yor. 2002-2003 döneminde 568

ö¤renci üniversitemize yerlefltirilmiflti. 690 ö¤rencinin 665’i
Rumelifeneri Kampüsü’nde, 25’i ise Niflantafl›’nda Sa¤l›k Yüksek
Okulu’nda ö¤renim görecek. Rumelifeneri Kampüsü’nde ö¤renim
görecek ö¤rencilerimizden 290’› k›z (bunlardan 49’u burslu),
375’i erkek (85’i burslu); S.Y.O.’na yerlefltirilenlerin ise hepsi
k›z, 20’si burslu, 5’i burssuz. 439 ö¤renci ‹stanbul’da ikamet
ederken bunu 37 ile ‹zmir, 27 ile Ankara takip etmekte.

Bu y›l yerlefltirilen 406 ö¤rencimiz eflit a¤›rl›kl› puan ile
‹flletme, Ekonomi, Uluslararas› ‹liflkiler, Psikoloji, Sosyoloji ve
Hukuk dallar›n› seçtiler. 273 ö¤renci ise say›sal puan ile Kimya,
Matematik, Fizik, Bilgisayar Müh., Elektrik Müh., Endüstri Müh.,
Makina Müh., Kimya ve Biyoloji Müh. ve Hemflirelik dallar›nda
ö¤renime bafllayacaklar. Sözel puanla Tarih dal›nda ö¤renime
bafllayacak ö¤renci say›s› ise 11.

Bu sene üniversitemize kat›lan ö¤rencilerin yar›s› Koç
Üniversitesi’ni ilk üç tercihi aras›na yerlefltirmifltir. KÜ Kay›t
‹flleri Ofisi bu sonuçlar›n “çok olumlu” oldu¤unu bildirmektedir.
Tüm yeni ö¤rencilerimize baflar›lar dileriz.

690 yeni ö¤rencimize
baflar›lar dileriz!

‹STANBUL
‹STANBUL
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‹KAMET ETT‹KLER‹ ‹LLER (RUMEL‹FENER‹ KAMPÜSÜ)

 
‹STANBUL
‹STANBUL
D‹⁄ER
D‹⁄ER
TOPLAM

BURS
B.
 
B.

KIZ
5
4

15
1

25

ERKEK
0
0
0
0
0

TOPLAM
5
4

15
1

25

2003 ÖSS SONUÇLARINA GÖRE YERLEfiEN Ö⁄RENC‹LER‹N
‹KAMET ETT‹KLER‹ ‹LLER (S.Y.O.)

OKUL TÜRÜ

Özel Türk Liseleri
Anadolu Liseleri
Frans›z Liseleri
Amerikan Liseleri
Fen Liseleri
Almanca Liseler
Devlet Liseleri
Meslek Liseleri
TOPLAM

2002 ÖYS

176
141
63
66
43
29
32
18

568

2003 ÖYS

250
190
62
57
56
39
36
0

690

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

K oç Toplulu¤u’nun kurucusu merhum Vehbi Koç’un k›z›,

Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi ve üniversitemizin

Dan›flma Kurulu Üyesi Sevgi Gönül rahats›zl›¤› neticesinde

12 Eylül 2003 günü hayata veda etti. 1938 y›l›nda Ankara’da

do¤an Sevgi Gönül, ‹stanbul Amerikan K›z Koleji’nden mezun

olmufl, 1962 y›l›nda, yak›n zamanda kaybetti¤imiz merhum

Erdo¤an Gönül ile evlenmiflti.

1964 y›l›ndan beri Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Sevgi

Gönül, 1970’den bu yana, Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu üyeli¤i,

1980’den beri de Vehbi Koç Vakf› Sadberk Han›m Müzesi ‹cra

Komitesi Baflkanl›¤› görevlerini de sürdürmekteydi. Sadberk

Han›m Müzesi’nde düzenledi¤i pek çok sergi ile gerek kendisine

ait de¤erleri, gerekse farkl› koleksiyonerlerin objelerini

sanatseverler ile buluflturarak, Türk kültür yaflam›na da pek çok

önemli katk›da bulmufl olan Sevgi Gönül, yaflam› boyunca kültür,

tarih ve sanat ile ilgili çal›flmalara aktif deste¤ini sürdürmüfltür.

Türk Nümismatik Derne¤i ve Geyre Vakf› Baflkanl›¤› görevlerini

de yürüten Sevgi Gönül, Befliktafl Belediyesi Encümen üyeli¤i de

yapm›flt›. Müzecili¤e, antikaya ve tüm güzel sanatlara merak›

olan Sevgi Gönül, yaklafl›k 3 y›ld›r Hürriyet Gazetesi’nde “Sevgi’nin

Diviti” adl› köflesinde haftal›k yaz›lar da yaz›yordu.

KÜ Dan›flma Kurulu Üyesi
Sevgi Gönül vefat etti

Sevgi Gönül Koç Üniversitesi’nde yapt›¤› bir konuflmada flöyle demiflti: Bu ifl bizi
aile olarak heyecanland›rmaktad›r; çok önem verdi¤imiz, sevdi¤imiz bir proje.
Ye¤enlerimle, kardefllerimle üniversite projesini konufltu¤unuz zaman, herkesin
gözünün içinin güldü¤ünü hissediyorsunuz. fiimdi düflünün, benim çocu¤um yok,
ablam›n çocu¤u yok, ama binlerce çocu¤umuz var. Ve her sene bu binlerce çocukla
birlikte olmak, o mezuniyet törenlerinde tekrar tekrar bu heyecanlar› yaflamak, bence
çok hofl bir duygu...

Sevgi Gönül Oditoryumu’nun aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmada “Kula¤›mda duyma
problemi oldu¤u halde ad›m bir oditoryuma veriliyor” diye espri yapm›fl ve flöyle
devam etmiflti: Gençlerimiz yetiflirken dünyaya sanat›n penceresinden bakmal›lar
ve yar›n hayata aç›ld›klar› zaman sanatsal aç›dan de¤erlendirme yapma güçleri de
olmal› .  Hem belki  aralar›ndan mühim sanatkarlar da ç›kabil ir .
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O kul daha ‹stinye’deyken heyecan›
küçük kampusa s›¤mayan bir kaç

ö¤rencinin, o zamanki rektörümüz Seha
T›niç’in deste¤ini arkalar›na almalar› ile
tohumlar› at›ld› Sanat Kulübü’nün. 2001
bahar›nda alt topluluklar›n yönetim
kadrolar›n›n belirlenmesi ile bafllayan
macera her sene aram›za kat›lanlarla
zenginleflti. Okulun en kalabal›k ve bir
o kadar üretken gruplar›ndan biri
olmam›zla gurur duymaya küçükten
büyü¤e herkesin hakk› oldu¤una
i n a n › y o r u z .  B u n a  e k  o l a r a k
mezunlar›m›z›n da KÜ’deyken kulübe
verdikleri deste¤i okuldan sonra da
devam ettirmelerinin bir kulübün
süreklili¤i için gerekli oldu¤unu
savunuyoruz. Bu sebeple mezunlar›m›z›

Dan›flma Kurulumuzda yer almaya teflvik
ediyoruz.

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin yoklu¤unu
aza indirgemek, bir üniversitede olmas›
gereken ortama katk›da bulunmak için
topluluklar de¤iflik u¤rafllar veriyor. Resim
Toplulu¤u okul d›fl›ndan getirdi¤i e¤itmenler
ile kara kalem, ya¤l› boya dersleri organize
ederken, Foto¤raf Toplulu¤u her sene ilk
dönem foto¤raf temel teknik kursuyla, bu
u¤rafla ilgi besleyenleri deklanflörle
buluflturuyor. Karanl›k odada foto¤raf bas›p
iflin mutfa¤›nda olman›n tad›n› ç›karman›z›
sa¤l›yor. Sene içinde Film Toplulu¤u senaryo
yaz›m› atölyesinden tutun da montaj
e¤itimine kadar pek çok farkl› alanda
konusunda uzman kifliler ile atölye
çal›flmalar› düzenliyor. 2003 Bahar

döneminin
Nisan ay›nda
oluflturulan Ebru
Grubu  ebruya
y›llar›n› vermifl Y›lmaz
Enefl’ten dersler almaya
bafll›yor ve atölyede
sergilenmeye de¤er eserler
üretiliyor. Topluluk üyelerinin
kurs ya da atölye çal›flmalar›n›n
di¤er topluluklardan ba¤›ms›z
sergilendi¤i aktivitelerden sonra
s›ra her dönem sonunda tüm Sanat
Kulübü topluluklar›n›n ortak
çal›flmas› sonucu ortaya ç›kan “opus”
adl› gösterilere geliyor.

‹lki 2001 sonbahar döneminde
düzenlenen “Kesiflim/Intersection” temal›
o p u s u ,  2 0 0 2  b a h a r › n d a
“De¤iflim/Metamporhosis”, 2002
sonbahar›nda “K›s›l_ma/Stuck” ve 2003
bahar›nda “Seç/Choose” takip etti.
Temalara, dönem bafl›nda topluluk yönetim
kurulu üyeleri ve dileyen üyelerin
kat›labildi¤i uzun soluklu Sanat Kulübü
toplant›lar›n›n sonunda karar verilir. Daha
sonra topluluklar üyelerini bu temadan
haberdar etmek ile yükümlüdür. Aktivitenin
genel ak›fl› için tüm sergi materyali dönem
sonuna yak›n tarihlerde tek bir yerde
toplanmaya bafllar. S›klaflan toplant›larda,
materyallerin mekan içinde en uygun
flekilde sergilenmesi için fikirler ortaya
at›l›r. Seçilen tema ile mekan, müzik,
davetiye ve posterin uyumu Happening
Toplulu¤u’na b›rak›lan bir görev olup,
topluluk taraf›ndan bugüne kadar hep
be¤eni toplayan ifller ç›kart›lm›flt›r.

12

Heyecanlar›
diri tutmak
Özüm ‹lter > 2002-2003 Foto¤raf Toplulu¤u Baflkan›

Ad›n›n sadeli¤i
yan›ltmas›n,

kapsad›¤› alan gayet
genifl. Pazardan

ald›m bir tane eve
geldim bin tane

misali Sanat Kulübü,
resim, foto¤raf, film,
happening ve 2003
bahar döneminden

itibaren ba¤›ms›z bir
kulüp olma karar›

alan müzik
topluluklar› ile

neredeyse
üniversitenin en

kalabal›k kulübü.

Ö⁄RENC‹ KULÜPLER‹

Seçil K›nay ve
Aykun Haddeler
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Resim, foto¤raf, Contemporary Art

dersine ait ifller, Film Toplulu¤u’nun

k›sa metrajl› film/filmleri, Happening

T o p l u l u ¤ u ’ n u n  c a n l ›

p e r f o r m a n s l a r ›  i l e

z e n g i n l e fl t i r i l e n

program akflam

sekiz gibi bafllar

ve nas›l oldu¤unu

anlayamadan size

saatin onbire yaklaflmakta

oldu¤u hat›rlat›l›r.

Opuslar›n Sanat Kulübü için

önemi, her birinin koca bir dönemin

yükünü çekmifl bizlerin ders d›fl›ndaki

emeklerini yans›tmalar›d›r. Sponsorluk

bulma çabalar›ndan tutun da, kokteyl

servisini kimin yapaca¤›na, bize opus

s›ras›nda kullanmam›z için verilen

alan›n tema çerçevesinde “bizim”

yap›lmas›na, kullan›lacak malzemeler

için gerekli izinlerin ç›kart›lmas›na kadar

pek çok ifl ile ayn› anda u¤raflmak

be¤enisini dile getirenlerin yüzlerindeki

tatmin olmufl ifadeyle birleflince yeni

opus için tema düflünmeye bafllar

beyinlerimiz. Bir sonraki opusun temas›

için olas› bafll›klar e-group’da tart›fl›la

dursun biz, biraz e¤lenmek, biraz nas›l

e¤lendi¤imizi di¤erlerine de anlatmak

ve bu arada biraz da olsa kendimizi

ço¤altmak için çorbada tuzumuz olsun

isteyenleriz. Heyecanlar› diri tutmak

iste¤iyle!
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SEÇ‹L KINAY
Sanat Kulübü Baflkan›, Sosyoloji 4. s›n›f

Kurulufl aflamas›ndan bu yana Sanat Kulübü’ndeyim. Kulüp benim ikinci
odam haline geldi. Kulüpte yer alan insanlarla yakalad›¤›m›z enerjinin
meyveleri her dönemin sonunda yapt›¤›m›z organizasyonlarda kendini gösteriyor.
Sanat Kulübü’nün odas›nda gördü¤ünüz herfleyi kendi ellerimizle yapt›k.
Kulübü adeta bir bebek gibi büyüttük. Buraya gelen insanlar kulübün üyesi
olmasa da buradaki enerjiyi hissediyor.

‹flletme Kulübü, Mühendislik Kulübü gibi kulüplerin d›fl›nda bir Sanat
Kulübü’nün varl›¤›n›n Koç Üniversitesi’ni çok ayr›cal›kl› k›ld›¤›n› düflünüyorum
ve bu kulübün baflkan› oldu¤um için kendimi çok flansl› hissediyorum. Geçen
dönemden beri baflkanl›k yap›yorum. Bu dönem içinde iki tane organizasyon
yapt›k: Stuck ve Choose. Bunlar› yapmak için hep ayn› insanlar u¤rafl›yor
ama ortaya ç›kan sonuçlar farkl› oluyor. Asl›nda fark›na varmadan gelifliyoruz
ve bu geliflimi izleyenlerden çok iyi anlayabiliyoruz. Bir etkinlik yapt›¤›m›zda
ertesi gün kantindekilerin “Art Clup yine yapaca¤›n› yapm›fl” diye konufltuklar›na
flahit oluyoruz.

Okul aç›ld›ktan sonra opuslar devam edecek. Bu y›l hem film çekmek hem
de resim anlam›nda yeni workshop’lara a¤›rl›k veremeyi düflünüyoruz. Zaten
foto¤rafç›lar kendi programlar›n› yap›yor ve foto¤raf gezileri düzenliyorlar.
Benim en çok istedi¤im fley okula bir sanat galerisi kazand›rmak ve ö¤renicilerin
ifllerinin bu galeride sergilenmesini sa¤lamak...

AYKUN HADDELER
Resim Toplulu¤u Baflkan›, Bilgisayar Mühendisli¤i 2. s›n›f

Resim Kulübü’nün baflkan›y›m. Benim okula girer girmez arad›¤›m ilk fley
Sanat Kulübü oldu. Sanat Kulübü’ndeki insanlar›n çok tatl› oldu¤unu gördüm.
“Sanats›z hayat geçmez” deyip ben de Sanat Kulübü’ne geldim. Resim dersi
veriyorum. Bu derslere hem okuldan hem de okul d›fl›ndan insanlar geliyor.
Foto¤raf ve resim sergileri yap›yoruz. Workshop’lar düzenliyoruz. Bu sene
etkinliklerimizi okul d›fl›na tafl›mak istiyoruz. Okul d›fl›ndaki sergilere kat›lmak
ve okul d›fl›ndaki insanlar› buraya davet etmek istiyoruz. Birlikte çal›flt›¤›m›z
arkadafllar›m›zla ‹stanbul Bienal’ine gidece¤iz. Büyümeyi hedefliyoruz. Sanat
galerisi açmak, okul d›fl›na kendimizi tan›tmak ve opuslar› büyütmek istiyoruz.

      Okulun en
kalabal›k ve
bir o kadar üretken
gruplar›ndan biri
olmam›zla gurur
duymaya, küçükten
büyü¤e herkesin
hakk› oldu¤una
inan›yoruz.
Buna ek olarak
mezunlar›m›z›n da
KÜ’deyken kulübe
verdikleri deste¤i
okuldan sonra da
devam
ettirmelerinin bir
kulübün süreklili¤i
için gerekli
oldu¤unu
savunuyoruz.”

“
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U

Kulübümüz ‹stanbul
2003 - Dünya
Üniversiteleri

Münazara
Turnuvas›’n›
okulumuzda

düzenleyerek
Türkiye’de bir ilke

imza att›.

14

Mükemmel bir
organizasyon,
muhteflem bir turnuva

Ö⁄RENC‹ KULÜPLER‹

lusal ve uluslararas› platformlarda
bir çok ilke imza atan Münazara

Kulübü 11-16 A¤ustos tarihleri aras›nda
‘‹stanbul 2003 Dünya Üniversiteleri
Münazara Turnuvas›’n› düzenledi. Böylece
kulübümüz Türkiye’de i lk  defa
uluslararas› bir münazara turnuvas›
düzenlemenin gururunu yaflad›.

Uzun ve yorucu bir çal›flman›n
ürünüydü ‹stanbul 2003. Türkiye’de
uluslararas› bir münazara turnuvas›
düzenleme fikri iki sene önce ortaya
ç›km›flt› ve haz›rl›k çal›flmalar› 13 ay
önceden bafllam›flt›. Turnuvan›n ana
sponsorlu¤unu Aygaz, Arçelik, Ford ve
Fiat yaparken yan sponsorlu¤unu da Kent
ve Lavazza üstlendi. Turnuvan›n

uluslararas› münazara platformlar›nda
tan›t›lmas› amac›yla may›s ay› içerisinde
organizasyon komitesi baflkan›m›z fiahan
Savafl Karatafll› Saraybosna’daki Dünya
Münazara E¤itim Birli¤i’nin toplant›s›na
kat›ld›. Uzun ve yorucu bir çal›flman›n
ard›ndan, 11 A¤ustos sabah› 16 ülkeden
100’e yak›n münazarac›n›n Koç
Ü n i v e r s i t e s i ’ n e  g e l m e s i  i l e
organizasyonumuz bafllam›fl oldu.

Ö¤renci Dekan›m›z Dr. Bilgen Bilgin’in
konuflmas›yla bafllayan aç›l›fl töreni
münazara düzeninde geçti. “This house
wants to know why we are here”
(Hükümet neden burada oldu¤umuzu
bilmek istiyor) konulu gösteride, Bo¤aziçi
Üniversitesi’nden Kerem Coflar, Türkiye’de

ilk münazarac›lardan birisi olmas› s›fat›
ile “burada Türkiye’de münazaray›
gelifltirmek için var›z” dedi.  Ard›ndan
Yunanistan’dan Manolis Polychronides,
KÜ Ö¤renci Baflkan› s›fat› ile fiahan
Savafl Karatafll›, Avrupa fiampiyonu ve
‹stanbul 2003’ün bafl jürisi olan Can
Okar, kendi tezlerini savunan konuflmalar
yapt›lar Belki de aç›l›fl›n en çok alk›fl
toplayan konuflmas›n› KÜ Münazara
Kulübü’nden Gözde Sanem Özbay
“do¤rusu hepimiz burda e¤lenmek için
var›z, öyle de¤il mi” diyerek yapt›. Kulüp
Baflkan› Erkan Keremo¤lu bütün tezleri
sentezleyerek resmi olarak ‹stanbul 2003
münazara turnuvas›n›n›n aç›l›fl›n› yapt›.

‹stanbul 2003’te 20 tak›m ekonomiden
hukuka, siyasetten kültüre, birçok güncel
konuda yar›flt›lar. Turnuvan›n bafl›nda
‹ngilizceye hakim olan tak›mlar›n;
Almanya, Hollanda ve H›rvatistan,
genelde ilk s›ralar› almalar› dikkat çekti.
D i¤er  ta raf tan  ise  b i lg i l e r in i
konuflmalar›na yans›tamayan Türk, ‹srail
ve Orta Asya tak›mlar› s›ralaman›n
altlar›nda kald›lar. Yar› finale kalan 8
tak›m aras›nda Almanya (3), Hollanda,
Romanya (2), H›rvatistan ve Rus-‹srail
karma tak›mlar› vard›. Bu tur sonunda
bizi üzen sonuç ise dört Türk tak›m›ndan
hiçbirinin yar› finale kalamamas›yd›.

Tabii  ki  bu arada akflamlar›
gezilerimizle e¤lencelerimiz devam etti.
‹lk gün Cici Café’nin sundu¤u görkemli
bir barbekü partisini, klasik Koç Odeon
alt› partisi izlemiflti. Sonraki günlerde

Ahmet Engin Ural
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misafirlerimizle fas›llarla, Türk
gecesindeki türkülerimizle e¤lendik,
Bo¤az turunda ise ‹stanbul’un büyüsüyle
sarhofl olduk. Final gününde ise tarihi
yar›madaya yapt›¤›m›z geziyle final
tak›mlar›n›n gerginli¤ini azaltmaya
çal›flt›k. Sultanahmet’te ve Topkap›’da
herkes s›cak havaya ve final maç› için
k›salan zamana ra¤men daha fazla yer
görebi lmek iç in  koflturuyordu.
     Beklenen final maç› bafl jüri Can
Okar’›n baflar›lar dilemesiyle bafllad›.
Final yar›flmac›lar›, en iyi konuflmac›
ödülünü de alan Christoph Busch'u da
tak›m›nda bulunduran iki Alman ekibi,
beraber ilk turnuva deneyimler olan
Amerikan ekolüne sahip Hollandal› ikili
Katie ve Tomas, son olarak da turnuvan›n
en tecrübeli münaz›rlar› olan H›rvat ikili
Luka ve Petar'd›.
  Konusu “Geneti¤iyle oynanm›fl yiyecekler
yasaklanmal›d›r” olan münazara,
turnuvan›n en iyi maçlar›ndan biri oldu.
Dokuz kiflilik jüri ekibinin de ifli oldukça
z o r d u .  T a m  i k i  s a a t  s ü r e n
de¤erlendirmeler sonunda seyirciler için
turnuvan›n en beklenmedik sounucu
geldi; Almanya B tak›m›n›n birinci olmas›
beklenirken Hollanda tak›m› birincilik
kupas›n› ald›.

Finalden sonra misafirlerimiz
Organizasyon komitesine uzun uzun
teflekkür  et t i ler .  Münaz› r lar  -
planlanmam›fl olmas›na ra¤men-
‹stanbul 2004'e gelmek için sözlefltiler.
Bu da bizi ,  hem okulumuzdan
hem de okuldaki arkadafllar›m›zdan

ald›¤›m›z destek ile, turnuvan›n bitti¤i
gün ‹stanbul 2004’ü yapmak için
çal›flmaya itti.

Turnuvan›n ard›ndan söylenebilecek
tabii ki birçok söz ve yorumum var.
Fakat iyi bir münazarac›n›n yapmas›
gerekti¤i gibi ben aralar›ndan en
do¤rusunu  seçmey i  ve  aç › l › fl
seremonisinden al›nt› yapmay› tercih
ediyorum: Bölge münaz›rlar›n›n, Türkiye
münaza ra  t op lu lu¤unun ,  Koç
Üniversitesi’nin bu turnuvaya ve
o rgan i zasyona  ih t i yac ›  va rd › .
Koç Üniversitesi Münazara Kulübü bu
gereksinimi gidermek için elinden
geleni yapt›. Avrupa standartlar›nda
de¤il, bu standartlar›n üzerinde bir
turnuvaya ve organizasyona imzas›n›
att›.
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KATILAN ÜLKELER
·

> Almanya

> H›rvatistan

> Hollanda

> ‹srail

> ‹sviçre

> Rusya

> ‹ngiltere

> ‹rlanda

> Kazakistan

> K›rg›zistan

> Tacikistan

> Yunanistan

> Romanya

> Türkiye

Beykent Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Bo¤aziçi Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Ege Üniversitesi
ODTÜ
Uluda¤ Üniversitesi
Sabanc› Üniversitesi

Thomas Venema
(Hollanda)
Koç’ta yaflad›¤›m bu deneyim
inan›lmazd›.  Katie ve ben, hem
K o ç ’ u n  g ü z e l l i ¤ i n e  v e
misafirperverli¤ine, hem de
‹stanbul’a afl›k olduk. San›r›m
turnuvadan sonra birkaç gün
daha burada kalaca¤›z. Hala
finallerde ald›¤›m›z galibiyetin
mutlulu¤u ve flaflk›nl›¤›
içerisindeyiz. Nihayet Kai ve
Christoph’u ilk kez yenebildik.
Bir de bütün organizasyon
komitesine bu cana yak›nl›klar›
için teflekkür etmek istiyorum.

Roy Biroholtz
(‹srail)
Gerçekten bu muhteflem turnuva
için sizi, bütün Koç ekibini, nas›l
takdir edece¤imi bilemiyorum.
Bu bir münazara turnuvas›n›n
ötesinde bir deneyimdi benim
için. Aç›l›fl töreninde verilen
tezlerin hepsinin do¤rulu¤unu
gösterdiniz. Teflekkür ederim.

‹STANBUL 2003’TE TARTIfiILAN KONULARDAN BAZILARI
“‹srail’in ‹srail duvar›n› infla etmek için her türlü meflru hakk› vard›r”
“Geliflmekte olan ülkelerde çocuk iflçili¤i yasallaflmal›d›r”
“Organizasyon Komitesi prezervatif da¤›tmal›d›r” (mizah maç›)
“Iraktan sonra s›radaki ülke ‹ran’d›r”
“ABD Uluslararas› Ceza Mahkemesine üye olmal›d›r” (flov maç›)
“Irkç› ak›mlara konuflacaklar› platformlar sunulmamal›d›r”
“Genetik olarak düzenlenmifl g›da ürünleri yasaklanmal›d›r” (final)
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az›lar›n›z›n daha üniversiteyken
bafllad›¤› kariyer serüveninde

bugün her üçünüzde farkl› sektörlerde
baflar›lara imza att›n›z. Mezun
o ldu¤unuz  günden  bu  güne
yaflad›klar›n›z› bizlerle paylafl›r m›s›n›z?

fiebnem Özc›b›r: 1990’da ailem
Teflvikiye’de Cafe Wien’i açt›¤›nda ben
Avusturya Lisesi orta üçteydim. O zaman
‹stanbul’da az say›da kafe vard›. Giriflte
kuyruk olan insanlar›  hayretle
seyretti¤imi hat›rl›yorum. Uluslararas›
bir zincirin halkas› olan Cafe Wien,
kuruldu¤u ilk y›l Viyana Ticaret Odas›
Baflkan› ve Viyana Kahvehane Sahipleri
Derne¤i taraf›ndan onaylanan ‘Özgün
Viyana Kahvehanesi’ berat›n› ald›. 1993
y›l›nda ise Viyana Ticaret Odas›
taraf›ndan ‘En Baflar›l› Viyana Kahvesi’
seçildi. Böylece Viyana bir gelene¤i
bozuyor ve ilk kez ülkesi d›fl›nda bir
cafeyi bu ödüle lay›k görüyordu.

Ben okurken okul ç›k›fllar›nda ve yaz
aylar›nda ifle gidip çal›flt›m. Hatta ilk
maafl›m› da kahve mutfa¤›nda çal›flarak
kazand›m. Bu tamamen kendi iste¤imle
oldu, san›r›m bu ifli seviyordum. Yiyecek,

içecek sektörü bence insan›n kan›na
girdi mi bir daha ç›km›yor!

1997 y›l›nda üniversiteden mezun
olunca çeflitli ifl görüflmeleri yapt›m. Her
mezunun çal›flmak isteyece¤i iki
firmadan ifl teklifi ald›m. O dönem benim
için çok zor geçti. Sonunda kendi iflimi
yapma karar›n› verdim ve Viyana Turistik
‹flletmeleri’nde tam zamanl› olarak
çal›flmaya bafllad›m.

Ben flirkete dahil olduktan sonra ifl
kapasitesi oldukça büyüdü. O s›rada,
flimdiki gibi çok çeflitli bir üretim
yap›l›yordu ve bu ürünler sadece Cafe
Wien’de sat›l›yordu. Böyle çeflitli bir
üret imin  g ider le r i  bu  sat ›fl la
karfl›lanm›yordu. Bunun üzerine birkaç
büyük kuruluflla anlaflt›k ve onlar›n
üretimlerini üstlendik. Mesela flu anda
halen tüm Gloria Jean’s Cafe flubelerinin
‘patisserie’ ürünlerini veriyoruz.  fiirkette
‘sistem’ oluflturmak konusunda
harcad›¤›m çaban›n karfl›l›¤›n› almaya
bafllad›m. Operasyonlar›m›z bir çok yerde
otomatik olarak iflliyor. Bu sistemi
oturturken, karar almay› ve ilerlemeyi
oldukça yavafllatsa da sistemi
uygulayacak kiflileri her zaman kararlara

dahil ettim. Böylece
‘sistem’ sahiplenildi
ve uygulan›yor. fiu
anda 1993’ten beri
R e a s ü r a n s
Çarfl›s›’nda olan Cafe
W ien  ve  ü r e t im
yerimizin üst kat›ndaki
Cafe Melange ile
hizmet veriyoruz.

Kadromuz yaklafl›k 30 kifliden olufluyor.
Amac›m flirketin kurumsallaflma sürecini
devam ettirmek ve pek tan›nmayan
hizmetlerimizin (siparifl pasta, dü¤ün
pastas›, çikolata, davet) daha çok
kullan›lmas›n› sa¤lamak.

Erencan Evren: Dreams&Bytes, Inc.’›n
k u r u c u s u  v e  y ö n e t i c i s i y i m .
Dreams&Bytes bir ‘yeni medya’ ajans›.
‹flimiz k›saca kurumlar›n ifl süreçlerini
internete tafl›mak olarak tan›mlanabilir.
Bu, web sitesi tasar›m›yla bafllayan, e-
ticaret, extranet, intranet ve özel
otomasyon çözümleri gibi di¤er ad›mlarla
devam eden bir süreç. Bu süreçte temel
amac›m›z, müflterilerin ifllerini güvenli
bir ortamda eskiye k›yasla daha h›zl›
yürütmeleri, gelirlerini art›r›rken zaman
ve iflletme maliyetlerinden tasarruf
sa¤lamalar›. Bunlarla birlikte, interaktif
CD-ROM tasar›m ve ço¤alt›m›,
dokunmatik kiosk tasar›m ve üretimi,
e-CRM uygulamalar›, web banner
tasar›m›, kurum kimli¤i çal›flmalar›.
Kurumlar için onlara özel olarak
geliflt irdi¤imiz “e-survey”,  “e-
orientation”, “car configurator” gibi özel
uygulamalarda sa¤lad›¤›m›z hizmetler
aras›nda.

Dreams&Bytes’› kurma fikri KÜ’deyken
geliflti. Üniversitede okurken part-time
olarak çal›flt›¤›m Interpro’da biliflim
sektöründen bir çok kifliyle tan›flma
f›rsat› buldum. Bu arada kendi iflimi
kurmak ve üniversiteyle birlikte götürmek
istiyordum. ‹lk müflterimiz (hala birlikte
çal›fl›yoruz) flimdi WWF Türkiye olan

Kariyer hikayeleri
MEZUNLAR DERNE⁄‹

Soldan sa¤a:
fiebnem Özc›b›r
Erencan Evren
Lotus Gülcan Evren

fiebnem Özc›b›r
(BA’97),

Erencan Evren
(ECON’01),

Lotus Gülcan Evren
(IR’99)

de¤iflik kariyerler
seçmifl ve seçtikleri

yolda baflar›ya ad›m
atm›fllar. Farkl›

senelerden ve farkl›
dallardan mezun
olmufl üç genç ve

baflar›l›
mezunumuzun

hikayelerine ›fl›k
tutmaya çal›flt›k.
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Do¤al Hayat› Koruma Derne¤i’ydi. Zaman
içinde kendimizi gelifltirdik ve bugünkü
yap›m›z› oluflturduk.

Dreams&Bytes‘›n müflterilere gelince,
yaklafl›k 40 kadar kurumsal müflteriye
hizmet veriyoruz. Sektörlere göre birkaç
örnek vermek gerekirse, otomotivde Audi,
Porsche ve Volkswagen, FMCG’de Uno
Ekmekleri, Zeelandia Doruk, IT’de
KoçSistem, Cisco Systems, Digiturk, WWF
Türkiye, hizmet sektöründe Havafl Yer
Hizmetleri ve Havafl Turizm say›labilir.

Dreams&Bytes, 2000 y›l› bafllar›nda
kuruldu. Web sitesi tasar›m›yla bafllayan
ifl, uluslararas› kurumlar›n müflteriler
aras›na kat›lmas›yla k›sa zamanda
geliflti, servis yelpazesi ve kadro
geniflledi. Dreams&Bytes verimlili¤i
art›ran çözümler gelifltirmesi sayesinde
krizde bile küçülmeden yoluna devam
etti. Yaklafl›k iki y›ld›r New York’ta bir
temsilcili¤imiz ve birkaç müflterimiz var.
Bu y›l sona ermeden Londra’da da bir
ofis açmak için çal›flmalar›m›z sürüyor.
Dreams&Bytes ‹stanbul ofisinde sekiz
kifli çal›fl›yor.

Lotus Gülcan Evren: Ben uluslararas›
iliflkiler mezunuyum, fakat flu anda
branfl›mdan farkl› bir iflle, foto¤rafç›l›kla
u¤rafl›yorum. Foto¤raf hep sevdi¤im bir
dald› ve mezun olduktan sonra da bu
konu üstüne e¤ildim. ‹lk olarak do¤a
foto¤rafç›l›¤›na -özellikle de makro
çekime- a¤›rl›k verdim. fiu s›ralarda
ise stüdyo foto¤rafç›l›¤›na geçme
aflamas›nday›m.

KÜ’yü seçme nedenleriniz neydi?
Umdu¤umuzu bulabildiniz mi?
fiebnem Özc›b›r: Ben tercihimi yaparken
KÜ yeni kuruluyordu, daha hiç mezun
vermemiflti. Gidip üniversiteyi gezdim,
güvendi¤im insanlara dan›flt›m, bas›nda
ç›kan yaz›lar› takip ettim. Bo¤aziçi
Üniversitesi’ne girecek puan›m olmas›na

ra¤men, bilinçli olarak yapt›¤›m tercih
s›ram sebebiyle Koç ‹flletme’ye girdim.
Üstün akademik ortam, çok de¤erli
hocalar, samimi bir arkadafl çevresi
KÜ’yü di¤er üniversitelerden farkl› k›l›yor.
O zaman sa¤layaca¤› imkanlar›
bilmeden seçti¤im ‹talyanca çok verimli
oldu benim için.

Erencan Evren: Ekonomi ya da ‹flletme
okumak istiyordum ve bu alanlarda
Türkiye’de itibarl› sadece birkaç
üniversite oldu¤unu biliyordum. Bunlar
da san›r›m hepimizin üzerinde mutab›k
kalaca¤› Koç, Bo¤aziçi ve ODTÜ. Ancak
itibar›n yan›s›ra iyi e¤itim için genifl
maddi olanaklar ve bu olanaklar›n do¤ru
kullan›m›n› sa¤layacak köklü bir
yap›lanma da gerekiyor. Kampüs, altyap›
v e  ö ¤ r e t i m  k a d r o s u y l a  K o ç
Üniversitesi’nin her iki bileflene de
fazlas›yla sahip oldu¤unu ve istedi¤im
alanlarda en iyi e¤itimi burada
alabilece¤imi düflündü¤üm için KÜ’yü
tercih ettim.

Lotus Gülcan Evren: Koç Üniversitesi
benim üçüncü tercihimdi. Koç'u
seçmemin en önemli nedeni e¤itimin ve
olanaklar›n›n di¤er üniversitelere k›yasla
daha iyi ve kaliteli  olmas›yd›.
Üniversiteye ilk bafllad›¤›m zaman
amac›m akademik kariyer yapmakt› ve
KÜ'nün de bu konuda bana çok faydal›
olaca¤›n›  düflündüm. fiu anda
a k a d e m i k  k a r i y e r  y a p a n
arkadafllar›mla konufltu¤umda da bu
konuda yan›lmad›¤›m› görüyorum.   

Peki, Koç Üniversitesi’ndeki e¤itiminiz
size ne katt›?
fiebnem Özc›b›r: Mezuniyetimden sonra,
üniversitenin bana verdi¤i en önemli
de¤erin ifl hayat›nda karfl›laflt›¤›m
sorunlar› bilgi hazinemi kullanarak
çözümlemeyi kolaylaflt›rmas› oldu¤unu

görüyorum. ‹fl hayat›mda, çeflitli birim
ve aflamalardan oluflan bir operasyonu
yönetmekle görevliyim. Servis eleman›,
pastac›, muhasebe sorumlusu gibi çok
çeflitli temele sahip bir ekibi yönetiyorum.
 Bu kadar farkl› kiflilerden oluflan bir ifli
yönetirken, karfl›ma ç›kan durumlarda
bilgiyi iyi kullanabilme ve yararl› bir
çözüm oluflturma kabiliyetine sahip
olmak önemli. ‹flletme dersleri d›fl›nda
seçti¤im psikoloji ve sosyoloji dersleri
ve bu dersleri veren çok de¤erli
hocalar›m sayesinde hayata bak›fl aç›m
çok geniflledi.

Erencan Evren: Ekonomiyle do¤rudan
ilgili bir ifl yapmad›¤›m için e¤itimimin
kariyerime do¤rudan bir etkisi olmad›.
Ancak bankac›l›k ve finans gibi
sektörlerde çal›flan arkadafllar›ma büyük
fayda sa¤lad›¤›na tan›k oldum. KÜ
e¤itiminin bana faydas› vizyonumu
geniflletmesi, rasyonel ekonomik kararlar
alabilen, do¤ru projeksiyonlar yapabilen
ve hayat›n, iflin, ekonominin bütününü
daha do¤ru kavrayabilmemi sa¤layan
kavramlar› vermesi.

Lotus Gülcan Evren: KÜ’yü tercih
etmemin bir sebebi de vizyonumu
geniflletmek aç›s›ndan çok faydal›
olaca¤›n› düflünmemdi. fiu anda çok
farkl› bir iflle u¤raflmama karfl›n do¤ru
bir tercih yapm›fl oldu¤umu fark
ediyorum. Çünkü hayat sadece
ö¤retimden ibaret de¤il; olaylara do¤ru
aç ›dan  bakmak ,  çok  boyut lu
d ü fl ü n e b i l m e k  v e  d o ¤ r u
kararlar verebilmek hayat›n önemli
bir parças›.  Bu yönden KÜ'nün bana
önemli bir katk›s› oldu. KÜ’nün bana
sa¤lad›¤› bir baflka önemli kazan›m da
i y i  b i r  s o s y a l  ç e v r e
edinmem. Ayr›ca söylemeliyim ki,
benim için çok özel olan bir kifliyle de
-eflim- KÜ sayesinde tan›flt ›k.

ERENCAN EVREN:
KÜ e¤itiminin bana faydas› vizyonumu geniflletmesi, rasyonel
ve ekonomik kararlar alabilen, do¤ru projeksiyonlar
yapabilen ve hayat›n, iflin, ekonominin bütününü do¤ru
kavrayabilmemi sa¤lamas›.

fiEBNEM ÖZCIBIR: Ben
okul ç›k›fllar›nda ve yaz
aylar›nda ifle gidip
çal›flt›m. Hatta ilk
maafl›m› da kahve
mutfa¤›nda çal›flarak
kazand›m. Bu tamamen
kendi iste¤imle oldu,
san›r›m bu ifli
seviyordum.

LOTUS GÜLCAN EVREN:
Üniversiteye ilk
bafllad›¤›m zaman
amac›m akademik
kariyer yapmakt› ve
KÜ'nün de bu konuda
bana çok faydal›
olaca¤›n› düflündüm.
fiu anda akademik
kariyer yapan
arkadafllar›mla
konufltu¤umda da bu
konuda yan›lmad›¤›m›
görüyorum.
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HABERLER

‹fl hayat›na ilk ad›m
Serpil Ekflio¤lu > Çal›flma Bursu Genel Dan›flman›, Ö¤renci Dekanl›¤›

KÜ Çal›flma
Bursu Program›

ö¤rencilerin okula
daha yak›nlaflmalar›n›,

ayn› zamanda ifl ve
akademik hayat› iyi

tan›malar›na katk›da
bulunmay› amaçl›yor.

ir ço¤umuz üniversiteyi bitirip ifl
hayat›na at›lmaya haz›rland›¤›m›zda

“tecrübeniz yok” engeli ile karfl›laflm›fl›zd›r.
Bu, ülkemizde lisans e¤itimini bitirmifl
birçok üniversite ö¤rencisinin bafll›ca
sorunlar›ndan biridir. Tecrübe eksikli¤ine
ra¤men, ifl bulsan›z bile, ofis ortam›na yeni
giren bir kifli olarak ilk heyecan› nas›l
atlataca¤›n›z› bilemezsiniz. Evet, belki
makrodan mikroya ekonominin birçok dal›na
hakimsinizdir, hatta bu konuda denemeler
yazacak teorik bilginiz vard›r, ancak bu sizi
ilk ifl gününüzde faks çekece¤iniz zaman
heyecanlanmaktan al ›koyamaz.
   Koç Üniversitesi olarak, 1993’ten beri

uygulad›¤›m›z çal›flma bursu
program›yla bu eksikli¤i
kapatarak, yetifltirilen her bir
ö¤rencimizin sosyal ve
kültürel geliflmelerine katk›da
bulunmay›, ayr›ca okula yeni
gelen ö¤rencilerin uyumunu
kolaylaflt›rmay› amaçl›yoruz.
Bu sebeple okulumuzda
çal›flma bursu  program›n›
kurduk ve bu sayede
ö¤rencilerin okula daha
yak›nlaflmalar›na, ayn›
zamanda ifl ve akademik
hayat› iyi tan›malar›na da
katk›da bulunmaya çal›flt›k.
   Üniversitemizde toplam

400’e yak›n burslu ve burssuz ö¤renci bu
program çerçevesinde çeflitli idari ve
akademik birimlerde part-time
ça l ›flmaktad › r .  Bu  ö¤renc i l e r
üniversitemizin; Fakülteler (Asistanl›k),
Kay›t Kabul Müdürlü¤ü, Kütüphane,
‹talyanca Merkezi, Laboratuarlar, CIT (Bilgi
‹fllem Merkezi), ‹ngilizce Dil Merkezi (ELC),
Yurt Müdürlü¤ü ve Ö¤renci Dekanl›¤› (Ofis,
Rehber Ö¤renci Program›, Kariyer Merkezi)
birimlerinde görev almaktad›rlar. Ö¤renciler
bu programa kat›lmak için Ö¤renci
Dekanl›¤›’na Sonbahar, Bahar, Yaz
dönemlerinden birinde, ilan edilen tarihler
içinde baflvurur ve her dönem bafl›nda
baflvurular›n› yenilerler. Bu programa
al›nan kifliler atand›klar› bölümlerde ya da
asistanl›klar›nda haftada 5 ya da 10 saat
çal›fl›rlar.

Bu program çerçevesinde ö¤rencilerin
kendilerine olan güvenlerinin artt›¤›, liseden
üniversiteye ve ifl yaflam›na geçifllerinin
h›zland›¤›, ifl hayat›n›n ve ofis ortam›n›n
zorluklar›n›n ö¤renilmesinin e¤itimden
sonraki dönemde büyük kolayl›klar
getirdi¤ini gördük. Ayr›ca lisans e¤itimini
bitirmeden elde edilen bu dört y›ll›k  çal›flma
deneyiminin, ö¤rencilerin farkl› sorunlara
en k›sa sürede çözüm üretebilme
yeteneklerini gelifltirmelerine katk›da
bulundu¤unu gözlemledik.

Üniversitemizin e¤itim ilkeleri

do¤rultusunda olan bu geliflme özellikle
kariyer planlamas› yapan ö¤rencilerin
kendilerini de¤erlendirmesi aç›s›ndan fayda
sa¤lamaktad›r. ‹fl koflullar› konusunda
karars›z mezun adaylar›m›z, kendi
yeteneklerinin ofis ya da laboratuar
ortam›na uygunlu¤unu bu çal›flma
program›yla daha rahat fark›na var›rlar.
Bu program sayesinde Koç Üniversitesi, ifl
hayat›na daha sa¤lam ad›mlarla bafllayan
mezunlar yetifltirme ilkesini de
gerçeklefltirmektedir.

GÖKÇE ÖZEN
Kendime güvenim artt›. Bu nedenle
insanlarla daha iyi iletiflim kurdum.
Okula uyumum kolaylaflt›, çünkü
okulda daha önce tan›mad›¤›m,
tan›sam bile sohbet etmedi¤im
insanlarla tan›flt›m. Bir çok
organizasyona kat›ld›m, hayat›mda
ilk defa para kazand›m, ifl hayat›na
girmeden ifl hayat›n›n nas›l
olabilece¤ini gördüm. Özellikle Akran
Dayan›flma Program›’nda mentorken
çok farkl›  insanlara nas›l
davran›laca¤›n› gördüm.

PINAR KURT
Asistanl›k Koç Üniversitesi’ndeki
en zor ama ayn› zamanda en yararl›
part-time ifl. ‹flin zorlu¤u
sorumlulu¤un fazla olmas›nda.
Yarar› ise, bu sorumluluk
duygusunun kendinize olan
güveninizi art›rmas›. Asistan
oldu¤unuz zaman, akademik hayat›n
bir parças› olup, baflka bir bak›fl
aç›s›ndan bak›yorsunuz üniversiteye.
Ben birçok kimya dersinin lab
asistanl›¤›n› yapt›m. Deneylerin
haz›rlan›p, düzenli yap›lmas› benim
görevimdi.  Ayr ›ca pol imer
laboratuvar›nda araflt›rma asistanl›¤›
da yapt›m ve gerçeklefltirilen önemli
projelerin küçük bir parças› oldum.
Bana göre, e¤er bir ö¤rencinin
asistanl›k yönünde yolu aç›ksa,
mutlaka bu flans›n› kullanmal›.
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izlere dört senenin sonunda bana
çok güzel bir ödül olan Paris gezimden

bahsetmek istiyorum. Okulumuzda
Frans›zca dersini ‘beginner’ seviyesinden
bafllayarak advanced seviyesinin sonuna
kadar ald›m. Derslerini çok zevkli bir flekilde
iflleyen de¤erli Frans›zca Ö¤retmenimiz
Sabine Petit sayesinde zor bir dil olan
Frans›zca’y› çok sevdim ve çok iyi ö¤rendim.
Üçüncü senemde Frans›zca Kulübünün
sekreterli¤ini, son senemde de kulübün
baflkanl›¤›n› yapt›m. Ö¤retmenimiz,
yönetim kurulu ve üyelerle birlikte gerçekten
çok güzel ifller baflard›k. Temmuz 2003’te
de Frans›z Konsoloslu¤u’nun okulumuza
vermifl oldu¤u bir ayl›k Paris bursunu
kazand›m.

Kazanm›fl oldu¤um burs bu yaz
Türkiye’den sadece 3 ö¤renciye verildi.

‹TÜ’de okuyan di¤er iki
arkadafl›mla gitmeden 2
hafta önce tan›flt›m. Uçak
biletlerimizi, kalaca¤›m›z yeri,
orada gidece¤imiz dil kursunu
Frans›z Hükümeti ödedi.
Üzerine yeterli miktarda
harçl›k bile verdiler bize. 3
arkadafl ‹stanbul’dan yola ç›kt›k. Paris’e
vard›¤›m›zda Gare de Lyon’a yak›n, odalar›
temiz ve rahat bir ‘residence’ta kald›k.
Paris’te her yere metro ile gidilebildi¤i için,
bir ayl›k metro kart› ald›k. Paris büyük ama
rahat bir flehir, k›sa sürede oradaki hayata
uyum sa¤lad›k.

Haftaiçi hergün sabah 8:30’dan 13:00’e
kadar dersimiz vard›. Hepimiz
seviyelerimize göre s›n›flara ayr›ld›k. Kursta
de¤iflik ülkelerden gelen ö¤rencilerle birlikte

e¤lenceli dersler
iflliyorduk. Ö¤leden
sonra serbesttik ve
Paris bizimdi! Bir
ay içinde, Paris’te
gezilmedik saray,
müze, kilise, bahçe,
sokak b›rakmad›k!
La Tour Eiffel
geceleri ›fl›k ›fl›k
parl›yordu, en üst
kat›ndan manzara
m ü k e m m e l d i ;
C h â t e a u  d e
Ve rsa i l l e s  ve
b a h ç e s i  t ü m
ihtiflam›yla bizleri
büyüledi.

Opera Garnier’de dünyaca ünlü Giselle

balesini seyretmek, Balzac ve Victor

Hugo’nun evlerini gezmek, Paris’in en eski

kilisesi St.Julien le Pauvre’da ünlü besteciler

Liszt ve Chopin’in ve St.Chapelle kilisesinde

Vivaldi’nin eserlerini dinlemek, Notre Dame

kilisesindeki ayini dinledikten sonra,

kulelerine t›rmanarak oradan Paris’i

Gargoyles heykelleriyle birlikte seyretmek,

Seine nehrinde Bateaux Mouche gezisi

yapmak, Sacré-Coeur’un merdivenlerinde

oturup panini yemek, Montmartre’daki

ressamlara resminizi çizdirmek, Jardin de

Luxembourg veya Jardin de Tuileries’de

güzel havan›n tad›n› ç›karmak, Champs-

Elysees’de paten kaymak, St. Michel’in dar

sokaklar›nda dolaflmak, Paris’in cafelerinde

bir fleyler içmek, geceleri Pont des Arts’da

oturup sohbet etmek, Rue Mouffetard’da

nutellal› krep yemek... Disneyland’de

ç›lg›nlar gibi e¤lenmek ve tabi ay›n

14’ündeki kutlamalara kat›lmak, gündüz

geçit töreni, akflam da La Tour Eiffel’in

orada yap›lan havaififlek gösterisi! Musée

de Louvre, Musée d’Orsay, Musée Rodin,

Musée Picasso, Musée Salvador Dali... Bir

ay rüya gibi geçti ve flimdi güzel Paris

foto¤raflarda ve an›larda kald›.
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B‹ZDEN B‹R‹

2003 Psikoloji
Bölümü Mezunu
Banu Ahtam
flimdi Oxford
Üniversitesi’nde
psikoloji master’›
yap›yor.
Banu, Frans›z
Konsoloslu¤u
taraf›ndan verilen
bursla gitti¤i Paris
seyahatini yaz›yor...

Banu
Paris’te!
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K.Ü. 10 YAfiINDA

“A¤›r, temkinli ve emin
ad›mlarla ilerliyoruz!”

Mütevelli Heyeti
Baflkan›m›z

Rahmi M. Koç
üniversitemizin

10 y›l›n› Ö¤renci
Konseyi Baflkan›

fiahan Savafl
Karatafll›’ya

de¤erlendirdi.

ugün geriye dönüp geçirdi¤imiz
10 y›la bakt›¤›n›zda, nas›l bir Koç

Üniversitesi  görüyorsunuz? Üniversite
baflta belirlenen hedeflere ulaflt› m›?

Biz üniversiteyi, büyük de¤il, daha küçük
çapl› ama çok kaliteli bir üniversite olarak
öngörmüfltük. Harvard klas›nda bir
üniversite yapmay›, dört-befl y›l içinde
2000-2200 civar›nda talebeye ulaflmay›
düflünmüfltük. Ama tabii, hadiseler
planland›¤› gibi geliflmiyor... 2000 kifliyle
istenilen akademik düzeye ulaflmak pek
mümkün de¤il, belli bir yo¤unluk yaratmak
laz›m. Ayr›ca 2000 kifliyle bu kadar büyük
bir kampüsün devaml›l›¤›n› sa¤lamak
ekonomik olmuyor.  Dolay›s›y la
üniversitedeki talebe say›s›n› 3500-4000’e

ç›karmay› uygun buluyoruz. Bu sayede hem
akademik aç›dan istenilen kritik kitleyi
yakalayabilece¤imizi hem de temin edilecek
imkanlarla Vehbi Koç Vakf›’n›n üniversiteye
sa¤lad›¤› maddi deste¤i biraz daha
hafifletebilece¤imizi düflünüyoruz.

Bir üniversiteyi kurmakla ifl bitmiyor. Biz
üniversitemize en iyi hocalar›, profesörleri,
doçentleri çekmeye çal›flt›k. Koç
Üniversitesi’ne dünya çap›nda isim yapm›fl,
daha çok araflt›rmac›, profesör ve ö¤retim
üyelerini getirmek için çabalar›m›z sürüyor.
Biliyorsunuz üniversitemizde Mühendislik
Fakültesi di¤er fakültelere nazaran daha
geç aç›ld› ama sistemimiz oturdu. Biz
daha hafif ve daha teknolojiye dayanan
cinsten bir ‘engineering’ e¤itimini tercih

ettik. Buna ‘light engineering’
deniyor.
   Bu sene Hukuk Fakültesi
a ç › y o r u z .  T ü r k i y e ’ d e
milletleraras› hukuku bilen
hukukçular›m›z yok denecek
kadar az say›da. Bu bir
eksiklik. Bu eksikli¤in
ciddiyetini bizler ifl adamlar›
olarak ifl dünyas›nda da
g ö r ü y o r u z .  E c n e b i
hukukçulara, Amerikal› ve
Avrupal› avukatlara dünyan›n
p a r a s › n ›  ö d ü y o r u z .
Maksad›m›z dünyaya aç›lan
Türkiye’ye hem Türk hukukunu

hem de milletleraras› hukuku ve bilhassa
Avrupa Birli¤i kanunlar›n› iyi bilen
hukukçular kazand›rmak. O istikamette
bir e¤itim vermek istiyoruz.

10 y›lda üniversiteyi bir yerlere getirdik.
Fakat ben daha iyi olmas›n› istiyorum.
Biliyorum istemenin sonu yok. Fakat
pratikte bunu baflarmam›z laz›m.

Harvard standartlar›nda bir üniversite
demifltiniz. Bu 10 sene boyunca ne kadar
yol kat ettik? 10. y›l›m›z› kutlamam›z
hakk›nda ne düflünüyorsunuz?

Bütün akademik y›l› kapsayan bir
program yapt›k. Oldukça kapsaml› bir
kutlama program›m›z var. Bunda Haliç’teki
kürek yar›fl›ndan tutun da büyük konserlere,
üniversitedeki konferanslara, toplant›lara
kadar her fley planland›.

10 senede nereye geldik derseniz...
Oxford, Cambridge, Harvard gibi
üniversitelerde tarih duvarlara sinmifltir.
Biz onlara nazaran daha çok genciz. O
bak›mdan acele etmiyoruz. A¤›r, temkinli
ve emin ad›mlarla ilerliyoruz.

10 y›l içinde kat etti¤imiz yol Türkiye
standartlar›na göre oldukça iyi...

Ama biz Türkiye standartlar›n› ölçü olarak
alm›yoruz. Biz yurt d›fl›ndaki dünyada isim
yapm›fl üniversiteleri kendimize hedef
al›yoruz, onlar›n izinden gitmek istiyoruz.
Onlar gibi olmaya çal›fl›yoruz.

“Üniversitemiz mezunlar›n›n ifl alemi
taraf›ndan ‘kap›fl›lmas›’ benim için
büyük gurur ve mutluluk kayna¤›.

Onlarla iftihar ediyorum.”
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Koç Üniversitesi’nin 10 y›l içinde
ulaflt›¤› baflar› mezun olan ö¤rencilerin
çok iyi üniversitelerde doktora
programlar›na kabul edilmelerinden
ve ifl hayat›nda tercih edilmelerinden
belli oluyor. Bu konuda neler söylemek
istersiniz?

Ö¤rencilerimizin baflar›lar›ndan zaman
zaman haberim oluyor. Kendileriyle
oturup konufluyorum. Onlarla iftihar
ediyorum. Üniversitemiz mezunlar›n›n
ifl alemi taraf›ndan “kap›fl›lmas›” benim
için büyük gurur ve mutluluk kayna¤›.
Bu, yaln›z benim için de¤il, ö¤retim
üyelerimiz ve üniversite camias› içinde
geçerli.

Bunun alt›n› çizerek söylüyorum: Ben
Koç Üniversitesi’nin daha iyi olmas›n›
arzu ediyorum. Türkiye standartlar›na
göre iyi durumday›z ama milletleraras›
standartlara göre daha da iyi olmal›y›z.
‹nflallah bunu da baflaraca¤›z.

Son birkaç y›la bakt›¤›m›zda Koç
Üniversitesi’nin çok önemli at›l›mlar
gerçeklefltirdi¤ini görüyoruz. Mesela
ö¤renci say›s› art›yor, yeni fakülteler
kuruluyor. Mühendislik Fakültesi aç›ld›
ve bu y›l ilk mezunlar›n› veriyor. Hukuk

Fakültesi aç›l›yor. Bütün bunlara
bakt›¤›m›zda  gelecekle i lgil i
düflünceniz nedir? Nereye do¤ru
gidiyoruz?

Ö n ü m ü z d e k i  1 0  s e n e  i ç i n
belirleyece¤imiz stratejiyi Mütevelli
Heyeti’nde defalarca görüflüyoruz.
Müzakere ediyoruz. Fikirler ortaya at›l›yor.
Her zaman kalite ve kalitenin daha da
iyiye gitmesini hedefliyoruz. Herhalde

talebe say›s›n› 4.000’le
s›n›rlayaca¤›z. ‹ki tane
büyük yurt infla etmemiz
laz›m. ‹zin almak zor
olacak. Bizim memleket
çok enteresan bi r
memleket. Para harcamak,
bir  fley ler  yapmak
istiyorsunuz ama bir el
geliyor sizi devaml› tutuyor.
Bu yaln›z üniversitede
de¤il, baflka ifllerde de
böyle oluyor. Fakat
v a z g e ç m e y e c e ¤ i z ,
u¤raflaca¤›z ve talebelerin
yararlanmas› için iki yurt
daha yapaca¤›z.
Biliyorsunuz 11 Eylül’den
son ra  A m e r i k a ’ y a
müslüman ülkelerden
ö¤rencilerin gitmesi bir

hayli zorlaflt›. Hem bu nedenden dolay›
hem de üniversiteyi daha beynelmilel
yapmak amac›yla yabanc› talebe say›s›n›
art›rmaya çal›fl›yoruz. Hedeflerimizden
biri de bu. Bir üniversite için mozai¤in
çok çeflitli olmas› laz›m. Eskiden
Beyrut’ta Amerikan Üniversitesi’nin,
M›s›r’da Kahire Üniversitesi’nin yabanc›
talebeleri çekti¤i gibi biz de o talebeleri
çekmeye çal›fl›yoruz.

10. y›l›m›z nedeniyle ö¤rencilere bir
mesaj›n›z var m›?

Bütün ö¤rencilerimizin 10. y›l›n›
kutluyorum. Ö¤rencilerimizin üniversitemize
lay›k bir flekilde hareket etmelerini temenni
ediyorum. Dünyadaki geliflmeleri yak›ndan
takip etmelerini tavsiye ediyorum. Aram›za
yeni kat›lan ö¤rencilerimizin önümüzdeki
dört sene boyunca üniversitemizin
imkanlar›ndan azami derecede istifade
etmelerini; iyi talebe, iyi insan ve bu
memlekete lay›k kifliler olmalar›n› temenni
ediyorum. Bu mesaj›m geçmifl
mezunlar›m›z için de geçerlidir. Hem
mezunlar›m›z›n hem de e¤itimine devam
eden ö¤rencilerimizin 10. y›l etkinliklerine
kat›lmalar›n› tavsiye ediyorum.

Rahmi Bey sorular›m›z› yan›tlad›¤›n›z
için çok teflekkür ederiz...

 10 senede
nereye geldik
derseniz... Oxford,
Cambridge,
Harvard gibi
üniversitelerde
tarih duvarlara
sinmifltir. Biz
onlara nazaran
daha çok genciz.
O bak›mdan acele
etmiyoruz.
A¤›r, temkinli ve
emin ad›mlarla
ilerliyoruz.
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Koç Üniversitesi
10 yafl›nda…

Bu akademik y›l
boyunca çeflitli

etkinliklerle
kutlayaca¤›m›z

10. yafl›m›z hepimize
kutlu olsun!

oç Üniversitesi, 1993 y›l›nda,
gelece¤in Türkiye’sine üstün vas›fl›

bireyler yetifltirmek amac›yla kuruldu.
Aradan geçen on sene zarf›nda
üniversitemiz ö¤rencilerine nitelikli
bilginin yan› s›ra kiflisel geliflme
imkanlar›n›n da sunuldu¤u  bir
mükemmeliyet merkezi olmay› baflard›.
2003-2004 ö¤renim y›l› boyunca 10.
kurulufl y›l›m›z› coflkuyla, heyecanla
kutlayaca¤›z.

Her y›l pek çok akademik çal›flman›n,
topluma yönelik projenin, sportif ve
sanatsal etkinliklerin hayat buldu¤u Koç
Üniversitesi’nde, 10. y›l kapsam›nda,
bu faaliyetler geniflletilerek sürdürülecek.
Bütün akademik y›l› kapsayacak olan
etkinliklerin temel amac›, toplumun da
üniversitemizin 10. y›l kutlamalar›na
kat›l›m›n› sa¤lamak, toplumla üniversite
aras›nda kurulmufl olan köprüyü daha
da güçlendirmek, coflkumuzu toplumla
p a y l a fl m a k  v e  t o p l u m u n  d a
mutlulu¤umuzu bizimle paylaflmas›n›
sa¤lamak.

On y› l  önce Koç Üniversitesi
d e r i n l e m e s i n e  d ü fl ü n e b i l e n ,
de¤erlendirme yetene¤i olan, çözüm

gelifltiren 21. yüzy›l bireyleri yetifltirmek
üzere yola ç›kt›. Bugün üniversitemiz ifl
dünyas›nda aranan ve iyi çal›flma
koflullar›yla istihdam edilen mezunlar
vermektedir. 10. y›l kutlamalar›
arac›l›¤›yla üniversitemizin Türkiye’ye,
fikir hayat›na, insan yetifltirmeye yapt›¤›
bu katk›lar› daha iyi tan›tmak, var olma
nedenimizi, kar amac› gütmeyen
bilimsel bir vak›f kuruluflu oldu¤umuz
konusunda toplumunun takdirini
kazanmak.

Koç Üniversitesi’nin aç›ld›¤› ilk
hafta bafllayacak olan etkinliklerimiz
akademik y›l boyunca devam edecek.
Bu kapsamda hayata geçirilecek
bir ana tasar›m›z da çevremize
faydal› bir proje gerçeklefltirerek
b i r  a ¤ a ç s › z  a l a n › n › n
a¤açland›r›lmas›n› sa¤lamak
olacak. Projelerimiz aras›nda
üniversiteye gelifl yolunun
iyi lefltir i lmesi,  t iyatro ve
konserlerin düzenlenmesi,
dünyada  ve  Tü rk i ye ’de
konusunda tan›nm›fl bilim
adamlar›n›n kat› l ›m›yla
konferans ve seminerlerin
organize edilmesi ve bunlar›n
medya arac›l›¤›yla toplumun
her kesimiyle paylafl›lmas›
yer al›yor.

Onuncu y›l
heyecan›!

GENEL FAAL‹YETLER

• Törensel ve sanatsal: Kutlama, konser, sergi
• Akademik: Konferans, özel konuflmac›lar, ödüller
• Ö¤renci faaliyetleri: Spor turnuvalar›, tiyatro festivali
• Mezunlar: Konser, mezunlar günü, spor turnuvas›
• KÜ’de 10 y›l çal›flanlar› onurland›rma
• KÜ’ye özel katk›lar› olan kimselerin onurland›r›lmas›
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kulun kuruluflundan beri Koç
Üniversitesi’nde çal›fl›yorsunuz.

O zamandan bugüne okulun geliflimini
nas›l buluyorsunuz? Eski kampüsten
yenisine geçilince neler de¤iflti, neler
kald›? Yeni kampüsün eskisine göre
eksileri, art›lar› neler sizce?

1993’te ELC, iki fakülte ve ‹flletme
Enstitüsü, 140 haz›rl›k, 47 lisans ve 22
EMBA lisansüstü ö¤rencisiyle yola ç›kt›k.
Rektörümüz Profesör Seha Tiniç, ‹dari
Bilimler Fakültesi dekan› Profesör Seymour
Smidt ve Fen-Edebiyat Fakültesi dekan›
olarak ben ve üç tam zamanl› hocam›z,
ELC’de de sekiz tam zamanl› hocam›z ve
direktörleri Patricia Sümer vard›. ‹darede
de CIT direktörü, mali ifller müdürü, geçici
bir kütüphane müdürü, kay›t iflleri müdürü
ve ö¤renci dekanl›¤› ile ona ba¤l› iki spor
hocam›z, genel sekreter ve ona ba¤l› sekiz
kiflilik güvenlik kadromuz, dört sekreterden
oluflan küçücük bir çekirdek ile ifle bafllad›k.

Hedef nedir, ne kadar büyüyecek Koç
Üniversitesi?

Yapt›¤›m›z stratejik plan ile 2007’de
3000 lisans ve 400 lisansüstü ö¤rencisi,
dört fakülte, bir yüksek okul, üç lisansüstü
enstitüsünde 12 lisansüstü program›yla
ve 210 ö¤retim üyesiyle ciddi bir düflünce
ve e¤itim merkezi olaca¤›z. Hedefimiz bu
ciddi merkezi “Mükemmellik Merkezi”
yapmak.

Do¤rusu Koç Üniversitesi tahminlerin de
ötesinde iyi geliflti diye düflünüyorum.
Sa¤lam temelleri vard›; Koç ismine olan
güven dolay›s›yla bafllang›çta bir avans
ald›k, ama akademik kadro da bu ifli
yürütemeseydi o avans tükenir giderdi.
Akademik kadro, idare gayet iyi çal›flt›.
Toplum içinde art›k vak›f üniversitesi
dendi¤i zaman “Koç gibi olmal› vak›f
üniversitesi” fleklinde örnek gösteriliyor
üniversitemiz. Bundan da çok memnunuz.

Asl›nda ‹stinye’de bu kadar uzun süre
kalmay› istememifltik. Bildi¤iniz konular
nedeniyle buraya gelmemiz oldukça gecikti.
Ama belki bir bak›ma iyi oldu diye teselli
de bulabilir insan; daha küçük boyutta
sindire sindire geliflmesini sa¤lad›. Ama
oradaki imaj› küçük bir kolej havas›ndayd›
ve ne olaca¤›n› da tam olarak pek kimse
bilmiyordu. Üniversitenin kurucular›,
üniversite içinde bu iflleri planlayanlar
biliyorlard› ne kadar büyük boyutlara
gelinece¤ini. Yeni kampüsün en büyük
fark› mahalli bir kolejden uluslararas›
ölçekte etkili olabilecek bir üniversite
boyutuna ulaflmak oldu.

fiimdi dan›flma heyetiyle yap›lan toplant›
da ortaya ç›kt›, bizi onlar daha mahalli bir
etkisi olabilecek küçük bir kolej olarak
düflünüyorlarm›fl. Buraya gelince iflin
boyutunun birdenbire de¤iflti¤ini d›fl dünya
da görmeye bafllad›. Bizim akl›m›zda zaten
bu vard›. ‹stinye’deyken ne kadar “ben

büyük ölçekte, bölgesel, Türkiye içinde ve
hatta Avrupa içinde etkisi olan bir kurum
olaca¤›m” desen de inand›rmak zor
oluyordu. Sadece bina meselesi de¤il,
okuldaki programlar›m›zla, ö¤renci
say›m›zla, akademisyen say›m›zla buna
pek yeterli ölçüde de¤ildik. Gerçi dan›flma
heyetindeki gayet deneyimli üyeler hala
muhafazakar konufluyorlar, “you have a
chance to be a university with a regional
impact” diyorlar.

Ö¤renci say›s›n›n artmas›n›n aktivite
düzenlemek aç›s›ndan da büyük bir
avantaj› var...

Okul d›fl› faaliyetler aç›s›ndan kritik bir
say›ya yaklaflmaya bafllad›k. Burada tabii
hem bu faaliyetler aç›s›ndan hem de
akademik anlamda daha etkili bir hale
gelmeye bafllad› üniversite. Getirdi¤imiz
de¤iflik programlarla, lisansüstü
programlarla ciddi bir üniversite olma

Üniversitemiz
10. y›l›n› kutlamaya
haz›rlan›rken
Rektör Prof. Dr.
Attila Aflkar’la
Fen ‹nsani Bilimler
ve Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü son
s›n›f ö¤rencisi
Emre Özkumur
sohbet etti.
Aflkar, Koç
Üniversitesi’nin
dünü, bugünü, yar›n›
ve 10. y›l etkinlikleri
hakk›nda
aç›klamalarda
bulundu.

O
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Rektörümüz 10. y›l›nda
üniversitemizi anlat›yor
Emre ÖZKUMUR > Fen, ‹nsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 4. s›n›f
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Mezunlar›m›z,
Türkiye en zor

flartlardan geçerken
bile iyi ifller
bulabildiler.

Lisansüstü
programlara gitmek
isteyenler dünyan›n

en üst düzeyde
üniversitelerine

gittiler ve oralarda
da baflar›l› oldular.

Bu gösteriyor ki
sonuçlar d›fl dünya

taraf›ndan gayet
benimsendi.

yolunday›z. Yani yeni kampüs-eski kampüs
aras›ndaki tek fark güzel binalar ve daha
genifl bir alan de¤il, bunun getirdi¤i ruhla
birlikte etkinli¤inin de¤iflmesi, kampüs
hayat› dolay›s›yla ö¤rencilerin
faydalanabilece¤i alt yap›n›n ve ders d›fl›
faaliyetlerin artmas› ve bunlarla beraber
gerçekten de bir nitelik de¤iflmesi oldu
Koç Üniversitesi’nde.

Akademik kadro, hocalar nas›l karfl›lad›
bu de¤iflikli¤i?

Hocalar da ayn› flekilde, “orada herkes
birbirini tan›yordu, farkl› ülkelerden
insanlar yan yana odalarda oturuyordu,
güzel birfleydi bu” diye görüyorlard›. Ama
tabii bunlar bir sürü nostaljik, romantik
hat›ra gibi, burada bir üniversite
oluflturabilmek için geride kald›. Yine de
baflka üniversitelerle karfl›laflt›r›nca
disiplinleraras› iletiflim oldukça fazla.

fiu an üniversitemizin yakalam›fl oldu¤u,
bulundu¤u çizgiden, bulundu¤u yerden
memnun musunuz? Eksik, aksayan,
istenmeyen yanlar neler?

Bir üniversitenin üç ö¤eden olufltu¤unu
söyleyebiliriz; ö¤rencileri, ö¤retim görevlileri-
idari kadrosu ve son olarak da fiziki
imkanlar›. Tabii fiziki imkanlar›n bir uzant›s›
olarak da mali yap›s›. fiimdi teker teker ele
al›rsak; mezunlar›m›z, Türkiye en zor
flartlardan geçerken bile iyi ifller bulabildiler.
Lisansüstü programlara gitmek isteyenler
dünyan›n en üst düzeyde üniversitelerine
gittiler ve oralarda da baflar›l› oldular. Bu
gösteriyor ki sonuçlar d›fl dünya taraf›ndan
gayet benimsendi. Bir de kültür olarak hep
bize flunu diyorlar; bafl›nda bizde de öyle
bir kayg› vard›, “acaba zengin, fl›mar›k
insanlar›n okulu mu olacak” diye. Do¤rusu

toplumda kiminle
görüfltüysek “insani
boyut olarak, dünya

görüflü olarak gayet iyi ö¤renciler
yetifltirmiflsiniz” gibi tepkiler ald›k.

Eksik yanlar›m›z neler ve bunlar nas›l
düzeltilir?

Onu da çeflitli boyutlar›yla incelemek
laz›m, çok genel yaklafl›nca bir yere
varam›yorsunuz. Akademik boyutlar› ve
akademik olmayan boyutlar› diye
yaklaflabiliriz. fiimdiye kadar daha çok
ö¤renciden bahsettik, di¤er taraflara pek
de¤inmedim. Akademik programlar›m›zda,
hep bize söylenen, bu “humanities”, felsefe,
edebiyat gibi alanlarda ö¤rencilerin fikir
hayat›n› zenginlefltirecek alanlarda
zay›fs›n›z. Mesleki programlar›m›z, “common
core” dedi¤imiz çekirdek program, genel
hatlar›yla benimseniyor. fiimdi onlara bir
ince ayara ihtiyaç var; çünkü zaman geçtikçe
ö¤rencinin vas›flar› da de¤ifliyor. Orada baz›
de¤iflikliler yapmam›z laz›m. Ayr›ca ö¤renciyi
biraz daha özgün araflt›rmaya
yönlendirmemiz iyi olur.

Ö¤renci say›m›z›n artmas›yla beraber
ö¤retim görevlisi say›m›z da artt›. Önemli
birfley daha oldu; lisansüstü programlar›m›z
da geldi. Pek çok yerde lisans ö¤rencileriyle
lisansüstü ö¤rencileri, hemen her sahada,
sosyal bilimlerde, fen bilimlerinde,
mühendislik alanlar›nda birlikte
çal›flabilirler. Bu bir usta-ç›rak iliflkisi gibidir.
Bunun lisans ö¤rencilerinin e¤itimine de
önemli bir katk›s› olacak diye düflünüyorum.
Bu konuda biraz zaaf›m›z vard›, onu da
kuvvetlendirebilece¤imizi düflünüyorum.

Ayr›ca, herfleye ra¤men bizde ö¤renciler
biraz daha özgün çal›flabiliyor; baz›
programlarda “independent study” gibi
dersler var. Fakat çok genifl ve genel de¤il
çünkü baz› bölümlerde bunun alt›ndan
kalkman›n imkan› yok. Buna karfl›l›k pek

çok bölümde ö¤renciler raporlar yaz›yorlar,
ders baz›nda araflt›rma yap›yorlar. Onlar›
kuvvetlendirmek laz›m. Bir de ‹ngilizceyi
Türkiye’nin geneliyle karfl›laflt›rd›¤›m›zda
gayet iyi görüyorum ama biraz daha
iyilefltirmemiz gerekir diye düflünüyorum.

Peki akademik olmayan eksikliklere
bakt›¤›m›zda neler görüyorsunuz?

Bu konuda en büyük dar bo¤az›m›z “yurt”.
Bu kadar alt yap› olduktan sonra ö¤rencinin
bu alt yap›dan en etkin biçimde
faydalanabilmesi için mümkün oldu¤unca
çok zaman›n› okulda geçirmesi laz›m. Yurt
ihtiyac›m›z var, maddi imkanlar›m›z da var,
ama bir türlü imar iznini al›p yeni yurt
yap›m›na bafllayam›yoruz. ‹nflallah o konuda
da bir geliflme olacakt›r. Yurt pek çok
faaliyetin anahtar›. Pek çok proje geliyor
insan›n akl›na, sizlerin de geliyordur eminim,
yak›nda bir arazi alsak da oraya yapsak
veya yak›nlarda bir bina kiralansa gibi.

‹stinye Kampüsü flu anda kullan›l›yor mu
veya bu tür bir ihtiyaç için kullan›lmas›
planlan›yor mu?

Peki ben sana soray›m, ö¤rencilerin
akl›ndan ne geçiyor oras› için?

Çeflitli fikirler var ama genel yarg›
elimizde öyle haz›r bir alan, tesis varken
bir flekilde de¤erlendirilmesi yönünde.
Yani ne olursa olsun bofl durmas›ndan iyi.

Yurt olsa kullan›l›r m› peki oras›?
Arada da “shuttle” servisi olsa?

Bunu flu an söylemek zor, ö¤renci
konseyi belki bir araflt›rma yapar, yurt
ç›kmayan arkadafllar aras›nda ve ona
göre bir görüfl belirtebilir.

Tabii, ama ideali o de¤il, ideali burada
yap›lmas›; bu alt yap›ya mümkün
oldu¤unca az zahmetle ulaflabilsin. Ayr›ca
ö¤rencilerin de birlikte ö¤renecekleri çok

Hedefimiz,
bu ciddi düflünce ve
e¤itim merkezini
“Mükemmellik Merkezi”
yapmak.
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fley var. Hocalardan ö¤rendikleri kadar
birbirlerinden de faydalanacaklar.
Hakikaten de ö¤renciler birbirlerinden kültür
olarak, psikolojik olarak, akademik olarak
çok miktarda yararlan›yorlar. Amerika’daki
üniversitelerden bahsederken pek çok insan
“filanca yerin eyalet üniversitesinde de
ayn› dersler veriliyor, orada da hoca kalitesi
gayet iyi” derler; ama ö¤renci farkl›l›¤› var.
Dolay›s›yla bir Princeton’a veya Harvard’a
gidince oradaki ö¤renciyle birlikte olmak
arac›l›¤›yla pek çok kazan›m› oluyor insan›n.

Burada, Koç Üniversitesi’nde de farkl›
bafllang›çlardan geldi¤ini düflündü¤ünüz
ö¤rencilerle o kadar çok ortak yan›n›z
ç›k›yor ki, birbirinizi pek çok yönden
zenginlefltiriyorsunuz. Ortak mutlaka
birfleyler olacak ki insanlar iletiflim kurmak
için bir neden görsünler, ama kafi derecede
de farkl›l›klar olacak ki insanlar birbirlerini
zenginlefltirsinler. Zaten bir üniversiteyi
üniversite yapan da budur.      

Yurtlar› bu yüzden önemsiyorsunuz ve
yurt konusunda da çeflitli projeler üzerinde
düflünülüyor anlad›¤›m kadar›yla.

Evet, bu sene mevcut yurtlar yine güç bela
yetecek. Fakat üzerinde düflünülen pek çok
yurt projesi var; yak›nlarda baflka bir arazide
infla etmekten ‹stinye Kampüsü’ne kadar.
Bunlardan bir tanesi hayata geçirilecek.

Bir de lisansüstü ö¤rencilere de bir yurt
yap›lmas› konusu var. Ama biz flimdi lisans
ö¤rencilerine öncelik veriyoruz; çünkü
lisansüstü ö¤renciler daha olgun insanlar,
bafllar›n›n çaresine bakmay› daha rahat
becerecekler ve bir yerde de onlar›n kendi
aralar›ndaki etkileflimin güçlü olmas› lisans
ö¤rencilerinde oldu¤u kadar flart de¤il.
Ama onlar›n da kampüste yat›p kalkmalar›
laz›m; laboratuvarda yaflayacak,
kütüphanede yaflayacak, bilgisayar
lab.’inde yaflayacak! fiimdi onlar›n da
git-gel yapmas› kolay de¤il.

Mühendislikte master yapan pek çok
ö¤renci biliyorum ofislerinde uyku
tulumlar› var, bazen orada uyuyorlar.

Evet ,  mesela b iz  l isansüstü
ö¤rencisiyken, deney yapanlar neredeyse
laboratuvarda yaflard›, hiç de¤ilse belli
yo¤un zamanlarda.

Akademik aç›dan yeterince bahsettik;
akademik olmayan aç›lardan memnun
musunuz üniversite ö¤rencilerinden?

Ö¤rencilerin yapt›¤› faaliyetlerden çok
memnunum ve pek ço¤una da gittim;
mesela tiyatro gösterilerine gittim, spor
yar›flmalar›n› gördüm, Münazara
Kulübü’nün faaliyetlerini gördüm, Magic
Kulübü’nünkini görmedim ama eminim
o da enteresand›. Bir sürü bu tür
faaliyetlerle okulda c›v›l c›v›l bir hava
esmeye bafllad›. Kampüste kalanlar›n
say›s› biraz daha artabilse bunlara
kat›l›m daha da artacak. Mesela
Kürek Kulübü de kurduk, bu sene
kat›l›m da artacak. Bütün bunlar insana
iyi bir his veriyor.

Peki daha önce bahsetti¤iniz üç ö¤eden
ikincisi, akademik kadro konusundaki
görüflleriniz neler, varsa aksayan taraflar›
nas›l düzeltilir?

fiimdi hocalar›m›za bakt›¤›n zaman,
gerek ö¤rencinin gerek hocan›n
b a fl a r › s › n › n  h u d u d u  y o k .
Akademisyenlerimiz TUBA-Tübitak gibi
kurumlar›n en iyi ödüllerini al›yorlar.
Hocalar›m›z konusunda daha da iyi
olabilece¤imiz inanc›nday›m. ‹flte
Türkiye’de ç›kard›lar “Top 10” diye,
ö¤retim üyelerinin kifli bafl›na bu at›fl›
dergilerde ç›kan yay›nlar›; geçen sene
üçüncü ç›km›flt›k, bu sene ciddice bir
farkla birinci ç›kt›k. fiimdi bu yeter mi?
Bence yetmez. Çünkü flundan dolay›
yetmez diye söylüyorum, s›rf hava olsun

diye de¤il, biz bu baflar›y› lisansüstü
program olmadan sa¤lad›k. fiimdi her
lisansüstü ö¤renci bir çal›flman›n bir
moza¤ini temsil edecek, onlar birleflip
büyük bir tablo ortaya ç›kacak. Bu
kadar›n› kiflisel, bireysel gayretleriyle
sa¤lad› ö¤retim görevlileri. Ben bunun
giderek artaca¤›n› umuyorum. Bizle
rekabet halindeki di¤er üniversitelerde
çok zengin bir lisansüstü ö¤renci katk›s›
vard›. Biz bunu lisansüstü programlar
geliflmeden yapabildi¤imize göre bu
programlar geliflti¤inde çok daha iyisini
yapaca¤›m›za inan›yorum.

Üç ö¤eden sonuncusu, mali yap›?
Sa¤lam bir mali yap›m›z var. Türkiye’de

kendi vakfiyesi olan tek üniversiteyiz.
Koç Ailesi, Vehbi Koç Vakf› ve Koç Gruplar›
son derece cömert katk›lar yapt›lar. Vak›f
bizim tarihsel kültürümüzde var olan
ancak Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun son
dönemlerinde zay›flayan, Cumhuriyet
içinde de ancak belirli bir birikime sahip
olabildi¤imiz son yirmi-otuz y›lda tekrar
kuvvetlenen bir gelene¤imiz. V. K. Vakf›
da bu konuda en üstün bir yerde, sadece
Türkiye içinde de¤il, Avrupa’da da en
büyük on vak›f içinde.

Bu sene okulun 10. y›l› kutlan›yor.
Etkinlikler, planlar nelerdir?

10. y›l etkinliklerinde temel amaç
toplumun bu olaya bizimle birlikte
kat›lmas›n› ve sevinmesini sa¤lamak. Koç
Üniversitesi’nin yapt›¤› iflleri, baflar›lar›n›,
Türkiye’ye, fikir hayat›na, insan yetifltirmeye
yapt›¤› katk›lar›n› topluma daha iyi
tan›tmak istiyoruz. Kendimizi daha iyi izah
edelim, önemli bir çevre projesi de yapal›m
istiyoruz. Bu çevre projesini henüz
aç›klamak istemiyorum çünkü baya¤›
ayr›nt›lar› var; ama güzel bir çevre projesi
de yapal›m istiyoruz.
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Ö¤rencilerin yapt›¤› faaliyetlerden
çok memnunum ve pek ço¤una da
gittim. Bu tür faaliyetlerle okulda

c›v›l c›v›l bir hava esmeye bafllad›.
Kampüste kalanlar›n say›s›

biraz daha artabilse bunlara
kat›l›m da artacak.

Koç Üniversitesi’nde
de farkl›
bafllang›çlardan
geldi¤ini
düflündü¤ünüz
ö¤rencilerle o kadar
çok ortak yan›n›z
ç›k›yor ki, birbirinize
pek çok yönden
katk›da
bulunuyorsunuz.
Ortak mutlaka
birfleyler olacak ki
insanlar iletiflim
kurmak için bir
neden görsünler,
ama kafi
decerede de
farkl›l›klar olacak ki
insanlar birbirlerini
zenginlefltirsinler.
Zaten bir üniversiteyi
üniversite yapan da
budur.
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10. y›l
etkinliklerinde

temel amaç
toplumun bu olaya

bizimle birlikte
kat›lmas›n› ve

sevinmesini
sa¤lamak.

Koç
Üniversitesi’nin

yapt›¤› iflleri,
baflar›lar›n›,

Türkiye’ye, fikir
hayat›na, insan

yetifltirmeye
yapt›¤› katk›lar›n›
topluma daha iyi

tan›tmak istiyoruz.

A¤açland›rma kampanyas› gibi mi?
O da olabilir, baflka türlü de olabilir. ‹yi

birfley oldu¤u için, özü do¤ru oldu¤u için,
zaten yap›lmas› gerekli birfley oldu¤u için
bunu yapal›m diye düflündük. Ayr›ca
neflelenmek için, kutlamak için bir sürü
e¤lenceler olacak. Ama tamamen içe
dönük olmamas›, toplumun da bu bizim
coflkumuzu paylaflabilmesi için bir ortam
haz›rlayal›m diye düflündük. Yani temel
politikam›z d›fla dönük.

Yani hem biz kutlayal›m hem de
baflkalar›n› da bunun içine katmaya
çal›flal›m diye özetleyebiliriz.

Evet; gençli¤iyle, toplumun di¤er
kesimleriyle, hani gösteriflten çok özü
olan fleyler yapal›m istiyoruz. Yani,
göreceksiniz okulun ilk aç›ld›¤› hafta
genel bir flenli¤imiz de olacak, Bahar
fienli¤i’nin benzeri, müzikleriyle, vesaire.
Bir coflku boyutu da laz›m zaten. Ama
t o p l u m l a  d a  d i y a l o ¤ u m u z u
kuvvetlendirebilmek için bu bir f›rsat
diye düflünüyoruz. Sar›yer’de kampüse
davet, kültür merkezinde tiyatro veya
konser, “Yaya Sergisi”, okullara
birfleyler vermek, aç›k oturumlar›m›z›,
k o n s e r l e r i m i z i  t e l e v i z y o n d a n
yay›nlatmak, dünyan›n da ilgisini
çekecek, Türkiye’de de iyi bir his
b›rakacak bir konferans gibi birçok
plan›m›z var. Ama bu konuda baflar›l›

olmak da o kadar kolay de¤il. Çünkü
Türkiye’nin gündemi öyle zengin ki...
Gündeme Avrupa Birli¤i, Irak aras›nda
bir de bankalar, hortumlamalar girdi
mi gündemi bizim doldurabilmemiz her
zaman kolay olmuyor. Fakat halkla
iliflkiler birimi gerçekten çok gayret
ediyor lar  biz im faal iyet ler imizi
duyurmaya, ama iflte bazen gündemden
bize s›ra gelmiyor. Bir de mezunlar›m›zla
iliflkilerimizi daha pekifltirelim istiyoruz.
fiimdiki ö¤rencilerimizle zaten belli bir
iletiflim içindeyiz, belki onlar›n ailelerine
de ulaflabiliriz. Ama mezunlar›m›z bir
hayat gailesi peflinde kopup gidiyorlar.
Onlarla iliflkilerimizi biraz daha
canland›rmak gerekebilir. ‹nsanlar
okullar›yla iftihar ettikçe okullar›na
karfl› daha s›cak hisler besliyorlar.
Okullar›n›  etraflar›na daha iy i
tan›t›yorlar. Belki gün gelir aralar›nda
okulun daha iyi olmas› için imkanlar
getirenler de olur. Kimi maddi olarak
yapabilir, kimi emek, çal›flma olarak
yapabilir. Mezunlar Derne¤i’ni de
kuvvetlendirelim istiyoruz.

fiimdi, son bölümde gelecekte planlanan
de¤ifliklere de¤inmek istiyorum.
Öncelikle, ileride planlanan bir yap›sal
de¤ifliklik var m›, idari kadroda,
yönetimde?

Üniversitede çok ciddi bir yap›sal
de¤iflikli¤imiz olmayacak. fiu an dört
fakültesi, bir yüksek okulu, üç lisansüstü
enstitüsü ile bir süre olgunlaflma yoluna
gidilecek. Her sene yeni bir program
getirmemiz gerekmiyor. ‹dari kadroda belki
bir provost (akademik ifllerden sorumlu bir
rektör yard›mc›s›) düflünülebilir. Okul daha
küçükken dekanlarla daha direkt temas
halinde çal›flabilmek için ben bunu
düflünmemifltim. Ama bunlar öyle çok
önemli yap›sal de¤ifliklikler de¤il.

Bu sene Hukuk Fakültesi kuruldu; hangi
binada yer alacak bu fakülte? Ayr›ca
genel hatlar›yla ne tarz bir hukuk e¤itimi
verilecek?

Hukuk Fakültesi’ne Sosyal Bilimler
binas›n›n bir kanad›nda yer ayr›ld›. Bizim
yapmak istedi¤imiz hukuk program›ndan
ben çok ümitliyim. Fakültemizin Avrupa’da
da yans›malar› olabilece¤i inanc›nday›m.

Nas›l bir hukuk program› bu, uluslararas›
boyutu olan bir program m›?

Uluslararas› boyutu tabii ki olacak, fakat
daha da temeline gidersek hukuk pek çok
yerde maalesef kanun maddelerini
ö¤renmeye dönük bir e¤itim tarz›na
dönüflmüfl durumda. Halbuki bir
hukukçunun yapt›¤› ifllerin, bir iflletmecinin
stratejik planlama yapmas›ndan, bir
mühendisin bir kurgu yapmas›ndan çok
da fark› yok. Hukukta zannediliyordu ki
herfley lokaldir. Ben Amerika’da Yale
Ünivers i tes i ’nde  hukukçu lar la
konufluyordum, onlar›n dekan› da “ben sizi
floke edece¤im ama hukuk fizik kadar
evrenseldir” dedi. Biz zannederiz ki,
“Türkiye’nin huku¤u böyle, Fransa’n›n ki
baflka”, hay›r ana kurallar ortakt›r. Onun
hakikaten fizik kadar evrensel oldu¤una
ben de inan›yorum. Tabii, hukuk ayn›
zamanda yerel kültürlere, yerel de¤erlere
duyarl›l›k gösterecek flekilde formüle edilmifl
yasalardan oluflur. Biz buradaki
program›m›zda bir hukukçu gibi
düflünmeyi, problemi analiz etmeyi ö¤renen
hukukçular yetifltirmek istiyoruz.

Yani as›l amaç bu evrensel kavramlar›
i y i  b i l i p  o n l a r ›  g e r ç e k t e n
yorumlayabilmek.

Türk Hukuku’nun bunun içindeki yerini
bilmek laz›m. Tabii ki Türkiye’de çal›flan
hukukçular olacak, Türk Hukuku’nu da
bilmeleri gerekir. Ama Türkiye’de pek çok
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Sa¤lam bir mali yap›m›z var. Türkiye’de
kendi vakfiyesi olan tek üniversiteyiz.
V. K. Vakf› sadece Türkiye içinde de¤il,
Avrupa’da da en büyük on vak›f içinde.
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alanda dil bilen insan vard›r; en az yabanc›
dil bilen insanlar›n topland›¤› sahalardan
bir tanesi de hukuktur. Türkiye için bu çok
önemli çünkü Türkiye, Avrupa Birli¤i’ne
girse de girmese de, siyasi nüfuzu artan
bir ülke. D›fl dünyayla etkileri siyasi alanda,
mali alanda, insan haklar› konusunda,
kültürel alanlarda süratle artan bir ülke.
Türkiye’nin uluslararas› pek çok komisyonda
hukukçu düzeyinde temsil edilmesi laz›m.
Buralara gönderecek insan bulmakta
zorlan›yoruz. Dolay›s›yla umuyoruz ki
mezunlar›m›z, evrensel hukuku anlayacak,
Türk hukuku konusunda uzmanl›¤› olacak,
yabanc› dil iyi bilecek, bunlarla uluslararas›
ifllerini de yönlendirecek profesyonel bir
insan grubu olacak. Ayr›ca bu yeni fakültenin
üniversiteye getirece¤i önemli yararlar
oldu¤u ve üniversitenin fikir hayat›na da
ciddi bir katk› sa¤layaca¤› kan›s›nday›m.

Yeni bir bölüm düflünülüyor mu?
Hay›r yeni bölüm düflünülmüyor.

Rumelifeneri’ne geldikten sonra mütevelli
heyeti bir stratejik plan yapmam›z› istedi;
bu planda hem bu kampüsün fiziki
imkanlar›n› görelim, hem alt kapasitede
kullanmayal›m hem de afl›r› yüklemeyelim
diye düflündük. Mimarlar›n tahminine göre
buras› 4500-4700 ö¤renci al›r, ama biz
birden o kadar büyüme taraftar› olmad›k.
Biz sindire sindire büyürken kampüs
hayat›n›n kalitesi nas›l oluyor görmek istedik.
Yapt›¤›m›z simülasyonlarda, mesela
kampüste 3000 kifli oldu¤u zaman, onlar›n
ders programlar›n› yap›p derslerine
yerlefltirmenin çok zor olmad›¤›n› gördük.
Ama ders say›s›n›n günde befl periyotta
kalmas› çok büyük bir lüks. Yani 9:30’da
derse baflla, bu kadar dersi 16:30’da bitir,
bu dünyan›n hiçbir yerinde olmayan bir
lüks. Biraz daha erken baflla, biraz daha
geç bitir... ‹flte, yeterli yurt olsa, gözü kapal›
bu ifllere girilir. 

Peki neden Hukuk Fakültesi seçildi, baflka
alternatifler de var m›yd›?

‹flte orada biz flöyle bir liste yapt›k;
üniversitelerde temel bilim alanlar›,
akademik alanlar nelerdir? Görsel
sanatlardan, sahne sanatlar›na bizde
bulunmayan pek çok alan›n hepsine bakt›k.
Bunlar içinde bizim en büyük katk›m›z
o l a b i l e c e k ,  k o l a y l › k l a  y a p › p
ilerleyebilece¤imiz alanlar neler diye

düflündü¤ümüzde, karfl›m›za önemli bir
seçenek ç›kt›: hukukta Türkiye’de büyük bir
aç›k oldu¤u... Örne¤in ben tavsiye almak
amac›yla Oxford’ta program›m›z hakk›nda
hukukçularla görüflmüfltüm; bir tanesi
kendini tan›tt›, “ben sizin K›br›s konusundaki
avukat›n›z›m” dedi. Tabii ki Türkiye bu kadar
önemli bir davada, hukuki bir konuda
yabanc› dan›flman da alacak. Ama senin
burada mahalli avukatlar ekibin olur, bunu
takviye için yabanc› dan›flman da al›rs›n;
bunu yapacak adam›n yoksa ve bunu tek
bir yabanc› avukata b›rakmak olacak ifl
de¤il. Görüyorsunuz, yabanc› hukuk flirketleri
de kuruldu. Bu da normal bir fley asl›nda
bu globalleflen dünyada, ama onlar›n
eflde¤eri Türk firmalar› da olmas› laz›m.

Herkesin çok merak etti¤i iki konu var;
okulumuza bir havuz ve kullan›ma aç›k
bir futbol sahas› yap›lacak m›?

Peki o futbol sahas› kullan›ma aç›lsa
gelecek misiniz?

Sene içinde hemen hergün Sar›yer’e
birçok insan futbol oynamak için hal›
sahalara gidiyor. Yani o saha o kadar da
uzak de¤il oynamak isteyenlere, bence
kesinlikle kullan›l›r. Oras› futbol tak›m›n›n
antrenman sahas› ve çiminin
bozulmamas› için bence hakl› olarak
kullan›ma aç›lm›yor.

Asl›nda bu karar› verebiliriz, burada amaç
20 kifliyi üniversiteleraras› flampiyonada
iyilefltirmek de¤il, daha çok insan›n spor
yapmas›n› sa¤lamak. O tak›m› da
çal›flt›rmaya devam ederiz bir flekilde,
oradaki çim de gitti¤i kadar kullan›l›r. Yani
söz vermek için söylemiyorum da bunlar
yap›lamayacak ifller de¤il. Ben de
üniversitenin nüfusu artt›kça oras› 20-30
kifliye mi ayr›lmal›, yoksa birkaç yüz kiflinin
faydalanmas›na izin mi verilmeli diye
düflünüyorum. O konuda baz› kararlar
alaca¤›z, tabii spor hocalarn›n da görüflüyle
birlikte. Hal› saha yapal›m diye düflündük.

Hem hal› da çim gibi kolay eskimez.
Yaln›z hesap ettirdik, o ifl baya¤› büyük

bir yat›r›m gerektiriyor. Helikopter pistinin
oldu¤u yerde, o pistin yerini biraz de¤ifltirip
büyük, 20’ye 40 metre boyutunda ciddi bir
alan elde edilebiliyor. Yani o da bir
alternatif, bu s›ralarda buna bir karar
verece¤iz.

Son olarak havuz; var m› böyle bir proje?
Bunu özellikle soruyorum çünkü bu yaz
okulu ziyaret eden yabanc› konuklar›n
hepsi kampüse hayran kald›lar, ama hepsi
havuzumuz olmad›¤›n› duyunca hayrete
düflüyorlard›; “herfley var ama burada,
havuz nas›l olmaz” diyorlard›.

fiimdi o biraz imar durumlar›yla alakal›
birfley, yoksa havuz öyle alt›ndan
kalk›lamayacak bir masraf de¤il. Yani
yerimiz olsa daha kolay. ‹mkanlar dahilinde
aç›k bir basket sahas› yapt›k, kullan›l›yor
mu bilmiyorum. Bahar aylar›nda, okul
kalabal›kken kullan›l›r herhalde. Ama daha
fazlas› için alan bulmak zor.

Bir havuzumuz olsa Mezunlar Derne¤i
de bir miktar canlan›r diye düflünüyorum.
Havuz onlar›n okula daha s›k gelmesi için
bir bahane de olur. Ama iflte imar olay›
bizim elimizi kolumuzu ba¤l›yor.

Hocam, bu güzel sohbet için çok teflekkür
ederim.
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Biz hukuk
program›m›zla bir
hukukçu gibi
düflünmeyi, problemi
analiz etmeyi
ö¤renen hukukçular
yetifltirmek istiyoruz.
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em Türkiye’de hem de dünyada
önemli hukukçular aras›nda yer

al›yorsunuz,  okurlar›m›z için kendinizi
tan›tabilir misiniz?

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
mezunuyum. Doktoram› da Ankara
Üniversitesi’nde yapt›ktan sonra iki y›l
ABD’ye gittim; ard›ndan Türkiye’ye geri
döndüm. Arada Almanya’ya giderek
Almanca ö¤rendim. Evlendim. ‹ki
çocu¤um oldu. 1983 y›l›nda ailevi
nedenlerle üniversiteden ayr›ld›m ve
Almanya’ya gittim. Hayat›ma yeniden

s›f›rdan bafllad›m. Ülkemi, ders vermeyi
b›rakt›m ve araflt›rmalara a¤›rl›k verdim.
Biraz da avukatl›k yapt›m. Çocuklar
büyüdükten sonra yavafl yavafl yeniden
ders vermeye bafllad›m. Çocuklar›m›n
ikisi de halen Almanya’da yafl›yor. K›z›m
Güzel Sanatlar okudu. Moda tasar›m
bölümünden mezun oldu. Amatör olarak
resim yap›yor. O¤lum hukuk okudu.
Almanya’daki hukuk sistemi biraz farkl›.
4 y›l›n sonunda bütün derslerden s›nava
giriliyor. O s›nav› kazand›. fiimdi staj

devresinde. ‹ki senelik staj sonras›nda
bir s›nava daha girecek ve avukat olma
yetkisine sahip olacak.

>> Hukukçu olmaya nas›l karar
verdiniz?

Ben ailemde üçüncü nesil hukukçuyum.
Her iki büyükbabam da hukukçu ve
ö¤retim üyesiydi. Babam Sabri fiakir
Ansay, Atatürk ile birlikte Ankara’ya gelen
hukukçulardand›. Ayn› zamanda Ankara
Hukuk Fakültesi’nin kurucular›ndan.
Babam›n arzusu üzerine hukukçu oldum.

Her dönemin moda
üniversitesi olur benim
dönemimde ‹TÜ’ye
gitmek çok modayd›.
B e n  d e  ‹ T Ü ’ d e
mühendislik okumak
istiyordum. Sonradan
gördüm ki, babam›n
tercihi çok do¤ru ve
karakterime daha
uygun bir tercih. Ben
o¤lumu etkilemek
istemedim ama o
k e n d i  k a r a r › y l a
hukukçu oldu.

> >  N e d e n  K o ç
Üniversitesi ’ni  tercih ett iniz?

‹dealimdeki hukuk ö¤retimi konusundaki
bir tak›m esaslar› yay›nlam›flt›m. Bunlar
Koç Üniversitesi’nin de arzusuna uygun
görüfller oldu¤u için adayl›¤›m› uygun
görmüfller. Uluslararas› alanda da faaliyet
ve yay›nlar›m vard›; onlar›n da etkisi
oldu¤unu düflünüyorum.

>> Nas›l bir hukuk fakültesi?
Öncelikle ça¤dafl ö¤retim yöntemlerine

uygun bir ö¤retim yapmay› hedef alacak.

Hukuk alan›ndaki geliflmeleri yak›ndan
izleyecek ve globalleflmenin getirdi¤i
yeni düzene uygun hukukçular
yetifltirecek. Hukukçular›m›z teorinin
yan›nda tatbikatla yak›ndan ilgili olacak.
‹ngilizce a¤›rl›kl› e¤itim verece¤imiz için
mezunlar›m›z›n uluslararas› alanda etkili
olmas›n› sa¤layaca¤›z. Türkiye ticaret
alan›nda d›flar› aç›lm›fl durumda ama
sadece ticarette d›flar› aç›lmak yetmiyor.
Yard›mc› kurulufllar›n ve müesseselerin
de d›flar›ya aç›lmas› gerekiyor. Biz bunu
sa¤lamaya çal›flaca¤›z.

>> Ö¤rencilerden neler bekliyorsunuz?
Biz bir fedakarl›k yap›yoruz. Ben 30 y›l

önce dekanl›k yapm›flt›m. fiimdi yeniden
dekanl›k yapaca¤›m. Bunu ö¤rencilerin
daha iyi yetiflmesi, insanlar›n Türk
toplumuna kazand›r›lmas› için yap›yoruz.
Karfl›l›¤›nda da ö¤rencilerin çok iyi
çal›flmalar›n›, bu fedakarl›¤a paralel bir
performans göstermelerini istiyoruz.
Kuvvetli ingilizcelerinin olmas›n›,
uluslararas› alanda rahatl›kla Türk
tezlerini, Türk müvekkillerini savunup
onlar ›n  haklar ›n ›  e lde  etmey i
ö¤renmelerini sa¤layaca¤›z. Kanun
maddelerine ba¤l›  dar görüfllü
hukukçulardan ziyade genifl ufuklar› olan
hukukçular yetifltirmeye çal›flaca¤›z. Koç
Üniversitesi’nde ilk sene genel kültür
dersleri veriliyor. Bu hukukta da devam
edecek. Amerika’da kolej e¤itimi var. Bu
sayede ö¤renciler hukuk fakültesine
gelmeden önce genel kültür sahibi
oluyorlar. Ö¤rencilerimiz Amerika’n›n
high school dedi¤i okuldan sonra
üniversiteye gidiyor. Almanya’da ilk ve
orta ö¤retim 11 sene de¤il 13 sene
devam ediyor. Türkiye’de bu konuda bir
boflluk var. Yaln›z hukuk kaidelerini

28

H

“Genifl ufuklar› olan
hukukçular yetifltirece¤iz”

B‹ZDEN B‹R‹

Hukuk alan›nda yapt›¤›
baflar›l› çal›flmalarla

yurtd›fl›nda da tan›nan
bilim adam›m›z

Prof. Dr. Tu¤rul Ansay,
Almanya’da geçen

20 y›ldan sonra
yeniden Türkiye’ye
döndü. 2003-2004

e¤itim y›l›nda
50 ö¤renciyle e¤itime

bafllayacak olan
Koç Üniversitesi
Hukuk Fakültesi

Dekan› olarak
görev yapacak

Prof. Dr. Ansay’la
hukuk e¤itiminin

önemi, Türkiye’nin
hukuk sistemi ve

ö¤rencilerden
beklentileri üzerine

konufltuk....
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ö¤renmek yetmez. Hukuk toplumla
birlikte devaml› geliflen bir dal. Temel
e¤itimden geçtikten sonra hukuk
ö¤renimine bafllamalar› ö¤rencilerimizin
ileride daha ayd›n hukukçular olmas›n›
sa¤layacakt›r. Ayr›ca Türkiye’nin büyük
bir ülke oldu¤u ve liseler aras›ndaki
seviyelerin biribirinden farkl› oldu¤u
düflünülürse, ö¤rencilerimizin ilk y›l
ald›klar› genel kültür derslerinin onlar›
ayn› düzeye getirmek aç›s›ndan önemi
ortaya ç›kar.

>> Uzun y›llar yurt d›fl›nda bulunmufl
olman›n  s ize  ne ler  kat t ›¤ ›n ›
düflünüyorsunuz?

Ben Türkiye’de iken sadece ders
veriyordum. Avukatl›k hiç yapmam›flt›m.
Tatbiki deneyimim yoktu. Yurtd›fl›na
gidince hayat›m› kazanmak için avukatl›k
yapmaya bafllad›m. Bu bana büyük
katk›lar sa¤lad›. Ufkum geliflti, huku¤u
daha baflka bir flekilde görmeye
bafllad›m. Bu büyük bir avantaj. Oraya
gidince baflka hukuk sistemlerini daha
iyi bir flekilde görmeye bafll›yorsunuz.
Kendi sisteminizle di¤er hukuk sistemini
mukayese ediyorsunuz. Bu sayede
boflluklar› daha iyi görebiliyorsunuz.
Bunlara ilaveten flu da var: Orada
uluslararas› ün yapm›fl hukukçularla
tan ›flma flans ›m o ldu .  Ben im
bulundu¤um bir enstitü vard›. Orada her
15 günde bir bilimsel toplant›lar yap›l›rd›.
Burada görme flans›m›z›n olmad›¤›
insanlar gelirdi ve en yeni konular›

tart›flabilirdik. Bunun benim geliflmeme
katk› sa¤lad›¤›n› düflünüyorum. Bu
geliflmeyi de flimdi Türkiye’ye yans›tmay›
hedefliyorum.

>> Bu röportaja s›¤maz biliyorum ama
Türkiye’deki hukuk sistemi hakk›nda
ne düflündü¤ünüzü sizden k›saca
alabilir miyiz?

Türkiye, Cumhuriyetin ilk kuruldu¤u
y›llarla karfl›laflt›r›l›rsa çok büyük
hamleler yapm›fl bir ülke. Pek çok
alanlarda bat›yla eflit düzeye geldik. Çok
iyi hukukçular›m›z var. Yarg›tay’›n baz›
karar lar ›n›  okudu¤unuz zaman
Avrupa’dan ger i  kalmad›¤›n›z ›
görüyorsunuz. Türkiye’nin sorunlar› da
var. Yarg›tay’›n o kadar büyük yükü var
ki, bir Alman hakimin rahatl›¤›yla
çal›flam›yor, zaman› dar. Türkiye daha
fakir bir ülke oldu¤u için adalet
sisteminin alt yap›s› di¤er bat›
ülkelerindeki kadar iyi de¤il. Bu aç›lardan
bakt›¤›m›zda, Türkiye’nin eksiklikleri
olmas›na ra¤men iyi çal›flan bir adalet
sistemi var. Almanya’da bir boflanma
davas› bazen 13 y›l sürebiliyor. Orada
da davalar uzayabiliyor.

>> Hocam son olarak eklemek
istedi¤iniz fleyler var m›?

Almanya’dayken burada yapamad›¤›m
baz› fleyleri yapt›m. Uluslararas› bir dizi
kitab›n editörlü¤ünü yap›yorum. Çeflitli
ülkelerin hukuk sistemlerine girifl niteli¤i
tafl›yan bu kitaplar ‹ngilizce ç›k›yor.
1986 y›l›nda Türk-Alman Hukukçular
Derne¤i’ni kurdum. Kuruldu¤u tarihten
itibaren derne¤in genel sekreterli¤ini
yap›yorum. Derne¤e oradaki hukukçular›

üye yapt›k. Almanya’da yaklafl›k 2000 Türk
hukuk ö¤rencisi var. Fakat derne¤imizin
üyeleri hukuk ö¤rencilerinden çok Türk ve
Alman avukatlar. Her y›l bir veya iki seminer
düzenliyoruz. Eylül’ün 12’sinde
Hannover’de, Türkiye-AB iliflkileri
konusunda bir seminerimiz vard›.

>> Bu güzel sohbet için teflekkür ederiz.
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PROF. DR. TU⁄RUL ANSAY K‹MD‹R?
Son 20 y›ld›r Almanya'da bulunan Prof. Dr.
Ansay'›n Türkiyeden ayr›lmadan önceki
görevi Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Dekanl›¤›yd›. Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. Tu¤rul
Ansay, bu üniversitede doktoras›n›
tamamlad›ktan sonra Columbia
Üniversitesi'nden Karfl›laflt›rmal› Hukuk
konusunda Master (MCL) derecesini ve

Hukuk Master'› (LL. M) derecesini ald›. Harvard,
Yale, Stanford, Wisconsin Üniversiteleri gibi
Amerika'n›n önde gelen üniversitelerinde
konferanslar veren Prof. Dr. Ansay, Hür Berlin
Üniversitesi, Lahey'de Academy of International
Law'da, Columbia Üniversitesi, Hamburg
Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde "Misafir
Profesör" olarak görev yapt›. Türkçe, ‹ngilizce
ve Almanca dillerinde çeflitli yay›nlar› bulunan
Prof. Dr. Tu¤rul Ansay, Koç Üniversitesi'ne
kat›lmadan önce çal›flmalar›n› Hamburg'da
yürütmekteydi.

Biz bir fedakarl›k yap›yoruz.
Bunu ö¤rencilerin daha iyi
yetiflmesi, insanlar›n Türk
toplumuna kazand›r›lmas›

için yap›yoruz. Karfl›l›¤›nda
da ö¤rencilerin çok iyi

çal›flmalar›n›, bu fedakarl›¤a
paralel bir performans

göstermelerini istiyoruz.
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K ald›, 3736 metrelik yüksekli¤i ile,
Alada¤lar›n Demirkaz›k da¤›ndan

sonra ikinci en yüksek zirvesi olmakla
b i r l i k t e  y ö r e n i n  e n  z o r l u
yükseltilerindendir. Öyle ki, bu da¤a
t›rmanmaya kalkan bir çok ekip
t›rman›fl›n uzun, yorucu kar›fl›k
olmas›ndan dolay› pes etmek zorunda
kalm›flt›r ve belki de s›rf bu yüzden da¤a
“Kald›” ismi verilmifltir.

Birçok ekibin yaz aylar›nda bile bazen
yolunu kaybetti¤i  veya rotan›n
uzunlu¤undan dolay› zorluklar yaflad›¤›
Kald› – Avc› Veli / Bat› yüzü rotas›n›n
k›fl ç›k›fl›n› yapmak üzere, KUDAK e¤itim
faaliyetinden sonra, Akflam P›nar› Yaylas›
ve Sula¤an Keler aras›nda bir yerlerden
Emre Cevhero¤lu, Günefl Ergüden ve ben
Alper Tolga Kocatafl, Akflam P›nar›
vadisine do¤ru yola koyuluyoruz. Kar›n
batt›¤› bir zeminde yaklafl›k 3.5 saat
gibi bir sürede Akflam P›nar› Vadisinde
Parmak Kaya’y› biraz geçtikten sonra
korunakl› bir yere kamp›m›z› at›yoruz.
Hava gayet aç›kken kamp yeri civar›na
güneyden gelen sis dikkatimizi çekiyor.
Asl›nda hava 23 Ocak’tan bu yana bize
hep elveriflli koflullar sundu. Biz de bu
iyi hava serisini yitirmeden t›rman›fl› bir
an önce denemeye karar veriyoruz.

Kamp› kurduktan sonra üç kafadar

rahat bir gece geçirdik. Saat 2:00 civar›
uyan›yoruz. Hava çok güzel, kar koflullar›
en az›ndan kamp etraf›nda iyi görünüyor.
T›rman›fl› daha önce konufltu¤umuz gibi,
Ömer Tüzel’in Alada¤lar kitab›nda
bahsedilen, ilk çarflak platosuna ç›kan
kestirmeden yapaca¤›z. Elimizdeki
haritadan ve rotay› daha önce ç›km›fl
olan Bora Gürbüz’den ald›¤›m›z
tarif lerden kestirmeyi  bulmaya
çal›flaca¤›z.

Ne yaz›k ki bu ilk deneme, tam
anlam›yla bir hayal k›r›kl›¤› ile
sonuçlan›yor. Gerek karanl›k gerek yanl›fl
bilgi yüzünden iyice zaman kaybediyoruz.
Bir yandan da hava iyice bozuyor ve daha
rotan›n bafl›na bile gelemeden dönmek
zorunda kal›yoruz.

‹kinci bir flans peflinde...
Emre’nin vakti kalmad›¤› için gitmek

zorunda. Günefl ve ben ikinci bir flans
için bekleyece¤iz. Sis ve ya¤›fl halen
devam ediyor. Çad›rda tek e¤lencemiz
küçük bir radyo. TRT FM’de ‘Alper Bey’
ad›nda bir meteoroloji uzman› ya¤›fl›n
orta ve güney k›s›mlarda devam
edece¤ini, hatta f›rt›na beklendi¤ini
söylüyor. Bu, havada en ufak bir mavilik,
y›ld›z vs görmek için sab›rs›zlanan bizleri
iyiden iyiye çökertiyor. Bu aralar tek

yapt›¤›m›z fley yiyip içip uyumak ve arada
bir kafam›z› çad›rdan d›flar› ç›kar›p
uflay›p puflayarak yeniden uykuya
dalmak...

Günler sonra y›ld›zlar› tekrar görmek...
Gecenin bir yar›s› d›flar›da gördü¤ümüz

manzaraya inanmakta güçlük çekiyoruz.
Bütün bulutlar çekilmifl, hava tamamen
aç›k, y›ld›zlar mükemmel... Fakat biz
havadan o kadar umutsuzduk ki gereken
zamanda uyumad›¤›m›z gibi, o an
t›rman›fl için konsantrasyonumuz s›f›r.
Bu gece gidemeyiz.

Sabah uyan›yoruz. Hava masmavi,
günefl vadinin sa¤daki duvarlar›n
k›z›ll›¤›n› aç›¤a ç›kar›rken biz, çad›r›n
kap›s›n› ard›na kadar açm›fl, radyoda
çalan klasik müzikle mutlu mutlu
havan›n mavili¤inde kayboluyoruz. ‹lk
önce Parmakkaya, sonra yandaki
yamaçlar derken iki karanl›k günden
sonra güneflimize kavufluyoruz. Bütün
gün güneflten faydalanarak eflyalar›m›z›
kurutuyor ve dinleniyoruz. Fakat bir
düflünce içimizi kemirip duruyor: Bu gün
gitmeli miydik? Yar›n havan›n bu kadar
güzel olaca¤› ne malum? Hatta öyle ki,
kuzeyden geçen bulutlar Emli vadisini,
Alaca’n›n haylaz dumanlar› da Avc› Veli
taraf›n› sise bo¤unca, kendimizi o kadar
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Ö⁄RENC‹ KULÜPLER‹

Kald› K›fl T›rman›fl›
3736 metre

yüksekli¤inde
Kald›, Alada¤lar›n

Demirkaz›k
da¤›ndan sonra

ikinci en yüksek
zirvesi...

Alper Tolga
Kocatafl

Kald› k›fl
t›rman›fl›n›

anlat›yor.

Alper Tolga Kocatafl > ECOE MS Ö¤rencisi
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Sabah uyan›yoruz. Hava masmavi,

günefl vadinin sa¤daki duvarlar›n

k›z›ll›¤›n› aç›¤a ç›kar›rken biz,

çad›r›n kap›s›n› ard›na kadar

açm›fl, radyoda çalan klasik

müzikle mutlu mutlu havan›n

mavili¤inde kayboluyoruz.

kötü hissettik ki... Çad›rdan kafam›z›
ç›kar›p havaya her bak›fl›m›zda biraz
daha bozuluyordu moralimiz. Geceye
kadar havaya hiç bakmasa m›yd›k
acaba?

T›rman›fl zaman›...
Sabah saat 2’de uyan›yoruz. Hava

ilginç gözüküyor. Y›ld›zlar var, fakat bir
önceki gece kadar aç›k de¤il. Saat tam
3’te yola koyuluyoruz. Bu sefer kendimizi
daha az yorarak, yavafl ama emin
ad›mlarla Avc› Veli Beli’nin alt›ndaki
çana¤a var›yoruz. ‹lk önce belin sol
k›sm›ndaki kayalar›n alt›na do¤ru dik
olarak yükseliyoruz. Bir önceki baflar›s›z
t›rman›fl denememizden, oralarda, s›rt›n
kuzey do¤u ucuna ç›kan bir bo¤az
olaca¤›n› düflünüyoruz. Fakat kar
buralarda o kadar kötü ki, yer yer belimize
kadar batmaya bafll›yoruz. Art›k anlad›k
ki bu yol do¤ru yol olsa bile bizi yukar›
götürmeyecek. Biraz daha zorlarsak
yamaç oldu¤u gibi inecek afla¤›ya!
Hemen riskli yamac› terk etmeye karar
veriyoruz. Büyük bir kayan›n dibinde
rüzgar›n süpürdü¤ü karlar her taraf›m›za
dolarken gördü¤üm fley yüre¤imi a¤z›ma

getiriyor. Günefl’in yana
do¤ru att›¤› bir ad›m
sonras ›nda  yamac ›n
üzerinden ince bir kar
tabakas› oldu¤u gibi afla¤›
kay›yor. ‹nsan o an bunun
sadece yüzeysel bir kayma
m› yoksa büyük bir ç›¤›n
bafllang›c› m› oldu¤unu
bi lemiyor .  O  an tek
yapabildi¤imiz fley, panik
yapmadan ince tabakan›n
yamaç boyunca vadiye
kadar 10–20 metre kay›fl›n›
izlemek oldu... Neyse ki
kayma sadece yüzeyseldi ve
bizi de afla¤› almadan
derhal geldi¤imiz izlerden
nazik ad›mlarla inerek o
yamaçtan kurtulduk. H i ç
vakit kaybetmeden, bu sefer do¤ruca
s›rt›n sol vadi duvar› ile birleflti¤i tarafa
do¤ru yönlendik. Yukar›da geçirdi¤imiz
deneyimden sonra art ›k  r iskl i
yamaçlardan uzak durmal›yd›k. Bu taraf
flafl›rt›c› bir flekilde çok ince ve sert bir
kar tabakas› i le örtülüydü. ‹ lk
denememizde, gece yeni ay oldu¤u için

çana¤›n ortas›ndan göremedi¤imiz,
inan›lmaz rahat, dik bir çarflak
kulvar›ndan s›rta do¤ru yükseliyorduk.
Arkam›zda Alaca’n›n zirvesine düflen
ayd›nl›k ise, bir saate kalmaz günün
do¤aca¤›n›n habercisiydi. Çarflak kulvar
ç›k ç›k bitmiyordu. Yorgunluk, rüzgar ve
so¤uk yine dönmemizi söyler gibiydi,
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fakat bu sefer en az›ndan o s›rt›n
arkas›nda ne oldu¤unu görmeden kampa
dönmek istemiyorduk. Tembel S’ler
çizerek s›rt›n üzerine vard›¤›m›zda
gördü¤ümüz manzara belki de t›rman›fla
devam etmemizi sa¤layan en güçlü
etkendi: Karfl›da Alaca, Do¤u taraf›ndan
süzülen günefl ›fl›¤› ve ikisinin aras›ndan
güney yönünde ufukla birleflen uçsuz

bucaks›z, bembeyaz bir bulut denizi...
Acele etmeliydik. ‹lk önce kitapta

söylendi¤i gibi platonun en kuzey do¤u
ucuna yürüdük, fakat burada dimdik
(belki 70-80 derece) Akflam P›nar›
Vadisine inen bir vadiden baflka bir fley
yoktu. Sonra önümüzdeki kolay çarflak
platosunu h›zla geçerek sonradan bu
plato ile Kald›’y› ay›rd›¤›n› anlad›¤›m›z
s›rt›n dibine geldik. Direkt olarak yaklafl›k
50 derecelik kar kaya kar›fl›k yüzeye
girdik. Arka arkaya sevimsiz kaya üzeri
toz karl› yüzeylerden t›rman›yorduk.
Teknik kazmalar›n varl›¤› iflimizi
kolaylaflt›rsa da durup krampon
taksayd›k, çok daha kolay olaca¤› aç›kt›.
S›rta ilk ben ulaflt›m fakat, arkas›nda
ne oldu¤una bakmak için ilk önce yeterli
cesareti bulamad›m. Zira, s›rt›n bu
taraftan görünümü tamamen alt› bofl
bir kornifl havas› estiriyordu ve e¤er ben
ipsiz bir flekilde bu korniflin üzerince
duracak olursam, neresi oldu¤unu bile
bilmedi¤im bir yere do¤ru düflebilirdim.
Günefl’e dönüp “maalesef” dedim.
Bak›fllar›ma anlam veremedi. “Buras›
hiç bir yere ç›km›yor san›r›m, istersen
gel kendin bak”. Sonra rüzgar›n karlar›
surat›ma do¤ru süpürmeye ara verdi¤i
bir an kazmam› s›rt›n üzerine sokup çok
afla¤› sarkmadan s›rt›n di¤er taraf›na
bakt›m. Komik bir flekilde, s›rt›n öteki
taraf›n›n, geldi¤imiz taraf›na oranla

daha az e¤imli, basit bir yamaç oldu¤unu
gördüm ve Günefl’e do¤ru bak›p
gülümsedim: “Evet. Buras› galiba.”
Önümüzde “Top Sahas›” olarak bilinen
Çarflak Platosu uzan›yordu.

Hangisi “Kald›”?
Top sahas›n›, önümüzdeki yamac›

inerek geçtik. Kald› önümüzde duruyordu.
Ya da baflka bir yerlerde miydi?
Beklenmedik bir flekilde tereddüte düfltük
ve önümüzde bat› yüzü görünen kütlenin
Kald› olup olmad›¤›n› tart›flt›k. Sonunda
önümüzdeki kütlenin sa¤›nda kalan da¤›
es geçip Kald› olmas›n› fliddetle
arzulad›¤›m›z da¤›n bat› yüzündeki bir
kulvardan yükselmeye bafllad›k. Bu
kulvar›n bitiminde ise araya giren minik
bir kule haricinde s›rt boylu boyunca
zirve olmas›n› umdu¤umuz kütleye do¤ru
gidiyordu. Fakat de¤il s›rtta yürümek,
kulvar›n bitiminde durmak bile bir hayli
ürkütücü olmaya bafllam›flt›. Rüzgar hiç
kesilmiyordu. S›rtta en ufak bir denge
kayb› bizi Güzeller Çana¤›’n›n b›çak
s›rtlar›na do¤ru veya Kald›’n›n dik Kuzey-
Bat› yüzüne do¤ru yollayabilirdi. Daha
da kötüsü, s›rt hiç de k›sa görünmüyordu.
Oradan itibaren ip açarak s›rt› geçmeye
karar verdik. ‹ki tane sikke ile ald›¤›m›z
istasyondan Günefl’in emniyetini ald›m
ve çok az ara emniyet noktas› ile üç ip
boyu ilerleyerek s›rt›n nispeten kolay
yerine geldik. S›rt›n ince k›s›mlar›nda
bir aya¤› bir yüze, di¤erini öteki yüze
sallayarak oturarak ilerliyorduk. Art›k
önümüzdeki kütleye giden nispeten kolay
k›sm› ipsiz geçmeye karar verdik. Zirve
sand›¤›m›z kütleden sonra, ilginç bir
flekilde ufak bir s›rt geçifli daha vard›.
Buray› da ipsiz geçerek zirveye ulaflt›k.

Evet, sonunda Kald›’n›n tepesinde idik.
Manzara inan›lmaz. Güneyde uçsuz
bucaks›z bir bulut denizi, bir yanda
Alaca, bir yanda Güzeller Çana¤›,
afla¤›da minicik kalm›fl Güzeller Da¤› ve
çok uzaklardan beliren Erciyes Da¤› ile
Alada¤lar›n onlarca müthifl zirvesi
önümüzde duruyordu.

Tafllarla örtülmüfl zirve defterini ç›kar›p
oraya bir fleyler yazd›k. ‹kimizin de gözleri
doldu. Daha önce defalarca ç›k›lm›fl olsa
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S›rt›n üzerine
vard›¤›m›zda
gördü¤ümüz

manzara belki de
t›rman›fla devam

etmemizi sa¤layan
en güçlü etkendi.
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bile, bizi ilk kez kucakl›yordu bu da¤.

Böylece Kald›’n›n tecrübeli zirvesinde

yeni insanlar olarak 15 dakika oyaland›k

ve inifle geçtik. ‹niflte bat› yüzünü inene

dek dikkatimizi toplamaya cal›flt›k.

Yolumuz çok uzundu... 12:30 civar›

zirvedeydik ve yaklafl›k 4 saatlik bir inifl

sonunda kamp yer ine ulaflt ›k .

T›rman›fl sonras› ve geri dönüfl

Bütün bunlar›n üzerine, yorgunluk,

afl›r› su kayb› ve kararan hava nedeniyle

izlerimizi kaybetmemiz ve çad›r›m›z›

bulamay›fl›m›z tam anlam›yla bir so¤uk

dufl etkisi yaratt›. 15 saatlik bir

t›rman›fl›n getirdi¤i koordinasyon

bozuklu¤u da eklenince 100 m2 içerisinde

çad›r› bulamaz olmufltuk. Tam so¤uk bir

bivak gecesi için kendimizi telkin etmeye

çal›fl›rken, bizi yar›m saattir pili donmak

üzere oldu¤u için saçma sapan yerlere

yönlendiren yan›m›zdaki GPS aletinin

pilini de¤ifltirdik, böylece mant›kl› bir

fleyler söylemeye bafllad› ve sonunda

yo¤un sis içinde çad›r›m›z› bulabildik.

O gece çad›r› bulamasayd›k aç›kta

geceleyerek çok sert bir gece geçirecektik.

Tulumun içinde ac›yla ›s›nan ayak

parmaklar›mla, i lk defa donup

çözülmenin flaflk›nl›¤› içinde uyufluk bir

geceye do¤ru k›p›rd›yorlard›.

Ertesi sabah çad›r› yine rüzgarl› ve

sisli bir havada toplay›p Sar› Mehmetler’e

do¤ru yol al›rken, Akflam P›nar› vadisinin

arkam›zda b›rakt›¤›m›z

her yamac›n›n günler

süren dengesiz hava

yüzünden nas›l tehlikeli

ç › ¤  pa r ku r l a r › na

dönüfltü¤ünü gördük.

Tabakalar üzerinde

aç › lan  30  met re

uzunlu¤unda, ne kadar

derine gitti¤ini asla

ö¤renemeyece¤imiz

çatlaklar ile yer yer bele

kadar batan karda

Akflam P›nar›’ndan

resmen kaçt›k!

O gece bizi evinde

konuk eden Salim Abi ve de¤erli efline

ne kadar teflekkür etsek azd›r. Yenilen

harika yemekler, gürül gürül yanan soba,

çay, elma ve geçmifle dair yap›lan

sohbetler... Her fley mükemmeldi. Bu

misafirperverlik karfl›s›nda flaflk›na

dönmüfl olarak Demirkaz›k manzaral›

odam›zda huzurlu bir flekilde sabaha

kadar uyuduk.

Evet, sonunda
Kald›’n›n tepesinde
idik. Manzara
inan›lmaz. Güneyde
uçsuz bucaks›z
bir bulut denizi,
bir yanda Alaca,
bir yanda Güzeller
Çana¤›, afla¤›da
minicik kalm›fl
Güzeller Da¤› ve
çok uzaklardan
beliren Erciyes Da¤›
ile Alada¤lar›n
onlarca müthifl
zirvesi önümüzde
duruyordu.
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KURUMSAL ‹L‹fiK‹LER

Genç liderler
yetifltiriyoruz

-30 Temmuz  tarihleri aras›nda Koç

Toplulu¤u Yönetici Gelifltirme

Program›’n›n pilot uygulamas› Genç Lider

2003 Program›,  KÜMPEM (Koç

Üniversitesi Migros Perakendecilik

Merkezi) organizasyonu olarak Koç

Üniversitesi’nde gerçekleflti. Koç

Toplulu¤u için özel olarak gelifltirilen

program, 4 Temmuz Günü Koç Holding

Grup Baflkanlar› ve CEO’su Bülent

Özayd›nl›, Rektörümüz Prof. Dr. Atilla

Aflkar, KÜMPEM Direktörümüz Prof. Dr.

Noyan Arsan ve üniversite yönetiminin

de kat›ld›¤› bir kokteylle bafllad›.

‹ki y›l› kapsayan Genç Lider 2003

Program› potansiyel yöneticileri

hedefliyor. Program›n ilk y›l› kendini

tan›ma ve stratejik düflünce modülü,

ikinci y›l› ise insan yönetimi ve iletiflim

modülünü içeriyor. KÜMPEM çat›s›

alt›nda gerçeklefltirilen program kendini

tan›ma, yetkinlik gelifltirme ve mesleki

beceri alanlar›na yönelik e¤itimleri

kaps›yor. Bu e¤itimler, Koç Üniversitesi

ve d›flar›dan  akademisyenlerle

konusunda uzman profesyoneller

taraf›ndan veriliyor. ‹lk modülü 16 günlük

ve yat›l› olarak Koç Üniversitesi’nde

gerçeklefltirilen program›n ikinci modülü

2004 y›l›nda yine üniversitemizde

gerçeklefltirilecek. 2004 y›l›nda ayr›ca

birinci modül üç yeni grup için

tekrarlanacak.

Genç  L ide r  2003  P rogram› ,

kat›l›mc›lar›n e¤itimlerini tamamlad›ktan

sonra flirketlerinde de¤iflime önderlik

etmelerini, ö¤rendiklerini ifl ve flirketlerini

gelifltirmede kullanarak katma de¤er

yaratmalar›n› ve e¤itim ald›klar› grupla

iletiflimlerini ifl ve sosyal yaflam alan›nda

sürdürerek sinerji yaratmalar›n›

hedefliyor.

Kimler kat›l›yor?

Genç Lider 2003 kat›l›mc›lar› potansiyel

156 genç yönetici aras›ndan seçilen 24

kifliden olufluyor. Kat›l›mc›lar aras›nda

Koç MBA mezunu bir, Koç EMBA mezunu

ise iki kifli bulunuyor. Program kat›l›mc›lar›

Tofafl, Koç Holding, Mako, Ford Otosan,

GVZ Ses Tan›ma, Koçtafl Yap› Marketleri,

Arçelik, Migros, Aygaz, Otomotiv Lastikleri,

TNT Lojistik Da¤›t›m Hizmetleri ve

Pastavilla gibi Türkiye’nin önde gelen

flirketlerinde kariyerlerini sürdürüyor.

Kat›l›mc›lar›n yafl ortalamas› ise 32.

Program›n içeri¤i

Program›n ana temas›n› “Stratejik

Düflünce” oluflturuyor. Program tak›m

ruhunu ve dayan›flmay› pekifltirmeyi, grup

içi ve gruplararas› iflbirli¤ini art›rmay›,

kendini ve ekibini tan›yarak iyilefltirmeyi

hedefliyor. Program›n di¤er hedefleri

Üniversitemizde
KÜMPEM çat›s›

alt›nda
gerçeklefltirilen

Genç Lider 2003
Program› kendini
tan›ma, yetkinlik

gelifltirme ve
mesleki beceri

alanlar›na yönelik
e¤itimleri kaps›yor.

‹ki y›l› kapsayan Genç Lider
2003 Program› potansiyel
yöneticileri hedefliyor. Bu
e¤itimler, Koç Üniversitesi ve
d›flar›dan  akademisyenlerle
konusunda uzman
profesyoneller taraf›ndan
veriliyor.
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aras›nda ise analitik düflünme ve

stratejik bak›fl aç›s›n› yakalayarak hedef

belirleyebilme, etkin planlama ve kaynak

yönetiminin kullan›lmas›, f›rsatlar› görme

ve f›rsat yaratma (giriflimcilik) ve

bütünsel bak›fl aç›s›n› gelifltirme

bulunuyor. Program ayr›ca örnek olay,

okuma ve proje sunumlar›yla da

destekleniyor.

Program dahilinde iki de panel

gerçeklefltirildi. Bu panellerden ilki olan

“Giriflimcilik Paneli”nde genç giriflimciler

baflar› öykülerini kat›l ›mc›larla

paylaflt›lar. ‹kinci panel ise “Baflkanlar

Paneli”ydi. Kat›l›mc›lar bu panelde Koç

Toplulu¤u’nun gelece¤ini, Koç Holding

Grup Baflkanlar›’yla biraraya gelerek

de¤erlendirdiler.

30 Temmuz’da derslerin bitiminden

sonra, kat›l›mc›lar 1 A¤ustos-30 Eylül

tarihleri aras›nda yeni ifl plan› gelifltirme

konusunda proje haz›rlayacaklar. Bu

d ö n e m d e  K o ç  Ü n i v e r s i t e s i

akademisyenlerinden dan›flmanl›k

deste¤i alabilecekler. 1-5 Ekim tarihleri

aras›nda ise projelerini Koç Holding Grup

Baflkanlar› ve Koç Üniversitesi

akademisyenlerinden oluflan Proje

De¤erlendirme Jürisi önünde sunacaklar.

Program›n ilk modülü sunufllar›n

de¤erlendirilmesi ve sertifikalar›n

verilmesiyle tamamlanacak.
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MODÜLLER

Tak›m Olma-Outdoor
Etkili ‹nsanlar›n 7 Al›flkanl›¤›
Finansal Strateji
Stratejik Düflünce
‹fl Plan› Gelifltirme
Stratejik Pazarlama
Proje Yönetimi
De¤iflim Yönetimi

Program dahilinde
gerçeklefltirilen “Baflkanlar

Paneli”nde kat›l›mc›lar
Koç Toplulu¤u’nun

gelece¤ini, Koç Holding Grup
Baflkanlar›’yla biraraya

gelerek de¤erlendirdiler.
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K o ç - S a b a n c ›  M a k r o e k o n o m i
Konferans Serisi’nin ilki 18-19

A¤ustos tarihleri aras›nda Koç
Üniversitesi ve Sabanc› Üniversitesi’nin
ortak gayretleri ile gerçeklefltirildi.
Toplant›n›n amac›, makroekonomi
konular›nda uluslararas› çapta yap›lan
araflt›rmalar›n bölge ve Türkiye
flartlar›nda uygulanmas›n› sa¤lamak,
makroekonomi konular›nda temel
araflt›rmalara katk›da bulunacak
düzeyde kiflilerin bölgeden ve Türkiye’den
yetiflmesine yard›mc› olmak ve

makroekonomi alan›ndaki en son
geliflmeleri bölgemizde ve ülkemizde
yap›lan iktisadi politika tart›flmalar›na
›fl›k tutacak flekilde duyurmakt›. Bu y›lki
toplant›n›n ana temas› reel ekonomiyi
etkileyebilecek makro politikalar›n
incelenmesiydi.

Toplant› Koç Üniversitesi’nden Dr.
Sumru Altu¤ ve Sabanc› Üniversitesi’ne
ABD’den yeni kat›lan Dr. Mehmet
Yörüko¤lu’nun organizatörlü¤ünde
gerçeklefltirildi. Toplant›ya ABD, Avrupa
ve Türkiye’den seçkin bir grup iktisatç›
kat›ld›. Bu iktisatç›lar aras›nda,
makroekonomi ve iktisadi dalgalanmalar
(Real Business Cycles) dal›nda
Minnesota Üniversitesi’nde Edward C.
Prescott’la da ortaklafla olmak üzere
birçok makalesi olan ve Frontiers of
Business Cycle Research (Princeton
University Press, 1995) gibi alan›n
s›n›rlar›n› belirleyen bir kitab›n editörü
olan New York Üniversitesi ‹flletme
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Thomas Cooley
vard›. Toplant›da ele al›nan konular Real
Business Cycles (RBC) ekolünün
çerçevesinde düflünülen ve iktisadi
politika aç›s›ndan önemi olan konulard›.

18 A¤ustos günü Koç Üniversitesi’nde
verilen tebli¤ler aras›ndaki Pennsylvania
Üniversitesi’nden Kent Smetters ve
Congressional Budget Office’den  (ABD
Kongresi Bütçe Dairesi) Shinichi
Nishiyama’n›n ortak makalesinde,
nesiller aras›ndan kaynak aktarmalar›n
mümkün oldu¤u bir model (overlapping-
generations model) çerçevesinde
kademeli gelir vergisi ile katma de¤er

vergisi gibi tüketim üzerinden al›nan
sabit vergilerin etkinli¤i tart›fl›ld›.
Makaleden ç›kan sonuç, kiflileraras›
sigorta (consumption insurance)
ifllevinin bulunmad›¤› bir ortamda
kademeli gelir vergi sistemlerinin böyle
bir ifllevi yerine getirebilece¤i idi. Bu
flartlar alt›nda, makalenin öne sürdü¤ü
sonuç, kademeli gelir vergisi sistemleri
yerine sabit vergi sistemlerinin
getirilmesinin, ekonomide kiflileraras›
kay›plara (loss of economic efficiency)
yol açabilece¤i yolundayd›. Bilkent
Üniversitesi’nden makalenin tart›flmac›s›
olarak konferansa kat›lan Dr. Erdem
Baflc›, makalenin önemli bir konuyu ele
ald›¤› ve ‘calibration’ yani teorik bir

modelin iktisadi verilere dayanarak
parametrelendirilmesi aç›s›ndan oldukça
zor bir problemi çözdü¤ünü, ancak
sonuçlar›n›n baz› varsay›mlara
dayand›¤›n› ve bu varsay›mlar›n ne
derece do¤ru olup olmad›¤›n›n,
sonuçlar›n kabul edilmesinden önemli
olabilece¤ini vurgulad›. ‹kinci konuflma,
Thomas Cooley ve Mehmet Yörüko¤lu ile

Makroekonomi
üzerine notlar
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Koç-Sabanc›
Makroekonomi

Konferans Serisi’nin
ilkinde ana tema

reel ekonomiyi
etkileyebilecek

makro politikalar›n
incelenmesiydi.
Toplant› gerek

iktisat teorisi gerekse
iktisat politikas›

aç›s›ndan çok çeflitli
konular içerdi.

Dr. Sumru Altu¤

KONFERANS

KÜ'den Murat Usman,
Sumru Altu¤ ile ortak
çal›flmas›nda, geliflen
ülkelerdeki bankac›l›k
sisteminin iflleyifline

daha teorik bir yaklafl›m
sergiledi.
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ortaklafla gerçeklefltirdi¤i bilgi
ekonomisinde fikri mülkiyetin korunmas›
(Optimal Protection of Intellectual
Property in the Information Economy)
adl› makaleye aitti. Bu makalede bilgi
düzeyi güçlü olan ve olmayan ürünlerin
yarat›lma ve yarat›ld›ktan sonra taklit
ya da imite edilme yöntemleri ele al›nd›.
Y e n i l i ¤ i n  o p t i m a l  b i ç i m d e
desteklenmesini sa¤lamak üzere bilgi
düzeyi güçlü olan ürünlerin daha etkin
bir biçimde korunmas›, ancak di¤er
flartlar›n sabit tutuldu¤u bir ortamda
bu koruman›n daha k›sa süreli olmas›
gerekti¤i vurguland›. Makalenin
tart›flmac›s›, Sabanc›  Üniversitesinden
Dr. Mehmet Bac idi.

Üçüncü makale, Southern California

Üniversitesi’nden Dr. Robert
Dekle’nin sundu¤u bir
makaleye aitti. Bu makalede
1997 Tayland finansal
krizinde finansal ya da mali
krizlerin yay›lma nedenleri
firma düzeyinde yap›lan
araflt›rmalar yoluyla incelendi.
Makalede öne sürülen
hipotezlerden biri, Tayland
krizinin yerli firmalar›n
etkisiyle kredi daralmalar›ndan
etkilenmeleriydi. ‹kinci hipotez,
yerli firmalar›n yüksek sabit
sermaye oranlar› ve as›r› iflgücü
kullan›mlar› yüzünden yüksek sabit
giderlerinin oluflu idi. ‹kinci hipoteze
göre, krizin yay›lma nedeni krizle birlikte
gelen girdi fiyatlar›ndaki ufak bir
yükselme, üretimi as›r› pahall› hale
getirerek firmalarda büyük zararlara yol
açmas›yd›. Makalenin tart›flmas›,
Maryland Üniversitesi ve Atina ‹ktisat
ve ‹flletme Üniversitesi ö¤retim üyesi Dr.
Plutarchos Sakellaris taraf›ndan yap›ld›.
Dr. Sakellaris incelenen konunun çok
ilginç oldu¤u, ancak kullan›lan
tekniklerin bu hipotezleri ay›rt etmek için
yetersiz olabilece¤ini öne sürdü. Özellikle
kullan›lan “average cost function

estimation” yönteminin k›sa vadede
sabit tutulan baz› girdileri gözard›
edebilece¤ini ve bu yüzden yanl›fl
sonuçlar verebilece¤ini vurgulad›.

18 A¤ustos günü yap›lan son tebli¤
Kanada’da Lethbridge Üniversitesi’nde
ö¤retim görevlisi Dr. Richard Mueller
taraf›ndan yap›ld›. Dr. Mueller Kanada-
ABD aras›ndaki nüfus hareketlerini
göçte bulunan kiflilerin beceri getirileri
aç›s›ndan inceleyen ve ‘s›n›r etkileri’ni
ölçmeye çal›flan bir makale sundu.
Makaleden ç›kan sonuçlardan birisi,
b ö l g e l e r  a r a s › n d a k i  g e t i r i
farkl›l›klar›n›n önemi ve daha önce
baflka yaz›lar›n irdeledi¤i gibi, iç göçün

ABD, Avrupa ve
Türkiye’den seçkin
bir grup
iktisatç›n›n
kat›ld›¤› toplant›,
KÜ’den Dr. Sumru
Altu¤ ve Sabanc›
Üniversitesi’den
Dr. Mehmet
Yörüko¤lu’nun
organizatörlü¤ün
de gerçeklefltirildi.

Toplant›da ele al›nan
konular Real Business

Cycles (RBC) ekolü
çerçevesinde düflünülen

ve iktisadi politika
aç›s›ndan önemi olan

konulard›.
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ülkeleraras› göçten daha önemli
oldu¤u, ancak Kuzey Amerika’da NAFTA
çerçevesinde gerçekleflmekte olan
bölgesel bütünleflmenin bir parças›
olarak ‘s›n›r’ etkilerinin azald›¤›
yolundayd›. Tebli¤in tart›flmac›s›
Sabanc› Üniversitesi’nden Dr. Alpay
Filiztekin iç göçlerin yo¤un olarak
yafland›¤› Türkiye’de göç hareketlerinin
iktisadi temellerini anlaman›n ve bu
göç hareketlerine yolaçabilecek
ik t isad i  po l i t › ka lar ›n  d ikkat le
belirlenmesi gerekti¤ini vurgulad›.
Makalenin ç›kan sonuçlar›ndan birisi,
bölgeleraras› iflsizlik oranlar›n›n
eflitlenmesinin iç göçleri önlemekte
en  öneml i  unsu r  o ldu¤u  id i .
Dr. Filiztekin bu sonuca dikkat çekerek
Türkiye’de tar›m taban fiyatlar›nda
yap›labilecek yeni bir indirimin
bölgeleraras› iflsizlik oranlar›nda
farkl›l›klar yaratarak köyden flehire
yeni bir göç dalgas› oluflturabilece¤ini
ve tasarlanan pol i t ikalar ›n bu
o las ›  göç le r i  hesaba  katarak

de¤erlendirilmeleri gerekti¤ini söyledi.
Konferans›n ikinci günü Sabanc›

Üniversitesi Orhanl› Kampüsü’nde
yap›ld›. Günün ilk konuflmac›s›, ‹ngiltere
Merkez Bankas›’ndan Dr. Emilio
Fernandez-Corugedo idi. Tebli¤ Oxford
Üniversitesi’nden Prof. John Muellbauer
ile ortaklafla olarak yap›lan ve
‹ngiltere’deki tüketim kredi durumunu
modelleme konusunda idi. Makalenin
konusu,  1970’ lerden bu yana
‹ngiltere’deki finansal liberalleflmenin
etkilerini aç›klayabilecek, kredi
flartlar›n›n tüketim ve özel konut piyasas›
üzerindeki etkilerini özetleyebilecek, ve
para piyasalar›n›n durumunu anlamakta
yard›mc› olabilecek bir endeksin
oluflturulmas› idi. Tart›flma, Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankas› Araflt›rma
Genel Müdür Yard›mc›s› Dr. Ahmet K›p›c›
taraf›ndan yap›ld›. Dr. K›p›c› Türkiye’de
özel  konut kredi  piyasalar›n›n
bulunmad›¤›n›, ancak bu tür bir endeksin
tüketim kredilerinin durumunu incelemek
ve para politikalar›n›n yürütülmesine

yard›mc› olmak aç›s›ndan önemli
olabilece¤ini söyledi.

‹kinci konuflma, giriflimcilik ve büyüme
aras›ndaki iliflki üzerine yap›lan bir
ça l › flma id i .  Maka le  ‹nd iana
Üniversitesi’nden Prof. David Audretsch
ve Almanya’da bulunan Avrupa ‹ktisadi
Araflt›rma Merkezi’nden Max Keilbach
taraf›ndan yaz›lm›flt›. Makalede
incelenen konu, Alman eyaletlerindeki
gayri safi has›lay› aç›klamak üzere
neoklasik üretim modelinin bafl
dayanaklar›ndan olan bir üretim
fonksiyonu yöntemi kullanmakt›. Ancak
son y›llarda geliflen “endogenous growth
theory” sabit sermaye ve iflgücü yan›nda
girdi olarak bilgi sermayesinin
(knowledge capital) kullan›lmas›n› da
ön görmüfltü. Makalede bu uygulaman›n
yan›nda bir de giriflimcilik sermayesinin
ilave edilmesi öngörülmüfltü. Böyle bir
uygulaman›n gerekçesi, giriflimcili¤in,
daha do¤rusu, yeni fikirleri harekete
geçirmek üzere yeni giriflimler yaratan
kiflilerin faaliyetlerinin, üretimin
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aç›klanmas›nda bugüne dek hesaba
kat›lmayan bir üretim girdisi olabilece¤i
gerekçesiydi. Tebli¤in sunucusu Prof.
David Audretsch New York flehrindeki
elektrik kesilmesi yüzünden konferansa
kat›lamay›nca tebli¤in sunumu ve
tart›flmas› Pennsylvania Eyalet
Üniversitesi’nde ö¤retim görevlisi Dr.
Nezih Güner taraf›ndan yap›ld›. Dr. Güner
makaledeki önemli eksiklerden birinin,
giriflimcilik sermayesi tan›m›nda buldu.
Daha do¤rusu, giriflimcilik sermayesinin
indikatörü olarak “new startups” ya da
faaliyete yeni geçen giriflim say›s› olarak
tan ›m lanmas ›n ›n  b i r  kav ram
kargaflas›na neden olabilece¤ini,
faaliyete yeni geçen giriflim say›s›n›n bir
stok de¤il, bir “flow” de¤iflkeni oldu¤unu,
hatta üretimle birlikte belirlenen bir
de¤iflken olabilece¤ini vurgulad›. Ancak
sonuç olarak OECD ülkelerinde olmak
üzere “new startups” gibi bir de¤iflkenin,
özellikle yüksek teknoloji içeren
faaliyetlerdeki yeni giriflim say›s›n›n,
üretimde di¤er girdilerin aç›klayamad›¤›
k›sm› aç›klamas› aç›s›ndan önemli
olabilece¤ini söyledi. Bu makalenin
iktisadi politika aç›s›ndan önemi,
giriflimcili¤in desteklenmesi, özellikle
yüksek teknoloji içeren giriflimcili¤in
desteklenmesidir.

Son üç konuflma, bankac›l›kla ilgiliydi.
Santa Clara Üniversitesi’nden Dr. Kris
Mitchener ABD’deki Büyük Bunal›m
s›ras›ndaki bankac›l›¤›n denetlenmesi
ve finansal k›r›lganl›k üzerine bir tebli¤
sundu. Tebli¤de sunulan çal›flma, ABD
eyaletlerindeki ilçe çap›ndaki bankalar
üzerinde yap›lm›flt›. Makaleden ç›kan
önemli sonuçlardan birisi, eyalet banka
denetçilerinin piyasa etkilerinden
korunmas› ve banka denetçilerine iflas
etmifl bankalar› feshetme yetkilerinin
verilmesi idi. Makalede ayr›ca Avrupa

Birl i¤i ’nde para polit ikalar›n›n
yönlendirilmesi aç›s›ndan önemli sorular
vard›. Avrupa Birli¤i’nde tek para
birimine geçilmesiyle birlikte Avrupa’n›n
tek bir parasal iradeye, Avrupa Merkez
Bankas›’na kavuflmas›, ancak banka
denetçi l i¤ inin ülkeler  çap›nda
yürütülmesi, ABD’de yaflanan durumun
-yani ,  ülke çap›nda yürütülen
politikalarla eyalet çap›nda yürütülen
politikalar aras›ndaki uyuflmazl›klar›n-
sorun yaratmas› aç›s›ndan benzer
oldu¤unu vurgulad›.  Makalenin
tart›flmac›s› Koç Üniversitesi ö¤retim
görevlisi Dr. Cevdet Akçay makaleden
yola ç›karak bankac›l›k denetlenmesi
konusunda baflka bir soruna dikkat çekti,

o da finansal sistemdeki de¤iflik
oyuncular›n de¤iflik subjektif kriterler
çerçevesinde hareket etti¤i ve bu tür
davran›fllar›n baz› durumlarda birbiriyle
çeliflki içinde olabilece¤i idi. Örnek
olarak, banka sermaye oranlar›n›n banka
i f las la r ›n ›  ön l emek  amac › y la
gerekti¤inden yüksek tutulabilece¤ini,
ancak bu kriterin baflka kriterlerle çeliflki
yaratabilece¤i fleklindeydi.

Koç Üniversitesi’nden Murat Usman,
Sumru Altu¤ ile ortak çal›flmas›nda,
geliflen ülkelerdeki bankac›l›k sisteminin
iflleyifline daha teorik bir yaklafl›m
sergiledi. Özet olarak, baz› durumlarda

bankalar aras›nda ç›kabilecek stratejik

pazar pay› kapma çat›flmalar›n›n üretken

yat›r›mlar›n finanse edilmesini

önleyebilece¤i ve belli çapta yat›r›mlar

olmadan ülkedeki di¤er üretken

faliyetlerin gerçekleflmedi¤i bir ortamda

bankac›l›k sistemindeki stratejik

davran›fllar›n ülkenin uzun vadeli

büyüme emellerine zarar verebilece¤i

yolundayd›.

Son olarak Bilkent Üniversitesi’nden

Dr. Taner Yi¤it, Çek bankac›l›k sistemini

inceleyerek parasal politikalar›n

ekonomiye etki yöntemlerini aç›klayacak

bir  çal ›flma sundu. Makalenin

tart›flmac›s› Bilkent Üniversitesi’nden

Doç. Dr. Fatma Taflk›n yapt›. Tebli¤den

ç›kan sonuçlardan biri, Çek bankac›l›k

sistemindeki finansal liberalleflme,

bankalar›n yeniden yap›land›r›lmas› ve

Avrupa Birli¤i’ne geçifl süreciyle alakal›

de¤iflimlerle ilgiliydi.

Bu özetten anlafl›ld›¤› gibi, toplant›

gerek iktisat teorisi gerekse iktisat

politikas› aç›s›ndan çok çeflitli konular

içerdi. Toplant›n›n önemli özelliklerinden

biri, iktisat bilim dal›n›n çok de¤iflik

olgular› aç›klama ve bu iktisadi hayattaki

oyuncular›n gelece¤ini yönlendirebilecek

politikalar üretme konusunda her gün

giderek olgunlaflan ve iktisat ilkelerini

yeniden hayata geçiren canl› ve faal bir

bilim dal› oldu¤unu göstermesi idi.

Toplant›n›n bir di¤er özelli¤i de, bu

nitelikte bir toplant›n›n Türkiye’nin öz

k a y n a k l a r › n a  d a y a n a r a k

gerçeklefltirilmesiydi. fiüphesiz bu tür

bilimsel giriflimlerin gerçeklefltirilmesi,

Türkiye’nin gerek Avrupa Birli¤i sürecine

girmesi, gerekse daha genel olarak

uluslararas› alandaki gerçekleflmekte

olan bütünleflmenin bir parças› olmas›

aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r.
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KÜ'de verilen
tebli¤ler aras›nda
Pennsylvania
Üniversitesi’nden
Kent Smetters ve
ABD Kongresi
Bütçe Dairesi'nden
Shinichi
Nishiyama’n›n
ortak makalesi
nesiller aras›ndan
kaynak aktarmalar›n
mümkün oldu¤u bir
model çerçevesinde
kademeli gelir
vergisi ile katma
de¤er vergisi gibi
tüketim üzerinden
al›nan sabit
vergilerin etkinli¤i
tart›fl›ld›.
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HABER

s. Lindley’in kendine özgü üslubuyla
bizlere kazand›rmak istedi¤i en önemli

düstur flu olmufltur: “Ç›rakl›k yapmadan,
üstat olamazs›n. Ustal›k kazanmadan,
teslimiyetini tamamlayamazs›n.”
Devam›nda ise; “hedefi olmayan baflar›
yoktur, baflar›ya ulaflmak için bir amaç
belirlenmelidir. Hayattan ne istedi¤inizi
bilmek, istedi¤iniz fleyleri elde etmenin ilk
ad›m›d›r. Nereye gitti¤inizi biliyorsan›z,
yollar önünüze aç›lacakt›r. Ana hedeflerinizi,
amaçlar›n›z› ve gidece¤iniz noktay› iyi
belirleyin” ilkesiyle biz çal›flanlar›na iyi bir
örnek olmufl, geçirdi¤i pek çok aflama ve
kazand›¤› deneyimleri yaflam›nda mutluluk
ve baflar›ya dönüfltürmüfltür.

Sürekli bizlere tekrarlatt›¤› ve bizce
hayat›n gizlerini ifade eden dört önemli
kelime “Dinamizm”, “Esneklik”,
“Yarat›c›l›k” ve “Yenilikçilik” (CDFI –
Creativity, Dynamism, Flexibility,
Innovation) ilkelerimiz olmufltur. Koç
Üniversitesi Kütüphanesi’nde yap›lan her
iflte dünyadaki yenilik ve geliflimlere aç›k
bir de¤iflim izlenmifltir. Bu sayede görev
yapt›¤› süre boyunca çal›flma arkadafllar›na
kütüphanenin nas›l bir iflletme olarak
yönetilebilece¤inin en güzel örne¤ini
vermifltir.

Yaflam boyu ö¤renim felsefesi
do¤rultusunda edindi¤i pek çok bilgi ve
deneyimini bizlerle paylaflan Ms. Lindley,
“insan” yetifltirmeyi kendisine keyifli bir
görev edinmifltir. Ms. Lindley ile çal›fl›rken
kendinizi bir ö¤renci gibi hissetmemeniz
mümkün de¤ildir. O bizim için yeni hedefler
belirleyen, de¤iflimleri ve teknolojiyi takip
eden, iyi birer kütüphaneci olmam›z için

bizleri destekleyen,
yaln›zca bizim de¤il
ayn› zamanda Türk
kütüphanecili¤inin
de geliflimi için tüm
f › r s a t l a r ›
de¤erlendiren bir
kifli olmufltur.

K›sa ad› ANKOS
olarak da bilinen
Anadolu Üniversiteleri Kütüphaneleri
Konsorsiyumu’nun kuruluflu aflamalar›na
bütün zaman›n› ve enerjisini vererek
kat›lm›fl ve Yönetim Kurulu üyeli¤i
yapm›flt›r. ANKOS kapsam›nda düzenlenen
e¤itim semineri için hiç üflenmeyip otobüsle
Gaziantep'e kadar gidifli, yaln›zca kendi
kütüphanecilerinin de¤il, bütün üniversite
kütüphanecilerinin e¤itim ve geliflimi için
elinden geleni yapt›¤›n›n göstergesidir.
Türk Kütüphaneciler Derne¤i’nin her türlü
çal›flmas›n› desteklemifltir. Yine
kurucular›ndan oldu¤u ILIPG’nin (Innovative
Library Initiatives Promotion Group) bütün
çal›flmalar›na kat›larak Avrupa Birli¤i
destekli bir projede yer almam›z›
sa¤lam›flt›r. Dil kurslar›na gitmemiz için,
konferanslara kat›l›p bildiri sunmam›z için
ya da bir makale daha fazla okumam›z
için arkam›zdan itmifltir. Kendisinden
bunca fley ö¤renirken, O’ndan korkmad›k
de¤il, bildi¤imiz kelimeleri unutmad›k de¤il,
performans görüflmelerinden önce
bacaklar›m›z titremedi de¤il. Hatta Türkçe
bilmiyor diye k›zmad›k de¤il. Bütün bu
yak›nmalar, bizlerin O’nun profesyonellik
derecesine eriflememiflli¤imizin sesleriydi.
fiimdi iyi ki çekinmifliz, iyi ki Türkçe

konuflmuyormufl demekten alam›yoruz
kendimizi.

Ms. Lindley her türlü sorunla bire bir
profesyonelce ilgilenen, zaman zaman tatl›-
sert, zaman zaman “anne” misali koruyup
kollayan, hepimizin sevinçleriyle sevinen,
üzüntüleriyle üzülen, yaflam›n› ifli ve ifl
arkadafllar›yla doldurmufl bir kifliydi. O’nun
bu yap›s› bizim iflyerimizde aile ortam›
s›cakl›¤›n› hissetmemizi sa¤lam›flt›r.

Arkadafllar›m›z›n söyledikleri bunun çok
güzel bir kan›t›d›r:

“Jane ile neler yaflamad›m ki... K›na
gecemi yapt›, dü¤ünüme kat›ld›. Bebe¤imin
do¤umunu kutlad›k hep beraber. Babam›n
cenazesini birlikte u¤urlad›k.”

“O’nda bir annenin sevgisini ve flefkatini,
bir baban›n disiplinini gördük. Hoflgörülü
idi bize karfl›, flefkatli idi. Her fleyden
önemlisi iyi bir örnek, iyi bir ö¤retmen idi.”

“Hayat›m›n baflka bir döneminde anne
gibi sevdi¤im, baba gibi korktu¤um ve efl
gibi sayg› duydu¤um bir baflkas›yla daha
karfl›lafl›r m›y›m bilemiyorum ama çok k›sa
süreli de olsa Jane Ann Lindley’in hayat›ma
girmifl olmas›n›n gururunu yafl›yorum.”

Ms. Lindley ile pek çok an›m›z olmas›na
ra¤men hepimizin ilk akl›na gelen O’ndan

Suna K›raç
Kütüphanesi

Direktörü
Jane Ann Lindley’in
aram›zdan ayr›lacak
olmas› bizleri üzdü.
O’nun deyimiyle bu
bir bayrak yar›fl›yd›

ve 1995’den beri
kendisinin baflar›yla

tafl›d›¤› bu bayra¤›
art›k bizlere

devretmektedir.
Kütüphane

personeli olarak
bu yaz›da dile

getirmeye
çal›flt›¤›m›z

duygular›m›z›
sizlerle paylaflmak

istedik.

Jane Ann Lindley’i
u¤urlarken...
Suna K›raç Kütüphanesi Personeli
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gizli sakl› haz›rlamaya çal›flt›¤›m›z do¤um
günüydü. Kendisinin haz›rl›klar›m›z› fark
etmemesi için tüm gayretimiz ile çal›fl›rken,
parti planlar›n› yapmak üzere toplant›
yapt›¤›m›z s›rada aniden ç›k›p gelmesi ve
bizim köfle bucak kaç›flmam›z görülmeye
de¤erdi. Zaten ne zaman O’ndan habersiz
bir fley yapmaya kalksak; o temiz kalbiyle
sanki içine bir fleyler do¤ar umulmad›k bir
anda karfl›m›za ç›kard›. Bir de bir bayram
arifesinde hepimize el öptürüp, harçl›k
da¤›tmas›, ekonomik kriz sonras›nda
bozulan morallerimizi düzelten
unutulmayacak an›lar›m›zdan biridir.

Personelini yaln›zca mesleki aç›dan ifl
yaflam›ndaki özellikleri ile de¤il, kiflilik
özellikler ile de tan›mas›, belki de O’nun
baflar›l› bir yönetici olmas›n› sa¤layan en
önemli etkendi. Kütüphane’den içeri
girdi¤inde çal›flma arkadafl›n›n günayd›n
demesinden, ses tonundan, bak›fl›ndan o
gün ne durumda oldu¤unu anlard› ve ona

fark ettirmeden sorununu çözmeye çal›fl›rd›.
Sanki bizim kültürümüzde yetiflmifl, bizi
bizden iyi tan›yan biriydi.

O her zaman s›n›rlar›m›z› zorlayarak
yeteneklerimizi en üst düzeye ç›kartmaya
çal›flan biri olmufltur. Kimsenin yan›na
gelip çal›flmas›n› izlememesine ra¤men
herkesin ifl performans›n› ve yeteneklerini
biliyor oluflu, onun ak›l s›r erdiremedi¤imiz
bir özelli¤i olarak kald›. Senede üç kez
yapt›¤› performans de¤erlendirmeleri ve
kap›s›n›n herkese hep aç›k olmas› da
kendimizi de¤erli ve önemli hissetmemize,
ifl motivasyonumuzun artmas›na ve moral
kazanmam›za neden olmufltur.

Her insan›n örnek ald›¤› biri vard›r ifl
yaflam›nda. Örnek almaktan öte onunla
sevmek birçok fleyi. Hem çok fley ö¤renirsin,
hem disiplini sevebilirsin. Yapt›¤›n her iyi
fley, her ad›m›n tebrik görür, daha fazlas›
için büyük ad›mlar atars›n. Ne çok fley
borçlusundur art›k O'na.

Her fley bir bütün olur. Çal›fl›rken
ö¤renebileceklerin baz› kitaplarda yoktur,
hiç bir dersi yoktur bunlar›n. Onlar ki
afl›lan›r, örnek ald›¤›n kifli seni ayd›nlat›r,
ve sen flansl›s›nd›r. Çünkü onunla çal›flmak,
bir üniversite okumaya bedeldir. O'nun
ismi Jane Ann Lindley!

Baz› ayr›l›klar vard›r, kiflilerinden dolay›
f›rt›nal› ya¤mur öncesine benzer
Kifliler gitti¤inde “SEVG‹”dir gökkufla¤›
Yedi renginde bir damla hüzün, topra¤›nda
y›llarca hasret b›rak›r

Baflka bir ülkede, baflka kütüphanecilerin
de O'nu tan›mas› ve O’nunla birlikte
çal›flma flans›n› yakalamas› bizleri çok
sevindirdi. Kendisine Katar’da mutlu,
huzurlu ve baflar›l› bir yaflam dileyerek
u¤urluyor, bizleri unutmayaca¤›n› (zaten
unutturmayaca¤›z, flimdiden Katar turlar›
organize ediyoruz!) umuyoruz.
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“O’nda bir annenin
sevgisini ve
flefkatini, bir
baban›n disiplinini
gördük. Bize karfl›
hoflgörülü ve
flefkatliydi.
Her fleyden
önemlisi iyi bir
örnek, iyi bir
ö¤retmendi.”
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A bdülhamid’i tan›m›fl bir yazar
Sultan’›n tahta ç›k›fl›n›n 25.

y›ldönümü vesilesiyle yazd›¤› makalede
flöyle der: “Temelde Abdülhamid’in
kiflili¤i çözümlenemez bir muammad›r.
Bu konuda tarafs›z bir düflünürün
yapabilece¤i, ancak iki olas›l›¤›
tart›flmaktan ibaret olabilir. Biri, Sultan’›
afl›r› titiz bir zorba, ac›mas›z bir egoist
olarak sunar; di¤eri, görkemli
imparatorlu¤u batt›¤› s›rada, ›rk›n›n
dehas›n›n bilincine varm›fl ve iktidar›ndaki
her araçla önlenemez y›k›l›fl› erteleyen bu
hükümdar›n kapsaml› tasar›lar›n› bize
gösterir.”

Sultan Hamid’in siyaseti kendi devrinden
bugüne hep sorgulanm›flt›r. Tart›flmalar›n
kayna¤›nda Sultan Hamid’in 33 y›l
süresince özgürlükleri k›s›tlayan, muhalefeti
ve di¤er fikirleri türlü zulümlerle susturan
istibdat (despotizm) rejimi yatar.
Abdülhamid kuflkusuz zalim bir diktatördü.
Fakat terazinin di¤er kefesinde, da¤›lma
s ü r e c i n e  g i r m i fl  O s m a n l ›
‹mparatorlu¤u’nun, bu süreci oldukça
yavafllatan, böylece “eldekini muhafaza
etmeyi baflaran” Abdülhamid’in kendine
özgü siyaseti var. Abdülhamid’i ve
“çözümlenemez kiflili¤i”ni anlamak için
tahta gelene kadar geçirdi¤i bunal›ml›
günlere bir göz atmak yeterlidir.
600 y›ll›k Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu en
çalkant›l› döneminde 33 y›l yöneten Sultan
II. Abdülhamid’in saltanat› 31 A¤ustos
1876 tarihinde 34 yafl›ndayken bafllar.
Abdülhamid’in taht› devrald›¤› bu tarihten
önceki bir y›l ‹mparatorluk için ola¤anüstü
bunal›ml› geçmiflti. Hersek’teki ayaklanmay›
Rusya’n›n k›flk›rt›p ifli uluslararas› foruma
tafl›mas›, arkas›ndan Sadrazam Mahmud
Nedim Pafla’n›n Ekim 1875’te “Tenzil-i
Faiz” karar›n› aç›klamas› yani  Bab›ali’nin

borçlar›n› ödeyemeyecek durumda oldu¤unu
ve iflas›n› ilan etmesi Sultan Abdülaziz’in
taht›n› temellerinden sarsmaktayd›. Mali
bunal›m ‹stanbul borsas›n›, Galata
sarraflar›n› pani¤e sürüklerken Nisan
1876’da Bulgarlar›n ayaklanmas›yla
olaylar›n kontrolü tamam›yla Bab›ali’nin
elinden ç›k›yordu. ‹stanbul'da üç gün süren
ö¤renci hareketlerini, sadrazam›n
azledilmesi izliyor ve kentte padiflah›n da
de¤ifltirilece¤i söylentisi yo¤un bir flekilde
a¤›zdan a¤›za dolafl›yordu. Sarayda
flehzadeler aras›nda öldürülme psikozu
özellikle veliaht Murad’› etkiliyordu. Ayn›
korkunun Abdülhamid’i de sarm›fl olmas›
gayet do¤ald›.

Abdülhamid bundan sonra bir ç›¤ gibi
h›zla geliflen olaylar› kendi hat›rat›nda
“korkulu bir rüyan›n kabuslar›” diye
anlat›r. Abdülaziz’in, Mithat ve Hüseyin
Avni Paflalar›n haz›rlad›¤› bir darbeyle
tahttan indirilip Topkap› Saray›’na
kapat›lmas›n›, yerine Murad’›n
ç›kar›lmas›n›, bir taraftan Azizcilerin
itilip kak›lmas›n›, servetlerinin
ellerinden al›nmas›n› di¤er taraftan
Muratç›lar›n derin k›skançl›¤›n›n,
sevinç ve h›rslar›n›n ortaya

dökülmesini ve daha nice çirkinlikleri
Dolmabahçe’deki dairesinden ibretle
izlemiflti. Haziran ay› geldi¤inde devrik
Sultan Abdülaziz’in cinayet mi, intihar
m› oldu¤u anlafl›lamayan ölümü,
arkas›ndan Aziz’in dördüncü kad›n›n›n
kardefli Çerkez Hasan’›n darbenin bafl

düzenleyicisi Hüseyin Avni Pafla’y› ve
birkaç di¤erini bir bask›n sonucu

öldürmesi yeni padiflah olan Murad’taki
öldürülme psikozunu doru¤una erifltirip
iyice hastalanmas›na neden oldu. Sarayda
da ölüm korkusu kol geziyor, kimse kimseye
güvenemiyordu.

Aylar geçiyor Murad iyileflece¤ine daha
kötüye gidiyordu. En nihayet Bab›ali paflalar›
ve Mithat Pafla Murad’› indirip yerine
Abdülhamid’i tahta geçirmeye karar
verdiler. Tarih 31 A¤ustos 1876 idi.
Abdülhamid çok tart›fl›lacak saltanat›na
bafll›yordu. Bir imparatorlu¤u çok uzun
seneler “flahsen” idare edecek Sultan
Hamid’in kiflili¤i yukar›da aktard›¤›m›z
olaylarla yo¤rulmufl yaflam› boyunca
oluflmufltu. Ancak kiflili¤ini ve tarihi aç›dan
bu önemli devrin ac› olaylar›n› anlayarak

Abdülhamid’e objektif bakabiliriz.
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Sultan Abdülhamid’i
anlamak...
Enis Demirba¤

II. Abdülhamid’in 33
y›l süren bask› rejimi

bu topraklarda
yaflayan sonraki

nesilleri nas›l
etkiledi, nelere

maloldu? Bunu iyi
analiz etmenin yolu

Abdülhamid’i,
kiflili¤ini ve devrinin
bunal›ml› senelerini
iyi anlamaktan geçer.

K‹TAP
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■ Siyasi Hat›rat›m
Yazan: Sultan Abdülhamid, Dergah Yay›nlar›

·
■ Babam Sultan Abdülhamid (Hat›ralar›m)

Yazan. Ayfle Osmano¤lu, Selçuk Yay›nlar›
·
■ Bilinmeyen Abdülhamid

Yazan: Süleyman Kani ‹rtem, Temel Yay›nlar›
·
■ Abdülhamid Gerçe¤i

Yazan: Orhan Kolo¤lu, Gür Yay›nlar›
·
■ The Decline and Fall of the Ottoman Empire

Yazan: Alan Palmer, John Murray Publishers
·
■ Ottoman Diplomacy: Abdülhamid II and

the Great Powers 1878-1888
Yazan: F.A.K Yasamee, The Is›s Press

■ ‹mparatorlu¤un En Uzun Yüzy›l›
Yazan: ‹lber Ortayl›, ‹letiflim Yay›nlar›

·
■ II. Abdülhamid’in Yöneticilik S›rlar›

Yazan: Adnan Nur Baykal, Sistem Yay›nc›l›k
·
■ Sultan Hamid Düflerken

Yazan: Nahid S›rr› Örik, O¤lak Klasikleri

II. ABDÜLHAM‹D DEVR‹ ÜZER‹NE
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‹NG‹L‹ZCE ÖZET

Saying farewell to
Jane Ann Lindley…

O ur Library Director, Ms. Jane Ann
Lindley, is leaving soon and her

departure from the university is rendering
us truly sad. As she said, this was a relay
race. Time has come now to pass on the
flag she has been carrying successfully
since 1995.

One of the important principles Ms.
Lindley has thought us is that one cannot
be a master without undergoing
apprenticeship. Without gaining
mastership, one cannot complete his/her
surrender. As she once said, “there is no
success without an aim. An objective has
to be put forth to reach success. Knowing
what you want in life is the first step to
realize what you want. If you know where
you are heading, then paths open up before
you. You must well determine your main
objectives and aims.” Ms. Lindley has been
a good example before us, her staff.

There are four important words she
always used to repeat; those words which
we consider ‘secrets of life’, namely CDFI
– (Creativity, Dynamism, Flexibility,
Innovation); and we have kept them as
our principles. Since her arrival, Koç
University Library has been transformed.
She has created a library open to
innovation and development. Throughout
her term in office, Ms. Lindley has been
a perfect example teaching us how to
administer a library as a business
enterprise.

Ms. Lindley liked sharing her knowledge
and experience with us which  she gained
throughout her long career. While working
with Ms. Lindley, we have all felt as if we
were her students. She has been a teacher
setting new objectives for us, following
up our progress, supporting us in our
quest to become good and efficient
librarians.

She has devoted a considerable part of
her time and energy for the establishment
of ANKOS (Consortium of University
Libraries in Anatolia) and has been a
member of its Steering Committee. Her
contribution to the training seminars
organized by ANKOS which required a lot
of travelling to Gaziantep by bus, is a
clear evidence of her support to education
and development of not only our
university’s librarians but at the same
time of other librarians throughout Turkey.
Ms. Lindley has always been very
supportive of the activities of the
Association of Turkish Librarians. As a
founding member of ILIPG (Innovative
Library Initiatives Promotion Group), she
contributed to their activities and thus
ensured the allocation of EU-funded
project to the Association.

She has always supported us to attend
language courses, take part at
conferences, present papers and to read
an extra article in english. Throughout
this learning process, we must admit our
legs used to tremble before performance
interviews.

Ms. Lindley was a person who took a
professional interest in all kinds of
problems. At times she was kind but firm,
and sometimes she was protective like a
‘mother’. She shared our joys and sorrows.
Thanks to her personality, we felt the
warmth of a family at work.

We shared many memories with Ms.
Lindley. Foremost among them is her
birthday party which we tried to organize
secretly. Although we did our best to keep
our preparations secret, she suddenly
appeared while we were making our plans
for the party. We fled away and it was a
sight worth seeing! Whenever we
attempted to do something without letting

her know, she would appear at the most
unexpected moment. On an other
occasion,on the eve of a Bayram, she
made us kiss her hand in the traditional
turkish way and gave us all pocket money.

The fact that she considered her staff
not only as colleagues but also as friends
was perhaps the most important factor
in her being a successful administrator.
As soon as she entered the Library, she
would immediately recognize the
psychological state of her colleague by
the way she/he said “Good Morning”, she
would then try to solve the problem. She
knew us so well that it was as if she was
brought up in our culture.

She has always encouraged us to take
one step further to use our abilities in
full. The performance evaluations that
she made three times a year and keeping
her door open to everyone helped us feel
ourselves valuable and important. This
also helped in increasing our motivation
to a great extent.

Everyone has an ideal person to look
up to. You feel yourself you owe much to
her. You learn so many things at work
than from any book or at any school. The
ideal person instills them in you. She
enlightens you and you feel so fortunate
because working with her is worth
studying at a university. Her name is Jane
Ann Lindley!

We are happy to know that other
librarians in another country will get the
chance to know her and work with her.
We wish Ms. Lindley all happiness, good
luck and success in Qatar. We hope she
will not forget us (we shall not let her
forget us and have already begun
organizing tours to Qatar!!)

Suna K›raç Library Staff
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