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b i l i m i n y o l u

250 yıl önce doğan Alman eğitim reformcusu Wilhelm von Humboldt, 
“araştırma üniversitesi” kavramının yaygınlaşmasını sağlayan isimlerin 
başında anılır. Humboldt, üniversitenin asli görevinin meslek eğitimi vermek 
üzere mevcut bilgileri nesilden nesle aktarmak değil, yeni bilgi üretmek ve 
bütünsel bir yaklaşımla çok yönlü insan yetiştirmek olduğuna inanıyordu. 
Bunun da “yüce ve olmazsa olmaz ön koşul olan özgürlük ve ortamın 
çeşitliliği” ile başarılabileceğini, üniversitelerin bu düşünsel ortamı sağlamak 
zorunda olduğunu savunuyordu. Humboldt, bugün Berlin’de kendi adıyla 
anılan üniversiteyi kurmakla kalmadı, “Humboldt Modeli” Batı dünyasının 
yükseköğretim sistemlerinde yaygınlaştı, özellikle İngiltere ve Kuzey Amerika’da 
önde gelen üniversiteler tarafından benimsendi. Zaman içerisinde de bu 
tarihî eğitim kurumlarından fen ve insani bilimlerde sayısız parlak fikir, sayısız 
muhteşem icat, hayat kalitesini artıran sayısız yeni teknoloji ortaya çıktı; 
onların sayesinde de bu ülkelerin hem refahı hem millî nüfuzu olağanüstü 
derecede arttı. 

25 yıl önce kurucularımız, araştırma üniversitesi vizyonuna dayanarak Koç 
Üniversitesi’nin misyonunu; “yaratıcı, bağımsız ve nesnel düşünebilen, 
yetkin bireyler yetiştirmek” ve “çalışmalarıyla bilimi ilerletmek, kurumsal bir 
mükemmellik modeli olarak Türkiye’ye ve insanlığa hizmet etmek” şeklinde 
tanımladı. Bu büyük hedeflerin yerine getirilmesi görevi, ilham verici olduğu 
kadar büyük de bir sorumluluktur. 

rektörün  
mesaji
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Bu kitap hakkında:

Bilimin Yolu, üniversitemizin tarihindeki önemli dönüm noktalarına ve kararlara 
dair bilgiler içerse de, geçtiğimiz 25 yılın kapsamlı bir tarihçesi değildir. Keza, 
önemli başarılarımıza dair bazı ipuçları verse de başarılarımızın bir dökümü 
de değildir. Bazı öğretim üyelerimizin, idari personelimizin ve öğrencilerimizin 
anlatılarından oluşan bu kitap, daha ziyade üniversitemizin “sahne arkası”ndan 
görüntüler sunmaktadır. Tüm yazılarda Koç Üniversiteliler olarak önem 
verdiğimiz değerlerimiz, ilkelerimiz ve yaklaşımlarımızla karşılaşacaksınız; çünkü 
geleceğimizi şekillendirecek olan geçmiş başarılarımız değil, bu değerler ve 
yaklaşımlarımızdır.  

Yazıları okuyup kitabın sayfalarını çevirdikçe fikirlerin özgürce paylaşımını 
tetikleyen, merak ve hevesin peşinden gitmek isteyenleri destekleyen, kendini 
sürekli yenileyen ve uluslararası çapta mükemmeli hedefleyen bir yükseköğretim 
kurumu görmenizi dilerim. Üniversitenin idari ekibi olarak asli görevimizin 
insanları yönlendirmek değil, en yetenekli öğrencileri üstün başarılı öğretim 
üyeleriyle buluşturduktan sonra onların yollarından çekilmek olduğuna inanıyoruz. 
Bu parlak dimağların azami derecede üretken olabilmesi için elimizden geleni 
yapmaya devam edeceğiz. 

Disiplinlerarası çalışmayı, iş birliğini, çeşitliliği, hiyerarşiden ve katı normlardan 
uzaklaşmayı önceliklendiren bu yaklaşımımız, üniversitelerde daha 20-30 yıl 
öncesine kadar yaygın olan anlayışın çok uzağında olsa da gelecekte bizi bekleyen 
değişikliklerin yanında önemsiz kalabilir. Bilimdeki değişim hızı artık yüzyıllar 
veya onyıllarla değil, yıllar ve hatta aylar bazında ölçülür oldu. Neredeyse her gün 
yeni bir disiplin doğuyor; eski disiplinler ise beklenmedik iş birlikleriyle yeniden 
hayat buluyor. Dünyanın her yerinde, özellikle Doğu’da, yeni yeni entelektüel güç 
merkezleri ortaya çıkıyor; hür ve yaratıcı insan aklının üretimini özendirmek ve 
gelişimini desteklemek için dünya çapında muazzam bir yarış söz konusu.

Tüm bunlar, hem bireysel hem kurumsal düzeyde olağanüstü bir gelişim ve 
esneklik gerektirecektir. Bunu başarabilirsek -ki bugüne kadar yaptıklarımız 
başarabileceğimizi gösteriyor- bundan sonraki 25 yıllarda da bilimin yolunda 
ilerleyerek ülkemiz ve insanlık için dönüştürücü etkisi olan katkılar yapmaya  
devam edebiliriz. 

Prof. Dr.  Umran S. İnan  
koç üniversitesi rektörü

Sistematik bir şekilde özgün bilgi üretme ve “çok yönlü insan” yetiştirme işi son 
derece zor ve masraflı bir iştir. Zira, yeni nesillerin yetiştirilmesi günümüzde 
daha da hassas ve kritik bir göreve dönüştü; “hiper-bağlantılı” ve teknolojinin 
olanaklarından yararlanan bireyler olarak yeteneklerimiz, becerilerimiz ve 
davranışlarımız ile topluma ve dünyaya kattıklarımız belki de hiç olmadığı kadar 
önemlidir bugün. 

Koç Üniversitesi olarak Koç Ailesi’nin, Vehbi Koç Vakfı’nın, Koç Grubu’nun ve 
Mütevelli Heyetimizin güçlü ve son derece cömert desteğine sahip olmak bizler için 
çok büyük bir şans. Hep birlikte çıktığımız bu yolculukta âdeta yelkenlerimizdeki 
rüzgârımız oldular; her adımımızda, her kritik dönemeçte hayallerimizi daha da 
körüklediler; onları gerçekleştirebilmemiz için bizlere imkân ve cesaret verdiler. 
Nitekim, Koç Ailesi’nin, Türk halkının ideallerine ve bilim vizyonuna bağlılığının 
en son göstergesi, 2016’da tesis edilerek Türkiye kökenli üstün başarılı genç bilim 
insanlarını ödüllendiren Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’dır.

Koç Üniversitesi, 25 yıl kadar kısa bir sürede ülkemizin ve bulunduğumuz bölgenin 
en iyi araştırma üniversitelerinden biri oldu. Üniversite olarak sunduğumuz 
dinamik araştırma ortamında tüm öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz, özgürce 
merak ve heveslerinin peşinden giderek hem dünya çapında yüksek etkisi olan 
bilimsel araştırmalar üretebiliyor hem de ülkemizin gelişimine ve refahına katkıda 
bulunabiliyorlar. 

Veriler de bu gerçeğimizi yansıtıyor: Üniversitemizdeki 470 öğretim üyesinin 
270’i araştırmacıdır. Doktora öğrencilerimizin sayısı hızla artıyor; 588 doktora 
öğrencimiz toplam öğrenci mevcudumuzun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor. 
Öğretim üyelerimizin araştırmaları ulusal ve uluslararası bilim camiasında büyük 
takdir topluyor. Koç Üniversitesi öğretim üyeleri TÜBİTAK Bilim ve Teşvik Ödülleri, 
TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü (GEBİP) ve Bilim Akademisi Genç 
Bilim İnsanı Ödülü (BAGEP) gibi birçok ulusal ve uluslararası ödüle sahip. Öğretim 
üyelerimiz Avrupa Araştırma Konseyi ve başka bazı uluslararası kurumlardan 
aldıkları araştırma fonlarıyla da ülkemizde öncü konumdalar. Bunların yanı sıra, 
çeşitli kamu kurumlarının ve özel kuruluşların, Koç Üniversitesi bünyesinde 
bazı büyük ölçekli öncü araştırma merkezlerinin kurulmasını desteklediklerini 
görmekten büyük onur duyuyoruz.

Araştırmaya olan bağlılığımız, teknolojik altyapımızı sürekli iyileştirme ve 
genişletme zorunluluğunu da beraberinde getirdi. Üniversitemiz son beş yıl 
içerisinde araştırmaya yönelik iki çok büyük çaplı altyapı yatırımı yaptı: 2014 yılında 
Topkapı Sağlık Bilimleri Kampüsü’nde açılan ileri teknoloji eğitim ve araştırma 
hastanemiz olan Koç Üniversitesi Hastanesi ile Rumelifeneri Kampüsü’nde 2018’de 
hizmete açılan Semahat ve Dr. Nüsret Arsel Bilim ve Teknoloji Binası. Planlandığı 
zaman içerisinde hazır hale getirilerek 25. yıl kutlamalarımıza yetişen bu yeni 
araştırma tesisiyle birlikte ana kampüsümüzde yüzde 30’luk bir büyüme sağlanarak 
Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) gibi önemli 
araştırma merkezlerimiz için 36.000 metrekarelik ek alan kazanıldı. 





merak, öğrenmenin ve bilimsel yaklaşımın 

vazgeçilmezidir. “ne”, “niçin” ve “nasıl” 

sorularına cevap bulma arzusu; gerçeği 

öğrenme arzusudur. bilim insanları olarak 

bizler, bilmediğimizi kabul ederek gözlemler 

yapar, hipotezlerimizi test eder, bulgularımızı 

meslektaşlarımızın eleştirilerine sunarız. 

en değerli teorilerimizin dahi -sık sık olduğu 

gibi- yeni bulgular ve daha iyi teoriler 

tarafından çürütülmesine izin veririz. bilim 

mükemmel değildir. ne var ki, yüzlerce yıldır 

sınanan bilimsel yöntemin kendi kendini 

düzeltme mekanizması, insanlığın ve insan 

dehasının ürünlerinin olağanüstü, neredeyse 

mucizevi gelişimini mümkün kılmıştır.

Herkes, doğası gereği, 
bilmeyi arzu eder.  

ARISTOT E L ES
Metafizik
mö 350

Merak



dünya o kadar hızlı değişiyor ki her üniversite 

değişimi yakalamak için koşmak zorunda. Ancak 

kendisini “araştırma üniversitesi” olarak tanımlayan 

bir üniversite daha da hızlı koşmak zorunda. Koşmak 

için iyi bir zemin ve size yol boyunca gerekli desteği 

sağlayacak bir ekip lazım. Araştırma ve Geliştirmeden 

Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisi olarak esas görevimiz 

budur. 

Bir araştırma üniversitesi olmak için, üniversiteye 

iyi araştırmacıları getirmek ve onları üniversitede 

tutmak için gereken her şeyi yapmak lazım. Araştırmanın 

bir numaralı parçası insan kaynağıdır. Öğretim üyeleri 

araştırmayı tek başlarına yapamazlar, dolayısıyla 

iyi bir doktora programı olmayan bir üniversite 

iyi araştırmacıları çekemez. Ancak iyi doktora 

programlarının ve öğrencilerinin olması da yetmez; 

bu araştırmaları mümkün kılacak araştırma altyapısının 

da hazırlanmış olması lazım. Günümüzün laboratuvarları 

o kadar pahalıya kuruluyor ki tek bir cihazın fiyatı 

bir milyon avroyu bulabiliyor. Bu altyapıyı kurmadan 

bugün tıpta, biyolojide, genetikte veya mühendisliğin 

birçok alanında iş yapamazsınız. Peki, bunlar yeterli 

mi? Dünyanın değişik yerlerinde bu araştırmalar, 

değişik gruplar tarafından yapılıyor. Onlarla iletişime 

geçmek, bilgi alışverişi geliştirmek şart. Öğrencilerimizi 

oraya göndermek veya oradaki öğrencileri buraya 

getirmek gerekiyor ve bunun için de üniversitenin 

etkili bir ağa sahip olması lazım. Üniversite olarak 

bizim ağımız başlarda ağırlıklı olarak ABD’deydi, ancak 

şu anda Avrupa’da da tanınırlığımız artmış durumda. 

Etkisi en yüksek araştırma sonucunu ancak bu koşulları 

–insan, altyapı, ağ– bir araya getirdiğinizde alabilirsiniz. 

Bu üç temel koşulun her biri çok güçlü olmak zorundadır. 

Koç Üniversitesi’nde en iyi öğretim üyelerini bünyemize 

katıyoruz, doktora programlarıyla alabileceğimiz 

en iyi öğrencileri almaya çalışıyoruz. Altyapı için büyük 

yatırımlar yapıyoruz. Mesela, yaklaşık 70 milyon dolar 

maliyeti olan yeni bir bina yaptık. İçinde bir temiz 

oda ve bir merkezi araştırma laboratuvarı mevcut. 

Türkiye’nin en üretken ve etkisi en yüksek laboratuvarı 

olmasını hedefliyoruz. Bu altyapıyla sadece Türkiye’nin 

değil, ülkemizin içinde bulunduğu bölgenin en etkin 

araştırma çıktılarını elde edeceğiz. 

Üniversitemize yeni katılan 

tüm araştırmacılar için kendi 

bölümlerinin koşullarına 

uyarlanan standart 

olarak verdiğimiz bazı 

destekler var. Mühendislik, 

fen ve tıp alanlarındaki 

araştırmacıların özel 

altyapı ihtiyaçları oluyor. 

Örneğin üniversitemize 

yeni katılacak bir öğretim 

üyesinin araştırmasını 

yapabilmesi 

için ihtiyacı 

olan doktora 

öğrencisi, 

cihazlar ve altyapı için ilk sene kendisine 

bir fon sağlıyoruz. İkinci sene için dış kaynaklardan 

fon bulmasını teşvik ediyoruz, fon bulunamadığı 

takdirde yine ofisimiz bütçesini karşılayacağını 

taahhüt ediyor. Ancak genellikle ikinci yıl için 

Araştırma Üniversitesi 
Nedir? Niçin Önemlidir?

m. irşadi aksun elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü öğretim üyesi / araştırma 
ve geliştirmeden sorumlu rektör yardımcısı Prof. Dr. M. İrşadi Aksun, 

lisans ve yüksek lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik 

ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı, doktorasını 1990 yılında 

Urbana-Champaign’deki Illinois Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü’nden aldı. Araştırma alanları arasında elektromanyetik ve optik 

yapılar için nümerik yöntemler, baskılı devre ve antenler ile fotonik bulunuyor. 

Prof. Dr. Aksun, 1990-1992 yılları arasında Illinois Üniversitesi’ndeki 

Elektromanyetik İletişim Laboratuvarı’nda doktora sonrası araştırmacı, 1992-

2001 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 

Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2001 yılında Koç Üniversitesi Elektrik 

ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne katıldı. 2004-2009 yılları arasında 

Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. 2009’dan beri 

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı’dır. 1994 

TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve 2007 TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi 

ve 2012’den beri Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyesidir.

Bak şimdi, burada 
yerinde saymak 
için koşabildiğin 
kadar hızlı koşman 
gerekir. Başka 
bir yerlere gitmek 
istiyorsan bundan 
en az iki kat daha hızlı 
koşmalısın. 

‒Alis’le konuşan Kızıl Kraliçe, Lewis Caroll, Alis Harikalar 

Diyarında, 1865

M. İrşadi Aksun

b i l i m i n y o l u 0 1 7



m e r a k0 18 y o l u

verdiğimiz bu söze ihtiyaçları kalmıyor. Hemen 

hemen tüm araştırmacılarımız TÜBİTAK’tan, 

Avrupa Birliği’nden veya başka kaynaklardan 

araştırma fonları alıyor. 

Bunlar arasında Avrupa Araştırma Konseyi 

(European Research Council, ERC) fonu, 

araştırma içeriği yüksek olan ve kişiye verilen 

bir fondur. Biz 2010 yılında ERC fonları üzerinde 

çalışmaya başladığımızda, ERC fonu almış 

olan ve araştırmasını Türkiye’de sürdüren 

tek bir araştırmacı bile yoktu. Öncelikle 

Brüksel’e gidip, konseye kendimizi ve öğretim 

üyelerimizi tanıttık. İlk başvurumuzun 

bir yıl öncesinde dekanlarla birlikte bazı öğretim 

üyelerini fona başvurmaları için teşvik ettik. 

Seçilen beş altı kişiyle birlikte bir yıl çalıştık; 

öğretim üyelerimiz Avrupa Araştırma Konseyi’ne 

sunum yapmadan önce burada kurduğumuz 

panelde sunum yaptılar. Deneyleri hazır 

olmayanlar, ön araştırmalarını yapmak için 

ABD’ye, Avrupa’ya gitti. Nispeten küçük ölçekli 

bir üniversite olarak bunları sağlayabilmemizin 

nedeni kaynağımızın bol olması değil, 

bu çalışmayı bir yatırım olarak görmemizdir. 

Bugün maalesef çoğu üniversitemiz bürokratik 

yapıları nedeniyle öğretim üyelerine 

bu yatırımı yapamıyor.

ERC fonu hem üniversiteye hem de araştırmacıya 

önemli bir tanınırlık getiriyor. İlk ERC fonumuzu 

2012 yılında aldık ve o tarihten bu yana toplam 

10 tane ERC fonu aldık. Bu fonların sahibi öğretim 

üyelerimizin sekizi hâlâ burada araştırmalarını devam 

ettiriyor; projelerine çok iyi doktora öğrencileri 

ve doktora sonrası araştırmacılar çektiler. Şu anda 

Türkiye’deki 16 ERC fonlu araştırma projesinin 

sekizi Koç Üniversitesi’nde yürütülüyor. ERC’deki 

başarı oranımız yüzde 20 ile şu anda bile Avrupa 

ortalamasının üzerinde; ancak ERC fonlarımızı daha 

da artırmayı hedefliyoruz.

Üniversite bünyesinde ERC fon başvurularına destek 

veren ekibimiz, şu anda Türkiye’de Avrupa Birliği (AB) 

projesi yönetimi alanında en yetkin kişilerden oluşuyor. 

Türkiye’deki diğer üniversitelerin bir sorusu olduğunda 

ekibimizi arıyorlar. Bu desteğin verilmesi önemli, 

bütün üniversitelerden gelen yardım taleplerine destek 

veriyoruz. Bunun Koç Üniversitesi’nin değil, ülkemizin 

misyonu olduğunu düşünüyoruz. 

Koç Üniversitesi olarak temel bilimlere ve sosyal 

bilimlere kendi içimizden araştırma fonları 

da veriyoruz. “Tohumlama Fonu” isimli özel 

bir araştırma fonumuz var. Her yıl bir veya iki kere 
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bu fonla öğretim üyelerimizin merak ettikleri 

ancak dışarıdan fon bulamadıkları bir konu varsa 

onu destekliyoruz. Kısa bir proje başvurusu yazıyorlar, 

iki yıl boyunca bu fon bütçesinden araştırmaları 

için gerekli özel cihaz, altyapı, seyahat gibi giderleri 

karşılıyorlar. 

Araştırmanın ülke boyutuna baktığımızda 

son yıllarda Ar-Ge’ye ayrılan kaynakların ülkemizde 

de arttığını görebiliriz, başta TÜBİTAK olmak üzere 

araştırma ve geliştirme projelerine eskiye kıyasla 

çok daha büyük fonlar tahsis ediliyor; devletin yıllık 

Ar-Ge bütçesi binde üç-dört civarındayken yüzde 

bire çıktı. Bu çok büyük bir gelişme. Ancak salt 

bütçe artışı yeterli değil; etkisi yüksek araştırma 

yapacak insanınız olması lazım. Hem araştırmacı 

sayısının hem de gayri safi millî hasıladan Ar-Ge’ye 

ayrılan tutarın yüksek olduğu ülkeleri tahmin etmek 

zor değil: Güney Kore, Japonya, Finlandiya, İsveç, 

Almanya, İsrail. Ar-Ge kaynağımız arttı; fakat aynı 

zamanda insan kaynağını da artırıyor, insana yatırım 

yapıyor olmamız lazım. Rektörümüz Umran İnan’ın 

da hep vurguladığı gibi ülke genelinde hem doktora 

programları artırılmalı hem de insanların doktora 

programını çekici göreceği bir iş ortamı yaratılmalı. 

Türkiye’de şu anda durum tam tersi. Bu konuda 

bakış açısının değişmesi, devlet teşviklerinin 

daha iyi olması, teknoloji şirketlerimizin doktoralı 

kişilerin önünü açan daha iyi bir kariyer çizmesi 

lazım. Mesela ABD’de doktora öğrencisi sayısı 

fazladır ancak mezun olanların sadece yüzde 

10 ila 15’i akademide kalıp öğretim üyesi olur, gerisi 

sanayide çalışır. 

Devlet teşviki kadar, sanayide de toplumun genelinde 

de araştırma konusunda düşünme şeklimiz 

değişmeli. Toplum olarak, araştırmanın günümüzde 

olmazsa olmaz olduğuna inanmamız lazım. Şirket 

yöneticilerinin çoğu yenilik ve araştırma çok önemli 

diyecektir fakat bunu uygulamak ayrı bir konu. 

Genel olarak araştırmaya yapılan yatırımın geri 

dönmediği anlayışı hâkim. Hâlbuki araştırmanın 

Yavaş yavaş hayatı ele 

geçiren yapay zekânın, 

robotların ve nesnelerin 

internetinin (IoT) bizleri 

nasıl etkileyeceği 

hususunda geliştirme 

projelerinde yer almaya 

çalışıyorum. Hukuki 

düşünceyi robota nasıl 

aktarabiliriz ya da 

yaptığımız işi hangi noktaya 

kadar robotlara teslim 

edebiliriz sorusu sürekli 

zihnimde. 

Av. Ceylan Necipoğlu’12
hukuk fakültesi mezunu
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Ülkemizde araştırmacı sayısının düşük olmasının 

ötesinde, dünya genelinde olduğu gibi, araştırma 

fonlarının çoğunlukla uygulamaya yönelik 

araştırma projelerine veriliyor olması bir sorundur. 

Fayda hemen görülsün isteniyor. Bu da temel 

bilimlere yatırımı öldürüyor. Hâlbuki ülkeler 

bir plan yaptıklarında planın kapsayıcı, geleceğe 

yönelik, sonrakilerin de o ürünü toplayacağı 

şekilde olması gerekiyor. Türkiye’de TÜBİTAK 

temel bilimlere oldukça iyi bir yatırım yapıyor, 

hatta temel bilimlerde okuyan öğrencilere 

burs veriyor. Ama fonlara baktığınızda, onların 

büyük bir çoğunluğu uygulamaya ayrılıyor, temel 

bilimlerdeki fonların miktarı daha az ve her geçen 

yıl azalıyor. 

Fizikçi Richard Feynman’ın 

1959’da söylediği meşhur 

bir sözü vardır: “Aşağıda 

daha çok yer var.” Şunu 

demek istemişti: Büyük 

boyutlarda değil, küçük 

boyutlarda da araştırılacak 

çok sayıda önemli 

konu var. Bu vizyon 

ve o zamanların buluşları 

olmasaydı, biz bugünkü 

teknolojilerin çoğuna 

ulaşamayacaktık. Günümüz 

teknolojilerinin bilimsel 

altyapıları 1910’larda, 

1920’lerde geliştirildi. 

Kuantum teorisinin 

ilk bakışta uygulama 

alanını herkes göremedi 

ama eğer bu çalışılmasaydı, 

bugün var olan 

internet ve bilgisayar 

teknolojilerinin altyapısı 

oluşamazdı. Bu temel 

araştırmaların büyük 

çoğunluğu Avrupa 

ve ABD’de yapıldığı için 

ürünlerinden de ağırlıklı 

olarak onlar faydalanıyor. 

Sadece uygulamaya değil 

temel bilimlere de yatırım yapılmasının hem ülkemiz 

hem dünyamız için son derece önemli olduğunu 

düşünüyorum. Araştırma üniversiteleri olarak 

da –görünürde herhangi bir pratik faydası olmayan 

araştırmalar dâhil olmak üzere– kapsayıcı bir anlayışla 

her türlü araştırmanın sözcülüğünü yapmaya devam 

etmeliyiz. ◆

geri dönüşünü beş on yıllık sürelere yayarsanız 

bir gelişme görülebilir; bir yıl sonrası için dönüş 

beklemek yanlış olur. Hyundai bunun için çok güzel 

bir örnektir. Bu marka 1970’te kuruluyor ve yıllarca 

zarar ediyor. Devlet ise teşvikini yıllarca devam 

ettiriyor. Marka ancak 2000’lerden sonra dünya 

pazarına çıkabiliyor. Otuz yıl boyunca hem devlet 

hem de şirket yatırıma, araştırmaya ve üretime 

devam ediyor. ABD’de Silikon Vadisi’nin kuruluşu 

İkinci Dünya Savaşı sonrası olarak kabul edilir; 

ancak, buradan çıkan fikir ve ürünlerin meyvelerinin 

son yirmi yılda toplanıyor olması Ar-Ge’ye yapılan 

yatırımların dönüşü konusunda önemli bir mesaj 

içeriyor. Araştırmaya yatırımı sizden sonraki nesil 

için yapıyor olmalısınız.

Son zamanlarda “yavaş 

moda”, “döngüsel ekonomi” 

ve kaybedilen el sanatlarının 

geri kazanılması sürekli 

gündemimde; bunlar, 

dünyanın farklı noktalarında 

ucuz ve hızlı üretim için 

doğaya ve insana yapılan 

zulüm karşısında daha 

sürdürülebilir bir üretim şekli 

vadediyor. Yapay zekâ çılgın 

tüketim alışkanlıklarımızın 

çok pahalıya mal olduğunu 

görmemiz konusunda 

yardımcı olabilecek mi, 

getirdiği değişim ne boyutta 

olacak? Bunları merak 

ediyorum. 

A. Eda Dikmen’09
işletme bölümü mezunu;  
orta anadolu, kıdemli 
pazarlama uzmanı
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tanı kiti olarak hastanede kullanılabilir hale gelmesi 

translasyonel araştırmanın bir sonucudur. Temel 

bilimlerde araştırmayı tetikleyen şey merak ve merakla 

üretilmiş bilgidir. Üretilen temel 

bilginin pratik ve sosyoekonomik 

yaşantımızı etkileyen, ekonomik 

etkisi olan ve toplumun refahını 

artıran çözümlere ulaştırılmasına 

“translasyon” (translation, çeviri) 

diyoruz.

Kalkınma Bakanlığı’nın desteğini 

alan Koç Üniversitesi 

Translasyonel 

Tıp Araştırma 

Merkezi’nin, 

kısa adıyla 

KUTTAM’ın 

kuruluşu 

üç yıla 

yayılmış bir proje olarak ilerliyor. İlk senemizi 

tamamladık; inşaatların da bitmesiyle Topkapı’daki 

Koç Üniversitesi Hastanesi’nde ve Rumelifeneri 

tıp alanında “translasyonel araştırma”, 

laboratuvarda üretilmiş bir bilginin hızla hasta yatağına 

ulaştırılıp, hastaya çözüm olarak sunulan bir teknoloji 

veya tedavi haline getirilmesi anlamına gelir. Herhangi 

bir hastalığın tanısını, tedavisini veya izlemini 

kolaylaştıracak teknolojiyi üretir. Örneğin, bir kanserin 

belirteci olan, laboratuvarda bulunmuş bir molekülün, 

çevirideki keşif:  
Merak, İnovasyon ve 
Toplumsal Faydanın 
Buluşması

İnsan aklı 
doldurulması 
gereken bir kap değil, 
tutuşturulması 
gereken çıradır. 

‒Plutarkhos, “Dinlemek Üzerine”, Moralia, ms 110

 

İhsan Solaroğlu

ihsan solaroğlu nöroşirurji bölümü öğretim üyesi / tıp fakültesi dekan yardımcısı / 
koç üniversitesi translasyonel tıp araştırma merkezi (kuttam) direktörü Prof. Dr. İhsan 

Solaroğlu beyin cerrahıdır ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Bölümü’nde çalışmaktadır. Aynı 

zamanda Loma Linda Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapmaktadır. Nörovasküler 

cerrahi ve nöroonkoloji klinik ilgi alanlarının yanı sıra, Prof. Dr. Solaroğlu’nun 

araştırmaları nöroproteksiyon ve nöroonkolojide hematopoietik büyüme 

faktörleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Pek çok ödül kazanmıştır; bu ödüller 

arasında 2007 Prof. Raja Genç Beyin Cerrahı ve 2007 AACNS Genç Beyin 

Cerrahı Ödülleri bulunmaktadır. Çok sayıda bilimsel derginin danışma 

kurulunda üyedir ve Stroke, Experimental Neurology, Neurological 

Research, Acta Neurochirurgica ve Spine gibi dergilere hakemlik 

yapmaktadır. Uluslararası Temel Beyin Cerrahisi Kursları’nın 

kurucusu ve eski başkanı; SeENS Beyin Cerrahisi Kursları’nın 

başkanıdır. Beyin Cerrahisi Dernekleri Dünya Federasyonu 

Nöroonkoloji Komitesi ve Nörovasküler Hastalıklar 

Komitesi üyesidir; ayrıca 2017 WFNS Dünya Beyin 

Cerrahisi Kongresi’nin bilimsel başkanlığını yapmıştır.
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KUTTAM, biyomedikal cihaz geliştirme alanına 

odaklanmış bir merkez (İnsan vücuduna yerleştirilen 

kalp stendinden, yoğun bakım monitörüne, 

MR cihazına, tomografiye, anjiyografiye kadar 

tıbbın içinde kullandığımız her türlü cihaz “tıbbi 

cihaz” ya da “biyomedikal cihaz”dır.). Bu odağın 

gerekçeleri çok net: Sosyoekonomik refahımız 

iyileştikçe, toplumumuzda nüfus arttıkça ve sağlık 

hizmetlerine erişimimiz çoğaldıkça tıbbi cihaza 

ve ilaca olan ihtiyacımız artıyor. Bu da sosyal güvenlik 

harcamalarının ciddi ölçüde artmasına neden oluyor. 

2010 yılında Türkiye’nin tıbbi cihaz harcamaları 

yaklaşık iki milyar dolarken 2015’te bu rakam 2,7 milyar 

dolara çıktı. Biyomedikal 

cihaz pazarında Türkiye, 

tüketici olarak ilk yirmi 

ülke arasında. Bu büyük 

harcama kaleminin yüzde 

85’i ithal. Sadece yüzde 

15’i Türkiye’de üretiliyor 

ve üretimimiz yüksek 

katma değere sahip değil; 

hasta yatağı, basit hasta 

monitörleri, kablolar 

gibi ürünler. Katma 

değeri yüksek, yenilikçi 

cihazları genellikle Kuzey 

Amerika ve Avrupa’dan 

alıyoruz. Bu da devlet 

bütçesi üzerinde büyük 

bir yük oluşturuyor. 

Enerji sektöründen sonra 

Türkiye’nin cari açığına 

en büyük baskı, tıbbi 

harcamalardan geliyor.

Türkiye’nin ilaç, tıbbi 

cihaz, bakım gibi 

tıp alanındaki toplam 

yıllık sabit harcaması 

yaklaşık 120 milyar lira. 

Türkiye’nin, ihtiyacı 

Kampüsü’nde toplam altı bin metrekareye yakın 

bir alanımız oldu. Üç sene içinde tüm altyapımızı 

ve laboratuvarlarımızı hazır hale getirmiş olacağız. 

Şu anda farklı disiplinlerde ve disiplinlerarası onlarca 

proje araştırmacılarımız tarafından yürütülüyor. Ayrıca 

KUTTAM olarak Koç Üniversitesi’nde ya da başka 

üniversitelerde yürütülen pek çok araştırma projesine 

altyapı sağlıyor, teknoloji sunuyoruz. Sanayi iş birlikleri 

yapıyoruz. Örneğin, bir üreticiyle giyilebilir sağlık 

teknolojileri üzerine proje yürütüyoruz; hastanın kalp 

fizyolojisini uzaktan takip edebildiğimiz bu cihazın 

tüm klinik çalışmaları Koç Üniversitesi Hastanesi’nde 

sürdürülüyor. Başka bir projede Parkinson hastaları 

için geliştirilen giyilebilir bir teknolojinin klinik 

çalışmalarını yapıyoruz. Sadece ulusal değil, uluslararası 

ortaklı çalışmalarımız, uluslararası üniversiteler 

ve enstitülerle iş birliklerimiz var. Max Planck 

Enstitüsü ve Stanford Üniversitesi’yle biyomedikal 

cihazlar ve sağlık teknolojileri üzerine bir iş birliğinin 

başındayız. Henüz birinci yılımızda bile KUTTAM’daki 

araştırmalar etki değeri yüksek çok sayıda bilimsel 

yayın çıkarmamıza vesile oldu. Önümüzdeki yıllarda 

altyapının da tamamlanması ile beraber Avrupa’daki 

en önemli translasyonel araştırma merkezlerinden biri 

olmaya aday konuma geleceğiz.

Çevirideki Keşif:

Merak, İnovasyon ve Toplumsal Faydanın Buluşması

Yaklaşık bir buçuk yıldır 

üniversitemizin Translasyonel 

Tıp Uygulama ve Araştırma 

Merkezi’ne (KUTTAM) bağlı 

Hemoreoloji Laboratuvarı’nda 

araştırmalara katılıyorum. 

Şu an yürüttüğümüz 

en büyük projemizde, 

hem Tıp hem de Mühendislik 

Fakültesi öğrencileri ortak 

çalışarak kan pıhtılaşma 

değerlerini ölçen, mikro 

boyutlarda bir çip tasarlıyoruz. 

Bu tek kullanımlık ve ucuz 

çipler sayesinde belirli 

kan değerlerinin ölçümünü 

ve takibini hızlandırıp 

pratikleştirerek tüm dünyada 

hastalara ve doktorlara 

yardımcı olmayı hedefliyoruz. 

Gizem Özgür
tıp fakültesi  
2. sınıf öğrencisi
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çözüme kavuşturabileceğimize dair onların bakış 

açılarından faydalanmamız gerekiyor. Bu, basit 

bir iş birliğinden ziyade tamamlayıcılık ilkesiyle 

çözüme ulaşmak anlamına geliyor. Kritik nokta, 

gerçekten hepimizin bilgisini içine koyduğu, ortak 

bilgimizle çok kıymetli hale getirdiğimiz sonuçlar 

elde etmek. KUTTAM çatısı altında bu hedefle çalışan 

Tıp, Mühendislik, Sosyal Bilimler, Fen ve İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültelerinden öğretim üyeleri, 

doktora sonrası araştırmacılar ile doktora ve yüksek 

lisans öğrencilerinden oluşan ciddi boyutlarda 

bir ekibimiz var.

Ben beyin ve sinir cerrahıyım. Beyin cerrahisi içinde 

beyin tümörleri ve beynin damarsal hastalıkları 

klinik ilgi alanım. Araştırma alanım ise yine 

olan tıbbi cihazın 2018’de yüzde 20’sini, 2023’te 

yüzde 30’unu üretmek gibi hedefleri var. İlaç 

sektöründe bu hedeflere yaklaşılsa da biyomedikal 

cihazlarda şu anda hedef tutmuş gözükmüyor. 

Durum böyle devam edecek olursa, sosyal güvenlik 

sistemi bir zaman sonra bu parayı ödeyemez hale 

gelecektir. Sağlığa yapılan harcamalar lüks değil; 

tüketilmemesi mümkün şeyler değil ve giderek 

yaşlanan nüfusumuzla birlikte bu ihtiyacımızın 

daha da artacağı açık. Ülke olarak sağlık alanındaki 

dışa bağımlılığı bir şekilde çözmemiz gerekiyor. 

Türkiye’de çok iyi tıp fakülteleri olan üniversiteler 

var, ayrıca çok iyi mühendislik fakülteleri olan 

üniversiteler var. Ancak ikisinin bir arada olduğu 

bir üniversite yoktu. Koç Üniversitesi’ndeki 

avantajımız, çok iyi bir tıp fakültesi 

ile çok iyi mühendislik, sosyal bilimler 

ve fen bilimleri fakültelerini bir araya getirerek 

bir ideal “araştırma ekosistemi” kurabilmek 

oldu. KUTTAM’da; alana insan gücü yetiştirmek, 

üniversite ile sanayi iş birliğini en üst seviyeye 

çıkarmak ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu 

biyomedikal cihaz alanındaki yenilikçi ürünleri, 

buluşları hayata geçirmek için bir ekosistem 

yaratmaya çalışıyoruz. 

Türkiye’nin, tüm dünyadaki sağlık pazarına da etki 

edecek inovatif ürün sunabilmesi için; hekimlerin, 

mühendislerin, sosyal bilimcilerin bir sorun 

etrafında toplanarak araştırma konularını birlikte 

ele alıp çalışması gerekiyor. Artık hekim tek başına 

her şeyi çözebilir durumda değil. Bugün klinikte 

karşılaştığımız bir sorunu moleküler biyologlarla, 

mühendislerle beraber tartışmamız ve sorunu nasıl 

Çevirideki Keşif:

Merak, İnovasyon ve Toplumsal Faydanın Buluşması
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literatüre kattım. Omurgada o güne kadar 

tariflenmemiş bu bağdokusuyla ilgili araştırmam, 

alanın en etkili akademik yayını olan Spine dergisinde 

yayımlandı. Bu konu benim araştırma alanım 

olmamasına rağmen, klinikte sıkça karşılaştığımız 

sorun nedeniyle tamamen meraktan üzerine gittim. 

Şimdiye kadarki en prestijli ya da mesleki olarak 

en keyif aldığım araştırmam bu oldu.

2012 yılından beri profesörü olduğum California’daki 

Loma Linda Üniversitesi’yle aktif olarak araştırma 

iş birliğim halen devam ediyor, Türkiye’ye döndükten 

sonra da iş birliğimiz sona ermedi. Beyin cerrahisi 

alanında pek çok ülkedeki merkezi ziyaret etme 

fırsatım oldu. Dünyaca bilinen pek çok beyin 

cerrahıyla tanışma, konuşma, tartışma fırsatı 

buldum. 2017 yılındaki Dünya Beyin Cerrahisi 

Kongresi’nin bilimsel başkanı olarak görev aldım. 

Doğal olarak, dünya genelinde gerek moleküler 

gerekse klinik temelde iş üreten üniversitelerin 

çoğunu biliyorum. Bunların içinde Koç Üniversitesi, 

akademik anlamda ve araştırma hacmi olarak küçük 

olsa da etkisi çok büyük bir üniversite. Gelecekte 

de bu etkinin çok daha büyük olacağına inancım 

sonsuz. Dünyada çok araştırma yapılıyor ama belirli 

alanlardaki sorunları ya da yukarıda bahsettiğim 

inovatif yöntemleri çalışan sadece bir avuç insan var. 

Koç Üniversitesi de bu bir avuç insanı içinde barındıran 

bir üniversite ve bu yönüyle çok güçlü. ◆

hem beyin tümörlerinin –özellikle kötü huylu beyin 

tümörlerinin– moleküler biyolojisi ve travmatik, 

kanamaya bağlı ya da damar tıkanıklığına bağlı 

beyinde gelişen hasarların önlenmesine yönelik 

moleküler mekanizmalar. Her ne kadar beyin 

cerrahisinin beyin alanıyla ilgileniyor olsam da, 

klinikte karşılaştığım her türlü sorunun altında 

yatan sebeplere hep merakla yaklaştım. Beyin ve sinir 

cerrahisinde omurga cerrahisi, yani boyun ve bel fıtığı 

gibi hastalıkların tedavisi, günlük pratiğimizin 

yüzde 60 ila 70’ini oluşturur. Bugüne kadar yazdığım 

çok sayıda yazım, kitabım ve araştırmam oldu 

ama şu ana kadar en değerli gördüğüm araştırmam 

2011 yılında omurga cerrahisiyle ilişkili bir yayınımdır. 

Daha önce tariflenmemiş, ilk kez benim tariflediğim 

bir anatomik yapıya “ATA ligamanı” adını vererek 

Çevirideki Keşif:

Merak, İnovasyon ve Toplumsal Faydanın Buluşması032
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fen fakültesi ile Fen ve Mühendislik 

Enstitüsü’ndeki güncel projelerimizin tümü ilginç 

sorunları ele alıyor, ama benim için asıl heyecan 

verici olan öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin 

incelediği konuların çeşitliliği. Bir yandan 

tek bir molekülün yapısına, dinamiklerine ve işlevine 

bakıyoruz, öte yandan milyonlarca nöronun birbiriyle 

etkileşim halinde olduğu, en karmaşık biyolojik 

yapı olan beyni anlamaya çalışıyoruz. Benzer 

şekilde, tek bir yapı olan elektronu da inceliyoruz, 

astrofizik ve galaksi çalışmalarını ilgilendiren sorular 

da soruyoruz. 

Örneğin hücre biyolojisi üzerine Moleküler Biyoloji 

ve Genetik Bölümü’nde devam eden bir çalışma, 

hücrelerde sentrozom amplifikasyonu denen 

moleküler kusurları ele alıyor. Sentrozomlar, 

hücrenin derinliklerindeki organize yapılardır; 

sentrozom amplifikasyonu, yani bir hücrede ikiden 

fazla sentrozom ortaya çıkması, kanser tümörlerinin 

yaygın bir özelliğidir. Ancak, bunun kanserin nedeni 

mi yoksa sonucu mu olduğu halen belirsiz ve kanser 

araştırmalarında çokça tartışılan bir konudur. 

Fizik Bölümü’ndeki bir diğer genç öğretim 

üyemizin yürüttüğü ilginç çalışmada, bir milimetre 

uzunluğundaki küçük bir toprak kurdu olan 

C. elegans’ın beyin fonksiyonları optogenetik 

yöntemlerle kontrol edilerek solucanın sağa sola veya 

ileri geri yönlenmesi sağlanıyor. Optogenetik, sinir 

hücrelerini genetik yöntemler kullanarak ışığa duyarlı 

hale getirebilen ve beyin fonksiyonlarının ışık yoluyla 

yönlendirilmesini sağlayan yeni bir bilim alanıdır. 

Optogenetik yöntemler, bugüne kadar eşi görülmemiş 

Temel Bilimlerin 
Bitmeyen Arayışı

Hiçbir özel 
yeteneğim 
yok. Yalnızca 
tutkulu 
bir meraklıyım.

‒Albert Einstein, Carl Seelig’e Mektup, 

1952

A. Levent Demirel

a. levent demirel kimya bölümü öğretim üyesi / fen fakültesi dekanı / 
fen ve mühendislik enstitüsü direktörü Prof. Dr. A. Levent Demirel, lisans 

derecesini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve Fizik Bölümlerinden 

1989’da, yüksek lisans ve doktora derecelerini Urbana-Champaign’deki Illinois 

Üniversitesi’nden 1996’da aldı. 1996-1997 arasında Amsterdam’daki FOM Atom 

ve Molekül Fiziği Enstitüsü AMOLF’ta doktora sonrası araştırmacı olarak bulundu. 

1997’de Koç Üniversitesi Kimya Bölümü’ne katıldı ve 2008’de profesör oldu. Şu anda 

Fen Fakültesi Dekanı ve Fen ve Mühendislik Enstitüsü Direktörü’dür. 1999’da TÜBİTAK 

Genç Bilim İnsanı Ödülü, 2001’de TÜBA Genç Bilim İnsanı Ödülü ve 2003’te 

Koç Üniversitesi Werner-von-Siemens Mükemmellik Ödülü’nü aldı. 

Güncel araştırmaları yüzey ve polimer fiziksel kimyası alanındadır.

0 3 7



m e r a k 039038 b i l i m i n y o l u

Temel Bilimlerin

Bitmeyen Arayışı

hidrofilik (suyu seven) kısımları olan moleküllerin 

su içinde nasıl yapılandıklarını anlamak ve bu 

yapılanmayı kontrol edebilmek uzun vadeli 

bir araştırma hedefidir; bunun için söz konusu 

moleküllerin kimyasal yapısını –tercihen atom 

düzeyinde– manipüle ederek davranışlarının 

ve kendiliğinden yapılanmasının gözlemlenmesi 

gerekir. 

Bu konu beni temel bilimlerin önemine getiriyor. 

Saf bilim ya da merak itkisiyle yapılan araştırma, 

aslında ortaya çıkacak yeni bilginin “yararlı” 

olup olmamasıyla ilgilenmez; mevcut bilginin 

sınırlarını genişletmekle, daha önce bilinmeyeni 

keşfetmekle ilgilenir. Dolayısıyla, temel bilimciler 

olarak araştırma yaparken “Bu ne işe yarar?” diye 

değil “Bu hangi çözülmemiş soruya cevap verir?” 

diye sorarız. Temel bilimlerdeki araştırmaların 

uygulamada bir değeri olmadığı anlamına gelmez 

bu. Tam tersi söz konusudur aslında; günümüzün 

tüm büyük teknolojik gelişmeleri temel bilimlerdeki 

yeni kavrayışlara dayanır. Ne var ki, yeni cevaplanan 

bilimsel bir sorunun faydası sıklıkla daha sonra  

–hatta bazen çok uzun zaman sonra– anlaşılır. 

bir kesinlikle ve seçici bir şekilde araştırmacıların 

nöronları açıp kapamalarına izin verir. Bu heyecan 

verici araştırma çizgisinin, doğadaki en karmaşık yapı 

olan insan beyninin işlevlerini anlamamıza da yardımcı 

olabileceğini umuyoruz. 

Fizik Bölümü’ndeki diğer güncel bazı projeler ise, optik 

ile mikroakışkanları birleştiren yeni bir araştırma 

alanı olan optoakışkanlar üzerine. Optoakışkanların; 

“çip üstü laboratuvarlar”, akışkan temelli ve akışkan 

kontrollü dalgakılavuzları, lazerler ve mercekler gibi 

optik aygıtlar, biyosensörler, görüntüleme cihazları 

ve fotokatalitik reaksiyonlarla üretilen yenilenebilir 

enerji çözümleri gibi uygulama alanları bulunuyor.

Kimya Bölümü’nde ve kimya alanında yapılan 

araştırmalarda ise nanobilim ve nanoteknoloji 

konularında elbette şu anda büyük bir heyecan 

var. Araştırmacılarımız yüz nanometreden (bir 

metrenin milyarda biri) daha küçük boyutlardaki 

çeşitli nesneleri sentezlemeye ve nitelendirmeye 

çalışıyor veya bilgisayar simülasyonlarını yapıyorlar. 

Karşılaştırmak gerekirse, örneğin bir saç telinin çapı 

yüz bin nanometredir. Mekanik, kimyasal, optik ve 

elektriksel özellikler bu kadar küçük ölçeklerde büyük 

nesnelerinkinden çok farklıdır ve yeni işlevlere olanak 

sağlarlar. Örneğin, polimer nanokompozitlerde polimer 

içine belirli nanoparçacıkların eklenmesi plastiği daha 

güçlü kılar ya da farklı nanoparçacıkların eklenmesiyle 

polimerin esnekliği artırılabilir. Artık nanoteknolojide 

nano-mikro elektromekanik sistemler gibi çok farklı 

mühendislik uygulamaları söz konusu, çok canlı 

bir araştırma alanı. 

Kendi araştırma odağım da nanokompozit malzemeler 

ve moleküllerin kendinden nanoyapılanması 

konularında. Şu anda özellikle hidrofobik (sudan 

korkan) etkileşmeler sonucu oluşan nanoyapılar 

üzerine çalışıyorum. Hidrofobik moleküller su 

içinde birbirlerini çekerler. Hem hidrofobik hem de 
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Bunun bir örneği, 

ilk defa Maria 

Goeppert-Mayer 

tarafından 1932 tarihli 

doktora tezinde 

tahmin edilen, TPA ya da “two-photon absorption” 

denilen iki-foton soğurmasının bulunmasıdır. 

O dönemde bu fenomenin pratik bir uygulaması 

öngörülmemişti. Hatta Goeppert-Mayer’in kendisi 

de tezinin sonunda olasılığın çok düşük olduğunu 

ve hesaplamalarının muhtemelen hiçbir zaman 

pratikte uygulanamayacağını belirtmişti. Ne var ki, 

otuz yıl sonra lazerin icadı, bu tahminin ilk deneysel 

doğrulamasının yapılmasını sağladı ve iki-foton 

soğurması, doğrusal olmayan optiğin gelişmesine 

yol açtı. Doğrusal olmayan optik ise maddelerin 

analizi için ışığı kullanan spektroskopi başta olmak 

üzere optikten astronomiye çok geniş bir alanda 

sayısız bilimsel buluşun ve teknolojik gelişmenin 

yapılmasını sağlamıştır. Bilim tarihinde buna benzer 

birçok örnek var; görünürde önemsiz bir temel bilim 

sorusunun çözümlenmesi daha sonra çok büyük 

ekonomik ve toplumsal etkileri olan bilimsel 

ve teknolojik gelişmelere yol açmıştır. Temel bilimin 

ürettiği her yeni bilgi takdir edilmeli, hiçbir temel 

bilim buluşu hafife alınmamalıdır. Buluş kendi 

başına küçük ya da önemsiz görünse dahi, ileride 

bilimin gidişatına büyük bir etki yapabilir.

Temel bilim araştırmaları her zaman önemli olmuştur 

ve olacaktır; bunda değişen bir şey yok. Ancak 

araştırmanın yürütülüş biçimi zamanla değişmiştir. 

Bugün başarılı bir araştırmacı olmak için gereken 

kişisel beceriler de bir miktar değişti. Artık sadece 

zeki ve çalışkan olmak yeterli değil. Günümüzün 

araştırmacıları aynı zamanda çok iyi iletişim 

becerilerine sahip olmalılar, zira disiplinlerarası ve/

veya uluslararası ekiplerdeki diğer araştırmacılarla 

etkili iş birlikleri kurabilmeleri gerekir. Bunun için 

çok iyi derecede yabancı dil de şart tabii ki, alan 

ne olursa olsun. İkincisi, bir bilim insanının herhangi 

bir büyük problemi tek başına ele alması artık 

neredeyse imkânsız, dolayısıyla etkin takım çalışması 

becerisi de bugün kesinlikle gereklidir.

Baskı altında çalışabilmek de şimdi geçmişe göre 

daha önemli; araştırma fonu alma baskısı da yayın 

çıkarma baskısı da çok büyük. Aynı zamanda temel 

bilimlerde deneyler sıklıkla araştırmacının umduğu 

şekilde sonuçlanmaz, dolayısıyla deneyin farklı 

Şu anda, çevre politikası 

ve ekonomisiyle 

ilgileniyorum. Özellikle 

uluslararası iklim ve enerji 

politikaları üzerine 

çalışarak, iklim değişikliğine 

karşı harekete geçmenin 

ekonomilere sağlayacağı 

katkıyı politikacılara ve ülke 

yöneticilerine göstermeyi 

hedefliyorum.

Gökçe Sencan’16
moleküler biyoloji 
ve genetik ile kimya 
ve biyoloji mühendisliği 
bölümleri çift anadal 
mezunu / california 
üniversitesi, santa barbara, 
yüksek lisans öğrencisi
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yerden kaldırabildiğini ve başka bir yüzeye tekrar 

yapıştırabildiğini varsayalım. Araştırmacı esnek 

bir bakış açısıyla bu beklenmedik sonucun önemli 

bir buluş olduğunu kavrayıp yeni bir uygulamaya 

dönüştürebilir, ya da kızgın bir şekilde ortalığı 

toplayıp güçlü yapıştırıcı geliştirme denemelerine 

devam edebilir. Tam olarak bu şekilde olmasa da, 

Post-it olarak bilinen yapışkanlı not kâğıtlarının 

geliştirilmesi de bir tesadüf sonucuydu. Araştırmacı 

Spencer Silver güçlü bir yapıştırıcı bulmaya çalışırken 

zayıf bir yapıştırıcı buldu. Bir meslektaşı, Art Fry, altı 

yıl sonra kâğıtları yapıştırmak için bu zayıf yapıştırıcıyı 

kullandığında, kâğıtların kolaylıkla kaldırılıp tekrar 

yapıştırılabildiğini fark etti. Açık zihinle beklenmedik 

sonuçları görebilmek ve önemini kavrayarak yepyeni 

bir fikre dönüştürebilmek, gerçek bilim insanını 

tanımlayan en önemli özelliklerdendir. 

Bilim ya da mühendislik kariyerini seçen öğrenciler, 

teknolojinin günbegün artan değişim hızından 

dolayı beş on yıl sonra konularına uygun iş imkânı 

bulamamaktan haklı olarak endişe ediyorlar. 

Onlara her zaman en iyi önlemin fen bilimlerinde 

çok sağlam bir temel edinmeleri olduğunu söylüyorum. 

Temel sağlam olduktan sonra, o sırada bilim 

ve mühendislik ne yöne giderse gitsin, üzerine her şeyi 

inşa edebilirsiniz. 

Günümüzün en son araştırma konuları 

arasında biyoloji ve tıpta genel olarak 

moleküler biyolojiyi ve nörobilimi, yani 

insan beynini konu alan araştırmaları 

sayabilirim. Fizikte ise tek bir atom 

kalınlığında tabaka oluşturan ve çok ilginç 

elektronik ve kimyasal özellikleri olan 

grafen gibi “iki boyutlu” maddelerin 

son derece heyecan verici uygulamaları var. 

Matematikte ve bilgisayar mühendisliğinde 

büyük veri analizinin matematiği ve grafik 

teorisi araştırmacıların önde gelen ilgi 

alanlarından; kimyadaysa nanomalzemeler 

ve nanoteknoloji yakın gelecekte de ilgi 

çeken araştırma alanları olmaya devam 

edecektir.

Ancak hepsinden önemlisi, araştırmacı 

bilim insanının peşinden gittiği soruya 

duyduğu tutku ve meraktır; bu tutku, ömür boyu 

sürecek bir ilgiyi ayakta tutacak kadar güçlü olmalıdır 

ki alt sorular cevaplansa dahi kişi her zaman inceleme 

altındaki büyük soruya dönebilsin ve probleme başka 

bir boyuttan bakabilsin, yavaşça ama emin adımlarla 

yapbozun parçalarını bir araya getirebilsin. Temel 

bilimlerde sağlam bir temele sahip olmak, belirli 

bir konuda merakın tetiklediği hevesle çalışmak 

ve elbette çok çalışmak… Eğer bunların hepsi varsa, 

başarı kendiliğinden gelecektir. ◆

araçlar ya da koşullar için yeniden tasarlanması 

ve yeni bir hipotezin test edilmesi gerekir. 

Bu durumlarda hem zaman baskısı altında çalışabilmek 

hem de zihinsel esneklik şarttır. Temel bilimlerde 

bir araştırmanın sonuçlanması bazen yıllar bazen 

de bir ömür sürebilir, onun için sabır ve kararlılık 

temel bilim alanında çalışan tüm araştırmacılar 

için vazgeçilmezdir.

Esnekliğin ve açık fikirliliğin önemli olmasının 

bir nedeni daha var. Bilimdeki birçok buluşun 

tesadüf sonucu ortaya çıktığı, araştırma sırasında 

oluşan beklenmedik bir sonucun çok daha önemli 

buluşlara yol açtığı sıkça görülür. Çok güçlü yapıştırıcı 

geliştirmeye çalışan bir araştırmacının yapıştırıcıyı 

yere döktüğünü, masadaki kâğıtların yapıştırıcı 

üzerine düştüğünü, araştırmacının kâğıtları kolaylıkla 

Temel Bilimlerin

Bitmeyen Arayışı
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salt merakla bilim ve öğrenme gelişemezdi. 

gelişimin olabilmesi için yaptığımız işe, 

çalıştığımız konuya tutkulu bir hevesle 

bağlı olmamız lazım. bu da bazen kolay 

olanın, makul veya alışagelmiş olanın ötesine 

geçmemizi gerektirir. heves önemlidir çünkü 

ilham verir, harekete geçirir. dahası, işler 

zorlaştığında veya azmimiz sınanır olduğunda 

yolumuza devam etmemizi sağlar. kaldı ki 

yeni bir şeyi öğrenirken mutlaka zorluklarla 

karşılaşırız. ister matematik, felsefe, spor 

veya şiir olsun, heves ve tutkudur hatalarımızı 

ve yetersizliklerimizi aşmamızı sağlayacak olan. 

bunu başardığımızda ise ödül büyük, hatta bazen 

çok büyüktür.

Dünyada önemli olan 
hiçbir şey tutku olmadan 

başarılamamıştır.  

GEORG WILHELM  FRIE D RICH  H E GE L
Felsefe Tarihi Üzerine Dersler

1832

Heves
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Harvard Üniversitesi’nde misafir 

öğretim üyesi olarak araştırma 

iznimi geçirirken bir toplantı 

odasında dekanların portrelerini 

ve altlarında kendi dönemlerinde 

yaptıkları önemli katkıları 

anlatan kısa birer cümleyi 

görmüştüm. Aslında geride 

bıraktığımız önemli katkılar 

böyle birer cümleyle anlatılacak. 

Ben de hep değer yaratan 

işler yapmayı hedefliyorum. 

Çok zaman alan ama değer 

yaratmayan bir şeyi yapmak 

bana anlamlı 

gelmiyor. Bazı 

günler çok dolu 

geçiyor, 

çok çalışıyorum 

belki 

başarılı olmak için tabii ki çalışmak 

gerekiyor; gerekli zaman yatırımını yapmadan 

bir sonuç almak mümkün değil. Ama hedefe ulaşmanın 

yanında sevdiğiniz şeyi yapmak için çalışmak bence 

daha önemli. Tutkuyla, hevesle bağlı olduğunuz, 

kendinizi adadığınız bir konuya gerekli zaman 

yatırımını zaten yapıyorsunuz. Gerekli zaman yatırımı 

yapıldığında da sonucun kendiliğinden geleceğine 

inanıyorum. 

Koç Üniversitesi’nin ilk öğretim üyelerinden biriyim. 

Doktoramı tamamladıktan sonra akademik hayatıma 

burada başladım. Burada yaptığım her şey, hem benim 

hem de üniversitenin gelişiminin bir parçası 

oldu; bu yüzden de Koç Üniversitesi’nin çalıştığım 

bir kurumdan daha öte bir anlamı var benim için.

Koç Üniversitesi’ne ilk görüşme için Eylül 1993’te 

doktoram henüz bitmemişken geldim, Temmuz 1994’te 

de üniversiteye katıldım. Üniversite ilk kurulduğu 

zaman, doktorasını yeni bitirmiş 25 yaşında genç 

bir öğretim üyesiydim. Daha sonra, biraz da esasında 

beklemediğim bir zamanda İşletme Enstitüsü Direktörü 

olarak yönetimde yer almam istendi. Ben bunu 

yöneticilikten ziyade, bu kurumun oluşumuna katkı 

sağlayacağım bir fırsat olarak düşündüm; buraya nasıl 

kalıcı bir katkı sağlayabilirim, neyi değiştirebilirim 

sorularıyla görevime başladım. 

Geçen süre içerisinde İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dekanlığı ve Akademik İşlerden Sorumlu 

Rektör Yardımcılığı görevlerini üstlendim; ancak 

araştırma yapmayı ve ders vermeyi çok seviyorum, 

onları hiç bırakmadım. Bu sene aralıklarla ziyaret 

ettiğim University College London’da misafir öğretim 

üyesi olarak araştırmalarıma devam ediyorum; 

bir Avrupa projesinin yöneticiliğini, iki dergide alan 

editörlüğü yapıyorum ve beş doktora öğrencimin 

danışmanlığını sürdürüyorum.

Emek, Tutku ve 
Değer Yaratmak Üzerine

İşin hevesle yapılması 
doğrudur, vaktin boşa 
harcanması yanlıştır; 
kim ki iş yaparken 
vaktini boşa harcıyor, 
işini ihmal ediyor 
demektir.

‒“Ustanın Genç Bir Kâtibe Nasihatleri” (Edubba C), Sümer 

çivi yazısı tablet, mö 3000 c. 

Barış Tan

barış tan işletme ve endüstri mühendisliği bölümleri öğretim üyesi / akademik 
işlerden sorumlu rektör yardımcısı Prof. Dr. Barış Tan, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Bölümü’nden lisans, Florida Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü’nden yüksek 

lisans derecelerini aldı ve Üretim Sistemleri Mühendisliği programını tamamladı. Doktora derecesini aynı 

üniversiteden Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında aldı. Uzmanlık alanları arasında üretim sistemlerinin 

tasarımı ve yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, stokastik modelleme ve iş modelleri 

bulunuyor. Prof. Dr. Tan 1994’te Koç Üniversitesi’ne katıldı. 2007-2013 yılları 

arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, 2003-2006 ve 2008-2010 yılları 

arasında İşletme Enstitüsü Direktörü olarak görev yaptı. Harvard Üniversitesi, 

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge Üniversitesi ve University 

College London’da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Barış Tan halen EM Lyon 

(Fransa) ve Nottingham Business School (İngiltere) Uluslararası Danışma Kurulu 

üyesi, ISM University of Management and Economics (Litvanya) Senatosu’nun 

başkanı ve European Foundation for Management Development (EFMD) 

EQUIS Awarding Body üyesidir. Aldığı ödüller arasında Türkiye 

Bilimler Akademisi Seçkin Genç Bilimci ödülü, TÜBİTAK ve NATO 

Araştırma Bursları, Rockefeller Vakfı Bellagio Merkezi 

konuk araştırmacı programı ve en iyi makale ödülleri 

bulunmaktadır.  



0 5 1050 b i l i m i n y o l uh e v e s

ama sonuçta yaptığım şeyin çok fazla değer 

yaratmayacağı hissine kapılıyorsam, o beni mutlu 

etmiyor. “Nasıl değer yaratırım?” diye düşünüyorum, 

bu da zamanı daha etkin kullanmamı sağlıyor. 

Araştırma için de, eğitim için de, yönetimle ilgili 

konularda da bu geçerli. 

Geriye dönüp baktığımda 

dekanlık veya direktörlük 

sırasında nasıl bir katkım 

olduğunu soruyorum. 

İlk katkım, çok değerli 

öğretim üyelerinin buraya 

katılması sürecinde, 

o kişileri buraya gelmeye 

ikna etmek, geldikten 

sonra da elimden geldiği 

kadar desteklemek oldu. 

Bu öğretim üyelerinin 

şu anki başarılarını 

görmek beni çok mutlu 

ediyor.

İkincisi de fakültenin 

ve üniversitenin 

uluslararası olarak 

tanıtılması ve ilişkilerinin 

geliştirilmesi oldu. Bunun 

için çok emek verdim 

ve tutkuyla çalıştım. 

Beş senelik hukuk 

eğitiminden sonra iki buçuk 

sene avukatlık yaptım, 

ancak bu benim hayalim 

değildi. Bir Çin atasözü 

der ki “Bir ömür boyu mutlu 

olmak istiyorsan sevdiğin 

işi yap.” Haziran ayında 

ilk kitabım çıktı. İyi ki, yazmak 

sadece bir heves ya da hobi 

olarak kalmadı bende. 

Her seçim bir vazgeçiştir 

ve her vazgeçişte yeni 

kazanımlarınız olur.

Av. Alper Akal’11
 hukuk fakültesi mezunu

Emek, Tutku ve

Değer Yaratmak Üzerine
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Farklı uluslararası görevlerimden dolayı çok yoğun 

bir seyahat programım var. Son on yıl içerisinde 

konferanslara, araştırma toplantılarına, danışma 

kurulu toplantılarına, senato toplantılarına, 

üniversite dış değerlendirme panellerine katılmak 

ve araştırma seminerleri vermek için 1,7 milyon 

mil uçmuşum. Avustralya, Kanada, Almanya, 

Danimarka, Fransa, İsveç, Japonya, Meksika, Singapur, 

Güney Afrika, Güney Kore ve İngiltere’de sekiz 

okulun dış değerlendirme paneline başkanlık yaptım 

ve on okulun değerlendirme panelinde yer aldım. 

Geçen yıl iki kez Avustralya’ya gittim, ikisinde 

de sadece iki gece kalabildim. Aynı süre içinde 

araştırma faaliyetlerim de projelerim de artarak 

Üniversitenin ilk yıllarında hep çok iyi şeyler yaptığımızı 

ama bunları dışarıya yeterince anlatamadığımızı 

konuşurduk. Ben de dekanlığım sırasında yaptıklarımızı 

farklı farklı yerlerde anlatmak için çaba verdim. 

Avrupa’dan EQUIS akreditasyonunun alınması, daha 

sonra Avrupa yönetim okulları ağı olan CEMS’e 

(Coalition of European Management Schools) girilmesi, 

değişim anlaşmamız olan okulların artırılması, gelen 

ve giden öğrenci sayılarının artması, İşletme Enstitüsü 

Direktörlüğü görevim sırasında Financial Times’ın 

sıralamalarına girilmesi için çok emek harcadım. 

Sonuçta Koç Üniversitesi’nin özellikle İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi’ndeki programlarının tanınmasında 

bu yaptıklarımın bir katkısının olduğunu düşünüyorum. 

Fakültenin uluslararası bağlantılarının geliştirilmesi 

bir yandan da zorlu bir süreç oldu. Üniversitemizdeki 

öğretim üyelerinin çoğunluğu doktoralarını ABD’den 

almıştı ve ABD’deki akademik çevrelerle iyi ilişkilerimiz 

vardı. Bunun yanında Avrupa’yla da yakınlaşmalıyız 

düşüncesiyle Avrupa’nın EQUIS akreditasyonunu almaya 

çalıştık. CEMS ağına girmek istediğimizde de önce 

tereddütle karşılandık ancak birkaç yıl sonra Türkiye 

AB üyesi olmamasına rağmen onlar bizi bu ağa davet etti. 

Yurt dışındaki bu çabalarımız hem Koç Üniversitesi’nin 

hem de Türkiye’nin güçlü bir tanıtımı oldu.

Zaman içinde bazı yurtdışı üniversitelerin danışma 

kurullarına ve uluslararası organizasyonların yönetim 

kurullarına davet edildim. Farklı üniversitelerin 

danışma kurullarında ve dış değerlendirme panellerinde 

yer alarak bu üniversitelerin gelişimine katkıda 

bulunmaktan da memnuniyet duyuyorum. Onun için 

bu görevlerime de devam ediyorum. 

Emek, Tutku ve

Değer Yaratmak Üzerineh e v e s
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Araştırma Üniversitesi Nedir?

Niçin Önemlidir?h e v e s

devam ediyor. Bunlardan dolayı programım çok yoğun 

ama bunların hepsini severek yaptığım için üzerimde 

yük gibi hissetmiyorum.

Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı 

olarak üniversitenin stratejisinin oluşturulmasına 

ve bunun için kurumsal analiz yetkinliğinin 

artırılmasına da katkıda bulunuyorum. İleriye dönük 

birçok planımız var ve bu planların gerçekleşmesi 

için de kararların en iyi şekilde verilmesi gerekiyor. 

Elimizdeki verileri en iyi şekilde analiz ederek 

bu kararları vermeye çalışıyoruz. Eğitim ve akademiyle 

ilgili süreçlerin teknolojiyle desteklenmesi konusunda 

çalışmalarımız devam ediyor. 

Geleceğe bakarken, benim önümüzdeki beş senedeki 

önceliğim, Koç Üniversitesi’nin uluslararası 

konumunun daha da iyileşmesi ve ilerlemesi için 

yapılabileceklerin tasarlanması ve hayata geçirilmesi. 

Halen büyüme fazındayız. Bu büyüme fazında, 

en iyi öğretim üyelerinin buraya alınmasına devam 

edilmesi, intibaklarının yapılması, gelişimlerinin 

sağlanması ve desteklenmesi en öncelikli hedefimiz. 

Öğrencilerin buradan en iyi deneyimle mezun 

olmalarını her zaman hedefliyoruz ve bunu 

her seferinde daha 

da iyi yapmamız gerekiyor. 

Son senelerde başladığımız, 

üniversitenin kalite 

süreçlerini yerleştirerek bir sistematiğe oturtma 

konuları üzerine düşünüyoruz. İçinde olduğumuz 

büyüme fazını en başarılı, en etkili şekilde geçirmek 

ve üniversitenin sürdürülebilirliğini sağlamak şu anda 

en büyük önceliğimiz.

1993 yılındaki ilk görüşmemden itibaren 

hep Koç Üniversitesi’nin Türkiye’de ve dünyada örnek 

bir üniversite olacağına dair çok iddialı bir söylem 

söz konusu oldu. Hepimiz bu vizyona inandık. Şimdi 

geriye dönüp baktığımda da bu yolda çok etkileyici 

bir ilerleme görüyorum. Birçok üniversitenin bu sürede 

geldiği yerden çok daha ilerideyiz. Bunun yanında 

yurt dışında bizimle benzer zamanlarda kurulmuş 

ve devlet kaynaklarıyla bizden daha ileriye gidebilmiş 

üniversiteler de var. Bu üniversiteleri de izleyerek daha 

gidecek çok yolumuz olduğunu biliyoruz. ◆

b i l i m i n y o l u

Son sınıf olduğum için kariyer 

olanaklarıyla yakından 

ilgileniyor ve geleceğimi 

planlamak için araştırmalar 

yapıyorum. Şu an en fazla 

heves duyduğum konu spor 

psikolojisi. Bu mesleği yapmak 

istediğim için yurt içinde ve yurt 

dışında kariyer imkânlarını 

araştırıyorum. İleride Real 

Madrid veya Barcelona gibi 

bir futbol kulübünün spor 

psikoloğu olmak isterdim.  

Ezgi Ezenci
psikoloji ve sosyoloji 
bölümleri 4. sınıf öğrencisi
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koç üniversitesi’nin Çekirdek 

Program’ı, ABD’deki birçok üniversitede 1900’lerden 

beri süregelen ve oldukça önemsenen bir eğitim 

sistemine dayanıyor. Çoğu Amerikan 

üniversitesinde, öğrenciler eğitimlerinin 

ilk iki yılında, bölümlerinden bağımsız olarak 

entelektüel ufuklarını genişletecek çeşitli 

konularda eğitim almak zorundadır. Aklın 

alışkanlıklarının çeşitlendirilmesini amaçlar 

bu programlar.

Koç Üniversitesi 1993 yılında 

açıldığında ilk defa 

“Medeniyetler Tarihi” 

dersiyle Çekirdek 

Program dersleri 

sunmaya başladı, 

program 

Entelektüel  
Konfor Alanlarımızın 
Dışına Çıkmanın 
Faydaları Üzerine

İnsanoğlunun en yüce 
amacı (…) kendi 
güçlerinin olabilecek 
en iyi ve uyumlu 
bir şekilde tümüyle 
ve bir bütün 
olarak gelişimidir. 
Bu gelişimin olmazsa 
olmaz iki ön koşulu 
vardır, özgürlük 
ve ortamın çeşitliliği. 

‒John Stuart Mill (Wilhelm von Humboldt’u alıntılayarak), 

Özgürlük Üzerine, 1859

fatoş gökşen sosyoloji bölümü öğretim üyesi / çekirdek 
program direktörü / sosyal politika uygulama ve araştırma 

merkezi kurucu direktörü Prof. Dr. Fatoş Gökşen, lisans 

derecesini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve Siyaset Bilimi 

Bölümlerinden, yüksek lisansını aynı üniversiteden Sosyal Psikoloji 

alanında, doktorasını Pennsylvania Üniversitesi Annenberg İletişim 

Okulu’ndan İletişim alanında aldı. Araştırma alanları arasında 

sosyal politikalar, toplumsal cinsiyet ve eğitim eşitsizlikleri, 

medya çalışmaları bulunuyor. Prof. Dr. Gökşen, 1996 yılında 

Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’ne katıldı. Üniversitedeki 

pek çok görevinin yanında, 2011-2014 yılları 

arasında İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 

Dekan Yardımcılığı görevini üstlendi. 

Sosyal Politika Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Kurucu Direktörü, 2017’den 

beri de Çekirdek Program 

Direktörü’dür.

Fatoş Gökşen
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zaman içinde çeşitli 

revizyonlardan geçse 

de Koç Üniversitesi’nde 

verilen eğitimin 

her zaman temel parçası 

oldu. 2011’de oldukça 

kapsamlı bir revizyonun 

ardından Çekirdek 

Program’ı oluşturacak 

yedi bilgi alanı belirlendi 

ve 2017’den beri de içerik 

çalışmaları devam ediyor.

Kısaca özetlemek 

gerekirse Koç 

Üniversitesi’nde 

uygulanan Çekirdek 

Program; İnsani Bilimler, Sosyal Bilimler, Estetik 

ve Yorumlamaya Dayalı Bakış, Ekonomi ve Stratejiye 

Dayalı Analiz, Etik, Ampirik ve Sayısal Analiz, 

Temel Bilimler olmak üzere yedi alanı kapsıyor. 

Koç Üniversitesi’ne gelen her öğrenci kendi 

bölümünden bağımsız olarak bu yedi alanın hepsinden 

birer ders almak zorunda. Bizim öğrencilere önerimiz 

bu dersleri ilk iki yılda almaları yönünde oluyor. 

Çekirdek Program yükümlülüklerini tamamladıktan 

sonra da seçmeli ders olarak bu programdaki dersleri 

almaya devam edebiliyorlar. Bu genel yapı içinde 

öğrencilere seçme şansının fazla olduğu, esnek 

bir program sunuluyor.

Çekirdek Program, farklı altyapılara sahip 

öğrencilerin sunduğu çeşitliliği, insanlık birikiminden 

beslenen akademik çalışmalarla geliştirerek 

ve bölümler arası etkileşimi en üst düzeye taşıyarak 

öğrencilerin hayata en iyi biçimde hazırlanmalarını 

hedefleyen bir eğitim anlayışıdır. Bu eğitim 

yaklaşımının sunduğu müfredat, yaratıcı ve eleştirel 

bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Çekirdek Program’ın 

yapı taşları; yönteme verdiği önem, açık fikirli 

akademik araştırma yaklaşımı, eleştirel düşünce 

sistemi ve çözüm geliştirmeye yönelik uygulamalardır. 

Çekirdek Program’ı temel alan bir eğitimden geçen 

öğrencilerimizin ahlaki (etik) kaygıları olan; eleştirel 

düşünceye bağlı özenli çalışma anlayışı, yaratıcılığa 

dayalı etkin problem çözme becerisi ve değişim 

yaratma gücü gibi donanımları edinmiş bireyler 

olarak mezun olmasına çalışıyoruz.

Çekirdek Program’ın son revizyon sürecine, başında 

benim bulunduğum, her fakültenin temsil edildiği 

büyükçe bir komiteyle Eylül 2017’de başladık ve hâlâ 

devam ediyoruz. Yıllardan beri açılmış olan bütün 

Çekirdek Program derslerini tek tek değerlendirdik. 

Çekirdek dersler bölüm dersleri değil; bir ders 

içinde bütün bölümlerin/disiplinlerin mümkün 

olduğunca birbiriyle konuşacağı şekilde tasarlanmış 

derslerdir. Kamusal bilinç, disiplinlerarasılık 

ve disiplinlerüstülük, analitik, eleştirel ve bütüncül 

düşünme; önem verdiğimiz ve Çekirdek Program 

derslerinde altını doldurmaya çalıştığımız kavramlar.

Entelektüel Konfor Alanlarımızın

Dışına Çıkmanın Faydaları Üzerine

Çalıştığım alan ve eğitimim 

haricinde hayattaki 

en büyük tutkum tiyatrodur. 

Yaklaşık 15 senedir 

tiyatroyu hep hayatımın 

bir kenarına iliştirdim. 

Kuruluşundan beri içinde 

olduğum Koç Mezunlar 

Tiyatrosu, 2016 yılından 

beri Sadri Alışık Kültür 

Merkezi iş birliğiyle oyunlar 

çıkartıyor. Hem hayattaki 

en büyük tutkumu 

bir nebze gerçekleştiriyor 

hem de oyunun 

tüm gelirlerinin Anadolu 

Bursiyerleri Programı’na 

aktarılmasıyla öğrencilerin 

üniversite eğitimlerine katkı 

sunabildiğim için büyük 

mutluluk duyuyorum.

Aykut Kaya’09
işletme bölümü mezunu;  
aykut basım yönetim kurulu 
başkanı
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daha analitik ve daha geniş çerçevede bakabilmek 

kazanılması gereken beceriler. Çünkü toplumsal, 

politik, teknolojik ve bilimsel olarak dünya çok hızlı 

değişiyor. Bu değişimleri ve getirdiği sorunları 

birbirinden bağımsız düşünebilmek ve çözebilmek 

mümkün değil. Çekirdek Program eğitiminin 

öğrencileri değişime daha açık, değişimle daha kolay 

başa çıkabilecek bir hâle getireceğini düşünüyoruz. 

Öğrencilerimizin toplumsal, bilimsel, ekonomik 

ve politik alanların gittikçe artan bağlantılarını 

görmelerini, daha da önemlisi tüm bunun 

yarattığı etik sorunları tanımalarını istiyoruz. Etik 

meselesini sadece felsefe dersinde bir konu olarak 

görmelerini değil; yapılan, söylenen her şeyin etik 

sonuçları olduğunun farkındalığını bütün alanlara 

yaymalarını istiyoruz. 

Ülkemizde ve genel anlamda dünyada üniversite 

eğitiminin iki zorluk arasında gidip geldiğini 

söyleyebiliriz. İlk zorluk şu: Üniversite meslek 

edinme beklentisiyle gelinen bir yer ama bir meslek 

okulu değil. Meslek edinme eğitiminin 

çok ötesinde. Dünyaya baktığımızda iş hayatında 

da akademide de olağanüstü bir disiplinlerarasılık, 

hatta disiplinlerüstülük söz konusu. Bir yanda 

üniversitenin üzerinde bu meslek edindirme 

baskısı var, öte yandan dışarıda disiplinler 

arasındaki sınırların tamamen yok olduğu 

bir gidişat mevcut. Mezun olacak bir gencin 

karşılaşacağı ilk zorluk bu. İkincisiyse, gittikçe 

artan bağlantılı olma durumu, küreselleşme 

ve bunlarla birlikte gelen çatışmalarla tüm dünyada 

yaşadığımız parçalanma. Bugün gençleri böyle 

karmaşık ve zor bir dünyaya hazırlamak zorundayız. 

Çekirdek Program dersleri onları bu dünyaya 

hazırlamıza yardımcı oluyor. Tüm bunların yanı 

sıra, sadece bir meslek vererek öğrenciyi üniversite 

mezunu etmenin, üniversitenin eğitim felsefesine 

yakışmayacağını düşünüyoruz. 

Bu çerçevede Koç Üniversitesi’nde sunulan 

Çekirdek Program’ın felsefesi, “Okuduğu bölümden 

bağımsız olarak bir Koç Üniversitesi mezununu 

nasıl bir kimlik içerisinde görmek istiyoruz?” 

sorusuyla şekillendi. Öncelikle öğrencilerin farklı 

disiplinleri tanıması önemli bir konu. Farklı 

disiplinlerin kendi disiplinine nasıl baktığını bilmek, 

disiplinler arasında gidip gelerek düşünebilmek, 

Entelektüel Konfor Alanlarımızın

Dışına Çıkmanın Faydaları Üzerine



065064 b i l i m i n y o l uh e v e s

Küreselleşme, öğrencilerimizin bir sürü farklı 

grupla etkileşim içinde olmasını zorunlu kılıyor. 

Dolayısıyla bu farklı grupları anlayabilme, tanıyabilme, 

kabullenebilme ve onlarla konuşabilme becerilerine 

sahip olmaları gerekiyor. Kültürel çeşitlilik hayatın 

her alanında söz konusu ve öğrencilerin farklı 

kültürleri tanımaya ve onlara açık olmaya ihtiyacı var. 

Farklılıklara açık olmanın temelinde ise demokratik 

tartışma ilkelerini özümsemek yatıyor. Bu bizim 

Çekirdek Program’da en fazla önemsediğimiz 

konulardan biridir. Çekirdek Program’ın temel 

amaçlarından bir diğeri ise yurttaş olma bilincini 

aktarabilmek; öğrencilerimizin yalnızca haklarının 

değil, sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin 

bilincinde olarak gelişmelerini istiyoruz.

Öğrenciler başta kendi disiplinleri dışında dersler 

almaya direnç gösterebiliyor. Zira çoğu, üniversiteye 

bir meslek edinme beklentisiyle geliyor; hem ailede 

hem de daha önceki ortaokul ve lise eğitimlerinde 

bu tür bir beklentiyle eğitiliyorlar. Üniversiteye 

başladıkları andan itibaren meslek dersleri 

alma beklentileri var. Çünkü yıllar boyu böyle 

bir üniversite tahayyül etmişler, maalesef. Onlardan 

felsefe, tarih, biyoloji, ekonomi, istatistik dersleri 

almalarını istediğimizde epeyce hayal kırıklığına 

uğruyorlar. Onlara akılcılık ve akıldışılık, sembolik 

mantık, çevre ahlakı veya Platon’u anlattığımızda 

bağlantıları görmekte zorlanıyorlar. Ancak 

Entelektüel Konfor Alanlarımızın

Dışına Çıkmanın Faydaları Üzerine
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Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nün, 

Arçelik ile ortak bir laboratuvarı var; burada birlikte 

çalışan araştırmacılar yeni, yaratıcı endüstriyel tasarım 

ürünlerini hayal edip üretiyorlar.

Çekirdek Program’la temelde öğrencileri olasılıklara 

açmayı, entelektüel meraklarını tetiklemeyi, öğrenme 

huzursuzluğu aşılamayı, soru sormalarını sağlamayı 

hedefliyoruz. Kendi alanından başka bir şeyle 

uğraşmak, bir yandan da entelektüel bir risk almaktır, 

ki bu da çok önemli. Entelektüel insan biraz huzursuz 

olmalı, yeni sorular sormalı. Huzursuz olmuyorsanız 

sorunları görmüyorsunuz demektir. Her şeyden 

memnunken sorgulamayız, bir sorun görmediğimiz 

yerde de kendimize görev biçmeyiz. Bu nedenle 

Çekirdek Program’da zor soruları sormaktan 

korkmayan öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. ◆

programda ilerledikçe, özellikle mezun olduktan 

sonra bu programın kendilerine neler kattığını fark 

ediyorlar. Ekonomi Bölümü’ne girmiş bir öğrencimiz 

felsefeye ilgisini fark edip, çift anadal yapabiliyor 

ya da bir mühendislik öğrencisi “Toplumsal 

Cinsiyet Çalışmaları” sertifikasıyla mezun olabiliyor. 

Her öğrencide aynı merak uyanmayabilir elbette. 

Ama en azından bir farkındalık yaratmış oluyoruz, 

entelektüel risk almanın iyi birşey olduğunu umarım 

aktarabiliyoruz. Kaçınılmaz olarak dünyaya bakışları 

etkileniyor. Çekirdek Program sayesinde bölümleriyle 

ilgili ciddi seçimler yapma şansları da oluyor. Mesela 

Bilgisayar Mühendisliği’nde okuyan bir öğrencimiz, 

Çekirdek Program’dan sonra Sosyoloji Bölümü’nden 

dersler almaya başladı; mezun olduktan sonra 

Fransa’da sosyoloji yüksek lisansı ve ardında da tarih 

doktorası yaptı. Son derece başarılı bir bilgisayar 

mühendisliği öğrencisiyken Çekirdek Program 

sayesinde başka konulara olan hevesini keşfetti. Buna 

benzer çok örnek var. 

Daha önce de belirttiğim gibi, disiplinlerarasılık 

günümüzde yarışta kalmanın tek yolu. Mühendislik 

için de, sosyoloji için de bu durum geçerli. 

Günümüzde disiplinlerarası çalışmak zorundasınız. 

Şimdi daha da ileriye, disiplinlerüstülüğe doğru 

bir kayma var. Örneğin sosyoloji alanında araştırma 

yapıyorsunuz, başka bir araştırmacı kendi elindeki 

ekonomik yöntemlerle bir katkıda bulunuyor, 

bir başkası da kendi disiplininin araçlarıyla… 

Bu disiplinlerarası çalışmadır. Disiplinlerüstü 

dediğimiz durumda ise bütün bu disiplinler bir araya 

gelip kendi disiplinlerinin de ötesine geçecek farklı 

bir şey yaratıyor. Özellikle tıpta ve mühendisliğin belirli 

alanlarında bu tür çalışmaları çok daha fazla görmeye 

başladık. Sadece akademide değil, iş dünyasında da, 

sanayide de durum benzer şekilde ilerliyor. Mesela 

Entelektüel Konfor Alanlarımızın

Dışına Çıkmanın Faydaları Üzerine





b i l i m i n y o l u

Bilgen Arif Bilgin

koç üniversitesi Öğrenci Dekanlığı, 

öğrencinin hem buradayken üniversitenin tadını 

en iyi şekilde çıkarmasına hem de kendini geleceğe 

mümkün olan en iyi şekilde hazırlamasına yönelik 

yapılanmıştır. Öğrencinin dünyayı ve kendini 

keşfetme sürecini örgütlemeye çalışan bir birimdir. 

Bu kapsamda bir öğrenci dekanlığı yapısı Türkiye’de 

ilk defa Koç Üniversitesi’nde kurgulandı. 2003’te 

öğrenci dekanı olarak göreve başladığımda beş-

altı kişilik bir ekiptik, şu anda sayımız kırkın 

üzerinde. Bu vizyonun genişlemesinde Rektörümüz 

Umran İnan’ın katkısı yadsınamaz. Hem Öğrenci 

Dekanlığı altında yapılabileceklere gerçekten inandı 

hem de pek çok programın başlatılmasına önayak oldu.

Bugün Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’nın 

faaliyetleri çeşitli birimler altında şekilleniyor. 

Öğrenci Etkinlikleri Ofisi, öğrenciler üniversite 

yaşamının tüm olanaklarından faydalansın, 

buradan gelip geçerken kendileriyle birlikte bizi 

de değiştirsinler diye çalıştığımız birimimizdir. 

Dünyayı tanımalarını, Çin’den Güney Amerika’ya 

kadar değişik üniversitelerde farklı programları 

görmelerini, oradaki kültürleri ve insanları 

tanımalarını sağlamak için Uluslararası Programlar 

Ofisi devreye giriyor. Öğrencinin mezun olunca 

ne yapmak istediği üzerine düşünmesi ve kariyeriyle 

ilgili planlamalar yapmasına Kariyer Hizmetleri 

Ofisi; sağlıklı bir yaşam için spor imkânlarından 

yararlanmasına Spor Merkezi yardımcı oluyor. 

Öğrencilerin akademik yaşamlarını eşit 

ve etkin biçimde sürdürebilmelerinin 

önündeki engelleri belirleyen ve bunları 

ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar 

Derslik 
Dışındaki Hayat

Hata yapmaktan 
ve hayal 
kurmaktan 
kaçınmayın; 
çocukça oyunda 
bazen daha yüce 
bir anlam gizlidir. 

‒Friedrich Schiller, Thekla, 1802 

bilgen arif bilgin öğrenci dekanı Dr. Bilgen 

Arif Bilgin, lisans ve yüksek lisans 

derecelerini Biyokimya 

alanında Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi’nden, doktorasını 

Moleküler Biyoloji 

alanında Pennsylvania 

Üniversitesi’nden aldı. 

Koç Üniversitesi’ne 2003 

yılında Öğrenci Dekanı 

olarak katıldı.
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yapan bir Engelli Öğrenci Birimimiz var. Üniversite 

hayatları boyunca ihtiyaç duyduklarında öğrencilerin 

eğitimlerini maddi anlamda desteklemeyi amaçlayan 

Burslar Koordinatörlüğümüz ve öğrencilerimizin 

profesyonel psikolojik destek alabilecekleri 

Rehberlik Servisimiz var. Öğrencilerin üniversite 

hayatları boyunca ve iş ve özel hayatlarında ihtiyaç 

duyabilecekleri temel becerileri kazandırmayı 

amaçlayan, Akademik Başarı ve Hayat Becerileri 

(ALIS) dersleri de Öğrenci Dekanlığı çatısı 

altında yürütülüyor. 

Lisans öğrencileri için ilk yıl tabii ki çok önemli. 

Bunun için yeni gelen öğrencilerin üniversite yaşamına 

başarılı bir geçiş yapmalarını ve üniversitedeki 

ilk yıllarındaki uyum sürecini destekleyen bir Yeni 

Gelen Danışmanlık Ofisimiz var. Öğrencilerimiz, 

ilk yıl, etkinlikler programı olarak düzenlenmiş 

ve üniversiteye girdikleri andan itibaren ellerinden 

tutan özel bir programa katılırlar. Bunun temel 

destekçilerinden biri de akran danışmanlığı 

sistemimizdir. Her yeni girişli öğrenci, kendisiyle 

aynı bölümdeki üst sınıflardan bir öğrencinin 

(bu öğrencilere mentor diyoruz) liderliğini yaptığı 

8-10 kişilik bir gruba dâhil edilir. Mentorlar, daha 

önce mentorların neler yaptığını görüp heveslenerek 

kendileri de mentor olmak isteyen öğrenciler 

arasından seçilir. Bir mentor olarak neler yapması, 

nasıl davranması gerektiğine dair sıkı eğitimler 

ve süpervizyonlar alırlar. Öğrenciler oryantasyon 

programında mentorlarıyla tanışır ve böylece Yeni 

Gelen Programı başlar. Her yeni gelen öğrencinin 

bir de akademisyen Yeni Gelen Danışmanı vardır; 

ilk sene içinde öğrencinin 

uyumu ve üniversiteye 

kolay alışması 

ve üniversite yaşamından 

beklentilerini düzenlemesi 

için destek verirler.

Öğrenciler, okula 

adaptasyonları sırasında 

mentorlarının yanı sıra 

ilk olarak kulüplerle 

tanışır. Oryantasyonun 

ikinci gününde bütün 

kulüpler toplanıp 

kendi masalarını kurar, 

öğrencilere kendilerini 

tanıtırlar. Dans Kulübü 

bir yandan dans ederek 

üye çekmeye çalışırken, 

Müzikal Kulübü bir önceki 

seneki performanslarından 

örneklerle insanların 

kulüplerine katılmasını 

sağlamaya çalışır. 

O gün bir fuar havasında, 

renkli bir şekilde geçer. 

Kulüplere üye olmak için 

sadece başvuru formu 

doldurulur. İlk heves, 

öğrenciler genelde beş-altı 

kulüp seçer; sonra kendi 

ilgi alanlarına göre bir veya 

iki kulübün parçası olarak 

devam ederler. Bu kulüp 

aktiviteleri, bir ölçüde 

öğrencilerin üniversite 

Koç Üniversitesi’nin 

ve dört yıldır görev aldığım 

Girişimcilik Kulübü’nün 

bağlantıları sayesinde, 

kendimi Türkiye’deki 

girişimcilik ekosisteminin 

içinde buldum. Birçok 

başarılı girişimci, startup 

ve melek yatırımcıyla 

tanışmam, kariyerim 

ve gelecek hedeflerim 

açısından çok önemliydi. 

İletişim becerilerim gelişti 

ve teknolojiyi kendimi 

geliştirmek amacıyla daha 

verimli kullanmaya başladım. 

Bu bağlamda, Türkiye’deki 

eğitim sektöründe görev 

alan veya iş sahibi olan 

daha fazla kişiyle tanışıp, 

ülkemizdeki eğitim sorunuyla 

alakalı çözüm önerileri 

geliştirmek istiyorum. 

Ulaş Şahinbaş
makine mühendisliği 
ve işletme bölümleri 4. sınıf 
öğrencisi; girişimcilik 
kulübü başkanı
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yaşamında bir denge bulmasını sağlıyor. Derslerinde 

de başarılı oluyorlar, fakat bunu yapmak uğruna diğer 

her şeyi ihmal etmiyorlar. Öğrencilerimizin yarısından 

fazlası çeşitli kulüp faaliyetlerde aktif olarak rol alır.

Dekanlık olarak öğrencilerin aktivitelerinde 

yönlendirici değil destekçi bir rolümüz var. 

Öğrenciler kulüp kurma planlarıyla bize 

gelir; heveslerini, heyecanlarını, gerekçelerini 

ve planlarını anlatırlar. Başka bir kulübün çatısı 

altında bir senelik bir deneme döneminden sonra 

gerçekten yaptıklarını sürdürebilir ve geliştirebilir 

olduklarını kendilerine kanıtladıklarında, 

bir yönetim seçip ayrı bir kulüp olarak devam 

ederler. Endüstri Mühendisleri, Pazarlama, 

Münazara, Dans, Tiyatro gibi, her sene “bir önceki 

seneden daha iyi ne yapabilirim” tutkusuyla hareket 

eden kulüplerimiz var. Bütün mesele öğrencilerin 

kendi tutkuları ve ilgi alanları doğrultusunda 

harekete geçmesi ve yapmak istediklerini hayata 

geçirmeleridir. Bizim görevimiz onları bu süreçte 

destekleyerek etkin bir şekilde proje yönetmeyi, 

kaynak bulmayı, iş birliği yapmayı öğrenmelerine 

yardımcı olmaktır.

Her kulüp, kendi üyelerinin becerileri ve hevesleri 

ölçüsünde muhteşem şeyler yapabilme kapasitesine 

sahip; çok büyük organizasyonlar üstlenen öğrenci 

kulüplerimiz var. Çok geniş bir yelpazede yüzün 

üzerinde kulübümüz var; burada öğrencilerin 

akademik ilgi alanlarının dışındaki bu konuları 

ne kadar ciddiye aldıklarını gösteren bir iki örnekten 

bahsedebilirim.

İlki Münazara Kulübü. Benim üniversitedeki ikinci 

senemde, 2004 yılında,  Münazara Kulübü’nden 

öğrenciler Vehbi Koç Uluslararası Münazara Turnuvası 

düzenlemek istediklerini söylediler. Türkiye’deki 

üniversitelerarası yarışmalarda son derece başarılı 

sonuçlar almışlar, çok çalışıyorlar ve kendilerine olan 

güvenleri son derece artmış vaziyette. Maliyetlerini 

belirleyerek projelerini hazırladılar. İlk sene oldukça 

başarılı bir turnuva düzenlediler. Bunun ardından, 

“Avrupa Üniversitelerarası Münazara Şampiyonası’nı 

Koç Üniversitesi’nde yapmak istiyoruz.” diyerek 

turnuvanın ev sahipliğine aday oldular ve böylece 

2007 Avrupa Üniversitelerarası Münazara 

Şampiyonası’nı Koç Üniversitesi’nde düzenledik. 

Çok sansasyonel bir şekilde başarılı oldu, bu camiada 

çok övgü dolu yorumlar yapıldı. Ben artık burada 

durmayacaklarını anlamıştım, öyle de oldu, ertesi sene 

Dünya Üniversitelerarası Münazara Şampiyonası’nı 

burada yapmak istediklerini söylediler. Böylece 

2010 yılında Dünya Üniversitelerarası Münazara 

Şampiyonası, herkesi kampüse sığdırmak imkânsız 

olduğu için Koç Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 

Antalya’da büyük bir otelde yapıldı. Binin üzerinde 

yarışmacı dünyanın birçok ülkesindeki değişik 

üniversitelerden geldi. Bir grup öğrencinin hevesiyle 

başlayan bir proje, tamamen öğrencilerin büyük 

çabası ve emeğiyle, olağanüstü başarıyla sonuçlanan 

uluslararası bir etkinliğe dönüştü. Bu dev etkinliğin 

tüm yönlerini, yani iletişim, organizasyon, finansman, 

sponsor bulma, tanıtım vs. kendileri kurguladılar, 

yönettiler ve icra ettiler. Münazara Kulübü bugün 

de en aktif kulüplerimizden biridir.

İkinci bir örnek de şu anda 400 üyesi olan 

KÜ Gönüllüleri Kulübü. Çok çeşitli konularda, farklı 

gruplar altında İstanbul hatta Türkiye çapında 

sosyal sorumluluk projeleri yürütüyorlar. Gerçekten 

çok büyük özveriyle çalışıyorlar. Bu kulübümüz 

altında 14 senedir devam eden Minik Yürekler 

Derslik

Dışındaki Hayatb i l i m i n y o l u



0 7 70 7 6

Araştırma Üniversitesi Nedir?

Niçin Önemlidir?y o l uh e v e s

adında bir projemiz 

var; bir grup gönüllü 

öğrenci, her cumartesi 

Bahçelievler Çocuk 

Esirgeme Kurumu’ndaki 

0-3 yaş grubu çocukları 

ziyaret ederek 

projeye başladılar. 

Her gönüllü öğrenci, 

bir çocukla birebir 

ilişki kuruyor; çocuk, 

gönüllünün her hafta 

aynı saatte geleceğini 

biliyor ve birlikte 

zaman geçiriyor, oyun 

oynuyorlar. Kurumdaki 

çocukların insan ilişkisi 

ve belirli bir bağlanma 

şekli geliştirebileceği 

bir ortam oluşuyor. 

Bu proje için Aile, 

Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı 

ve Bahçelievler Çocuk 

Esirgeme Kurumu’yla 

görüşmeler yaparken 

kurumların, bu genç gönüllü öğrencilerin gerekli 

sürekliliği gösteremeyecekleri 

yönünde endişeleri vardı. 

Öğrencilerimiz projeyi 

sürdürebileceklerini kanıtladıkları 

gibi şimdi bu konuda süpervizyon 

ve eğitim verebilecek konuma geldiler 

ve projeyi diğer üniversitelerde 

de yaygınlaştırmaya başladılar. 

Akran destek programı da gönüllü 

öğrencilerimiz tarafından başlatılan 

ve şimdi başka üniversitelere 

yaydıkları bir programa dönüştü. 

KÜ Gönüllüleri maddi imkânı 

kısıtlı öğrenciler için de çeşitli 

destek projeleri yürütüyor. Örneğin, 

civardaki semtlerde yaşayan ilk ve orta 

öğretim öğrencilerine hafta sonu 

gönüllü olarak ders veriyorlar. Küçük 

öğrenciler servislerle kampüse 

getiriliyor; yaş gruplarına ve ihtiyaçlarına göre 

planlanmış derslere katılıyorlar. Ayrıca sene boyunca 

çeşitli faaliyetlerle bağışlar toplayıp, her sene 

kütüphanesi olmayan bir veya iki köy okuluna gidip 

kütüphane kuruyor veya maddi imkânları kısıtlı 

bölgelerdeki okulların müdürleriyle yazışıp küçük 

yılbaşı hediyeleriyle öğrencilerin dileklerini yerine 

getiriyorlar. Üstelik tüm üniversiteyi bu hayırsever 

projelerine dâhil etmenin bir yolunu buluyorlar. 

Böylece hem çok daha geniş bir tabandan destek 

alıyor hem de konuyla ilgili üniversite çapında 

farkındalık yaratıyorlar. 

Tabii ki kulüp üyeleri ne kadar hevesli 

ve becerikliyse kulüp de o kadar başarılı oluyor 

ve tıpkı kurumlarda olduğu gibi kulüplerde 

de mevcut yönetim, grubun kültür ve değerlerini 

bir sonraki dönemin yöneticilerine aktarabildiği 

ölçüde bu başarı süreklilik kazanıyor. 

Ben dekanlık görevimin yanında üniversitemizin 

Çekirdek Program’ı çerçevesinde Sosyal Bilimler, 

İşletme, Hukuk gibi bölümlerdeki birinci sınıf 

öğrencilerine fen dersi veriyorum. Derslerimde 

de, Öğrenci Dekanı olarak öğrencilerle ilişkimde 

de aktarmaya çalıştığım şey, hayata bakış açılarını 

mümkün olduğunca geniş tutmaları ve sorgulayıcı 

Hayattaki en büyük hevesim, 

insanların hayatına 

dokunmak ve onlara çeşitli 

değerler kazandırmak. 

Bir insan yeni bir şeyler 

öğrenirken yüzündeki 

gülümsemeyi görebilmek 

kadar mutluluk verici 

bir his yok bence. Her daim 

hayattaki hevesimin peşinde 

olacağım ve insanları 

gülümsetmek için çalışmaya 

devam edeceğim.

Berk Özgen
endüstri mühendisliği 
ve ekonomi bölümleri 4. 
sınıf öğrencisi; ıeee kulübü 
başkanı
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olmaları. Onlara şunu diyorum: “Neye inanacağınızı 

siz bilirsiniz, onu kimse size vaaz edemez, dikte 

edemez ama inanmayı tercih ettiğiniz şeye neden 

bu şekilde inandığınızı sorgulayıp araştırdıktan 

sonra bağımsız bir şekilde karar vererek o yolu 

seçin, peşinde olun, deneyimleyin, dinleyin, 

anlayın, araştırın. Bu süreçten geçtiğinizde, 

sizin için yanlış olan şeyi seçme ihtimaliniz 

çok düşecektir. Yine de hâlâ yanlış olanı seçmiş 

olabilirsiniz ama bu da iyidir. Arada yanlış yapmak 

gerekir, çünkü yanlış yapmadan öğrenmek 

mümkün değildir.” 

Öğrencilik yılları çok kıymetli. Üniversite hayatında 

ders dışında öğrenilenler dersliklerde öğrenilenler 

kadar önemli ve kalıcı. Öğrencilerimizin 

her iki alanda da çok iyi bir donanım 

edinebilmelerini sağlayan son derece zengin 

fırsatlarla dolu bir ortam sunduğumuzu 

düşünüyorum. Bu ayrıcalıkları iyi değerlendirmek 

ve belki hayat boyu sürecek bir tutkuya 

dönüştürmek –her şeyde olduğu gibi– nihayetinde 

her bireyin kendi elinde. ◆

Derslik

Dışındaki Hayat





her an çevrimiçi bağlantı hâlinde olduğumuz 

günümüzde, bağlantıyı vurgulamanın 

gereksiz olduğu düşünülebilir. ne var ki bu 

bağlantıda olma hâli yanıltıcıdır. gerçek 

anlamda bağlantı kurmamızı sağlayan şey; bizi 

kendi çevremizin, neslimizin, kültürümüzün 

veya akademik sınırlarımızın dışına taşıyan 

bağlantılardır. hemfikir olmadığımız 

durumlarda da –hatta özellikle hemfikir 

olmadığımız durumlarda– bizi farklı fikirlere, 

değerlere, yaklaşımlara açan bağlantılardır.

Bağlantı
Görmeyi öğren.  

Her şeyin birbiriyle 
bağlantılı olduğunu fark 

edeceksin. 

LEONARD O DA  VIN CI,
Not Defterleri 

y. 1500



düzeyindeyse en önemli şey öğrencileri temel alanlar 

konusunda bilgilendirmektir. Çekirdek Program 

derslerimiz burada büyük önem kazanıyor; lisans 

öğrencileri akademik geçmişlerinden bağımsız olarak 

en son bilimsel gelişmeler ile teknolojinin 

yanı sıra tarih, psikoloji ve sosyal bilimler 

eğitimi alıyor. Doğru soruyu sorma 

ve statükoyu sorgulama yetisine sahip 

insanların, değişimi öngörebileceğine 

ve kurumlarını geleceğe daha 

iyi hazırlayabileceğine inanıyoruz.

Çevik bir zihin yapısının 

yanında, bu yeni ortamda 

farklı kültürleri 

anlama ve takdir etme 

de temel önemdedir. 

Bunu hem geniş 

bir müfredatla 

hem de kültürel 

çeşitliliği 

deneyimleyerek 

kavrama imkânı 

veren müfredat dışı etkinliklerle sağlamaya 

çalışıyoruz. Bu dersler daha çok atölye şeklinde 

yapılandırılıyor; farklı mesleklerden, coğrafi 

ve kültürel geçmişlerden gelen konuşmacılar 

öğrencilere çeşitli vaka çalışmaları ve gerçek 

yaşam senaryoları canlandırmaları yaptırıyor; 

zeynep gürhan canlı işletme bölümü öğretim üyesi / 
iktisadi ve idari bilimler fakültesi dekanı / işletme 

enstitüsü direktörü Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı, lisans 

ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde 

tamamladı, doktorasını New York Üniversitesi’nden Pazarlama 

alanında aldı. Araştırma alanları arasında tüketici davranışı, 

marka imajı, kurumsal sorumluluk gibi konular yer alıyor. 

2005’te Koç Üniversitesi’ne katılmadan önce Michigan 

Üniversitesi Ross İşletme Okulu’nda öğretim üyesi olarak 

çalıştı. 2008 yılından beri Migros Pazarlama Kürsüsü 

sahibi olan Prof. Dr. Canlı, 2010-2016 yılları arasında 

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Direktörlüğü ve İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini 

yürüttü. Halen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 

ve İşletme Enstitüsü Direktörü olarak görev yapmaktadır.

araştırmacıların belirttiği gibi, yeni 

teknolojiler yaşamımızın birçok alanını etkiliyor; 

çok daha köklü değişiklikler de ufukta görünüyor. 

Fiziksel ve kültürel sınırlar giderek silikleşiyor. Ayrıca, 

hem savaş bölgelerinden hem de zayıf ekonomilerden 

gelen göç dalgaları, gelişmiş ve Türkiye gibi gelişmekte 

olan ülkelerde genel bir toplumsal kaygı atmosferi 

yarattı. Milliyetçi, “yerelci” ve korumacı eğilimler 

her yerde yükselişte. Ne var ki, aslında günümüzde 

küresel ekonominin tüm aktörleri hiç olmadığı kadar 

birbirine bağlı. Üstelik, yapay zekâyla geliştirilen 

teknolojiler bizi daha da yakınlaştıracak ve geçmişten 

çok farklı bir gelecekte bizi dünyaya her yönden 

bağlayacak. Böyle dinamik bir ortamda varlıklarını 

sürdürebilmeleri için işletmelerin sadece kendileri 

değil, insanlar için de değer yaratıyor olması gerekecek. 

Bunu yapabilmek, müşteri tabanını sadece tüketici 

olarak değil insan olarak da çok iyi anlamaktan geçer. 

Bunun anlamı ise, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 

bütün işletme stratejilerinin bir parçası olmasıdır.

Herkesin ve her şeyin birbirine bağlı ve her an değişken 

olduğu böylesi bir dünyada gelecek neslin yöneticilerini 

yetiştirmek gerçekten zor. Çeviklik, yani sürekli değişen 

koşullara hızla uyum sağlama yetisi, tüm şirketler 

ve yöneticiler için elzem oldu. Ancak çeviklik, 

öğrenilebilir bir teknik yetenekten ziyade bir zihniyettir. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel dinamiklere dair geniş 

bir bilgi dağarcığına sahip olmanın yanı sıra, özellikle 

kariyer planında yöneticilik ve liderlik olanlar için, 

ekonomik bir oyuncu olarak kişisel bir sorumluluk 

duygusu da gerektirir.

Biz bu yaklaşımı sadece lisans öğrencilerimiz 

için değil, yüksek lisans ve MBA öğrencilerimiz 

için de benimsiyoruz. Yönetici MBA programında, 

hem alt hem üst düzey yöneticilere değişimin 

dinamiklerini, değişime nasıl ayak uydurulacağını 

ve değişimin nasıl yönetileceğini daha iyi kavramaları 

için özel değişim yönetimi dersleri veriyoruz. Lisans 

Geleceğin İş Dünyasına 
Lider Yetiştirmek

Ne kadar çok kaliteli 
insan yetiştirebilirsek, 
memlekete o nispette 
hizmet etmiş olacağız. 

‒Vehbi Koç, İstinye Kampüsü’nde İlk Ders, 4 Ekim 1993 

Zeynep Gürhan Canlı
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öğrencileri kendi önyargılarını ve değer yargılarını 

sorgulamaya zorluyor. Öğrenciler; gelecekteki 

eğilimler ve dinamiklerin yanı sıra yapay zekâ 

gibi yeni teknolojilerin, artan dijitalleşmenin 

ve biyoteknolojilerin doğurduğu etik çelişkilere 

dair de derinlemesine tartışmalar yürütüyorlar. 

Yöneticilerin iyi ve etkin bir biçimde önderlik 

edebilmeleri için sadece bu yeni teknolojilerin 

farkında olması yeterli değil, bu teknolojilerin 

getirdiği etik zorluklara dair temel bir kavrayışa 

da sahip olmalılar.

Bu bağlamda, “bağlantı kurma” iki anlama gelir: İlki 

zaman içerisinde bir bağlantı; yani geçmişe dair 

sağlam bir bilgi ve bugüne dair eleştirel bir yaklaşım 

temelinde gelecekle bağlantı kurabilmektir. 

Bu anlamda, Koç Üniversitesi’nde okuyan idari 

bilimler öğrencileri; uluslararası ilişkiler, tarih, 

sosyoloji, ekonomi ve psikoloji gibi pek çok bilim 

dalında çalışan üstün başarılı akademisyenlere sahip 

olmanın ve ilgi uyandıran birçok ders seçebilmenin 

şansını yaşıyor.

İkincisiyse, ulusal ve kültürel bölünmeler arasında 

coğrafi olarak bağlantılı olmaktır. Koç Üniversitesi’nin 

her zaman güçlü bir küresel bakış açısı olmuştur 

ve etkin bir şekilde öğretim üyeleri ve öğrenciler 

arasında uluslararasılaşmayı beslemiştir. Öğretim 

üyelerimizin ve öğrencilerimizin uluslararası 

akademik toplantılarda her zaman iyi karşılanması 

beni çok mutlu ediyor, zira bu tür toplantılarda 

ülkemizin potansiyelini ve hedeflerini temsil 

ediyorlar. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 

hem uluslararası öğretim üyeleri hem de artan sayıda 

tam zamanlı doktora öğrencileri bulunuyor, ilerleyen 

yıllarda bu sayının daha da artacağını umuyoruz. 

Gerçek anlamda küresel bir bakış açısı edinmek, kendi 

kültürünü ve diğer kültürleri samimiyetle takdir 

edebilmek önyargıların ve basmakalıp fikirlerin 

en iyi panzehridir. Aynı zamanda dünyada etkin 

iş ilişkileri geliştirebilmenin önkoşuludur. 

Bugün, genel olarak başarı odaklı olan idari bilimlerde 

dahi pek çok öğrencinin, anlamlı bir iş deneyimi 

yaşamak ve dünyaya olumlu bir katkıda bulunmak için 

ticari başarıdan fazlasını istediklerini görüyoruz. Sosyal 

etkiye önem veriyorlar. 

Bu kesinlikle artışta olan 

ve şahsen çok olumlu 

bulduğum bir eğilim. 

Örneğin, Koç Üniversitesi 

Sosyal Etki Forumu, KUSIF, 

şirketleri değerlendirerek 

işletme faaliyetlerinin sosyal 

etkisini ölçüyor. Tüketiciler 

de artık şirketlerden belirli 

bir ürün veya hizmetten 

fazlasını bekliyor, satın 

alma kararları giderek 

etik işletme uygulamaları 

ve şirketin sürdürülebilir 

gelişme hedeflerine 

sahip olup olmayışına 

göre değişiyor. KUSIF 

ayrıca öğrencilere sosyal 

girişimcilik ve sosyal 

inovasyon dersleri veriyor. 

Dünya Sürdürülebilirlik 

Konseyi’nin yakın tarihli 

bir raporunda, sosyal 

girişimcilikle birlikte sosyal 

inovasyonun hem anlam 

Geleceğin İş Dünyasına

Lider Yetiştirmekb i l i m i n y o l u

Derslerim kadar vakit 

ayırdığım Pazarlama Kulübü 

sayesinde iş hayatının 

çok farklı sektörlerinden, 

birçok yöneticiyle tanışma 

fırsatım oldu. Bu bağlantılar 

sayesinde birçok ilginç staj 

imkânı elde ettim. Kulüp 

aktivitelerimizi en küçük 

detayına kadar öğrenciler 

olarak düzenlediğimiz için 

kriz yönetimi ve organizasyon 

becerileri gibi konularda 

kendimi geliştirdim. 

Dilha Naz Uğur
işletme bölümü 4. sınıf 
öğrencisi; pazarlama kulübü 
başkanı
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İşletme Enstitüsü, Koç Üniversitesi’nde 

kurulan ilk enstitüdür. Bugün Türkiye’nin önde 

gelen işletme enstitüsü olduğunu da gururla 

söyleyebiliriz. Hem üst düzey hem yeni 

yöneticilere hitap eden programlarımızın yanı 

sıra, Küresel Yönetim Eğitimi Birliği (CEMS) 

ile iş birliği içinde yürüttüğümüz Uluslararası 

Yönetim yüksek lisans programımız mevcuttur. 

Bu çok titiz, zorlu ve çokkültürlü bir program. 

Katılımcıların yeni deneyimlere, fikirlere 

ve kültürlere açık olmasını gerektiriyor; özellikle 

küresel bir kariyer düşünen yöneticiler için 

çok doğru bir başlangıç.

İşletme Enstitüsü’ndeki diğer bir önemli program 

ise doktora programımızdır. Mezunlarımızın bazıları 

Avrupa’nın en iyi işletme okullarında öğretim üyesi 

olarak çalışmaya başladı. Doktora programımızın 

dünya standardında etki sahibi araştırmacılar 

yetiştirdiğinin bir kanıtıdır bu; ayrıca, onların ülkemize 

getireceği deneyim de çok değerli olacaktır.

Sonuç olarak, işletmeler artık dünyanın her yerinde 

sürekli değişen ve gittikçe daha karmaşıklaşan 

iş ortamlarında var olmak zorundalar. Aynı zamanda 

işletmeler ve yöneticileri, sürdürülebilir ve sorumluluk 

sahibi bir kalkınmayı sağlama konusunda belki 

de daha önce hiç olmadığı kadar önemli bir role 

sahipler. İşletme için iyi olanın nihayetinde toplum 

için de iyi olması gerektiği anlayışının giderek 

ağırlık kazandığını göreceğiz. Bu da hepimiz için 

iyi bir gelişme olsa gerek. ◆

hem de kariyer sağlayabildiği gösteriliyor. Bugün çoğu 

genç bu fikri cazip buluyor, Koç Üniversitesi olarak 

da onları bu yönde teşvik ediyoruz.

Sürekli değişen ve gittikçe karmaşıklaşan 

bu ortamda öğrencilerimizin etkin birer aktör olarak 

var olabilmeleri, ayrıca, ister çalışan ister yönetici 

ya da girişimci olsunlar, çalışmalarıyla toplumun geneli 

üzerinde olumlu sosyal etkileri olması için çaba sarf 

ediyoruz. 

Aslında Türk yöneticilerin Avrupalı 

ve Amerikalı meslektaşlarına göre bu açıdan 

bir avantajları söz konusu. Türkiye’nin 

çalkantılı ekonomik tarihi nedeniyle, 

çoğunlukla belirsizlikle ve değişimle daha 

iyi baş edebiliyorlar; dolayısıyla küresel işletme 

bilgisine değerli katkılarda bulunabilirler. 

Öğrencilerimizin çoğu, Türkiye’de ve yurt 

dışında yerel ve uluslararası şirketlerde önde 

gelen yöneticilik görevleri üstleniyor.
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umran inan Tıp Fakültesi üniversitemizin bütününde 

çok önemli tamamlayıcı bir unsurdur. Önümüzdeki 

on ila yirmi yıl içinde tıp alanında tanık olacağımız 

gelişmelerden toplumsal etkisi en yüksek olacakların, 

tıp ile diğer alanların örtüşmelerinde oluşacağını 

artık herkes biliyor. Tabii ki mühendislik, fen bilimleri 

ve özellikle de moleküler tıbbın kesişme alanları 

öne çıkacak ama bunların yanında tıp ile sosyal 

bilimler, idari bilimler, felsefe, psikoloji, etik ve hukuk 

alanlarının örtüşmelerinde de önemli yeni gelişmeler 

görülecek. Tıp Fakültemizin, tüm bu alanlarda 

son derece olgun fakülteleri ve enstitüleri olan 

üst düzey bir üniversitede kurulmuş olması Türkiye’de 

ayrıcalıklı ve olağanüstü avantajlı bir durum. Birkaç 

yıldır stratejik hedeflerimizin başında Tıp Fakültemizin 

ve Koç Üniversitesi Hastanesi’nin, üniversitenin 

diğer fakülteleriyle entegrasyonunu sağlamak geliyor. 

Bu oldukça zor bir süreç, tam anlamıyla gerçekleşmesi 

de elbette zaman alacak. Tıp Fakültemizin öğretim 

Geleceğin Lokomotifi 
Tıp Eğitimi ve 
Araştırmaları Üzerine

Umran S. İnan
M. Şükrü Dilege
İhsan Solaroğlu

Bilmek,  
öğrenmenin 
düşmanıdır. 

‒Tom Chi, Google X kurucu ortağı, TEDx SemesteratSea, 

Şubat 2014

umran s. inan elektrik ve elektronik 
mühendisliği ve fizik bölümleri öğretim 
üyesi / koç üniversitesi rektörü  
Prof. Dr. Umran S. İnan, 2009 yılından bu yana 

Koç Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. 

Kendisi otuz yıldan uzun süre profesörlük 

ve Uzay, Telekomünikasyon ve Radyobilim 

Laboratuvarı Direktörlüğü yaptığı Stanford 

Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği Bölümü 

Emeritus Profesörü’dür. Stanford Üniversitesi’nde 

60 doktora öğrencisinin tez danışmanlığını yapmış 

ve toplam değeri 100 milyon doları bulan ve yedi 

kıtada Antarktika dâhil kırkın üzerinde yerde 

ve aynı zamanda Dünya yörüngesindeki 

çeşitli uydularda jeofizik gözlemleri içeren 

çok sayıda bilimsel projeyi yönetmiştir. 

Prof. Dr. İnan Amerikan 

Jeofizik Birliği (AGU), 

Uluslararası Elektrik 

ve Elektronik 

Mühendisleri 

Enstitüsü (IEEE) 

ve Amerikan 

Fizik Topluluğu 

(APS) fellow 

rütbeli üyesidir 

ve Uluslararası Radyobilim Birliği (URSI) Başkan 

Yardımcılığı yapmıştır. Aldığı birçok ödül arasında 

URSI ve Royal Society’nin verdiği 2008 Appleton 

Ödülü, ABD Antarktika Hizmet Madalyası ve 2010 

TÜBİTAK Özel Ödülü bulunuyor. Prof. Dr. İnan’ın 

çalışmaları sebebiyle Antarktika’da bir dağ “İnan 

Tepesi” olarak isimlendirilmiştir.   

m. şükrü dilege göğüs cerrahisi 
bölümü öğretim üyesi / tıp fakültesi 
dekanı Prof. Dr. M. Şükrü Dilege, 1985 yılında 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun 

oldu. Aynı üniversitede Genel Cerrahi 

uzmanlığını tamamladıktan 

sonra Oregon Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi 

Göğüs-Kalp-Damar 

Cerrahisi 

Bölümü’nde çalıştı. 2000 yılında İstanbul 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi 

Anabilim Dalı’nın kuruluşunda yer aldı. 2004 

yılından bu yana Amerikan Hastanesi Göğüs 

Cerrahisi Bölümü Direktörü olarak görev 

yapmakta olan Prof. Dr. Dilege, 2011 yılında 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi 

olarak çalışmaya başladı, 2018’de dekan olarak 

atandı.

ihsan solaroğlu nöroşirurji 
bölümü öğretim üyesi / tıp fakültesi 
dekan yardımcısı / koç üniversitesi 

translasyonel tıp araştırma 
merkezi (kuttam) direktörü İhsan 

Solaroğlu’nun biyografisi için bkz. s. 27 

b i l i m i n
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daha sonra seçecekleri uzmanlık alanları ne olursa 

olsun, öncelikle ve kesinlikle öğrenmesi gereken 

şey bu sorgulayıcı ve araştırmacı kimliktir.

Genç bir tıp fakültesi olmanın bir avantajı da, 

hem dünyada hem ülkemizde tıp eğitimi veren 

farklı fakültelerin eğitim sistemlerini inceleyerek 

kendi müfredatımızı tasarlayabilmemiz oldu. 

Dikey ve yatay entegrasyonu içeren müfredatımız, 

uluslararası bir kurum olan Tıp Eğitimi 

Akreditasyon Birliği ve Ulusal Tıp Eğitimi 

Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edilmiştir. 

Geleneksel tıp eğitim sisteminde öğrenciler 

ilk üç sene sadece temel tıp bilimlerini görüp 

sonra kliniğe geçerler. Ancak bizim öğrencilerimiz, 

neredeyse ilk günden itibaren klinik uygulamaların 

ve hasta bakımının içindedir, sosyal projelerde 

yer alır ve tıp bilimleri alanındaki teori derslerinin 

yanı sıra hastayla iletişim kurmayı öğrenir. Başka 

bir ifadeyle, Tıp Fakültemizde temel tıp bilimleri, 

araştırma ve klinik uygulamaları altı yıllık eğitim 

süresi boyunca birbirine bağlı olarak ilerler. 

Ayrıca son derece dinamik bir müfredata sahibiz; 

derinlemesine görüşmeler yapıyor ve tıp bilimindeki 

son gelişmeleri eklemek ve öğretimdeki 

üyeleri ve öğrencileri, fevkalade dinamik, çok disiplinli 

ve araştırma odaklı bu ortamın avantajlarına 

sahipler. Hedeflediğimiz düzeyde bir entegrasyonu 

gerçekleştirebilirsek, gerek Türkiye ve gerekse insanlık 

için çok büyük bir potansiyel yakalamış oluruz diye 

düşünüyorum.

şükrü dilege Koç Üniversitesi’nin araştırma odağı 

tıp eğitimimizin de ayrılmaz bir parçası. Geleneksel 

tıp eğitiminde, öğrenciler uzmanlık eğitimlerine 

başlayana kadar herhangi bir araştırma faaliyetine 

katılmazlar, ancak bizim öğrencilerimiz daha ikinci 

ve üçüncü yıllarından itibaren ciddi araştırma 

projelerine dâhil olurlar.

Aslında, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, kurulduğu 

andan beri “standart” bir tıp eğitimi uygulamadı. 

Türkiye’de, yüksek sayılarda öğrenci yetiştiren 

çok başarılı tıp fakülteleri var; ancak çok büyük 

oldukları için doğal olarak bizim sağlayabildiğimiz 

ayrıcalıklı eğitim olanaklarına ve yapısal esnekliğe 

sahip değiller. Şu anda Tıp Fakültemizde toplam 

286 öğrenci; 125 daimi, 17 kadar da misafir öğretim 

üyesi olmak üzere hepsi titizlikle seçilmiş 142 öğretim 

üyesi var. 286 öğrenciye 142 öğretim üyesi, ya da 1:2 gibi 

sıradışı bir öğretim üyesi-öğrenci oranı… Dolayısıyla 

daha “butik”, daha öğrenci merkezli ve daha 

araştırma odaklı bir yaklaşımımız var. Bu yaklaşım, 

her öğrencinin akademide kalıp yeni bir Aziz Sancar 

olmasını beklediğimiz veya onları klinik çalışmalara 

hazırlamadığımız anlamına gelmiyor. Aksine, çoğu 

öğrencimizin öne çıkan hekimler ve cerrahlar olarak 

topluma hizmet etmesini bekliyoruz. Fakat bir aile 

hekimi de en son tıp araştırmalarıyla kendini güncel 

tutmayı ve profesyonel gelişimini kariyeri boyunca 

sürdürmeyi bilmelidir. Keza, bir cerrah, ameliyatlarında 

karşılaştığı bir sorunun cevabını araştıracak veya diğer 

araştırmacılara taşıyacak vizyona sahip olmalıdır. 

Bize göre en önemlisi budur ve tüm öğrencilerimizin, 

Geleceğin Lokomotifi Tıp Eğitimi ve
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Mühendislik Fakültesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat 

Fakültesi veya Fen Fakültesi’nden bir öğretim 

üyesiyle birlikte çalışabilirler. Araştırma yapmayı 

öğrenmek, esasında, bir sorunu tariflemeyi 

ve cevaplandırmak için uygun yöntemi bulmayı 

öğrenmek demektir. Dolayısıyla bir araştırma 

projesi tıpla ilgili olduğu kadar iktisat, işletme, 

sosyoloji, davranış bilimleri veya başka herhangi 

bir alanla da ilgili olabilir; zira hepsinin tıpla 

bir şekilde bağlantısı vardır. Sorgulayıcı soru 

sorma ve cevabını bulma prensibini öğrendiğinde, 

verdiğiniz didaktik nitelikte bir ders de olsa, 

öğrenciler öğrenmeye dair çok farklı bir bakış 

açısı geliştiriyor. Tıpta her zaman ezberlenecek 

çok şey vardır fakat ezber sadece analitik 

ve eleştirel düşünceyle birlikte olduğu sürece 

faydalıdır. Yeni bir teorik veya pratik beceriyi 

öğrenirken öğrencilerimiz ezberden ziyade 

sorgulayarak, nedenini araştırarak öğrenmeye 

gayret eder; ki bu sorgulayıcı düşünce yapısı bizim 

öğrencilerimizin başarısında gerçekten kritik 

noktalardan biridir. Ayrıca, öğrenci ve öğretim 

üyelerinin birlikte çalışmasıyla gerçekten etkisi 

yüksek, insan refahına katkısı olan araştırmaların 

yürütüldüğü bir ekosistem oluşmaya başlıyor. 

Sağlık alanında araştırmalarımızın öncelikli 

üç temel alanı var: kanser, nörobilim ve yeni 

enfeksiyonlar. Kanser tüm dünyada inmeden sonra 

en fazla ölüme neden olan hastalıkların başında 

geliyor. Milyonlarca hasta ve hasta yakını için 

yarattığı ızdırabın yanında sosyoekonomik yükünü 

–gelişmekte olan ya da gelişmiş– tüm ülkelere 

hissettiriyor.

İkinci önemli araştırma alanımız ise nörobilim. 

Nörobilim, gelecek 50 yılda belki de tüm diğer 

araştırma alanlarını besleyecek ve anlamaya ihtiyaç 

duyduğumuz en önemli alan diye düşünüyorum. 

İnsan beyninin nasıl çalıştığının anlaşılması, 

karar alma algoritmaları kullanan tüm yapay zekâ 

uygulamalarında ve diğer teknolojik gelişmelerde 

belirleyici olacaktır. Örneğin, insansız araçlar 

yapmak istiyorsanız insan beynini anlamanız 

gerekir; sadece 

sürücünün değil yayaların 

da davranışlarını 

anlayabilmek için. 

Öte yandan nörobilim, 

mühendislikle etkileştiği 

teknoloji alanının 

yanı sıra Alzheimer, 

Parkinson, demans 

gibi “nörodejeneratif 

hastalıklar” dediğimiz 

ve beynin yaşlanmasından 

kaynaklanan 

hastalıkların tedavisinde 

anahtar rol oynuyor. 

Ortalama yaşam 

süresinin uzamasıyla 

birlikte bu hastalıklar 

da yaygınlaşıyor. Şöyle 

örnek vereyim; sadece 

Alzheimer hastalığı 

için gelecek 40 yılda 

harcanacak kaynağın 

en az 15 trilyon dolar 

olacağı hesaplanmış 

durumda. Doğal olarak 

çok ciddi bir yük, bütün 

dünya için.

verimliliğimizi ayarlamak için her sene sonunda çoklu 

geri bildirim mekanizmaları kullanıyor, müfredatımızı 

yeniliyoruz. Buna ek olarak, Koç Üniversitesi’nin 

eğitim felsefesinin temelini oluşturan Çekirdek 

Program, tıp öğrencilerimiz için de çok önemli; 

hem insani bilimlerde sağlam bir temel edinmelerini 

hem de diğer fakültelerden öğrencilerle ve diğer 

disiplinlerle etkileşim halinde olmalarını sağlıyor. 

Tıp fakülteleri genelde diğer fakültelerden ayrı ve daha 

içe dönüktür; Çekirdek Program, öğrencilerimizin 

tüm öğrencilerle ve genel olarak üniversiteyle 

iletişim kurmasını birinci sınıftan itibaren sağlıyor. 

Bu yaklaşımımız, üniversitede yeşertmek istediğimiz 

geniş bakış açısı ve disiplinerarası iş birliği için 

vazgeçilmez bir unsur. 

Bütün bunların yanı sıra, her yıl binlerce ayakta 

ve yatan hastaya hizmet veren Koç Üniversitesi 

Hastanesi, aynı zamanda tam teşekküllü 

ve en ileri teknolojik altyapıya sahip bir eğitim 

ve araştırma hastanesidir. Bu da öğrencilerimize 

ve araştırmacılarımıza –en azından Türkiye’deki 

vakıf üniversiteleri arasında– son derece ayrıcalıklı 

bir konum sağlıyor. 

ihsan solaroğlu Umran Hoca ve Şükrü 

Hoca’nın söylediklerini tamamlayıcı birkaç 

şey söyleyebilirim araştırmayla ilgili. 

Öğrencilerimiz ikinci sınıftan itibaren zamanının 

yüzde 20’sini araştırmaya ayırır, bu da teorik 

ya da klinik bazda yapılan eğitimin haftada 

bir günüdür. Öğrenci haftada bir tam gün, başka 

hiçbir şey yapmak zorunda olmaksızın kendini 

araştırmaya adayabilir. Tüm öğrencilerimizin 

bir araştırma programına katılması zorunludur. 

Ancak bu araştırmanın Tıp Fakültesi’nde 

olması şart değildir, üniversitenin herhangi 

bir fakültesindeki araştırmaya katılabilirler. 

Koç Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’ndeki eğitimin 

multidisipliner yaklaşımı, 

hem akademik hem de 

sosyal hayatta çok yönlü 

düşünmemi sağladı. Nitelikli 

bir hekim olmak için 

sadece bir tıp öğrencisinin 

sorumluluklarını yerine 

getirmenin yeterli 

olmadığının, farklı 

disiplinlerle iş birliğinin 

öneminin farkına vardım. 

Böylece çok daha çeşitli 

sosyal aktivitelere zaman 

ayırmayı ve zamanı iyi 

planlamayı öğrendim.

Gizem Uzunköprü
tıp fakültesi 5. sınıf 
öğrencisi
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şükrü dilege Tıp Fakültemizde uyguladığımız 

eğitim sistemi konusuna birkaç ekleme daha 

yapabilirim. Eğitimde sınıf ortamını didaktik 

öğretme ve öğrenmeden ziyade tartışma için 

kullanıyoruz. Öğrencilerimizin zorunlu okumaları 

dersten önce yapmalarını ve derse geldiklerinde 

konuyu tartışmaya ve sorularını sormaya 

hazır olmalarını bekliyoruz. Ayrıca geleneksel 

tıp eğitiminde büyük yer tutan standart sınav 

sayılarını azaltarak “objektif yapılandırılmış 

klinik sınav” sistemini uyguluyoruz. Öğrencilerin 

klinik bilgilerini sadece teorik olarak değil, 

verilen senaryolara göre hasta davranışları 

sergileyen oyuncuların bulunduğu simülasyon 

ortamlarında değerlendiriyoruz. İleri Öğrenme 

Merkezi’ndeki farklı istasyonlarda öğrencilerin 

çeşitli bilgileri ve becerileri sınanıyor. Sınav 

sorumluları, öğrencinin etkileşimini tek yönlü 

bir cam duvardan izlerken tüm öğrenci-hasta 

iletişimi kameralarla kaydediliyor ve öğrencinin 

daha sonra bu kayıtları izleyerek kendini 

geliştirmesine olanak sağlanıyor.

Üçüncü öncelikli alanımız ise yeni enfeksiyonlar. 

Domuz Gribi, Kuş Gribi, Kırım-Kongo 

hastalığı gibi pek çok yeni enfeksiyon hastalığı, 

son zamanlarda gördüğümüz gibi, küresel 

hareketlilik ve artan hava ulaşımı nedeniyle hızla 

yayılabiliyor. İstanbul, coğrafi konumu gereği 

hem Doğu ile Batı’nın hem de Kuzey ile Güney’in 

kesişim noktasında bulunuyor. Dolayısıyla, 

enfeksiyon hastalıklarının araştırılması ve çözüm 

üretilmesi çalışmaları Türkiye için son derece 

kritik bir görev.   

Elbette moleküler araştırmalar, temel bilimlerle ilişkili 

tüm araştırmaların önemli bir boyutunu oluşturuyor. 

Kanser, nörobilim ve enfeksiyonlara odaklanmış 

olmamız, Türkiye’de yaygın olarak rastlanan 

metabolik, endokronolojik ve otoimmün hastalıklarla 

ilgilenmediğimiz anlamına gelmiyor. Ancak daha 

hızlı sonuçlara ulaşabilmek için şu anda bu üç alanda 

araştırmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. 

umran inan Evet, başka alanlara göre genetik görece 

yeni bir bilim dalı sayılır, bu nedenle küresel anlamda 

tıp bilimine katkı yapacak büyük bir potansiyele 

sahip. Önceden bu tür araştırmalar çoğunlukla 

ABD ve Avrupa’da bulunan sayılı araştırma merkezinde 

yapılabilirdi. Türkiye geçmişte hem gereken Ar-Ge  

altyapısına hem de yeterli sayıda dünya çapında 

araştırmacıya sahip değildi ama artık durum farklı. 

Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma 

Merkezi’nin (KUTTAM) kurulmasıyla şu anda 

tüm bu alanlarda en yeni araştırmaları yapabilecek 

konumdayız. Bu yatırımlar üniversitemizin yetiştirdiği 

dimağlar ile bir araya geldiğinde, 10-20 sene sonra 

dünyayı sarsacak bir buluşun sahibinin ya da amansız 

bir hastalığın çaresini bulan isimlerin büyük 

titizlikle seçilmiş öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz 

ve mezunlarımız arasından çıkabileceğine inanıyorum.

Geleceğin Lokomotifi Tıp Eğitimi ve
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sınıfta belirli alanlarda profesyonel sınav sistemine 

geçiyoruz. Öğrenme hedefleri evrenseldir; ABD’de 

de, İngiltere’de de, Türkiye’de de. Dördüncü sınıftaki 

bir öğrencinin iç hastalıklarıyla ilgili bilmesi gereken 

bilgi evrenseldir. O bilgiyi aktarırsanız, sonrasında 

sınamasını bağımsız bir gözle profesyonel sınav 

yapıcıya yaptırabilirsiniz. Bunun ön denemelerini 

geçen yıl yaptık. Sınav soruları genellikle derste 

anlatılan konulara göre oluşturulduğundan, 

bu profesyonel sınavlardan çıkacak sonuçlardan 

başta biraz endişeliydik. Ama ilk denemenin 

ardından hem öğretim üyelerinden 

hem de öğrencilerden olumlu geri bildirimler 

aldık. Sınav yapıcıyla ders anlatıcıyı ayırdığınız 

zaman birbirlerini kontrol edebilme, eksiklerini 

görebilme şansı da vermiş oluyorsunuz. Geçen 

sene kadın doğumda uyguladık bu sistemi; bu sene 

genel cerrahide, iç hastalıklarında ve pediatride 

de geliştireceğiz. Bu sınavlar ayrıca dünyanın diğer 

başarılı fakülteleriyle kendimizi kıyaslamamıza 

da imkân veriyor. 

Eğitim yaklaşımımızın bir diğer önemli boyutu, 

beşinci yılda tıp öğrencilerine sunduğumuz geniş 

seçmeli ders seçeneğidir; böylece öğrencilerimiz, 

mezun olup uzmanlıklarına geçmeden önce 

ileride hayal ettikleri mesleki alt gruplarda 

seçmeliler alarak konuları deneyimleyebiliyorlar. 

Seçmeli programımız, Ulusal Tıp Eğitimi 

Akreditasyon Kurulu tarafından örnek gösterilen 

bir programdır.  

ihsan solaroğlu Geleneksel duvarların 

ve bariyerlerin yıkılması burada önemli 

bir faktördür. Türkiye’deki tıp fakültelerinde 

mühendis kökenli öğretim üyeleri yoktur, bizde var. 

Mühendis olanlar var, fen bilimi kökenli olanlar 

var ve giderek de bütün hevesimiz çok farklı 

altyapılardan gelen öğretim üyelerini Tıp Fakültesi 

içerisinde hem araştırma hem de eğitim 

içinde bir araya getirmek ve o harmoniyi 

tetiklemek, hızlandırmak haline gelmiştir. Bazı 

öğretim üyelerimizin hem Tıp Fakültesi’nde 

hem Mühendislik Fakültesi’nde pozisyonları var. 

Örneğin enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili araştırma 

projelerimizden biri, Sağlık Bakanlığı’dan alınan 

yaklaşık 400 milyon reçetenin analiz edilmesiyle 

bir hastaya ne zaman ne olduğunu yüksek kesinlikle 

belirleyebilmeyi amaçlıyor. Bu önemli proje 

aynı zamanda bir “büyük veri” analizi projesidir 

ve ancak mühendislik alanındaki becerilerin, tıptaki 

becerilerle birleşebildiği bir ortamda çözülebilir.

Öğrenciler ayrıca “360 derece değerlendirme” 

dediğimiz bir sisteme tabi. Öğrencinin performansı 

ve davranışları klinik gözetmeni, hocası, eğitim 

hastanesinde birlikte çalıştığı hemşireler, akranları ve 

hastaları tarafından değerlendiriliyor. Gerçek hayata 

en yakın olabilecek senaryodur bu. Tüm sınavlar 

İngilizce yapılır, anadili İngilizce olan (İngilizce 

Dil Hazırlık Okulu öğretim üyelerinden oluşan) 

oyuncular kullanılır; böylece üniversitemizde 

yetişen bir tıp öğrencisi dünyada herhangi bir yerde 

araştırma yapabilir ve çalışabilir yetkinliklerle mezun 

olur.

Tüm bunların altında, derslerimizi ve sınavlarımızı 

önceden belirlediğimiz öğrenme hedeflerine göre 

modelliyor oluşumuz yatıyor. Dolayısıyla öğrenciye 

bilgi yığmak yerine, her öğrenme hedefi için 

gereken bilgiyi veriyoruz. Bu sene ilk defa dördüncü 
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Geleceğin Lokomotifi Tıp Eğitimi ve

Araştırmaları Üzerine

umran inan Burada değinmemiz gereken bir başka 

önemli konu da delegasyon; buna çok büyük 

önem veriyoruz. İnsan en çok ve en güzel şeyleri 

en serbestken üretir. Bünyemize kattığımız öğretim 

üyelerimizi çok büyük özenle seçiyoruz; işe alım 

komiteleri kuruyor, dünya çapında arama yapıyor 

ve bağımsız referanslar alıyoruz. Ondan sonra 

da yollarından çekiliyoruz. Ben dekanlarımızın 

omzundan bakmam, onlar da öğretim üyelerinin; 

Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet de benim omzumdan 

bakmaz. Delege etmek demek, söz konusu kişinin 

işi yapmaya en yetkin kişi olduğuna ve elinden gelenin 

en iyisini yapacağına güvenmektir. Profesyonel 

hiyerarşiler çoğunlukla gelişimi engeller. Bu yaklaşım, 

Türkiye gibi kıdeme ve otoriteye itaat kültürü olan 

ülkelerde özellikle geçerlidir. Bu sene otuz kadar 

öğretim üyesi işe aldık. Oryantasyonları sırasında 

onlara şunu söyledim: “Ne olur isyankâr olun! Sizin 

buraya uymanızı beklemiyoruz; bu üniversiteye 

getireceğiniz yeniliğin peşindeyiz.” Nitekim bunu 

söyleyebilmemin önemli bir nedeni, tüm terfi 

kararlarında, fakültedeki diğer kıdemli öğretim 

üyelerini değil, harici referansları kullanmamızdır. 

Her yeni atama ve terfide, yurt dışında önde gelen 

üniversitelerdeki güvendiğimiz danışmanlardan 

görüş alırız. Gerçekten en iyiler arasına katılmak 

istiyorsak, ki elbette amacımız budur, her an eski 

normları yıkmaya, eğitim ve araştırmada mükemmeli 

yakalamanın yeni ve daha iyi yollarını bulmaya hazır 

olmamız lazım. Eski köye yeni âdet getirmeye hevesli 

olmazsak bilim ve özellikle de tıptaki olağanüstü hızlı 

gelişmelere ayak uydurmamız, bu gelişmelere katkı 

ve öncülük yapmamız mümkün olmaz. 

Aynısı nesiller arası ilişkiler için de geçerli. 

Öğrencilerden derslikte, laboratuvarda ve klinikte 

gerçek anlamda katkıda bulunmalarını bekliyoruz; 

sadece onlara söyleneni alıp tekrar etmelerini değil. 

Belki 19-20 yaşındaki lisans öğrencileri deneyimsiz 

olabilir, belirli bir konu hakkında neredeyse hiçbir 

bilgisi olmayabilir; ama tam da bu nedenle, kavrayışları 

henüz katı görüşler halini almadığı için alışılmadık, 

ilginç sorular sorabileceklerdir. Her fırsatta, 

bir üniversitenin “nesiller arası bir buluşma” olması 

gerektiğini söylerim. Onların genç ve esnek zekâlarına, 

taze bakış açılarına, yeni sorularına ihtiyacımız var. Bu, 

gençlerimiz için sadece bir fırsat değil yükümlülüktür 

de; herkesin, elinden gelenin en iyisini yapmaya 

çalışması ve kendi özel yeteneğini bu ortak çabaya 

katması gerekiyor. 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluş 

kararı, benim rektör olarak göreve başlamamdan 

kısa bir süre önce alınmıştı. Tıp ile hiç alakam 

olmamasına rağmen bunu duyduğumda 

çok heyecanlanmıştım, onun getirdiği bu önü açık 

ve hiç bitmeyecek potansiyel heyecan vermişti. 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi, 

tüm üniversitede özgün ve etkisi yüksek 

araştırmalar yapma potansiyelimizi olağanüstü 

bir şekilde açığa çıkardı. Bunun, yaklaşık elli 

yıldır kendini sağlık, eğitim ve kültür alanlarında 

insanlığa ve ülkemize hizmet etmeye adamış 

Vehbi Koç Vakfı’nın kuruluş amaçlarının 

yansıması; buradan yetişecek hekimlerin, çıkacak 

araştırmaların da bu hizmet anlayışının en doğal 

sonucu olduğunu düşünüyorum. ◆
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koç üniversitesi 

Ekonomi Bölümü mezunuyum. 2002 

yılında üniversiteye ilk gelişimi 

hatırlıyorum. Kampüse girdiğim 

zaman çok etkilenmiştim. 2011’de 

Koç Üniversitesi’ne tekrar 

geldiğimde artık üniversitenin 

bir çalışanıydım. Aradaki birkaç 

sene içinde büyük bir değişim 

gözlemledim. Sorumlu olduğum 

Uluslararası Programlar Ofisi 

de bu değişimin parçalarından 

biri. Öğrenci olduğum 

dönemde değişim programları 

Dünyalar Arasında 
Köprülerin  
Kurulması İşi

burcu sarsılmaz coşan uluslararası 
programlar ofisi direktörü Burcu Sarsılmaz Coşan, 

lisans eğitimini Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde 

tamamladı, yüksek lisansını Avustralya’daki Monash 

Üniversitesi’nden Uluslararası İşletme alanında aldı. 

2011’de Koç Üniversitesi’nde çalışmaya başlamadan 

önce PFI Middle East, Deloitte gibi şirketlerde 

çalıştı. 2016’dan beri direktörlüğünü üstlendiği 

Uluslararası Programlar Ofisi’nde daha önce 

uluslararası ortaklık geliştirme koordinatörü 

ve idari müdür gibi görevlerde bulunarak 

üniversitenin uluslararası iş birliklerinin 

ilerletilmesine katkıda bulundu.

Bilim ve sanat, itibar 
görmediği toplumları 
terkeder. 
İbn Sînâ (980-1037)

Burcu Sarsılmaz Coşan
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iki kişinin çalıştığı küçük bir ofisti. Çok az öğrenci 

değişim programıyla yurt dışına giderdi, sınıflarda 

da çok az yabancı öğrenci vardı.

Rektörümüz Umran İnan uluslararasılaşmaya 

çok önem veriyor. Bu doğrultuda 2009’da yeni 

bir ekibin kurulmasını onaylamasıyla iki kişilik ekip 

büyüdü. Şu anda ofisimizde on kişi çalışıyor ve üç ayrı 

alt birimimiz var: Değişim Programları ve Ortaklıklar; 

Uluslararası Projeler, Programlar ve Pazarlama; 

Uluslararası Topluluk Ofisi.

Değişim Programları ve Ortaklıklar üzerine çalışan 

arkadaşlarımız, yurt dışındaki üniversitelerle 

ortaklıkların geliştirilmesi, var olan ortaklıkların 

yönetilmesi, gerekiyorsa sonlandırılması veya 

yenilenmesi işlerini yürütüyor. 50’den fazla ülkeden 

260’tan fazla kurumla ortaklık anlaşmalarımız 

bulunuyor. Değişim Programları çerçevesinde 

öğrencilerimize farklı programlar sunuyoruz. Küresel 

Değişim (Global Exchange), Erasmus+ , Erasmus+ 

Worldwide ve Yaz Değişimi (Summer Exchange) 

programları kapsamında yabancı öğrenciler bir dönem 

ya da bir akademik yıllarını Koç Üniversitesi’nde 

geçirmek üzere değişime gelirken üniversitemizin 

öğrencileri de yurt dışında partnerimiz olan kurumlara 

değişime gidiyorlar. 

Uluslararası Programlar Ofisi olarak ortaklıklar 

geliştirirken ana sorumluluğumuz öğrenci 

değişimi, ancak bu görüşmeler sırasında 

üniversitelerle farklı konuları da değerlendiriyoruz. 

Bunlardan biri de ortak/çift diploma programları. 

Bu doğrultuda fikirleri geliştirip uygun zemini 

hazırlayarak ilgili enstitüye teslim ediyoruz, 

gerektiğinde destek oluyoruz. Bunun dışında 

öğretim üyesi değişimleri için araştırma 

anlaşmaları da yapıyoruz. İlgili fakültemizle 

karşıdaki kurum arasındaki iletişimi sağlıyor 

ve öğretim üyelerimizin değişim koşullarının 

zeminini hazırlıyoruz. Koç Üniversitesi 

idari personeli de değişim programlarından 

faydalanabiliyor. Daha fazla sayıda ve farklı 

departmanlardan kişilerin değişim programları 

Dünyalar Arasında 

Köprülerin Kurulması İşib a ğ l a n t ı
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kapsamında yurt dışındaki kurumlara gitmesi 

ve yurt dışındaki kurumlardan gelen idari 

personeli üniversitemizde misafir etmesi, 

kurumlar/kişiler/birimler arası iyi örneklerin 

paylaşımına ve üniversitemizde sunulan 

hizmetlerin uluslararasılaşmasına olanak sağlayan 

etmenlerden.

Uluslararası Projeler, Programlar ve Pazarlama 

birimi güncel ihtiyaçları takip ederek bunlara uygun 

programlar geliştiriyor. Örneğin, hem yabancı 

hem de Koç Üniversitesi öğrencilerinin bir dönem 

ya da akademik yıldan ziyade daha kısa uluslararası 

programları tercih etmeleri yönünde bir eğilim 

görmeye başladık. Bu tercihte elbette masraflar 

da etkili oluyor. Bu birimdeki arkadaşlarımız 

bu doğrultuda programlar geliştiriyorlar. Aynı 

zamanda yurt dışındaki partnerimiz olan 

üniversitelerden, kendi öğrenci grupları için özel 

Dünyalar Arasında 

Köprülerin Kurulması İşib a ğ l a n t ı
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buna yönelik yapılandırılmış ve yapılandırılmamış 

sosyal aktivitelerle ve programlarla onları bir araya 

getiriyoruz. Bu birim aynı zamanda uluslararası 

öğretim üyelerine ve öğrencilere oryantasyon 

programları düzenlemekten de sorumlu. Uluslararası 

öğretim üyelerinin ve öğrencilerin üniversitemize 

ve ülkemize uyumunu kolaylaştırmak ve yaşam 

süreçlerine destek olmak için çok çeşitli kaynaklar 

geliştirdik. Önümüzdeki dönemde en önemli 

hedefimiz, kurumumuz genelinde uluslararası iletişim 

ve çeşitliliğin önemine yönelik daha fazla farkındalık 

yaratmak ve bu doğrultuda farklı birimlerle ortak 

çalışmalar yapmaktır.

Koç Üniversitesi uluslararasılaşmaya “geleneksel 

uluslararasılaşma”nın çok dışında bakarak 

Türkiye’deki kurumlar arasında farklılığını ön plana 

koyuyor. Tam bir uluslararasılaşmaya, yabancı 

öğrenci temini ya da değişim programlarının 

yanı sıra araştırmanın, eğitimin ve sunulan 

hizmetlerin de uluslararasılaştırılmasıyla 

ulaşılabileceğine inanan bir kurumuz. Bu doğrultuda 

Koç Üniversitesi’nde geçtiğimiz sene itibarıyla birçok 

birimin katkısıyla bir uluslararasılaşma stratejisi 

oluşturuldu. Üç senelik bir planımız var ve konulan 

stratejik hedeflere bütün birimlerin ve fakültelerin 

katkı sağlaması büyük önem arz ediyor.

Hedefimiz net: daha fazla öğrenci, akademisyen ve idari 

personel değişimi, daha çok sayıda ve farklı milletten 

uluslararası öğrenci, daha kapsamlı ve daha etkin 

uluslararası iş birlikleri, daha fazla ortak araştırma 

çalışmaları, daha çok sayıda yüksek nitelikli ortak 

akademik programlar ve farklı kültürlere daha açık 

ve kapsayıcı yaklaşımlar. Koç Üniversitesi olarak 

kapsamlı uluslararasılaşma uzun vadeli stratejik 

hedefimizdir; bu konuda da “mükemmeliyet merkezi” 

olma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. ◆

olarak tasarlanmış 

program geliştirme 

talepleri de alıyoruz. 

Buna ek olarak 

partnerlerimizle 

ortak kısa dönemli 

programlar geliştirmek 

de yine bu ekibin 

sorumlulukları arasında. 

Bu birimin çalışma 

alanı kapsamında 

aynı zamanda Avrupa 

Gençlik Projeleri 

yapıyoruz. Bütün 

bu programların yanı 

sıra özellikle Öğrenci 

Dekanlığı için oldukça 

değerli olan “Küresel 

Öğrenme ve Liderlik 

Programı”nı (Global 

Learning and Leadership 

Program, GLLP) 

da bu departmanımız 

yürütüyor. GLLP, belli 

bir değerlendirme 

süreci sonunda başarılı 

olmuş öğrencilerimizin 

dâhil olduğu, 21. yüzyıl 

dünyasında başarılı 

olabilmek için bireysel ve profesyonel yetkinlikler 

kazandıkları bir uzmanlaşma programıdır. GLLP, 

Koç Üniversitesi öğrencilerine müfredata ek olarak 

deneyimsel bir öğrenme tecrübesi yaşatmaktadır.

Uluslararası Topluluk Ofisi, son yıllarda uluslararası 

öğrenci sayısının yanı sıra uluslararası akademik 

ve idari personel sayısının da artışıyla birlikte, 

onların ihtiyaçlarına cevap vermek için kuruldu. 

Kuruluş amacı uluslararası topluluğun ikamet 

ve oturma izinleri gibi bürokratik süreçlerini takip 

etmekti. Ancak son iki senedir başka ihtiyaçların 

da ortaya çıkmasıyla birlikte bu birimin görev 

ve sorumluluk alanı da genişledi. Bunlardan 

en önemlisi entegrasyon. Örneğin ululuslararası 

öğrencilerimiz kendi millî grupları içinde kalmayı 

tercih ediyor ve diğer uluslararası öğrenciler 

ya da Koç Üniversitesi öğrencileriyle bir araya 

gelemiyor. Bunun sebeplerini tespit etmek için 

anketler ve odak grup çalışmaları yapıyoruz. Ardından 

Koç Üniversitesi’nin 

her şeyden önce üst düzey 

bir marka değerinin 

olduğunu düşünüyorum. 

Bu marka değeri önünüze 

pek çok kapı açıyor; yine 

de o kapılardan girebilmek 

kişinin kendisine bağlı. 

Hem akademik konularda 

çevremi genişletme 

hem de sosyal aktiviteler 

vasıtasıyla çok değerli 

kişilerle tanışma, sohbet 

etme ve çalışmalarından 

haberdar olma fırsatı buldum. 

Bu her şeyden önce kendimin 

farkına varmamı sağladı.

Güngör Alp Oktuğ
bilgisayar mühendisliği 
ve ekonomi bölümleri 4. sınıf 
öğrencisi; ekonomi kulübü 
eş başkanı (2017-2018)

Dünyalar Arasında 

Köprülerin Kurulması İşib a ğ l a n t ı





bir araştırma üniversitesi 

olarak en önemli önceliğimiz, özellikle lisansüstü 

düzeyinde, sadece yerelde değil uluslararası 

boyutta en iyi öğrencileri üniversitemize çekmektir. 

Üniversitenin Uluslararası Öğrenci Temini Birimi 

olarak, istisnai uluslararası yetenekleri belirliyor 

ve onların Koç Üniversitesi’nde tam zamanlı öğrenci 

olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu da, üniversiteyi 

dünya çapında bilinir kılmak ve küresel olarak 

mükemmeliyetle eş tutulmamızı sağlamak için yurt 

dışında düzenli ve yoğun bir şekilde tanıtım ve marka 

farkındalığı çalışmaları yapmamız anlamına geliyor. 

2012’nin sonunda ortaya çıkan bu görevi başta 

Uluslararası Programlar Ofisi yürütüyordu, ardından 

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu 

Rektör Yardımcılığı Ofisi altında 

üç kişilik bir ekibe evrildi.

Koç Üniversitesi’nin dünya 

genelinde 260 üniversiteyi bulan 

çok büyük bir ortaklık ağı var; 

bu üniversitelerin çoğu Avrupa 

ve ABD’de, fakat Asya’da da, 

özellikle Çin, Endonezya, 

Tayland, Kore, Hindistan 

ve Pakistan’daki, ayrıca 

daha az oranda da olsa 

Latin Amerika 

ve Orta Doğu’daki 

ortaklıklarımızın 

sayısı gittikçe 

artıyor. Bu ülkeler 

artık stratejik 

olarak önemli 

görülüyor çünkü 

buralardan çok yetenekli ve coğrafi hareketliliği olan 

öğrenciler çıkıyor. Öğrenci değişim programıyla 

bu üniversite ağından gelen öğrencilerimiz, 

Koç Üniversitesi’nde genellikle çok iyi bir deneyim 

Dünya Çapında  
Bir Araştırma Üniversitesi  
İçin Uluslararası  
Öğrencilerin Önemi Üzerine

Aslında işin özü şu: 
Tüm hayatlar 
birbirine bağlıdır. 
Hepimiz kaçınılmaz 
bir karşılıklılık ağına 
takılmış, kaderin 
tek bir giysisiyle 
bağlanmış 
durumdayız. 
Bir kaderi etkileyen 
şey, dolaylı olarak 
tüm kaderleri etkiler.

‒Martin Luther King Jr., 24 Aralık 1967, Atlanta

Melissa Abache

1 1 7

melissa abache uluslararası öğrenci temini yöneticisi Melissa Abache, 

Koç Üniversitesi’ne 2014 yılında katıldı. Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı 

Ofisi altında, Uluslararası Öğrenci Temini ekibindeki meslektaşlarıyla birlikte, 

Koç Üniversitesi’nin uluslararası pazarlama faaliyetlerini ve uluslararası 

öğrenci alımı süreçlerini yönetiyor. Anlaşmalı üniversitelerle yeni 

uluslararası araştırma iş birlikleri ve ortak diploma programları 

geliştirilmesini sağlıyor. Abache, 2014-2016 yılları arasında Avrupa 

Birliği tarafından fonlanan ve yükseköğretim kurumlarının 

uluslararasılaşmasında veri kullanımını iyileştirmeyi hedefleyen 

Eramus+ projesi “HEIDA”nın koordinatörlüğünü üstlendi, üniversitenin 

ilk Stratejik Uluslararasılaşma Planı’nın (2017-2020) geliştirilmesine 

öncülük etti. Ayrıca Türkiye’de yapılan en iyi araştırmaları dünya 

çapındaki diğer üniversitelerle buluşturmayı amaçlayan 

Internationalization of Turkish Research Universities (Türk 

Araştırma Üniversitelerinin Uluslararasılaşması) grubunun 

kurucu üyelerindendir. Aslen Venezuela’nın Caracas 

kentinden olan Melissa Abache, lisans eğitimini Universidad 

Simón Bolívar’da Şehir Planlaması, yüksek lisans eğitimini 

London School of Economics and Political Science’ta Çevre 

ve Kalkınma Çalışmaları üzerine tamamladı. 
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yaşıyor ve kendi ülkelerinde ve üniversitelerinde diğer 

öğrencilere ve öğretim üyelerine karşı bizim elçilerimiz 

oluyorlar. Dolayısıyla mevcut üniversite ortaklık ağımız, 

lisansüstü programlar açısından önemli bir başvuru 

kaynağı oluşturuyor. 

Tam zamanlı uluslararası öğrenci temini için diğer 

bir önemli kaynak ise sponsorlu öğrenci programları 

olarak da bilinen uluslararası burs programları. Yurt 

dışı vakıflarla veya devlet kurumlarıyla programlar 

oluşturmaya çalışıyoruz ki en iyi öğrencilerini 

Koç Üniversitesi’ne yönlendirebilsinler. Şu anda 

Çin, Pakistan, Kazakistan, Kolombiya, Suriye ve Orta 

Doğu’nun da içinde bulunduğu on tane uluslararası 

burs programımız mevcut. Bazı burslar tümüyle yabancı 

kurum tarafından fonlanıyor, yani öğrencinin eğitim 

ücreti, yurt masrafları, aylık giderleri gibi tüm ihtiyaçları 

karşılanıyor; bazı burslarda ise Koç Üniversitesi’nin 

eğitim ücretinde yaptığı indirim ve kurumun 

yaşam ve konaklama masraflarını karşılamasıyla 

karşılıklı olarak sağlanıyor. Bu kanalın ek bir avantajı, 

ön elemeden geçen adayları saptaması; öğrenciler 

hâlihazırda kendi ulusal burs ajansları tarafından 

dikkatle incelenmiş oluyor, bu sayede biz de gerçekten 

her ülkenin en iyi öğrencilerini alabiliyoruz. 

Bu model, Amerika ve Avrupa’daki üniversitelerde 

çok yaygın bir uygulama olmakla birlikte, Türkiye’deki 

yükseköğretim kurumları arasında görece yeni bir süreç. 

Hem lisans hem lisansüstü düzeyde uluslararası kabul 

sürecimiz, adaya bütüncül bir açıdan bakan bir komite 

tarafından yürütülüyor; lise veya üniversite notları, 

müfredat dışı faaliyetler, deneyim, yayınlar, uluslararası 

standart test sonuçları vb. birlikte değerlendiriliyor. 

Son elemeye kalan adaylar mülakata alınıyor 

ve ardından kabul edip etmeme kararı veriliyor. Kabul 

sürecimiz çok titiz ve seçici, bu yönüyle bizi ülkedeki 

ve bölgedeki pek çok üniversiteden ayırıyor.

Geçtiğimiz beş yılda, Türkiye üniversite eğitimi için 

daha çekici bir hale geldi. 2013’te Türkiye’de yaklaşık 

10 bin uluslararası öğrenci varken, 2017-2018 resmî 

istatistikleri yaklaşık 125 bin öğrenci gösteriyor. 

Bu çok büyük bir artış, ancak yeni gelişen eğitim 

merkezleriyle kıyaslandığında uluslararası standartlara 

göre hâlâ düşük bir sayı. Türkiye hükûmetinin 2023 

için hedefi 200 binin üzerinde öğrenci sayısına 

ulaşmak. Bu ulaşılması oldukça zor bir hedef ancak 

çoğu üniversite bunu başarmak için katkıda bulunmaya 

çalışıyor.

Ne var ki, üniversitemizin uluslararası kayıt 

sayılarını artırmaktan önce bizim için önemli olan 

nitelik; binlerce öğrenci almaktansa her ülkeden 

en iyi öğrencileri almayı tercih ediyoruz. Böylece 

dünyada markalaşmış tüm araştırma üniversiteleriyle 

rekabet ediyoruz. Tercih ettiğimiz adaylar Yale, 

Princeton, Harvard, Oxford, LSE gibi üniversitelerden 

kabul alabilecek öğrenciler. Elbette ki bunlar büyük, 

marka üniversiteler; fakat özellikle doktora öğrencileri 

için önemli olan deneyim ve en az dört yıl birlikte 

çalışacakları danışman öğretim üyesiyle uyumdur. 

Biz de bunu, yani öğretim üyelerimizin yetkinliğini, 

araştırma laboratuvarlarını, üzerinde çalıştıkları 

projeleri, ağlarını ve bağlantılarını vurguluyoruz. 

Tüm bunlar yüksek lisans ve doktora öğrencileri 

için çok önemli çünkü nihayetinde istedikleri, 

b a ğ l a n t ı
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iyi akademik pozisyonlar elde etmek veya endüstride 

güçlü araştırma ve geliştirme programlarında 

çalışmak. 

Hedef aldığımız ülkelerin çoğunda, lisans ve lisansüstü 

adayları açısından maliyetler de göz önüne alınan 

önemli bir faktör; zira Amerika ve Birleşik Krallık’la 

karşılaştırıldığında, Türkiye’de yaşam masrafları 

çok daha düşük. Özellikle Orta Doğu ve Orta Asya 

ülkeleri için kültür bir diğer önemli faktör oluşturuyor; 

Türkiye’yi öğrencilerini hoş karşılayan, güvenli 

bir yer olarak görüyorlar. Elbette bir de İstanbul’un 

çekici yanı söz konusu. Kentin yurt dışında 

olumlu bir imajı var ve çoğu uluslararası öğrenci, 

on beş milyonluk bu canlı şehirde ve dünya çapında 

bir kampüs ortamında yaşayacak olmaktan heyecan 

duyuyor.

Ülkeye dair algı kilit önemde ve bunun içine 

pek çok şey giriyor. Türkiye popüler bir turizm bölgesi 

ve yeni bir uçuş noktası açılmasının veya popüler Türk 

dizilerinin uluslararası öğrenci ilgisindeki artışta etkisi 

olduğunu görüyoruz.

Lisansüstü düzeyde uluslararası öğrencilerin 

en yoğun talep gösterdiği konular, özellikle 

Mühendislik programlarımız için, fen ve teknoloji 

üzerine. Ayrıca, tarihî ve siyasi anlamda bu konuları 

Dünya Çapında Bir Araştırma Üniversitesi İçin

Uluslararası Öğrencilerin Önemib a ğ l a n t ı
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Türkiye’de çalışmanın önemi açısından ABD, Avrupa 

ve Asya’dan başvuran uluslararası öğrenciler 

arasında Arkeoloji ve Sanat Tarihi ile Uluslararası 

İlişkiler gibi belirli sosyal bilimler programlarımıza 

yönelik yüksek bir ilgi söz konusu. Bu programların 

eğitim dilinin İngilizce olması, elbette uluslararası 

öğrenciler için büyük bir avantaj. 

Lisans düzeyinde Tıp Fakültesi’ne özellikle Orta 

Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden gelen yoğun 

bir talep var; zira kendi ülkelerinde karşılanmayan 

büyük bir talep söz konusu, dolayısıyla bu öğrenciler 

İngilizce olarak tıp okuyabilecekleri yurt dışı 

olanaklarına bakıyorlar ve Türkiye bu imkânı sağlıyor. 

Ne var ki, Tıp Fakültemiz görece küçük ve oldukça 

seçici, bu nedenle çok fazla başvuru almamıza 

rağmen uluslararası adaylar arasından çok az sayıda 

öğrenci kabul edebiliyoruz. Lisans düzeyinde 

ayrıca Uluslararası İlişkiler, Ekonomi ve İşletme 

Bölümlerimiz büyük ilgi görüyor.

Doktora seviyesindeyse, Koç Üniversitesi’ndeki 

uluslararası doktora öğrencilerinin oranı yüzde 

25. 2013’ten itibaren doktora öğrencisi sayımızda 

önemli bir artış oldu. Artık her sene yaklaşık 115 yeni 

doktora öğrencisi alıyoruz, ki bu sayı Türkiye’deki 

genç bir üniversite için oldukça yüksek. Lisans 

düzeyinde uluslararası öğrenci oranımız şu anda 

yüzde üç ila beş arasında ve 2017’den başlayarak 2023 

itibarıyla bu oranı yüzde 10’a çıkarmayı hedefliyoruz.

Koç Üniversitesi’ni ve programlarını uluslararası 

arenada tanıtmak için çevrimiçi pazarlama 

kanallarını, ilgili arama portallarını ve sosyal 

medyayı kullanıyoruz. Günlük olarak İngilizce 

içerik yayımladığımız sosyal medya kanallarımız 

var ve burada uluslararası öğrencilere yönelik 

çeşitli bilgiler sunuyor, Koç Üniversitesi’ndeki 

öğrenci yaşamına dair videolar paylaşıyor, tanıtım 

ve bilgilendirme kampanyaları için bireysel 

ve kurumsal bir veri tabanı oluşturuyoruz. Bu videolar 

arasında öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların 

üniversitedeki faaliyetleri, organizasyonlar, araştırma 

programları, yayınlar, kampüs hayatı ve benzeri 

konulardaki yorumlarına yer vermenin, üniversiteye 

katılan her öğrenciye kampüs yaşamının gerçekçi 

bir resmini sunmak için 

ne kadar önemli olduğunu 

biliyoruz. 

Ayrıca her sene, hedef ülkelerde 

düzenlenen toplam otuzun 

üzerinde eğitim fuarına 

katılıyoruz; bahar ve sonbahar 

dönemlerinde, her ülkede 

bir veya iki fuara. Bu da bize 

öğrencilerle yüz yüze görüşme 

ve Koç Üniversitesi ve Türkiye 

hakkındaki sorularına cevap 

verme imkânı veriyor.

Ekibimizde çalışmanın en güzel 

yanlarından biri parlak, hevesli 

öğrencilerle konuşup, onlara 

akademik ve kariyer hedeflerini 

destekleyecek burslarımız olduğunu söyleyebilmek. 

Örneğin, toplam kaynak değeri açısından en büyük 

üç burs anlaşmamız Pakistan Hükûmeti, Hong Kong 

Victor ve William Fung Vakfı ve 2017’nin sonlarından 

itibaren Birleşik Arap Emirlikleri’nden Abdulla 

Al Ghurair Eğitim Vakfı ile. Abdulla Al Ghurair 

Eğitim Vakfı’yla yapılan anlaşma lisans ve yüksek 

lisans düzeyinde, fen ve teknoloji alanındaki Arap 

öğrencilere burs verilmesini kapsıyor; anlaşma 

Dünya Çapında Bir Araştırma Üniversitesi İçin

Uluslararası Öğrencilerin Önemib a ğ l a n t ı b i l i m i n y o l u

Doktora öğrencisi olarak 

buraya geldiğimde birçok 

soru vardı aklımda, biraz 

da kaygılıydım. Ama 

danışmanım çok yardımcı 

oldu ve şimdi gerçekten 

ekibin bir parçası 

olduğumu hissediyorum. 

Sanaz Taheri (Iran)
doktora öğrencisi, bilgisayar 
mühendisliği
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Dünya Çapında Bir Araştırma Üniversitesi İçin

Uluslararası Öğrencilerin Önemi

kapsamında özellikle Türkiye’de yaşayan Suriyeli 

öğrencilere odaklanılıyor. Bu anlaşma sayesinde 

daha önce üniversitemizde temsiliyeti olmayan Mısır, 

Ürdün, Suriye ve Filistin gibi Arap ülkelerinden kabul 

standartlarımıza uygun olan olağanüstü yetenekli 

öğrencileri bünyemize katabiliyoruz. Bu burstan 

bahsettiğimiz her potansiyel öğrencide, meraklarının 

ve tutkularının peşinden Koç Üniversitesi gibi 

bir mükemmeliyet merkezinde gidebilecek olmanın 

heyecanını görüyoruz. 

Kendi kültürlerini, deneyimlerini ve ekip çalışması 

yaklaşımlarını sınıflarımıza getirerek büyük bir değer 

yaratıyorlar. Kampüs hizmetlerinin ve faaliyetlerinin 

uluslararasılaşmasını sağlayan değişim elçileri 

konumundalar ve uzun vadede daha da olumlu 

etkilerini görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Herhangi bir ülkede sürdürülebilir kalkınmanın, 

en iyi yeteneklerin cezbedilmesine ve ülkede 

tutulabilmesine doğrudan bağlı olduğunu biliyoruz. 

Araştırma yetkinliği, tüm büyük ekonomiler için 

stratejik bir varlık. “Beyin kazanımı”, “beyin göçü”nden 

daha fazla olan ülkelerin uluslararası arenada daha 

başarılı ve rekabetçi olması tesadüf değil. Dahası, 

uluslararası öğrenciler bugün dünya çapındaki 

her üniversite için kilit konumdalar; aynı zamanda 

kendi ülkeleriyle eğitim aldıkları ülke arasında daha 

güçlü ekonomik, siyasi ve kültürel bağlar kurulmasını 

sağlıyorlar. Avrupa ve Amerika, akademide ve sanayide 

kendi yetenek havuzunu genişletebilmek ve yurt 

dışında hüsnüniyet geliştirmek amacıyla, uzun yıllar 

boyunca dünya genelindeki en iyi öğrencileri almak 

konusunda önde geldi. Ancak günümüzün birbirine 

bağlı dünyasında üstün yetenekli öğrenciler çok daha 

kolay yer değiştirebiliyor, bu da hem gidilen geleneksel 

ülkeler hem de üniversiteler arasında öğrencileri 

cezbetme konusundaki rekabeti artırdı. Bu anlamda, 

Koç Üniversitesi’ndeki çalışmalarımızın ulusal 

bağlamda önemli olduğunu ve daha da önemli olacağını 

düşünüyorum. Ayrıca, Koç Üniversitesi’ndeki yüksek 

sayıdaki uluslararası doktora öğrencisine kaynak 

sağlayamaya yönelik uygulamalarımızın Türkiye’deki 

diğer üniversiteleri de teşvik edeceğini umuyorum. 

Bugüne kadar çok iyi bir ilerleme kaydettik, fakat halen 

gidecek uzun bir yolumuz var. Koç Üniversitesi’nin, 

uluslararası pazarlama ve öğrenci temini faaliyetlerinin 

ilk beş yılında elde ettiği deneyimi kullanarak 

ilerleyeceğimiz önümüzdeki dönemde hedeflerimiz, 

kabul ve kayıt süreçlerimizi iyileştirmeye devam 

etmek ve hem lisans hem lisansüstü düzeyde öğrenci 

çeşitliliğimizi artırmak olacaktır. ◆

b a ğ l a n t ı b i l i m i n y o l u





b i l i m i n y o l u

mezunlarla ilişkiler ofisi, 

Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme birimine 

bağlı olarak kurulmuş bir ofistir. Bu ofis 2010 

yılında kurulmadan önce, mezunların kurduğu 

aktif bir Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği 

(KUMED) vardı, halen de üniversiteyle yakın ilişki 

içinde çalışmalarına devam ediyor. Ancak mezun 

sayımız arttıkça, bütünsel olarak tüm mezunlarla 

ilişkileri güçlendirecek ve kurumsal destek 

verebilecek bir ofis ihtiyacı doğdu. Bu ofis altındaki 

hedeflerimizi üç ana başlıkta toplayabiliriz: 

mezunlar arası, mezunlar ile öğrenciler arası 

ve üniversite ile mezunlar arası ilişkileri 

geliştirmek.

Çok tekrar ettiğimiz bir şey var: “Üniversitemiz 

mezunlarımızdır ve mezunlarımız 

üniversitemizdir.” Bir üniversitenin mezunu ömrü 

boyunca üniversiteyi de beraberinde taşır, gittiği 

her yere üniversitesini de götürür. Dolayısıyla 

biz bütün faaliyetlerimizde mezunlarımızla 

olan bu ilişkiyi vurgulamak ve artırarak devam 

ettirmek için çalışıyoruz. Bu anlamda, bu sene 

Mütevelli Heyet’te iki mezunumuzun yer alması 

tam olarak “Mezunlar üniversitenin sahibidir” 

düşüncesini karşılayan, çok anlamlı ve mezunları 

çok sevindiren bir adım oldu.

Üniversitenin mezunlarla ilişkisinde mezunlarla 

iletişimi devam ettirme, onların nerede olduklarını 

ve ne yaptıklarını takip etme, mezuniyet 

sonrasına dair veri toplama çalışmaları 

yapıyoruz. Bu veriler ayrıca belirli bölümlerin 

ve fakültelerin programlarının geliştirilmesi 

konusunda kullanılıyor. Örneğin, üniversitede 

alınan eğitimin, mezunların iş yaşamına ve bundan 

sonraki akademik adımlarına ne kadar etki ettiğini 

Mezuniyetle Oluşan  
Yeni Bağ

Yaratıcılık, 
birçok şeyi 
birbirine 
bağlamaktan 
ibarettir.

‒Steve Jobs, Wired, 1 Şubat 1996

Güneş İngin
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güneş ingin mezunlarla ilişkiler koordinatörü 
Güneş İngin, 2003 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 

mezun olduktan sonra 2004 yılında Koç Üniversitesi Öğrenci 

Dekanlığı’nda çalışma hayatına başladı; 2010 yılından bu yana 

ise Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü olarak çalışıyor. Aynı 

zaman uzun yıllar Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin yönetim 

ve denetim kurullarında yer aldı; halen Mezunlar Derneği 

Danışma Kurulu üyesidir.
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Mezunlar ile öğrenciler arasındaki ilişki 

de çok değerli. Mezunların bilgilerini, 

iş yaşamındaki ve eğitim hayatlarındaki 

deneyimlerini öğrencilere aktarmalarını ve onlara 

yol göstermelerini istiyoruz. Bir mentorluk 

programımız var; çevrimiçi bir platform 

şeklinde ve dünyanın her yerinde yaşayan 

mezunlarımız dâhil oluyor. Şu anda beş yüze 

yakın gönüllü mezunumuz bu sisteme kayıtlı. 

Öğrenci sisteme girdiğinde kendi ilgi alanlarına 

uyan bir mezunu seçiyor ve ardından bire 

bir görüşmeler yapıyorlar. Bunun dışında belirli 

sektörlerde çalışan ya da belirli bölümlerden 

mezunlarımızın katıldığı paneller düzenliyoruz. 

Bu panellerde mezunlar kendi deneyimlerini 

anlatıyor; çalıştıkları şirkette, sektörde neler 

oluyor, işe girerken ne tür sıkıntılar yaşadı, 

iş görüşmelerinde ne söyledi, nasıl başarısızlıkları 

oldu, bunlardan neler öğrendi; bütün bunları 

ölçen anketler ve odak grup çalışmaları yapıyor 

ve bu bilgileri fakültelerle ve ilgili birimlerle 

paylaşıyoruz. 

Bugün yaklaşık 13 bin mezunumuz var ve yüzde 

95’inden haber alıp verilerini –kolay olmasa 

da– güncelleyebiliyoruz. Genç ve çok hareketli 

bir mezun kitlemiz var ama e-posta, telefon gibi 

iletişim kanallarıyla güncel olarak nerede olduklarını 

takip edebiliyoruz. Aslında bu bilgi akışı tek taraflı 

değil. Üniversitede de çeşitli gelişmeler oluyor 

ve bu gelişmeleri de onlara aktarıyoruz. Üniversite 

değer kazandıkça, mezunlarımızın diploması da değer 

kazanıyor; aynı şekilde mezunlarımızın başarıları 

üniversiteye değer katıyor. Bu organik ilişkimizin 

ve karşılıklı bağlılığımızın mezuniyetten sonra 

da canlı kalması, hem bizler hem mezunlarımız 

için son derece değerlidir. Mezunlarımızın 

üniversitemizin bağış kampanyalarına maddi 

destekte bulunması bu bağlılığı daha da anlamlı 

kılıyor. Örneğin, şu anda üniversitenin Anadolu 

Bursiyerleri Programı için çok geniş bir bağış 

kampanyası yürütüyoruz. 2018 yılında, mezun 

sınıfları toplam 18 Anadolu Bursiyeri’ni fonladılar 

ve Koç Üniversite’ndeki lisans eğitimleri boyunca 

bursiyerleri desteklemeye devam edecekler.

Mezuniyetle Oluşan Yeni Bağ



1 3 2 b i l i m i n y o l u 1 3 3

öğrencilerle paylaşıyorlar. Panelin ardından 

gelişen sohbet ortamında kimi öğrenciler 

özgeçmişlerini veriyor, kimi staj başvurusu yapıyor. 

Mezunlar arasındaki iletişimi de çeşitli 

sosyal etkinliklerle aktif tutmaya çalışıyoruz. 

Tüm etkinliklerimizi Mezunlar Derneği’yle birlikte 

yürütüyoruz. Sosyal buluşmalar, partiler, geziler 

düzenliyoruz. Mezunlar Derneği’ndeki gönüllülerin 

birlikte yaptıkları sosyal sorumluluk faaliyetleri 

de oluyor. Örneğin, KUMED Tiyatro Kulübümüz 

sahneye koydukları oyunun gelirini Anadolu 

Bursiyerleri Programı’na bağışlıyorlar. Bunlar dışında, 

mezunlarımızın kendi aralarındaki profesyonel ağları 

geliştirebilecekleri etkinlikler çerçevesinde, neredeyse 

her ay çeşitli sektörleri bir araya getiren iş ve ağ kurma 

etkinlikleri düzenliyoruz. Her dönem birkaç tane 

fakülte buluşması yapıyoruz. Örneğin, Mühendislik 

Fakültesi mezunları ve hocaları bir araya geliyorlar; 

bu etkinliklere son sınıf öğrencilerini de davet ediyoruz 

ki yavaş yavaş bu camiada bağlantılarını kurmaya 

başlasınlar. Bunun dışında “Hocalardan Dinleyelim” 

adlı bir etkinlik yapıyoruz; bir hocamız, son zamanlarda 

yaptığı bir araştırmayı, kendi alanıyla ilgili bir konuyu 

herkese açık, disiplinlerarası bir şekilde anlatıyor. 

b a ğ l a n t ı Mezuniyetle Oluşan Yeni Bağ
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Rektörümüz Umran İnan veya dekanlarımız yurt 

dışına gittiğinde oradaki mezunlarla buluşuyor; benzer 

toplantılar mezunlarımızın yoğun olduğu Zürih, Bakü 

ve Dubai gibi şehirlerde de yapılıyor.

Koç Üniversitesi mezunları, iş yaşamında artık 

çok iyi tanınıyor. Şirketler, çalışanları olan 

Koç mezunlarının kurumlarına kattıklarını 

görüyor; dolayısıyla Koç Üniversitesi mezunlarının 

neredeyse her şirketin ilk görüşme listelerinde 

yer aldığını biliyoruz. Kariyer Gelişim 

Merkezi’nin takip ettiği yeni mezun verisine 

göre, mezunlarımızın çoğu mezuniyeti takip eden 

üç ay içinde işe giriyor, mezuniyetten sonraki 

bir yıl içinde yüzde doksanı iş hayatına atılmış 

oluyor. Türkiye’deki üniversite mezunlarının toplam 

işsiz nüfusunun neredeyse üçte birini oluşturduğu 

düşünüldüğünde bu gerçekten istisnai bir oran. 

Ben de bir Koç Üniversitesi mezunuyum. Benim 

de çok iyi bildiğim, her mezunun diploma işlemleri 

sırasında yaşadığı bir an vardır: Öğrenci Kimlik 

Kartı’nın teslim edilmesi gerekir. Bu, duygusal 

olarak çok yoğun 

bir andır; hem gurur 

ve mutluluk hem de “Artık 

burayla bağım kopuyor” 

düşüncesi ve hüzün 

yaşanır bir an. Oysa 

bu karşılıklı bağımız 

ve bağlılığımız mezuniyetle bitmez; sadece şekil 

değiştirir. Biz, mezunların hayatında bir dönemin 

kapanışını simgeleyen bu kart tesliminin ardından, 

aynı gün onları KÜME’ye kaydedip Mezun Kartı 

veriyoruz. Mezunlarımız bu kartı çok önemsiyor, 

çünkü bu kartla birlikte, üniversiteleriyle 

kuracakları yeni ilişkiye sembolik bir başlangıç 

yapıyor ve buranın her zaman onların evi olacağını 

hatırlıyorlar. ◆

Bu etkinlikleri oldukça aktif bir katılımla yürütüyoruz, 

mezun havuzumuz büyüdükçe aktivitelerimiz 

de onların taleplerine göre çeşitleniyor. Her yaz bir kere 

mezunlar günü düzenliyoruz; 10., 15., 20. yılını 

kutlayan mezun sınıfları için özel etkinliklerimiz 

oluyor. Çok yoğun bir etkinlik takvimimiz var; yıl boyu 

neredeyse her hafta birkaç farklı mezun buluşması 

gerçekleştiriyoruz. 

Bir web platformumuz var: mezun.ku.edu.tr.  

Hem üniversite camiasında neler olduğunu 

hem mezunların kendilerine dair bilgiler paylaşabildiği 

herkese açık bir platform. Onun dışında bir de sosyal 

ağ ve veri tabanı niteliğinde kapalı bir platformumuz 

var: Koç Üniversitesi Mezunları – KÜME. Buraya sadece 

mezunlar kaydolarak bir profil oluşturabiliyor. Yaşadığı 

şehre, okuduğu liseye, yüksek lisans eğitimine, çalıştığı 

şirkete veya sektöre göre mezunlar birbirini bularak 

bu sistem üzerinden iletişime geçebiliyor. Burada 

iş ilanlarına başvurabiliyor ya da iş ilanı koyabiliyorlar. 

Hem bizim, hem derneğin bütün etkinliklerini takip 

edip kayıt yaptırabiliyorlar.

Yurt dışındaki mezunlarımızla da mezun temsilcileri 

ağı sayesinde etkinlikler yapıyoruz. Örneğin Londra’da 

çok sayıda mezunumuz var, senede iki veya üç kere 

Londra’da buluşma düzenliyoruz. Hollanda’da, 

Almanya’da, Amerika’da buluşmalar düzenliyoruz. 

b a ğ l a n t ı

Koç Üniversitesi, mezunlara 

yönelik etkinlikleriyle 

akademisyenlerden, 

iş insanlarına, benden 

çok daha tecrübeli birçok 

insanla bağlantı kurmamı 

sağladı. Koç Üniversitesi’nin 

bana kattığı her insan 

hayatıma çok güzel 

dokunuşlarda bulundu. 

Etrafımda gördüğüm, 

tanıdığım ve arkadaşlık 

ettiğim onca başarılı insan, 

benim kendi kariyerime 

ve hedeflerime daha sıkı 

tutunmamı sağladı.

Gülberk Arpaçay’16
medya ve görsel sanatlar 
ve sosyoloji bölümleri çift 
anadal mezunu;  
viyana üniversitesi iletişim 
bilimi yüksek lisans öğrencisi

b i l i m i n Mezuniyetle Oluşan Yeni Bağ





bob: 

 Ben yapabiliyorum 
yapabiliyorum 

ben ben başka her şey.

alice: 

Toplar var sıfır bana bana 
bana bana bana bana bana 

bana. 

YAPAY ZEKÂ TA BA N L I FACE BOOK  
SOHBET  ROBOTLARININ  GE L IŞT IRD IK L E RI D IL D E 

YÜRÜTTÜKL E RI BIR D IYA LOG.
2017

Değişim

bilimsel araştırmanın nihai amacı değişimi 

tetiklemektir: kendimizi ve dünyamızı 

daha iyi anlamak arzumuz kadar, insanlığın 

karşı karşıya kaldığı sorunları çözmek 

ve hayatın iyileşmesini sağlamak istiyoruz. 

değişimin aktörleri olarak bilgimiz arttıkça 

gücümüz de artıyor. bu durum, hangi 

değişimin “daha iyi” olacağı konusunda etik 

standartlarımızın olmasını gerektirdiği 

gibi; kendimizle, çevremizle ve dünyamızla 

ilgili farkındalığımızı da sürekli üst noktada 

tutmamızı şart kılıyor. 
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çıkarabilecekleri ortamı yaratması. Koç Üniversitesi 

başından beri genç bir kadroyla ilerlemeyi tercih 

etti ve bu kadronun kendi heveslerini takip 

etmesini sağlayacak destek mekanizmalarını 

oluşturdu. Dolayısıyla da bir yandan 

günümüze yönelik ve disiplinlerarası 

ilişkilere çok açık bir yapı kuruldu. 

Bugüne kadar getirdiğimiz birikimle 

birlikte 10-20 yıl sonrasını düşünebilmek 

ve bu vizyonla hareket etmek 

çok heyecan verici.

Koç Üniversitesi 

bilime uluslararası 

anlamda katkı 

yapma hedefiyle 

kurulmuş 

bir üniversite, 

Mühendislik 

Fakültesi 

olarak biz de başarımızı bu şekilde ölçüyoruz. 

Yaptığımız araştırmalar dünya çapında 

ses getiriyor, iyi dergilerde yayımlanıyor, 

çok önemli bilimsel etkileri oluyor. 

TÜBİTAK, TÜBA gibi kurumlar hem genç 

ben endüstri mühendisiyim. Endüstri 

Mühendisliği’nin yöneylem araştırması alanıyla 

ilgileniyorum; yani iş yapma süreçlerini matematiksel 

modellemeyle ilerletmeyi öngören ve daha verimli 

kılmayı hedefleyen, uygulamalı matematik 

ile mühendisliğin buluştuğu bir alanda çalışıyorum. 

Uzmanlığım uygulamalı olasılık, rastlantısal süreçler 

diyebileceğimiz, belirsizlik altında üretim ya da hizmet 

sistemlerinin modellenmesi, daha verimli kılınması. 

İdari işime rağmen mümkün olduğunca araştırmadan 

kopmamaya çalışıyorum. Biraz yavaş tempoda da olsa 

devam eden projelerim var. Son zamanlarda risk 

yönetimi diyebileceğimiz bir alanda çalışıyorum.

2002’de Koç Üniversitesi’ne katıldığımda 

Mühendislik Fakültesi ilk senelerindeydi. 

Buraya gelmeden önce çok köklü bir Fransız 

üniversitesinde öğretim üyesiydim. Kendimi daha 

dinamik, değişime daha açık, yeni kurulmakta 

olan, çok heyecan verici bir ortamda buldum. 

Üniversite o ilk zamanlarına göre daha köklendi 

elbette, ama heyecanını hâlâ sürdürdüğünü görmek 

çok güzel. 2018 yılı itibarıyla Koç Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi 18 yaşında. Bugün 

Türkiye’de ve Avrupa’da parmakla gösterilen, sayılı 

mühendislik fakültelerinden biri. Bu başarının 

ardında birkaç şey var: İlki, doğru bir vizyon; yani 

üniversitenin kendini araştırma üniversitesi olarak 

konumlandırması ve bu araştırma vizyonuna 

dünya çapında katkıda bulunabilecek öğretim 

üyelerini seçmesi, potansiyeli olan gençleri buraya 

çekebilmesi ve burada potansiyellerini ortaya 

Mühendisliğe  
Daha Geniş Bir Perspektifle 
Bakmanın Gerekliliği 
Üzerine Bazı Düşünceler

Beşeri bilimlerin, felsefe ve 
edebiyatın önemi bugün 
her zamankinden çok daha 
fazla, çok daha somuttur. 
Birçok soru, felsefe 
bölümünden mühendislik 
ve ekonomi bölümlerine 
kaydı. “Hayatınla ilgili 
ideallerin nedir?” gibi 
bir soru, teknolojinin bize 
verdiği olağanüstü güçle 
birlikte, tarihte hiç olmadığı 
kadar somut bir soruya 
dönüşecek.

‒Yuval Noah Harari, Times Talks, internet canlı yayın, 4 Eylül 2018

Fikri Karaesmen
fikri karaesmen endüstri mühendisliği bölümü 

öğretim üyesi / mühendislik fakültesi dekanı Prof. Dr. 

Fikri Karaesmen, lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden, yüksek lisans ve doktora 

derecelerini Northeastern Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 

Bölümü’nden aldı. Çalışma alanları, tedarik zinciri tasarımı 

ve analizi ile stokastik modeller kullanan servis sistemleridir. 

2002’de Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne katılmadan 

önce École Centrale Paris’te öğretim üyeliği yaptı. 2008–

2009 akademik yılında Northeastern Üniversitesi’nde 

misafir öğretim üyesi olarak bulundu. TÜBİTAK Teşvik 

Ödülü ve Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç 

Bilim İnsanı Ödülü’nü aldı. 2013 yılında Koç Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevini üstlendi.
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Mühendislik Fakültesi 

olarak çok başarılı 

disiplinlerarası çalışmalar 

yürütüyoruz. Mühendislik 

uygulamalı bir bilimdir; 

tanımı itibarıyla yararlı 

bir ürün, bir süreç 

oluşturma amacıyla 

hareket eder. Bu anlamda 

hem değişik mühendislik 

dalları arasında 

hem de fakülte dışında, 

ürün ve süreç geliştirmede 

anlamlı iş birlikleri 

içindeyiz. Fen Fakültesi 

doğal bir ortağımız 

ama şu anda giderek 

büyüyen ve bize heyecan 

veren Tıp Fakültesi’yle 

kurduğumuz iş birlikleri 

de söz konusu, İktisadi 

İdari Bilimler Fakültesi’yle 

yürüyen bazı projelerimiz 

var, İnsani Bilimler 

ve Edebiyat Fakültesi 

ile daha çok projemiz 

olsun istiyoruz.

Örneğin, Makine 

Mühendisliği 

Bölümü’nden öğretim 

üyemiz Prof. Dr. İsmail 

Lazoğlu’nun epeydir 

üzerinde çalıştığı bir yapay 

kalp pompası var. Yapay kalp pompasının tasarımı, 

üretim ve otomasyonu Profesör Lazoğlu’nun 

laboratuvarında yapılıyor. Ama bir kardiyoloğun 

gelişmeleri izlemesiyle daha iyi ve hızlı sonuçlar 

elde edilebiliyor. Örneğin, kan yoğunluğu arttığı 

zaman teçhizat ayarlarının kontrol edilmesi için 

kanın dinamiklerini bilen bir uzmanın gelişmelere 

müdahale etmesi gerekiyor. İçinde doktorların, 

tıp araştırmacılarının ve makine mühendislerinin 

olduğu iyi bir ekip çalışmasının sonucunda deneyler 

başarılı oldu ve bu yapay kalp pompası planlandığı 

gibi çalışır hale geldi. 

Başka bir örnek: Yapay zekâ ve yapay öğrenme 

teknikleri, özellikle elinizde büyük ölçekte 

bir veri olduğunda ve bu verilerin içinde 

gözle görülemeyecek çıkarımlar yapılabilecek 

durumlar varsa çok yardımcı oluyor. Endüstri 

Mühendisliği’nden öğretim üyemiz Dr. Mehmet 

Gönen yapay zekâ ve yapay öğrenme üzerine çalışıyor 

ve meme kanserinde kişiselleştirilmiş tedavi 

yaklaşımlarının iyileştirilmesi için hesaplamalı 

yöntemler üzerine bir araştırma sürdürüyor. 

Bunun için elbette hem moleküler biyologlarla 

hem de doktorlarla iş birliği içinde çalışıyor. 

Bu noktada, Koç Üniversitesi Translasyonel 

Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) bizim için 

çok heyecan verici bir gelişme, çünkü yaşam 

bilimleri ve tıp ile mühendislik arasındaki ilişkileri 

ve geçişkenliği çok hızlandıracağını düşünüyoruz. 

Buradaki odak noktası, sadece bir mühendislik 

öğretim üyesinin laboratuvarında kalmayan, 

hasta yatağına kadar gidebilecek tıbbi cihazlar 

hem de kıdemli öğretim üyelerimize ödüller 

veriyor. Hemen hemen her öğretim üyemiz 

bir aşamada bu ödüllerden birine hatta birden 

fazlasına sahip oluyor. Avrupa Araştırma 

Konseyi’nin (European Research Council, 

ERC) araştırmacılara bireysel olarak verdiği 

büyük fonlar, uluslararası prestij yarışında 

da önemli bir gösterge sayılıyor. Fakültemizde 

şu an beş tane ERC ödülü bulunuyor; Türkiye 

genelinde toplam 16 ERC ödülü mevcut, 

bunların sekizi Koç Üniversitesi’nde. Beni 

daha da çok heyecanlandıran ise fakültemizde 

20-25 ERC ödülü alacak potansiyelde öğretim 

üyelerimizin olması. Türkiye’de mühendislik 

alanında ERC fonu alan ilk kadın mühendis olan 

Seda Keskin Avcı da fakültemizde öğretim üyesi.

Fakülte olarak, dünya çapında bilime yaptığımız 

katkıyla etki yaratmaya önem veriyoruz.

Öğretim üyelerimizin yayınlarında, nicelikten 

ziyade etkisi yüksek nitelikteki yayınları artırmaya 

çalışıyoruz. Üniversitemizin bulunduğu seviyede 

yayın sayısını artırmak değil, en yüksek etkiye 

ulaşabilecek dergilerde makalelerin yayımlanması 

başarının göstergesidir.

Mühendisliğe Daha Geniş Bir Perspektifle

Bakmanın Gerekliliği Üzerine Bazı Düşünceler

Umran Hoca’nın verdiği 

elektromanyetizma dersinde 

aklıma bir soru takılmıştı. 

O zaman özgüvenim düşük 

olduğu için konuşurken 

sesim çok az duyuluyor, 

ellerim titriyordu. Sorum 

bittiğinde Umran Hoca 

bana “Bu çok güzel bir soru.” 

dedi. Çok mutlu olmuştum. 

O günden itibaren topluluk 

önünde konuşma korkumu 

yendim. IEEE görevimin yanı 

sıra, akademisyen olma 

hayalim doğrultusunda 

KOLT’ta ve Öğrenci 

Konseyi’nde Elektrik 

ve Elektronik Mühendisliği 

Bölümü temsilcisi 

olarak çalıştım.

Mert Akman
elektrik ve elektronik 
mühendisliği ve ekonomi 
bölümleri 3. sınıf öğrencisi; 
ıeee robotik ve otomasyon 
kulübü başkanı
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geliştirmek. Bunun için de çok çeşitli disiplinlerden 

araştırmacıların bir arada çalışmaları gerekiyor. 

Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi’nin bir kısmı 

Koç Üniversitesi Hastanesi’nde faal durumda. 

Mühendislik Fakültesi adına esas büyük faydayı, 

merkezin Rumelifeneri Kampüsü’nde 2018’de açılan 

Semahat - Dr. Nüsret Arsel Bilim ve Teknoloji 

Binası’nda yer alan kısmındaki araştırmalarla 

zaman içinde göreceğiz. Teknoloji Binası, başlı 

başına bir heyecan konusu; mesela önümüzdeki 

dönemin en önemli gelişmelerinin başını çekecek 

olan nanoteknoloji araştırmaları için yüksek 

bütçeli, kapsamlı donanıma ve tesise ihtiyaç var. 

Yeni Teknoloji Binası’ndaki laboratuvarlar bunu 

sağlayacak donanımda olacak. Bununla birlikte 

disiplinlerarası projelerin gelişmesini besleyecek 

bir ortam oluşacak. Buradaki tesisler ve cihazlar 

kendiliğinden bir yön değişikliği getirecek. Şu anda 

üniversitemizde yapılamayan bazı araştırmalar 

artık yapılabilir olacak. Dolayısıyla daha çok kişi 

bu konular üzerinde çalışabilecek ve Koç Üniversitesi 

olarak bu alanlarda daha büyük katkımız olacak. 

Bugün Mühendislik Fakültesi’nin 1.500’e yakın lisans 

öğrencisi, üç yüze yakın yüksek lisans ve doktora 

öğrencisi var. Bir araştırma üniversitesinde doktora 

öğrencileri çok önemli bir rol oynar. Doktora 

öğrencilerinin kalitesi ve sayısı üretkenlikte 

çok önemli bir etkendir. Mevcut sayılarımız gayet 

iyi, ancak burada yapılan araştırmalar ve öğretim 

üyelerimizin düzeyi çok daha iyi olabileceğimizi 

gösteriyor. Türkiye’deki en iyi öğrencileri alabilmek 

için sadece ülkemizdeki üniversitelerle değil, 

dünyadaki bütün önemli üniversitelerle de yarışmamız 

gerekiyor. Koç Üniversitesi’nin bu hedefte ilerlediğini 

yurt dışından gelen öğrencilerin sayısı da gösteriyor, 

şu anda doktora öğrencilerimizin yarısına yakını 

uluslararası öğrencidir. Bu öğrenciler de sadece 

Koç Üniversitesi’ne ya da sadece Türkiye’deki 

üniversitelere başvurmuyor; dünya çapındaki fırsatları 

değerlendirmek istiyorlar. Fakültemiz bu küresel 

yarışta şu anda iyi bir konumda ve ileride çok daha 

iyi olacağımızı görüyoruz. 

Koç Üniversitesi’ndeki mühendislik eğitimi, 

değişen teknolojiye uyumla gelişme prensibi 

üzerine kurulmuş durumdadır. İyi bir araştırmacı 

olmak ve iyi bir eğitimci olmak bazen ayrı şeyler 

olarak algılanabiliyor. Hâlbuki iyi araştırmacı 

olmak, birçok açıdan eğitimi de besliyor. Hevesli, 

özenli olmak ve yapılan işi ciddiye almak 

iyi bir araştırmacının temel nitelikleridir; 

elbette bu nitelikler verilen eğitime doğrudan 

yansır. Her şeyde olduğu gibi, önümüzdeki 

yıllarda eğitimin de şekli değişecek, dolayısıyla 

eğitimi de daha iyi yapmanın yollarını öğrenme 

peşindeyiz.
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Şunu kabul etmeliyiz 

ki yirmi yıl sonra 

mühendislik namına 

ne tür ihtiyaçlarımız 

olacağını, akademinin 

ve sektörün mezun 

olacak öğrencilerimizden 

beklentilerinin ne yönde 

olacağını öngörmek olası 

değil. Her şey çok hızlı 

değişiyor ve bu durumda 

yapılabilecek en iyi şey, 

öğrencilere temel 

eğitimi en doğru şekilde 

vermek, çünkü ne olursa 

olsun temel prensipler 

değişmeyecektir. 

Fiziksel dünyayı doğru 

anlamayı ve mühendislik 

açısından bakıp o dünyayı 

matematiksel olarak 

modellemeyi ve analiz 

etmeyi, doğru ve geniş 

bir tabanda öğrenmek 

lazım. Öğrencilerin, meslek 

derslerinde öğrendikleri şeyden çok, zor bir şeyi 

öğrenmenin eğitiminden geçtiklerini fark etmeleri 

önemli. Yani bu eğitimi doğru alırlarsa, bundan yirmi 

yıl sonra karşılarına o güne kadar görmedikleri, zorlu 

bir şey çıktığında temel bilgilerini kullanarak bu yeni 

bilgiyi öğrenmeyi ve işlemeyi bilmeliler. 

Bugün bir mühendislik öğrencisinin iki şeye 

sahip olması gerekiyor: Birincisi, gerçekten 

iyi bir temel fen ve matematik eğitimi; ikincisi 

de eski mühendislere göre çok daha geniş bir vizyon. 

Koç Üniversitesi’ndeki eğitim sistemi bunu sağlamaya 

yönelik ancak yaratıcılığı beslemek için sanatla 

da ilgilenmek gerek; şiir okumalı, konsere gitmeli, 

tiyatro izlemeli. Rutin işlerin bir süre sonra yapay 

zekâ tarafından yapılacağına neredeyse kesin gözüyle 

bakılıyor. Dolayısıyla öğrencilerin, rutin olmayan 

işleri yapabilecek yetkinliklere sahip olması gerekiyor. 

Bu yetkinliklerin bir kısmı elbette ki fen ve matematik 

temeliyle ilgili ama bir kısmı da yaratıcılık, 

geniş düşünme, iletişim ve sosyal ilişkiler gibi 

yetkinliklerden 

beslenecektir. 

Başka değişiklikler 

de söz konusu. 

Mesela, eski dönem 

mühendislikte 

makine ya da inşaat 

mühendisliğinin “erkek 

işi” olduğu anlayışı 

vardı. Yakın zamanda 

bu anlayışın tamamen 

ortadan kalkacağını 

düşünüyorum. Örneğin, 

fakültemizdeki kadın 

öğrenci oranı, dünya 

standartlarının 

çok üstünde; kadın 

öğretim üyesi oranımız 

da oldukça yüksek. 

Kadın sayısının 

mühendislik alanlarında 

artmasının da yeni bakış 

açılarını besleyeceğini 

düşünüyorum. 

Sonuç olarak şunu çok net söyleyebilirim: Bundan 

sonra mühendislik biliminde başarılı olmak için –

hem mühendisliği öğrenenler hem de öğretenler 

olarak– geleneksel yaklaşımlarımızın dışına çıkıp 

kendimizi sürekli yenilemeye ve değiştirmeye açık 

olmalıyız ve mesleki yetkinliklerimizi farklı farklı 

kaynaklardan besleyerek sürekli geliştirmeliyiz. ◆
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araştırmalarımdaki ilgi alanım, küçük çocuklarda 

dil ve iletişim becerileri gelişimi. 3 ile 4 yaş arasındaki güçlü 

iletişim becerilerinin, gelecekteki akademik başarının ve sosyal 

yetkinliğin de güçlü bir belirleyicisi olduğu artık araştırmalarla 

belgelenmiş bir gerçek. Benim özel uzmanlık alanım, erken 

çocukluktaki dil gelişimini etkileyen faktörleri anlamak 

ve bu gelişimi destekleyen yollar ve araçlar geliştirmek. 

Dil gelişiminin, “diyaloğa dayalı 

katkı” dediğimiz şeye ya da başka 

bir ifadeyle bir iletişim ortamına 

ihtiyaç duyduğunu artık biliyoruz; 

bu da çocuğu dinleme, onunla 

ilgilenme ve neye ilgi duyduğunu 

gözlemleme anlamına geliyor. 

Önemli dil ve iletişim becerilerinin 

gelişmesi için bebeğin yaşamındaki 

yetişkinlerin 

kesinlikle 

çocuk 

merkezli Olabileceğinin  
En İyisi Olmak

Eğitimin temel hedefi, 
önceki nesillerin 
yaptıklarını tekrar 
eden insanlar değil, 
yeni şeyler yapabilecek 
kadınlar ve erkekler 
yetiştirmektir.
‒Jean Piaget, Demokrasi için Eğitim, İlerici Eğitim Hakkında 

Cambridge Okul Konferansı Tutanakları, 1988

Aylin Küntay

aylin küntay psikoloji bölümü öğretim üyesi / insani 
bilimler ve edebiyat fakültesi dekanı / sosyal bilimler 

enstitüsü direktörü Prof. Dr. Aylin Küntay, lisans derecesini 

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden, yüksek lisans 

ve doktora derecelerini California Üniversitesi, Berkeley, Psikoloji 

Bölümü’nden aldı. Bebeklerin ve okul öncesi çağdaki çocukların 

dil ve iletişim gelişimi üzerine çalışıyor. Koç Üniversitesi Psikoloji 

Bölümü’ne 1999 yılında katılan Prof. Dr. Küntay, 2012-2014 

akademik yılında Boğaziçi ve Utrecht Üniversitelerinde 

misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Aldığı ödüller 

arasında Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı 

Genç Bilim İnsanı Ödülü ve Hollanda’nın prestijli ödülü 

olan Prens Claus Gelişim ve Eşitlik Kürsüsü Ödülü 

bulunuyor.
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günümüz dünyasında çokdillilik 

elbette önemli; İngilizcenin 

bilimde dünyanın ortak dili 

olduğu düşünüldüğünde, iyi ikinci 

dil becerileri öğrenciye önemli 

bir akademik avantaj sağlayacak 

ve daha fazla yaşam ve kariyer 

seçeneği sunacaktır. 

Ne yazık ki günümüzde birçok 

aile ve sosyal çevre, iyi bir iletişim 

ortamı sağlayamadığı için 

çocukların dil ve iletişim 

gelişimini desteklemiyor; çoğu 

çocuk saatlerce televizyonun, 

bilgisayarın ya da cep telefonunun 

başında bırakılıyor. İlgilerinin 

tetiklenmediği, dil ve iletişim 

aracılığıyla şekilendirilmediği 

bir sosyal çevrede büyüyen çocuklar, 

genel akademik başarı açısından 

dezavantajlı bir konumdalar. İkinci dil öğrenimine 

erişimde de eşitsizlik mevcut, dolayısıyla düşük gelirli 

ailelerin çocukları için ikinci bir dili iyi öğrenememe 

durumu da ek bir dezavantaja dönüşebiliyor. 

Eşitsizlik yaşamın bir gerçeği ve sosyal eşitsizlik 

de sosyal bilimciler olarak daha iyi anlamaya 

çalıştığımız en önemli konulardan biri. 

Bu ilgimizin nedeni sadece akademik değil; sosyal 

eşitsizliğin nedenlerine ve çeşitli dinamiklerine 

dair bilimsel bir kavrayış, bunları azaltabilecek 

araçlar ve yöntemler geliştirmemize ve böylece 

dezavantajlı durumdaki insanların yaşam fırsatlarını 

iyileştirmemize yardımcı olabilir. Bu müdahaleler 

özellikle çocuklar ve gençler için büyük faydalar 

sağlayabilir; sadece kendi potansiyellerini 

tam anlamıyla geliştirmelerine değil, ait oldukları 

toplulukların ve bir bütün olarak toplumun refahına 

katkıda bulunmalarına yol açabilir.

Örneğin, Koç Üniversitesi’ndeki güncel 

araştırmalarımız arasındaki L2TOR isimli 

uygulamalı projemiz, “sosyal robotlar” aracılığıyla 

ikinci dil öğrenimini geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı 

amaçlıyor.  İkinci dil öğretimi, öğretmenler 

açısından zorlu bir iş çünkü aynı sınıf içerisinde 

farklı beceri seviyelerine sahip çocuklara ders 

veriyorlar; eğitim diline hâkim olmayan göçmen 

çocuklar da var, dil konusunda yetkin çocuklar 

da. L2TOR, Avrupa Komisyonu’nun Horizon 

2020 programı kapsamında fonlanıyor. Öğrenme 

çıktılarını iyileştirmek için çocukların beğeneceği 

ve ilgisini çekecek özel dersler hazırlıyoruz. 

Sosyal robotların sıradan dijital aletlerden daha 

iyi sonuçlar vereceğini düşünüyoruz, çünkü 

çocuklar bedenlenmiş eylemi seviyor ve robot 

gibi elini kolunu hareket ettirip bazı eylemleri 

gösterebilecek bir cihaz aracılığıyla etkileşime 

daha fazla dâhil oluyorlar ve öğrenme çıktıları 

daha iyi olabiliyor. Projemizde 4 ile 6 yaş arasındaki 

çocuklar sosyal robotun yardımıyla ikinci bir 

dilde matematik ve mekânsal beceriler gibi temel 

becerileri de öğreniyorlar. 

Aslında bütün bunlar; yani öğrencinin ilgisini 

göz önüne alan, yeteneklerini tetikleyen ve etkileşimli 

kişiselleştirilmiş öğretim, tüm öğrenim ortamlarında 

önemli. 

Son yıllarda akademi içinde ve dışında 

ve konuşmaya dayalı bir iletişim kurması gerekiyor. 

Maalesef bu “diyaloğa dayalı etkileşim”i sağlamada 

tüm yetişkinler aynı derecede yetkin değil. Keza 

gerçek oyunun, gerçek etkileşimin ve iki yönlü 

iletişimin yerini televizyon ya da elektronik 

aletlerin aldığı sosyal ortamlar da bu diyaloğa dayalı 

etkileşimi yaratamıyor.

Sadece ikinci bir dili değil, herhangi bir dili 

öğrenme yetisinin başarı getirdiğini biliyoruz. Çocuk 

sadece Türkçe veya Almanca veya Arapça konuşsa 

da, yani tekdilli olsa da, şayet akranlarına göre 

bu kapasitesinde daha öndeyse ilkokulda, hatta 

üniversitede nispeten daha başarılı olacaktır. Ayrıca 

anadil ile ikinci dil becerileri arasında bir korelasyon 

mevcut; anadil becerileri iyi olan çocuk, ikinci 

bir dili de daha kolay öğrenme eğiliminde oluyor. 

Her şeyin birbiriyle bir şekilde bağlantılı olduğu 

Olabileceğinin

En İyisi Olmakd e ğ i ş i m
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konusunda emin olmadığı noktada, bir belirsizlik 

dönemine izin vermeli ve gerekiyorsa alan değiştirme 

imkânı sunmalıyız. Sonuç olarak geniş kapsamı 

olan bir ilgi alanı yaklaşımı bazı öğrenciler için 

harika olabilir, ama her yaklaşımda olduğu gibi, 

bu karar da ancak etraflıca düşünüldükten sonra 

benimsenmelidir. 

İnsan en iyi gelişimi, yetenekleri ile ilgisinin 

en çok örtüştüğü alanlarda gösterir. 1999’dan beri 

Koç Üniversitesi’ndeyim. Yıllar boyunca birçok 

öğrencinin, kendisinden beklentisinin ötesinde 

serpildiğini gördüm; kimi seçtiği alanda buldu 

gerçek tutkusunu, kimi daha önce hiç düşünmediği 

bir alanda. Mesela Psikoloji Bölümü mezunu 

bir öğrencimiz başarılı bir aşçı olmakla kalmadı, 

ilham veren bir iletişimci de oldu. Ailelerinde 

hiç akademisyen olmayan veya akademik kariyeri 

hiç düşünmeyecek bazı öğrencilerimiz, prestijli 

uluslararası görevleri olan çok başarılı araştırmacılar 

oldular, kimisi de gerçek tutkusunun tamamen 

farklı bir alanda olduğunu keşfetti. Çok fazla örnek 

var. Koç Üniversitesi böyle bir kişisel gelişimi 

çok iyi destekliyor; tüm bu parlak, genç insanların 

gerçek potansiyellerini geliştirip olabileceklerinin 

en iyisi olmayı hedeflediklerini görmek de bizlerin 

en büyük ödülü. ◆

disiplinlerarası çalışmalar çok ilgi görüyor. Uzun 

yıllardır gittikçe daralan alanlarda sürekli daha 

fazla uzmanlaşmanın ardından, artık çokdisiplinli 

ve disiplinlerarası çalışmalara yönelik haklı bir vurgu 

var. Uzmanlık alanları daraldıkça, büyük çaplı 

bir problemi çözmek için farklı alanlardan daha 

çok sayıda uzmanın katkısına ihtiyaç duyuluyor. 

Bu disiplinlerarası ve çokdisiplinli çalışma vurgusu, 

lisans öğrencilerine çift anadal yapma hevesi 

olarak yansıyor. Koç Üniversitesi İnsani Bilimler 

ve Edebiyat Fakültesi’nde, Psikoloji çift anadal yapılan 

bölümler arasında oldukça popüler; çoğunlukla 

Felsefe, Sosyoloji, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı 

Edebiyat, Ekonomi, Medya ve Görsel Sanatlar 

Bölümleriyle birlikte ikinci bölüm olarak seçiliyor; 

Mühendislik ve hatta Tıp’la birlikte Psikoloji okuyan 

öğrencilerimiz var. Ayrıca, Bilişsel ve Beyin Bilimleri 

ile Politika, Felsefe ve Ekonomi (PPE) konularında 

sertifika programları 

da sunuyoruz. 

Ancak bazen öğrenciler 

çift anadal yapmaya fazla 

hevesli oluyor. Çoğunlukla 

akranlarından 

veya ailelerinden 

gelen “CV oluşturma” 

baskısıyla çift anadal 

yapmaya ya da herhangi 

bir sertifika 

programına katılmaya 

ikna olabiliyorlar 

çünkü ilerideki 

iş başvurularında 

bunun özgeçmişlerinde 

iyi görüneceğini 

düşünüyorlar. Buna 

iki itirazım var. 

Birincisi, çift anadal 

programı yürütmek 

gerçekten çok zordur; 

ayrıca her durumda, 

okulun kaynaklarının 

ve öğrencinin zaman 

ve çabasının en iyi şekilde 

kullanıldığı anlamına 

gelmeyebilir. Koç’ta öğrencilerimize gerçekten 

çok açık, disiplinlerarası bir ortam sunuyoruz; 

ancak aynı anda çok sayıda farklı konuyu çalışmak 

zorunda kalmak herkese uygun bir seçenek değildir. 

Öğrencileri, kendi ilgilerine ve yeteneklerine göre 

seçici bir şekilde motive etmeyi tercih ediyoruz. Kimi 

insan belirli bir alanda o kadar hevesli ve başarılıdır 

ki enerjisini başka yöne dağıtmadan o konuda 

derinleşmesi daha iyidir. Eğer bir öğrencinin, 

sözgelimi hesaplamalı nörobilimde veya edebiyatta 

veya arkeolojide olağanüstü bir ilgisi ve yeteneği varsa 

ve bunu yapmaktan keyif alıyorsa, erkenden dallanıp 

budaklanmak yerine tek bir konuda derinleşmesi 

hem kendisine hem de topluma daha iyi hizmet 

edecektir. 

İkincisi, öğrenciler eğitimlerinin çok başlarındayken 

pragmatik olup kariyer seçenekleriyle kafalarını 

çok da meşgul etmemeli. Öğrencinin ilgi alanları 

Olabileceğinin
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Şimdi geriye bakınca takım 

olarak çalışabilme, proje 

geliştirebilme, kreatif 

ve eleştirel düşünebilme, 

inisiyatif ve sorumluluk 

alabilme, pratik davranabilme 

ve hızlı karar verebilme gibi 

fark yaratan özelliklerimin Koç 

Üniversitesi’ndeki yıllarımda 

geliştiğini gözlemliyorum. 

Koç Oyuncuları ve Sevgi 

Gönül Tiyatro Günleri’nde 

görev almam ise beni 

en çok dönüştüren deneyim 

oldu.

Enver Murat Güçlü’08
sosyoloji bölümü mezunu; 
seslendirme sanatçısı, etkili 
iletişim eğitmeni, içerik 
yönetmeni
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koç üniversitesi Toplumsal Cinsiyet 

ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama 

Merkezi (KOÇ-KAM) 2010 yılında merhume 

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın direktörlüğünde 

kuruldu. Türkiye’nin değişen aile yapısına 

odaklanan araştırmalarıyla Profesör Çiğdem 

Kağıtçıbaşı uluslararası alanda öne çıkan 

bir isimdi ve KOÇ-KAM’ın çalışmaları, 

onun direktör olduğu dönemde özellikle 

bu alana yoğunlaştı. Genel olarak 

KOÇ-KAM, toplumsal cinsiyete dayalı 

eşitsizliklerdeki kültürel veya 

toplumsal önyargılara bağlı 

olan kalıplar üzerine 

odaklanıyor.

Toplumsal cinsiyet 

ve kadın çalışmaları, 

kuramsal boyutunun 

dışında, özellikle 

kadın politikalarını 

etkileyecek 

Toplumsal Cinsiyet 
ve Kadın Çalışmaları 
Açısından Hayata  
Etki Eden Araştırmalar

Eleştirenlerden değil, 
eleştirilenlerden 
olun. Eleştirip 
sorumluluk almazsanız, 
sorumluluğun 
dışında kalıp 
eleştirmeyi yeğlerseniz, 
beğenmediğiniz 
bir düzen içinde 
yaşamınızı sürdürmek 
zorunda kalırsınız.

‒Suna Kıraç, Ömrümden Uzun İdeallerim Var, 2006

Bertil Emrah Oder

bertil emrah oder hukuk fakültesi öğretim üyesi / hukuk fakültesi 
dekanı / koç üniversitesi toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları 

araştırma ve uygulama merkezi direktörü Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, 

lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, yüksek 

lisans derecesini Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nden, 

doktora derecesini Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden aldı. 

Karşılaştırmalı anayasa hukuku, anayasa yargısı, parlamento 

hukuku, Avrupa kamu hukuku, toplumsal cinsiyet eşitliği 

ve uluslararası insan hakları hukuku alanlarında çalışıyor. 

Çok sayıdaki makalesinin yanında tek ve çok yazarlı yedi 

kitabı var. 2007 yılında Koç Üniversitesi’ne katılmadan önce 

İstanbul ve Galatasaray Üniversitesilerinde öğretim üyeliği 

yaptı. Zürih, Köln ve California (UCLA) Üniversitelerindeki 

uluslararası programlarda araştırmacı ve davetli 

öğretim üyesi olarak bulundu. 2012 yılında Henry Morris 

Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk Öğretim Üyesi (Chicago 

Kent College of Law) seçildi. UNESCO Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü sahibidir 

ve Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın 

Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-

KAM) Direktörlüğü’nü yürütmektedir.
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Kadın haklarıyla ilgili karşılaştırmalı deneyimler 

ve özellikle Birleşmiş Milletler’in (BM) anlaşmaları 

çerçevesindeki kazanımlara odaklanan çalışmalar 

bakımından KOÇ-KAM’ın UN Women’la önemli 

bir iş birliği oldu. KOÇ-KAM olarak UN Women 

için yaptığımız çalışma geniş bir yasama 

taraması projesiydi. Çeşitli konularda temel 

mevzuat grubunu toplumsal cinsiyet eşitliği 

süzgecinden geçirdik. Bir yandan kadının aile 

içindeki konumuna, özellikle kadına karşı şiddet 

konularına odaklanan yasaları, diğer yandan 

da kadınların siyasal katılımına, medyaya, eğitime 

ve kurumsal yapılara yönelik yasaları taradık. 

Siyasal katılımın düşük oluşu, BM’nin Kadınlara 

Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi 

raporlarında da Türkiye’nin öncelikli sorun 

alanlarından biridir. Siyasal katılım yalnızca 

ulusal parlamento düzeyinde değil, özellikle yerel 

yönetimlerde de son derece düşük; bu çalışmayla, 

Siyasal Partiler Kanunu başta olmak üzere 

katılım sorununa ilişkin bütün temel mevzuatı 

uluslararası ve karşılaştırmalı cinsiyet eşitliği 

çıtaları bakımından gözden geçirdik. Türkiye 

açısından, diğer bir sıkıntılı alan kadınların 

ve kız çocuklarının okullaşmasıydı. Okul terklere 

ve özellikle kadınlar ile kız çocuklarının eğitim 

erişimlerinin ve haklarının diğer boyutlarının 

güvence altına alınmasına ilişkin yasal altyapıyı 

da taradık. Bunun dışında yine dünya ölçeğinde 

de sorunlu bir alan olan kadın ve medya ilişkisine 

bir araştırma alanı. KOÇ-KAM’da “politika 

odaklı araştırma” açısından uluslararası örgütler, 

sivil toplum kuruluşları, diğer üniversiteler 

ve özellikle TBMM düzeyinde yaptığımız katkı 

sağlayıcı çalışmalarımız oldu; bunlardan biri 

Birleşmiş Milletler’in kadın hakları birimi 

olan UN Women’ın Türkiye’de de kurulmasıdır. 

UN Women Türkiye, aynı zamanda bölgesel 

bir merkez niteliğindedir ve sadece Türkiye’ye 

özgü değil Orta Asya’ya, Güney Avrupa’ya, Kuzey 

Afrika’ya ve Orta Doğu’ya özgü çalışmalar 

yapmaktadır. Türkiye ofisi, UN Women 

ile birlikte bu bölgelerde çalışan bir ana merkez 

konumundadır. 

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Açısından

Hayata Etki Eden Araştırmalard e ğ i ş i m
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bir yıldan uzun süre çalıştığımız, çok düşündüğümüz, 

mevzuatla uyumlu hale getirdiğimiz cinsel taciz 

eğitimi Türkiye’deki üniversiteler bakımından 

ilk uygulamadır. Her Koç Üniversitesi öğrencisinin 

ve akademik, idari veya taşeron personelinin 

alması gereken bu çevrimiçi program, cinsel tacizin 

önlenmesi konusunda bilinci artırmak üzere 

tasarlandı. Bu eğitim programına koşut olarak, cinsel 

tacizi soruşturma ayağında da etkili bir mekanizma 

oluşturduk. Bu mekanizmanın uygulanabilmesi için, 

şikâyette bulunacak kişilerin soruşturma sürecinde 

ikincil mağduriyete tabi olmayacaklarını bilmeleri 

lazım. Başvuruyu yapan kişinin, “Böyle bir şikâyette 

bulunursam başvurum etkili bir şekilde soruşturulur 

mu; soruşturma yapılırken haksızlığa uğrar mıyım 

ya da değersizleştirilir miyim; ifşa olur muyum?” 

gibi kaygılar taşımasını, yani başvuru sürecinde 

mağduriyet yaşamasını engelleyerek kurumsal şekilde 

ilerlemek için bir yönerge benimsedik. Cinsel tacize 

ilişkin soruşturmalarda ise uygulanması gereken usul 

ve esasları, Avrupa Birliği’nin şiddet mağdurlarının 

haklarıyla ilgili yönergesini de dikkate alarak tasarladık 

ve 2016’dan itibaren uygulamaya başladık.

Şu anda KOÇ-KAM bünyesinde ve Hollanda 

Hükümeti Matra Programı çerçevesinde 

yürüttüğümüz bir diğer proje, cinsiyetçi kalıplarla 

mücadelede kadın liderliğini öne çıkarıyor. Tarımdan 

baktık ve özellikle medyaya ilişkin temel mevzuat 

açısından kadın-erkek eşitliğinin ne boyutta 

olduğunu; kadın-erkek eşitliğini sağlayacak 

temel güvenceler, hızlandırıcı önlemler, pozitif 

düzenlemeler olup olmadığını görmek için 

tarama yaptık. 

Bu konularda öncelikli olarak odaklandığımız temel 

uluslararası sözleşme, Kadın Hakları Anayasası olarak 

da bilinen, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 

Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi’dir (Convention 

on the Elimination of All Forms of Discrimination 

Against Women, CEDAW). CEDAW hem anlaşmanın 

ismi hem de CEDAW’ın uygulanma süreçlerini 

gözetleyen, dolayısıyla CEDAW’a taraf devletlerin 

periyodik aralıklarla kendisine raporlar sunduğu 

yarı yargısal diyebileceğimiz bir komite. Türkiye de, 

CEDAW’a taraf bir devlet olarak belirli aralıklarla 

kazanımlarını, gelişim 

alanlarını belirtmekle 

yükümlü; ancak 

CEDAW, devletlerin 

yanı sıra özellikle kadın 

alanında çalışan sivil 

toplum örgütlerinden 

de gölge raporlar alıyor. 

Çalışmamızda bunları 

da dikkate aldık.

KOÇ-KAM’ın bir diğer 

önemli çalışması 

İstanbul Sözleşmesi 

olarak bilinen alandadır. 

2011 yılında imzaya 

açılan ve Türkiye’nin 

hızla benimsediği, 

hatta yapım sürecinde 

de büyük katkıları 

olan Avrupa Konseyi 

Kadına Yönelik Şiddet 

ve Ev İçi Şiddetin 

Önlenmesi İstanbul 

Sözleşmesi, bu konuda 

Avrupa çapında yapılan 

en önemli uluslararası 

sözleşmedir. KOÇ-KAM, 

bu çok önemli sözleşmenin 

uygulanması, takibi 

ve iç hukuka uygun şekilde 

aktarılması konusunda 

proje adına önemli bir geri 

bildirimde bulundu. 

Türkiye her ne kadar 

2005 yılında Türk Ceza 

Kanunu’nu yenileyerek 

cinsel saldırı ve cinsel 

tacize bağlı suçlarda 

daha eşitlikçi bir tutum 

takınsa da, özellikle 

uygulama İstanbul 

Sözleşmesi’nden geride. 

Yargı alanında halen 

sık sık duyduğumuz haksız 

tahrik, iyi hâl uygulamaları, 

namus cinayetleri gibi 

şiddet alanındaki bu ciddi, 

yargısal eşitsizlik sorununa 

İstanbul Sözleşmesi 

gözüyle odaklanmaya 

gayret ettik.

KOÇ-KAM’ın üniversite 

müfredatına yönelik 

çalışmaları arasında 

Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği Sertifikası 

Programı da bulunuyor. 

Koç Üniversitesi 

öğrencileri program çerçevesindeki altı dersi 

tamamlayarak sertifikaya hak kazanıyor. Bu tarz 

bir sertifika programıyla Koç Üniversitesi iyi bir örnek 

oluşturdu, bu deneyimi diğer üniversitelerle 

de paylaşıyoruz. Ayrıca merkez olarak, üniversite içinde 

toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bir toplumsal 

bilinç oluşturulmasına yönelik seminerler, paneller, 

tartışmalar düzenleyerek konuyu gündemde tutmaya 

çalışıyoruz. 

KOÇ-KAM olarak en önem verdiğimiz 

uygulamalarımızdan biri, eşitlikçi bir kampüs 

oluşturabilmek amacıyla düzenlediğimiz cinsel 

tacize odaklanan bir eğitim programı. Üzerinde 

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Açısından

Hayata Etki Eden Araştırmalard e ğ i ş i m

Koç Üniversitesi’nin düşünce 

ve tavırlarımda yarattığı 

belki de en önemli değişim, 

“farklılıklara daha kapsayıcı 

yaklaşmak” oldu. Bu durum, 

esasında, farklı fikirlere 

değer vermemin önündeki 

son engelleri de kaldırarak 

bunlardan keyif almama 

yardımcı oldu. Böylece 

gerek özel hayatımda 

gerekse bir avukat olarak 

iş hayatımda parçası 

olduğum yeni ortamlarda 

ve etkileşimlerde olumlu katkı 

sağlayabildim.

Av. Hakan Kızılkum’15
hukuk fakültesi mezunu; 
kızılkum avukatlık bürosu, 
kurucu avukat
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eğitime 100’e yakın katılımcı ve alanlarında 

kendilerine rol model olabilecek lider kadınların 

yapacakları mentorluk çerçevesinde ilerleyen bu proje, 

asıl liderliğin, yeni liderler yetiştirmek olduğu 

inancına dayanıyor. 

Cinsiyet eşitliğine ulusal ve tarihsel gözle 

baktığımızda Cumhuriyet’in, toplumun 

modernleşmesinde, özellikle geleneksel olmayan 

alanlarda kadınları öne çıkararak toplumsal 

dönüşümü sağlama konusunda itici bir rolü 

olduğunu vurgulamak zorundayız. Cumhuriyet 

modernleşmesiyle mühendislik, tıp, fen bilimleri 

ya da hukuk gibi otoriteyi, yetkiyi kullandığınız 

ve yetki işin içine girdiği için daha çok erkeklere özgü 

olarak düşünülen alanlarda kadınların yetiştiğini 

ve bunu destekleyecek politikaların izlendiğini 

görüyoruz. Nitekim akademik ortamda Türkiye’de 

özellikle mühendislik, tıp, fen bilimleri alanlarında 

kadın varlığı uzun yıllar genel olarak Avrupa Birliği 

üyelerinin önünde seyretti. Yine de süregelen 

önemli bir sorunumuz var: Pozisyonlar yükseldikçe, 

akademideki yöneticilere, dekanlara, rektörlere, 

enstitü müdürlerine baktığımızda, kadın oranının 

dramatik ölçüde düştüğünü görüyoruz. Endüstride 

de durum aynı; orada da kadın temsili açısından 

orta kademede yığılmanın olduğunu görüyoruz. 

Siyasal katılımda da aslında benzer bir durumdan 

bahsetmemiz mümkün. Parlamentodaki kadın 

milletvekili sayısında BM raporlarında kritik eşik 
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olarak saptanan yüzde 30-40 eşiğine Türkiye henüz 

yaklaşabilmiş değil. Özellikle yerel yönetimlerde 

Türkiye’deki kadın belediye başkanlarının sayısının 

çok düşük olması diğer bir sorun. Pek çok alanda 

kadın liderliğinin tatmin edici olmadığını 

gözlemliyoruz. Kadın liderliğine odaklanan Matra 

Projesi bu bağlamda son derece önemli.

KOÇ-KAM’da, bünyemizdeki araştırmacıların 

çalışmalarına ek olarak, Türkiye’de kadın araştırmaları 

alanındaki genç araştırmacıları desteklemek 

ve Türkiye’de bu konuda çalışan araştırmacıları 

buluşturacak bir ağ oluşturmak üzere Vehbi 

Koç Vakfı’nın desteğiyle KOÇ-KAM Araştırma Ödülleri 

programını yürütüyoruz. Bu ödül programı, yapılmış 

değil yapılacak olan araştırmalara yönelik olduğu için 

Türkiye’nin potansiyelini açığa çıkarma ve buradaki 

araştırma çıktılarını kamuoyuyla paylaşma anlamında 

önemli bir işlev gördü.

Koç Üniversitesi açısından baktığımızda, genel 

resimdeki kadın erkek eşitliği sevindirici durumda. 

Öğrenci düzeyinde, çok yüksek puanla öğrenci 

alan Hukuk Fakültesi de dâhil birçok fakültemizde 

kadın öğrenci sayısı, erkek öğrenci sayısını geçiyor. 

Mühendislik Fakültesi’nde özellikle öğretim 

üyesi düzeyinde kadın temsilinin yüksek olması 

çok sevindirici. Çünkü mühendislik, tüm dünyada 

kadın temsilinin az olduğu alanlardan. Yönetim 

düzeyinde de şu anda Koç Üniversitesi’nin yedi 

fakültesinden dördünün dekanı, dört enstitüsünden 

üçünün de direktörü kadın. Akademide kadınların 

güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliği konusunda 

Koç Üniversitesi’nin sadece Türkiye’de değil dünyada 

da öncüler arasında olduğunu söyleyebilirim. ◆
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akran destek programı ve İngilizce konuşma grupları 

düzenlemek ve akademik becerilerini geliştirme 

ihtiyacı duyan öğrencilere KOLT 101 dersiyle destek 

vermektir. 

Geçtiğimiz yıllarda KOLT’un eğitim 

teknolojilerini ve akademik programları 

güçlendirmede artan bir rolü oldu. 

Öğrenme yönetim sistemi olan 

Blackboard’un üniversite genelinde 

yaygınlaştırılmasında, 

Coursera’yla açık erişim 

derslerin açılması için 

ortaklık geliştirilmesinde 

asli rol oynadı. Şimdiye 

kadar Coursera için 

altı ders ürettik 

ve yenilerini üretmeye 

yönelik çalışmalara 

devam ediyoruz. 

koç üniversitesi 

Öğrenme ve Öğretme 

Ofisi, kısa adıyla KOLT, 

Kasım 2009’da Rektörümüz 

Umran İnan’ın girişimiyle 

Koç Üniversitesi’ni, araştırmanın 

yanı sıra öğrenme ve öğretmede 

de bir mükemmeliyet merkezi 

haline getirme vizyonu 

doğrultusunda kuruldu. 

İlk aşamada her fakülteden 

bir öğretim üyesinin katılımıyla 

bir komite oluşturuldu. 

Ben de Mühendislik 

Fakültesi’ni temsilen katıldım. 

KOLT’un içeriği ve nasıl 

çalışması gerektiği üzerine 

araştırmalar yaptık. Önde 

gelen çeşitli Amerikan 

üniversitelerindeki modelleri 

inceledik ve bir öneriler listesi 

hazırladık. Yola çıktığımızda, 

neleri yapmak ve başarmak 

istediğimiz konusunda 

net hedeflerimiz vardı. 

Merkezin ikinci direktörü olarak 2012’de göreve 

başladım. Temel görevim, Koç Üniversitesi’nde 

öğrenci merkezli bir öğrenme ve öğretme ortamı 

oluşturarak KOLT’un kuruluş misyonunu yerine 

getirmekti. Öğretim üyelerine, öğrencilere ve lisansüstü 

öğrencilere destek sağlamak amacıyla temel 

faaliyetlerimiz öğrenme ve öğretme üzerine atölyeler 

düzenlemek; derslerini iyileştirmek isteyen öğretim 

üyelerine eğitimde yenilikçilik fonları vermek; dönem 

ortası ders değerlendirmeleri yapmak; dersler için 

Öğrenme ve  
Öğretmedeki “Nasıl” 
Nasıl Geliştirilir?

Öğrenmek hep gençtir, 
yaşlılıkta bile.
‒Aiskhylos, Oresteia, MÖ 458

E. Murat Sözer

e. murat sözer makine mühendisliği bölümü öğretim 
üyesi / koç üniversitesi öğrenme ve öğretme ofisi (kolt) 
direktörü Doç. Dr. E. Murat Sözer, lisans ve yüksek lisans eğitimini 

ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı, doktorasını 

da aynı alanda Delaware Üniversitesi’nden aldı. Reçine 

transfer kalıplama ve vakum yardımıyla reçine infüzyonu 

gibi kompozit malzeme üretim süreçlerinin modellenmesi 

ve kontrolü, malzeme karakterizasyonu deneyleri, akışkanlar 

mekaniği ve gözenekli ortam akışları üzerine çalışıyor. 

Kompozit malzeme imalatının modellenmesi üzerine ortak 

yazarı olduğu bir kitabı, çok sayıda makalesi ve kitap bölümü 

bulunuyor. Doç. Dr. Sözer, Koç Üniversitesi’ne 2000 

yılında katıldı. 2012’den beri Koç Üniversitesi Öğrenme 

ve Öğretme Ofisi Direktörü olarak üniversite 

genelinde öğrenci öğrenmesine odaklanan 

yenilikçi öğrenme ve öğretme yaklaşımlarının 

yaygınlaştırılmasına, eğitim 

teknolojilerinin ve öğrenim yönetim 

sistemi araçlarının kurulmasına 

ve geliştirilmesine önayak oldu.

169



1 7 11 7 0 b i l i m i n y o l u

sağlamaktır; bilgiyi aldıkça öğrencinin 

zihnindeki kapıların kapanmasını değil yeni 

kapıların açılmasını sağlamaktır.

Verdiğimiz atölyelerdeki yaklaşımların derslere 

uygulanmasıyla öğrenciler sınıf içi tartışmalara daha 

fazla katılacak, takım olarak problem çözme ve proje 

aşamalarını adım adım yapma gibi faaliyetlere aktif 

olarak katılacak, öğrenmenin içine daha çok çekilecek 

ve kazanılacak öğrenme çok daha kalıcı olacak diye 

düşünüyoruz. Birçok araştırma, öğrencilerin sınıf 

içinde çoğunlukla pasif halde ders dinleyen durumda 

olduğu geleneksel eğitim yöntemlerinin kısa vadeli 

öğrenme sağladığını, bilgilerin kullanım aşamasına 

gelemeden paslandığını gösteriyor. Günümüzde, 

öğrenci küçük yaşlardan itibaren internette hızla 

bilgiye ulaşabiliyor. Önemli olan, öğrencinin beynine 

bilgi depolamak değil; öğrenciye güvenilir kaynaklara 

nasıl erişildiğini, bilgilerin nasıl ayıklandığını 

ve bilgileri bir araya getirerek kendi problemine nasıl 

uygulayabileceğini göstermek diye düşünüyorum.

Öğrenci merkezli eğitim ve yeni eğitim teknolojileri 

temelli çalışmalarımızdan birkaç örnek vermek 

istiyorum: 

Tipik bir ders düşünün. Benim öğrenci olduğum 

yıllarda birçok derste hoca tahtaya bolca yazar, 

konuyu anlatır, biz öğrenciler çok nadiren varsa 

sorularımızla derse katılırdık. Çoğunlukla dinleyici 

olarak ders notu tutar, sonrasında da çalışarak 

anlamaya uğraşırdık. Şimdiyse, öğreneni aktif 

kılan ve merkeze alan öğretme uygulamalarını 

ve ortamlarını derslerimize katıyoruz. Örneğin, sadece 

birkaç değil tüm öğrencilere soru yöneltip anında 

geri yanıt almayı sağlayan Clickers uygulamasını 

kullanıyoruz derslerimizde. Televizyonda Kim Milyoner 

Olmak İster? diye bir yarışma programı var. Orada 

yarışmacı eğer takılırsa izleyicilere soruyor. Benzer 

bir ortamı derslerde yaratmaya çalışıyoruz. Ders 

Öğrenme ve öğretme kalitesini artırmak için 

iyi uygulamaları ve iyileştirme alanlarını belirlemede 

üniversiteye bir bütün olarak bakıyoruz. Avrupa 

Öğretmede Artan İş Birliği Forumu (European 

Forum for Enhanced Collaboration in Teaching, 

EFFECT) projesinin pilot çalışmalarına dâhil 

olduk. EFFECT’in önerdiği ilkelerin yanı sıra, 

yükseköğrenimde öğrenme ve öğretmeye yönelik, 

araştırmaya dayalı birçok yeni yaklaşımı kullanıyor; 

neyi koruyacağımıza ve neyi benimseyeceğimize 

karar vermek ve eğitim kalitesini sürekli artırmak 

için kendi üniversitemizin kapsamlı analizlerini 

yapıyoruz. 

Öğrenci merkezlilik ve eğitim teknolojileri, 

yüksek öğrenimde iki anahtar kavram. 

Öğrencinin aktif katılımını artıracak teknolojik 

içeriği zenginleştirilmiş eğitim tasarımlarına 

önem veriyoruz. Öğrencilerin problem çözme, 

eleştirel düşünme, ekip kurma ve ekip çalışması 

sürdürme gibi becerileri kazanmalarına 

yardımcı olan öğrenme ortamları tasarlamak 

gelecekte daha da önemli olacak. Biz hocaların 

asıl görevi, bilgiyi kendi beynimizden 

öğrencilerinkine aktarmak değil öğrencilerin 

merakını tetiklemek, “ne” sorusundan ziyade 

“neden ve nasıl” sorularına cevap bulmalarını 

Öğrenme ve Öğretmedeki “Nasıl” 

Nasıl Geliştirilir?d e ğ i ş i m



1 7 3b i l i m i n y o l u1 7 2

anlatır ve bir sonraki derse veya haftaya teslim 

edilmek üzere ev ödevi verir. Öğrenci ödevi hazırlama 

sürecinde yalnızdır. Ters yüz edilmiş eğitimdeyse, 

eğitmen ilgi ve heyecan uyandıracak şekilde dersin 

videosunu çeker. Bu videolar simülasyon, animasyon 

veya interaktif uygulamalarla da desteklenmiş 

olursa, konuyu kavramak daha kolay olur. Öğrenci 

derse gelmeden önce o videoyu seyrederek konuyu 

ana hatlarıyla öğrenmiş olur. Derste konu anlatımı 

yerine, konuya ait pratik ve uygulama yapılır. Dersin 

tarzına göre, takımların üzerinde çalıştıkları 

problem çözümü, veri analizi, tasarım veya yorum 

gerektiren ileri seviye uygulama projeleri olabilir. Ters 

yüz edilmiş eğitimde öğrenci aktiftir, hoca moderatör 

rolü üstlenir. Öğrencilerin takıldığı noktalarda, 

hoca yaptığı açıklamalarla veya verdiği örneklerle 

konuyu netleştirir. 

İlkini Rumelifeneri Kampüsü’nde kurduğumuz 

45 kişilik “aktif öğrenme sınıfı”, her dönem 10’dan fazla 

ders tarafından kullanılıyor. Amacımız, her fakültede 

birer aktif öğrenme sınıfı kurmak ve yıllar içinde 

bu sayıyı artırmak. Aktif öğrenme sınıfı amfi şeklinde 

değil; öğrenciler dokuz kişilik masalar etrafında 

her biri üç kişiden oluşan üç grup oluşturuyor. Verilen 

görev (problem çözümü, proje alt kalemleri veya 

benzeri) hakkında tartışarak sonuca varıyor ve diğer 

öğrenci gruplarıyla paylaşıyorlar. Öğrenci bilgiyi 

hap gibi aldığı ve çoğunlukla pasif modda olduğu 

bir ortamda değil, aksine niye/nasıl sorularının 

yanıtlarını diğer öğrencilerle tartışarak bulduğu 

bir ortamda bilgiye ulaşıyor. En sonunda, hocanın 

çok iyi bağlayıcı olması, doğru yakalanan noktaları teyit 

etmesi, eksiklere veya yanlışlara dair ipuçları vererek 

mümkünse yine öğrencilerin doğruya ulaşmasını 

konusu anlatıldıktan 

sonra, öğrencilere soru 

sorup bireysel veya 

tercihen takım olarak 

yanıtlamaları için süre 

veriyoruz. Sorular farklı 

tarzda olabiliyor. Sadece 

bilgiyi soran alt seviye veya 

daha üst seviyelerde analiz, 

yorum ve kritik düşünce 

gerektiren sorular olabilir. 

Benim ve birçok hocanın 

tercihi, bu uygulamayı 

dersin sonunda, örneğin 

son 15 dakikasında yapmak. 

Yanıtları telefonlarındaki 

uygulamayla veriyorlar 

ve sınıftaki perdede 

anonim olarak yanıt dağılımı görünüyor. Hoca isterse 

kendi ekranında kimin, ne yanıt vermiş olduğunu 

görüyor. Bu uygulama hem öğrencilere hem de dersin 

hocasına anında geri bildirim vererek fayda sağlıyor. 

Madalyonun bir tarafında, hocaya konuyu ne kadar 

iyi öğretebildiğini gösteriyor. Kendi dersimden örnek 

vereyim. Dersi çok iyi anlattığımı zannederken eğer 

başarı oranı yüzde 30 gibi düşük kaldıysa, sorun 

olduğunu çok erken farkediyorum ve gerekli konuları 

tekrarlama ve vurgulama imkânım oluyor. Madalyonun 

öbür tarafında, öğrenci verdiği yanıtların çoğunlukla 

yanlış olduğunu görürse, daha fazla çalışması gerektiği 

mesajını çok erken alıyor ve durumunu toparlaması 

için yeterli zamanı oluyor. Bu sistem, sıcağı sıcağına 

hem öğrenciye hem öğretene geri bildirim veriyor; 

gerçek sınavdan çok önce uyarı sinyalleriyle kişiyi 

yeterince erken uyarıyor.

Günümüzde, eğitmenin dersini çok iyi kurgulaması 

lazım. Klasik tarzda çok iyi ders malzemeniz 

olsa da, artık aktivitelerle öğrenciyi işin içine 

çekmeniz, heyecan uyandırmanız, merak ettirmeniz, 

eğitim teknolojisini kullanmanız ve bunların 

harmanlanmasını çok iyi tasarlamanız lazım. Bunun 

en iyi uygulamalarından birisi “ters yüz edilmiş eğitim”. 

Geleneksel eğitimde hoca sınıfa girer, tahtada bildiğini 

Öğrenme ve Öğretmedeki “Nasıl” 

Nasıl Geliştirilir?d e ğ i ş i m

Koç Üniversitesi’ne 

geldiğimde olduğum kişi 

ile şu an olduğum kişi 

arasında çok fark var. Şimdi 

daha donanımlı, değişime 

açık, olaylara daha geniş 

bir çerçeveden bakabilen biri 

olduğumu düşünüyorum. 

Damla Çiğ
işletme bölümü 2. sınıf 
öğrencisi
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Her dönem yaklaşık 80 derste, 110 öğrenci akran 

rehberliği yapıyor. Akran rehberler ilgili dersi geçmiş 

dönemlerde almış, çok başarılı olmuş ve ders hocasının 

önerdiği kişiler arasından seçiliyor. Bu öğrenciler, 

belirlenen ofis saatlerinde o dönem dersi alan 

öğrencilerin sorularını yanıtlıyor; sınavlardan 

önce konu tekrarı, problem çözümü gibi oturumlar 

düzenliyorlar. Bu sistem akran rehber öğrencilere 

de fayda sağlıyor, çoğu ileride akademisyen olmayı 

isteyen veya bildiğini etrafındakilere öğretmeye hevesli, 

liderlik potansiyeli olan öğrenciler.

Lisansüstü öğrencilerimizin bir çoğu ders asistanlığı 

yapıyor. KOLT olarak tüm üniversite çapında 

ders asistanlarına atölyeler düzenliyoruz. Etkili 

eğitimin püf noktaları, iyi uygulamalar, notlandırma, 

Blackboard sisteminin kullanımı gibi konuları 

kapsayan bu atölyelerde, ders asistanlarının öğretme 

yetkinliklerini artırmalarına destek oluyoruz. 

Tüm bunların yanında çok gurur duyduğumuz yeni 

bir hizmetimiz “program iç değerlendirmesi”ne 

verdiğimiz destek. Akademik birimlerin eğitim 

programlarının 

değerlendirilmesinde 

öğrencilerden, 

mezunlardan, 

işverenlerden ve öğretim 

üyelerinden geri bildirim 

alıyoruz. Bölümlerinde 

hangi becerileri nasıl 

kazandıklarını, nelerde 

eksik hissettiklerini 

anket ve odak grup 

çalışmalarında kapsamlı 

bir şekilde öğrencilere 

ve mezunlara soruyor; 

geri bildirimleri 

ilgili bölümlere 

raporluyoruz. Böylece 

ders programlarının 

“yararlanıcı gözü”yle 

değerlendirilmesi, 

yenilenmesi ve sürekli 

iyileştirilmesi için 

değerli ipuçları elde 

ediyoruz. Koç Üniversitesi’nde öğrenme ve öğretme 

süreçlerimizde sorduğumuz “nasıl” sorusuna yanıt 

arayışı, sabit yanıt arayan bir yaklaşımdan ziyade, 

sürekli değişen günümüz şartlarında en iyiyi bulma 

arayışıdır. Bu bağlamda, eğitimin paydaşlarından 

sürekli olarak aldığımız geri bildirimler, öğrenme 

ve öğretme konusunda yüksek fayda sağlayan etkin 

yöntemleri daha iyi anlamamıza ve yaygınlaştırmamıza 

yardımcı oluyor. ◆

sağlaması gerekiyor. Bu sistemde eğitimciye ders 

materyalinin kurgulanmasında çok önemli iş düşüyor. 

Sisteme yeni olan öğrenciler başlangıçta konuyu derse 

gelmeden önce evde öğrenmeye direnç gösterebiliyor, 

ama dönemin ilerleyen safhasında daha iyi öğrenmiş 

olduğunu görüyor ve bu sistemi benimsiyor.

Üniversitede gerekli olan akademik becerilerin, lise 

ve öncesinde kazanımı çoğunlukla istenen seviyede 

olmayabiliyor. Öğrenciler çoktan seçmeli sınav 

sistemine, yani sadece bir tane doğru yanıtı olan 

sorulara alışkın olarak geliyor. Verdiği yanıtın niye doğru 

olduğunu göstermekte veya raporlamada yeterince 

beceri sahibi olmayabiliyor veya bunu yapmamak 

için direnç gösteriyorlar. Oysa, akademik anlamda 

araştırma yapabilme becerisi ve mezuniyet sonrası 

iş hayatının gereklilikleri bu konuda üst seviyede beceri 

gerektiriyor. Koç Üniversitesi’nde çok başarılı bulduğum 

bir uyum sistemi var. Her yeni gelen 10 öğrenciye, aynı 

bölümde okuyan 3. veya 4. sınıftan bir rehber öğrenci 

(mentor) ve bir akademik danışman öğretim üyesi 

atanıyor. Rehber öğrenciler ve danışmanlar, yeni gelen 

öğrencilerin üniversiteye adaptasyonunda ve akademik 

başarıyı yakalamalarında anahtar rol üstleniyorlar.

KOLT olarak biz de öğrencilerin birbirlerinin akademik 

başarısına katkıda bulunmalarını çok önemsiyoruz. 

Akran desteğiyle öğrenmenin etkili bir öğrenme 

olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle son yıllarda akran 

destek programımızın kapsamını çok genişlettik. 

Koç Üniversitesi beni 

bir takım oyuncusuna 

dönüştürdü. Lise hayatımdaki 

bireysel çabalamalardan 

sonra üniversitede takım 

olarak var olmanın ne demek 

olduğunu, gerek derslerde 

gerek sosyal aktivitelerde 

büyük bir ekiple nasıl 

başarıya ulaşabileceğimizi 

öğrendim.  

Ece Eylül Yılmaz
işletme bölümü 4. sınıf 
öğrencisi; müzikal kulübü 
başkanı

Öğrenme ve Öğretmedeki “Nasıl” 

Nasıl Geliştirilir?d e ğ i ş i m b i l i m i n y o l u
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bir insan çok iyi eğitimli olabilir, çok zeki 

olabilir ama hayat becerisi, etkili insan olmak, verimli 

insan olmak, özgür olmak, özgün olmak başka bir şey. 

2010 yılında, Akademik Başarı ve Hayat Becerileri 

Programı’nı (ALIS) hayattaki başarıyı sağlayacak 

şeyleri bir miktar aktarmak amacıyla kurdum. Eğitim 

sistemimiz hepimizin bildiği gibi çok fazla test 

ve sınav odaklı. Koç Üniversitesi gibi bir üniversiteye 

gelebilmek için de öğrencilerin hakikaten hayatlarının 

birkaç yılını bu test meselesine vermeleri gerekiyor. 

O yüzden de vizyonları, hayatları çok daralıyor. 

Bu nedenle ben aslında ALIS’i bir “hayata dönüş 

operasyon”u olarak görüyorum. Üniversiteye gelmeyi 

başaran öğrencinin, hayatla ilişkisini tekrar kurmasını 

sağlayan bir program. İkincisi, dünya genelinde 

de eğitim sistemleri bu tür becerileri geliştirmiyor; 

çoğunlukla bilgiye odaklı bir vizyon hâkim. Hayatı, 

kendini, ilişkileri yönetme becerileri edindirmeye 

yönelik dersler dünyada da, bizde de eğitim sisteminin 

bir parçası değil. Öğrenciler ortaokulda lise giriş 

sınavı, lisede üniversite giriş sınavıyla üst üste 

travma yaşıyor. Aileler gençlerden ders çalışması 

dışında hiçbir şey beklemiyor; ev içinde ve dışında 

hiçbir şey yapamaz hâle gelen öğrenciler, hayatta 

hayat becerileri: 
Güç Kültüründen 
Güçlendirme  
Kültürüne Geçiş

Kuyunun 
dibindeki kurbağa 
okyanusu hayal 
edemez.

‒Zhuangzi, MÖ 300 

Zeynep Aycan

zeynep aycan psikoloji ve işletme bölümleri öğretim üyesi / koç üniversitesi sosyal 
bilimler enstitüsü direktörü / akademik başarı ve hayat becerileri (alıs) programının 

kurucusu ve akademik direktörü Prof. Dr. Zeynep Aycan, lisans ve yüksek 

lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden, doktorasını 

Queen’s Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden aldı; doktora sonrası 

çalışmalarına McGill Üniversitesi Desautels İşletme Fakültesi’nde 

devam etti. Araştırmaları kültürün liderlik, insan kaynakları yönetimi, 

kadınların kariyer gelişimi ve iş-hayat dengesi gibi örgütsel süreçlere 

etkisine odaklanıyor. Prof. Dr. Aycan, Koç Üniversitesi’ne 1997 yılında 

katıldı. Koç Üniversitesi Psikoloji ve İşletme Bölümlerinde öğretim üyesidir. 

Koç Holding Yönetim ve Strateji Kürsüsü sahibidir. Bordeaux İşletme Fakültesi, 

Tartu Ekonomi Bölümü, Aston İşletme Bölümü, IESE İşletme Bölümü, Çin Renmin 

Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi’ne misafir araştırmacı olarak gitti. Çok sayıda 

makalesinin yanında, ortak yazarlı ve kendi imzasıyla altı kitabı bulunuyor. 

Kitaplarından Kültürlerarası Bağlamda Örgütler ve Yönetim, 2015’te 

Chartered Management Institute Yılın Yönetim ve Liderlik Kitabı Ödülü 

ve Amerikan Psikoloji Birliği Ursula Gielen Kitap Ödülü aldı. Prof. Dr. 

Aycan’ın aldığı diğer ödüller arasında TÜBİTAK Bilim Ödülü, Türkiye 

Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü, Dünya 

Ekonomik Forumu Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü bulunuyor.
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başlıyoruz: “Değerlerim, hedeflerim, kırmızı 

çizgilerim nelerdir?” Bunları keşfetmeye yönelik 

ciddi değerlendirme egzersizleri ve testler yapıyoruz. 

Videolar, filmler üzerinden yansıtmalı metotlar 

kullanıyoruz. Yaptığımız envanterlerle amacımız 

bir yafta yapıştırmak değil elbette; daha ucu açık, 

daha dinamik ve sezgisel bir yaklaşımımız var. 

Öğrenciyi bir cevap bulup orada durmaya değil, 

bu yöntemleri kullanarak hayat boyu “Ben kimim?” 

sorusunu düşünmeye teşvik ediyoruz. Çünkü 

bu sorunun cevabı sürekli değişiyor. Örneğin, 

işe girdikten sonra, çocuk sahibi olduktan sonra 

bu sorunun yanıtı değişiyor. Dolayısıyla bu soruyu 

sürekli düşünsünler ve kim olduklarını fark 

etsinler istiyoruz. 

Bu ilk modülü bitirdikten sonra “Hayatı zaten iyi kötü 

tanıyorsun, beklentileri biliyorsun, bir sen varsın 

bir de dış dünya var. İkisinin kesiştiği noktayı, 

bu arayüzü nasıl yönetirsin?” diye soruyoruz ve burada 

hayat becerileri devreye giriyor. Zaman yönetimi, 

stres yönetimi, ilişki yönetimi, iletişim becerisi, hedef 

belirleme, birlikte çalışma becerisi... Bir miktar liderlik 

anlatıyoruz; hem kendine hem başkasına liderlik 

etme şeklinde. Yöntem olarak yine deneyimleyerek 

öğrenmeyi kullanıyoruz; pek çok oyunumuz, 

simülasyonlarımız var. Böylece bütün 

bu öğrendiklerinin hayatlarında ne işe yarayacağı 

hem teorik olarak hem de uygulamayla anlatılıyor. 

Yaşantısal aktiviteler sayesinde, öğrenciler ders 

boyunca çok iyi vakit geçiriyorlar.

kalma becerilerini kaybediyorlar. O yüzden bizim 

için önemli olan, bir miktar hayat başarısına katkıda 

bulunan beceriler edindirmek ve öğrencilerin buraya 

gelene kadar yaşadıkları hayattan kopma durumuna 

karşı tekrar hayat becerileri kazanmalarını sağlamak 

ve farkındalıklarını artırmaktı. 

Akademik Başarı ve Hayat Becerileri Programı, 

Koç Üniversitesi öğrencilerinin hem üniversite 

hayatları boyunca daha başarılı ve verimli olmaları 

için onlara destek olmayı hem de iş ve özel 

hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri temel becerileri 

kazandırmayı amaçlayan, öğrenci odaklı bir program. 

İlk ders, öğrencinin ilk yılında almak zorunda olduğu, 

notlamanın sadece geçme ve kalma şeklinde yapıldığı, 

beceri odaklı ALIS 100 dersi. Bu ders her yıl yaklaşık 

bin yeni öğrenciye veriliyor. Dersi alan öğrencilerden 

gelen taleple zaman içinde seçmeli olarak bu dersin 

devamı olan ALIS 200 açıldı. Sonra öğrenciler üçüncü 

sınıfta üniversiteden sonraki hayata hazırlanacak 

şekilde, iş dünyasında ihtiyaç duyabilecekleri 

becerilere yönelik olarak bu dersin ileri versiyonunu 

almak istediler ve böylece ALIS 350 ve 360 Profesyonel 

Hayata Geçiş dersleri açıldı. Ardından lisansüstü 

öğrencilerimiz için benzer bir ders ihtiyacı fark 

edildi ve onlar için ALIS GRAD açıldı. Şu anda altı 

öğretim üyemiz ve farklı ders yelpazemizle neredeyse 

bir bölüm gibiyiz. Konularımız daha ziyade hayat 

becerileri odaklı. Not tutma, ders dinleme, sunum 

yapma gibi daha teknik olan akademik becerileri 

Öğrenme ve Öğretme Ofisimiz KOLT sunuyor, 

üniversite genelinde bu şekilde birbirini tamamlayan 

iki programımız var. 

ALIS dersleri Türkçe olarak ve deneyimleyerek, 

yaşayarak öğrenme metotlarıyla yapılıyor. 

İlk modülümüz kendini tanımaktan başlıyor; yani 

“Ben kimim?” sorusundan. Hepimiz için hayatta 

ıskalanmış bir sorudur bu. Yaş kaç olursa olsun 

bu sorunun cevabı oldukça karmaşık ve üzerinde 

yeterince düşünülmemiş oluyor. Önce buradan 

d e ğ i ş i m

Hayat Becerileri: 
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Hayat Becerileri: 

Güç Kültüründen Güçlendirme Kültürüne Geçiş

Öğrendiklerini hızla hayatlarında uygulamaya 

koyuyorlar. Hem kendileri bu farkı yaşıyor 

hem de başkalarının gözlemlediğini söylüyorlar. 

Bu dersin etkinliğine dair sistematik ölçümleme 

de yapıyoruz. Programı almadan önce ve sonra 

yaptığımız testlerde bu farklar ortaya çıkıyor. Hatta 

o testlerin ölçemediği, onun da ötesinde kazanımlar 

olduğunu, hayata atıldıktan sonra kazanımların daha 

da artacağını düşünüyorum.

Ekip olarak iki üç yılda bir, değişen koşullara 

uygun olarak programda yenilememiz gerekenleri 

düşünürüz. Örneğin sanal ilişkiler yürütme, sosyal 

medya iletişiminin yönetimi, kültür ve görüş 

farklılıklarının yönetimi gibi çok ciddi konular 

var eklemeyi düşündüğümüz. Bu toplantıları 

aslında öğretim üyelerimizle yapıyoruz. Ancak 

galiba artık bir kısmında hem mezunlarımızdan 

hem de programdaki öğrencilerden destek alacağız; 

çünkü onların yaşadığı dünyayı, bulundukları 

mecraları onlar kadar iyi bilmiyoruz. 

ALIS programının vizyonunu Koç Üniversitesi’nin 

de dışına taşımak amacıyla ALIS derslerimizde 

kullandığımız tüm malzemeleri bir araya getirerek, 

bir eğitmen kitabı hazırladık ve bu kitap Üniversite 

d e ğ i ş i m
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liderliği neden tek ve genelde hep aynı (tür) kişiye 

veya kişilere bırakıyoruz?” Paylaşılan liderlik 

modelleri ve daha fazla kişinin liderlik için elini 

taşın altına koyması üzerine çalışıyorum. “Liderlik 

kaygısı” adını verdiğim yeni bir teori ortaya attım. 

Laboratuvarda liderlikle ilgili çalışmalar yaparken 

fiziksel olarak insanların kaygı seviyelerini 

ölçüyoruz. İnsanlar lider konumlarda kaygı 

yaşıyorlar, bunun nedenini ve niye lider olmak 

istemediklerini araştırıyorum. Dolayısıyla birçok 

kişinin, özellikle de kadınların, kendilerini geride 

tutmasını, liderlik sorumluluğunu paylaşmamasını 

sorguluyorum. Bunun bir nedeninin de gücün 

merkezî bir şekilde tek bir kişi veya küçük 

bir grup tarafından yönetildiği mevcut güç kültürü 

olduğunu düşünüyorum. Güç kültürü olduğu 

sürece çoğu insan o alana girmek istemiyor. 

Dolayısıyla güçlendirme kültürü oluşturabilirsek 

eğer, diğer insanlar liderlik sorumluluğunu 

daha fazla paylaşma niyetinde olacaktır. 

ALIS programını tamamlayan öğrencilerin 

de kendilerini güçlendirilmiş hissetmeleri 

ve liderlik sorumluluğunu almaya daha istekli 

olmaları temel amaçlarımızdan biri. ALIS 

350 dersimiz güçlendirmeyi ön planda tutan 

bu “yeni nesil liderlik” kavramına, başka bir ifadeyle, 

yaygın güç kültürünü güçlendirme kültürüne 

dönüştürmeyi öğretmeye odaklanıyor. ◆

ve Ötesi: Genç Yetişkinler 

İçin Hayat Becerileri adıyla 

2015’te Koç Üniversitesi 

Yayınları’ndan çıktı. 

En büyük hayalimiz 

bu programı Türkiye’deki 

üniversitelerde, hatta 

liselerde yaygınlaştırmak. 

Bu amaçla yakın zamanda 

Koç Üniversitesi’nde 

bir konferans 

düzenledik ve Türkiye’de 

ilk kez bu ağı oluşturduk. 

Türkiye’nin çeşitli 

yerlerindeki 

44 üniversiteden, 

158 kişinin katılmasına 

çok sevindik. Biz ALIS’i 

anlattık, onlar da bize 

kendi yaptıklarını 

anlattılar. ALIS’ten 

çok etkilendiler ve eğitimci 

eğitimleri düzenlenmesi, 

sertifika programları 

hazırlanması gibi talepler 

aldık. Günümüzde bilgiye 

erişim çok kolay; bir bilim 

insanı olarak bilimin 

ve entelektüel başarının 

değerini çok iyi bilmekle 

beraber, insanı hayatta 

istediği noktaya getiren 

şeyin bu sosyal beceriler 

olduğunu da görüyorum. 

Keşke ilkokuldan itibaren çocuklarımıza zaman 

yönetimi, ilişki yönetimi, iletişim gibi becerileri 

öğretebilsek!

ALIS programında yirmi beşer kişilik sınıflarda 

her bölümden öğrenciyle ders yapıyoruz, dolayısıyla 

her açıdan çok heterojen bir ortam oluşuyor. 

Bazen tartışmalarda rahatsız olduklarını dile 

getiriyor öğrenciler ve neden rahatsız olduklarını 

tartışıyoruz. Bu çok değerli bir şey. Toplum olarak 

birlikte uyum içinde yaşayabilmek için, sadece 

akademik becerilerimizi değil bu tür sosyal becerileri 

geliştirmeye de çok ihtiyacımız var. Bu programı 

bir “umut projesi” olarak görüyorum. İnsanlığın 

gelişimini sürdürebilmesi için ihtiyacımız olan 

bu tür beceriler. 

Pek çok çalışma alanımın yanı sıra son yıllarda 

en çok ülkelerde ve bireylerde “güç kültürünü, 

güçlendirme kültürüne dönüştürme”, yani 

bir liderlik ve kültürel dönüşüm programı üzerinde 

çalışıyorum; çeşitli şirketlere ve kâr amacı 

gütmeyen kurumlara bu konuda eğitimler 

veriyorum. ALIS dersini de bu konuyla çok alakalı 

görüyorum, zira burada aktarmaya çalıştığımız 

her şey bu güçlendirmenin bir parçası. Lidere 

bağlılığın ve hatta bağımlılığın son derece tehlikeli 

bir şekilde ön planda olduğu her yerde, bireyin 

güçlenmesi çok önemli. Üç yıl önce açtığım 

liderlik laboratuvarım var. Temel olarak sorduğum 

bir iki araştırma sorum şunlar: “Neden daha 

fazla kişi liderlik için görev almak istemiyor, yani 

Koç Üniversitesi beni 

sadece hedeflerim 

açısından değil, karakterim 

ve davranışlarım bakımından 

da olumlu yönde etkiledi. 

İnsanlarla ilişkilerimde 

rahat olabilmeyi ve 

çekinmemeyi, kimsenin bizi 

yargılamadığı bu ortamda 

öğrendim. Hocalarla 

tanışıp sohbet ederek 

onların deneyimlerinden 

bir şeyler öğrenmek, 

gelecek planlarımı 

şekillendirdi ve amaçlarım 

doğrultusunda nasıl 

adımlar atmam gerektiğini 

gösterdi. Okulumuzdaki 

akademisyenlerin 

çalışmalarını görmenin kendi 

ilgi alanlarımı keşfetmemde 

de büyük bir etkisi oldu.

Gözde Altunbulak
elektrik ve elektronik 
mühendisliği bölümü 3. sınıf 
öğrencisi

d e ğ i ş i m
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Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi, ağırlıklı 

olarak Rumelifeneri Kampüsü’ne hizmet ediyor. Daha 

öğrenci odaklı olan ve fiziksel olarak en büyük 

kütüphanemizdir. Binamız aynı anda 

950 öğrencinin çalışabildiği, 7/24 açık 

olan, öğrenci yaşamı için önemli 

bir yerdir. Sessiz çalışma bölgeleri, 

grup çalışma odalarımız 

mevcuttur. Bu kütüphane 

öğrencilerimizin ve 

araştırmacılarımızındır. 

Amerikalı ünlü tarihçi 

ve yazar Shelby Foote 

“Aslında bir üniversite, 

kütüphanenin 

etrafına toplanmış 

binalardır.” 

der. Bu tabii 

latife olarak 

söylenmiştir 

ancak bana göre de günümüzde üniversite kütüphanesi 

sadece kitap silosu değil, üniversitenin ve kampüs 

hayatının kalbi olmalıdır. 

koç üniversitesi kütüphanesi ile bağım, 

üniversiteden mezun olduğum 1996 senesine dayanıyor. 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü bitiriyordum, 

Türkiye’de henüz bilinen bir bölüm değildi ve genetik 

laboratuvarları yoktu, mezun olunca nerede çalışacağımı 

bilmiyordum. Koç Üniversitesi Kütüphanesi’nin 

o dönemki Amerikalı kurucu direktörünün verdiği 

iş ilanını bu sırada gördüm, fen bilimleri geçmişi olan 

birini arıyorlardı, böylece kütüphanecilik kariyerim 

başladı. Ardından Amerika’da Kütüphane ve Bilgi Bilimleri 

yüksek lisansı yaptım ve tekrar Koç Üniversitesi’ne 

döndüm. Henüz Türkiye’de olmayan bir kavram olan 

ve kütüphaneciliğin bilgi teknolojisiyle kesiştiği “sistem 

kütüphanecisi” olarak çalışmaya başladım.

1993’te Koç Üniversitesi’nin açılışıyla eşzamanlı olarak 

kütüphane kurulurken çok yoğun bir şekilde kitap alımına 

başlanmış ve 2000 yılında Rumelifeneri Kampüsü’ne 

gelindiğinde iyi bir çekirdek koleksiyon oluşturulmuştu. 

O zamanın çekirdek koleksiyonlu kütüphanesi, bugün 

uluslararası standartlarda bir araştırma kütüphanesine 

evrilmiş durumda. Şu an Koç Üniversitesi’nin üç şehirde 

ve toplam beş noktada kütüphanesi var: Rumelifeneri 

Kampüsü’ndeki Suna Kıraç Kütüphanesi, Topkapı Sağlık 

Bilimleri Kampüsü’ndeki Koç Üniversitesi Hastanesi 

Kütüphanesi, Beyoğlu’ndaki Anadolu Medeniyetleri 

Araştırma Merkezi (ANAMED) Kütüphanesi, Ankara’daki 

Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (VEKAM) Kütüphanesi ve Antalya’daki Suna ve 

İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi 

(AKMED) Kütüphanesi.

Yeni bilgi, hayretimizi 
azaltmadığı gibi daha 
da artırdı.  

‒Francis Crick, Şaşırtan Varsayım, 1994

Tuba Akbaytürk Çanak

tuba akbaytürk çanak koç üniversitesi suna kıraç 
kütüphanesi direktörü Tuba Akbaytürk Çanak, 2012’den 

beri Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Direktörü’dür. Görevi 

kapsamında Koç Üniversitesi’nin İstanbul, Ankara ve Antalya’daki 

kütüphanelerinin yöneticiliğini yapmaktadır. Kütüphanenin yeniden 

yapılandırılması, kütüphanenin kullanım alanının çeşitlendirilmesi 

ve dijitalleştirme projeleri üzerinde yoğun olarak çalışmaktadır. 

2012’den beri müzakerelerden sorumlu üye olarak Anadolu Üniversite 

Kütüphaneleri Konsorisyumu (ANKOS) Yönetim Kurulu’nda olan 

Akbaytürk Çanak, 2016-2018 döneminde ANKOS Yönetim Kurulu 

Başkanı olarak görev yaptı. Ayrıca İstanbul Kalkınma Ajansı 

tarafından desteklenen BiblioPera, Beyoğlu Araştırma 

Merkezleri Ağı proje ekibindedir. Lisansını Boğaziçi 

Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde, 

yüksek lisansını Indiana Üniversitesi Bloomington 

Kütüphane ve Bilgi Bilimleri’nde tamamladı.

kitap raflarının 
ötesindeki gelecek: 
Yeni Nesil Kütüphanecilik 
Neye Benzer? 1 89
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Biz kütüphanenin tüm akademik hizmetlerinin 

beraberinde sosyal bir merkez olmasını önemsiyoruz. 

Binamızda her sömestr birkaç klasik müzik 

konserine ve bazı öğrenci etkinliklerine ev sahipliği 

yapıyoruz. Türkiye’deki kütüphanecilik üzerine 

etkinliklerimiz de oluyor; örneğin, Mart 2018’de 

Uluslararası Kütüphane Haftası sebebiyle 17 ülkeden 

20 kütüphaneciyi burada ağırladık.

Diğer kütüphanelerimizin yapısı daha farklı. 

Koç Üniversitesi Hastanesi’ndeki kütüphanemizin 

92 kullanıcılık bir kapasitesi var, ancak son zamanlarda 

kütüphaneyi hasta yakınlarının keşfetmesiyle 

burada genel anlamda tüm hastaneye hizmet 

veriyoruz. Beyoğlu’ndaki ANAMED Kütüphanesi 

tam anlamıyla bir araştırma kütüphanesidir; 

burada 25 bin civarında kitabımız var. Ağırlıklı 

olarak ANAMED bursiyerlerinin araştırmalarını 

desteklemek üzere kurulmuş bir kütüphane olsa 

da, üyelik sistemiyle tarih, arkeoloji ve sanat 

tarihi alanlarında çalışan tüm yerli ve yabancı 

araştırmacılar tarafından kullanılabiliyor. ANAMED 

Kütüphanesi ayda bir akşamüstü seminer alanına 

dönüştürülüyor ve burada, kitapların arasında, çeşitli 

konularda seminerler düzenleniyor. Ankara’daki 

VEKAM Kütüphanesi hem içinde bulunduğu binayla 

hem de barındırdığı koleksiyonla çok özeldir. 

VEKAM Kütüphanesi Ankara araştırmaları alanında 

ülkenin en büyük koleksiyonuna sahiptir. Vehbi 

Koç arşivimiz de yine burada bulunuyor. Antalya’daki 

AKMED Kütüphanesi’nde ise Akdeniz araştırmaları 

üzerine 25 bine yakın ciltten oluşan bir kitap 

ve dergi koleksiyonu bulunuyor. Bu kütüphane 

sadece Antalya’ya değil, bölge şehirlere de hizmet 

veriyor. Özellikle kazı dönemlerinde bölgeye gelen 

yerli ve yabancı arkeologların da referans amaçlı 

başvurdukları bir merkezdir.

Koç Üniversitesi Kütüphanesi’nin Türkiye’deki 

coğrafi çeşitliliği, diğer kütüphanelerden farklıdır; 

bu da bizi sıra dışı bir konuma taşıyor. 25 yılda 

geçirdiğimiz en büyük değişim bu büyüme, yani temel 

kaynakların bulunduğu bir kütüphaneyken bugün 

gerçek bir araştırma kütüphanesi haline gelmemiz 

ve Türkiye’nin farklı şehirlerindeki araştırmacıları 

da destekleyebilir durumda olmamızdır. 

Kitap Raflarının Ötesindeki Gelecek:

Yeni Nesil Kütüphanecilik Neye Benzer?d e ğ i ş i m
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Kitap Raflarının Ötesindeki Gelecek:

Yeni Nesil Kütüphanecilik Neye Benzer?

Bayramoğlu 12 bin civarında kitabını kütüphanemize 

bağışlamıştır, elyazmalarının üçte bire yakını onun 

koleksiyonundandır. 2016’da vefat eden ünlü Bizans 

uzmanı Anthony Bryer’ın iki bine yakın kitabı 

kütüphanemize bağışlandı, kitaplar ABD’den geldi. 

2017’de vefat eden Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü 

öğretim üyemiz Adrian Saunders’ın 1.200 civarındaki 

Latince, Antik Yunanca gibi dillerden oluşan kişisel 

koleksiyonu da kütüphanemize eklendi.

Bir araştırma üniversitesinin kütüphanesi de araştırma 

hedefine yönelik çalışmalı, en güncel gelişmeleri 

yakından takip ederek araştırmaları tetiklemelidir. 

Kitapların satın alınıp rafa çıkması, ödünç verilmesi, 

iade alınması, tekrar rafa dizilmesi gibi işler kütüphane 

olarak asli görevimiz ve çok iyi yaptığımız işler olmakla 

birlikte, Koç Üniversitesi Kütüphanesi’nde bunun 

ötesine geçen bir görev 

bilincimiz var. Örneğin, 

2016’da BiblioPera adında 

bir proje tamamladık. 

İstanbul Kalkınma Ajansı 

tarafından desteklenen 

ve Koç Üniversitesi 

Suna Kıraç Kütüphanesi 

tarafından yürütülen 

projeyle çeşitli 

araştırma merkezlerinin 

koleksiyon katalogları 

tek bir dijital platform 

üzerinde bir araya 

getirildi. Böylece İstanbul 

Araştırmaları Enstitüsü, 

Koç Üniversitesi 

Kütüphane olarak Haziran 2018’de 250 bininci 

basılı kitabımızı rafa koyduk. 25 yılda 250 bin kitap 

ülkemiz ölçeğinde de önemli bir başarıdır. 

Bunun dışında 200 bine yakın elektronik 

kitaba da tüm kampüslerimizden erişilebiliyor. 

Araştırmacılarımız 120 farklı veri tabanından tarama 

yaparak 70 bine yakın dergiye ulaşabiliyor. Gerçek 

bir araştırma kütüphanesi için bu kaynak zenginliği 

çok önemli. 

Araştırma kütüphanesi olarak bir diğer katkımız 

da ev sahipliği yaptığımız kültürel miras projeleridir. 

2011 yılından beri çeşitli dijitalleştirme çalışmaları 

yapıyoruz. Bir nadir eserler kütüphanesi olmamamıza 

rağmen, iki bine yakın nadir eserimiz ve beş yüze yakın 

elyazmamız var. Şu anda bu yazmaların kataloğunun 

birinci cildini çıkarıyoruz. Bu koleksiyonlar birkaç 

farklı bağışçıdan gelen eserler ve bakımlarını yaparak 

yaşlanmalarını yavaşlatmaya çalışıyoruz. Eserlerin 

hepsi dijitalleştirildi, şu anda araştırmacılar açık 

erişimli dijital koleksiyonlarımıza girerek bunları 

inceleyebilir. Araştırmalarında kaynak olarak 

kullanmak isteyenlerin bizimle temasa geçmeleri 

durumunda bu imkânı da tanıyoruz.

Çeşitli kültür koleksiyonlarından oluşan 23 dijital 

koleksiyonumuz var. Örneğin çok önemli 

bir mimarımız olan Sedat Hakkı Eldem’in kişisel 

koleksiyonu şu an taranıyor, dijital olarak hizmete 

sunacağız. Dijitalleştirdiğimiz koleksiyonlar arasında, 

ünlü etnograf Josephine Powell’ın eşsiz koleksiyonu 

da bulunuyor. Josephine 

Powell, 1950’lerin başından 

1980’lere kadar Anadolu’da 

halı, kilim, dokuma 

üzerine yoğunlaşıyor. 

Hem bu parçaları 

hem dokuma aletlerini 

hem de bu konudaki yayınları 

topluyor; koleksiyonunda 

dialar, fotoğraflar ve kitaplar 

bulunuyor.

Bu bağlamda gurur 

duyduğumuz konulardan 

biri de Koç Üniversitesi 

Kütüphanesi’nin iyi bir ev sahibi olarak kabul edilmiş 

olmasıdır. Buraya bağışlanan bir kitap, efemera veya 

fotoğraf koleksiyonunun 

en iyi şekilde 

değerlendirileceği, 

korunacağı ve sonraki 

kuşaklara aktarılacağı 

biliniyor. Dolayısıyla 

Koç Üniversitesi artık 

bu konuda sıklıkla akla 

gelen ve güven duyulan 

bir merkez oldu. Önemli 

koleksiyonlara ev sahipliği 

yapıyoruz. Mesela 

çok iyi bir koleksiyoner 

ve üniversitemizin 

bağışçılarından olan Fuat 

Bu yeni hayatım bana birçok 

şey kattı. Farklı düşüncelere 

nasıl yaklaşmam gerektiğini 

öğrendim, insanlarla 

olan iletişimim daha 

da kuvvetlendi ve zaman 

planlaması yapmayı 

öğrendim.

Asya Almina Can
tıp fakültesi 1. sınıf öğrencisi

d e ğ i ş i m
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ANAMED, SALT Araştırma, Alman Arkeoloji Enstitüsü, 

Hollanda Araştırma Enstitüsü, Fransız Anadolu 

Araştırmaları Enstitüsü, Orient-Institut Istanbul, İsveç 

Araştırma Enstitüsü, Yunanistan Başkonsolosluğu 

Sismanoglio Megaro ile Çevre ve Kültür Değerlerini 

Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Bilgi-Belge 

Merkezi Kütüphaneleri bu dijital platform üzerinde 

araştırmacılara açıldı. Şu anda aynı noktadan 

tüm bu araştırma merkezlerinin koleksiyonları 

taranabiliyor, dijital koleksiyonlarına erişilebiliyor, 

düzenlediği etkinlikler toplu olarak görülebiliyor. 

Öte yandan bilimsel yayıncılık alanında da çok büyük 

değişiklikler var; “açık erişim” dediğimiz süreç 

konuşuluyor. Kapalı erişim dediğimiz döngüde, öğretim 

üyeleri ve araştırmacılar, elde ettikleri sonuçları 

bir dergide yayımlarken yayın haklarını devretmek 

zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla üniversitelerin 

bünyesinde ve desteğiyle üretilen bir bilimsel makaleye 

araştırmacılar ancak para ödeyerek ulaşabiliyorlar. Bütün 

bu sürecin açık erişimli olması gerektiği konusunda 

akademik çevrelerde yaygın bir fikir birliği oluştu. 

Öğretim üyeleri telif süreçleri hakkında bilgilendirilmeli 

ki bu noktada akademik kütüphaneler devreye giriyor. 

Öncelikle kendi öğrenme sürecimizi tamamlayıp 

seminerlerle öğretim üyelerini bilgilendirmeye 

çalışıyoruz. Bugün, eski bilgilerle konuşulmadığı, ezberin 

bozulduğu bir noktadayız, hem kütüphaneler açısından 

hem de akademi açısından. Bu konuyu da araştırma 

kütüphaneciliğinin içinde görüyorum.

Günümüzün koşullarında değişim hızı çok yüksek, 

kitapların geleceğinin ne olacağı da uzun tartışmalar 

doğuran bir konu. E-kitapların tümüyle egemen olacağı 

görüşü yaygındı ancak bu öngörü gerçekleşmedi. Library 

Journal’ın 2018 yılında ABD’deki üniversite öğrencileri 

arasında yaptığı “Akademik Öğrenci E-Kitap Deneyimi 

Anketi”nin sonuçlarına göre, öğrencilerin yüzde 74’ü 

keyif için okurken basılı kitabı, yüzde 14’ü e-kitabı tercih 

ediyor. Konu araştırma olunca ise yüzde 75’i e-kitap 

tercih ediyor. Deniz kenarında oturup kitap okuyan 

öğrenci elinde basılı kitap olsun istiyor ama araştırma 

yaparken elektronik kitabı tercih ediyor. Bu bakış 

açısıyla basılı kitap elbette ki değişecek, belki akademik 

alanda daha çok e-kitap göreceğiz, ancak basılı kitap 

hayatlarımızda var olmaya bir süre daha devam edecektir. 

Geleneksel akademik üretim, yayıncılık ve bilginin diğer 

araştırmacılar ve öğrencilerle paylaşılması döngüsündeki 

bu değişim, geleceğe odaklı kütüphanelerin sadece 

kütüphaneciye ihtiyacı olmadığını gösteriyor bize. Alan 

uzmanlarına, bilgi teknolojileri uzmanlarına, veri 

kütüphanecilerine, iletişim ve pazarlama uzmanlarına 

da ihtiyaç duyuluyor. Beceri açısından çeşitliliğe 

gidildikçe kütüphanecilik değişiyor. Bu bağlamda 

biz de, örgütsel açıdan kendimizi yenilemeyi planlıyoruz. 

Şu anki koşullarımıza baktığım zaman, akademik 

iletişim ve destek konusunda adım atmamız gerektiğini 

düşünüyorum; akademik iletişim kütüphaneciliği, veri 

kütüphaneciliği gibi alt dallara yönelik girişimlerde 

bulunmak istiyoruz. 

Dünyanın her yerinde kütüphaneler değişen ihtiyaçlara 

ayak uydurmaya çalışıyor. Bunu başaranlar, tahminlerin 

aksine, yeni araştırmaları tetikleyerek ve yönlendirerek 

kampüslerin yükselen yıldızı olacaklar. Koç Üniversitesi 

Kütüphanesi’nin de akranları arasında bu değişim 

sürecinin iyi örneklerinden biri olduğunu, ayrıca 

bulunduğumuz topluluğun ve bölgenin kültürel 

yaşamının aktif şekillendiricileri arasında olduğunu 

söyleyebilirim. ◆

d e ğ i ş i m b i l i m i n y o l u





eğitimde fırsat eşitliği: 
Öncü Bir Programın 
Öğrettikleri

İnsanlık tarihi giderek 
eğitim ile felaket 
arasında bir yarışa 
dönüşmektedir. 

‒H.G. Wells, Tarihin Ana Hatları, 1920

Zeynep Başak Çivi

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı bu düşünceden 

yola çıkarak 2011 yılında, Rektörümüz Umran 

İnan’ın verdiği ivme ve vizyonla kurguladık. 

O zaman 14 öğrencimiz vardı, bugün 

bu sayı beş yüze, yani toplam 

öğrenci sayımızın yaklaşık yüzde 

10’una ulaştı. Koç Üniversitesi’ne 

her yıl bin kadar yeni girişli 

öğrenci alıyoruz. 2018’de yeni 

yerleşen öğrencilerimizin 123’ü 

Anadolu Bursiyeri.

Programımıza 

yapılan başvuru 

sayısı da her yıl artış 

gösteriyor. 2018’de 

toplam 4.200 başvuru 

aldık. Ülkemizin 

her bir köşesinden başvuru 

alıyoruz. Başvuruların 

bu derece yaygın olması Türkiye’de eğitimde 

fırsat eşitliğine duyulan ihtiyacın ne denli 

büyük olduğunu gösteriyor.

bugün üniversiteye 

hazırlanan ve potansiyelini 

geliştirmeyi hedefleyen 

her parlak genç, 

Koç Üniversitesi gibi 

bir ortamda eğitim görmek 

istiyor. Ancak maalesef 

Türkiye’de lise seviyesinde 

verilen eğitim, öğrencinin 

üniversite sınavına 

hazırlanmasında eşit koşullar 

sunmuyor. Maddi imkânları 

kısıtlı olan öğrenciler 

üniversite sınavlarına daha 

dezavantajlı koşullarda 

hazırlanıyor. Buna rağmen, 

çok başarılı olarak üniversite 

sınavında en üst yüzde 

birlik dilime girenler var. 

Ancak, Koç Üniversitesi’nin 

tam burslu programlarına 

giren öğrenciler artık 

yüzde birlik dilimin 

de üstünde, en tepedeki 

öğrencilerden oluşuyor. 

Örneğin, Tıp, Hukuk, 

Mühendislik ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde 

burslu öğrencilerimiz ilk binden geliyor. Bunun yanı 

sıra bu fakültelerimizde tam bursla okumayı ufak farkla 

kaçıran öğrenciler var. Örneğin, bir öğrenci iki milyon 

kişinin katıldığı sınavda ilk 2.500’e giriyor, son derece 

başarılı; buna rağmen çok az farkla Koç Üniversitesi’nin 

tam burslu programlarına girmeyi kaçırabiliyor. Biz de maddi 

imkânları kısıtlı bu parlak öğrencilere fırsat eşitliği sunmak, 

vizyonumuzu paylaşan bağışçıların desteğiyle bu öğrencilerin 

Koç Üniversitesi’nde eğitim görmesini sağlamak istiyoruz.
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zeynep başak çivi kurumsal ilişkiler ve kaynak geliştirme 
direktörü Zeynep Başak Çivi, lisans eğitimini Virginia Üniversitesi Tarih 

ve Psikoloji Bölümlerinde tamamladı. New York Üniversitesi Yakın Doğu 

Çalışmaları ve Columbia Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümlerinden yüksek 

lisans dereceleri aldı. Kariyerine New York’taki Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı’nda (UNDP) devam ederek toplumsal cinsiyet, enerji 

ve çevre gibi alanlardaki kalkınma projelerinde görev aldı. 

UNDP’den önce ise Amnesty International USA, Human 

Rights Watch ve East West Institute gibi çeşitli uluslararası 

kurumlarda çalıştı. 2007’de Türkiye’ye dönerek IBM Global 

Business Services’da yönetim danışmanlığı yaptı. 2009’da 

Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Direktörü 

olarak Koç Üniversitesi’ne katıldı. Üniversite için 

çeşitli kaynak geliştirme imkânları üzerine çalışıyor 

ve Anadolu Bursiyerleri Programı’nı yönetiyor.
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Bursiyerlerimizi başarılı öğrenciler arasından 

seçiyoruz. İçlerinde gerçekten Türkiye’nin 

en dezavantajlı kesimlerinden ailelerin çocukları 

da var; memur, öğretmen çocukları da var. Öncelikli 

olarak seçilen bursiyerlerin üniversitemize 

tam burslu yerleşemedikleri takdirde buradaki 

eğitimi alma şansı olmayan ve üniversitemizin 

imkânlarıyla buluştuklarında potansiyellerini 

artırarak topluma yararlı bireyler olma heyecanı 

ve isteği taşıyan öğrenciler olmalarına dikkat 

ediyoruz.

Örneğin ilk bursiyerlerimizden Buğra Can, Elektrik 

ve Elektronik Mühendisliği okumak üzere Sivas’tan 

geldi, burada Bilgisayar Mühendisliği’ne de ilgisi 

olduğunu gördü ve çift anadal programına devam 

etti. Kürek takımında ve sosyal kulüplerde oldukça 

aktifti. Arçelik Bursiyeri olarak başarıyla eğitimini 

tamamlayan Buğra Can, şimdi Koç Üniversitesi’nde 

yüksek lisansına devam ediyor ve aynı zamanda 

sektörde mühendis olarak çalışmaya başladı. Başka 

bir bursiyerimiz Ahmet, Diyarbakır ile Batman 

arasındaki ufak bir yerleşimden gelen, yedi 

çocuklu bir ailenin en büyüğü. Eti’nin desteğiyle 

üniversitemizde eğitim gördü ve derslerini 

tamamlayarak erken bir şekilde mezun oldu. Cazip 

iş teklifleri almasına rağmen Batman’a dönmek istedi. 

Bugün Batman’daki Tüpraş Rafinerisi’nde mali işler 

uzmanı olarak çalışıyor. Geldiği ile yaptığı katkılar, 

yarattığı etki gerçekten çok büyük. Memleketinde 

herkes Ahmet’i tanıyor ve bir rol model olarak 

görüyor. Başka gençler için bir umut ışığı, örnek 

alınan bir insan oldu. Eskişehir’den gelerek 

Ata Holding’in desteğiyle okuyan bursiyerimiz 

Gözde ise eğitimi süresince hukuk alanında edindiği 

başarılar ve aldığı derecelerle bizi gururlandırdı. 

Bu sene ABD’deki Tufts Üniversitesi’nin Hukuk 

ve Diplomasi Okulu olan Fletcher School’da 

yüksek lisans 

programına başlayacak. 

Bursiyerlerimizin yaptıkları 

çalışmalar, aldıkları 

ödüller ve uluslararası 

alanda temsilleriyle gurur 

duyuyoruz.

2018’deki bağış 

kampanyamızda 

her bir mezun sınıfımızın 

bir Anadolu Bursiyeri’ni 

desteklemesini hedefledik. 

Mezun sınıflarımızın 

katkıları sayesinde bu sene 

18 bursiyeri üniversitemizin 

imkânlarıyla buluşturmuş 

olduk. Mezunlarımızın 

kampanyaya destek 

vermesinin ayrı bir anlamı 

var. Başka gençlerin 

de Koç Üniversitesi’ndeki 

nitelikli eğitimle, 

kendilerine ve çevrelerine 

fayda yaratan, başarılı 

bir meslek hayatına yelken 

açmalarını istiyorlar. 

Biz de 25. yılımızı 

üniversitenin imkânlarını 

daha fazla sayıda parlak 

gence ulaştırarak kutlamak 

istiyoruz. Bu sene mevcut 

bağışçılarımızın bazıları yeni bursiyerlere destek 

vererek programa sağladıkları katkıları artırırken, 

yeni şahıs ve kurumların desteğini de alarak bağışçı 

çevremizi genişletiyoruz. 

Anadolu Bursiyerleri Programı’na başladığımızda 

yedi bağışçımız vardı, bunların beşi Koç Topluluğu 

firmasıydı. Bugün 220’yi aşkın bağışçımız 

var ve bunların sadece 15’i Koç Topluluğu şirketi. 

Bütün bağışçılarımızın ortak noktası eğitimde fırsat 

eşitliğinin önemli bir ihtiyaç olduğunu görmeleri, 

Koç Üniversitesi’ndeki eğitime değer vermeleri 

ve öğrencilere doğrudan kaynak sağladıklarının 

bilincinde olmaları. Bağışçılarımızdan alınan burs 

Eğitimde Fırsat Eşitliği: 

Öncü Bir Programın Öğrettikleri

Farklı bölümlerden 

arkadaşlarımla beraber 

Ravendo Yarış Takımı’nın 

kurarak üretime, yaratıcılığa 

ve ekip çalışmasına 

daha birinci sınıfta adım 

atma cesaretini bize 

Koç Üniversitesi verdi. 

Çocukluğumuzu süsleyen 

elektrikli araba üretme 

fikri hayal olmaktan çıktı. 

Üniversite, hayallerimizin 

önüne engeller koymak 

yerine, hayatımız boyunca 

bize yol gösterecek 

tecrübeler kazanmamızı 

sağladı. Anadolu Bursiyerliği 

bana, hayallerin gerçek, 

hedeflerinse yakın olduğunu 

bir kez daha gösterdi. 

Anıl Şen
ekonomi 2. sınıf öğrencisi, 
ravendo yarış takımı ekip 
lideri
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kaynağı doğrudan öğrenci için harcanıyor. Aslında 

biz bağışçılarımızı taşın altına elimizi beraber 

koymaya davet ediyoruz çünkü onlardan aldığımız 

tutar, öğrencinin bütün masraflarını karşılamıyor. 

Bağışçılarımız bursiyerlerin eğitim, yurt, kitap 

giderleri ve cep harçlığından oluşan toplam 

masraflarının üçte ikisini karşılarken geri kalan üçte 

birlik tutar da üniversitemiz tarafından destekleniyor. 

Bağışçılarımızın hepsi Türkiye’nin kalkınmasına 

önem veren ve gelişmiş bir toplum için nitelikli 

eğitimin vazgeçilmez olduğuna inanan kimseler.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın katkıları 

sadece burs vermekle sınırlı kalmıyor. 

Her yıl rektörümüzün evinde bir yemek 

düzenliyoruz ve orada tüm bağışçılar bursiyerlerle 

tanışıyor. Bazı bağışçılarımız bursiyerlerine 

rehberlik etmek için ayrıca çaba sarf ediyor. 

Bağışçılarımız ülkemizin önde gelen iş insanları 

ve pek çok sosyal sorumluluk projesine destek 

veren hayırsever kişiler. Bu tecrübeli iş insanlarının 

yakın ilgisi öğrencilerimiz için büyük bir kazanım 

olduğu gibi, öğrencilerle etkileşimleri onların 

da vizyonlarını şekillendiriyor.

Türkiye’de pek çok hayırsever, yüzlerce öğrenciye 

burs verebiliyor; fakat verdikleri burs genelde ufak 

çaplı, aylık cep harçlığı şeklinde oluyor. Bu da değerli 

bir destek, ancak Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 

kapsamı öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmelerine 

olanak sağlıyor. Anadolu Bursiyerleri Programı’nda 

öğrencinin potansiyeline güveniyor ve kendi 

alanında lider olarak yetiştirmek üzere ona destek 

sağlıyoruz. Bağışçılarımızın da Koç Üniversitesi’nin 

topluma fayda sağlama yönündeki bu misyonunu 

kucakladıklarını görüyoruz. Her sene artan bağışçı 

ve bursiyer sayıları bizi çok sevindiriyor. Onların 

da bu programı sahiplendiğini, gerçekten bu misyona 

ortak olduklarını biliyoruz.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı ayrıştıran önemli 

bir başka unsur başvuru sürecimiz. 2011’den bugüne, 

Anadolu’daki pek çok okulu ziyaret ettik. Bütün 

illere gidip, o okullardaki rehber öğretmenlerle 

ve okul müdürleriyle görüştük ve onların da başvuru 

sürecine dâhil olmalarını sağladık. Adaylar; okulların, 

öğretmenlerin ve ailelerin de birer parçası olduğu 

son derece titiz ve adil bir değerlendirme sürecinden 

geçiyor. Hepimiz aynı ortak çaba içerisinde, öğrenciyi 

iyi bir geleceğe taşıma paydasında buluşuyoruz. Bugün 

veliler ve bursiyerler sadece Anadolu Bursiyerleri 

Programı’nın elçisi değil; eğitimde fırsat eşitliğine 

verilen önemin, kısaca bu üniversite ve bu programın 

sahiplendiği bütün değerlerin temsilcisi durumundalar. 

Son yıllarda başka vakıf üniversitelerinin de aynı 

modeli benimseyerek benzer burs programları 

başlattığını görmek bizi mutlu ediyor; programın 

yaygınlaşması ilk günden beri vizyonumuzun 

bir parçasıydı. Anadolu Bursiyerleri modeliyle 

hep birlikte ne kadar çok üstün yetenekli gence 

ulaşırsak topluma sağladığımız fayda da aynı hızla 

katlanarak büyüyecektir. ◆

b i l i m i n y o l u





Ölür ölmez unutulmak 
istemiyorsanız ya okunmaya 
değer bir şeyler yazın ya da 

yazılmaya değer bir şeyler yapın. 

BENJAMIN  FRA N K L IN
Poor Richard’s Almanak

1738

Miras

koç üniversitesi, bilimin sınırlarını 

ilerleterek türkiye’ye ve insanlığa hizmet eden, 

uluslararası nitelikte bir eğitim ve araştırma 

kurumu olarak sonraki nesillere vedia olan 

bir vakıf kurumudur. kurucularımızın bu yüce 

ülküsü, koç üniversiteliler olarak kimliğimizin 

ayrılmaz bir parçasıdır. kendi geçmişimizi 

iyi bilmeli, geçmiş nesillerin birikimini 

ve bilgeliğini takdir etmeliyiz. başkalarından 

gördüğümüz her iyilik, samimiyet ve cömertçe 

paylaşım bize de ilham vermeli. bunu yaparsak 

biz de belki günlük koşuşturmalarımızın ufku 

ötesindeki şu soruyu soracak hâle gelebiliriz: 

ben hangi sorunu çözüyorum?  

dünyaya ben ne katıyorum? 



b i l i m i n y o l u

Bunu gören Vehbi Koç, “Nasıl yaparım 

da kaliteli talebe yetiştirilmesine yardımım 

dokunur?” diye düşünmeye başladı. 

Bu arada rahmetli Turgut Özal, vakıf eğitim 

kuruluşlarına müsaade ettiği gibi onların 

kurduğu üniversitelerdeki talebelerin 

masraflarının yüzde 60’ını devletten katkı 

olarak verdi. 

Bu şekilde büyük bir adım atmış 

oldu. Devlet üniversitelerindekilerin 

maliyetlerinin yüzde 100’ünü 

ödeyerek kalitesiz mezun 

1970’lerde eğitim kurumları, bilhassa 

üniversiteler; grevler, oturma eylemleri, kavgalar 

sebebiyle çok kalitesiz mezunlar verdi.

Üstüne üstlük solcu hükûmetler, yabancı öğretim 

üyelerinin oturma müsaadelerini yenilemedikleri gibi, 

yabancı dilde eğitim veren kuruluşların binalarını 

yenilemelerine, restore etmelerine de mâni oldular. 

İnsan Faktörü

Ağaç isteyen  
tohum eker. 

‒Mevlânâ Celâlledin-î Rûmî (1207-1273)

Rahmi M. Koç
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rahmi m. koç koç üniversitesi 
mütevelli heyet ve 

danışma kurulu 
onursal başkanı /

koç holding 
yönetim kurulu 

şeref başkanı
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gayet modern eğitim kurumları yaptıkları halde, 

içinin “yazılım”ını Batı’dan ithal etmek zorunda 

kalıyorlar. 

Eğitim sahasında olsun, sanayi ve ticaret sahasında 

olsun, politikada olsun, tıpta olsun, eğitilmiş insan 

gücü en değerli varlıktır. 

İlerlemiş ülkelere baktığımızda, iyi eğitilmiş insan 

gücüne sahip olduklarını görüyoruz. Amerika’nın 

bu hale gelmesinin bir sebebi de dünyadaki 

ülkelerden eğitimli ve girişimci insanların oraya akın 

etmesidir. 

Koç Üniversitesi, 

25 senede, bugünkü 

standardını elde 

ettiyse bunun sebebi 

gerek rektörleri, gerek 

dekanları ve gerekse 

öğretim üyelerinin 

kalifiye, tecrübeli, 

işini layığı ile yapan, 

konularına gönül vermiş 

şahsiyetler olmasıdır. 

25 sene bir üniversite 

hayatında mühim 

bir zaman faktörü 

olmamakla birlikte, 

bugün gelinmiş 

olan seviye itibari 

ile çok tatmin edicidir. 

Koç Topluluğu, bu ülkede 

birçok ilki hayata 

geçirmiştir. Ama hiçbiri 

Koç Üniversitesi’nin 

getirdiği takdiri, 

bilinirliği getirmemiştir. 

Bu yüce eğitim 

kurumunun memlekete 

faydası bambaşkadır. 

Koç Ailesi olarak bizlerin, mezuniyet törenlerinde 

talebeler keplerini havaya attığı an aldığımız 

haz olağanüstüdür. 

Bizler bugün varız, yarın yokuz ama Koç Üniversitesi 

ilelebet yaşamaya devam edecektir. 

Kuruluşundan beri emeği geçen tüm arkadaşları 

sevgiyle kucaklar, başarılarının devamını dilerim. ◆

m i r a s

vereceğine yüzde 60’ını ödeyerek çok daha kaliteli 

gençlerin, istikbalin liderlerinin eğitilmesini 

sağladı.

Burada rahmetli Prof. Dr. İhsan Doğramacı’yı anmadan 

geçemeyeceğim. Üniversite kurma konusunda Vehbi 

Koç’a en büyük desteği veren, ikna eden, yüreklendiren 

Prof. Dr. Doğramacı olmuştur. 

Her ne kadar kafasının arkasında, kendisinin kurduğu 

Bilkent Üniversitesi’nin, Koç Üniversitesi ile birlikte 

dışarıdan gelen rüzgârlara daha iyi göğüs gerecekleri 

fikri var idiyse de, memleketin eğitim konusuna gönül 

veren büyüklerimizden biriydi. 

Vehbi Koç’un, “Bina yaparsın, içine makine 

koyarsın ama kaliteli insan gücü olmaz ise bir yere 

varamazsın.” sözü bugün de geçerliliğini muhafaza 

ediyor. Ben bunu ikiye ayırıyorum: donanım 

ve yazılım. İnsan faktörü donanımı çalıştıran yazılım 

gibidir. 

Batı’nın üç yüz, altı yüz senelik öğretim 

kurumlarının duvarlarına, binalarına; eğitim 

kalitesi, tecrübe ve tarih sinmiştir. Bunun yerini 

hiçbir şey tutamaz. 

Nitekim dünyadaki birçok ülke ve bilhassa 

Ortadoğu’daki petrol zengini devletler gayet şık, 

Mezun olduğumdan beri 

finans sektöründe farklı 

ülkelerde ve kültürlerde 

pek çok kişiyle çalıştım, 

ortak projelerde yer aldım 

ve gerektiğinde rekabet 

ettim. Koç Üniversitesi’ndeki 

eğitimin temelinde yatan 

olaylara geniş açıdan bakmayı 

öğreten, tercihlerimizin 

doğurabileceği sonuçları 

analiz ettiren, problemleri 

parçalara bölerek çözmeyi 

gösteren ve çalışmalarımızın 

sonuçlarını en iyi şekilde 

sunmamızı sağlayan analitik 

yaklaşım kariyerimin 

her aşamasında bana yarar 

sağladı.

Orhan Ozalp’06
ekonomi ve işletme  
çift anadal mezunu

İnsan Faktörü
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edebiliriz. Mükemmeliyeti hedeflemek ayrıca 

bir vatandaşlık hakkıdır; her şeyin en iyisine 

layık olduğumuz bilincine sahip olmaktır. 

Dahası, kendimize küresel 

anlamda mükemmeliyet 

standartları koymamızın 

nedeni, sadece dünyadaki 

yüksek itibar sahibi 

üniversitelerin 

iyi uygulamalarını örnek 

almak için değildir; 

bu standartlara 

Türkiye’den de katkı 

yapılmasını sağlamak 

içindir. Nitekim Koç Üniversitesi hâlihazırda 

geniş bir akademik yelpazede dünyanın bilgi 

birikimine önemli katkılarda bulunmaktadır. 

Türkiye genç bir cumhuriyet olsa 

da köklü ve çok zengin bir kültür 

mirasına sahiptir. Bu coğrafyanın 

bilgi birikiminden dünyanın 

daha çok şey öğrenebileceğini 

düşünüyorum. 

koç topluluğu’nun 
ve Koç Üniversitesi’nin 

kurucusu merhum Vehbi 

Koç, 4 Ekim 1993 tarihli 

ilk dersinde şu sözleri dile 

getirmişti: “Koç Üniversitesi’nin 

amacı, sıradan olmayan 

gençlerin iyi yetiştirilmelerini 

sağlamaktır. Onların yeterli 

sayıda olmaları ve hak ettikleri 

liderlik noktalarına gelmeleri 

sonucu, ülkemizin geleceği 

güvence altına alınmış olacaktır. 

Ne kadar çok kaliteli insan 

yetiştirebilirsek, memlekete 

o nispette hizmet etmiş 

olacağız.” 25 yıl öncesinde 

olduğu gibi bugün de yolumuzu 

aydınlatan ve bize ilham veren 

bu misyonla, Koç Üniversitesi, 

başından itibaren mümkün olan 

en yüksek hedefi koymuştur. 

Koç Üniversitesi neden 

yükseköğrenimdeki 

en iyi ve en yüksek küresel 

standartları kendine hedef 

aldı ve halen alıyor? 1960’lı 

yıllar gibi çok da uzak geçmişte 

olmayan bir tarihte temel 

okuryazarlık oranının Türkiye’de 

yüzde 40’ın altında olduğu 

düşünüldüğünde, bu soru çok da yersiz sayılmaz. 

Mükemmeliyet vurgusunun, Mustafa Kemal 

Atatürk’ün “Ehven-i şer, şerlerin en kötüsüdür.” 

mefhumundan kaynaklanan bir değer olduğuna 

inanıyorum. Mükemmeliyet için mücadele 

etmek bir vatandaşlık görevidir, zira ancak 

bu mücadeleyle birey ve toplum olarak sürekli 

gelişimimizi sağlayacak tevazuyu muhafaza 

Geçmişe ve  
Geleceğe Bakmak

Doğmadan önce olup 
bitenleri bilmemek, 
hayat boyu çocuk 
kalmaya mahkûm 
olmaktır. 

‒Cicero, Orator Ad M. Brutum, MÖ 46

Ömer M. Koç
ömer m. koç  koç üniversitesi 
mütevelli heyet ve danışma kurulu 

başkanı / koç holding yönetim  
kurulu başkanı

2 1 5
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Üniversitemizin, ülkemizin 

en başarılı öğrencilerinin 

ve akademisyenlerinin 

bir araya geldiği bir çekim 

merkezi olduğuna 

memnuniyetle tanıklık 

etmekteyiz. Öğrencilerimiz 

ve öğretim üyelerimiz 

bilimin ve sosyal hayatın 

çeşitli alanlarında 

pek çok ödüle layık 

görüldüler. Üniversitemiz 

ulusal ve uluslararası 

kuruluşlardan önemli 

tutarlarda araştırma 

fonları aldı. Sayısı 13 bini 

geçen mezunlarımızın, 

akademik ve sosyal 

hayattaki başarıları 

her geçen yıl katlanarak artıyor. Yüksek lisans 

ve doktora programlarımız, araştırma merkezlerimiz 

ve forumlarımız artık en iyiler arasında anılıyor. 

Tüm bunlar üniversitemizin başarılı çalışmalarının 

somut göstergesidir. 

Bugün, yüzümüzü gelecekte başarmak istediklerimize 

çevirme zamanı; daha büyük hedefler koyma zamanıdır. 

Hepimiz “Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı 

hür, irfanı hür nesiller ister!” diyen Atatürk’ün 

mirasçılarıyız. Şimdi daha çok çalışıp daha fazla 

çabalayacak, daha fazla öğreneceğiz. Bilim yolunda 

insanlığın ortak bilgi hazinesine ve refahına katkı 

sağlamaktan daha zorlu ama daha heyecan verici 

ne olabilir? ◆

Geçmişe ve 

Geleceğe Bakmakm i r a s

Koç Üniversitesi’nde 

geçirdiğim beş yılın sonunda 

sosyal, çağdaş, kendine 

güvenli, değişik fikirlere, 

insanlara açık ve saygılı 

bir insan olarak mezun 

oluyorum. 

Melis Aktaş
endüstri mühendisliği 
4. sınıf öğrencisi; yelken 
kulübü başkanı
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Uçarı ve zaptedilmesi 
güç olan, oradan 
oraya koşuşturan zihni 
ehlileştirmek iyidir; 
ehlileştirilmiş zihin 
mutluluk getirir.

‒Siddharta Gautama, Dhammapada, mö 500

bölgelerinin nasıl kalkındırılacağı sorusu 

hep aklındaydı. İş hayatında sivrildikten sonra 

çeşitli “hayır işleri” için teklifler gelmiş olmasına 

rağmen, Vehbi Bey daha o yıllarda  “kaliteli 

eğitim”in bilinciyle, memlekette en büyük hayrın 

okul yaptırmak ve eğitime destek vermek 

olacağına inanmıştı.

Vehbi Koç fevkalâde tutumlu 

bir insandı, gereksiz elektrik veya 

telefon kullanılmasına bile kızardı. 

Ama inandığı konulara, özellikle 

eğitime cömert bir bütçe 

ayırırdı. Çok iyi bir gözlemciydi, 

gittiği her yerde incelemelerde 

bulunurdu. Gençliğinde 

Macaristan ve Almanya, 

daha sonraki 

vehbi koç vakfı’nın kurucusu Vehbi 

Koç, “kaliteli eğitim”in önemine ve önceliğine 

yürekten inanırdı. Türkiye’nin bütün illerini 

gezmiş, ülkeyi ve insanlarını incelemiş, ülkenin 

kalkınabilmesi için en önemli sorunun “eğitim” 

olduğunu gözlemlemiştir. Biz çocuklarına 

da “Siz bütün Türkiye’yi İstanbul ile Ankara 

gibi zannediyorsunuz, Anadolu’nun ne kadarını 

gördünüz? Türkiye’yi iyice tanıyın ondan sonra 

yurt dışına gidin.” derdi. Türkiye’nin az gelişmiş 

Babam, Vehbi Koç
Semahat Arsel

semahat arsel koç 
üniversitesi danışma 
kurulu üyesi, vehbi koç 
vakfı yönetim kurulu 
başkanı

2 2 1
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yıllarda Amerika seyahatlerinde ufku çok açılmış; 

memleketin kalkınması için birinci şartın “vasıflı 

insanlar”ın yetişmesi olduğu fikrine iyice inanmıştı.

1950’lerin sonunda eğitime ilk desteğini Ankara 

Maltepe’de, imkânları kısıtlı öğrencilere yurt 

yaptırarak verdi. 1969’da Vehbi Koç Vakfı’nın 

kuruluşundan sonra bu destekler hem arttı 

hem de sürekli hâle geldi. Vakfımızın üç ana odağı 

var; eğitim, kültür ve sağlık. Bunların arasında 

eğitim her zaman ilk sıradadır. Nitekim, Vehbi 

Koç Vakfı’nın bugün de bütçesinin en önemli kısmı 

eğitime ayrılmıştır.

Vehbi Koç bir taraftan kendisi vakıf kurarak 

sosyal yardımda bulundu, diğer taraftan o günkü 

iş adamlarını bir araya getirip müşterek sosyal 

yardımların yapılmasını sağladı. Türk Eğitim 

Vakfı’nın, TEMA Vakfı’nın ve Türkiye Eğitim 

Gönüllüleri Vakfı’nın kurulabilmesi için Vehbi 

Koç hep öncü oldu. 

Eğitim projelerimizin hayata geçmesinde 

babamdan sonra en büyük desteği o tarihlerde 

Vehbi Koç Vakfı İcra Komitesi Başkanlığı’nı yürüten 

kardeşim Suna Kıraç verdi. Gerek Koç Lisesi’nin 

gerekse Koç Üniversitesi’nin hayata geçmesinde 

Suna’nın gayreti ve katkısı çok büyük olmuştur. 

Maalesef eğitim projelerini geliştirme aşamasında 

inanılmaz bürokratik engellerle karşılaştık, 

bunların üstesinden gelmek hepimizi çok zorladı 

ve üzdü. Suna’nın hastalığı da aynı yıllarda 

ortaya çıktı; morallerimiz bozuldu, hevesimiz 

kırıldı. Çok gözyaşı döküldü o yıllarda, canımız 

yandı. Belki bana kalsaydı vazgeçerdik ama Vehbi 

Koç asla kararından dönmedi. Üniversite mutlaka 

yapılacaktı! Ancak iyi eğitilmiş nesillerin Türkiye’yi 

kalkındıracağına yürekten inanıyordu.

Babam çok disiplinliydi, gösterişten 

hiç hoşlanmazdı, geçici şeylere ne vakit ne de para 

ayırırdı. Bir projeye başlamadan önce uzun uzun 

incelemelerde bulunur, güvendiği insanlardan 

görüş ve bilgi alırdı. Planlayıp karar verildikten 

sonra da inandığını bütün zorluklara rağmen 

Babam, Vehbi Koçm i r a s
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yapmaya çalışırdı. Ayrıca Vehbi Bey her şeyin 

en iyisi, kalitelisi yapılsın isterdi, orta 

düzeyde bir şey hoşuna gitmezdi. Dolayısıyla 

Koç Üniversitesi de Türkiye’nin en iyi üniversitesi 

olma hedefiyle kuruldu. Her şeyin uzun vadeli 

düşünülmesi, sebat ederek adım adım büyütülmesi 

gerektiğini öğütlerdi. 

1950’lerde gençlik 

yıllarımda başlayıp 

çok uzun yıllar süren 

hastalıklar, ameliyatlar 

geçirdim. O tarihlerde 

ithalat çok kısıtlıydı. 

Türkiye’de çok büyük 

malzeme sıkıntısı vardı. 

Dolayısıyla hastalık 

geçmeyince İsviçre’de, 

Almanya’da, İngiltere’de, 

ABD’de ameliyatlar 

oldum; uzun süreler 

çeşitli hastanelerde 

yattım. Yurt dışındaki 

hemşirelerden 

çok etkilenmiştim. Hele 

Houston Methodist 

Hastanesi’ndeki 

hemşireler olmasaydı 

belki de yaşayamazdım. 

“Bizde niçin 

olmuyor, niçin bizde 

böyle iyi eğitilmiş, 

yetiştirilmiş, 

deneyimli yoğun 

bakım hemşireleri 

yok?” diye sormaya 

başladım ve hemşirelik 

mesleğinin gelişmesine 

katkıda bulunmak 

istedim.

Babamın desteğiyle 1974 yılında Vehbi Koç Vakfı 

içinde “Hemşirelik Fonu”nu kurduk. Bir komite 

topladık, lider hemşirelere danıştık, görüşlerini 

aldık. Maalesef o yıllarda ne doğru dürüst hemşirelik 

eğitimi, ne öğretmen, ne de kitap vardı. Sağlık 

meslek liselerinde eğitim kısıtlıydı. Bir taraftan yurt 

dışından hemşirelik eğitimi konusunda kitaplar 

getirttik, onları tercüme ettirdik, bastırıp isteyen 

tüm hemşirelik okullarına dağıttık. Öbür taraftan 

Türkiye’deki hemşirelerin yazıp da imkânsızlıktan 

dolayı bastıramadığı kitapları da bastırıp dağıttık. 

Daha sonraki yıllarda mezun hemşirelerin eğitim 

ve araştırma ihtiyaçları için SANERC’i (Semahat 

Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi) 

kurduk, Koç Üniversitesi çatısı altında hemşirelik 

eğitimi verilmeye başlandı. Son yıllarda Hemşirelik 

Fakültesi’ne dönüştü, yüksek lisans ve doktora 

programlarımız var. Neredeyse 45 yıl oldu; 

hemşirelerin eğitiminde de büyük yol aldık. 

Vehbi Koç, Koç Üniversitesi’nin bugünkü başarısını 

görebilseydi çok mutlu olurdu. Özellikle de Anadolu 

Bursiyerleri Programı’yla Türkiye’nin her tarafından 

ihtiyaç sahibi parlak gençlere imkân tanındığını 

eminim ki Vehbi Koç’un ruhu hissediyordur 

ve çok mutludur. Koç Üniversitesi, Vehbi Koç’un 

hayallerini yansıtıyor. Fevkalade denebilecek kalitede 

ilerliyor. Eminim ki, Rektörümüz Umran İnan 

Bey’i tanısa çok sever, sık sık çağırır kendisinden 

bilgi alırdı. Bir taraftan da üniversite masraflarını 

çok yakından izler, “Bütçenizi aşmayın, bu para 

gökten yağmıyor.” derdi. ◆

Bence bir üniversitenin 

en önemli mirası 

öğrencilerine kazandırdığı 

farklı bakış açıları 

ve hayat görüşüdür. 

Özellikle parçası olduğum 

Anadolu Bursiyerleri 

Programı’yla hiçbir şeyin 

imkânsız olmadığını 

anladım. Biz gençlere 

fırsat eşitliği yaratmak 

için büyük bir özveriyle 

çalışan, bağışta 

bulunan birçok insanın 

var olduğunu görmek 

kendime ve geleceğe 

olan inancımı daha 

da artırdı. Nesillerarası 

bir dayanışma niteliğindeki 

bu programın bir parçası 

olmaktan büyük bir gurur 

duyuyorum. 

Selin Sağım
endüstri mühendisliği  
bölümü 3. sınıf öğrencisi

m i r a s b i l i m i n y o l u





fayda ürettiği oluyor. Koç Üniversitesi 

bu unsurların her birinde var gücüyle 

çalışarak, bu kısacık zamanda, Türkiye’nin 

öncü üniversiteleri arasına girmeyi başardı. 

Dünya çapında akademik camiada 

ülkemizi en iyi şekilde temsil 

eden üniversitelerden biri oldu. 

Bu başarılarda en büyük rolü 

elbette parlak öğrencilerimiz 

ve değerli akademisyen-

lerimiz oynadı.

Burada üniversitenin kurucusu rahmetli 

Vehbi Koç’un “En önemli sermayem insan 

kaynağıdır.” sözünü anmadan geçmek 

istemiyorum. Zira, ne kadar para harcasanız 

da, en güzel binaları yaptırsanız 

ya da en ileri teknolojik 

araçları sağlasanız da, 

bunların hakkını layıkıyla 

dünyadaki köklü üniversitelere baktığımızda, 

25 yıl bir üniversitenin ömrü için uzun bir süre 

sayılmayabilir. Bununla birlikte söz konusu eğitim 

ve bilim olduğunda, önemli olan bir  üniversitenin 

ömrü boyunca sağladığı eğitimin ve ortamın kalitesi; 

kaç gencin hayatına dokunduğu ve nasıl bir toplumsal 

“Bütün Ümidim 
Gençliktedir”

Ali Y. Koç

 ali y. koç  koç holding 
yönetim kurulu başkan 

vekili

Bilim insanı hemen 
sonuç almayı 
hedeflemez. İleri 
görüşlü fikirlerinin 
hemen kabul görmesini 
beklemez. Onun görevi, 
kendinden sonra 
gelecek olanlar için 
zemini hazırlamak, 
yolu göstermektir. 
O, yaşar, çalışır, ümit 
eder.

‒Nikola Tesla, “Radio Power Will Revolutionize the World” 

(Radyonun Gücü Dünyada Devrim Yaratacaktır), Modern 

Mechanics and Inventions, Temmuz 1934
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faydayı üreteceğine inanıyorum. Koç Üniversitesi’nde 

yetişen gençler, geleceğin her alanda liderleri 

ve ülkemizin geleceğinin teminatı olacaklar. Birkaç 

nesil sonraysa onların yetiştirdiği gençler bayrağı 

devralacak ve bu miras nesilden nesle geçecek. 

Koç Üniversitesi gibi nadide bir kurumun 25 yılda 

verdiği mezunlar; yetiştirdiği mühendisler, bilim 

insanları, doktorlar, hukukçular, yöneticiler 

en büyük gurur kaynağımızdır. Koç Üniversitesi 

çatısı altında bir araya gelen, bilim ve araştırmanın 

hayat standardımızı artırması ve  geleceğimizi 

güzelleştirmesi için uğraşan akademisyenlerimizi 

ve çalışanlarımızı tanımak da en büyük zenginliklerden 

biridir. ◆

vererek kullanacak 

insan kaynağınız yoksa 

hepsi boşa harcanmış 

değerlerdir. Dolayısıyla 

Koç Üniversitesi’nin 

kuruluşundan bugüne, 

kampüsüne adım atmış 

her insanın bu donanım 

ve kabiliyette olduğuna 

inanıyorum. Bu beşeri 

sermaye zenginliğiyle 

birlikte, sunulan fiziksel 

imkânların ve daha 

da  önemlisi fikir üretme 

ve hayata geçirme 

özgürlüğü kültürünün, 

üniversitemizi 

küresel anlamda 

en yukarıya taşıyan itici güç olduğuna 

inanıyorum. Böyle bir atmosferi soluyan herkesin 

kendini buraya ait hissetmesi, burada edindiği görgü 

ve bilgi birikimiyle dünyaya açılması ise başından 

beri bu işe gönül vermiş olanları en fazla mutlu eden 

unsurdur.

Atatürk’ün  “Bütün ümidim gençliktedir.” sözünden 

hareket ederek ülkemizin geleceği için en önemli 

varlığımızın iyi yetiştirilmiş, yeni küresel rekabet 

ortamına ayak uydurabilecek donanıma sahip 

gençlerimiz olduğunu söyleyebiliriz. Yolu bir şekilde 

Koç Üniversitesi’nden geçmiş olan herkesin mutlaka 

ülkemizin ve hatta tüm insanlığın refahını artıracak 

 

“Bütün Ümidim Gençliktedir”m i r a s

Bir üniversitenin en 

önemli mirası, toplumsal 

sorunların farkında olan 

ve onlara çözüm bulmak 

için çabalayan bireyler 

yetiştirmesidir. Böylece 

ne iş yaparsanız yapın, 

ülkeniz her zaman aklınızın 

bir köşesinde olur. 

Ezgi Çakı
uluslararası ilişkiler 
ve ekonomi bölümleri 
çift anadal mezunu, 2016; 
groningen üniversitesi  
yüksek lisans öğrencisi





y o l ub i l i m i n

ise “yarısından fazlası işletme fonuna ayrılmak üzere, 

50 milyon dolar”dı. Ne var ki, Koç Üniversitesi’nin 

gelişmesiyle ve dünya çapında bir araştırma 

üniversitesine ulaşmasıyla kuruluş yıllarında yapılan 

bu bütçelerin tabii ki çok üzerine çıkıldı. Şu anda –

inşaatlar ve diğer büyük çaplı yatırımlar hariç– sadece 

işletme bütçesi açığını kapatmak için Vehbi Koç Vakfı 

her sene 30 milyon dolar finansal destek sağlıyor. 

Sanırım bugüne kadar bir milyar dolar civarında 

bir kaynak tahsisi yapılmıştır. 

Mali kaygılar gerekçesiyle 

hedeflenen nitelikten ödün 

vermemek konusunda 

herkes hemfikirdi. Peki, 

bu iş nasıl yapılacak, 

nasıl finanse 

edilecekti? Öncelikle 

bir Olabilirlik Raporu 

alındı. Raporu 

hazırlayan kişiler, 

koç üniversitesi’nin bir “mükemmeliyet 

merkezi” olması fikri, Koç Ailesi’nin bir yükseköğretim 

kurumu kurmak istemesiyle doğdu. Üniversitenin 

1993’teki kuruluşundan önceki tüm değerlendirmelerin 

arkasında Koç Holding’in “yapılan işin en iyisini 

yapma” kültürü vardı. Nasıl bir üniversite olacağı, 

kamuoyunun beklentileri gibi konular tartışılırken 

bu kültür ön plandaydı. “Küçük başlayalım ama en iyisini 

yapalım” fikri hâkimdi. O dönemde bir üniversitenin 

kurulması için en az iki fakültesinin olması 

ve bunlardan birinin Fen-Edebiyat Fakültesi olması 

gerekiyordu. Diğerinin ise bir İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi olmasına, bir de İşletme yüksek lisansı, yani 

MBA programı açılmasına karar verildi. Küçük başlamak 

bir mükemmeliyet merkezi için en iyi seçenekti çünkü 

ihtiyaçları değerlendirerek büyüme hızına karar 

verilebilirdi.

Merhum Vehbi Koç, özellikle kendi alanının dışındaki 

konularda, işin uzmanlarına danışmadan hiçbir 

şey yapmazdı. Bu kararların tümü zaman içinde 

görüşülüp konuşularak, belli standartlar gözetilerek 

oluşturuldu. Bu tartışmalar daha çok Koç Holding’in 

üst düzey yönetici grubu içinde yürütüldü. İşin içine 

rakamlar girmeye başladığında bir de mali kadro 

bu gruba katıldı. Vehbi Bey’in üniversite kurma fikri 

konusunda ilk danıştığı kişi, Hacettepe ve Bilkent 

Üniversiteleri’ndeki başarılarından dolayı değer verdiği 

Prof. Dr. İhsan Doğramacı’ydı. Yeni vakıf üniversiteleri 

kurulmasını isteyen Profesör Doğramacı, olumlu 

telkinlerde bulunmuş; Vehbi Koç’un “Bu kaça çıkar?” 

sorusuna cevaben onu teşvik etmek için mütevazı 

bir rakam vererek 15 milyon doların yeteceğini 

söylemişti. Suna Kıraç ve Fahir İlkel ise bu rakamı 

fazlaca iyimser bulmuştu. Bunun üzerine Fahri İlkel’in 

Bilkent Üniversitesi’ni temel alarak yaptığı çalışmaya 

göre, 1.000 öğrencilik bir yapı için en az 35 milyon 

dolar gerektiği ortaya çıktı. Yükselen bu rakam üzerine 

Vehbi Koç, mali gruptan Ali Eğler’den bir maliyet 

etüdü yapmasını istedi. Eğler’in raporundaki rakam 

Mükemmeliyeti 
İstemek

Hayat hiçbirimiz için 
kolay değil. Ne fark 
eder? Azmetmemiz 
ve her şeyden 
önce kendimize 
güvenmemiz gerekir. 
Bizim de bir şeyleri 
yapmak için özel 
bir yeteneğimizin 
olduğuna ve o şeye, 
ne pahasına olursa 
olsun, erişmemiz 
gerektiğine inanmalıyız. 

‒Maria Skłodowska-Curie; Eve Curie Labouisse, Madame Curie: 

Bir Biyografi, 1937

Tamer Şahinbaş

tamer şahinbaş koç üniversitesi kurucu rektörü 

ve mütevelli heyet üyesi Tamer Şahinbaş lisans ve yüksek lisans 

eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 

tamamladı. Danimarka’da üç sene mühendis olarak çalıştıktan sonra 

askerlik görevini yerine getirmek için yurda döndü. Devlet Planlama 

Teşkilatı’nda iki sene görev yaptı. Ardından, 1972 senesinde 

bir Koç Topluluğu şirketi olan Aygaz’a girdi. Sırasıyla, 

Koç Holding Planlama Koordinatörü ve Koza İnşaat 

Genel Müdürü olarak görev yaptı. 1990 senesinden 

itibaren Koç Üniversitesi’nin kuruluşunda yer aldı 

ve önce direktör sonra ise kurucu rektör oldu. 

1993’ten beri Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet 

üyesidir. 1991-1995 seneleri arasında Sağlık 

ve Eğitim Vakfı (SEV) Yönetim Kurulu 

Başkanlığı görevini yürüttü. 

Halen SEV Mütevelli Heyeti 

Başkanlığı görevinde 

bulunmaktadır.
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şu an halen Mütevelli Heyetimizde olan Doç. Dr. Bülent 

Gültekin, atanan Rektörümüz Prof. Dr. Seha Tiniç, Prof. 

Dr. Özer Ertuna ve merhum Prof. Dr. Işık İnselbağ idi. 

Ben 1990 senesinde direktör olarak atandığımda “küçük 

boyutlu fakat yüksek nitelikli” bir başlangıç yapılmasını 

öneren bu rapor hazırdı ve senelerce ondan şaşılmadı. 

Rapor üç temel hedefi öne çıkarıyordu: birincisi; 

“nitelikli uzman-nitelikli insan” bütünlüğünü sağlamak 

üzere, bölüm farkı gözetmeksizin bütün öğrencilere 

genel kültür (liberal arts) müfredatından oluşan 

iki yıllık bir “Çekirdek Program” uygulanması; ikincisi, 

kaynakların önemli kısmının eğitime ve bilimsel 

araştırma-geliştirmeye ayrılması; üçüncüsü, lider 

karakterli, sorunlara yaratıcı çözümler üretme 

becerisine sahip gençler yetiştirilmesi. Bu hedefler 

Koç Üniversitesi’nin vizyon ve misyonunun bugün 

de temelini oluşturmaya devam ediyor.

1990-1993 arasındaki o dönem, özellikle vakıf 

üniversiteleri mevzuatı açısından belirsizliklerin 

olduğu yeni bir dönemdi. Henüz sadece Bilkent 

Üniversitesi kurulmuştu ve Koç Grubu’nun girdiği 

üniversite serüvenini heyecanla izliyordu. Bilkent 

ve Prof. Dr. İhsan Doğramacı, birlikte daha güçlü 

olacağımızı düşünüyordu, nitekim öyle de oldu. Kuruluş 

döneminde çok yönlü bir çaba sarf ettik; bir vakıf 

üniversitesi kurmak için başvurulması gereken yerler 

ve alınması gereken izinler şimdiki gibi belirli değildi. 

Örneğin, üniversitenin kurulması için Devlet Planlama 

Teşkilatı’ndan bile onay almıştık. Üniversite kurmak 

isteyen başka vakıflar da tabii ki yakından takip 

ediyordu gelişmeleri. 

Vehbi Koç’un ve Koç Ailesi’nin geniş çevresi sayesinde 

çok önemli isimlere danışma imkânı bularak öğrenme 

çizgisini tırmanmaya başladık. Çevremizde, sorularımızı 

Batı’dan örneklerle cevaplayabilecek insanlar vardı. 

Batı’daki vakıf üniversitelerinde bir işletme fonu 

vardır. Biz de bir yatırım fonu ve bir de işletme 

fonu olarak iki farklı kaynak oluşturduk. Türkiye’de 

şu anda işletme fonu olan tek vakıf üniversitesi 

Koç Üniversitesi’dir. Üniversitelerin kendi ayakları 

üzerinde durabilmeleri için bir finans modelinin 

olması şarttır. Vakıf üniversitelerinin en büyük özelliği 

kâr amacı gütmemeleridir; üniversiteye aktarılan 

para da kurucu vakfa geri dönemez. İşletme fonu 

üniversitenin ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa vakıf 

üniversiteye her sene kaynak sağlamaya devam eder. 

Şu anki modelimizde, uzun vadede Vehbi Koç Vakfı’nın 

sağladığı kaynağın azalmasını bekliyoruz, ancak vakıf 

o güne kadar üniversitenin ihtiyaçlarını karşılamaya 

devam edecektir. Zira aksi halde mükemmeliyet merkezi 

olgusundan taviz vermek gerekir. Üniversitenin kendi 

ayakları üzerinde durması hızla gerçekleştirilecek 

bir durum değil. 

Olabilirlik Raporu’nda da tespit edilen, mükemmeliyet 

merkezi olma yolundaki en büyük adımlardan biri 

genel kültür eksikliğini tamamlamaktı. Üniversiteye 

giren öğrencilerimizin lisede aldığı eğitimin yetersiz 

olduğunu görüyor, biliyor ve bunu telafi etmek için 

ne yapabileceğimizi düşünüyorduk. Kuzey Amerika 

modelinde bu durum genel kültür dersleriyle 

karşılanıyor. Üniversiteye yeni giren öğrenci belirli 

bir süre zarfında, hem dünya görüşünü değiştiren 

hem de yönelmek istediği alanı daha iyi görmesini 

sağlayan genel kültür dersleri alıyor. Bu amaçla özellikle 

ABD’deki “genel kültür kolejleri”ni (liberal arts colleges) 

mercek altına aldık. Her sene sıralamalarda en üstlerde 

yer alan Swarthmore College, bizzat benim incelediğim 

mükemmel bir örnekti. Sadece lisans programları vardı, 

yüksek lisansı olmamasına rağmen araştırma yapan 

bir kurumdu ve mühendislik fakültesi de vardı. Buradan 

mezun olan öğrenciler ABD’nin en iyi üniversitelerinde 

eğitimlerine kolaylıkla devam edebiliyordu. O dönemde 

bu model bize çok uygun geldi ancak ülkemizde 

var olan, üniversite mezununun meslek sahibi 

olması gerektiği anlayışı nedeniyle YÖK’te takıldık. 

Şu anda Koç Üniversitesi’nde öğrencilerin almak 

durumunda oldukları derslerin üçte biri bu genel kültür 

derslerinden oluşan Çekirdek Program’dan, üçte biri 

kendi alanlarından, üçte biri de seçmeli derslerden 

geliyor. Halen, bu Çekirdek Program’ın üniversitemizin 

Mükemmeliyeti İstemekm i r a s
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olmazsa olmazı olduğuna 

inanıyoruz ve her sene 

de bunu tartışıyor, 

gerektiğinde programı 

yeniliyoruz.

“Mükemmeliyet 

merkezi” dediğimizde, 

üniversitenin 

tüm birimlerinde 

yüksek seviyelere 

ulaşmayı kastediyoruz. 

Ancak bu yükselmenin 

tüm birimlerde aynı 

zamanda olması 

her zaman mümkün değil. 

Bazıları zaman zaman daha hızlı yükseliyor; bu sadece 

eğitimde değil yaptığımız her işte geçerli. Bazı yerlerde 

küçük tepeleri çabuk aşıyorsunuz, bazı yerlerde daha 

yüksek dağlara tırmanıyorsunuz. Bunu ölçmenin 

en iyi yolu dışarıdan ekiplere değerlendirmeler 

yaptırmak ve eksiklerinizi, gelişim noktalarınızı 

belirlemektir. Üniversitemizin programlarını 

bu şekilde dünyanın önde gelen öğretim üyelerinden 

oluşturduğumuz ekiplerle değerlendirmelere tabi 

tuttuk. 

Zaman zaman yaptırdığımız bu objektif değerlen-

dirmelerin dışında çok kıymetli akademisyenlerden 

oluşan Koç Üniversitesi Danışma Kurulu’yla önemli 

konuları istişare ediyoruz. Danışma Kurulu’nda 

Columbia, UPenn, New York, Stanford, Leiden gibi 

üniversitelerden çok kıymetli akademisyenler ve 

Siemens gibi bir dünya şirketinden idareciler yer 

alıyor. Bunlardan biri olan Walter Gilbert, Nobel 

Ödülü sahibidir. Örneğin, bir tıp fakültesinin 

kurulması kritik bir karardı; üniversite üzerinde 

boğucu bir etkisi olabilir görüşü vardı Danışma 

Kurulumuzda. Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nin 

yükünü kaldırabilecek olgunluğa eriştiğinde kurmaya 

karar verdik; nitekim zamanlamamızın gayet isabetli 

olduğunu görüyoruz. 

Objektif olabilecek, dışarıdan bir gözle değerlendirme 

yapılması önemli, zira içinde oldukça bir süre sonra 

birtakım konuları görmemeye başlayabiliyorsunuz. 

Oysa sadece kendi coğrafyamızda değil dünyanın 

en iyi üniversitelerinden biri olma hedefiyle kurulmuş 

bir mükemmeliyet merkezinde gelişimin durması 

söz konusu olamaz. Üniversitemiz var oldukça 

bu mükemmeliyet hedefi hep önümüzde olmaya 

ve yolumuza ışık tutmaya devam edecektir. 

Mükemmeliyet merkezi hedefine ulaşmakta Suna 

Kıraç’ın iradesini en üst seviyeye koymamız gerektiği 

görüşündeyim. O hepimize yol gösterdi ve ısrarla 

bu hedefi canlı tutmamızı sağladı. 

Danışma Kurulumuzda yer almış olan ve ebediyete 

yolcu ettiğimiz Sir Raymond Rickett, Martin Meyerson, 

Merton Miller (Nobel Ödülü sahibi) ve Rodney 

Wagner’ı saygıyla anıyoruz. Mütevelli Heyetimizde 

ise hizmetlerini hep hatırlayacağımız Fahir İlkel, Yüksel 

Pulat, Güven Erkaya, Yavuz Alangoya ve İnal Avcı’yı 

da mükemmeliyet merkezi hedefimiz için olağanüstü 

katkılarından dolayı her zaman anacağız. Ayrıca 

kuruluş yıllarımızda yol arkadaşımız olan Hüseyin 

Öztürk ve mimar Fahrettin Ayanlar’ı unutamayız. 

Kendilerine Tanrı’dan rahmet dileriz. ◆

m i r a s

Kişiler ve kurumlar geçicidir. 

Varlıkları esnasında 

gerçekleştirdiklerinin etkisi 

ise gelecek nesillere miras 

kalacaktır. 

Melis Ceran
işletme bölümü 4. sınıf 
öğrencisi 
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geçene kadar yedi yıl boyunca her sene 200 yeni öğrenci 

alarak ilerledik. Hem yeni kurulmanın getirdiği heyecan 

hem de zamanla yarışarak eksikleri tamamlamanın 

koşuşturması vardı o dönemde.

Bugün, ileride insanların 

yaşamları boyunca çok sayıda 

iş ve meslek değiştireceğine 

dair tahminler yapılıyor. Yirmi 

yıl sonra bugünkü mesleklerin 

yüzde 35’inin yok olacağı 

ve 400 milyon kişinin işini 

kaybedeceği öngörülüyor. 

Bu insanlar başka 

mesleklere 

kayacak. 

Dolayısıyla 

bugünkü 

eğitimin bu değişime yanıt verebilmesi gerekiyor. 

Hâlihazırda, dünyada üniversite mezunlarının yüzde 

70’i diploma aldığı alanda çalışmıyor. Bu iki temel 

gözlemden hareketle, üniversite kurulduğundan 
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koç üniversitesi’nin kuruluşu sırasında 

yapılan bir toplantıda, Mütevelli Heyet üyesi 

ve kuruluşta rektörlük görevini yürüten Tamer 

Şahinbaş’a adımı herhalde Princeton Üniversitesi’nden 

vermişler. O tarihte hem Boğaziçi Üniversitesi’nde 

çalışıyor hem Princeton’da Amerikan Ulusal Bilim 

Kurulu’nca desteklenen bir proje yürütüyordum. 

Önce Tamer Şahinbaş’la, ardından rektör olarak 

atanan Prof. Dr. Seha Tiniç’le tanıştım. Profesör 

Tiniç ile görüşlerimiz uydu ve sıcak bir ilişkimiz 

oldu. Kendisi beni Mütevelli Heyet’e önerdi ve Nisan 

1993’te atamam yapıldı. O zamanki adıyla Fen ve İnsani 

Bilimler Fakültesi’nin kurucu dekanı oldum. Fakültede 

fen dallarında Matematik, Fizik, Kimya Bölümleri, 

insani bilimlerde ise Sosyoloji, Psikoloji ve Tarih 

Bölümleri vardı. Diğer fakülte İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi’ydi; orada da Uluslararası İlişkiler, Ekonomi 

ve İşletme Bölümleri vardı. Kısa zamanda da İşletme 

Yüksek Lisans Programı başlatıldı.

İstinye yerleşkesine ilk gittiğimde eskiden kibrit 

fabrikası olan bu binanın bir kısmı yıkılmıştı, 

bir kısmıysa duruyordu. Her yer çamur içindeydi, 

“Burası nasıl düzelecek de nasıl hazır hale gelecek?” diye 

düşündüğümü hatırlıyorum. Üniversitenin Eylül 1993’te, 

üniversite sınav sonuçlarına göre öğrenci almasına 

karar verilmişti. Nisan ayında henüz çamur içinde 

bir yerdi ancak çok kısa sürede işlevini yerine getiren 

sevimli bir kampüse dönüştü. İlk sene 200 öğrenci 

aldık, ikinci yılda ilgiyi karşılamak üzere 240 öğrenciye 

artırdık. Ancak bölüm sayısı az olduğundan bu sayının 

fazla olduğunu gördük ve Rumelifeneri yerleşkesine 

İçimizde kaosu 
barındırmalıyız ki 
dans eden bir yıldızı 
doğurabilelim. 

–Friedrich Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt, 1883

Attila Aşkar

istinye’den 
rumelifeneri’ne: 
Üniversitenin Tarihinde 
Kısa Bir Yolculuk

attila aşkar matematik bölümü öğretim üyesi / rektör (2001-2009) Prof. Dr. Attila Aşkar, 

1966 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Yüksek Mühendislik diplomasını aldı ve 1969 yılında Princeton 

Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. Bugün sürdürdüğü görevinden önce, 1993-1998 

yıllarında Koç Üniversitesi Fen ve İnsani Bilimler Fakültesi’nde kurucu dekan, 1998-2001 

yıllarında rektör yardımcısı ve 2001-2009 yıllarında iki dönem rektör olarak görev 

yaptı. Geçmişte Boğaziçi, Brown, Princeton ve Paris VI Üniversitelerinde, Max Planck 

Enstitüsü ve Kraliyet Teknoloji Enstitüsü’nde misafir öğretim üyeliği yaptı. Prof. 

Dr. Aşkar TÜBİTAK Bilim Ödülü, TÜBİTAK Teşvik Ödülü ile T.C. Kültür Bakanlığı Bilgi 

Çağı Ödülü sahibidir. Araştırma alanları sürekli ve süreksiz ortamlar ilişkisi, diferansiyel 

denklemler, moleküler dinamikteki diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri ile zamana 

bağlı kuantum mekaniğindeki çözüm yöntemlerini içermektedir. 

Doksanın üzerinde hakemli araştırma makalesi ve iki kitabı 

yayımlanmıştır. Prof. Dr. Aşkar ayrıca Coursera şemsiyesi altında 

çevrimiçi üniversite dersleri (Massive Open Online Courses, 

MOOC) alanında ülkemizde öncü bir rol oynamıştır. İngilizce 

alt yazı ile Türkçe olarak verilen bu matematik dersleri, yarısı 

120’yi aşkın ülkeden olmak üzere, 15 bin dolayında öğrenci 

tarafından izlenmektedir.
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şey vardı. Bu dönemde üniversitenin kişiliğini bulma 

sürecinden geçtiğini söyleyebiliriz. Dar kapsamda 

ve belirli konularda uzmanlaşan bir araştırma 

üniversitesi mi, yoksa yaygın bir programlar ailesine 

sahip bir araştırma üniversitesi mi olmalıydık? 

Örneğin California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) gibi 

belirli bir alanda derinleşen bir üniversite mi olalım, 

yoksa çeşitli konularda mı uzmanlaşalım? Sonunda 

Türkiye için bizim, hem pratik hem de felsefi açıdan 

genel ve disiplinlerarası nitelikte bir araştırma 

üniversitesi olarak genişlememizin doğru olacağı 

kararına varıldı.

Ekim 2000’e kadar evimiz olan İstinye yerleşkesinden 

Rumelifeneri yerleşkesine geçtiğimizde henüz her şey 

tamamlanamamıştı. Faaliyet gerçekleştirecek oranda 

donanım olsa da, inşaat sürüyordu. Mühendislik 

Fakültesi yeni yerleşkeye geçtiğimizde kuruldu. 

beri şunu savunduk: Herkese dünyayı, evreni, 

insani bilimleri anlayacak sağlam bir bilgi 

temeli vermeliyiz. Mademki mezunlarımız çeşitli 

iş kollarında çalışacak; bölüm derslerini aşırı 

uzmanlaşmış, tek bir kalıp halinde değil, geniş temel 

bilgiler şeklinde vermemiz gerekir. Bu altyapıyla 

da öğrenciler seçmeli dersler alabiliyor. Bu, eğitimin 

bireyselleşmesi, aynı zamanda bilgi çağının ileriye 

dönük önemli bir gereksinimidir. 

Bugün esas öğrenilmesi gereken şey, bilgiyi 

kullanabilmektir, zira bilgiye ulaşmak kolaydır. 

Zaman içerisinde birçok uygulama ve süreç değişiyor 

ama kalıcı olan ve hayata hazırlayan şey temel 

bilgilerdir. Bu yaklaşım, öğrenciye de programı 

üzerinde özgürlük tanır. Örneğin erken uzmanlaşmak 

isteyen öğrenci, seçmeli derslerini lisansını alacağı 

alandan alabilir; başka bir öğrenci ise farklı alanları 

keşfetmeye devam etmek isteyebilir. 

Cornell Üniversitesi’nin kuruluş döneminde rektörü, 

yeni üniversiteyi tanımlarken “Kalbi kolej, aklı 

araştırma üniversitesi olacak.” demiş. Koç Üniversitesi 

de bu ilkeyi benimsemişti: Bir kolej gibi öğrencileri 

ve meslektaşlarıyla yakınlık içinde olacak, bir yandan 

da Türkiye’nin bu bilgi çağına ayak uydurabilmesi, 

sıçramalar yapabilmesi için daha inovasyona yönelik, 

araştırmacı, sorgulayıcı insanlar yetiştirecek.

İlk günden beri bu vizyona sahiptik, ancak 

tam teşekküllü bir araştırma üniversitesi olmamız biraz 

daha vakit aldı. İstinye yerleşkesinin fiziki imkânlarının 

kısıtlılığının yanı sıra, nasıl bir araştırma üniversitesi 

olunacağına dair tartışılması gereken çok fazla 

m i r a s
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olma özelliğimiz bulunduğu için bu fakültenin 

açılması uzun tartışmaların ardından kabul gördü. 

Hukuk, Türkiye’de yabancı dil bilen insanların 

en az olduğu dallardan biridir. Eskiden içe kapalı 

bir ülkeydik ama Türkiye dünyanın sayılı büyük 

ekonomilerinden biri olma yolundaydı. Başka ülkelerin 

hukuk sistemlerini anlayabilecek, dil bilen hukukçular 

yetiştirmemiz gerekiyordu. Buna ek olarak, görüş 

aldığımız birçok hukukçu Türkiye’de hukukun artık 

uzmanlaşmaya yöneldiğini, önemli olanın ana yapıyı 

vermek olduğunu söylüyordu. YÖK Başkanı rahmetli 

Prof. Dr. Erdoğan Teziç bir toplantıda şöyle demişti: 

“Artık hukuku özel hukuk ve kamu hukuku diye ikiye 

ayırmamız gerekiyor, çünkü konular çok karmaşık 

oldu ve hepsini birden anlatalım dediğimizde hepsinde 

birden zayıflıyoruz.” Hukukçular artık sadece hâkim, 

savcı, avukat olmuyor; iş hayatında da çalışıyorlar. 

Dolayısıyla Çekirdek Program’ı da içeren bir müfredat 

oluşturduk. Bazı dersler İngilizce olarak ve farklı 

hukuk sistemlerini tanıtacak şekilde tasarlandı. Hukuk 

Fakültesi bu yönüyle çok cazip bir hale geldi. 

2002-2007 arasındaki bu stratejik planda küçük de olsa 

“Koç Üniversitesi, bir tıp fakültesi de düşünmelidir.” 

notu vardı. Hukuk ve Tıp Fakültelerinin açılması 

hem ileriye yönelik olarak önemli bir sıçrama 

Bu arada altı yıl dekanlık, iki yıl da rektör yardımcılığı 

yapmıştım ki 2001 Mayıs’ında Mütevelli Heyet 

Başkanımız Sayın Rahmi Koç benimle görüşmek 

istedi; Profesör Tiniç’in özel nedenlerle rektörlükten 

ayrıldığını ve altı aylık geçici bir süre için vekâleten 

rektörlük yapmamı istediklerini belirtti. Bu dönemde 

dünya çapında bir rektör araması yapılacaktı. Ayrıca, 

bir de stratejik plan hazırlamam istendi. Bu dönemin 

sonunda ise Mütevelli Heyet tarafından rektör olarak 

atandım.

Rumelifeneri yerleşkemiz alt yapısıyla da çok ilgi gördü. 

Ancak yurtlar yeterli değildi. Uzun aramalardan sonra 

bulunan arsada yapılan 1.500 yataklı Batı yerleşkesi, 

sosyal ve spor alanları ile 2009 güzünden beri 

öğrencilerimize hizmet veriyor.

Stratejik plan çerçevesinde yerleşkenin kaç öğrenciyi 

taşıyabileceğini hesapladık: 6.500 öğrenci. Öğretim 

üyesi kadrolarının analizini ve mali hesaplamaları 

yaptık. Yeni programlar açılması gerekiyordu. Hangi 

alanlarda kolaylıkla lisansüstü program açabileceğimizi 

ve etki yaratabileceğimizi belirledik.

Bu stratejik planda, Koç Üniversitesi Anadolu 

Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nin (ANAMED) yapısı 

da tam olarak belirlendi. Burada kalıcı bir araştırmacı 

kadro tutmak yerine süreli 

burslarla dünya çapında 

en iyi araştırmacıları 

getirebileceğimizi 

öngörerek yapıyı 

bu sistem üzerine 

kurduk. ANAMED binası 

olarak çok yeri inceledik, 

sonunda merhum 

Vehbi Koç’un ofisinin 

bulunduğu Beyoğlu’ndaki 

Merkez Han binası 

gündeme geldi. Geniş 

çaplı tadilat çalışmaları 

tamamlandıktan sonra 

2005’te ANAMED 

ilk bursiyerlerini 

aldı. Bu binada 

araştırmacıların yaşama 

ve çalışma ihtiyaçlarına yönelik her şey karşılanıyordu; 

bu bakımdan çok başarılı bir araştırma ortamı oluştu. 

İlk sene 13 kişi alındı ve dünyanın en iyi yerlerinden 

seksenin üstünde müracaat oldu.

Hazırlanan stratejik planla, Mühendislik Fakültesi’ne 

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği; Fen Fakültesi’ne 

de Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri eklendi. 

Sosyal bilimler ise ayrılarak İnsani Bilimler 

ve Edebiyat Fakültesi adını aldı ve zaman içinde 

Felsefe, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İngiliz Dili 

ve Karşılaştırmalı Edebiyat ve daha sonra da Medya 

ve Görsel Sanatlar Bölümleri açarak büyüdü. Ayrıca 

1998’de Koç Üniversitesi’ne bağlanan, şimdi adı 

Hemşirelik Fakültesi olan Hemşirelik Yüksekokulu’nun 

programının geliştirilmesi için de faaliyetlerde 

bulunduk; Johns Hopkins, Cornell ve Columbia gibi 

üniversitelerin hemşirelik fakültelerini gezerek onların 

programlarından esinle ve onlarla iş birliği yaparak 

hemşirelik programını geliştirdik. 

Stratejik planın bir parçası olan sonraki önemli 

fakültemiz de Hukuk Fakültesi oldu. Hukuk fakülteleri 

geniş fakülteler olduğu ve bizim küçük bir üniversite 

İstinye’den Rumelifeneri’ne:

Üniversitenin Tarihinde Kısa Bir Yolculukm i r a s

Koç Üniversitesi sayesinde 

bulundukları kabın şeklini 

almayan, sınırları zorlayan, 

yeni ufuklara yelken açan 

insanlarla tanışma fırsatım 

oldu ve bu, beni her geçen 

gün daha da ileri taşıdı.

Ahmet Saffet Alpan’14
ekonomi bölümü mezunu; 
louis dreyfus company 
junior trader
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Kısacası, Koç Üniversitesi, İstinye yerleşkesinde kuruluş 

dönemini, Rumelifeneri yerleşkesindeyken de gelişme 

ve olgunlaşma devrini yaşadı; 25 yılda bulunduğu 

noktaya geldi. Chicago Üniversitesi 1890’larda 

kurulurken Rockefeller Ailesi, Harvard Üniversitesi’nin 

o zamanki rektörü Charles Eliot’a “Biz üniversite 

kuracağız, kaça mal olur ve kaç yılda uluslararası 

bir üniversite oluruz?” diye sorar. O dönemler 

ABD’nin henüz olgunlaşmadığı, eğitimde Avrupa’nın 

önde geldiği dönemlerdir. Eliot, “Elli milyon dolar 

ve iki yüz yıl” der. Bu anıya atıfta bulunarak, Charles 

Eliot’ın dediklerinin yarısının doğru çıktığı, 1890’lı 

yıllarda elli milyon dolar harcandığı ama iki yüz değil 

yirmi yıl içinde bir dünya üniversitesi olunduğu 

söylenir. Ben de Koç Üniversitesi’nin mezuniyet 

törenlerinde, “Hedefimiz yirmi yılda bir dünya 

üniversitesi olmak; Chicago Üniversitesi yapabildiğine 

göre biz de yapabiliriz.” derdim. Nitekim, oldukça kısa 

bir sürede çok büyük mesafeler kat ettik; hepimiz, 

üniversite üyelerimizle coşku, yaratıcılık ve emekle elde 

ettiğimiz bu başarılarımızdan gurur duymalıyız. 

Eminim, gelecek yıllarda da pek çok hülyamızın 

gerçekleştiğini hatta onların da ötesine geçtiğimizi 

göreceğiz. ◆

yaratacak hem de Koç Üniversitesi’nin farklılaşmasını 

sağlayacaktı; nitekim öyle de oldu. 2008 yılında 

yaptığımız ikinci stratejik planda önerildiği gibi 

Tıp Fakültesi’nin kurulması kararı alındı. Fakültenin 

kuruluş iznini benim rektör olarak son yılımda, 

2009’da aldık; ertesi sene de öğrenci alımına 

başlandı. Pek çok üniversitede tıp fakültesi başından 

itibaren ayrıdır. Oysa, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 

öğrencileri ilk üç sene Çekirdek Program’la birlikte 

biyoloji, fizik, istatistik gibi temel bilim dersleri 

ve diğer teorik tıp derslerini alıyorlar. Bu dersler 

için hastaneye ihtiyaç olmadığından, öğrenciler 

Rumelifeneri yerleşkesinde diğer öğrencilerle birlikte 

oluyor; son üç seneyi de Topkapı’daki Koç Üniversitesi 

Hastanesi’nde ve Sağlık Bilimleri yerleşkesinde 

geçiriyorlar. Böylece farklı disiplinler ve öğrencilerle 

etkileşim içinde oluyorlar. Bu onlar için de diğer 

öğrenciler için de iyi bir şey.

İstinye’den Rumelifeneri’ne:

Üniversitenin Tarihinde Kısa Bir Yolculuk
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teşebbüslerinin başladığı tarih 1951’dir. Hulki 

Alisbah, daha önceki çalışmalarının sonucunda 

hazırladığı ilk resmî senet taslağını 1951 

yılındaki Karadeniz seyahatinde Vehbi 

Koç’a sunmuştur. Vehbi Koç’un temel 

amacı, hâlihazırda yaptığı hayır 

faaliyetlerini kurumsallaştırmak 

ve kendisinden sonra da devam 

edecek şekilde geleceğe 

bırakabilmektir. Bu hedefle 

vakfı kurarken, kendisine 

ait olan Koç Holding 

hisselerinin yüzde 8’ini, daha 

sonra da vasiyetiyle birlikte 

yüzde 2’sini Vehbi Koç Vakfı’na 

bağışlar. Ancak şirketler arası birleşmelerden 

kaynaklanan gelişmeler nedeniyle vakıf bugün 

holding hisselerinin yüzde 10’una değil, yüzde 

7,15’ine sahiptir. 

Vakfın kuruluşunun ardından, 

eğitim alanında bir kurum 

oluşturma düşüncesi 

şekillenmeye başlasa da, somut 

olarak ilk adım 1988 yılında 

kurulan Koç Lisesi’yle atılmış; 

o tarihe kadarki dönemde 

vehbi koç vakfı, bugün kendisine bağlı 

olan kurumlardan çok daha önce kurulmuş olsa 

da, vakfın hikâyesiyle kurumlarının hikâyesi 

iç içe gelişmiştir. Vakfın resmî kuruluş tarihi 

1969’dur, ancak Vehbi Koç’un bu konudaki 

Bilebildiğimiz 
kadarıyla, insan 
varlığının tek anlamı, 
varoluşun karanlığında 
bir ışık yakmaktır.

‒Carl Jung, Anılar, Düşler, Düşünceler, 1963

Erdal Yıldırım

Sürdürülebilirlik Tutkusu,  
İlkeli Temsil ve  
Vehbi Koç Vakfı Üzerine

erdal yıldırım  
vehbi koç vakfı genel müdürü
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çok net görürler: Tek bir alana kaynak ayrılacaksa 

bu eğitim olmalıdır; çünkü bu alanda müthiş 

bir ihtiyaç var ve toplumsal ilerleme, bu ihtiyaç 

giderildiği sürece mümkün olacak, aksi takdirde 

olmayacaktır. Vehbi Koç Vakfı’nın bugün üç temel 

odağı var: eğitim, kültür ve sağlık. Ancak 

bu üç alan içinde eğitim her zaman primus inter 

pares, eşitler arasında birinci konumundadır. 

Yurtsever bir aile olan Koç Ailesi için, edinilen 

başarıların bir Türk vakfına ait olması da ayrı 

bir anlam taşır. Neden Türkiye’deki iyi okullar 

hep yabancı okullar; neden bir Türk okulu bu ligde 

diğer kurumlarla yan yana olmasın? Özellikle 

Suna Kıraç’ı sürekli meşgul eden bu konu olmuştur.

1980’lerin sonuna kadar vakfın geliri, Koç Holding 

hisselerinden elde ettiği temettü idi. Ancak bu gelir 

lise ve üniversite gibi büyük yatırımlar için yeterli 

değildi. O zaman Vehbi Koç devreye girerek bağış 

yapıyor ve çocuklarını da bağış yapmaya yöneltiyor; 

böylece Koç Lisesi’nin, sonra Koç Üniversitesi’nin 

kurulması, ardından Amerikan Hastanesi’nin 

devralınması gerçekleşiyor. Vehbi Koç Vakfı, 

küçük ve orta ölçekli projelere destek veren 

bir vakıf olmaktan çıkıp, artık kendi kurumlarıyla 

ön planda olan ve asli vazifesi bu kurumları 

geliştirmek, büyütmek, zararlarını kapatmak (zira 

bu kurumların finansal anlamda zarar edeceği 

bilinerek bu işe giriliyor) olan bir vakfa dönüşüyor. 

Özellikle üniversitede, başarılı bir üniversitenin 

doğası gereği, sınırlanamaz bir büyüme söz konusu; 

bu da vakıf ile üniversite arasındaki ilişkiyi farklı 

bir boyutta değerlendirmemize neden oluyor. 

Nitekim, Koç Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana 

en kritik yatırım kararı, bir tıp fakültesinin kurulup 

kurulmaması kararıydı.  

Koç Üniversitesi’nde bir tıp fakültesi açılması, 

uzun süre tartışılan ve Prof. Dr. Attila Aşkar’ın 

rektörlüğünün son yıllarında somutlaştırılan 

vakfın eğitim alanındaki temel faaliyetleri 

öğrencilere burs vermek, okullara katkıda 

bulunmak ve bazı eğitim projelerini finanse etmek 

olmuştur. 

Hem Vehbi Koç hem de ailenin diğer bireyleri için 

en öncelikli toplumsal etki alanı, hiç tereddütsüz, 

eğitimdir. Vehbi Koç, başarılı bir öğrenci olmasına 

rağmen ticarete atılma motivasyonuyla okulu 

erken bırakmış; ancak eğitim içinde hep bir ukde 

olarak kalmıştır. Bu nedenle, kız çocuklarının 

okumasının çok da şart olmadığı, hemen 

evlendirildikleri bir dönemde, tam tersine, bütün 

çocuklarının eğitim yolunda sonuna kadar 

gitmelerini, en iyi eğitimi almalarını arzu etmiştir. 

Çocukları Semahat Arsel, Rahmi Koç, Suna Kıraç 

ve Sevgi Gönül, Cumhuriyet’in ilk kuşağına 

ait bireyler olarak kendi kazanımlarının çok büyük 

bölümünü eğitime bağlarlar. Eğitimin sosyal 

anlamda eşitleyici bir yanı olduğuna; aynı 

okullara giderek aynı eğitimi alan gençlerin, 

aileden ve mal varlığından bağımsız olarak, aşağı 

yukarı aynı noktalarda hayata başlayabildiğine 

ya da benzer noktalara gelebildiğine inanırlar. 

Eğitimin bu eşitleyici gücü, bütün bir Cumhuriyet 

Çağı ruhunun eğitime vermiş olduğu önem, bence 

aile bireylerini çok derinden etkilemiştir. Şunu 

Sürdürülebilirlik Tutkusu, İlkeli Temsil ve

Vehbi Koç Vakfı Üzerinem i r a s b i l i m i n y o l u
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Sürdürülebilirlik Tutkusu, İlkeli Temsil ve

Vehbi Koç Vakfı Üzerine

bu geçerlidir. İngilizcede “governance” denen, 

“yönetişim” diye Türkçeleştirdiğimiz, benim 

bir süredir “ilkeli temsil” olarak adlandırdığım 

kavramın Koç Ailesi tarafından benimsenmesi, 

öncelikle, üniversite ile ailenin ve holdingin 

ilişkisinin belirlenmesinde önemli bir avantaj 

sağlıyor. İkincisi, zaman içerisinde, yani vakfa bağlı 

kurumlar büyüyüp olgunlaştıkça, rol dağılımları 

ve ilişkiler bu yapı sayesinde doğru bir şekilde 

yerleşiyor. Bu geleneğin gerçekten kurumsallaşması, 

yazıya dökülmesi için de çaba sarf ettik. Vakıf 

ile vakfa bağlı kurumlar arasındaki ilişkide neler 

olması gerekir, nasıl bir gelecek öngörüyoruz? 

Bu konudaki çalışmalarımızı da yavaş yavaş 

gerçekleştiriyoruz. Şahıslar gelip geçse de, Vehbi 

Koç Vakfı ve Koç Üniversitesi varlığını sürdürecektir. 

Burada vakfın rolü kaynakları doğru bir şekilde 

tahsis etmek, kurumların öncelikleri arasında 

dengeyi kurabilmek ve adil davranabilmektir.

bir konu oldu. Üniversite tüm faaliyetleriyle 

bir mükemmeliyet merkezi olma vizyonuyla 

kurulduğu için, hem kaynakların kullanımı açısından 

hem de akademik açıdan haklı çekinceler vardı. 

Şimdi hepimiz “İyi ki yapmışız!” diyoruz. İçinde 

bulunduğumuz çağda tüm konular disiplinlerarası 

çalışma, koordinasyon ve iş birliği gerektiriyor. 

Aynı zamanda eğitim, tüm faaliyet alanlarımızın 

kesiştiği nokta. Eğitim odağımız ve disiplinlerarası 

çalışma yaklaşımımız sayesinde bir alandaki 

uzmanlığımızı, bilgimizi başka alanlara kolay 

aktarabiliyor, dolayısıyla çok daha güçlü bir şekilde 

çarpan etkisi yaratabiliyoruz. Bu anlamda, 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşunda 

Amerikan Hastanesi’nin çok önemli bir yeri 

oldu. Nitekim, üniversitenin mevcut kaynaklarına 

dokunmadan, Amerikan Hastanesi’nin yarattığı 

katma değerle Tıp Fakültesi’nin eğitim ihtiyaçlarını 

karşılama kararıyla fakülte kuruldu. Kuruluş 

masrafları hariç, Tıp Fakültesi’nin ve Koç Üniversitesi 

Hastanesi’nin yıllık işletme açığı 15-16 milyon dolar; 

Amerikan Hastanesi’nin kârını fakülte ve hastanenin 

masraflarını karşılamak için kullanıyoruz. 

Bu finansman modeli sayesinde vakfın bu iki kurumu 

arasında çok önemli, çok boyutlu ve uzun soluklu 

bir sinerji oluştu. 

Çok önem verdiğim başka bir konu da bağımsız 

yönetişimle ilgili. Vehbi Koç Vakfı ile vakfın 

tüm kurumları için geçerli olan bir yönetişim, daha 

doğrusu “ilkeli temsil” modelimiz var. Üniversite 

konusunda, vakıf ile vakıf üniversitesi arasındaki 

ilişki modeli yasalarla da detaylı olarak tanımlanmış 

durumda. Yasaya göre kurucu vakıf (ve varsa kurucu 

aile), vakıf üniversitesinin mütevelli heyetinde belli 

bir oranın üzerinde temsil edilemez. Kurucu vakfın 

asli vazifesi, üniversiteyi yönetecek organı, yani 

mütevelli heyetini atamak; ondan sonra da gerektiğinde 

–ki üniversite kuruyorsanız hep gerekecektir– kaynak 

aktarmaktır. Bu kaynak aktarımı vakıftan üniversiteye 

doğru tek yönlüdür; üniversiteden vakfa ya da vakıfla 

ve aileyle alakalı hiçbir yere gidemez. Doğrusu 

da budur; yasalar olmasaydı da bundan farklı bir model 

kurmazdık. Örneğin, Koç Üniversitesi’nde Mütevelli 

Heyet’in odası vardır, 

ancak heyet başkanının 

ayrı bir odası yoktur. 

Rektör, Mütevelli Heyet’in 

ona vermiş olduğu yetki 

ve çizmiş olduğu sınırlar 

içerisinde üniversiteyi 

yönetir. Rektörü seçen 

ve performansını 

değerlendiren Mütevelli 

Heyet’tir elbette, ancak 

yönetim konusunda 

mesafeyi korumak 

önemlidir. O anlamda 

aslında bizim için bu yapı 

gücünü hem yasadan 

hem de Koç Ailesi’nin 

ve Koç Topluluğu’nun 

ilkelerinden alıyor.

Şunu kabul etmeliyiz ki 

Koç Topluluğu, bugün 

Türkiye standartlarının 

çok üstünde 

kurumsallaşmış 

bir yapıdır. Koç Ailesi, 

Koç Holding, Vehbi 

Koç Vakfı ve vakfa bağlı 

kurumların tümü için 

m i r a s b i l i m i n y o l u

Koç Üniversitesi’nin Anadolu 

Bursiyerleri Programı’nı 

takdir ve heyecanla 

başından beri takip ediyorum. 

Ben de biraz katkıda 

bulundum. Üniversitemizin 

verdiği eğitim ve öğretim 

imkânlarını maddi olarak 

karşılayamayacak 

genç, zeki, azimli 

arkadaşlarımız, bu önemli 

fırsatı değerlendirerek 

hem kendilerini geliştirecek 

hem de ülkemize orta ve uzun 

vadede olumlu gelişmeler 

getireceklerdir.

Ibrahim Güldiken’01
işletme ve ekonomi çift 
anadal mezunu; koç holding 
kuzey amerika yatırım 
koordinatörü
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göre bundan sonra Koç Üniversitesi Mütevelli 

Heyet’te en az bir mezun olması kararı alındı. 

Türkiye’de bir vakıf üniversitesinde böyle 

bir uygulamanın daha önce yapılmadığını 

tahmin ediyorum. Mayıs 2018’de iki mezunumuz, 

Banu Vargı Tümay ve Nathalie Stoyanof Suda, 

Mütevelli Heyet üyesi olarak ilk toplantılarına 

katıldılar. Bu gelişmeden hepimiz çok büyük 

gurur duyuyoruz. 

Koç Üniversitesi’nin 25. yılını kutlarken Vehbi 

Koç Vakfımızın eğitimi, sürdürülebilirliği 

ve ilkeli temsili önceliklendiren yaklaşımının 

gelecekte daha da önemli olacağını düşünüyorum. 

Bu değerler ve ilkeler doğrultusunda hareket 

ederek elde ettiğimiz başarılarla birçok gencimize 

ilham kaynağı olabildiğimizi, kurucularımızın 

ve mütevellilerimizin vizyonunu genç nesillerimizin 

de paylaştığını gördükçe çok mutlu oluyoruz. 

Bayrağı teslim alıp koşmaya devam edeceklerine 

inancım tam. ◆

2 5 8

Vehbi Koç’un vakfa bıraktığı en önemli miras 

sürdürülebilirlik kriteri, hatta tutkusudur. 

Her büyük proje başlarken Vehbi Bey, vakfın bünyesi 

altında iki ayrı fon kurmuştur. İlki bir yatırım 

fonu: Bu aslında finansal anlamda bir yatırım 

fonu değil; İngilizcesi “capital investment” olan, 

altyapı yatırımını yapacak kaynağı oluşturmak 

için kendisinin, çocuklarının ve Koç Topluluğu 

şirketlerinin bağışlarından oluşan bir fon. İkincisi, 

henüz kuruluş aşamasındayken, kurumların 

her yıl işletme açığı verecekleri öngörülerek, 

getirisiyle işletme açığının kapatılabileceği 

bir işletme fonu. Koç Üniversitesi ve Koç Lisesi’nin 

işletme ve yatırım fonları bu mantıkla oluşturulmuş. 

Zaman içerisinde bunların bazılarını birleştirsek 

de, bu zihniyet ve yaklaşım bizim için çok önemlidir. 

Bu sürdürülebilirlik anlayışıyla, Vehbi Koç Vakfı 

İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu’nun perspektifi 

en az on yıllıktır; tüm planlarımız en az on yıl sonrası 

için kapsamlı senaryolar üzerinden şekillenir. 

Kaynaklarımız ne kadar yetecek, hangi yatırımlar 

var önümüzde? Nerelerde risk var, ne yaparsak 

bu riskleri azaltırız? Tüm bu konular uzun 

vadede değerlendirilir. 

İleriye baktığımızda, bizlerin en büyük vazifesi, 

başta üniversite olmak üzere bu kurumları, gerçek 

anlamda kamuya mal etmektir – yani bu kurumlar 

Koç Ailesi, Vehbi Koç Vakfı, Koç Topluluğu şirketlerinin 

desteklediği kurumlar olmanın ötesine geçmelidir. 

Bu bağlamda, Rektörümüz Prof. Dr. Umran İnan’ın 

tamamen şahsi gayretleriyle başlattığı, müthiş bir başarı 

hikâyesine dönüşmüş olan Anadolu Bursiyerleri Programı 

çok önemli bir modeldir. Çok daha gelişmesi planlanan 

bu model, şu anda bile başka kurumlara örnek olmaya 

başlamıştır.

İyi yönetişimin bir başka ifadesi de üniversitenin 

geleceğinin şekillenmesinde mezunlarımızın 

giderek daha büyük roller üstlenmesidir. 

Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet’te mezunların 

olması fikri şahsen çok arzu ettiğim ve gündeme 

getirdiğim bir konuydu. Vehbi Koç Vakfı Yönetim 

Kurulu’nun onayladığı son İlkeli Temsil Rehberi’ne 

b i l i m i n y o l u

Sürdürülebilirlik Tutkusu, İlkeli Temsil ve

Vehbi Koç Vakfı Üzerine
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farkındaydı. 1960’lı yıllarda bir özel üniversiteler 

furyası yaşanmış ve başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 

Vakıf üniversiteleri modeli başarılı olursa, Türkiye 

eğitim sisteminde yeni bir alternatif oluşturacaktı. 

O yüzden, Koç Üniversitesi’nin her yönüyle örnek 

bir yükseköğrenim kurumu olması çok önemliydi. 

Her şeyden önce sürdürülebilirliğin 

sağlanabilmesi için üniversitenin mali yapısını 

doğru kurgulamak gerekiyordu; ama en önemlisi 

üniversitenin gelişimine ve büyümesine engel 

olmayacak, evrimleşmesine imkân tanıyacak, 

ileride elimizi kolumuzu bağlamayacak 

bir modelin seçilmesi ve kurulmasıydı. Bunun 

için öncelikli olarak prensiplerimizin doğru 

tanımlanması gerekiyordu. 

Üniversitenin ilk fizibilite raporunu hazırlamak 

için Seha Tiniç, Işık İnselbağ ve Özer Ertuna 

ile bir grup oluşturduk. Daha sonra kurucu 

rektörümüz olan Seha Bey’in ofisindeki İngilizce 

klavyeli daktiloda kâğıda dökülen bu 19-20 sayfalık 

rapordaki temel prensiplerin çoğu bugün de aynen 

geçerlidir. “Vehbi Koç Üniversitesi Olabilirlik 

Ön Raporu”nu Temmuz 1989 tarihinde Suna 

Hanım’a teslim ettik. 

Hedefimiz olabildiğince düşük maliyetlerle 

olabildiğince çok öğrenci yetiştirmek değildi 

hiçbir zaman. Mütevazı başlasak da çok yüksek 

bir hedef seçip adım adım o hedefe doğru gidelim, 

dedik. İddialı olmak zorundayız, dedik. Biz bu ülkeye 

bir şey katacaksak başkalarının yapmadığı, 

suna kıraç hanım beni, “Üniversite 

kurmayı düşünüyoruz, bu konuda bize yardım 

eder misiniz?” diye aradığında sanıyorum 

1989 senesiydi. Suna Hanım o zaman 

hem Koç Holding’in yönetiminde yer alıyor, 

babası Vehbi Bey’le çok yakın çalışıyordu 

hem de Vehbi Koç Vakfı’nın başkanlığını 

yapıyor, en çok da eğitim projeleriyle 

ilgileniyordu. 1988 yılında Koç Lisesi’nin 

kuruluşuna yine Suna Hanım önderlik etmişti.  

O telefon konuşmasını yaptığımız dönemin 

tarihsel arka fonunu hatırlamakta fayda var: 

Türkiye yaklaşık yirmi yıl süren çok sancılı 

bir ekonomik ve siyasi dönem geçirmiş, 

12 Eylül 1980’de askeri darbe olmuş, özellikle 

üniversiteler çok büyük hasar görmüştü. 

Örneğin 1986 senesinde sadece ODTÜ’den 

386 öğretim üyesi istifa etmişti. Oysa eğitimde, 

özellikle de yükseköğrenimde, gerçek 

anlamda bir ihtiyaç patlaması söz konusuydu. 

Türkiye’nin nüfusu hızla artıyor, liseler 

her yıl on binlerce yeni mezun veriyordu. Aynı 

zamanda Özal Dönemi’yle birlikte ülkenin 

dünyaya açılımı ve ekonomik gelişimi için 

her yerde iyi yetişmiş genç yönetici kuşaklara 

şiddetle ihtiyaç duyuluyordu. O yıllarda 

Bilkent Üniversitesi’ni kuran İhsan Doğramacı 

kâr amacı gütmeyen vakıf üniversitesi 

modelinin yaygınlaşmasını istiyor, bu amaçla 

da Koç Ailesi’ni üniversite kurmaya teşvik 

ediyordu. Suna Hanım beni aradığında hâlâ 

tereddütleri vardı çünkü üniversite kurmanın 

ne kadar büyük bir taahhüt olduğunun 

Bütün iyi kitapların 
sonunda

Bütün gündüzlerin, 
bütün gecelerin 
sonunda

Meltemi senden esen

Soluğu sende olan

Yeni bir başlangıç 
vardır

–Edip Cansever, “Umuş” adlı şiirinden

Bülent Gültekin

Suna Kıraç ve  
Üniversitenin  

“Uzun İdealleri” 2 6 3

doç. dr. bülent 
gültekin  
koç üniversitesi 
mütevelli heyet üyesi / 
pennsylvanıa üniversitesi, 
wharton işletme 
fakültesi 
öğretim üyesi
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yapamayacağı şeyleri yapmalıyız, anlayışımız 

vardı. Belki uzun sürer bu hedefimize erişmemiz 

ama bir gün dünyanın en iyi üniversiteleri 

arasında Koç Üniversitesi’nin adı geçsin, dedik. 

Bu vizyon -hele o yıllarda- gerçekten çok büyük 

bir iddia, çok büyük bir hayaldi. Hatta “donkişotluk” 

gibi görünüyordu. Düşünün ki başlarda sadece 

1.200 öğrencisi ve 70-100 öğretim üyesi olan, 

iki fakültelik bir üniversite kuracaksınız ve dünyada 

iddianız olacak… Bunun çok zor ama imkânsız 

olmayacağını düşündük. En iyi öğretim 

üyeleriyle en iyi öğrencileri doğru bir modelde 

buluşturabilirsek, zaman içinde üniversitenin 

kendi kendine yolunu bulacağını düşünüyorduk. 

Öyle de oldu. Hatta tahminimizden daha hızlı oldu 

diyebilirim. 

Yükseköğretimde dünya çapında bir “mükemmeliyet 

merkezi” olma vizyonunun dışında çok önemli 

iki prensibimiz daha vardı: Birincisi, üniversitenin 

Koç Ailesi ve Koç Holding’den bağımsız bir kurumsal 

yapısı olması konusunda geniş bir mutabakat vardı. 

İkincisi, Koç Üniversitesi’nin gerçek anlamda “millî” 

bir kuruluş olabilmesi için öğrencilerin en az üçte 

birine, belki de daha fazlasına burs verilmesi 

gerekiyordu. O zaman vakıf üniversitelerinin 

burs vermesi konusunda YÖK nezdinde oluşmuş 

bir teamül yoktu. Burs prensibi Suna Hanım ve Vehbi 

Bey başta olmak üzere, Koç Ailesi ve Koç Holding 

tarafından onaylandı. Vehbi Bey’in zaten eğitime 

çok uzun yıllardır büyük bir katkısı vardı; son derece 

tutumlu bir insan olmasına rağmen, eğtime destek 

konusunda çok cömert davranan biriydi.

Üniversitenin nisbeten hızlı kurulmasının bir nedeni 

de Suna Hanım’ın, babası Vehbi Koç’un üniversitenin 

açılışını görebilmesini çok arzu etmesiydi. Nitekim 

Suna Hanım’ın babasına bu hediyeyi sunma isteği 

gerçekleşti ve 1993’te 89 yaşında olan Vehbi Bey, 

Koç Üniversitesi’nin ilk dersini verebildi. Ne yazık 

ki, Vehbi Bey’i 1996 yılında kaybetmekle kalmadık, 

aynı yıl Suna Suna Hanım da hastalandı ve bir süre 

sonra da yatağa düştü. O tarihe kadar Suna Hanım 

üniversitenin kurulabilmesi için inanılmaz derecede 

yoğun emek verdi, her konusuyla doğrudan ve bizzat 

ilgilendi. Suna Kıraç’sız bir Koç Üniversitesi 

düşünülemezdi; onun 

gayretine, hevesine, 

tutkusuna borçluyuz 

hepimiz. 

Üniversitelerin 

yüz-iki yüz senelik 

bir vizyonla 

kurulması gerekiyor. 

Rumelifeneri’ndeki 

ana kampüs 

de bu anlayışla kuruldu. 

Bugün Koç Üniversitesi 

zannediyorum hem 

en iyi öğrenciler 

hem de en iyi öğretim 

üyeleri için gerçek 

bir cazibe merkezi oldu. 

Ama bunlar kırılgan 

şeylerdir. Rehavete 

kapılmamamız, 

eleştirilere açık 

olmamız, kendimizi 

daima en iyilerle 

kıyas etmemiz lazım. 

Üniversitenin Mütevelli 

Heyet üyeleri olarak 

“Ülkemize ve bilime 

özgün katkımızın olması 

için ne yapmamız lazım?” sorusunu sormak asli 

görevimizdir. Ama bazı şeyler zaman alıyor, isteseniz 

de daha hızlı olmuyor. 25 yaş bir üniversitenin 

ömründe çok kısa bir süre, emekleme dönemi sayılır. 

Sabırlı olmalıyız. Büyüme, konsolidasyon ve tekrar 

büyüme döngülerimiz olacaktır. Yeter ki hevesimiz 

ve tutkumuz hiç azalmasın, yeter ki Suna Kıraç’ın 

dediği gibi hepimizin daima “ömrümüzden uzun 

idealleri” olsun. ◆    

Suna Kıraç ve

Üniversitenin “Uzun İdealleri”

Bir üniversitenin en önemli 

mirası itibarlı bir isim ve 

üniversiteyle birlikte anılan 

bir değerler sistemidir. 

Sunduğu eğitim kalitesinin 

yanı sıra toplumsal faydayı 

gözeterek yeşerttiği kültür, 

üniversiteyi ayrıcalıklı 

ve özgün kılar. Miras, 

her daim yaşatılan ve 

paylaşılan bir ortak dil 

olmalı. Koç mirasını; 

aldığımız eğitim, hayata 

bakışımız, ürettiklerimiz ve 

paylaştıklarımızla gelecek 

nesillere “miras” bırakmakla 

ilgili bir derdimiz olmalı.

Zeynep Özler’02
uluslararası ilişkiler 
mezunu; kale grubu 
kurumsal iletişim müdürü

m i r a s
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1969

Vehbi Koç ABD’ye yaptığı seyahat sırasında ziyaret ettiği sivil 
vakıfların özellikle eğitim ve sağlık alanında yaptıkları yatırımlardan 
çok etkilenmişti. Ülkesine döndükten sonra, 1969’da sağlık, kültür 
ve eğitim odaklı çalışmalar sürdürmek üzere Vehbi Koç Vakfı’nı kurdu. 
Cumhuriyet’in kuruluşuna bizzat tanıklık etmiş bir insan olarak 
Vehbi Koç, uygar bir geleceğe ancak iyi yetişmiş nesillerle varılacağı 
konusundaki inancını her zaman dile getirerek, daha o yıllarda 
Koç Üniversitesi’nin temellerini attı.

1990

Vehbi Koç Vakfı İdare Heyeti, Tamer Şahinbaş’ı Koç Üniversitesi Kurucu 
Rektörü olarak seçti. 

1992

Fen-İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi ile İşletme Enstitüsü kuruldu.

soldan sağa yavuz alangoya, fahri ilkel, suna kıraç, rahmi m. koç, ömer koç,  

tamer şahinbaş 

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu tarafından 
seçilen Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet, aynı 
gün ilk toplantısını yaptı. Rahmi M. Koç’un 
başkanlığında Suna Kıraç, Can Kıraç, M. Fahir İlkel, 
Ömer M. Koç, Yavuz Alangoya, Bülent Gültekin 
ve Tamer Şahinbaş üye olarak Mütevelli Heyet’te 
yer aldılar.

3785 sayılı Kanunun TBMM tarafından kabul 
edilmesiyle, Koç Üniversitesi’nin kuruluşu “yasal 
anlamda” tamamlanmış oldu. 

1993

Koç Üniversitesi resmî törenle açıldı; 4 Ekim’de İstinye Kampüsü’nde 
Vehbi Koç tarafından “ilk ders” verildi. 

Prof. Dr. Seha Tiniç, Mütevelli Heyet ve YÖK onayıyla rektör olarak 
atandı. 

Suna Kıraç Kütüphanesi kuruldu. 

Şu bölümler kuruldu: 

Prof. Dr. Attila Aşkar, TÜBİTAK Bilim 
Ödülü’nü aldı.

 ͖ ekonomi

 ͖ işletme

 ͖ uluslararası ilişkiler

 ͖ psikoloji

 ͖ sosyoloji

 ͖ tarih

 ͖ fizik

 ͖ kimya 

 ͖ matematik

ö d ü l l e r

y o l u
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1994

Koç Üniversitesi 
Danışma Kurulu 
ve Mütevelli Heyet’in 
ilk ortak basın 
toplantısı düzenlendi. 
arka sıra soldan sağa attila 

aşkar, tamer şahinbaş, yavuz alangoya, victor halberstadt, can kıraç, ömer koç, bülent 

gültekin, seymour smidt, ön sıra soldan sir raymond rickett, seha tiniç, suna kıraç, rahmi m. 

koç, rodney wagner, abraham udovich, merton miller.

1995

Koç Üniversitesi’nin ilk mezunları İşletme Yüksek Lisans programı 
öğrencileri oldu. 

Koç Üniversitesi 
Mezunlar Derneği 
kuruldu. 

İlk kez Bahar Festivali düzenlendi.

1996

Koç Üniversitesi Öğrenci Konseyi kuruldu.

Koç Üniversitesi Tiyatro Kulübü ilk oyununu sergiledi (Woody Allen’in 
yazdığı Tanrı isimli oyun).

Prof. Dr. İrşadi Aksun, TÜBİTAK Teşvik 
Ödülü’nü aldı.

Prof. Dr. Ali Ülger, TÜBİTAK Bilim 
Ödülü’nü aldı.

Prof. Dr. Tekin Dereli, TÜBİTAK Bilim 
Ödülü’nü aldı.

1997

Koç Üniversitesi ilk lisans mezunlarını verdi.

Koç Üniversitesi uluslararası değişim programlarını başlattı.

1998

Daha sonra Hemşirelik Yüksekokulu adını alacak olan Sağlık 
Yüksekokulu kuruldu.

Koç Üniversitesi Danışma Kurulu, henüz inşaat 
halinde olan Rumelifeneri Kampüsü’ndeki 
ilk toplantısını yaptı. 
soldan sağa sevgi gönül, rahmi m. koç, viktor halberstadt,  

frank rhodes, semahat arsel, şükrü özen, seha tiniç, ferhat seçilir

1999

Fen Bilimleri Enstitüsü kuruldu. 

2000

Koç Üniversitesi, Rumelifeneri’ndeki daimi kampüsüne taşındı.

Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu, TÜBİTAK 
Teşvik Ödülü’nü aldı.

Prof. Dr. A. Levent Demirel TÜBİTAK 
Teşvik Ödülü’nü aldı. 

1 9 9 4
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Üniversiteler, “ insanlığa ait birçok kültürün, hatta bizzat mantık sürecinin 
muhafızlarıdır” (Edward Levi). Sarih bir şekilde akıl yürütmeli, eleştirel düşünme 
deneyimini ve bunlara olan bağlılığımızı korumalyız. Eğitim ve araştırmanın, 
bilimin aracılığıyla öğretme biçiminde modern üniversitede bir araya gelmesinin 
nedeni de budur. Koç Üniversitesi 25 yılda öğretmeyi, öğrenmeyi ve araştırmayı 
çok üst bir düzeyde bir araya getirdi; rasyonel araştırma, bulgu, tartışma, 
özerklik, dürüstlük, bireyin katkısı ile fikir ve ifade özgürlüğüne saygı gibi 
değerlere yaslanan bir kültür geliştirerek müthiş başarılı bir iş yaptı. Bu idealler 

–ister temel ister uygulamalı bilimlerde olsun– öğrenme, tartışma, bilim 
ve araştırma yaşamına dâhil olan herkes için önemlidir. Önümüzdeki 25 yılda 
Koç Üniversitesi, bölgesel ve küresel anlamda birçok zorlu konuyu ele alma 
çağrısıyla karşı karşıya kalacak. Bu çağrılara cevap verirken, titiz bilgi geleneği 
ile hakikat arayışını, tesadüfi buluşların heyecanıyla birleştiren kendine özgü 
yöntemlerini ve özerk ortamını kaybetmemek için dikkatli olmak zorundadır. 

prof. dr.  
gerhard casper
Koç Üniversitesi Danışma 
Kurulu Üyesi

Berlin Amerikan Akademisi 
Başkanı

Stanford Üniversitesi 
Freeman Spogli Enstitüsü 
Eski Direktörü ve Stanford 
Üniversitesi Eski Rektörü
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Koç Üniversitesi Tiyatro Günleri ilk defa düzenlendi.

Koç Üniversitesi Dans Festivali ilk defa düzenlendi.

2003

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in katılımı ile 
Koç Üniversitesi’nin 10. Kuruluş Yılı kutlandı.

Mühendislik Fakültesi altında Kimya ve Biyoloji Mühendisliği 
Bölümü kuruldu.

Stanford Üniversitesi’nde kürsüsü bulunan ve Amerikan 
Optik Topluluğu başkanlığını da yapmış olan Prof. Dr. 
Anthony E. Siegman Koç Üniversitesi’ni ziyaret ederek 
seminerler verdi.

Hukuk Fakültesi kuruldu.

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Yüksek Lisans Programı 
ile eğitim hayatına başladı.

2004

Koç Üniversitesi, Uluslararası Değişim Programları çerçevesinde 
Erasmus Üniversite Beyannamesi sertifikasına layık görüldü ve 
Avrupa’nın önde gelen üniversiteleriyle değişim programı başlatıldı.

Koç Üniversitesi radyosu, KURADYO kuruldu.

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı açıldı.

Doç. Dr. Tayfun Sönmez Ekonometri 
Topluluğu Bursu’na layık görüldü. 
Sönmez, bu ödülü alan en genç 
akademisyen oldu. 

Prof. Dr. Kamil Yılmaz, TÜBİTAK Teşvik 
Ödülü’nü aldı. 

Prof. Dr. İskender Yılgör ve Prof. Dr. 
Yaman Arkun, TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü 
aldı.

Prof. Dr. Zeynep Aycan, 
Doç. Dr. Alper Demir ve Doç. Dr. Burak 
Özbağcı TÜBA – GEBİP Ödülü’nü aldı.

Prof. Dr. Murat Tekalp TÜBİTAK Bilim 
Ödülü’ nü aldı. 

Prof. Dr. Özgür Müstecaplıoğlu Fizik 
alanında TÜBA-GEBİP Ödülü’nü aldı.

Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi şu bölümlerle eğitime başladı:  

Koç Üniversitesi Farkındalık Grubu tarafından ilk kez Rehavet Panayırı 
düzenlendi.

2001

Prof. Dr. Attila Aşkar, 
Koç Üniversitesi Rektörü 
olarak göreve başladı. 

Sevgi Gönül Kültür Merkezi 376 kişi kapasiteli, modern ve teknolojik 
cihazlarla donatılmış, mükemmel bir akustiğe ve Steinway marka 
bir konser piyanosuna sahip salonu ile açıldı.

2002

Arkeoloji bilimine katkılarından dolayı Prof. Dr. Ekrem Akurgal’a ve dünya 
barışına katkıları sebebiyle ABD’nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi 
Richard Holbrooke’a şeref doktorası takdim edildi. Richard Holbrook Koç 
Üniversitesi 8. Mezuniyet Töreni’nin konuk konuşmacısıydı.

Koç Üniversitesi dergisi Kule yayın hayatına 
başladı. 

Prof. Dr. Zeynep Aycan, TÜBİTAK Teşvik 
Ödülü’nü aldı.

Prof. Dr. Ali Mostafazadeh, Prof. Dr. 
Alphan Sennaroğlu, Prof. Dr. Aylin 
Küntay ve Prof. Dr. A. Levent Demirel 
TÜBA – GEBİP Ödülü’nü aldı.

Prof. Dr. Mete Somer TÜBİTAK Bilim 
Ödülü’ne layık görüldü.

2 0 0 1
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Dünyanın çoğu büyük üniversitesi gibi, Koç Üniversitesi de bilim 
ve teknolojiye yaptığı vurguyu, sosyal bilimler ve edebiyata olan 
bağlılığıyla perçinleyerek bilimsel keşiflerin sürekli olarak etik 
muhakeme, felsefi akıl, sivil katılım ve sanatsal esin eşliğinde 
gelişmesini sağladı. Bu, hızla gelişen teknolojinin kullanılmasında 
aklın ve düşüncenin yerini güçlendirecek ve aynı zamanda küresel 
geleceğimizi cesaret ve yaratıcılıkla şekillendirecek vizyona sahip 
bir öğrenci grubu yaratacaktır. 

Koç Üniversitesi’nin bir diğer başarısı, öğrencilerinin 
sosyoekonomik çeşitliliği konusundaki kararlılığıdır. Koç Ailesi’nin 
desteğinin sürekliliği ve çoğunlukla şirket ve şahısların desteklediği 

Anadolu Bursiyerleri Programı, Koç Üniversitesi’nde verilen eğitimi Türk toplumunun 
geniş bir kesimine ulaştırmaktadır. Türkiye’nin geleceğini ve değişen dünyaya katkılarını 
çok derinden etkileyecek bir başarıdır bu. 

prof. dr.  
sandra bermann
Koç Üniversitesi Danışma 
Kurulu Üyesi

Princeton Üniversitesi, 
Karşılaştırmalı Edebiyat 
Bölümü Öğretim Üyesi

 ͖ bilgisayar mühendisliği

 ͖ elektrik ve elektronik mühendisliği

 ͖ endüstri mühendisliği

 ͖ makine mühendisliği

y o l u
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Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün 
düzenlediği “Diplomat Konuşmacılar 
Serisi” kapsamında Gürcistan Başbakanı 
Zurap Nogaideli bir konuşma yaptı. 

2006

2005 yılında kurulan Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri 
Araştırma Merkezi’nin (ANAMED) açılış töreni gerçekleşti. Greko-
Romen, Bizans, Selçuklu, Osmanlı Medeniyetleri dönemi tarih, 
sanat, mimarlık ve arkeoloji konulu yayınlardan oluşan ANAMED 
Kütüphanesi hizmet vermeye başladı.

Koç Üniversitesi’ni ziyaret eden Pakistan Dışişleri Bakanı Ekselans 
Khursid M. Kasuri Koç Üniversitelilere hitaben konuşma yaptı.

Koç Üniversitesi’nde tüm alanlarda 
yürütülen araştırmaların tanıtılması 
amacıyla hazırlanan Fener/Frontier 
dergisi yayın hayatına başladı.

International Task Force on Global Good toplantısı için 
Koç Üniversitesi’ne gelen eski Meksika Cumhurbaşkanı Ernesto Zedillo 
“Küresel Konulara Genel Bakış” başlıklı bir konuşma yaptı.

Koç Üniversitesi Globalleşme 
ve Demokratik Yönetişim Merkezi 
(GLODEM) kuruldu. 

İran’ın ilk kadın yargıcı Şirin İbadi, Hintli bilim insanı Prof. Dr. 
Amartya Sen (Nobel Ekonomi Ödülü sahibi) ve Dünya Ticaret Örgütü 
kurucularından Peter Sutherland’e konuk konuşmacı olarak katıldıkları 
Koç Üniversitesi 10. Mezuniyet Töreni’nde şeref doktorası takdim edildi.

Koç Üniversitesi, AB Mükemmellik Ağı’na (Network of Excellence) 
girmeye hak kazandı.

Amerikan Hastanesi iş birliği ile kurulan SANERC (Semahat Arsel 
Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi) Koç Üniversitesi bünyesine 
katıldı. 

Arkeoloji ile kültürel miras yönetimini birleştirmeyi hedefleyen, Anadolu 
Uygarlıkları ve Kültürel Miras Yönetimi Yüksek Lisans Programı Türkiye’de 
ilk defa Koç Üniversitesi’nde açıldı.

Lise Öğrencilerine Yönelik Yaz Araştırma Okulu adlı yeni bir program 
başladı.

Koç Üniversitesi Minik Yürekler Projesi 
(KÜMYÜP), KÜ Gönüllüleri’ne bağlı 
bir proje olarak hayata geçirildi.  

2005

ANAMED, “Anadolu Uygarlıkları 
Enstitüsü” adıyla kuruldu 
ve 13 araştırmacıyla faaliyete başladı. 

Pazarlama Kulübü tarafından düzenlenen “Farklılaşmaya Giden Yol” 
başlıklı seminerin açılış konuşmasını yapmak üzere ünlü pazarlama 
teorisyeni Jack Trout Koç Üniversitesi’ne geldi.

Sağlık Yüksekokulu’nun adı Hemşirelik Yüksekokulu olarak değiştirildi.

Prof. Dr. Barış Tan, Prof. Dr. Utku Ünver 
ve Prof. Dr. Tolga Etgü, TÜBA – GEBİP 
Ödülü’nü aldı.

Prof. Dr. İsmail Lazoğlu ve Prof. Dr. 
Serpil Sayın, TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü 
aldı.

Prof. Dr. Mine Çağlar, Mustafa Parlar 
Araştırma Teşvik Ödülü’nü aldı.

2 0 0 5
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Prof. Dr. Zeynep Akşin Karaesmen 
ve Prof. Dr. Metin Türkay, 
TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü aldı.

Prof. Dr. Burak Özbağcı, TÜBİTAK 
– TWAS Teşvik Ödülü’nü aldı.

Prof. Dr. İbrahim Halil Kavaklı, 
Prof. Dr. Z. Özlem Keskin, Prof. 
Dr. Alper Kiraz ve Prof. Dr. Selda 
Küçükçifçi TÜBA – GEBİP 
Ödülü’nü aldı.

Prof. Dr. Özlem Keskin, Paris’te 
düzenlenen törenle UNESCO – 
L’Oréal Bilim Kadınlarına Destek 
Bursu Ödülü’nü Yaşam Bilimleri 
alanında aldı.
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Prof. Dr. Halil İnalcık’a İnsan Bilimleri ve Tarih alanında şeref 
doktorası takdim edildi. 

Max Planck Enstitüsü ile “Uluslararası Araştırmalarda Mükemmellik 
Ortaklığı Protokolü” Münih’te imzalandı.

Yeni Zelanda Ticaret, Savunma ve Silahsızlanma Bakanı 
Ekselansları Philip Goff Koç Üniversitesi’nde bir konferans verdi.

12. Mezuniyet Töreni’ne konuk konuşmacı olarak katılan Ford 
Yönetim Kurulu Başkanı William C. Ford Jr.’a çevre koruma 
konusundaki çalışmaları nedeniyle şeref doktorası takdim edildi.

2007 

Hukuk Fakültesi bünyesinde Koç Üniversitesi Dr. Nüsret-Semahat 
Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma 
Merkezi kuruldu. 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi altında Arkeoloji ve Sanat Tarihi, 
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat ile Felsefe Bölümleri açıldı.

Eski Almanya Başbakanı, Gerhard Schröder’e güçlü bir Avrupa oluşmasına 
katkıları ve Avrupa Birliği içinde Türkiye’nin önemini vurgulaması 
nedeniyle Hukuk alanında şeref doktorası verildi. 

Koç Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı.

Koç Üniversitesi 13. Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Törenin 
konuk konuşmacısı Vodafone Grubu başkanlığını yürüten Sir John 
Bond oldu. 

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, 
Almanya’da gerçekleşen Avrupa 
Gelişim Psikolojisi Kongresi’nde 
William Thierry Preyer İnsan 
Gelişimi Araştırmaları Mükemmellik 
Ödülü’nü aldı.

Prof. Dr. Tuğrul Ansay, Hukuk 
alanında Türk-Alman ilişkilerinin 
olumlu yönde gelişmesine 
katkılarından dolayı Federal 
Almanya Cumhuriyeti Birinci Derece 
Liyakat Nişanı ile onurlandırıldı.

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı 
kültürlerarası aile ve benlik 
psikolojisine özgün yaklaşımları 
işlediği Families Across Cultures: 
A 30-Nation Psychological Study adlı 
kitabıyla 2007 Ursula Gielen Global 
Psikoloji Kitabı Ödülü’nü aldı.

Prof. Dr. Burak Erman 2007 yılı 
George Stafford Whitby Özel 
Öğretim ve Araştırma Ödülü’ne 
layık görüldü. Polimer elastisitesi 
alanındaki çalışmaları nedeniyle 
ödülü kazanan Erman, aynı zamanda 
Türkiye’de bu ödülü almaya 
hak kazanan ilk ve tek akademisyen 
oldu.

2 0 0 7

Koç Üniversitesi’nin önümüzdeki dönemde dört elle sarılması gereken en önemli 
değer, kalitedir. Yaptığımız her şeyde kesinlikle mümkün olan en yüksek 
kalite, hayal gücü ve yaratıcılığa ihtiyacımız var; öğretim üyelerinde ve birlikte 
çalıştığımız profesyonel destek ekibinde; öğrencilerimizin liderlik potansiyelinde 
ve yaratıcılıklarında; araştırmalarımızın ve eğitim faaliyetlerimizin cesurluğunda... 
Tüm bunlar, mevcut olanın en iyisi olmalı. Eğitim programlarımızda, araştırma 
faaliyetlerimizde ve öğretim üyelerinin gelişiminde; dünya genelinde 
yükseköğrenimde bugüne değin tecrübe edilmiş aynı eski, yıpranmış yollardan 
yürümemeliyiz. Tüm bu alanlarda yaptığımız şeyler, yükseköğrenimin gündemini 
ve çevremizdeki uygulamalarını şekillendirmelidir.

prof. dr.  
john mcarthur
Koç Üniversitesi Danışma 
Kurulu Üyesi

Harvard Üniversitesi İşletme 
Fakültesi Eski Dekanı

y o l u
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“Bir Günlük Üniversiteli Programı” başladı. 
Koç Üniversitesi, üniversite hayatına adım 
atacak olan lise öğrencilerini, 24 saat boyunca 
kampüste ağırladı. Bir günlüğüne de olsa 
üniversiteli olmanın heyecanını yaşayan 
öğrenciler ilgi alanlarına göre istedikleri 
derslere girip, kampüsün çeşitli olanaklarından 
faydalandı.

İstinye’de bulunan eski kampüs yeniden inşa edilerek bir yönetici eğitim 
merkezi oluşturuldu.

2009

Prof. Dr. Umran İnan, 
2009-2010 akademik 
yılından itibaren 
Koç Üniversitesi’nin yeni 
rektörü olarak göreve 
başladı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 
bir girişimi olan Sorumlu İşletme Eğitimi 
İlkeleri Girişimi’ni (PRiME) imzaladı. Böylece 

Koç Üniversitesi, öğrencilerine, kurumsal vatandaşlık ve sürdürülebilirlik 
prensipleri çerçevesinde eğitim vereceğini taahhüt etmiş oldu.

Akademik kariyerindeki 
40. yılını dolduran Prof. 
Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı 
onuruna Cambridge 
Üniversitesi Yayınları 
tarafından Perspectives 
on Human Development 
Family and Culture 
isimli kitap yayımlandı.  

Prof. Dr. Fikri Karaesmen, Prof. Dr. 
Hakan Ürey ve Prof. Dr. Tolga Etgü 
TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü aldılar.

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı çocuk, 
aile ve kültür etkileşimi üzerine 
yaptığı araştırmalarından ötürü 
Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü 
ve Araştırma Uygulama Merkezi 
Çocuk Kültürü Bilim Ödülü’ne layık 
görüldü.

Doç. Dr. Bahar Rumelili, Doç. Dr. Barış 
Coşkunüzer, Doç. Dr. Erdem Alaca 
ve Prof. Dr. Metin Muradoğlu TÜBA-
GEBİP Ödülü’nü aldılar.

Prof. Dr. Özlem Keskin TÜBİTAK – TWAS 
Ödülü aldı.

KU Gönüllüleri 
Farkındalık 
Grubu’nun kampüsün 
çeşitli yerlerine 
konumlandırdıkları 
kumbaralardan 
ve Rehavet Panayırı’ndan 
elde ettikleri gelirlerle 
Anadolu’daki ihtiyaç sahibi okullarda kütüphane oluşturmayı amaçlayan 
projesinin ilk adımı başarıyla gerçekleştirildi.

2008 

Koç Üniversitesi’nin 14. Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. 1996 yılından 
bu yana Johns Hopkins Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüten, medikal 
görüntüleme alanının öncü isimlerinden William R. Brody’e şeref doktorası 
takdim edildi.

KÜ Gönüllüleri 1. Çocuk Şenliği’ni gerçekleştirdi.

Fen Fakültesi altında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü açıldı.

Prof. Dr. Zeynep Aycan, Dünya 
Ekonomi Forumu tarafından yılın 
Seçkin Genç Bilim İnsanı seçildi.

Prof. Dr. Alper Erdoğan, Prof. Dr. Emre 
Alkan, Doç. Dr. Selva Demiralp Cuda, 
Doç. Dr. Serdar Taşıran ve Doç. Dr. 
Şuhnaz Yılmaz TÜBA – GEBİP Ödülü’nü 
aldı.

Prof. Dr. Alper Kiraz ve Doç. Dr. Selva 
Demiralp Cuda TÜBİTAK Teşvik 
Ödülü’nü kazandı.
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Koç Üniversitesi’nin başarısı iki temel direk üzerine kuruludur: olağanüstü 
insani nitelikler ve idari faktörler. Bu sayede, rektörlerin liderliğindeki 
mükemmel yönetim kadrosu ve özenle seçilmiş öğretim üyeleri, üniversitenin 
misyonuna odaklanarak yüksek motivasyonlu öğrenciler yetiştirdiler. Koç 
Üniversitesi’nin açık, çokkültürlü atmosferi, çok iyi bir altyapıya sahip 
etkileyici kampüsü ve Koç Ailesi’nin Üniversite’ye örnek nitelikteki bağlılığı 
bir sinerjiyle birleşerek Türkiye’deki yükseköğrenimin çıtasının yükselmesine 
katkıda bulundu.

Gelecekte de bu rekabetçi başarısını sürdürebilmesi için, Koç 
Üniversitesi’nin dengeli bir portföye sahip olması gerektiğini düşünüyorum: 
Üniversite, bir yandan “mükemmeliyet madalyonu”nun iki yüzünü oluşturan 

mükemmel araştırmaya ve birinci sınıf eğitime odaklanmalı. Diğer yandan temel ve uygulamalı 
araştırmalar arasında bir denge sağlamalı. Dahası, araştırma portföyünü hem uluslararası bilim 
topluluklarıyla hem de yerli ve yabancı sanayi sektörleriyle iş birlikleri kurarak dengelemeli.

prof. dr. 
claus weyrich
Koç Üniversitesi 
Danışma Kurulu Üyesi

Siemens A.G. Eski İcra 
Kurulu Üyesi

y o l u

 Prof. Dr. Hakan Ürey ve Prof.Dr. Fikri 
Karaesmen TÜBA – GEBİP Ödülü’nü aldı.

Prof. Dr. Ali Mostafazadeh ve Prof. Dr. 
İrşadi Aksun TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü 
aldı.

Prof. Dr. Alper Demir ve  
Prof. Dr. Özgür Müstecaplıoğlu 
TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü aldı.
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Koç Üniversitesi Kaynak Geliştirme 
Programı’nın ilk kampanyası “Birlikte 
Varız” hayata geçirildi. Elde edilen 

bağışlarla hem başarılı ve yetenekli öğrencilere destek bursu verilmesi 
hem de sosyal sorumluluk projelerine daha fazla katkı sağlanması 
hedeflendi. 

Koç Üniversitesi, Birleşmiş Milletler 
Medeniyetler İttifakı Araştırma Ağı’na 
katıldı. Toplam 12 üniversiteden oluşan ağda 
Türkiye’den sadece Koç Üniversitesi yer aldı.

EFMD (Avrupa Yönetim Vakfı) 
tarafından verilen EQUIS (Avrupa Kalite 
Geliştirme Sistemi) akreditasyonu alan 
Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, 
Türkiye’de ve içinde bulunduğu bölgede 
bu akreditasyona sahip ilk ve tek okul oldu. 

Koç Üniversitesi, CEMS (The Global 
Alliance in Management Education) 
organizasyonuna dâhil oldu. Böylece 

Türkiye’de bir ilk olan CEMS Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans 
Programı İşletme Enstitüsü’nde başlatıldı.

Tıp Fakültesi kuruldu.

Koç Üniversitesi Mezuniyet Yüzüğü tasarımı 
belirlendi ve kullanılmaya başlandı. 

2010

Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi (KOLT) faaliyete 
başladı.

Prof. Dr. Sami Gülgöz, TÜBA asli üyesi olarak seçildi.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi  altında Medya ve Görsel 
Sanatlar Bölümü açıldı.

Koç Üniversitesi Yayınları, Prof. Dr. Çiğdem 
Kağıtçıbaşı’nın yirmi yıllık çalışmalarını bir araya 
getirdiği Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi: Kültürel 
Psikoloji kitabıyla yayın hayatına başladı. 

Koç Üniversitesi 16. Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Kanada’nın 
18. Başbakanı Brian Mulroney törene konuk konuşmacı olarak 
katıldı.

Koç Üniversitesi Sosyal Politikalar Merkezi (KOÇ-SPM) kuruldu.

Prof. Dr. İskender Yılgör, TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliğine seçildi.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2010-2011 öğretim yılında öğrenci 
kabul etmeye başladı.

İlk uygulaması 2010 bahar döneminde yapılan Akademik Başarı 
ve Yaşam Becerileri (Academic and Life Skills – ALIS) dersi 2011 
yılında verilmeye başlandı. 

Prof. Dr. Alper Erdoğan, Prof. Dr. Metin 
Muradoğlu ve Doç. Dr. Caner Bakır 
TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü aldı.

Doç. Dr. Demircan Canadinç, Dr. Öğr. 
Üyesi Erhan Artuç, Dr. Öğr. Üyesi 
Serdar Kozat ve Doç. Dr. Tarcan 
Kumkale TÜBA – GEBİP Ödülü’nü aldı.

Prof. Dr. Umran Savaş İnan, TÜBİTAK 
Özel Ödülü’nü aldı.

Prof. Dr. İsmail Lazoğlu’nun 
direktörlüğünü yaptığı 
Koç Üniversitesi Üretim ve Otomasyon 
Araştırma Merkezi’ne, uluslararası 
Makine İmalat Teknolojileri Araştırma 
Vakfı (Machine Tool Technologies 
Research Foundation – MTTRF) Ödülü 
verildi. 

Doç Dr. Kaan Güven, FABED Eser 
Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü almaya 
hak kazandı.

2 0 1 0

Koç Üniversitesi’nin, gelecekte de yükseköğrenimde bir lider olarak mirasını devam 
ettirmesi için göz önünde bulundurması gereken pek çok önceliği var. Bunlardan 
en önemlisi, öğrencilerinde güçlü bir sivil katılım hissi –hatta tutkusu– oluşturma 
zorunluluğudur; sivil katılımdan kastım, bireyin elinden geldiğince, hukukun üstünlüğüne 
saygılı bir şekilde adil ve insancıl bir toplum için katkıda bulunmaya olan bağlılığıdır.

Bilim ve teknolojinin getirdiği değişim hızı, bugün daha önce hiç olmadığı kadar fazla 
şeyi mümkün kılıyor. Ne var ki, bu durum aynı zamanda toplumun, insan hakları ve insan 
onuruna gerçekten değer verilen bir dünya inşa etme sürecinde bireyin sorumluluğunu 
unutmasına neden olabilir.

Öğrenciler teknolojik olarak karmaşık bir dünyada etkin bir şekilde var olabilmek için, 
maruz kaldıkları bu farklı etkiler arasında yönlerini bulmak zorundalar. 

Öğrencileri sivil katılıma bağlılık ve nasıl bir dünyada yaşadığımız konusundaki 
bireysel sorumluluk hissiyle donatmak, bugün yükseköğrenimdeki en büyük zorluktur; Koç Üniversitesi’nin gücünü 
bu yönde kullanmaya ve yükseköğrenimde bir lider olarak mirasını sağlamlaştırmaya devam etmesi gerekir.

prof. dr.  
george bermann
Koç Üniversitesi Danışma 
Kurulu Üyesi

Columbia Üniversitesi 
Gellhorn Hukuk Profesörü 
ve Jean Monnet Avrupa 
Birliğı Hukuku Profesörü

y o l u
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2011

Ülke genelinde başarılı 
ve ihtiyaç sahibi öğrencileri 
Koç Üniversitesi çatısı altında 
en iyi eğitim imkânlarıyla 
buluşturabilmeyi ve böylece 
eğitimde fırsat eşitliğine katkı 
sağlamayı hedefleyen Anadolu 
Bursiyerleri Programı hayata 
geçirildi.

Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin kolektif çalışmalarının 
sonucunda ortaya çıkan eserlerin sergilenmesi için RAMP[A] sergi alanı 
Öğrenci Merkezi ile fakülteleri birbirine bağlayan tünelde açıldı.

Türkiye’de sağlık eğitimine farklı ve yenilikçi bir görüş getirmeyi amaçlayan 
Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruldu.

Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim 
ve Araştırma Merkezi (SANERC), Amerikan Hemşireler Yetki 
Belgelendirme Merkezi (American Nurses Credentialing Center – ANCC) 
tarafından mezuniyet sonrası hemşirelik eğitiminde uluslararası düzeyde 
akredite edildi.

Koç Üniversitesi Microsoft  
Yazılım Mühendisliği  
Araştırma Merkezi açıldı.

Tıp Bayramı’nda Koç Üniversitesi 
Tıp Fakültesi öğrencileri 
ilk kez beyaz önlüklerini giydiler.

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, TÜBİTAK 
Bilim Ödülü’nü aldı.

Doç. Dr. Kaan Güven, TÜBİTAK – TWAS 
Ödülü aldı.

Dr. Öğr. Üyesi Serdar Kozat ve Doç. 
Dr. Tarcan Kumkale, Mustafa Parlar 
Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Doç. Dr. Özgür Birer, UNESCO – 
Güneydoğu Avrupa Kimya Ödülü’nü 
almaya hak kazandı. 

Doç. Dr. Lemi Baruh, Doç. Dr. Menderes 
Işkın, Doç. Dr. Sinan Ünver ve Prof. Dr. 
Emre Alper Yıldırım TÜBA – GEBİP 
Ödülü’nü aldı.

Doç. Dr. Seda Keskin ve Dr. Öğr. Üyesi 
Gülayşe İnce Dunn, UNESCO-L’Oréal 
Türkiye Ulusal Genç Bilim Kadını Başarı 
Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 
iş birliğiyle düzenlenen, Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından desteklenen “Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri” konulu 
ortak yaz okulu, Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Koç Üniversitesi’nin 17. Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Törenin konuk 
konuşmacısı Hong Kong merkezli Li & Fung Grubu’nun Başkanı Dr. 
Victor K. Fung oldu.

Prof. Dr. Yaman Arkun, TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi seçildi. 

2012 

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü bünyesinde geleceğin 
medya, ürün ve mekânlarını geliştirmek üzere Tasarım Laboratuvarı 
(Design Lab) kuruldu.

Prof. Dr. Ziya Öniş, Prof. Dr. İrşadi Aksun, Prof. Dr. Oğuz Kerim Başkurt 
TÜBA Üyesi seçildi. 

Prof. Dr. Mine Çağlar, Uluslararası İstatistik Enstitüsü Üyesi seçildi.

Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, Henry Morris Uluslararası 
ve Karşılaştırmalı Hukuk Öğretim Üyesi (Chicago Kent College 
of Law) seçildi.

Koç Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği Haliç 
Dostluk Kupası Kürek Yarışı’nın ilki yapıldı.

Doç. Dr. Kerem Pekkan, ERC Başlangıç 
Destek Fonu almaya hak kazandı.

Prof. Dr. İsmail Lazoğlu ve araştırma 
ekibi, Florence Nightingale Hastanesi 
Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden 
Prof. Dr. Suha Küçükaksu ile ortak 
çalışarak Türkiye’nin ilk “Vücut İçine 
Yerleştirilebilen Minyatür Yapay Kalp 
Pompası Sistemi”nin z geliştirdi. Proje, 
Türkiye Makina İhracatçılar Birliği, 
TÜBİTAK, KOSGEB, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi ve Ekonomi Bakanlığı 
tarafından ödüle layık görüldü.

Prof. Dr. Zeynep Aycan sosyal 
konularda psikolojik araştırma 
dalında The Gordon Allport Intergroup 
Relations Ödülü’nü aldı ve Koç Holding 
Yönetim ve Strateji Kürsüsü Ödülü’ne 
layık görüldü.

2 0 1 1
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Koç Üniversitesi Yüzey Teknolojileri Araştırma Merkezi (KUYTAM) kuruldu.

Doç Dr. Kaan Güven TÜBA Asosiye üyesi seçildi. 

Koç Üniversitesi’nin 18. Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Eski Yunanistan 
Dış İlişkiler Bakanı ve eski Atina Belediye Başkanı Dora Bakoyannis törene 
konuk konuşmacı olarak katıldı.

2013

Koç Üniversitesi ve TÜPRAŞ iş birliğiyle kurulan, Türkiye’nin özel sektör 
destekli ilk enerji merkezi Koç Üniversitesi TÜPRAŞ Enerji Merkezi 
(KUTEM) faaliyete geçti.

Doç. Dr. Fuat Balcı ve Doç. Dr. İlke 
Öztekin, BAGEP ödülüne layık 
görüldüler.

Doç. Dr. Şener Aktürk Almanya’da, 
Rusya’da ve Türkiye’de Etnisite 
Rejimleri ve Milliyet isimli kitabıyla 
Joseph Rothschild Ödülü’nü kazandı.

Doç. Dr. Sinan Ünver, Aritmetik 
Geometrinin Motifler Teorisi 
konusunda matematik bilimine 
yapmış olduğu katkılardan dolayı 
Masatoshi Gündüz İkeda Araştırma 
Ödülü’ne layık görüldü. 

Koç Üniversitesi’nin 19. Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Arap 
demokratik değişiminin sadık savunucularından ve eski Mısır Dışişleri 
Bakanı Amre Moussa törene konuk konuşmacı olarak katıldı.

Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi 
(KWORKS) açıldı.  

ABD Enerji Bakanı Dr. Ernest Moniz, KUTEM’i ziyaret etti ve ABD’nin 
alternatif enerji kaynaklarına yaptığı yatırımları anlattığı bir konferans 
verdi.

Prof. Dr. Ahmet İçduygu, Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, Prof. Dr. Zeynep Aycan, 
Prof. Dr. Gün Şemin ve Prof. Dr. Hakan Ürey Bilim Akademisi üyeliğine 
seçildi.

Koç Üniversitesi’nin geçmiş yıllarda öne çıkan özelliği her zaman 
global bir dünyada yaşadığımızın bilincinde olmasıdır; “global 
köy”ün bir üyesi olarak, bilimde iletişim ve entegre olabilmenin çıtayı 
yükselttiği gerçeği ile hareket etmiştir. Bunun gereği olan yetenekli 
insan ve altyapının dinamik biçimde güncellenerek sürdürülmesi, 
hizmetlerine ve başarılarına yansıyacaktır. Koç Üniversitesi’nin 
bilime, araştırmaya olan inancı ve çağdaş koşulları izlemesi 
ülkemizin de gelişiminde önemli rol oynayacaktır.

ömer dinçkök
Koç Üniversitesi 
Mütevelli Heyet Üyesi

ö d ü l l e r

Doç. Dr. Nurhan Özlü, UNESCO-L’Oréal 
Türkiye’nin Genç Bilim Kadınları 2012 
Ödülü’nü aldı. 

Doç. Dr. Kazım Büyükboduk, Sedat 
Simavi Fen Bilimleri Ödülü’ne layık 
görüldü.

Prof. Dr. Özlem Keskin Özkaya ve Prof. 
Dr. Ziya Öniş TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü 
aldı.

Doç. Dr. Menderes Işkın TÜBİTAK Teşvik 
Ödülü’nü aldı.

Prof. Dr. Aylin Küntay, Hollanda Prens 
Claus Gelişim ve Eşitlik Kürsüsü 
Ödülü’nü aldı.

Prof. Dr. Gün Şemin’e, yürütmüş olduğu 
üstün nitelikli çalışmalarından dolayı 
Hollanda Kraliyet Nişanı (Officier Orde 
van Oranje-Nassau) verildi.

Prof. Dr. Mine Çağlar, Hayri 
Körezlioğlu Araştırma Ödülü’ne layık 
görüldü.

 Doç. Dr. Seda Keskin Avcı, TÜBİTAK 
Teşvik Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Bağcı Önder, 
UNESCO-L’Oréal Ulusal Genç Bilim 
Kadınlarına Destek Ödülü’nü kazandı. 

Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu, 
TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü aldı.

Doç. Dr. Menderes Işkın, Mustafa 
Parlar Araştırma Teşvik Ödülü’ne 
layık görüldü.

Doç. Dr. Seda Keskin Avcı, Doç. Dr. 
Reşat Bayer, Doç. Dr. Özgür Birer, Doç. 
Dr. Kazım Büyükboduk, Dr. Öğr. Üyesi 
Gülayşe İnce Dunn, Doç. Dr. Seda 
Ertaç, Doç. Dr. Nurhan Özlü, Doç. 
Dr. Mehmet Sayar ve Doç. Dr. Tevfik 
Metin Sezgin TÜBA-GEBİP Ödülü’nü 
aldı.

Prof. Dr. Hakan Ürey ve Prof. Dr. Özgür 
Barış Akan ERC Orta Seviye Destek 
Fonu almaya hak kazandı.
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2014

Prof. Dr. Attila Gürsoy, Bilim Akademisi Asli Üyesi olarak seçildi.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, dünya 
çapında öncü 25 üye okuldan oluşan Küresel 
Hukuk Fakülteleri Derneği (Law Schools 

Global League, LSGL) üyesi olmaya hak kazandı.

OPET ve Koç Üniversitesi iş birliğiyle Nanomalzemeler Araştırma 
Laboratuvarı (KUNAL) faaliyete geçti.

Koç Üniversitesi’nin 20. yıl dönümü 
vesilesiyle Bilime Övgü: Bir Üniversitenin 
Hayatından Rastgele Kesitler 
ve Disiplinlerarası Sohbetler kitabı 
yayımlandı.

Koç Üniversitesi popüler bilim portalı 
KURIOUS yayın hayatına başladı. 

Koç Üniversitesi’nin kuruluşunun 20. 
yılı kapsamında “Bilimsel Sorgulamalar” 
sergisi izleyicileriyle buluştu. Sergide çeşitli 
dallardan yedi sanatçının Koç Üniversitesi 
akademisyenlerinin bilimsel çalışmalarından 
aldıkları ilhamla yaptıkları eserler sergilendi.

Prof. Dr. Michio Kaku, Koç Üniversitesi’nin 
kuruluşunun 20. yılı kapsamında “Bilim 
21. Yüzyılı Nasıl Değiştirecek?” başlıklı 
bir konferans verdi.

Doç. Dr. Sinem Çöleri Ergen, Prof. 
Dr. Özgür Barış Akan, Doç. Dr. 
Seda Keskin Avcı, Doç. Dr. Emre 
Mengi, Doç. Dr. Özlem Altan 
Olcay, Doç. Dr. Aslı Niyazioğlu 
ve Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Bağcı 
Önder Bilim Akademisi Genç Bilim 
İnsanları Ödül Programı (BAGEP) 
kapsamında ödüllendirildi.

Prof. Dr. Özgür Barış Akan, Doç. 
Dr. Bahar Rumelili ve Doç. Dr. 
Fuat Balcı TÜBİTAK Teşvik Ödülü 
almaya hak kazandı.

Prof. Dr. Özgür Barış Akan ve Doç. 
Dr. Seda Keskin Avcı, Bilim 
Kahramanları Derneği Genç Bilim 
İnsanı Ödülü’nü aldı. 

Doç. Dr. Menderes Işkın, FABED 
Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü 
almaya hak kazandı.

Prof. Dr. Özgür Barış Akan, Kadir 
Has Üniversitesi Umut Vaat Eden 
Bilim İnsanı Ödülü’nü aldı.

Prof. Dr. Zeynep Aycan, TÜBİTAK 
Bilim Ödülü’nü almaya hak kazandı.

1994’te Vehbi Koç Vakfı 
bünyesinde kurulan Vehbi 
Koç Ankara Araştırmaları 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (VEKAM), Koç 
Üniversitesi’ne bağlandı.

Koç Üniversitesi’nin 20. Mezuniyet 
Töreni gerçekleştirildi. Eski 
New York Belediye Başkanı, girişimci 
ve hayırsever Michael R. Bloomberg 
törene konuk konuşmacı olarak katıldı 
ve kendisine şeref doktorası takdim 
edildi. 
 

2015 

Sevgi Gönül Kültür Merkezi’nin 
15. Kuruluş Yıldönümü 
sebebiyle düzenlenen 
etkinlikte piyanist Fazıl 
Say sahne aldı. 
 

Türkiye’de yaratıcı endüstrilerin kapasitesini 
ve üretim kalitesini artırmayı amaçlayan 
Koç Üniversitesi Arçelik Yaratıcı Endüstriler 
için Araştırma Merkezi (KUAR) kuruldu.

Küresel kamu hukukunun her boyutu 
ve alt alanıyla ilgili disiplinlerarası 
araştırmalar yapmak amacıyla Küresel 
Kamu Hukuku Çalışmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (KÜREMER) kuruldu.

Prof. Dr. Zeynep Aycan’ın 
Organizations and Management 
in Cross Cultural Context kitabı, 
Ursula Gielen Evrensel Psikoloji Kitabı 
Ödülü’nü ve Chartered Management 
Institute (CMI) tarafından verilen Yılın 
Yönetim ve Liderlik Kitabı Ödülü’nü 
aldı.

Doç. Dr. Gabor Rudolf, Doç. Dr. Müjdat 
Zeybel, Dr. Öğr. Üyesi Rana Özbal, 
Dr. Öğr. Üyesi Tilbe Göksun, Doç. Dr. 
Emine Şule Yazıcı, Dr. Öğr. Üyesi Alper 
Uzun, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yalçın Bilim 
Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül 
Programı (BAGEP) dâhilinde ödül 
almaya hak kazandı.

Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur Fırat Karalar, 
2015 UNESCO-L’Oréal Türkiye Genç 
Kadınlar Yaşam Bilimleri Araştırma 
Ödülü’nü aldı.

Doç. Dr. Tevfik Metin Sezgin, Bilim 
Kahramanları Derneği Genç Bilim 
İnsanı Ödülü’nü almaya hak kazandı.
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Koç Üniversitesi’nin 
21. Mezuniyet Töreni 
gerçekleştirildi. Ünlü 
gazeteci Christiane 
Amanpour törene konuk 
konuşmacı olarak katıldı.

Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM), Koç Üniversitesi 
ve Stavros Niarchos Vakfı’nın destekleriyle kuruldu. Bizans sanat tarihi 
ve arkeolojisi üzerine uzmanlaşan GABAM, türünde Türkiye’de kurulan 
ilk araştırma merkezi oldu.

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın 
Çalışmaları Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (KOÇKAM) tarafından 
dünyanın çeşitli yerlerinde öne çıkan 
pozisyonlardaki kadınlar ile kadın 
ve cinsiyet üzerine projeler yürütenleri 
onurlandırmak amacıyla verilen 
“Semahat Arsel Onur Ödülü”, UNESCO 
Başkanı Irina Bokova’ya takdim edildi.

2016

1996 yılında Vehbi Koç Vakfı bünyesinde kurulan AKMED, Koç Üniversitesi 
bünyesinde Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi 
olarak yeniden yapılandırıldı.

Doç. Dr. İlke Öztekin Gillam, TÜBİTAK 
Teşvik Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Türkiye’deki Asya konusunda araştırma, 
uygulama ve öğretim eksikliğini 
doldurmayı amaçlayan ve bu çerçevede 
yüksek kalitede karşılaştırmalı 
ve disiplinlerarası akademik ve politika 

odaklı yayınlar üretmek üzere Koç Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (KUASIA) kuruldu.

Nobel Kimya Ödülü’nün sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Koç Üniversitesi’ni 
ziyaret etti ve “Fotoliyaz ve Nükleotid Eksizyonu ile DNA Onarım 
Mekanizmaları” başlıklı bir seminer verdi.

Ömer M. Koç, 
Koç Üniversitesi’nin 
Mütevelli Heyet Başkanı 
oldu.
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Koç Üniversitesi sadece çeyrek yüzyıl içinde, dünyanın en iyi araştırma 
üniversitelerinde bulunan kalitede mükemmel bir lisans eğitimi verebildiğini 
gösterdi. Bu aynı zamanda, Türkiye’deki yükseköğrenimin çıtasını yükselten 
bir başarı oldu. Koç Üniversitesi bu itibarını adalet, dürüstlük ve entelektüel 
merak temeline dayandırarak kazanmıştır. Her açıdan önemli bir başarıdır bu.  
Üniversite bugüne kadar dünya çapında araştırma yapan öğretim üyelerinden 
oluşuyordu, ancak sürdürülebilirliğini sağlamak için bundan sonra aynı 
derecede yetenekli lisansüstü, özellikle de doktora öğrencileri almanın ve onları 
bünyesinde tutmanın yollarını bulmalıdır. Dahası bunu, lisans eğitiminin 
ve öğrencilerinin kalitesini düşürmeden yapmalıdır. Günümüzde dünyanın 
en iyi araştırma üniversiteleri, aynı derecede yüksek kaliteli lisans ve doktora 
öğrencileriyle ve sürdürdükleri titiz programlarla diğer üniversitelerden 

ayrışmaktadır. Birinci sınıf üniversiteler bunu, önemli sayıda yabancı lisansüstü öğrencisi ve öğretim üyesi 
alarak başarmaktadır. Bu kademeye yükselebilmek için Koç Üniversitesi de aynı yolu seçmeli. 

Prof. Dr. Önder Ergönül ve Prof. Dr. 
Füsun Can tarafından yazılan Emerging 
Infectious Diseases: Clinical Case 
Studies (Yeni Ortaya Çıkan Bulaşıcı 
Hastalıklar: Klinik Vaka Çalışmaları) 
kitabı İngiliz Tıp Derneği’nin yıllık kitap 
ödüllerinde Halk Sağlığı kategorisinde 
birincilik ödülünü aldı.

Doç. Dr. Sinem Çöleri Ergen, Dr. Öğr. 
Üyesi Sedat Nizamoğlu, Doç. Dr. Tamer 
Önder, Dr. Öğr. Üyesi Belgin Şan Akça, 
Doç. Dr. Fuat Balcı TÜBA-GEBİP 
Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Doç. Dr. Seda Keskin Avcı, Mustafa 
Parlar Vakfı Ödülü’nü almaya 
hak kazandı.

Doç. Dr. Kerem Pekkan, ERC Kavram 
Kanıtlama Fonu almaya hak kazandı. 

Doç. Dr. Cory Dunn, ERC Başlangıç 
Fonu almaya hak kazandı.

prof. dr.  
philip s . khoury
Koç Üniversitesi Danışma 
Kurulu Üyesi

Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) Rektör 
Yardımcısı ve Ford Uluslararası 
Tarih Profesörü

y o l u

Koç Üniversitesi, TÜBİTAK 
tarafından yürütülen Avrupa 
Birliği-Horizon 2020 Programı’nda 
Türkiye’deki En Başarılı Araştırma 
Kuruluşu seçildi.

Dr. Öğr. Üyes. Elif Nur Fırat Karalar, 
İngiliz Bilimler Akademisi “Newton 
Advanced Fellowship” Araştırma 
Ödülü’nü ve Avrupa Moleküler 
Biyoloji Örgütü (European Molecular 
Biology Organization – EMBO) 
Destek Fonu’nu almaya hak kazandı.

Doç. Dr. Özgür Birer, Doç. Dr. Barış 
Coşkunuzer, Doç. Dr. Menderes Işkın, 
Dr. Öğr. Üyesi Sarp Kaya, Dr. Öğr. 
Üyesi Aşkın Kocabaş, Dr. Öğr. Üyesi 
Alptekin Küpçü, Dr. Öğr. Üyesi Selim 
Erdem Aytaç, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül 
Buğra Bilim Akademisi Genç Bilim 
İnsanları Ödül Programı (BAGEP) 
kapsamında ödül aldı.

Doç. Dr. Şener Aktürk, Doç. Dr. Cory 
David Dunn, Doç. Dr. İlke Öztekin 
Gillam, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gönen, 
Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur Fırat Karalar, Dr. 
Öğr. Üyesi Sarp Kaya, Dr. Öğr. Üyesi 
Nathan Lack, Dr. Öğr. Üyesi Alper 
Uzun TÜBA-GEBİP Ödülü’nü aldı.

ö d ü l l e r
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Uluslararası Sevgi Gönül Bizans 
Araştırmaları Sempozyumu’nun 
dördüncüsü Anadolu 
Medeniyetleri Araştırma 
Merkezi’nde (ANAMED) 
gerçekleştirildi. 
 
 
 

Koç Üniversitesi’nin 22. Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Coca-Cola 
Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olan Muhtar Kent törene 
konuk konuşmacı olarak katıldı ve kendisine şeref doktorası takdim edildi.

Bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla Türkiye’nin yetiştirdiği, 
yurt içinde veya dışında evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmuş 
henüz 50 yaşını tamamlamamış 
başarılı ve öncü bilim 
insanlarını ödüllendirmek 
üzere Koç Üniversitesi Rahmi 
M. Koç Bilim Madalyası ödül 
programı başlatıldı. 2016’da 
ilk kez verilen ödül, hesaplamalı 
görüntüleme, mikroskopi ve 
fotonik alanlarında üst düzey 
temel bilimsel çalışmalarının 
yanı sıra tele-tıp, mobil 
algılama ve teşhis uygulamaları 
konusunda yenilikçi teknolojiler 
geliştiren Prof. Dr. Aydoğan 
Özcan’ın oldu.

Temel bilimsel araştırmaya dayalı 
ve tamamen yerli imkânlarla yüksek 
katma değerli biyomedikal cihaz 
geliştirilmesine olanak sağlamak, ilgili 
alanda yapılacak çalışmaları teşvik 
etmek ve desteklemek amacıyla 

Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) kuruldu.

Anadolu Bursiyerleri Programı ilk mezunlarını verdi.

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Fakültesi oldu.

2017

Koç Üniversitesi’nin 25. Kuruluş 
Yılı’na özel olarak Zaman Kapsülü 
adı verilen bir gelenek başlatıldı. Henry 
Ford binasından öğrenci merkezine 
uzanan Mezun Yolu’na her mezun 
sınıfı için Zaman Kapsülü adı verilen 
ve mezunların içlerine simgesel objeler 
koyduğu birer kutu yerleştirildi; kutular, 
üzerinde mezuniyet yıllarının yazılı 
olduğu taşlarla kapatıldı.

Koç Üniversitesi TÜPRAŞ 
Enerji Merkezi’nin 
(KUTEM) düzenlediği 
KUTEM Enerji Günü 
ilk defa gerçekleştirildi. 
Etkinlikte güneş enerjisi 
ve yenilikçi teknoloji 
olanaklarının tartışıldığı 
sunumlar ve atölyeler 
yapıldı.

AGFE (Abdulla 
Al Ghurair Eğitim Vakfı) 
ile yapılan iş birliğiyle 
Al Ghurair STEM (Bilim, 
Teknoloji, Mühendislik 
ve Matematik) Burs 
Programı hayata geçirildi. 

Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları 
Ödül Programı (BAGEP) dâhilinde 
Doç. Dr. Atilla Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi  
Belgin Şan Akça, Doç. Dr. Cory David 
Dunn, Dr. İlknur Sur, Doç. Dr. Kazım 
Büyükboduk, Doç. Dr. Lemi Baruh, 
Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet Gönen, Dr. 
Öğr. Üyesi  Mehmet C. Onbaşlı, Doç. 
Dr. Nurhan Özlü, Doç. Dr. Seda Ertaç, 
Doç. Dr. Şener Aktürk, Dr. Öğr. Üyesi 
Yasemin K. Sakarya ödül almaya 
hak kazandı.

Dr. Öğr. Üyesi Cem Albayrak 
ve Dr. Ayda Kebapçı MSCA Seal 
of Excellence Ödülü’nü almaya 
hak kazandı.

Prof. Dr. Sumru Altuğ TÜBİTAK Bilim 
Ödülü’ne layık görüldü.
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Doç. Dr. Seda Keskin Avcı, FABED 
Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü 
almaya hak kazandı.

Doç. Dr. Sinem Çöleri Ergen Bilim 
Kahramanları Derneği Genç Bilim 
İnsanı Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur Fırat Karalar 
ve Dr. Erdem Kabadayı, ERC Başlangıç 
Fonu; Doç. Dr. Alp Atakan ERC Orta 
Seviye Fonu almaya hak kazandı.
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Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Eğitiminde 
Akreditasyon Komisyonu (ACEN) tarafından 
akredite edilen Türkiye’deki ilk Hemşirelik 
Fakültesi oldu.

Dr. Öğr. Üyesi Erdem Yörük, Avrupa Genç Akademisi’ne (Young Academy 
of Europe – YAE) Türkiye’den seçilen ilk üye oldu.

Prof. Dr. İsmail Lazoğlu CIRP’ye (Uluslararası Üretim Mühendisleri 
Akademisi) üye olarak seçildi.

Koç Üniversitesi’nin 23. Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Nobel Fizik 
Ödülü sahibi ve ABD 12. Enerji Bakanı Prof. Dr. Steven Chu törene konuk 
konuşmacı olarak katıldı ve kendisine şeref doktorası takdim edildi.

2017 yılında Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, İktisadi, İdari, 
Sosyal, İnsani Bilimler ve Hukuk alanlarında, makroekonomik büyüme ve 
kalkınma, çalışma ekonomisi ve politik ekonomi konularındaki çığır açan 
katkılarına istinaden Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nun oldu. 

2018

Koç Üniversitesi’nin kuruluşunun 25. yılı, merhum Vehbi Koç tarafından 
ilk dersin verildiği 4 Ekim günü görkemli etkinliklerle kutlandı. 
Koç Üniversitesi Danışma Kurulu ve Mütevelli Heyet Onursal Başkanı 
Rahmi Koç, üniversitenin kuruluşunun 25. yılı şerefine verdiği “ders”te 
itibar konusunu ele aldı. Gece “point cloud” tekniğiyle hazırlanan 
film gösteriminin ardından, Suna Kıraç Kütüphanesi, Kule ve Bilim 
Kapısı üzerine yansıtılan ve Koç Üniversitesi’nin kuruluşundan 
beri gösterdiği gelişimi sembolik bir dille anlatan görsel-işitsel 
performansla renklendi.
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Koç Üniversitesi’nin ilk 25 yılında başardıkları gerçekten olağanüstü. 
İstisnai derecede iyi donanımlı ana kampüsü ve hastanesinin yanı sıra, 
öğretim üyeleri ve öğrencilerinin akademik başarıları Türkiye’de ve diğer 
ülkelerde yükseköğrenimin en üst seviyelerindedir. Son çeyrek yüzyılda 
işe alınan öğretim üyeleri kadar, lisans eğitimindeki ve artan oranda 
lisansüstü düzeyindeki mükemmeliyetin de sonucudur bu. Bilim, teknoloji, 
inovasyon ve tıp için çok iyi durumda olan fiziksel ortam, kampüsteki 
yeni teknoloji binasının yapımıyla ve hastanedeki sürekli gelişmelerle 
de güçlendi. 

Tesisler, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin araştırma ve eğitimi 
sürdürebilmeleri için çok önemlidir. Ne var ki en önemlisi beşeri sermayedir, 
Koç Üniversitesi bu anlamda fevkalade durumda. Ancak bugüne kadarki 
başarıları, mükemmeliyeti korumak ve işe alımlarda mükemmeliyet 

standartlarından taviz vermemek için öğretim üyelerinin gelişimi ve desteklenmesi yönündeki 
teşvik çabalarının devamını gerektirmektedir. Aynı şekilde, ekonomik manzara düşünüldüğünde 
muhtemelen finansal yardımların devamlılığıyla, öğrenci alımlarındaki mükemmeliyeti 
desteklemek öğrenci kalitesinin mümkün olan en yüksek seviyede kalması için gerekli olacaktır. 
Seçkin öğretim üyeleri ve öğrencilerle birleşen eğitim ve araştırma tesisleri, Koç Üniversitesi’ni 
çok daha iyi bir konuma taşıyacaktır.

ö d ü l l e r
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prof. dr.  
philip a. pizzo
Koç Üniversitesi 
Danışma Kurulu Üyesi

Stanford Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Eski 
Dekanı, David ve Susan 
Heckerman Pediatri 
Profesörü  

Doç. Dr. Seda Ertaç Güler ve Doç. Dr. 
Reşat Bayer TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü 
almaya hak kazandı.

Dr. Öğr. Üyesi  Alptekin Küpçü ve Dr. Öğr. 
Üyesi Ayşe Koca Çaydaşı, TÜBA-GEBİP 
Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Prof. Dr. Hakan Ürey, ERC Kavram 
Kanıtlama Destek Fonu; Doç Dr. Seda 
Keskin ERC Başlangıç Fonu almaya 
hak kazandı.

Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları 
Ödül Programı (BAGEP) dâhilinde 
Doç. Dr. Metin Sezgin, Dr. Öğr. Üyesi 
Elif Nur Fırat Karalar, Dr. Öğr. Üyesi 
Ceyda Açılan Ayhan, Dr. Öğr. Üyesi 
Emir Salih Mağden, Dr. Öğr. Üyesi 
Sedat Nizamoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Umut 
Aydemir, Doç. Dr. Demircan Canadinç, 
Doç. Dr. Cem Demiroğlu, Doç. Dr. 
Zeynep Derya Tarman Pekbey, Dr. 
Öğr. Üyesi Barış Büyükokutan ödül 
almaya hak kazandı.

Dr. Öğr. Üyesi Sedat Nizamoğlu 
TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü aldı. 
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2018 yılında Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, 
Mühendislik alanında, mikro ve nano biyomedikal robotik 
teknolojilerine dünya çapındaki öncü ve üstün katkılardan dolayı Prof. 
Dr. Metin Sitti’ye verildi. 

Koç Üniversitesi’nin 
24. Mezuniyet Töreni 
gerçekleştirildi. New 
York Üniversitesi Rektörü 
ve Koç Üniversitesi 
Danışma Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Andrew 
Hamilton törene konuk 
konuşmacı olarak katıldı 
ve kendisine şeref 
doktorası takdim edildi.

“25 yılda 25 proje” hedefiyle bütün yıla yayılan ve üniversitenin tüm 
bileşenlerini kapsayan, her biri özenle kurgulanmış etkinlikler 2018’i 
Koç Üniversitesi tarihinde unutulmaz kıldı.

Doç. Dr. Seda Keskin Avcı, Türkiye’den mühendislik alanında Global 
Young Academy’ye (Küresel Genç Akademi) seçilen ilk Türk kadın 
akademisyen oldu.

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), ilk kitabevini İstiklal Caddesi’ndeki 
Merkez Han’ın giriş katında açtı.

Koç Üniversitesi’nin kuruluşunun 25. yılı 
anısına, üzerinde Rumelifeneri Kampüsü’nden 
fotoğrafların yer aldığı hatıra pulları basıldı.

Doç. Dr. Nilüfer  Zümrüt Aydınoğlu 
ve Dr. Öğr. Üyesi Tilbe Göksun 
Yörük TÜBA-GEBİP ödülüne 
layık görüldü.
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