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REKTÖRÜN MESAJI

Merhaba...
Koç Üniversitesi’nin 25. kuruluş yılını hep birlikte kutluyoruz. Tüm seneye yayılan ve Üniversitemizin doğum günü olarak kabul edilen
4 Ekim’e kadar devam eden etkinlikler serisi, okumakta olduğunuz Kule dergisinin 25. Yıl Özel Sayısı’nı da kapsıyor. Yayın hayatına
2002’de başlayan Kule’nin bu sayısı, Üniversite'nin tarihine ışık tutuyor.
Kule yayın hayatı boyunca kampüsteki yaşamı yansıtan bir ayna görevi gördü; aramızdaki sohbet konuları, gurur kaynaklarımız,
heyecan duyduğumuz işler, merak ettiğimiz konular her dönem Kule'de okuyucularla buluştu. Biz de bu özel sayımızda bir zamanlar
Kule'nin sayfalarına taşıdığımız haber ve yazılardan oluşan bir seçkiyle sizleri buluşturalım, o güzel günlere bir anlığına bile olsa geri
dönelim istedik.
1993 yılında kurulan Koç Üniversitesi, dünya standartlarında çalışmaları, yetiştirdiği zeki, donanımlı, aydınlık fikirli öğrencileri ve
her biri çalıştığı alanda kendini kanıtlamış öğretim kadrosuyla tüm dünyada saygınlığı kabul gören, haklı bir yer edindi. Geride
bıraktığımız, başarılarla dolu 25 yılı kutlamak hedefiyle gerçekleştirdiğimiz toplam 25 etkinlik, Üniversite camiasının sahiplendiği ve
okulun tüm paydaşlarını kucaklayan bir konsept haline geldi. Böylece Üniversitemizin çeşitliliğini bir kez daha ortaya koymuş olduk.
Bu etkinliklerin tümü Üniversitemizin öğrencileri, akademisyenleri, idari çalışanları, mezunları ve tüm Koç Üniversitesi paydaşlarıyla
çeyrek asrı geride bırakmanın gururunu hep birlikte yaşamamızı sağlıyor.
Üniversitemiz tarihine bakıldığında az zamanda gerçekten çok büyük işler başarmış olduğumuzu görmemek mümkün değil. Mevcut
öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve idari çalışanlarımızla bilim ve irfanla dolu yılların havasını teneffüs ediyor olmanın gururunu
hep birlikte yaşıyoruz. Eminim ki, mezunlarımız ve bir zamanlar bizimle dirsek dirseğe çalışmış fakat çeşitli sebeplerle şu an aramızda
olmayan çalışma arkadaşlarımız da bu büyük onurdan kendilerine haklı bir pay çıkarıyorlar. Bu noktada, oluşturduğu bilimsel miras
ve sahip olduğu donanım sayesinde geleceğe güçlü bir ışık tutan Koç Üniversitesi’nin bu başarısında payı olan herkese yürekten
teşekkür etmek isterim.
Nesiller arası bir randevu olarak gördüğümüz üniversite eğitiminin, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın hayatlarında ne kadar
önemli olduğunun farkındayız. Bu sürecin en doyurucu ve en verimli şekilde geçmesi için, geride bıraktığımız 25 yılda olduğu gibi
önümüzdeki dönemde de çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizde ve bölgemizde lider bir araştırma üniversitesi olarak bilimsel
araştırma ve uygulama çalışmalarımızın ülkemizin kalkınması ve insanlarımızın refah düzeyinin artması için öneminin de bilincindeyiz.
Daha birçok önemli başarılara imza atacağımız, eğitim, araştırma ve bilim dolu nice 25 yıllara tutkumuzu asla kaybetmeden,
merakımızı ve heyecanımızı daha da pekiştirerek ulaşacağımıza inancım tamdır.
Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

Prof. Dr. Umran İnan
Rektör
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ÖĞRENCİ KONSEYİ

Koç
Üniversitesi’nin
25. yılının bir
parçası olmak
1993 yılında Vehbi Koç’un şekillendirdiği Koç Üniversitesi vizyonunun
günümüze kadar taşındığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.
Ekonomi ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden mezun olduğum Koç Üniversitesi ailesinin bir parçası olarak, okulumuzun
25. kuruluş yılını kutladığını görmek gerçekten gurur verici. 1993 yılında Vehbi Koç’un “Ne kadar çok kaliteli insan yetiştirebilirsek
memlekete o nispette hizmet etmiş olacağız.” sözleriyle şekillendirdiği Koç Üniversitesi vizyonunun günümüze kadar taşındığını
gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Birçok parlak öğrencinin kendilerini ve birbirlerini her açıdan geliştirdiği bir eğitim yuvasının beş
yıl boyunca bir parçası olmak benim için harika bir deneyimdi.
2013 yılında, üniversite tercih döneminde “Koç Üniversitesi’nde Sen, Sen Olursun” sloganını gördüğümde bunun etkili bir çağrı
olduğunu düşünmüştüm. Aslında ne kadar doğru bir motto olduğunu Koç Üniversitesi’nde geçirdiğim senelerin ardından
anlıyorum. Sunduğu imkânlarla kendinizi geliştirmek istediğiniz her alanda arkanızda her zaman bir destek hissediyorsunuz.
Spor, öğrenci kulüpleri ve eğitim-öğretim konusunda bu kadar fırsatın önünüze serilmiş olduğunu gördüğünüzde içinizden ilk
geçen “Hepsini deneyimlemeliyim!” düşüncesi oluyor. Koç Üniversitesi’nde istediğiniz bir şeyi başarmanın tek bir koşulu var;
istemeye devam etmek. Aynı anda üç öğrenci kulübünün yönetim kurulunda yer alabilir, Öğrenci Konseyi’nde görev üstlenebilir,
derslere asistan olarak katılabilir ve yeni girişli öğrencilere mentorluk yapabilirsiniz. Dağcılık Kulübü’nde yer alırken okul basketbol
takımında oynayabilirsiniz. (Tabii bütün bunları yaparken derslerinize gereken ilgiyi göstermeyi ihmal etmeyin!) Geriye dönüp
baktığımda, bu fırsatları deneyimlemenin önemini ve karakterimi şekillendirdiğini çok net görebiliyorum.
Okulumuzun 25 yıllık tarihini çeşitli etkinliklerle onurlandırdığını görmek mutluluk verici. Spor turnuvalarından çeşitli alanlarda
seminerlere uzanarak çeşitlilik gösteren bu etkinlikler Koç Üniversitesi’nin 25. kuruluş yılının bir parçası olmanın gurur ve
mutluluğunu aşılıyor öğrencilerine. 25. yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ve sunuculuğunu üstlendiğim Sürdürülebilir
Kalkınma Konferansı’nda gelecek 25 yıl için hedeflenenlerin konuşulmasının, Koç Üniversitesi’nin lider konumunu pekiştirdiğini
düşünüyorum.
Yeni mezun olduğum ve şimdiden özlediğim okulum için bu yazıyı yazmak bana onur verdi. Umarım Koç Üniversitesi 50. yılını
kutlarken ben de hayaller ve umutlarla dolu başka bir öğrencinin yazısını okurum.

Bekir Batuhan Çelebi
2016-2018 Dönemi Öğrenci Konseyi Başkanı
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BAŞARILARLA
DOLU
ÇEYREK
ASIR
Koç Üniversitesi bu yıl 25. yaşını kutluyor.
Dünya çapında bir araştırma üniversitesi
olma hedefiyle çıktığı yolda çeyrek asrı
geride bırakmanın gururu ve heyecanı,
tüm Üniversite'de hissediliyor. Bu anlamlı
yıldönümünü kutlamak için öğrencisinden
mezununa, öğretim üyesinden çalışanına
kadar herkesin dahil olduğu bir süreç
başlatıldı, özenle kurgulanan 25 özel
proje, Üniversite tarihindeki önemli olaylar
arasında yerini aldı.
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Koç Üniversitesi’nin çeyrek asırlık hikâyesinin temeli 60’lı yılların
sonlarına uzanıyor. Vehbi Koç Vakfı’nın kurulmasının ardından tüm
dünyada örnek gösterilecek bir üniversite fikrinin filizlenmesi ve
ardından bir mükemmeliyet merkezi kurma hedefi…

Koç Üniversitesi’nin hikâyesi, Vehbi Koç
Vakfı’nın (VKV) kurulmasıyla başlar.
Türkiye’nin sanayi tarihinde öncü rol
üstlenen başarılı iş insanı Vehbi Koç, çok
değer verdiği hayır işlerinin kendisinden
sonra da devam etmesini sağlamak için
bir vakıf çatısı altında kurumsallaşmanın
en doğru çözüm olacağına inanıyordu.
Bu amaçla 1969’da eğitim, sağlık ve kültür
alanlarında faaliyet göstermek üzere
Vehbi Koç Vakfı’nı kurdu. Vakıf çalışmaları
hız kazanırken Vehbi Koç’un zihninde bir
üniversite hayata geçirme fikri filizlendi
ve düşüncelerine önem verdiği insanlarla
görüşüp bilgi alışverişi yaparak işe koyuldu.
Hedef, uluslararası nitelikte, tüm dünyada
örnek gösterilecek bir üniversite kurmaktı.
"Mükemmeliyet merkezi" kuruluyor
Vehbi Koç’un öncülüğünde başlayan,
Koç Ailesi ve VKV tarafından sürdürülen
“Koç Üniversitesi” projesi, üstün yetenekli
gençleri değerli öğretim görevlileriyle bir
araya getirme, bilime evrensel düzeyde
katkıda bulunma, ülkesine ve topluma
katkı sağlayan donanımlı mezunlar verme
hedefleri doğrultusunda şekillendi.
Projenin Olabilirlik Raporu aşamasında,
saygın bir üniversitenin vazgeçilmezi
olarak “bilim öğretme, araştırma ve üretme
faaliyetlerinin evrensel nitelikler taşıması”
ile “mükemmeliyete doğru evrimleşmesi”
koşulları ön plana çıktı. 20 Aralık 1989’da
VKV Yönetim Kurulu’na sunulan Olabilirlik
Raporu, tartışmaya açıldı. Vehbi Koç’un
Şeref Başkanlığı’nda Başkan Vekili Aydın
Bolak ve üyeler Rahmi M. Koç, Semahat
Arsel, Sevgi Gönül, Suna Kıraç, Prof. Dr. İlhan
Akın, Fahir İlkel, İnan Kıraç, Ünal Korukçu
ve Prof. Dr. Kemal Oğuzman’dan oluşan
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kurul, “Koç Üniversitesi adı altında, İngilizce
eğitim veren bir üniversite kurulması”
kararı aldı. Daha sonra yatırımın planlanması,
projelendirilmesi ve resmi başvuru hazırlıkları
yapılması için İcra Komitesi’ne yetki verildi.
Böylece “küçük boyutlu fakat yüksek nitelikli”
bir üniversite, bir “mükemmeliyet merkezi”
kurmak üzere yola çıkıldı.

1990 yılında Prof. Dr. Abdullah Kuran, Prof.
Dr. İbrahim Kavrakoğlu, Prof. Dr. Ahmet
Koç ve Prof. Dr. Özer Ertuna’dan kurulu bir
komite, Üniversite'nin akademik hedeflerini
ve programları belirlemek amacıyla
çalışmalara başladı. Koç Üniversitesi
Kuruluş Kanunu Tasarısı’nın Bakanlar
Kurulu’ndan geçmesiyle 5 Mart 1992’de Koç
Üniversitesi’nin kuruluşu yasal anlamda

tamamlandı. Bu sevindirici haberin
akabinde VKV Yönetim Kurulu tarafından
seçilen Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti,
9 Mart 1992’de ilk toplantısını yaptı.
Rahmi M. Koç başkanlığında Suna Kıraç,
Ömer M. Koç, Can Kıraç, M. Fahir İlkel,
Yavuz Alangoya, Bülent Gültekin ve
Tamer Şahinbaş üye olarak Mütevelli
Heyeti’nde yer aldılar. Heyet, Tamer
Şahinbaş’ı Koç Üniversitesi Kurucu
Rektörlüğü’ne getirdi.
Ve Üniversite açılıyor
En kısa zamanda açılması kararlaştırılan
Üniversite için kampüs arayışı başlatıldı.
Geçici kampüs olarak mülkiyeti Vehbi
Koç Vakfı’na ait olan, İstinye’de konumlanan
metruk Türkay Kibrit Fabrikası’nın
kullanılmasına karar verildi. Mevcut yapılara
kampüs niteliği kazandırmak üzere hızla
tadilat çalışmalarına başlandı. Bir yandan 1993
yılının Haziran ayında Prof. Dr. Seha Tiniç,
Mütevelli Heyeti ve YÖK onayıyla rektör olarak
atandı. Dokuz aylık yoğun bir tadilat sürecinin
neticesinde Eylül 1993’te İstinye Kampüsü
sınıfları, laboratuvarları, kütüphanesi, spor
salonu, kafe ve yemekhanesiyle eğitimöğretim hayatına başlayacak duruma
gelmişti. Koç Üniversitesi, 4 Ekim 1993 sabahı
Vehbi Koç’un verdiği ilk dersle kapılarını
öğrencilerine açtı.
İlk ders
O tarihlerde 92 yaşında olan Vehbi Koç’un
öğrencilere hitaben söylediği, “Koç
Üniversitesi’nin amacı, sıradan olmayan
gençlerin iyi yetiştirilmesini sağlamaktır.
Onların yeterli sayıda olmaları ve hak
ettikleri liderlik noktalarına gelmeleri
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sonucu, ülkemizin geleceği güvence
altına alınmış olacaktır. Ne kadar çok
kaliteli insan yetiştirebilirsek memlekete
o nispette hizmet etmiş olacağız.” sözleri,
Üniversite'nin çıkış noktasını ve hedeflerini
özetler nitelikte, bugün de geçerliliğini
koruyor. Koç Üniversitesi’nin öğretim hayatına
başladığı bu ilk dersten sonra Vehbi Koç’un
yakınlarıyla, bu projenin “hayatında yaptığı en
iyi iş, en doğru yatırım olduğunu” paylaşması,
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Koç Üniversitesi’nin kendisi için nasıl bir önem
taşıdığını gösteriyor.
Bilim Kapısı
Geçici kampüste öğrenci yetiştirmeye
başlayan Koç Üniversitesi’nin kalıcı kampüsü
olarak kararlaştırılan Rumelifeneri’nin
temeli, 31 Mayıs 1996 sabahı atıldı ve yapım
çalışmalarına süratle başlandı. Kampüsü
tasarlaması için seçilen dünyaca ünlü, İran

kökenli Amerikalı mimar Mozhan Khadem,
diğer işlerinde olduğu gibi Koç Üniversitesi
projesini de mimarisinin, kullanıcılarının
kültürünü dışa vurması, doğal ortamıyla
organik uyum içinde bulunması ve hem yerel
hem de ulusal kültürel kimliği takdir etmesi
yaklaşımını benimseyerek şekillendirdi.
Rumelifeneri Kampüsü’nde çalışmalar
hummalı bir şekilde sürerken Koç

Üniversitesi, ilk yüksek lisans mezunlarını
1995, ilk lisans mezunlarını 1997 yılında
İstinye Kampüsü’nde verdi. 1998 ve 1999
yıllarında ise Mühendislik Fakültesi, Sağlık
Yüksekokulu ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nün
kuruluşuna tanık olundu. 20 Kasım 1999’da
üst düzey kamu yetkilileri, davetliler,
öğretim üyeleri, İstinye Kampüsü mezunları
ve tüm Koç Üniversitesi öğrencilerinin
hazır bulunduğu bir törenle Rumelifeneri
Kampüsü açıldı. 2003 yılında Hukuk
Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü
kuruldu. Bu arada ülkemizde zaten yeterince

iyi bilinir olan Üniversite yurtdışında da
saygın bir yer edinmeye başlamış, başarılı
mezunlarını ABD ve Avrupa’daki önemli
üniversitelere, enstitülere ve kurumlara
göndermeyi başarmıştı.
2001 yılında Koç Üniversitesi’nin yeni
rektörü olarak atanan ve iki dönem çok
başarılı bir şekilde Üniversite'ye liderlik
eden Prof. Dr. Atilla Aşkar, bayrağı 2009’da
Prof. Dr. Umran İnan’a devretti. Yeni kurulan
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ise 2010-2011
eğitim yılında öğrenci kabul etmeye başladı.

Çeyrek asır geride kaldı
1993 yılında İstinye Kampüsü’ndeki ilk
dersten bu yana 25 yıl geçti. Bugün Koç
Üniversitesi, geldikleri saygın konumlarıyla
lider özelliği taşıyan seçkin mezunları,
evrensel düzeyde eğitim ve bilimsel
üretimlerle kendinden söz ettiren akademik
kadrosuyla gurur duyuyor. Eğitim anlayışı,
öğrencileri, öğretim üyeleri ve araştırma
programlarıyla Türkiye’de örnek bir eğitim
kurumu olarak dünyada saygıyla tanınmak
hedefiyle geride bıraktığı çeyrek asrı
mutlulukla kutluyor.

Koç Üniversitesi’nde öğrenci odaklı yaklaşım
Koç Üniversitesi, akademik programlardan mimari tasarıma kadar her alanda, alışılagelmiş zihniyetten farklı bir
anlayışla yapılandırıldı. “Nasıl bir okul?” yerine “Nasıl bir öğrenci, nasıl bir mezun?” yaklaşımı benimsendi. 1989’da
VKV Yönetim Kurulu’na sunulan Olabilirlik Raporu’na göre Koç Üniversitesi;
• Yüzyılın gerektirdiği şekilde derinlemesine ve kapsamlı düşünen, değerlendirme yapan ve çözüm üreten bir
dünya insanı eğitecek.
• Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre eğitim vererek “aranan ve iyi çalışma koşullarıyla istihdam edilen mezunlar”
verecek.
• Yurtiçi ve yurtdışındaki kurumlar karşısında stratejik üstünlük sağlayacak programlar uygulayacak.

9

25. YILIMIZI KUTLARKEN...

Koç Üniversitesi’nin 25. kuruluş yıldönümünü kutladığı 2018, okulun tüm paydaşlarını
kucaklayan birçok farklı etkinlikle renkli ve hareketli bir yıl olarak Üniversite tarihinde
iz bırakıyor.
Koç Üniversitesi’nin farklı birimleri, fakülte
ve enstitüleriyle etkinliklerin içeriği ve
niteliği üzerine yapılan verimli beyin fırtınası
toplantılarında ortaya çıkan sinerji ve coşku
sonucu, okulun vizyonu ve misyonuyla örtüşen
bir dizi etkinlik planlandı ve hayata geçirilmek
üzere çalışmalara başlandı. Etkinlik sayısı, 25.
yıldönümüne gönderme yapılarak 25 olarak
belirlendi. Kutlama aktivitelerinde görev
üstlenen tüm birimler, fakülte ve enstitüler
büyük bir heyecanla projeyi sahiplendiler ve Koç
Üniversitesi’nin çeyrek asırlık başarı hikâyesine
yakışır etkinlikler kurguladılar. Fakülteler, idari
birimler ve öğrenci kulüpleri tasarladıkları
projelerle kutlamalara katıldılar. 25. yıla
ithafen belirlenen konular çerçevesinde kendi
birikimlerini, tecrübelerini panelden kolokyuma,
konserden konferansa, spor müsabakasından
sergiye geniş bir yelpazeye yayılan etkinliklerle
paylaştılar ve paylaşmaya devam ediyorlar.
Etkinliklerin yanı sıra, kampüslerde de 25.
yıldönümünün etkisi hissediliyor: Kurumsal
İletişim Direktörlüğü'nün 25. kuruluş yılının
iletişimini yapmak hedefiyle hayata geçirdiği
konseptin görsel yansımaları, tüm kampüslerin
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duvarlarında sergileniyor. Üniversite'nin
bilim ve araştırmaya verdiği değeri yansıtan
tasarımlar, insanlık tarihinin seyrini değiştirmiş
bilim insanlarının, düşünürlerin, sanatçıların
eserlerinden, buluşlarından alıntılarla
eğitimin, araştırmanın ve bilginin öneminin
altını çiziyor. Ayrıca Koç Üniversitesi’nin
tarihçesini, duruşunu ve misyonunu yansıtan
kısa bir film hazırlandı. 25. yıla özel tasarlanan
web sitesi ise Üniversite'nin kuruluşundan
25. yıla gelinceye kadar yaşanan önemli
gelişmelere, Üniversite'nin hayata geçirilişinde
aktif rol üstlenmiş kurucuların alıntılarından
25. yıl etkinliklerine kadar bilinmesi gerekenleri
sanal ortamda bir araya getiriyor, ziyaretçileri
bilgilendiriyor.
Bugün Koç Üniversitesi, Türkiye'nin ve
dünyanın her yerinde saygın konumlarda
bulunan, sayıları 13 bini aşan aydın
mezunuyla, evrensel düzeyde eğitim veren ve
bilimsel üretimleriyle kendinden söz ettiren
akademik kadrosuyla, serbest araştırma ve
çalışma ortamıyla bir dünya üniversitesi olma
misyonu doğrultusunda çeyrek asrı geride
bırakmanın haklı gururunu düzenlediği
etkinliklerle yaşıyor.
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25. YIL 25 ETKİNLİK
Zaman Kapsülü
10 Eylül 2017
Üniversite'nin 25. kuruluş yılına özel olarak tüm mezunları kucaklayan bir gelenek
başlatıldı. “Zaman Kapsülü” adı verilen bu gelenek kapsamında mezunlar, ilk kez
2017 yılında Koç Üniversitesi'ndeki güzel zamanlarını simgeleyen objeleri zaman
kapsüllerine yerleştirerek kampüs hatıralarını ölümsüzleştirdiler. Gelecek yıllarda
her mezun sınıfının Homecoming’de kendi Zaman Kapsülü’nü kampüse miras
bırakmasıyla bu gelenek sürecek. Koç Üniversitesi öğrencileri, yönetim binalarından
Henry Ford binasına uzanan Mezun Yolu’na gömülen kapsüller sayesinde bu yolda
yürürken geçmiş ve geleceğin buluşmasını hissedecek, bu geleneğin bir parçası
olacakları günü sabırsızlıkla bekleyecekler.

Fen Fakültesi Kolokyum Serisi
7 Kasım 2017-17 Mayıs 2018
Fen Fakültesi’nin kurulduğu günlerde hayata geçirdiği Fen Fakültesi Seminerleri, 25. yıl kutlamaları kapsamında daha geniş bir kitleye hitap etmek üzere
revize edilerek Fen Fakültesi Kolokyumları olarak düzenlenmeye başlandı. Disiplinlerarası sinerjiyi güçlendirmek ve entelektüel merakı uyarmak vizyonuyla
düzenlenen kolokyum serisinin birincisi, 16 Şubat 2017’de Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Peter J. Hore’un konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleştirildi. Seri,
4 Mayıs 2017’de Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. M. Ali Alpar’ı, 7 Kasım 2017’de İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ı, 28 Kasım 2017’de
Güney Kore Temel Bilimler Enstitüsü’nden Prof. Dr. Steve Granick’i, 22 Şubat 2018’de Minnesota Araştırma Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kamil Uğurbil’i ve 17
Mayıs 2018’de Koç Üniversitesi mezunlarından Tuba Oytaç Balcı’yı misafir etti. Tüm kolokyumlar, popüler konuları ve alanında uzman konuklarıyla farklı
disiplinlerden katılımcıların ilgisini çekti.
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Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç
Bilim Madalyası
22 Kasım 2017
2016 yılında bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla Türkiye’nin yetiştirdiği,
yurtiçinde veya yurtdışında evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmuş, henüz 50 yaşını
tamamlamamış, başarılı ve öncü bilim insanlarını ödüllendirmek üzere hayata geçirilen
Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası ödül programı, 2017 yılında 25. yıl
kutlama etkinlikleri kapsamında sahibini buldu. 2016'da Fen, Mühendislik, Tıp Bilimleri
alanlarında Prof. Dr. Aydoğan Özcan’a verilen madalyanın İdari, Sosyal, İnsani Bilimler
ve Hukuk alanlarında 2017 yılı sahibi Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) İktisat
Profesörü Prof. Dr. Daron Acemoğlu oldu. Acemoğlu, uluslararası alanda ekonomiye
yaptığı katkılar nedeniyle ödüle layık görüldü.

Prof. Dr. Daron Acemoğlu Semineri:
“Robotlar ve İşler: ABD İşgücü
Piyasasından Kanıtlar”
22 Kasım 2017
Dünyanın en etkili ekonomistlerinden biri olarak değerlendirilen, Koç Üniversitesi Rahmi
M. Koç Bilim Madalyası sahibi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, 25. yıl etkinlikleri kapsamında
Sevgi Gönül Kültür Merkezi’nde "Robotlar ve İşler: ABD İşgücü Piyasasından Kanıtlar"
başlıklı bir seminer verdi.

Bir Desen Olarak 25
1 Aralık 2017
Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü MAVA 327 Tipografi dersi
öğrencilerinin Koç Üniversitesi’nin 25. yılına ithafen 25 sayısını
bir örüntü olarak kullandıkları tasarımlar Rumelifeneri
Kampüsü’nün her köşesinde bir kutlama coşkusu yaşattı.
Aralık ayında Kış Bahçesi’ndeki yeni yıl ağacında bardak altlığı
olarak Koç Üniversitesi öğrencilerini karşılayan tasarımlar,
Ocak ayından itibaren Kış Bahçesi’ndeki masaların üzerinde
de yerini aldı. Üniversite genelinde büyük beğeniyle karşılanan
tasarımlar tişörtlerin üzerine yerleştirilerek sınırlı sayıda üretildi
ve Mart ayında KU Store’da satışa sunuldu.
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“Cumhuriyet’i O’nu,
O Cumhuriyet’ini Büyüttü”
Sergisi
8 Mart 2018
Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) tarafından
düzenlenen “Cumhuriyet’i O’nu, O Cumhuriyet’ini
Büyüttü” sergisi, Koç Üniversitesi kurucusu Vehbi Koç’u
tanıtıyor. ELC Binası’nın zemin katında konumlandırılan
sergi, 1901 yılında Ankara’da doğan, Ankara’da yetişen
ve ülkesine ilkleri kazandıran vizyoner bir müteşebbisin
başarı öyküsünü kendi ağzından yeni jenerasyonlara
aktarıyor.

Prof. Dr. Yavuz Alangoya´yı Anma
Konferansı
12 Mart 2018
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Koç Üniversitesi Mütevelli
Kurulu eski Üyesi Prof. Dr. Yavuz Alangoya’yı (1938-2016) anma etkinlikleri
kapsamında “Farklı Hukuk Disiplinlerinin Gözüyle Usul Hukuku: Yargılamanın
Amacı ve Etkisi” konulu bir konferans düzenledi. Kurucular Salonu’nda
gerçekleştirilen etkinlikte Bertil Emrah Oder, Ali Cem Budak, Billur Yaltı,
Nevhis Deren Yıldırım ve Nur Centel farklı hukuk disiplinlerinin gözünden
yargılamanın amacı ve etkisini anlattılar.

ANAMED ve VEKAM
25. Yıl Konferansı
20 & 22 Mart 2018
25. yıl etkinlikleri kapsamında Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri
Araştırma Merkezi (ANAMED) ile Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) tarafından
“Taşınan Miras: Irak ve Suriye Kültürel Varlıklarının Kaçakçılığı” üzerine
bir konferans gerçekleştirildi. Konferansın konuşmacısı, Oxford
Üniversitesi Arkeoloji Fakültesi’nde, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Risk
Altındaki Arkeoloji alanında çalışan Kıdemli Araştırmacı Neil Brodie idi.
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Sürdürülebilir Kalkınma
Konferansı
26 Mart 2018
Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile
İşletme Enstitüsü işbirliği, Siemens sponsorluğu ve Heidrick
& Struggles stratejik ortaklığıyla kurulan Kurumsal
Yönetim Forumu desteğiyle “Sürdürülebilir Kalkınma
Konferansı” düzenlendi. Mezunlardan ve iş dünyasının
ileri gelenlerinden oluşan konferans panelistleri, Birleşmiş
Milletler’in sürdürülebilir büyüme prensiplerini, ekonomik
eşitsizlik, inovasyon ve sürdürülebilir tüketim konularını
masaya yatırdılar.

Hatırlıyorum...
Nisan-Ekim 2018
Koç Üniversitesi’nin kuruluşuna tanıklık eden önemli isimlerin, ilk günlerden bu yana
Koç Üniversitesi’nde çalışanların, lisans eğitimini Koç Üniversitesi’nde tamamlayıp
öğretim kadrosunda yer alan akademisyenlerin hatıralarının yer aldığı kısa filmler
sosyal medyada ve okulun 25. yılına özel olarak hazırlanan web sitesinde paylaşıldı.

Koç Üniversitesi
25. Yıl Futbol Turnuvası
17-26 Nisan 2018
Koç Üniversitesi öğrencileri, öğretim görevlileri, çalışanları ve mezunları
Koç Üniversitesi 25. Yıl Futbol Turnuvası’nda bir araya geldiler.
28 takım iki hafta boyunca Öğrenci Meydanı’nda kıyasıya mücadele etti.
İzleyicilerin tezahüratlarıyla destek verdiği etkinlik, 25. yıl coşkusuna ve
heyecanına yakışır bir ortam oluşturdu. Turnuva Bros ve Haddini Bilbao
FC takımları arasında oynanan final maçının sonunda turnuvanın
şampiyonu Turnuva Bros oldu.
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Koç Üniversitesi 25. Yıl Türk
Sanat Müziği ve Türk Halk
Müziği Konserleri
24-25 Nisan 2018

Sevgi Gönül Kültür Merkezi, Koç Üniversitesi Türk Sanat
Müziği ve Türk Halk Müziği kulüplerinin okulun 25. kuruluş
yılı şerefine verdikleri konserlere ev sahipliği yaptı. Koç
Üniversitesi kurucusu Vehbi Koç’un sevdiği şarkılarla
zenginleştirilen repertuvarlarıyla her iki performans da
izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

“Akıllı Gelecek” Konuşma ve
Panelleri
4 Mayıs 2018

“Aklın Çocuk
Hali: İlk Yıllardan
Öğrendiklerimiz”
Paneli
3 Mayıs 2018

Koç Üniversitesi 25. yıl etkinliklerinden biri de moderatörlüğünü Prof. Dr.
Yankı Yazgan’ın yaptığı, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi tarafından
düzenlenen “Aklın Çocuk Hali: İlk Yıllardan Öğrendiklerimiz” başlıklı
panel oldu. Panelde İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Aylin Küntay, “Dil”; Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tilbe Göksun,
“Mekansal ve Uzamsal Beceriler”; Koç Üniversitesi mezunu ve Iowa
Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ece Demir Lira,
“Matematik”; Koç Üniversitesi doktora öğrencilerinden Gökçe Elif Baykal
ve Cansu Oranç da “Teknoloji Kullanımı” konularını ele aldılar.
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Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen "Akıllı Gelecek"
konuşma ve panellerinde, bulut bilişimin geleceği, insanrobot etkileşimi, yapay zekâ, yapay duygusal zekânın yükselişi
ve yaşam bilimlerinde dijital çağ konuları ele alındı. Koç
Üniversitesi akademisyenlerinin yanı sıra, Türkiye, ABD ve Avrupa
üniversitelerinden önde gelen isimlerin de konuşmacı olarak yer
aldığı etkinlikte katılımcılar bu alanlarla ilgili bilimsel gelişmeleri
tartışma fırsatı buldular.

Hemşirelik Haftası Sempozyumu
14-15 Mayıs 2018
Hemşirelik Haftası, 25. yıl kuruluş yıldönümü etkinlikleri
kapsamında gerçekleştirilen bir sempozyumla kutlandı. Koç
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Semahat Arsel Hemşirelik
Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC) ile Vehbi Koç Vakfı
Sağlık Kuruluşları tarafından düzenlenen Hemşirelik Haftası
Sempozyumu’nda, sağlık hizmetlerine ulaşımda eşitliğe
hemşireliğin katkısı farklı açılardan ele alındı. Sempozyum canlı
yayınla Edirne’den Kars’a Türkiye’nin dört bir yanında 20’den fazla
şehirde Hemşirelik Dernekleri üyeleri tarafından izlendi. ABD'den
ve Avustralya’dan katılımcılar da etkinliği eş zamanlı olarak
izleme fırsatı buldular.

Kerem Görsev & KU
Orkestra 25. Yıl Konseri
15 Mayıs 2018
25. yıl kutlamaları kapsamında KU Orkestra, dünyaca
ünlü caz sanatçısı Kerem Görsev’le aynı sahneyi paylaştı.
Konserde Kerem Görsev, KU Orkestra’nın yaylı, nefesli,
tuşlu ve vokal kadrosuyla müzikseverlerle buluştu.

Bugün Koç Üniversitesi, ülkenin
ve dünyanın her yerinde saygın
konumlarda bulunan, sayıları
13 bini aşan aydın mezunuyla,
evrensel düzeyde eğitim veren ve
bilimsel üretimleriyle kendinden
söz ettiren akademik kadrosuyla,
serbest araştırma ve çalışma
ortamıyla bir dünya üniversitesi
olma misyonu doğrultusunda
çeyrek asrı geride bırakmanın
haklı gururunu düzenlediği
etkinliklerle yaşıyor.
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Bilim Şenliği
17 Mayıs 2018
Fen ve Mühendislik Fakültelerinin, Kurumsal İletişim Direktörlüğü'nün katkısıyla
hayata geçirdiği Bilim Şenliği’nin ilki 25. yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi.
Tüm gün süren şenlikte, çeşitli bilimsel gösteriler, ziyaretçilere uygulamalı alıştırma
imkânı veren deneyler ve laboratuvar turları yer aldı. Gönüllü öğrenciler ve öğrenci
kulüpleri de şenliğe katıldı. İstanbul ve Türkiye’nin çeşitli illerindeki liseler, Koç
Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nü ziyaret ederek şenliğe dahil olma fırsatı
yakaladı.

Kalp ve Damar Cerrahisi
Sempozyumu
18 Mayıs 2018
Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Koç Üniversitesi Translasyonel
Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) işbirliğiyle Kalp ve Damar Cerrahisinde
Biyoçözünür Malzeme ve Kök Hücre Teknolojileri Sempozyumu düzenlendi.
Koç Üniversitesi’nin 25. yılı kapsamında gerçekleştirilen sempozyuma Cenevre
Üniversitesi ve Southern California Üniversitesi’nden alanında uzman
konuşmacılar katıldı. Sempozyumda yurtdışında ve Türkiye’de alanlarında
öncü kardiyovasküler çalışmalar yapan cerrahlar ve mühendisler araştırmaları
hakkında paylaşımda bulunarak birlikte ortak araştırma projelerinin
geliştirilmesi yolunda ilk adımları attılar.

Koç Üniversitesi 24. Mezuniyet Töreni
23 Haziran 2018
24. Mezuniyet Töreni’nde lisans ve lisansüstü eğitimini başarıyla
tamamlayan 1.154 öğrenci diploma aldı. Törene New York Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Andrew Hamilton konuk konuşmacı olarak katıldı.
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Müzikal Kulübü 25. Yıl Oyunu:
Homecoming
9 Eylül 2018
Koç Üniversitesinin 25. kuruluş yılı için Müzikal Kulübü tarafından hazırlanan
oyun, okulun mezunlarının öğrencilik hayatlarına dair anıları yad etmelerini
konu edindi. Oyunda Koç Üniversitesi’nde geçirdikleri zamanın onlara
kattıklarını, edindikleri arkadaşlıkları ve acı tatlı tüm hatıraları konuşan
mezunların üniversite yıllarının değerini bir kez daha anladıklarına dikkat
çekildi.

İstinye Kampüs Buluşması
21 Eylül 2018
Bir kibrit fabrikasından mükemmeliyet merkezi olmayı hedefleyen
Koç Üniversitesi’ne dönüşümün yaşandığı İstinye Kampüsü’nde
öğrenciler, öğretim üyeleri, çalışanlar ve mezunlar bir araya
geldiler. Koç Üniversitesi’nin “doğduğu yer” niteliği taşıyan
kampüste gerçekleştirilen buluşmada eski anılar yad edilirken
okulun 25. kuruluş yılına özel bir kutlama düzenlendi.

Güher Süher Pekinel 25. Yıl Klasik
Müzik Konseri
26 Eylül 2018
Müzik kariyerleri boyunca, dünyanın önde gelen
orkestralarıyla aynı sahneyi paylaşan Güher-Süher Pekinel,
ünlü İngiliz şef Howard Griffiths yönetiminde ve değerli
müzisyenlerden oluşan İstanbul New Chamber Orchestra
eşliğinde Sevgi Gönül Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 25.
yıla özel konserde Koç Üniversiteli müzikseverlerle buluştular.
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Koç Üniversitesi 25. Yıldönümü
Kutlaması
4 Ekim 2018
Koç Üniversitesi’nin kurucusu Vehbi Koç’un ilk dersi verdiği ve
okulun kuruluş tarihi olarak kabul edilen 4 Ekim, 25. yılın şerefine
görkemli kutlamalara sahne olacak. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri
kapsamında Koç Üniversitesi’nin tarihine iz bırakan 25 etkinliğin
sonuncusu olan organizasyonla birlikte çeyrek asır, Türkiye’de
örnek bir eğitim kurumu olarak dünyada saygıyla tanınmak hedefi
doğrultusunda geride bırakılıyor.

25. Yıl Kitabı: Bilimin Yolu
Koç Üniversitesi’nin kuruluşunun 25. yılını kutlamak üzere
yayımlanacak kitap; merak-heves, bağlantı, değişim ve miras ana
temaları üzerine kurgulandı. Okulun temel değerlerini yansıtan
bu başlıklar altında, 25 yıla damga vuran ve geleceğe ışık tutan
konular Koç Üniversitesi’nin kurucuları, Danışma ve Mütevelli Heyet
Üyeleri, akademisyenleri, öğrenci ve mezunlarının anlatımlarıyla
kitapta yer alacak.

Kule Dergisi 25. Yıl Özel Sayısı
Yayın hayatına 2002 yılında başlayan, Koç Üniversitesi'nin kurumsal dergisi
Kule’nin 25. Yıl Özel Sayısı okulun tarihine ışık tutuyor. Koç Üniversitesi’nin
mükemmeliyet merkezi olmak için gerçekleştirdiği yolculuğuna eşlik eden
dergide Kule’ye dair kapsamlı bir dosya, geçmiş sayılardan öne çıkan
haberler ve röportajlar da yer alıyor.
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KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NİN
KİLOMETRE TAŞLARI

2016
AKMED Koç Üniversitesi’ne katıldı.

2010
1992
1969

1997

Koç Üniversitesi’nin kuruluşu
yasal olarak kabul edildi.

1995

Koç Üniversitesi Mütevelli
Heyeti seçildi.

Vehbi Koç Vakfı kuruldu.

Tamer Şahinbaş Kurucu
Rektör olarak seçildi.

Koç Üniversitesi açıldı.

1990

Koç Üniversitesi uluslararası
değişim programları başladı.

Koç Üniversitesi ilk yüksek
lisans mezunlarını verdi.

Prof. Dr. Seha Tiniç Üniversite’ye
ilk Rektör olarak atandı.

1999
Fen Bilimleri
Enstitüsü
kuruldu.

2000
Rumelifeneri Kampüsü’nde
eğitim başladı.

Koç Üniversitesi ilk lisans
mezunlarını verdi.

Rumelifeneri Kampüsü
inşaatı başladı.

1996

Mühendislik Fakültesi ve Sağlık
Yüksekokulu kuruldu.

1998

Prof. Dr. Attila Aşkar
Rektör olarak atandı.

Sevgi Gönül Kültür
Merkezi açıldı.

Suna Kıraç Kütüphanesi açıldı.

1993

2001

2002
Kule dergisinin ilk sayısı
yayımlandı.

Hukuk Fakültesi ve Sosyal
Bilimler Enstitüsü kuruldu.

Sağlık Yüksekokulu ve Fen Bilimleri
Enstitüsü ilk mezunlarını verdi.

2003

Anadolu Bursiyerleri Programı
ilk mezunlarını verdi.

2004

KOLT kuruldu.

GLODEM kuruldu.

Koç Üniversitesi Yayınları açıldı.

2014

KOÇ-KAM açıldı.

2012

Popüler bilim web sitesi
Kurious yayına başladı.

KUYTAM kuruldu.

VEKAM Koç Üniversitesi’ne katıldı.

SANERC Koç Üniversitesi’ne katıldı.
Mühendislik Fakültesi ilk
mezunlarını verdi.

2005
ANAMED kuruldu.

2007
NASAMER kuruldu.

Tıp Fakültesi öğrenci almaya başladı.

Hemşirelik Yüksekokulu eğitim hayatına
fakülte olarak devam etmeye başladı.
Rahmi M. Koç Bilim Madalyası ödül
program hayata geçirildi.

KUTTAM açıldı.
KUASIA kuruldu.

Koç Üniversitesi ilk doktora
mezunlarını Fen Bilimleri
Enstitüsü’nden verdi.

Koç Üniversitesi araştırma
dergisi Fener yayın hayatına
başladı.

2006

Prof. Dr. Umran İnan
Rektör olarak atandı.

2009

Anadolu Bursiyerleri Programı
hayata geçirildi.

Sağlık Bilimleri
Enstitüsü kuruldu.

2011

KUTEM açıldı.

KÜREMER kuruldu.

KWORKS çalışmalara başladı.

KUAR açıldı.

2013

GABAM çalışmalara başladı.

2015

Zaman Kapsülü geleneği
başlatıldı.

2017

KOÇ ÜNIVERSITESI’NIN
YOLCULUĞUNA EŞLIK EDEN

KULE
DERGISI

Eylül 2002’de yayımlanan ilk sayısından bu
yana Koç Üniversitesi’nin mükemmeliyet
merkezi olmak için gerçekleştirdiği
yolculuğuna eşlik eden Kule dergisinin
geçmişine birlikte göz atalım...

Bundan tam 16 yıl önce, Koç Üniversitesi
neredeyse on yaşını geride bırakmaya
hazırlanırken yayına alındı Kule. Hedef; Koç
Üniversitesi camiasını birleştirmek, etkili bir
haberleşme kaynağı yaratmak ve okulun
mesajlarını herkese doğru bir şekilde ulaştırmaktı. Koç Üniversitesi’nin tarihinde bir ilk
olacak dergi için kollar sıvandı. Okulun on
yıllık öyküsünün kapsamlı olarak anlatıldığı
ilk sayı için öğrenci kulüplerinden, fakültelerden, enstitülerden, mezunlardan, Mezunlar
Derneği’nden, öğretim üyelerinden ve tüm
kampüsten haberler derlendi. İlk sayının
kapağı K, O, Ç ve Ü harflerine sahip çıkan
öğrencilerin keyifle ve güçlü bir inançla bu
harfleri bir araya getirme çabalarını yansıtıyordu. İlk sayının ardından gelen her yeni
dergi Koç Üniversitesi camiasının anılarını bir
araya getiren anlamlı bir arşiv oldu. Geçen 16
yılda yayımlanan 39 sayı, Koç Üniversitesi’nin
yolculuğuna da eşlik etti.

Dünden bugüne Kule

mezunlarla kurulan ilişkilerin önemine yer
verildi.

Her sayı bir dosya
Dosya sayfaları Kule’nin her daim hem Koç
Üniversitesi’nin hem Türkiye’nin hem de
dünyanın takipçisi olduğunun göstergesiydi. İlk sayıda Koç Üniversitesi’nin öyküsü
anlatılırken bir sonrakinde Üniversite'de
destek, dayanışma ve danışmanın önemine
dikkat çekildi. Ardından Koç Üniversitesi’nin
bulunduğu Sarıyer’e mercek tutuldu. İlk 20
sayıda Koç Üniversitesi’nin her bir bölümü/
birimi detaylı olarak anlatıldı. Daha sonra
Türkiye’nin gündemine odaklanan konulara
yer verilmeye başlandı. “Türkiye’den kadın
manzaraları”, “Üniversite ne için?”, “Anayasa, bilim ve özgürlükler”, “Yaşamın rehberi:
Etik”, “Merak ediyoruz ve soruyoruz”, “Zekâ”,
“Gelecek”, “İnternet”, “Kent ve hafıza” başlıkları Koç Üniversitesi öğrencileri ve öğretim
üyelerinin bu konulara dair düşüncelerini
Kule’de paylaşmalarını sağladı.

Değişim
Kule’nin 29. sayısı bir değişimi beraberinde
getirdi; 29. sayıyla birlikte değişen yüzü ve
yine dopdolu içeriğiyle okurlarının karşısına çıktı. 31. sayıdan itibaren Kule, Koç
Üniversitesi’nin kurumsal yayını olmanın
yanı sıra, dışarıdan okurların da merakla
beklediği bir mecra haline geldi. Türkiye’den
kadın portrelerine yer verilen kapağıyla da
oldukça dikkat çeken bu sayıdan itibaren
dosya konuları Kule’nin kapaklarına taşındı.

Kapaklar
İlk sayısında Koç Üniversitesi’ne keyifle ve
inançla sahip çıkan öğrencilerin yer aldığı kapak görselleri Kule’nin en çok dikkat
çeken yönlerinden biri oldu. Kimi zaman
Koç Üniversitesi’nin tarihine ve değişimine
tanıklık etmemizi sağlayan fotoğrafların kimi
zaman okul gündemine dair illüstrasyonların
kimi zaman da Dosya konusuna odaklanan
tipografik çalışmaların yer aldığı kapaklar,
Kule okurlarında merak uyandırdı.

Kule ilk sayıdan itibaren hem Koç Üniversitesi’ni
ve okulda uygulanan programları adım
adım tanıtan hem de okuldan son gelişmeleri okurlarına duyuran bir mecra oldu.
Her sayısına rektörün ve öğrenci konseyi
başkanının okurlara seslenişiyle başladı.
Kampüsten Notlar, Koç Üniversitesi’nin anlık
tanığı gibiydi; kültürel ve sanatsal etkinlikleri, spor faaliyetlerini, konferansları, okulda
ağırlanan misafirleri, mezuniyet törenlerinin
detaylarını, kampüsle ilgili yenilikleri, alınan
ödülleri ve nicesini bu sayfalardan okudu
Koç Üniversitesi camiası. Enstitüler ve fakültelerden son gelişmelerin her birine özel
sayfalarda yer verildi. Koç Üniversitesi’ndeki
eğlenceli etkinlikler Festivaller sayfalarında
yer alırken Mezunlar Derneği sayfalarında
bir yandan derneğin uygulamaları anlatıldı,
diğer yandan gerçekleştirilen etkinliklere ve
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Makaleler
Koç Üniversitesi’nin öğretim üyeleri
tarafından kaleme alınan makaleler
Kule'nin bilimsel meseleleri anlaşılır bir
dille aktaran popüler bilim sayfalarını
oluşturdu. Türkiye’nin ve dünyanın
gündemine yakından bakmamızı sağlayan makaleler, ilk sayıdan itibaren
Koç Üniversitesi’nin öğretim üyelerinin akademik dünyaya ve bilimsel
ilerlemelere sağladıkları katkıların
bir göstergesi oldu. Dosya konuları
kapsamında yazılan makaleler ise ilgili
konuya farklı disiplinlerin pencerelerinden bakılmasını sağladı.

Kule sohbetleri
Son beş sayıda yer alan, Koç
Üniversitesi’nin sunduğu geniş tabanlı
ve disiplinlerarası eğitim yaklaşımını
destekleyen Kule sohbetleri çeşitli
bölümlerden öğretim üyelerini bir
araya getirerek belirlenen konuyla
ilgili akademik sohbet etme olanağı
sundu. Ufuk açan bu deneysel sohbetler
sayesinde çeşitli konular farklı boyutlarda ele alınırken öğretim üyelerinin
birbirlerine yönelttiği sorular akademik
etkileşimi daha da artırmaya önayak
oldu. 35. sayıda Fizik, Tıp, Hukuk, Makine
Mühendisliği, Felsefe Bölümleri ve
İletişim Direktörlüğü'nden konuşma-
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Prof. Dr. Zeynep Aycan’ın 32. sayı için yazdığı “Üniversiteye Bütünsel Yaklaşım” başlıklı makaleden…

Bir mesleğe hapsolmamak
Günümüzde öğrenciler mezun olduklarında bir mesleği uygular hale gelmek
istiyor. İş dünyası da bunu arıyor. Mühendislik, tıp, hukuk gibi bazı alanlar kişiyi
mezun olduğu anda mesleğe entegre
edebiliyor. Ama diğer bölümler için böyle
bir durum söz konusu değil. Sadece tıp,
hukuk, mühendislik ve eğitim fakültesini
içeren bir üniversite de kurgulanamaz.
Psikoloji Bölümü’nü örnek alırsak, mezun
olduğu anda psikolog olmak değil ama
bu alanda kendini geliştirerek, deneyim
kazanarak mesleğe atılabileceği bir
temel yaratmak önemli. Genel kültürü
çok iyi, toplumda lider olabilecek vasıflara sahip, analitik düşünebilen özgüveni yüksek,
öğrenmeyi bilen ve seven bireyler yetiştirmek istiyoruz. Kişinin sadece kendi konusunda
uzmanlaşması ve konunun her türlü detayını derinlemesine bilmesi şart değil. Her bilgiye
ulaşabildiğiniz günümüzün elektronik erişim ortamında bizim bütün bilgiyi aktarmak
gibi bir iddiamız yok. Ama doğru bilgiyi yanlıştan ayırabilen, kendini geliştirmeye meraklı
kişiler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Tabii ki üniversite bilgi yaratılan, bilim üretilen bir kurumdur. Ancak öğretim kurumu olduğu kadar eğitim kurumu da olmalıdır. Eğitimin bütünsel
ve gelişim odaklı bir yönü vardır. Örneğin öğrencilerin kulüp faaliyetlerine katılması
da eğitimin bir parçasıdır. Bu nedenle üniversitelerin sağladığı ders dışı faaliyetleri çok
önemseyenlerdenim. Koç Üniversitesi de bunu önemsiyor. Çünkü öğrenciler bu faaliyetler
sırasında takım çalışmasını, proje yönetimini, kendini ifade etmeyi, iknayı ve daha birçok
şeyi öğreniyorlar.

Doç. Dr. Baler Bilgin’in 36. sayı için yazdığı “Zeki Tüketicilerin Kötü Tercihleri”
başlıklı makaleden…

Akıllı mı, zeki mi?
Günlük dilde zekâ
ile akıl arasındakine
benzer bir ayrım
üzerinden IQ ile
yeni geliştirilmekte
olan RQ (rationality
quotient) arasındaki önemli gördüğüm bir farktan
bahsetmek istiyorum. Zeki olduğunu düşündüğümüz
birçok insanın pek
de akıllı davranmadıkları durumlara
sıkça şahit oluruz.
Bunun tersine belki
daha seyrek de olsa
rast gelmişizdir.
RQ, çelişiyormuş
gibi görünen bu gözlemleri açıklamakta bizlere yardımcı olacak bir
ölçümdür. RQ, kişinin kendi düşünsel süreçlerinin ne kadar farkında
olduğunu ölçmeyi amaçlar. RQ’su yüksek kişilerin bu farkındalıklarının yüksek olması, karar mekanizmalarına hükmeden bilişsel kısa
yolların kararlar üzerindeki etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Bunun
daha akıllı kararlar alınmasını kolaylaştıracağı tahmin ediliyor. Yani
IQ’sunun düşük olması, kişinin zeki bile olsa akıllı kararlar vermede
zorlanabileceği ihtimalini doğurur.
Basit bir örnekle, onaylama önyargısı, kişilerin kendi beklentilerini
doğrulayan bilgiye yoğunlaşıp kolayca inanırken bu beklentileri
doğrulamayan bilgiyi göz ardı etme veya kuşkuyla bakma durumunu
açıklar. Bu içselleşmiş bilişsel eğilimin farkında olan yüksek RQ’lu
kişi, bilgiyi beklentisinden olabildiğince bağımsız değerlendirerek
objektif veriye dayalı daha akılcı kararlar verebilir. Henüz anlamlı bir
kıyaslama yapabilecek kadar insan RQ testini yapmadığı için, IQ puanı
gibi bir RQ puanı belirlenemiyor. Bu gerçekleşirse bebeklerin RQ’sunu
yükseltme iddiası taşıyan ürünlerin reklamlarını sıkça görmeye hazır
olun. Kişinin kendi düşünsel süreçlerine içgörüsü öğrenilebilir yöntemlerle artırılabileceğinden, RQ puanını yükseltmek IQ’ya göre daha
kolay olabilecektir. Ve eğer bu ürünler RQ’yu yükseltmekte gerçekten
işe yararlarsa bu, geleceğin tüketicilerinin çok daha akıllı tercihler
yapabileceklerini müjdeleyecektir.
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Sayı 37 / Bahar 2014

Prof. Dr. Michio Kaku’ya sorduk…

Bir sonraki kriz ne zaman olacak?
80 yıllık aralıklarla bir devrim gerçekleşiyor, balon gibi genişliyor ve sonunda patlıyor. Önce
buhar, sonra elektrik, ardından yüksek teknoloji. Dördüncüsü biyoteknoloji, nanoteknoloji
ve yapay zekânın birleştiği moleküler bilim olacak. Ancak bu teknolojiler henüz yeterince
gelişmemiş. Ama yine de birleşerek gelecek için servet yaratacaklar. Robot endüstrisi, otomobil endüstrisi kadar büyük olacak, herkesin bir sürü robotu olacak.

cılar merakı; 36. sayıda Tıp, Hukuk, Kimya ve
Biyoloji Mühendisliği Bölümleri öğretim
üyeleri zekâyı; 38. sayıda Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler, Bilgisayar Mühendisliği, Medya ve Görsel Sanatlar, Sosyoloji
Bölümleri öğretim üyeleri interneti; 39.
sayıda Psikoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi,
Medya ve Görsel Sanatlar Bölümleri öğretim üyeleri kent ve hafıza konusunu disiplinlerarası yaklaşımla Koç Üniversitesi’nde
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bulunan Kule'nin yedinci katında masaya
yatırdılar.

Röportajlar
Öğrenci, öğretim üyesi, mezun, akademisyen ve yolu Koç Üniversitesi'nden geçen
yazar, çizer, sanatçı ve sporcularla yapılan
röportajlar Kule’nin olmazsa olmazları arasındaydı. Kimler yer almadı ki bu
sayfalarda? Prof. Dr. İonna Kuçuradi’den

Prof. Dr. Michio Kaku’ya, hocaların hocası
Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’tan, sosyal
bilimlerde öncü kadınlardan Prof. Dr.
Çiğdem Kağıtçıbaşı’na, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan’a, usta
oyuncu Yıldız Kenter’den sevilen müzisyen
Bülent Ortaçgil’e, gerçekleştirdiği eğitimlerle ülkemizde önemli yer edinen Prof.
Dr. Üstün Dökmen’e kadar birçok konuğu
ağırladı Kule.

Dosya sayfaları
Kule’nin her
daim hem Koç
Üniversitesi’nin
hem Türkiye’nin
hem de dünyanın
takipçisi
olduğunun
göstergesiydi.

Sayı 34 / Yaz 2012

Prof. Dr. İonna Kuçuradi’ye sorduk…

Etik günümüzde epey yaygın hale gelen bir sözcük; tıp etiği,
siyaset etiği, basın etiği kulağımıza sıkça çarpan ifadeler.
Etiği meslekileştirerek kısmileştirme eğilimiyle "etik" sözcüğü
ne anlam ifade diyor? Ve tüm bu kısmi etiklerin üzerinde
onları kapsayan daha genel bir "etik" var mıdır? Varsa, bunu
nasıl tanımlarsınız?
Meslek “etikleri” yazılı norm bütünlerinden oluşur. Ama ahlakları oluşturan kültürel norm bütünlerinden farklı olarak bunlar genel/evrensel normlar olmak iddiasındadır. Yani o mesleği
kim, nerede yaparsa yapsın, onu bu normlara uygun yapması gerekir. Başka bir deyişle,
felsefenin bir alanı olarak etik ile meslek etikleri aralarındaki fark bir genellik-özellik meselesi
değildir.
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Mezunlar neler dedi?
Mezun olan bir öğrencinin Koç Üniversitesi ailesinden hiçbir zaman ayrılmadığı ve mezunların bu camianın önemli bir parçası olduğu Kule
dergisinde her zaman vurgulandı. Bunun en önemli göstergesi dergide yer alan mezun röportajları oldu. Gerek aldıkları eğitimle gerek Koç
Üniversitesi’yle gerekse mezun olduktan sonra yaptıklarıyla ilgili defalarca konuk oldular mezunlar Kule’nin sayfalarına. Kule’nin 39 sayılık
yolculuğunda sorularımızı yanıtlayan Koç Üniversitesi mezunlarından bazılarını 25. Yıl Özel Sayımızın sayfalarına yeniden taşıyoruz.

Mezunları Koç Üniversitesi’ni Kule’ye anlatıyor…
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Potansiyelini keşfetme fırsatı veriyor

Yepyeni hedefler belirlememi sağladı

Ferit Uçar

Ufuk Akçiğit

Matematik ve Ekonomi Bölümü Çift Anadal - 2002 Mezunu

Ekonomi Bölümü - 2003 Mezunu

Koç Üniversitesi’nde okuduğum süre boyunca kendimi çok
şanslı biri olarak gördüm. Koç Üniversitesi’ne giren Ferit
ile bu okuldan çıkan Ferit arasında çok fark var. Ancak bu
bana özgü bir durum değil sanırım. Bütün arkadaşlarımda
da benzeri bir değişim olduğunu düşünüyorum. Bu okulda
öğrencilere kendini daha iyi tanıma ve ifade edebilme,
potansiyelini keşfetme fırsatı veriliyor. Koç Üniversitesi’ne
girmeden önce yurtdışına gitmeyi ya da doktora yapmayı
aklımın ucundan bile geçirmiyordum. TOEFL’dan geçebileceğimi bile düşünemiyordum. İngilizce’de başarısız olursam
acaba hangi okula gitsem diye ciddi ciddi düşünmüştüm. Koç
Üniversitesi’nin bana kazandırdığı vizyon hakikaten çok geniş.

Koç Üniversitesi bana kesinlikle çok fazla şey kattı. Bu okul
sayesinde sadece bir yılda hayal bile edemeyeceğim seviyede
İngilizce öğrendim. Bunun yanında beş yıl boyunca uluslararası
arenada tanınan, Türkiye’nin en iyi hocalarından eğitim
almak son derece önemliydi
benim için. Üstelik okulumuzdaki
akademisyenler kapılarını sonuna
kadar açık tuttular bize. Bütün
bu faktörler hayatımda yepyeni
hedefler belirlememi sağladı,
bende akademik hayata karşı
büyük bir ilgi uyandırdı. Koç
Üniversitesi meyvelerini
öğrencilerine cömertçe sunan
zengin bir bahçe. Bana beş yıl
boyunca sadece o meyveleri
toplamak kaldı.

Üstün nitelikli eğitim
Güniz Çelen
Executive MBA - 1995 Mezunu

Koç Üniversitesi’nin Executive MBA Programı’nın bana öğrettiği en önemli şey, evrensel liderliğe
soyunma şansım olduğu duygusuydu. Bana müthiş bir özgüven verdi. Bu açıdan çok şanslıydım.
Bence Koç Üniversitesi’nde çok üstün bir eğitim var.

Bana
özgüven
aşıladı
Şadiye Levza
İşletme Bölümü
1998 Mezunu

Koç Üniversitesi’nde
aldığım işletme eğitimi yaptığım meslekte
her anlamda işime yarıyor. Üniversitem bana büyük bir
özgüven aşıladı. Bizler Koç Üniversitesi’ne girdiğimizde
birer çocuktuk, mezuniyetin ardından birer yetişkin
olduk. Karakterimizin oluşmasında ve şekillenmesinde
Koç Üniversitesi’nde aldığımız eğitim çok önemli bir
rol oynadı. Üniversite'nin yurdunda hayatımın en güzel
günlerinin geçtiğini her zaman söylerim. Çok güzel arkadaşlıklar kurduk. Halen en çok görüştüğüm arkadaşlarım
Koç Üniversitesi mezunlarından oluşuyor.

Koç Üniversitesi mezunu olmanın gururu
Gaye Akçimen
İşletme Bölümü - 2007 Mezunu

Koç Üniversitesi’nde hayatımın en güzel beş senesini geçirdim.
Beni hayata tam anlamıyla hazırladığını düşündüğüm bu beş sene,
göz açıp kapayıncaya kadar geçti, gitti. Yoğun ve zorlu akademik
yaşantının yanı sıra, kişiye verdiği özgürlük, bireysel yetkinlikleri geliştirebileceğiniz canlı sosyal yaşantısıyla Koç Üniversitesi’nin bana
çok şey kattığını düşünüyorum. Koç Üniversitesi’nde okuyorum,
demenin gururunu yaşadım hep. Bundan sonra Koç Üniversitesi
mezunuyum, demenin gururunu yaşayacağım.

Mezunları Koç Üniversitesi’ni Kule’ye anlatıyor…

Yurtdışından gelen akademisyenleri dinleme imkânı
Işık Önay
Hukuk - 2007 Mezunu

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde amaç, yabancı dil bilen, uluslararası işlerde çalışabilecek hukukçular yetiştirmek. Bu amaç doğrultusunda da özel hukuk alanına daha
çok ağırlık veriliyor ve derslerin çoğu İngilizce olarak yapılıyor. Fakültemizin kanımca
en büyük avantajı öğrenci sayısının az olması. Bu hem derse katılıma hem de hocalarla olan ilişkilerde olumlu etki yaratıyor. Bir diğer avantaj da birçok dersi yurtdışından
gelen profesörlerden dinleme imkânı bulmamızdı.

Ekonomik dengeleri tartabilecek
vizyona sahip oldum

Koç Üniversitesi
bir aile gibi

Burcu Çetinkaya
Ekonomi Bölümü - 2005 Mezunu

Rakel Delevi
Uluslararası İlişkiler ve
Psikoloji Bölümü Çift
Anadal - 2003 Mezunu

Kule

Sayılarla

Öğrencisi olduğum okula hoca olarak dönmek hem nostaljik hem
de çok mutluluk veren bir deneyimdi. Bana göre Koç Üniversitesi, bir aile gibi. Bir hoca için, eski bir öğrencisinin okulda ders
verdiğini görmesi bir ailenin çocuklarının başarılarıyla gurur duymasına benzetilebilir. Koç Üniversitesi’nin başarılarımdaki katkısı
çok büyük. Koç Üniversitesi’ndeki imkânlar, değerli hocalarımızın
destekleri beni motive etti, hedeflerimi daha iyi belirlememe
yardımcı oldu. Mesleki başarılarımın çoğunu Koç Üniversitesi
Psikoloji Bölümü'nden aldığım eğitime borçluyum.
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Yayına başlama tarihi

Rallide uluslararası kapıları açabilmem, sponsorlarla görüşürken onların
bakış açısını anlayabilmem açısından eğitimim bana büyük yarar
sağladı. En önemlisi de
ciddi bütçeler gerektiren
uluslararası şampiyonalarda yarışırken ekonomik açıdan dengeleri tartabilecek, doğru ortakları
düşünebilecek bir vizyona sahip oldum.

Eylül 2002

1.675 sayfa

39 sayı

23 dosya
konusu

Gerek aldıkları eğitimle gerek Koç Üniversitesi’yle gerekse mezun olduktan
sonra yaptıklarıyla ilgili defalarca kez konuk oldular mezunlar Kule’nin
sayfalarına.

Entelektüel
gelişimimin
ekseninde Koç
Üniversitesi var
Kerem Tınaz
Tarih ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü Çift
Anadal - 2010 Mezunu

Koç Üniversitesi’nde
birbirinden değerli
beş sene yaşadım. O
beş sene içindeki entelektüel ve manevi gelişimimin ana
eksenini, zaten Koç Üniversitesi oluşturuyor. Dolayısıyla
üniversitemin bana kattıklarını tek tek parçalara ayırarak
anlatmak gerçekten zor. Kampüs hayatı boyunca birbirinden güzel anılarım ve farklı deneyimlerim oldu. Aldığım
eğitim, önüme her alanda yeni kapılar açarak daima daha
ileriye gitmemi sağladı.

70 mezun
konuk

5 Kule
sohbetine
katılan 21
akademisyen

Koç Üniversitesi’nin bizi pişirdiğinin kanıtı
Refika Birgül
Psikoloji Bölümü - 2002 Mezunu

Koç Üniversitesi’nde aldığım eğitimin bana o kadar çok katkısı var
ki… Her şeyden önce Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı’dan ders almış
olmak, üniversite hayatına bedel! Sami Gülgöz ve Aylin Küntay’dan
çok şey öğrendim. İlk rektörümüz Seha Tiniç ve eşiyle beraber
okulumuzdaki ilk organizasyonları gerçekleştirdik. Mehmet Celayir
ve Ayhan Söyler için şunu söyleyebilirim: Siz onlara doğru bir adım atarsanız
onlar size beş adım yaklaşır. Kısacası
öğrencilik yıllarım böyle değerli insanlarla bir arada geçti. Mezuniyetimin
ilk haftasında da işe başladım. İkinci
hafta bir baktım ki her şeyi halledebiliyordum. Bu, Koç Üniversitesi’nin bizi
pişirdiğinin bir kanıtıydı.

117
makale

11 sergi/
müze
tanıtımı

138
röportaj

Koç
Üniversitesi
Yayınları’ndan
23 kitap
tanıtımı
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Geçmiş zaman olur ki…
2002-2003 yılları arasında Öğrenci Konseyi Başkanlığı yapan ve Kule'nin
ilk sayısında Konsey Başkanı olarak giriş yazısına imza atan Şükrü
Altuntaş 2003 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun
olduktan sonra neler yaptığını anlatıyor.

Koç Üniversitesi’nden mezun olduktan
sonra neler yaptınız?
Mezun olur olmaz Procter & Gamble'da satış
temsilcisi olarak çalışmaya başladım. Daha
sonra sırasıyla British American Tobacco,
Ülker ve Samsung / Cheil firmalarında
çalıştım. Yurtiçi ve yurtdışında çok farklı
tecrübeler edindim. Samsung / Cheil
Perakende Direktörü’yken profesyonel
hayatımı noktalama kararı alıp 2014’te
kendi girişimim olan perakende deneyim
ajansı Retport’u kurdum. Hemen arkasından 2017 yılında Retsolid’i ve İngiltere’de
de Retport şirketlerini hayata geçirdim.
Ailemi önceliklendirmem gereken bir
dönemde, memleketim Denizli’ye geri
dönme kararı alıp aile firmamız Altuntaş
Baharat’ta Satış Pazarlama Direktörü
olarak çalışmaya başladım. Bir yandan da
İstanbul ve yurtdışı şirketlerindeki Yönetim Kurulu Üyeliği ve CFO görevlerime
devam ediyorum. Sık sık seyahat ediyorum. Yeni bir sayfa açtığım şu dönemde,
hem elimdeki işlerimi sorunsuz yönetmeyi hem de yeni işimle ilgili öğrenme
sürecini sürdürüyorum. Hayata bazen
kısa molalarla ara verip elimden geldiğince
tempomu düşürmeye çalışıyorum. Çalışmayı
çok seviyorum ve kesinlikle emeklilik ya da
güneye yerleşme planlarım yok.
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Koç Üniversitesi Öğrenci Konseyi’nin
başkanlığına getirilmenizle ilgili süreci
anlatabilir misiniz?
Konsey ben okula girmeden çok daha önce

kurulmuş bir yapıydı. 2002 yılında adaylığımı
koyup 2002-2003 yıllarında hiç alakam yokken kendimi Konsey Başkanlığında buldum.
Arkadaşlarım bana inandı. Bir de unutma-

mak lazım, çok sıkı bir seçim kampanyası
gerçekleştirmiştik.
O dönemde göreviniz kapsamında yaptığınız
çalışmalar hakkında bizi bilgilendirir misiniz?
Öğrenci Konseyi ekibi olarak Koç Üniversitesi’nin
burslu öğrencileri ve o senelerde yeni
kurulan Hemşirelik Yüksekokulu’yla ilgili
aktivitelere yoğunlaşmıştık. Elimizden geldiğince öğrencilerin sesi olmaya çalışıyorduk.
Herkesi memnun edemedik tabii ki… Ama
en azından inandığımız değerleri korumak
ve süreçleri yönetmek adına elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum.
Öğrenci Konseyi’nin Koç Üniversitesi
öğrencilerine katkılarıyla ilgili gözlemle-

rinizi paylaşır mısınız?
Konseyin gücü, temsil edilen sınıfların ve
öğrencilerin farklılıklarından geliyor. Sınıf
temsilcilerinin her birinden farklı öneriler,
şikâyetler geldikçe Öğrenci Konseyi bunlara
değinebiliyordu. Birçok farklı okulda altyapı
gibi daha büyük sorunların bizim okulumuzda olmaması tabii ki büyük avantajdı.
Biliyorsunuz Koç Üniversitesi 25. yılını
kutluyor. Bunun hakkında neler düşünüyorsunuz?
Ben okulumla her zaman gurur duydum. 25
yıl bir üniversite için ciddi bir zaman demek.
Koç Üniversitesi geleneklerine bağlı ve
mezunlarıyla ilişkilerine çok önem veren bir
okul. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle bursa

ihtiyacı olan öğrencilerin eski mezunlar
tarafında desteklenmesi ise şahane bence!
Dönem arkadaşlarımızın çoğu uluslararası
şirketlerde üst düzey yönetici durumunda,
okulumuzun bize yarattığı çevre ise paha
biçilemez.
Kule dergisi hakkında neler düşünüyorsunuz?
Hâlâ tüm kopyaları saklıyorum.
Kule dergisi Koç Üniversitesi’nin 25.
yılına özel bir sayıyla Koç Üniversitesi
Camiası’yla buluşacak. Okurlarımıza vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Bu ailenin bir parçası olmanın gururunu
yaşadığımı belirtmek istiyorum.

Koç Üniversitesi’ndeki günlerinizden aklınızda kalanları bizimle paylaşır mısınız?
Öğrencilik yıllarım kimseyi üzmeden türlü türlü saçmalıklar ve komik anılarla dolu. Hem İstinye hem de Rumelifeneri Kampüsü’nde
okumuş dönemdik ve sınıflarımız 10-15 kişiydi. Hocalarımız yoklama alma ihtiyacı bile duymazdı. Fakültemizde değerli hocalarımızın
alanında uzman profesyonel kişiler olmasının avantajını çok sonra anladım. Sadece teorik bilgiler değil, hayatla ilgili verilen dersler ve
çıkarımlar da daha sonra çok işime yaradı. Bir de dönem arkadaşlarımdan Simgül ve Didem’ i hayatım boyunca unutamam. İkisi beni
zorla ders çalıştırıp, konuları tek tek anlatıp sabır göstermeseydi, o kadar kolay mezun olmayabilirdim.
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Kimler geldi, kimler geçti?
Koç Üniversitesi geçtiğimiz 25 yılda hem Bahar Şenliklerinde hem de çeşitli kültür
sanat etkinliklerinde birçok ünlü ismi ağırladı. Bu isimler arasında süper star Ajda
Pekkan da vardı, mega star Tarkan da, ünlü komedyen Cem Yılmaz da, kitapları çok
satanlar arasında yer alan sosyolog Stefano D’Anna da…

Bahar Şenlikleri, Koç Üniversitesi’nin çeyrek
asırlık yolculuğuna 18 yıldır eşlik ediyor. 19952008 yılları arasında Bahar Festivali adıyla
düzenlenen daha sonra bir şenlik havasına
bürünen bu etkinlikler, Sosyal Aktiviteler
Kulübü tarafından organize ediliyor. Sabahın
ilk ışıklarına kadar süren, ödüllü yarışmalara
ev sahipliği yapan ve katılımcılara oldukça
eğlenceli saatler yaşatan bu etkinliklere
şimdiye kadar kaç kişinin katıldığını söylemek
zor olsa da Bahar Şenliklerinin yüz bini aşkın
katılımcıyı ağırladığını söylemek mümkün.
Şenliklerde eğlencenin dozunu daha da
artırmak için konser veren isimlerden bazıları
şöyle: Ajda Pekkan, Athena, Bedük, Bengü,
Büyük Ev Ablukada, Duman, Edis, Ezhel,
Göksel, Gripin, Gogol Bordello, Hande Yener,
Jehan Barbur, Kenan Doğulu, Kosheen,
Mabel Matiz, Mahmut Orhan, MFÖ, Mor ve
Ötesi, Nil Karaibrahimgil, Ozan Çolakoğlu,
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Pamela, Sertab Erener, Sezen Aksu, Shantel,
Sıla, Tarkan, Teoman, Triggerfinger.
Kültür sanat etkinlikleri sadece Bahar Şenlikleriyle sınırlı değildi. Koç Üniversitesi, ulusal
ve uluslararası birçok konuğu ağırlamayı
da ihmal etmedi. Tabii ki bu isimleri tek tek
sıralamak mümkün değil ancak aklımıza
gelenlerden bazılarını hatırlatmak istiyoruz. 2004’te komedyen Cem Yılmaz’ın Koç
Üniversitesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle

keyifli bir sohbet gerçekleştirmesi unutulmayan anlardan biriydi. 2005’e uzandığımızda
sevilen karikatüristler Erdil Yaşaroğlu ve Yiğit
Özgür’ün Koç Üniversitesi’nde olduklarını
görüyoruz. Yazdığı kitaplarla, televizyon
programıyla ve özellikle gerçekleştirdiği
eğitimlerle ülkemizde önemli bir yer edinen
Prof. Dr. Üstün Dökmen 2006’da; oyuncu
Özgü Namal 2008’de; ekonomist, sosyolog
ve Türkiye’de çok satan “Tanrılar Okulu”
kitabının yazarı Stefano D’Anna 2010’da Koç

Üniversitesi’ndeydi. Okulun ağırladığı isimler
sadece bunlardan ibaret değildi tabii. Konser
vermek için gelen ve Kule'nin sayfalarına
taşınan isimler arasında kimler vardı kimler?
Bülent Ortaçgil, Gülsin Onay, Fuat Güner,
Elif Çağlar, Burhan Öçal bunlardan sadece
bazıları…
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Koç Üniversitesi'nin geçtiğimiz 25 yılından nostalji dolu
anılarını Kule'nin eski sayılarından derledik...
Tiyatro Günleri gelenekselleşiyor
İlki 9-16 Mayıs 2002 tarihleri arasında yapılan Koç Üniversitesi Tiyatro
Günleri’nin ikincisi 2003 yılında Mayıs ayında düzenlenerek gelenekselleşme yolundaki ilk adımını attı. Tiyatro Kulübü tarafından 5-12
Mayıs 2003’te düzenlenen 2. Koç Üniversitesi Tiyatro Günleri, Koç
Üniversitesi’nden oyuncuların ve İstanbul’dan sekiz üniversitenin
oyunlarıyla, tiyatrocu, yönetmen ve yazarların katıldığı söyleşilerle,
çeşitli atölye çalışmalarıyla, partiler ve konserlerle dolu geçti. 2. Koç
Üniversitesi Tiyatro Günleri’ne Yunanistan’dan bir üniversitenin amatör
tiyatro topluluğu da davet edildi.

(Sayı 3 / Mart 2003)

Koç Üniversitesi’nde ilk optik gösterisi
29 Nisan 2003’te Koç Üniversitesi’nde yapılan ilk optik gösterisi, Dr. Hakan
Ürey’in önderliğinde gerçekleştirildi. Okulun öğrencilerine yönelik olan
gösterinin çıkış noktası, Sarıyer’deki orta dereceli okullarda gönüllü
dersler vererek eğitime katkıda bulunmaktı. Bu amaç doğrultusunda
gerçekleştirilen ilk gösteri Koç Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleriyle paylaşıldı. Katılım beklenenin üstündeydi. Gösteride en temel optik
ilkelerinden en karmaşık olanlarına kadar çeşitli optik olayları gündelik
hayattan örnekler verilerek açıklandı. Bu nedenle kullanılan materyaller,
prizma ve mercek gibi basit optik gereçlerden güçlü lazerler ve grater gibi
teknolojik gereçlere kadar çeşitlilik gösterdi. Gösteri süresince yapılan
deneyler, açıklanan prensipler ve birçok izleyicinin ilk defa görme fırsatı
bulduğu değişik optik gereçler oldukça ilgi uyandırdı.
(Sayı 4 / Haziran 2003)
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Koç Üniversitesi mezunu ilk
hemşireler
1999-2000 eğitim yılında ilk öğrencilerini kabul eden Koç
Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu’nun ilk mezunları 28 Mayıs
2003’te törenle rozetlerini taktılar ve ant içtiler. Törende,
Türkiye’de hemşireliğin öneminin anlaşılmasına ve geliştirilmesine büyük katkı sağlayan Semahat Arsel de bir konuşma yaptı.
Konuşmasında hemşireliğe verdiği değeri anlatan Arsel, genç
mezunlardan mesleklerine sahip çıkmalarını istedi. Mezuniyet heyecanının yaşandığı törende, hem öğrencilerin hem
akademisyenlerin hem de velilerin mutlulukları gözlerinden
okunuyordu. Öğrenciler adına konuşan Hande Müsellim, okulda geçirdikleri dört yılın kendilerine çok şeyler kazandırdığını
ifade ederek, “Bizden beklenenleri başarıyla gerçekleştireceğiz.
Üstümüze düşen görevlerimizin farkındayız.” dedi.
(Sayı 4 / Haziran 2003)

10. yıl böyle kutlandı
Bilimin sınırlarını ilerletmek ve insanlığa hizmet etmek misyonuyla 4 Ekim 1993
tarihinde öğrenime başlayan Koç Üniversitesi, 2003-2004 eğitim yılı süresince
çeşitli etkinliklerle onuncu yılını kutladı. Akademik, sosyal ve sanatsal aktivitelerden
oluşan 10. yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler 3 Ekim 2003’te Çelik
Kasapoğlu, Erdem Erdoğlan ve Ümit Daşdöğen’in konseriyle başladı. Türkiye’de ilk
defa organize edilen konserde tenorlar, Oğuz Özan yönetimindeki 40 kişilik Perafoni
Senfoni Orkestrası eşliğinde sahnedeydi. Koç Üniversitesi’nin kurulduğu 90’lı yılların
müziklerinin eşlik ettiği etkinlikte okulun mezunlarından DJ Hakan Henry, elektronik
müzikle geceye katılanlara keyifli anlar yaşattı.
(Sayı 6 / Aralık 2003)

Diplomat Konuşmacılar
Serisi’ne büyük ilgi
(Sayı 12 / Haziran 2005)

Kürek Takımı’nın ilk başarısı
Bir buçuk yılı aşkın süre harcanan emekler ve araştırmalar sonucu
kurulan Koç Üniversitesi Kürek Takımı, 29 Ekim 2004’te Kadir Has
Üniversitesi ev sahipliğinde Haliç’te yapılan Cumhuriyet Kupası’na
katıldı. Takımın katıldığı bu ilk resmi yarışta Koç Üniversitesi’ni Faik
Can Meral, Onur Akatlar, Erdem Şişmangil ve Sancar Ayalp’ten oluşan dört kişilik ekip temsil etti. Koç Üniversitesi Kürek Takımı, altı
ekibin katıldığı yarışı Kocaeli Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi
A ve B ekiplerinin ardından dördüncü olarak bitirdi.

Diplomasi, uluslararası ilişkilerin merkezinde yer alan bir konudur. Hem klasik olarak
baktığımızda hem de modern anlamda
uluslararası ilişkiler dediğimizde aklımıza
gelen bir kavramdır. Koç Üniversitesi’nde
Diplomat Konuşmacılar Serisi, Prof. Dr. Atila Aşkar’ın desteğiyle başlatıldı. İlk olarak İsveç Başkonsolosu Ingmar Karlsson davet edildi. Diplomat
Konuşmacılar Serisi’ne öğrenciler ilk toplantıdan itibaren büyük ilgi
gösterdiler. İkinci konuk, ABD Başkonsolosu David Arnett’ti. Daha sonra
Fransa Büyükelçisi Paul Poudade ve İngiltere Büyükelçisi Peter Westmacott ağırlandı. 2005’te İstanbul’un Yunanistan Başkonsolosu olarak
görev yapan Aleksis Alesksandris de davet edilenler arasında yer aldı.

(Sayı 10 / Aralık 2004)

Türkiye’nin en büyük dans yarışması Koç Üniversitesi’nde
yapıldı
Türkiye’nin en büyük dans yarışması SPICA İstanbul Open Dans Şampiyonası’nın beşincisi Koç Üniversitesi Dans Kulübü’nün
ortaklığıyla, 23 Nisan 2005’te Semahat Arsel Spor Salonu’nda yapıldı. Cha-cha, samba ve jive gibi uluslararası dans kategorilerinden oluşan elemelerin ardından, yarı finalde Rumba dansları da yarışmaya eklendi. 40 çiftin yarıştığı şampiyonada
eğlenceli saatler yaşandı. Almanya, Bulgaristan ve Türkiye'den katılım sağlanan, aralarında eski dans şampiyonlarının da
bulunduğu ve katılanları dünyanın en önemli hakemlerinin değerlendirdiği SPICA 5. İstanbul Open Dans Şampiyonası’na
Bulgaristan’ın Şumnu şehrinden beş çiftten oluşan Çocuk Dans Grubu gösterileriyle katıldı. Ayrıca İngiltere’nin dünya şampiyonu dansçılarından Evengy Smagin ile Rachel Heron ve break dans grubu birer gösteri yaptılar.
(Sayı 12 / Haziran 2005)
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1. Uluslararası Fizik Konferansı
Koç Üniversitesi’nde yapıldı
Koç Üniversitesi’nde 20-22 Haziran 2005 tarihleri arasında düzenlenen 3. Uluslararası
Kuantum Fiziği Çalıştayı’nda 22 farklı ülkeden 70 bilim insanının bir araya gelmesiyle
Koç Üniversitesi’nde düzenlenen ilk uluslararası fizik konferansı gerçekleştirilmiş oldu.
Konuşulan konular arasına rezonansların matematiksel yapısının incelenmesinin
de eklenmesiyle etkinliğe fizikçilerin yanı sıra, matematikçiler de katıldı. Çalıştayda
sırasıyla Kasım 2005'te Güney Afrika'daki Stellenbosch Üniversitesi'nde ve 2006 yazında
İtalya'nın Bologna Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinlikler planlandı. Etkinlik, Koç
Üniversitesi’nin uluslararası katılımcılara tanıtılmasına da hizmet etti.
(Sayı 13 / Eylül 2005)

İstinye Kampüsü’ne görkemli veda

KU Store açıldı
1996 yılında Koç Üniversitesi’nin ilk mezunlarının büyük bir hassasiyetle, cesur ve
hevesli çalışmalarıyla kurulan Mezunlar
Derneği’nin hayata geçirdiği en önemli
projelerden biri KU Store’un açılmasıydı. 19
Mayıs’ta faaliyete başlayan ve Koç Üniversitesi logolu ürünlerin satıldığı hediyelik
eşya mağazası KU Store’un resmi açılışı, 24
Haziran 2006’da 2006 mezunlarının yanı
sıra, dönemin Koç Üniversitesi Mütevelli
Heyeti ve Danışma Kurulu üyeleri, Koç
Üniversitesi akademik ve idari çalışanları
ile çok sayıda davetlinin de bulunduğu
Mezuniyet Töreni’nde gerçekleştirildi.
(Sayı 17 / Eylül 2006)
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90’lı yılların başlarında “Türkiye’nin en iyi, dünyanın sayılı” üniversitelerden birini kurma yolunda bir kibrit fabrikasını mükemmeliyet merkezine dönüştürme fikriyle atıldı Koç
Üniversitesi’nin temelleri. Koç Üniversitesi İstinye Kampüsü, ilk öğrencilerine kapılarını 1993’te
açtı. Suzy’s Cafe’siyle, Kantin’iyle, Koçbank’ıyla, Mavi ve Bej Amfi’siyle, Bookstore’uyla, sabahlanan kütüphanesiyle… Yemekhanesiyle, kauçuk zeminli ve fitness center’lı spor salonuyla…
Ders yapılabilen çardaklarıyla, mis kokulu ağaçların altında uzanılan çimleriyle... Az sayıda
öğrencisiyle, herkesin birbirini tanıdığı bir kampüs.
Öğrenci Konseyi kuruldu önce, ilk kulüpler kuruldu sonra. Konuşmacılar getirildi çokça. Belki birçok
“ilk aşk” yaşandı. Spor başarıları elde edildi daha ilk yıllarda. “İş garantili üniversite” diye haberler
çıktı, “kişi başı ortalama 2,5 iş teklifi”yle. İkinci el kitaplar satıldı ilk kez. İlk Bahar Festivali orada düzenlendi. Sonra ilk mezunlar verildi. İlk Mezuniyet Töreni yapıldı. Ve ilk mezunlar, Mezunlar Derneği’ni
kurdular. Sonra hüzünlü bir veda edildi eski kampüse, İstinye’ye, ilk göz ağrısına… Birçok “ilk”e imza
atılan, “küçük ama samimi” kampüse. Orayı görenler, orada en az bir yıl okuyanlar bile, kendilerini
şanslı hissettiler hep. Hep iyi bahsedildi İstinye’den. İyi anılar vardı sanki orada hep. İstinye’nin yeri
ayrıydı onlar için, yerini doldurmak zordu anılarının. 90’lı yıllara iz bırakan kampüs, Rumelifeneri
Kampüsü’ne taşınırken görkemli bir vedayı hak ediyordu. Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği
üzerine düşen görevi yaptı ve “2007’ye merhaba” demek bahanesiyle 23 Aralık 2006’da bir
veda partisi düzenlendi. Tüm öğrenciler ve tüm mezunlar İstinye’de buluştular.
(Sayı 18 / Aralık 2006)

Koç Üniversitesi’nde ilk matematik olimpiyatı
17-18 Mart 2007’de Koç Üniversitesi tarihinde ilk kez lise öğrencilerine yönelik
bir Matematik Olimpiyatı gerçekleştirildi. Bilim Topluluğu tarafından hayata
geçirilen İstanbul Liselerarası Matematik Olimpiyatı, bu özelliğiyle Türkiye’de
gerçekleştirilen matematik olimpiyatları arasında bir ilk oldu. ÖSS ve TÜBİTAK Matematik
Olimpiyatları’ndaki başarı sıralamasına göre İstanbul’daki liseler arasından belirlenen
43 liseden 172 öğrenci organizasyona yarışmacı olarak katıldı. Yarışmacılara yöneltilen
soruların hazırlanması için Koç Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bir komite
kuruldu. Ödül töreni ise Sevgi Gönül Oditoryumu’nda düzenlendi.

(Sayı 19 / Mart 2007)

KÜ havuzu açıldı
Koç Üniversitesi havuzunun açılışı, 2007 Mezunlar Günü'nde gerçekleştirildi. Futbol sahasının yanında yer alan, orman manzaralı, yanında ayrıca
güneşlenmek için geniş bir çim alan bulunan havuzun mezunlar tarafından
da kullanılabilecek olması sevinçle karşılandı. Havuzun Koç Üniversitesi
mezunları için bir buluşma noktası olabileceği göz önünde bulunduruldu.

(Sayı 20 / Haziran 2007)

Language Fest ilk kez Koç
Üniversitesi’nde
Language Fest ilk kez 10 Mayıs 2008 tarihinde Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Festivalin amacı, öğrencilere
kültürel zenginliklerle dolu bir ortamda eğitim aldıklarını renkli bir
şekilde göstermekti. Geniş katılımla gerçekleştirilen festivalde Koç
Üniversitesi’nin lisans programları tanıtıldı. Ayrıca, Flamenko İstanbul Derneği İspanyolca şarkılar söyleyip Flamenko gösterisi yaptı.
Ardından Alman Lisesi Modern Dans Kolu, güzel danslarıyla festivali
renklendirdi. Festival sonunda yapılan piyango çekilişindeyse öğrenciler sürpriz hediyeler kazandılar.
(Sayı 24 / Haziran 2008)
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Yeni Rektör Umran İnan göreve başladı
Bayrağı Prof. Dr. Atilla Aşkar’dan devralarak 1 Eylül 2010’da göreve başlayan Koç Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, 36 yıl aradan sonra yeni bir misyonla Türkiye’ye dönmenin heyecanını
yaşarken Kule'nin 28. sayısı için yapılan röportajda şunları söyledi: “Kendimi rektörlük için hazır
hissediyorum. Çabuk karar vermeyi seven bir insanım. Karar verip yola çıktığımda bu doğru yol
değilmiş diyerek geri dönüp başka yönde ilerleyebilme cesaretini gösteririm. Çünkü kendime
güveniyorum. Her vakayı içeriğine göre detaylı olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.
Üniversite çağı, gençlerin en iyi şekilde geliştirildiği, yönlendirildiği ve yapılandırıldığı yıllardır.
Yapıcılık, toplumsal sorumluluk, etik düzeyler, beceriklilik, iş bitiricilik, alçak gönüllülük vb. hep
üniversitede öğrenilir. Vehbi Koç gibi bir dünya insanının kurduğu Koç Üniversitesi Türkiye’nin
incisidir. Bütün çalışanlarımızın her birinin çok değerli olduğuna inanıyorum. Hepimiz gençlerimizin
en iyi şekilde eğitilmesine katkıda bulunmayı misyon olarak benimsemeliyiz. Ülkemiz için liderler
yetiştirme ve önümüzdeki senelerde bu liderlerle övünç duyma fırsatını yakalamalıyız.”
(Sayı 28 / 2010)

Türkiye’nin geleceği için Koç Üniversitesi’nde büyük
buluşma
Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Eğitim Vakfı ve Koç Üniversitesi’nin ortaklığıyla üstün yetenekli gençlerin
keşfedilmesi ve eğitimi üzerine düzenlenen 1. Uluslararası Üstün Yetenekliler Eğitimi Sempozyumu,
23-24 Eylül 2010’da gerçekleştirildi. Açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, TEV Yönetim
Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan konuşmacı olarak katıldı.
Koç Üniversitesi’nde “Üstün Çocukların Eğitimi” sloganıyla düzenlenen sempozyumda üstün yetenekli
gençlerin tespit edilerek eğitilmesi konusunda izlenecek yol haritası tartışıldı. Beş farklı ülkeden gelen
bilim insanlarının tecrübelerini paylaştığı sempozyumun sonuçları, Türkiye’deki yasal düzenlemelere
ışık tuttu. Sempozyuma Güney Kore’den Prof. Dr. Meesook Kim, ABD’den Prof. Dr. Joseph Renzulli,
Prof. Dr. Sally Reis ve Prof. Dr. June Marker, İngiltere’den Prof. Dr. Deborah Eyre, Fransa’dan Prof.
Dr. Taisir Subhi-Yamin ile Almanya’dan Prof. Dr. Heidrun Stoeger ve Prof. Dr. Albert Ziegler katıldı.
Ülkelerindeki üstün yetenekli çocukların eğitimi konusundaki tecrübelerini paylaşan katılımcılar,
meslektaşlarıyla Türkiye'deki uygulamaları değerlendirdiler.
(Sayı 30 / Kış 2011)

Microsoft Türkiye ve Koç Üniversitesi işbirliği
Microsoft İspanya, Fransa ve İtalya’nın ardından Avrupa’da üniversitelerle işbirliği yaparak kurduğu dördüncü
Ar-Ge merkezi için Türkiye’yi seçti. Microsoft Türkiye ve Koç Üniversitesi işbirliğinde Türkiye’nin yazılım
güvenilirliği alanında faaliyet gösteren ilk Ar-Ge merkezi açıldı. Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde
açılan Ar-Ge merkeziyle doktora, yüksek lisans ve bitirme projelerini yapan lisans öğrencilerinin, yazılım
hatalarının önlenmesi ve yazılımların güvenilirliğinin artırılabilmesi için müfettiş yazılımlar geliştirmeleri
hedeflendi. Microsoft, bu çalışmalara ilk aşamada üç yıl boyunca destek verdi.
(Sayı 33 / Kış 2012)
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Global Social Venture Competition temsilcisi
Koç Üniversitesi, “katma değerli projeleri” ödüllendiren Global Social Venture Competition
(GSVC) temsilciliğini üstlendi. Şehirleri, toplumu, çevreyi ve insanlığı ilgilendiren, pozitif bir sosyal
etki yaratacak sürdürülebilir çözümler bulmayı amaçlayan organizasyon, 2012-2013 döneminde
GSVC erken dönem sosyal girişimcileri yatırımcı topluluğuyla bir araya getirdi.
Üniversite öğrencileri tarafından yönetilen dünyanın en büyük sosyal girişim yarışması GSVC, 1999 yılında UC Berkeley Haas School İşletme Okulu MBA
öğrencileri tarafından başlatıldı. Bu cesur girişim Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya’da yer alan önemli işletme okullarındaki bölgesel ve sosyal destek
ortaklarının da katılımıyla küresel boyutlara ulaştı. GSVC, 2011 yılında Koç Üniversitesi’ni, Türkiye ve bölgesini temsilen sosyal destek ortağı olarak seçti.
Yarışmanın ilk yılında 17 başvuru alındı ve bu başvuruların 10’u jüri tarafından London Business School’da yapılan bölgesel finallere katılmak üzere
değerlendirildi. Balyolu ve PAK-Energy Solution projeleri Nisan 2012’de Berkeley Üniversitesi’ndeki global finallerde yer alabilmek için Londra’da yarıştı.
Her iki takım da global finallere gidememesine rağmen Balyolu, Londra’da İzleyici Kitle Favorisi seçildi.
(Sayı 35 / Kış 2013)

Anadolu Bursiyerleri Programı 100 öğrenciye
ulaştı
Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yaşayan, başarılı oldukları halde ekonomik nedenlerle ülkemizin en donanımlı eğitim kurumlarında yükseköğrenim fırsatı bulamayan öğrenciler
için 2011 yılında başlatılan Anadolu Bursiyerleri Programı, 2013-2014 eğitim dönemine
burslu öğrenci sayısını 100’e ulaştırma hedefiyle başladı. Rektör Prof. Dr. Umran İnan,
fırsat eşitliğini temel alan programın Türkiye’de yeni bir “hayırseverlik kültürü” oluşturmak hedefine değinerek, “Amacımız, toplumumuzun önemli ihtiyacı olan kaliteli eğitime
erişimin öneminin altını çizip eğitimde fırsat eşitliğine olumlu katkılar sağlamak ve Üniversitemizde sunduğumuz imkânları giderek daha fazla sayıda üstün yetenekli, ihtiyaç
sahibi öğrenciye ulaştırarak geleceğin liderleri olacak bireyler yetiştirmek.” dedi.
(Sayı 36 / Yaz 2013)

ABD Enerji Bakanı’ndan KÜTEM’e ziyaret
22 Kasım 2013’te Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nün ziyaretçileri ABD Enerji Bakanı
Dr. Ernest Moniz ve ABD İstanbul Başkonsolosu Charles F. Hunter’dı. Ziyaret sırasında bir konferans
veren Moniz, iklim değişikliğiyle mücadele politikalarına değindi. Konferansın açılış konuşmasını
yapan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ise Türkiye’nin enerji talebini artıracak ülkeler
arasında gösterildiğine dikkat çekerek Tüpraş Enerji Merkezi’nin (KÜTEM) gelecek kuşakları güvence
altına almak için çalıştığını belirtti. Türkiye’de Koç Üniversitesi Kampüsü içinde kurulan enerji alanındaki özel sektör destekli ilk araştırma merkezi KÜTEM’i ziyaret ederek enerji çalışmaları konusunda
doktora öğrencilerinden bilgi alan Moniz, laboratuvarlardan ve kampüsten çok etkilendiğini
söyledi.
(Sayı 37 / Bahar 2014)
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Sahnesizler’den Kuşlar Meclisi
Koç Üniversitesi öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin kurduğu Sahnesizler, tiyatroyu Türkiye sokaklarına taşıdı. Tasavvuf edebiyatının en önemli
eserlerinden, 12. yüzyılın İranlı şairi Feridüddin Attar’ın Mantık Al-Tayr (Kuş
Dili) eserinden yola çıkan, Peter Brook ve Jean-Claude Carriere tarafından
oyunlaştırılan Kuşlar Meclisi, 13-14 Mayıs 2015’te Koç Üniversitesi Odeon Açık
Hava Sahnesi’nde prömiyerini gerçekleştirdi. Oyunun yönetmenliğini Çiğdem
Selışık Onat, koreografisini Bedirhan Dehmen üstlendi. Koç Üniversitesi’nden
seçilen oyuncuların rol aldığı Kuşlar Meclisi oyuncular ve izleyiciler arasındaki
sınırları yok ederek sahnesiz bir formla gerçekleştirildi.
(Sayı 39 / Yaz 2015)

Students Go Green'e ev sahipliği yaptık
ABD İstanbul Başkonsolosluğu sponsorluğunda, Yeşilist ve Koç Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen, Türkiye’nin ilk kampüslerarası çevre
yarışması Students Go Green, 29-31 Ağustos 2014’te Koç Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi ile Indiana Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi’nden öğrenciler, sürdürülebilir
yeşil kampüsler yaratmak amacıyla bir araya gelerek dört aylık süre zarfında yeşil kampüs fikirleri yaratarak projelerini uygulamaya koydular. Kazanan ekipler, alanında uzman jürinin değerlendirmesi sonucunda belirlendi. 16 Ocak 2015’te Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma
Merkezi’nde (ANAMED) düzenlenen bir törenle Boğaziçi Üniversitesi’nin elektronik atık projesi ve Özyeğin Üniversitesi’nin sürdürülebilir ulaşım
projesi ekiplerine ödüllerini, ABD İstanbul Başkonsolosu Charles F. Hunter bu projelerin geleceğe taşınması ve başarı dilekleriyle takdim etti.
(Sayı 39 / Yaz 2015)
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