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The Vehbi Koç Foundation strives to add value to our 

country with both the experience of half a century 

and the excitement and passion of the first day of 

its establishment. While our country and the world 

are going through challenging times due to the 

pandemic and economic difficulties, our Foundation 

has touched many people in the fields of education, 

health, culture, and civil society this year. The Vehbi 

Koç Foundation’s institutions, which continued 

their activities without a break in order to answer 

the increasing needs of this period, carried out 

exemplary work in their fields in 2021. 

In this period of constant transformation and an 

unprecedented threat like the pandemic, we see the 

importance of going beyond solutions to meet urgent 

needs, carefully analyzing the conditions of the 

period, and approaching these issues as a whole. In 

2021, our Foundation conducted reputation 

and impact research in order to address 

this necessity comprehensively, to decide 

on focus areas for the future, to allocate its 

resources in the best way, and to expand its 

range of impact.

Acting on the principle of being 

an exemplary leader, the Vehbi Koç 

Foundation aims to contribute to the  

future of our country with its every move. 

As we leave 2021 behind, we are excited 

to improve our activities in this direction, 

establishing new collaborations. 

In light of the bequest we received 

from our founder and a belief in the future, 

our Foundation continues to take steps 

with courage and a commitment to serve 

our country and contribute to society...

Vehbi Koç Vakfı  
52 Yaşında

Vehbi Koç Vakfı yarım asrın tecrübesi, kurulduğu 
ilk günün heyecanı ve tutkusuyla ülkemize değer 
katmak için tüm gücüyle çalışıyor. Pandemi ve 
ekonomik sıkıntılar nedeniyle ülkemizin ve 
dünyanın içinde bulunduğu zor zamanlar devam 
ederken Vakfımız bu sene de eğitim, sağlık, kültür 
ve sivil toplum alanlarında çok sayıda insana 
dokundu. Bu dönemde artan ihtiyaçlara yanıt 
vermek için hız kesmeden faaliyetlerine devam 
eden Vehbi Koç Vakfı kurumları, 2021 yılında 
kendi alanlarında örnek niteliğinde çalışmalar 
gerçekleştirdiler.

Çağın gereklilikleri karşısında sürekli bir 
dönüşüm içinde olduğumuz ve pandemi gibi istisnai 
bir tehditle mücadele ettiğimiz bu dönemde, acil 
ihtiyaçları karşılamaya yönelik çözümlerin ötesine 
geçmenin, zamanın koşullarını iyi analiz etmenin ve 
meseleleri bütün içinde ele almanın önemini 
görüyoruz. Vakfımız bu ihtiyaca daha geniş 
kapsamlı yaklaşabilmek, önümüzdeki 
yıllarda odaklanacağı konuları en doğru 
şekilde tespit edebilmek, kaynaklarını 
doğru yönlendirebilmek ve etki alanını 
genişletebilmek için 2021 yılında bir itibar 
ve etki araştırması gerçekleştirdi. 

Öncü ve örnek olma ilkesiyle hareket eden 
Vehbi Koç Vakfı, attığı her adımda ülkemizin 
geleceğine katkı sağlamayı hedefliyor. 2021’i 
geride bırakırken önümüzdeki yıl için, bu 
yöndeki faaliyetlerimizi ilerletmenin, yeni iş 
birlikleri geliştirmenin heyecanını taşıyoruz.

Kurucumuzdan aldığımız emanet 
ve geleceğe olan inancımızla Vakfımız, 
ülkemize hizmet ve topluma katkı için cesaret 
ve özveriyle adımlar atmaya devam ediyor…
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Amacı 
Vehbi Koç Vakfı yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, sağlık ve kültür alanlarında 
yönetimini üstlendiği kurumlar, desteklediği projeler ve düzenli programlar aracılığıyla 
Türkiye’nin daha hızlı gelişmesine destek olmayı; tüm faaliyetlerinde en iyiye örnek olarak, 
sürdürülebilir ve tekrarlanabilir modellerle Türkiye’ye fayda sağlamayı amaçlıyor.

Objective 
Vehbi Koç Foundation, through its management of institutions operating in fundamental 
areas of life such as education, healthcare, and culture, and through its regular contribution 
to such projects and programs, aims to support the rapid development of Turkey with best-
practice activities and to provide sustainable and reproducible models for the benefit of all.

Gelir Kaynakları 
Sources of Income
Koç Holding A.Ş.’nin %7,26 oranındaki 
hisselerinin yıllık geliri 
Annual income derived from  
7.26% of Koç Holding

Koç Topluluğu Şirketlerinin ve  
Koç Ailesi’nin yıllık bağışları 
Annual donations by  
Koç Group Companies and  
the Koç Family

Nakit ve gayrimenkul kaynaklarının 
gelirleri 
Income from cash and real estate assets

Mal Varlığı 
Assets
vakıf varlıklarının  
rayiç değeri 
market value of foundatIon assets 
9.470.276.353 tl*

*31 Aralık 2021 tarihli piyasa değeri 
olarak ulaştığı seviyedir. 
Market value reached as of   
31 December 2021.

Bilanço Verileri 
Balance Sheet Data
2021 yılı fiili gideri 
2021 actual expendItures  
289.059.408 tl

2022 yılı bütçesi  
2022 budget 
793.810.000 tl*

*2022 yılı bütçesinin hazırlanması 
sürecinde dikkate aldığımız makroekonomik 
varsayımlarda güncelleme yapıldığı için 
bütçelerimiz revize olacaktır. 
Due to alterations in the macroeconomic 
assumptions that we have taken into account for 
the 2022 budget, it will be subject to change.

Vehbi Koç Vakfı 
Vehbi Koç Foundation

Kuruluşu 
Established 
17 Ocak January 1969

Kurucusu 
Founder 
Vehbi Koç 1901-1996

yıl aralığı 
perıod $

1969-1982 1.813.989

1983-1992 29.326.741

1993-2002 335.973.474
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2013-2021 655.451.315
toplam 
total 1.517.422.074 
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Bütünü Görmek
Koronavirüs pandemisinde ikinci yılı geride 
bırakırken “normalleşme”nin veya “yeni 
normal”in nasıl olacağını düşündüğümüz; 
eski gidişatı sorguladığımız zamanlardan 
geçiyoruz. 

VKV bu yıl, Vehbi Koç Vakfı kurumlarının 
faaliyetlerini aktarmakla kalmıyor, aynı 
zamanda önümüzdeki dönemde yeni 
normalin potansiyellerine dair okura 
bir büyük resim çiziyor: Uzaktan eğitim 
koşullarında en iyi eğitimi vermenin 
ötesinde, bu koşulların ufuk açan eğitim 
modellerine nasıl dönüştüğünü, eğitimin 
sosyal ve duygusal boyutlarının nasıl ele 
alındığını görüyoruz. Fiziksel sağlığımıza 
odaklandığımız günlerde psikolojik 
iyiliğimizin, sağlığa bütünsel bakmanın 
önemini hatırlıyoruz. Kültür ve sanata 
erişimin her koşulda sürdürülmesi, insan 
ruhunun bir ihtiyacı olarak öne çıkıyor. Sivil 
toplum kurumlarının çeşitli kaynaklarla 
ayakta durmasının yanı sıra, bir sivil toplum 
zemini ve bilinci oluşturmanın önemini 
konuşuyoruz.  Böylece, her alanda bütüne 
bakmak ve bütün alanlara birlikte dokunup 
sosyal etkiyi en üst seviyeye çıkaran 
yaklaşımlar sunmak anlam kazanıyor. ■

Seeing the Whole  
As we leave the second year of the coronavirus 
pandemic behind, we are going through 
times when we think about new equilibriums, 

“normalization,” or the “new normal,” and 
questioning the old state of affairs. 

This year’s VKV not only reflects the work of the Vehbi Koç Foundation’s 
institutions but also paints a big picture for the potentials of the new 
normal moving forward: beyond giving the best education under 
remote education conditions, we see how these conditions have been 
transformed into stimulating teaching models and how the social and 
emotional dimensions of education can be approached. When we focus 
first on our physical health, we are reminded of the importance of our 
psychological well-being and of looking at health from a holistic point of 
view. Having access to arts and culture in any situation comes to the fore 
as a need of the human soul. Besides helping civil society organizations 
survive using a variety of resources, we talk about establishing the ground 
for and an awareness of civil society. Thus, looking at the whole of 
every field and touching all fields together to present perspectives that 
maximize social impacts become more meaningful. ■
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2021 was a year in which the importance 

of responding effectively to necessities 

arising from the second year of the 

COVID-19 pandemic and cultivating 

positive change and development 

came into focus. Despite the pandemic 

conditions affecting the Foundation’s 

employees and their families as well as 

all segments of society, the Vehbi Koç 

Foundation continued its work with 

even greater devotion. In this sense, 

approaches that will steer the future 

stood out in their activities in the fields  

of education, healthcare, and culture.

The directors leading the Foundation’s 

institutions reviewed their work in 2021 

for VKV, discussing their own institutions 

and fields of activity under these 

extraordinarily challenging conditions.

2021 yılı, ikinci yılına giren COVID-19 
pandemisi koşullarından doğan orta ve 
uzun vadeli gereksinimleri etkin bir şekilde 
karşılayabilmenin, pozitif değişim ve gelişimi 
sürdürmenin öneminin belirginleştiği bir yıldı. 
Toplumun her kesimi gibi Vakıf çalışanlarını 
ve ailelerini de etkileyen pandemi koşullarına 
rağmen Vehbi Koç Vakfı, çalışmalarını daha 
büyük bir özveriyle sürdürdü; eğitim, sağlık 
ve kültür alanlarındaki faaliyetlerinde, bu 
anlamda geleceğe yön verecek yaklaşımları  
ön plana çıktı. 

Vakıf kurumlarına liderlik eden yöneticiler, 
bu olağanüstü zor şartlarda kendi kurumları 
ve faaliyet alanları açısından 2021 yılındaki 
çalışmalarını VKV için değerlendirdi.

Yönetici 
Görüşleriyle 2021
Directors’ Reviews
2021

Koç Üniversitesi 
Koç University  

2020 pandemi nedeniyle hepimizin 
göğüslemek zorunda kaldığı çok zor bir yıldı, 
2021 ise birçok belirsizlikle geldi. Özellikle 
yılın ilk yarısı, öngörülemez bir zamandı; bu 
dönemde eğitim ve araştırma faaliyetlerini 
yerine getirmek, öğrencilerimize destek 
vermek ve Üniversitenin genel işleyişini 
sürdürmek için elimizden geldiğince gayret 
gösterip, sürekli değişen koşullarda kendi 
sıkıntı ve kaygılarımızla mücadele ettik. Ancak 
yılın ikinci yarısına iyi haberlerle başladık; 18 
aylık özlem dolu bir aradan sonra, 2021-2022 
akademik yılında öğrencilerimizi, öğretim 
üyelerimizi ve idari personelimizi dopdolu ve 
güzel kampüsümüzde yüz yüze karşıladık.  

Güz dönemini hibrit öğrenme ve öğretme 
modeliyle başarılı bir şekilde yürüttük. Eş 
zamanlı öğrenme yöntemlerinde altyapımızı 
ve imkânlarımızı daha da güçlendirmek, 
hibrit esnek öğrenme ve öğretme modeline 
akademik anlamda hazırlanmak için 2020 
yılında 139 sınıfımızın tümünde son teknoloji 
video kayıt ekipmanlarına ve öğrenme 
alanlarına yaptığımız yatırımlar meyvelerini 
verdi. Günde yaklaşık 280 dersle, tüm 
öğrencilerimize sınıftaki dersi arkadaşları  
ve hocalarıyla eş zamanlı etkileşim 
kurabilecek şekilde takip etme imkânı sunduk. 

Akademik olarak ve araştırma verimliliği 
açısından 2021 bu zamana kadar geçirdiğimiz 
en iyi yıl oldu; yeni girişimlere doğru hızla 
koşarak ülkemizde ve bölgemizde bir 
araştırma üniversitesi olarak en üst sıradaki 
yerimizi sağlamlaştırdık. Öğretim üyelerimiz 
araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası alanda 
önemli başarılara imza attı. En fazla sayıda 
ulusal ve uluslararası ödüle sahip olma ve çeşitli 
alanlarda Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) 
dâhil olmak üzere prestijli kurumlardan önemli 
fonlar alma başarımızı sürdürdük, Türkiye’deki 
üniversitelere verilen toplam 32 ERC fonundan 
19’unun Koç Üniversitesi’nde yürütülmesiyle 
yeni bir rekora imza attık. Bu 19 fonun 13’ü 
mühendislik, 4’ü sosyal bilimler, 2’si moleküler 
biyoloji ve genetik alanlarında verildi. 

Diğer bir önemli gelişme, Yükseköğretim 
Kurulu’nun (YÖK) bu yıl ilk defa vakıf 

üniversitelerini “Araştırma Odaklı Misyon 
Farklılaşması Programı”na dâhil etmesi 
oldu. Koç Üniversitesi bu program dâhilinde 

“Araştırma Üniversitesi” olarak tanınan üç 
vakıf üniversitesinden biri oldu. 

2022 halen COVID-19 ve COVID-19 sonrası 
darboğaz yılı olacak gibi görünüyor; ancak eşi 
benzeri olmayan bu dönemden hem finansal 
ve akademik anlamda hem de araştırma 
etkisi açısından eskisinden daha güçlü 
çıkaracağımıza eminiz. ■
 
2020 was a most difficult year which we 
all had to endure due to the pandemic, and 
2021 arrived with so many uncertainties. The 
first half of the year, especially, was a time of 
unpredictability, where we collectively worked 
as hard as we could to continue our efforts 
to deliver teaching, research, and support for 
students and the wider work of the University 
in ever-changing circumstances while also 
dealing with our own personal pressures and 
anxieties. However, the second half of the year 
came with better news, and we welcomed all 
our students, faculty, and staff back to a very 
full, lively campus for the new academic year of 
2021–2022, face-to-face after a long 18-month 
hiatus during which we longed for returning to 
our beautiful campus. 

This Fall Semester, we successfully conducted 
a term of hybrid learning and teaching. 
Our earlier investments in 2020 in state-
of-the-art video recording technology in 
all our classrooms—139 classrooms, to 
be exact—and learning spaces to further 
strengthen our infrastructure and capabilities 
in simultaneous learning modalities and to 
ensure academic readiness for flexible hybrid 
teaching and learning paid off beautifully. 
With approximately 280 lectures per day, 
we provided all our students the ability to 
follow courses taught in the classrooms while 
simultaneously interacting with their peers and 
instructors. 

Academically and in terms of research 
productivity, this past year has been the best 
we have had so far as we ran faster toward 
new endeavors, cementing our place as a 
top research university in our country and 
our region. Our faculty were extensively 
recognized nationally and internationally for 
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their research in 2021, continuing our streak 
of having the largest number of recipients 
of national and international awards and 
significant grants from prestigious institutions, 
including the European Research Council 
(ERC), for projects in a variety of fields—a new 
record of 19 out of 32 ERC grants awarded to 
Turkish universities. Of these 19 grants, 13 are 
in the field of engineering, 4 are from social 
sciences and humanities, and 2 are in molecular 
biology and genetics. 

Another great development has been the 
inclusion of foundation universities by the 
Higher Education Council in the “Research 
Focused Mission Differentiation Project” for 
the first time this year, and Koç University 
was selected as one of the three foundation 
universities, and has thus been officially 
recognized by the government as a “Research 
University.” 

2022 is still poised to be a COVID-19 and post-
COVID-19 bottleneck year; however, once we 
go through this unique period, we are surely 
set to emerge stronger than before, financially, 
academically, and from a research impact point 
of view. ■

Koç Okulu 
The Koç School  

2021 yılı insanlığın küresel bir pandemiye 
adapte olduğu, belirsizliklerle mücadelenin 
yaşamımızın bir parçası hâline geldiği, değişimi 
kucakladığımız, tüm bunlar sırasında da 
toplumsal olarak kenetlendiğimiz bir yıl oldu. 

Pandemide uygulama açısından zorunlu 
bir dönüşüm geçiren “eğitim” ile birlikte, 
bu süreçte tüm paydaşların kavrama 
bakış açısı da değişti. Dijital dönüşümle 
hibrit bir eğitim deneyimi sunduğumuz 
öğrencilerimiz, onların bilişsel, sosyal ve 
duygusal gelişimleri için üstün çaba sarf eden 
öğretmenlerimiz ve yeniden kurgulanan 
bu sistemin tasarlanmasından ve gelişerek 
sürdürülmesinden sorumlu yönetim 
ekibimizle bir kez daha gördük ki eğitim asla 
bir binaya indirgenmiş okulla veya sadece bilgi 
aktarımıyla sınırlı değil. 

Pandemiyle “eğitim”i sorgularken, eğitimin 
ve okulun “anlam”ını yeniden düşünmek 
ve amaç edindiklerimizin bizi anlamlı bir 
hayata götürmesi adına tüm paydaşlarımızı 
dinlediğimiz Koç Okulu Anlam-Amaç 
projesini de sürdürdük. Projemizin çıktılarıyla, 
2022 yılında Koç Okulu’nun değerlerini ve 
eğitim felsefesini köklerimizden aldığımız güç, 
güncel küresel yaklaşımlar ve paydaşlarımızın 
içgörüleriyle geliştireceğiz.

Tüm yeni öğrenimlerimiz “Geleceğin 
Okulu”nu tasarlama hayalimize bizi daha çok 
yaklaştırdı. 2021 yılında temelini attığımız ve 
2022 yılında açılışını yapmayı hedeflediğimiz 
yeni Lise binamız, okulun sadece bir “bina” 
olmadığını, öğrenmenin öğrencilerin tüm 
deneyimlerinin bir sonucu olduğunu gösterir 
nitelikte; sosyal öğrenme imkânları sunan, 
öğrencinin çevresiyle ve kampüsle etkileşimini 
artıran, farklı öğrenme modellerini 
desteklemek üzere fiziksel olanaklar sunan bir 
bakış açısıyla küresel ölçekte örnek olacak bir 
yapı olarak planlandı. 

2021 yılında ve her zaman, okul 
topluluğumuzun iyi olma hâlini ve bunun 
sürdürülebilirliğini sağlamak en büyük 
önceliğimiz. Bu amaçla çalışırken en büyük 
gücü de her koşulda öğrenmek ve gelişmek için 
çabalayan, değerlerini sahiplenen, “başarı”yı bir 
sonuç değil yolculuğun kendisi olarak gören 
sevgili öğrencilerimizden alıyoruz. ■
 
In 2021, humanity has adapted to a global 
pandemic: the fight against uncertainty has 
become a part of our lives, we embraced change, 
and bonded socially during all of this.

Along with “education,” which underwent 
a mandatory transformation in terms of 
its application during the pandemic, the 
perspective of all stakeholders in the concept 
has also changed. Our students, who received 
a hybrid education experience with this digital 
transformation, our teachers, who have shown 
the utmost care for the cognitive, social, and 
emotional development of students, and our 
management team, who is responsible for the 
design, maintenance, and improvement of this 
reconstructed system, have all seen once again 
that education is never limited to a school 
that can be reduced to a building or to the 
transference of information. 

While questioning “education” during the 
pandemic, we conducted The Koç School 
Meaning and Purpose project, where we 
listened to all our stakeholders in order 
to reconsider the “meaning” of education 
and school so that our goals lead us to a 
meaningful life. With the results of this 
project, we will enhance the values and 
educational philosophy of The Koç School 
in 2022 through the strength we derive from 
our roots, current global approaches, and the 
insights of our stakeholders.

All our new findings have brought us closer to 
our dream of designing the “School of the Future.” 
Our new High School building, which we laid the 
foundations for in 2021 and is scheduled to open 
in 2022, was aimed to demonstrate that school is 
not just a “building” and that learning is the result 
of everything that a student experiences. It is 
designed as a globally exemplary structure with 
a perspective that offers physical possibilities 
to support different learning models, provides 
social learning opportunities, and increases the 
interaction of students with their surroundings 
and the campus.

Ensuring and sustaining the well-being of our 
school community was our top priority in 2021, 
as it always will be. While working toward this 
purpose, we derive the greatest strength from our 
dear students, who strive to learn and improve 
under all circumstances, embrace their values, and 
see “success” as the journey itself, not the result. ■

Vehbi Koç Vakfı Sağlık 
Kuruluşları 
Vehbi Koç Foundation 
Healthcare Institutions 

Sosyal, ekonomik ve politik etkileri uzun 
yıllar devam edecek olan pandemi nedeniyle 
sağlık sektörünün geleceği de yön değiştirdi. 
Bu değişimin en çarpıcı örneği, geleneksel 
sağlık hizmeti sunumunun sürdürülebilir 
olmadığının anlaşılması oldu. Vehbi Koç 
Vakfı Sağlık Kuruluşları olarak, pandemi 
öncesinde hastane dışı sağlık hizmeti 
uygulaması için “Tele-tıp” ekosistemi kurma 
çalışmalarımızı başlatmıştık. Bu kapsamda 

hastalara, hasta yakınlarına ya da koruyucu 
sağlık hizmeti almak isteyenlere, sağlık 
ihtiyaçlarına uygun teşhis, tedavi, bakım ve 
rehabilitasyon hizmetlerinin bulundukları 
yerde verildiği bir hizmet organizasyonu 
olan Koç Sağlık Yanımda markamızı hayata 
geçirdik. Hizmetlerimiz arasında çevrimiçi 
doktor görüşmeleri, uzaktan cihazla 
muayene, kronik hastalıkların ve kişiye özgü 
sağlık durumlarının takibi, hastane dışında 
laboratuvar ve test hizmetleri, fizyoterapi, 
beslenme, zihin sağlığı, acil durumda yerinde 
müdahale, bilinçli farkındalık ve tamamlayıcı 
tıp tedavileri yer almaktadır.

2021 yılında, Koç Sağlık Yanımda 
organizasyonumuzla 10.000’in üzerinde 
çevrimiçi muayene, 30.000’i aşkın laboratuvar, 
fizik tedavi, radyoloji, yerinde muayene 
ve hemşirelik hizmeti verdik. Bu sonuçlar, 
hastane dışı sağlık sistemi ve “Tele-tıp” 
ekosisteminin gelecekte ne kadar önemli bir 
rol alacağını da göstermektedir. ■
 
Due to the pandemic, the social, economic, 
and political repercussions of which will 
persist for many years, the future of the 
health sector has also changed direction. The 
most striking example of this change has been 
the understanding that the conventional 
delivery of healthcare is not sustainable. The 
Vehbi Koç Foundation Healthcare Institutions, 
before the pandemic, had begun efforts to 
establish a “Tele-medicine” ecosystem for out-
of-hospital healthcare. Within this framework, 
we launched the Koç Sağlık Yanımda 
(Koç Health by My Side) brand, a service 
organization where diagnosis, treatment, 
care, and rehabilitation services are provided 
in line with the health needs of patients, 
their relatives, or those who want to receive 
preventive healthcare services. Our services 
include online doctor visits, examination 
via remote devices, monitoring of chronic 
diseases and personal health conditions, 
out-of-hospital laboratory and test services, 
physiotherapy, nutrition, mental health, on-
site intervention in case of an emergency, 
mindfulness, and integrative medicine 
treatments.

Last year, with our Koç Sağlık Yanımda 
organization, we provided over 10,000 
online examinations and offered over 30,000 
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laboratory, physical therapy, radiology, on-
site examination, and nursing services. These 
results also demonstrate the important role 
that the out-of-hospital healthcare system 
and “Tele-medicine” ecosystem will play in 
the future. ■

Koç Üniversitesi  
Hemşirelik Fakültesi 
Koç University  
School of Nursing 

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 
2021 yılını COVID-19 pandemisine rağmen 
verimli ve başarılı tamamladı. Avrupa 
Birliği direktifleri ve YÖK mevzuatıyla 
belirlenen Hemşirelik eğitiminin 
standartlarına göre, hemşirelik eğitim 
programının en az yarısı uygulamalı 
derslerden oluşur. Bu bağlamda pandemi, 
tüm dünyada sağlık personeli yetiştiren 
okulların eğitimlerini derinden etkiledi. 

Ancak Fakültemiz, gerek alt yapı olanakları 
gerekse fakültenin izlediği proaktif 
stratejilerden dolayı, laboratuvar ve klinik 
uygulamalarını aksatmadan devam ettirdi. 
Öğretim elemanlarının ve klinik uygulamaya 
çıkan öğrencilerin sağlık çalışanlarıyla ilk 
grupta aşılanmalarının sağlanması, öğretim 
üyesi başına düşen öğrenci sayısının 
ideal sınırda olması, yurtlarda ve öğrenci 
servislerinde alınan COVID-19 önlemleri, 
mükemmel donanımı ve öğrencilerine 
sunduğu hizmetleriyle Koç Üniversitesi 
Hastanesi’nin varlığı; bu sürecin başarılı 
bir şekilde ve en önemlisi de, hiçbir öğretim 
elemanı ve öğrenci sağlık sorunu yaşamadan 
tamamlanmasını sağladı. Böylece 2021 
yılında da gönül rahatlığıyla yeterli ve yetkin 
hemşireler mezun edebildik.

Fakültemiz ayrıca hasta bakımı ve 
sağlık hizmetlerini iyileştirmede yol 
gösterici kanıtlar üretmeye devam 
etti. Pandemi sürecini fırsata çeviren 
öğretim üyelerimizin araştırma, yayın 
ve meslektaşlarıyla bilgi paylaşımına 
yönelik kurs, konferans, seminer, panel vb. 

etkinlikleri pandemi öncesi döneme göre 
önemli ölçüde artış gösterdi. ■

Koç University School of Nursing (KUSON) 
completed 2021 efficiently and successfully, 
despite the COVID-19 pandemic. According to 
the nursing education standards determined by 
the European Union directives and the Council 
of Higher Education (YÖK) legislation, at least 
half of the nursing education program must 
consist of applied courses. In this context, the 
pandemic has deeply affected the activities of 
the schools that train healthcare professionals 
all over the world.

However, Koç University School of Nursing 
continued its laboratory and clinical 
practices without interruption, due to the 
availability of facilities and the proactive 
strategies followed by the school. Priority 
vaccination of faculty members and students 
attending clinical practice, the ideal number 
of students per faculty member at KUSON, 
the COVID-19 measures taken in the 
dormitories and student shuttles, and the 
existence of the Koç University Hospital, 
with its excellent equipment and a student-
centered perspective, all ensured that this 
period was overcome successfully. Most 
importantly, none of the instructors or 
students faced any severe health problems. 
With great pleasure, therefore, we 
succeeded in having our students graduate 
as competent nurses in 2021.

KUSON also continued to produce leading 
evidence in improving patient care and 
healthcare. The scholarly activities of our 
faculty members have increased significantly 
compared to the pre-pandemic period, since 
they turned the pandemic period into an 
advantage, attending online events such 
as courses, conferences, seminars, panels 
for research, publication, and exchanging 
information with colleagues. ■

 
 
 

SANERC 

2020 yılında yaşanan pandemi nedeniyle 
Sağlık Bakanlığı’nın mezun hemşirelerin 
eğitimine yönelik sertifikalı kurslarımızı 
kapatmasıyla birlikte, Koç Üniversitesi 
Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (SANERC) olarak 
kurslarımızı 2021 yılında üç günlük kısa 
kurslar şeklinde çevrimiçi yapmaya karar 
verdik. Uluslararası akreditasyon merkezi 
olan ANCC’nin çevrimiçi kurs kriterleri ve 
SANERC misyonu doğrultusunda 4 adet kısa 
kurs düzenleyerek 139 hemşireye başarıyla 
eğitim verdik. Çevrimiçi kurslar, Anadolu’nun 
pek çok ilinde çalışan hemşirelere de 
ulaşmamız açısından kolaylık sağladı, geri 
dönüşler memnuniyet verici oldu. Ayrıca 

“Yoğun Bakım Hemşireliği” kursumuzu üç 
aylık dönemlerde internette açık tutarak, 
hemşirelerimizin, kursun gerekliliklerini 
istedikleri zaman tamamlayıp “Katılım 
Belgesi” almasına olanak sağladık. Bu 
uygulamamız devam ediyor. 2021 sonu 
itibarıyla Sağlık Bakanlığı’nın uzun süreli 
ve sertifikalı kurslarımızı açmasıyla birlikte, 
2022 Güz döneminde bu kurslarımızı tekrar 
açabileceğiz.

SANERC, kitap satışlarına ve proje 
değerlendirmelerine de aralıksız devam etti. 
2021 yılında 4 projeye onay verdik. Yıl boyunca 
dergi yayınımız sürdü, Nisan 2021 ek sayısını 
çıkararak COVID-19 konulu makalelere yer 
verdik.

SANERC, 2021 yılında çalışmalarını, ofislerini 
nöbetleşe kullanarak aralıksız sürdürdü. ■
 
Koç University Semahat Arsel Nursing Education, 
Practice and Research Center (SANERC) 
decided to offer its courses as three-day short 
courses in 2021, since the Ministry of Health 
closed our certificate courses for graduate 
nurses in 2020 due to the pandemic. In line with 
the online course criteria of the international 
accreditation center ANCC (American Nurses 
Credentialing Center) and SANERC’s mission, 
we organized 4 courses, successfully training 139 
nurses. Online courses also allowed us to reach 
nurses working in many provinces of Turkey, and 
we were pleased with the feedback we received. 
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In addition, we kept our quarterly “Intensive 
Care Nursing” course open online so that nurses 
could complete the course requirements and 
receive a “Certificate of Participation” on their 
own schedule, and this practice continues. As 
of the end of 2021, the Ministry of Health 
reopened our long-term and certified courses, 
and we will be offering these courses again in 
the Fall 2022.

SANERC continued its book sales and project 
evaluations without interruption. We approved 
4 projects in 2021. We published our journal 
throughout the year, adding the April 2021 
supplementary issue on COVID-19.

In 2021, SANERC continued its work 
uninterrupted, using its offices in rotation. ■

Sadberk Hanım Müzesi 
Sadberk Hanım Museum 

Sadberk Hanım Müzesi, Vehbi Koç 
Vakfı’ndan aldığı güçle 2021 yılında da 
kültür-sanat alanındaki faaliyetlerini 
sürdürdü. Sadberk Hanım Müzesi’nin 
40. kuruluş yıldönümü olan 2020 yılını 
pandemi nedeniyle arzu ettiğimiz gibi 
kutlayamamış olsak da, yıldönümü 
etkinliklerimiz kapsamında ziyarete 
açtığımız “Motif” sergimiz 2021 yılı 
boyunca da yoğun ilgi gördü. Yine bu 
kapsamda koleksiyonlarımızdan bir seçkiyi 
sunduğumuz “Mâziyi Korumak” sergisi 
Meşher’de ziyarete açıldı. Her iki sergi 
için de özenle hazırladığımız yayınlar, 
yıldönümümüzün anısını yaşatmakla 
birlikte sergilerimizi kalıcı hâle getirdi. 

Yirmi bine yakın eseri bünyesinde muhafaza 
eden müze koleksiyonlarımız aldığı bağışlarla 
zenginleşmeye devam ediyor. 2021 yılında 
Sayın Çiğdem Simavi ve Sayın Nesteren 
Bayramoğlu tarafından önemli resim ve 
belgeler müzemize hibe edildi. Bu yılı 
bizim için özel kılan önemli hususlardan 
biri, müzemizin “Sadberk Hanım Müzesi 
Koleksiyonundan On Üç Elyazması ve Tezhipli 
Hat Eserinin Konservasyonu” projesiyle 
uluslararası öneme sahip Bank of America Art 
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Conservation Project 2021 hibesini almaya 
hak kazanmasıdır. Seçkin sanat kurumlarının 
projelerinin yarıştığı bu prestijli hibe 
programına dâhil olmak, 40 yıldır süregelen 
titiz ve istikrarlı çalışmalarımızın bir nevi 
mükâfatı oldu. 

Aynı zamanda, Haliç Tersanesi’nde yer alacak 
yeni müze yapısının mimari projesi için 
Grimshaw Architects, sergi tasarımı için 
ise Atelier Brückner ile çalışmalar yoğun 
bir şekilde devam etti. 2021, müzemizin 
dijitalleşme adına da önemli adımlar attığı 
bir yıldı. Çevrimiçi “Motif” sergimiz ve 
çocuklara yönelik atölye çalışmalarının yanı 
sıra, arşiv yönetimi, çift dilli envanter ve 
konservasyon veri tabanı, barkotlu depolama 
sistemi ve e-müze gibi bir çok dijitalleştirme 
projesinin temelleri atıldı. ■
 
The Sadberk Hanım Museum, with the 
strength it receives from the Vehbi Koç 
Foundation, continued its activities in the 
fields of arts and culture in 2021. Although 
we could not celebrate the 40th anniversary 
of the Sadberk Hanım Museum as we wished 
due to the pandemic, the exhibition “Motif,” 
opened as part of our anniversary events, 
attracted great interest in 2021. Another 
anniversary event, the “Preserving the Past” 
exhibition, in which we present a selection 
from our collections, was opened to visitors 
at Meşher. The catalogs, elaborately prepared 
for both exhibitions, made a permanent record 
of the exhibitions, while keeping the memory 
of our anniversary alive. Our museum’s 
collections, with approximately twenty 
thousand items, have been enriched with 
significant donations. In 2021, Ms. Çiğdem 
Simavi and Ms. Nesteren Bayramoğlu donated 
important paintings and historical documents 
to our collection.

A very special event of 2021 has been 
receiving the internationally recognized Bank 
of America Art Conservation Project 2021 
grant for a project entitled “Conservation of 
Thirteen Calligraphic Works and Illuminated 
Manuscripts from the Sadberk Hanım 
Museum’s Collection.” Being a part of this 
prestigious grant that distinguished arts 
institutions competed for was, in a sense, 
the reward of 40 years of meticulous and 
consistent work. 

We also worked intensively on our new 
museum project in 2021, operating closely 
with Grimshaw Architects for the architectural 
design of the building that will host our 
museum in the Golden Horn Shipyard and 
Atelier Brückner for the exhibition design. 
Our museum took important steps toward 
digitization in 2021. In addition to our online 
exhibition, “Motif,” and workshops for children, 
we laid the groundwork for many digitization 
projects such as archive management, a 
bilingual inventory and conservation database, 
a barcode storage system, and e-museum. ■

Meşher 

Meşher, 2021 yılını Sadberk Hanım 
Müzesi’nin 40. yılı vesilesiyle “Mâziyi 
Korumak: Sadberk Hanım Müzesi’nden 
Bir Seçki” sergisiyle karşıladı. Pandemi 
nedeniyle, önce fiziksel olarak ziyarete 
açtığımız sergiyi hazırlarken kapanma 
dönemlerini öngörerek serginin mekânsal 
kurgusunun yanı sıra çevrimiçi etkinliklerini 
de en baştan planladık. Rehberli turlarımızı 
çevrimiçi ortamda sürdürerek izleyicilere 
ulaşmaya devam ettik. Sergi süresince Meşher 
ve Sadberk Hanım Müzesi’nin ortaklaşa 
hazırladığı atölyeler, seminerler, çocuk 
etkinlikleri ve podcast kayıtları gibi bir dizi 
çevrimiçi etkinlik programı yapıldı. Böylece, 
dijital ortamda çeşitli yaş gruplarından 
izleyiciler için farklı ve yaratıcı etkinlikler 
sunarak bu olağanüstü pandemi koşullarında 
faaliyetlerimizi aralık vermeksizin sürdürdük.

Ekim ayında ise ekibimizin iki yılı aşkın 
süredir üzerinde çalıştığı “Ben-Sen-Onlar: 
Sanatçı Kadınların Yüzyılı” sergisini 
izleyiciyle buluşturduk. Çiğdem Simavi’nin 
hâmiliğinde gerçekleştirdiğimiz sergide 
1850-1950 yılları arasında Türkiye’de 
yaşamış ve yaratmış sanatçı kadınların 
eserlerinden bir seçki yer alıyor. 117 
sanatçı kadının elinden çıkmış 232 eser, 
küratör Deniz Artun’la birlikte çizgisel 
sanat tarihinin gözden kaçırdığı ya da 
ihmal ettiği sanatçı kadınları fark etmek 
üzere yürüttüğümüz detaylı araştırmanın 
sonucu. Sergiye gösterilen ilgi, pandemi 
kısıtlamalarının azaldığı bu dönemde 

bizi çok memnun ediyor. Bu nedenle, 
ödünç aldığımız eserlerin sahiplerinin de 
muazzam desteğiyle sergi süresini iki ay 
daha uzatıyoruz. Meşher’de misyonumuz 
gereği, hazırladığımız her sergiye kapsamlı 
bir yayının da eşlik etmesini önemsiyoruz. Bu 
doğrultuda Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların 
Yüzyılı sergi kitabının da, küratör yazılarının 
yanı sıra yayımladığımız efemera, fotoğraf 
ve belgelerin özverili araştırma sürecinin 
yansıması olarak literatüre katkı sağladığına 
inanıyoruz.

2021 yılı içinde “Mâziyi Korumak” 
sergimizin ziyaretçi sayısı 5,187; “Ben-Sen-
Onlar” sergimizin ziyaretçi sayısı da 16,792 
kişi olmuştur. ■
 
Meşher started 2021 with a selection from 
the rich collection of the Sadberk Hanım 
Museum. Spread across all floors of the Meşher 
building, artifacts from the “Preserving the 
Past: A Selection from the Sadberk Hanım 
Museum” exhibition shed light on the periods 
they belonged to, telling the story of a wide 
span of time from the 6th millennium BC to 
the 20th century. First opened to visitors 
physically, we planned online activities from 
the beginning, alongside the physical setup, 
since we anticipated lockdowns due to the 
pandemic. We also continued our guided tours 
online. During the exhibition, a series of online 
activity programs, such as workshops, seminars, 
children’s activities, and podcasts, jointly 
prepared by Meşher and the Sadberk Hanım 
Museum, were held. Thus, offering different and 
creative activities for audiences from various age 
groups in the digital environment, we were able 
to continue our activities without interruption 
under these extraordinary pandemic conditions.

In October, we presented the exhibition “I-You-
They: A Century of Artist Women,” which 
our team worked on for two years. Under the 
patronage of Çiğdem Simavi, the exhibition 
comprised a selection of works by women who 
lived and produced in Turkey between 1850 
and 1950. The 232 works by 117 women are the 
result of detailed research we conducted with 
curator Deniz Artun to recognize the women 
who have been overlooked or neglected by the 
course of linear art history. In this period when 
the pandemic restrictions are decreasing, we 
are very pleased with the interest shown in the 

exhibition. For this reason, we are extending the 
exhibition period for two more months with 
the tremendous support of the owners of the 
works loaned to us. As part of our mission at 
Meşher, we value a comprehensive publication 
accompanying every exhibition we prepare. 
We belive that the exhibition book, I-You-
They: A Century of Artist Women, contribute to 
the literature as a reflection of the in-depth 
research process with the published ephemera, 
photographs, and documents, as well as the 
curator’s articles.

In 2021, 5,187 people visited the “Preserving 
the Past” exhibition; 16,792 people visited 

“I-You-They.” ■

ANAMED 

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri 
Araştırma Merkezi (ANAMED), “yeni 
normal” koşullarını benimsediği 2021 
yılında –webinar, sempozyum, eğitim 
programı, sergi ve yayın gibi– tüm 
faaliyetlerini yüz yüze ve uzaktan modelleri 
harmanlayarak gerçekleştirdi. ANAMED’de 
yürütülen araştırmaları destekleyerek 
daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam etti. 
ANAMED’in webinar serisi yıl boyunca 
her ay izleyicilerle buluştu; bu seride, Vehbi 
Koç Vakfı ile ANAMED’in desteklediği 
bir belgesel üzerine ve ANAMED’in 2021 
yılındaki yedi yayınından biri hakkındaki 
söyleşiler de vardı. Bu yıl Koç Üniversitesi 
Yayınları (KÜY) altında bir dizi oluşturan 
ANAMED yayınları, University of 
Chicago Press aracılığıyla dünya genelinde 
dağıtıldı. ANAMED’in düzenlediği, 15 
ülkeden 1.200’den fazla kişinin katıldığı 
iki sempozyum da dünya çapında izlendi. 
Yeni bir çevrimiçi daimi serginin yanı sıra 
çevrimiçi sertifikalı eğitim programları ve 
yaz okulları benzer şekilde geniş kitlelere 
ulaştı. 2021 Bahar döneminde uzaktan devam 
ettirilen burs programının tamamlanmasının 
ardından, 2021 Güz döneminde temel 
burslar, ortak burslar ve proje bursları 
çerçevesinde desteklenen ANAMED 
bursiyerleri, araştırma faaliyetlerini yüz 
yüze gerçekleştirmek üzere Merkez Han’a 
ve ANAMED Kütüphanesi’ne dönerek 

Bahattin Öztuncay 
Meşher Direktörü 
Director, Meşher

Chris Roosevelt 
ANAMED Direktörü 
Director, ANAMED
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ANAMED topluluğunun sürekli büyüyen 
sinerjik ağını geliştirmeye devam ettiler. ■
 
In 2021, Koç University Research Center 
for Anatolian Civilizations (ANAMED) 
embraced “new normal” conditions, 
blending face-to-face with remote models 
across all activities—including webinars, 
symposia, and educational programs, 
exhibitions and publications, library services 
and fellowships—and continued to support 
and bring ANAMED’s research to broad 
audiences both near and far. ANAMED’s 
webinar series gained viewers monthly 
throughout the year, including discussions 
of a recent Vehbi Koç Foundation and 
ANAMED-supported documentary and 
one of ANAMED’s seven 2021 publications. 
Made a series under Koç University 
Press (KUP) this year, these ANAMED 
publications gained global reach through 
the University of Chicago Press. Global 
reach was attained again in ANAMED’s 
organization of two multi-day online 
symposia with audiences of more than 1,200 
people from 15 countries. Similarly broad-
reaching were a new permanent online 
exhibition as well as certificate-bearing 
online training and summer programs. After 
the conclusion of remote fellowships in 
Spring 2021, the regular, joint, and project-
based ANAMED fellows of Fall 2021 
returned to the Merkez Han and ANAMED 
Library for in-person research activities, 
continuing to expand the ever-growing 
and increasingly synergistic network of the 
ANAMED community. ■

VEKAM 

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara 
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi ve Ankara Bağ Evi (VEKAM), 
2021 yılını büyük ilgiyle izlenen çevrimiçi 
programlarla ve yayınlarla tamamladı. 

“Araştırma Yöntemleri Seminer Dizisi” 
ve “Sosyal Bilimlerde Veri Analizi 
ve Yazılım Seminerleri”, Türkiye’nin 
değişik üniversitelerinden yüksek lisans 
ve doktora öğrencilerinin katılımı ve 
Koç Üniversitesi öğretim üyelerinin 

katkılarıyla, mezuniyet sonrası eğitimde 
önemli bir gereksinime katkı sağladı. Bu 
yıl, VEKAM’a olan güvenin bir yansıması 
olarak kütüphanemize ve arşivimize 
aldığımız bağışlar sayısal olarak arttı. 
Kitapların yanı sıra görsel arşivimiz de 
Türkiye ve yurt dışından kültürel miras 
ögelerinin görselleriyle zenginleşti. Tüm 
malzemelerimizin dijitalleştirilmesine ve 
paylaşıma açılmasına hızla devam ediyoruz.
 
Ankara araştırmaları kapsamında çoğulcu 
bir yaklaşımla farklı alanlardaki çalışmaları 
destekleyen VEKAM, iki yıldır desteklediği 
sözlü tarih çalışmalarını da belgesel 
olarak filme dönüştürüyor. Ankaralıların 
önünden geçip gittiğimiz ama durup fark 
etmediğimiz günlük yaşamını ve kente 
katkılarını konu alan bu belgeseller, Ankara 
Film Festivali’nde gösterildi. İzleyicilerden 
genç bir öğrencinin yorumu ise aslında 
VEKAM çalışmalarını özetlemekteydi: 

“Ben Ankara’ya başka bir kentten geldim 
ve Ankara’ya bir türlü alışamadım. Ama 
bu belgeselleri izledikten sonra Ankara’yı 
sevmeye başladım.” 

VEKAM, etkinlikleriyle Ankara 
çalışmalarına ivme katmaya devam ediyor. ■
 
Koç University Vehbi Koç Ankara Studies 
Research Center and Ankara Orchard House 
(VEKAM) completed 2021 with online 
programs and publications that were widely 
followed. “Research Methods Seminar Series” 
and “Data Analysis and Software Seminars 
in Social Sciences Seminars” contributed to 
an important requirement in postgraduate 
education with the participation of master’s 
and doctoral students from different 
universities in Turkey and the contributions 
of Koç University faculty members. As 
a reflection of the trust in VEKAM, the 
donations we received to our library and 
archive increased in number this year. In 
addition to the books, our visual archive has 
been enriched with visuals of cultural heritage 
items from Turkey and abroad. We are rapidly 
continuing the digitization and making 
accessible of all our materials.

Supporting research in Ankara studies within 
different fields using a pluralist approach, 
VEKAM has also converted the oral history 

studies it has supported for two years into 
documentary films. These documentaries 
about the daily life of the people of Ankara, 
whom we pass by without stopping to 
notice, and their contributions to the city 
were screened at the Ankara Film Festival. 
The comment of a young student from the 
audience genuinely summarized VEKAM’s 
work: “Coming from another city, I just could 
not get used to Ankara. But after watching 
these documentaries, I started to love Ankara.” 

VEKAM continues its contributions towards 
the advancement of Ankara studies with its 
activities. ■

AKMED 

Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç 
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi 
ve Kaleiçi Müzesi (AKMED), 2021’de 
25. yılını kutladı! Kuruluş yıldönümü 
nedeniyle basılan hatıra madalyonu 
ve hazırlanan 25 Yıl Belgeseli beğeniyle 
karşılandı. 1996’dan bu yana tarih, arkeoloji, 
sanat tarihi ve kültürel miras alanlarında 
faaliyet gösteren AKMED, Koç Üniversitesi 
çatısı altında daha da gelişti; yurtiçi 
ve yurtdışından gelen akademisyenler, 
araştırmacılar ve öğrenciler için cazip bir 
araştırma merkezine dönüştü. 

Her yıl yeni yayınların eklenmesiyle 
gelişen AKMED kütüphanesi, 2021 
yılında dijitalleşme yönünde ciddi 
adımlar attı; kütüphane algısını, mekânın 
ötesine taşıyarak çok daha geniş bir 
koleksiyonu kullanıcının hizmetine 
sundu. Gelenekselleşen konferans, panel, 
sempozyumlara ilaveten Türkiye’nin 
önemli müzelerinin yöneticilerinin 
katılımıyla “Kaleiçi Müzesi Sohbetleri” 
başlatıldı. Kaleiçi Müzesi’nin yoğun ilgi 
gören sergisi “Antik Çağ’da Balık, Balıkçılık 
ve Balık Hikâyeleri”, Nisan 2022’ye kadar 
uzatıldı. “Para Tarihi ve Numismatik Yaz 
Okulu” ve “Antalya’nın Tarihi, Kültürü ve 
Arkeolojisi Sertifika Programı” bu yılın öne 
çıkan etkinliklerdendi. Ayrıca, her yıl ekim 
ayında Muratpaşa Belediyesi tarafından 

düzenlenen Kaleiçi Festivali’ne, bu yıl da 
paydaş olarak katıldık ve bazı etkinliklere 
ev sahipliği yaptık. Koç Üniversitesi 
Yayınları iş birliğiyle basılan iki İngilizce 
yayınımız dünyanın pek çok ülkesine 
ulaştırıldı. 

On iki aya yayılan bu etkinlerin, 
önümüzdeki yıllarda hız kesmeden devam 
etmesi dileğiyle... ■
 
Koç University Suna & İnan Kıraç Research 
Center for Mediterranean Civilizations and 
Kaleiçi Museum (AKMED) celebrated its 25th 
anniversary in 2021! The commemorative 
medal printed for the anniversary of its 
foundation and the 25 Years Documentary were 
well-received. AKMED, which has operated in 
the fields of history, archaeology, art history, 
and cultural heritage since 1996, has further 
developed under the roof of Koç University, 
turning into an attractive research center for 
academics, researchers, and students from 
Turkey and abroad. 

Enriched each year with the addition of new 
publications, in 2021, the AKMED Library 
took significant steps toward digitization 
and provided library users a much wider 
collection, carrying the conception of 
a library beyond the physical space. In 
addition to our traditional conferences, 
panels, and symposiums, “Kaleiçi Museum 
Talks” was initiated with the participation of 
directors of important museums in Turkey. 
Kaleiçi Museum’s popular exhibition “Fish, 
Fishing and Fish Stories from Antiquity” 
has been extended until April 2022. The 
summer school “The History of Coins and 
Numismatics” and the certificate program 

“The History, Culture and Archaeology of 
Antalya” were among the significant events 
of the year. We also participated in the 
Kaleiçi Festival, organized by the Muratpaşa 
Municipality each year in September, and 
hosted events. Published in collaboration 
with Koç University Press, our two 
publications in English were distributed to 
many countries across the world.

It is our hope that these twelve months of 
activities will continue without a break in the 
coming years… ■

Oğuz Tekin 
AKMED Direktörü 
Director, AKMED

Filiz Yenişehirlioğlu 
VEKAM Direktörü 
Director, VEKAM
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vkv  COVID-19 salgını nedeniyle 2020 
Mart’ından beri okullar ve üniversiteler 
geçici olarak yüz yüze eğitime ara verdi, 
eğitim faaliyetleri çevrimiçi devam etti. Güz 
2021 döneminde ise okullara dönüldü.  

Zuhal Hanım, bize Koç Üniversitesi 
Öğrenme ve Öğretme Ofisi’nden bahseder 
misiniz. Pandemi döneminde yüz yüze 
eğitime geçilirken üniversitede ne tür 
uygulamalarınız oldu?

zuhal zeybekoğlu  Koç 
Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi 
(KOLT), 2009’da Koç Üniversitesi’nde 
öğrenci odaklı yaklaşımları 
yaygınlaştırmak için kurulan bir birim. 
Türkiye’de bir üniversite bünyesinde bu 
alanda faaliyet veren ilk yapı. KOLT’ta 

vkv After schools and universities 
temporarily suspended face-to-face education 
in March 2020, due to the COVID-19 
outbreak, educational activities continued 
online. With the Fall 2021 semester, students 
returned to schools.   

Dr. Zeybekoğlu, please tell us about the Koç 
University Office of Learning and Teaching. 
What practices did you employ at the 
University when switching to face-to-face 
education during the pandemic period?

zuhal zeybekoğlu  Koç University 
Office of Learning and Teaching (KOLT) 
was established in 2009 to promote 
student-centered approaches at Koç 
University and was the first such office 
in this field within a university in Turkey. 

Eğitimde Dönüşüm: 
Zorluklar ve İmkânlar
Transformation in Education:
Challenges and Opportunities

Zuhal Zeybekoğlu   
Koç Üniversitesi 

Öğrenme ve Öğretme 
Ofisi Direktörü 

Director, Koç University 
Office of Teaching  

and Learning

Meltem Önal Sertkaya  
Koç Okulu  

Ortaokul Müdürü 
Principal, The Koç School, 

Middle School

Elif Kara Öztürk 
Koç Okulu Lise Müdürü 

Principal, The Koç School,  
High School

Bu söyleşi Aralık 2021’de 
yapılmıştır.

This conversation took place in 
December 2021.
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İlkokul Müdürü 
Principal, The Koç School, 
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üç hedef kitleye yönelik faaliyetlere odaklanıyoruz. 
Öğretim üyelerine yenilikçi öğretim yöntem ve 
yaklaşımlarıyla dijital araçların etkili kullanımını 
destekleyen ders tasarımlarının geliştirilmesi üzerine 
eğitimler, ders değerlendirmeleri, ders gözlemleri 
gibi hizmetler sunuyoruz. Öğretim asistanlığı 
yapacak yaklaşık 250-300 lisansüstü öğrencisine her 
dönem öğrenme ve öğretme üzerine ders veriyoruz. 
Öğrencilerimize akran destek merkezi, farklı 
dillerde konuşma grupları, çeşitli atölyeler ve bire bir 
akademik destek sağlıyoruz. 

Yükseköğrenimde özellikle 1990’lı yıllarda gelişen 
öğrenci odaklı yaklaşımların 2000’li yıllarda 
eğitim teknolojileriyle harmanlanması ağır aksak 
ilerliyordu. COVID-19 pandemisi, bu harmanlanma 
sürecine büyük bir ivme kazandırdı. KOLT olarak 
öğrenci odaklı yaklaşımların Koç Üniversitesi’nde 
yaygınlaşması ve eğitim teknolojilerinin entegrasyonu 
için pandemi öncesinde yaptığımız çalışmalar, 
pandeminin ilk üç ayındaki acil uzaktan eğitime geçiş 
sürecini ve sonrasındaki bir yılı kolaylaştıran önemli 
bir unsur oldu. Güz 2021’de “hibrit esnek” dediğimiz 
yeni bir yapıyla yüz yüze eğitime başladık, bu şekilde 
öğrencilerin bir kısmı sınıfta dersi takip ederken bir 
kısmı ise uzaktan bağlanabiliyor. 

KOLT olarak hibrit esnek ortamı ilk kez deneyimleyen 
öğretim üyelerine ve öğrencilere gerekli desteği 
veriyoruz. Yaklaşık bir buçuk yıldır test edilen ve 
öğrenci öğrenmesi üzerinde sonuç veren yöntemlerin 
yeni hibrit esnek yapıda nasıl devam ettirilebileceği 
ve bu ortamda öğretimin doğru kurgulanması üzerine 
çalışmalar yürütüyoruz. Pandemi döneminde çok 
fazla teknoloji gündeme geldi. Burada doğru bir 
“pedagoji-teknoloji evliliği” kurmak, teknolojinin 
bir araç olduğunu unutmadan öğretime etkili 
şekilde entegrasyonunu sağlamak çok önemli. Hibrit 
esnek modelde uzaktan katılan öğrencinin sınıftaki 
öğrenciyi duyabilmesi, tartışmaları net bir şekilde 
takip edebilmesi, ekranı çok iyi görebilmesi gerekir. 
Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü’ne bağlı olan Eğitim 
Teknolojileri birimi tarafından, Koç Üniversitesi’nde 
altyapı açısından tüm sınıflarda bunlar mümkün hâle 
getirildi. Pedagojik olarak ise hibrit esnek öğrenme 
yöntemi hepimiz için çok yeniydi. Nitekim bu 
yöntemde bilimsel literatür çalışmaları henüz belirli 
bir olgunluğa erişmiş değil. Bu nedenle, elimizdeki 
sınırlı kanıta dayalı iyi uygulama örneğini, deneyimsel 
pratiklerle birleştirmenin faydalı olacağını 
düşünüyoruz.   

Ayrıca, Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (MiReKoç) tarafından koordine 

edilen UNIC (Endüstrileşme-Sonrası Kentler Avrupa 
Üniversitesi) projesiyle, sanal değişim derslerine ve 
projelerine destek veriyoruz. Pandemiyle beraber 
fiziksel değişim programlarının çok kısıtlı uygulanır 
hâle gelmesiyle, sanal değişim tekrar gündemimize 
girdi. Daha önce bu tarz dersler üniversitemizde 
verildi. Amerika’daki bir üniversiteden ve Koç 
Üniversitesi’nden birer öğretim üyesi bir dersi 
beraber vererek iki grup öğrenciye eş zamanlı ders 

KOLT works on activities for three groups: we offer 
lecturers training in course design development that 
effectively uses digital tools and innovative teaching 
methods and approaches, as well as giving services 
such as conducting course evaluations and course 
observations. Each semester, we also train about 
250-300 graduate teaching assistants in learning and 
teaching. Finally, we provide undergraduate students 
with a peer support center, speaking groups in different 
languages, workshops on various topics, and one-on-
one academic support.

Student-oriented approaches in higher education, which 
developed especially from the 1990s onwards, had been 
slowly blending with educational technologies of the 
2000s. The COVID-19 pandemic has given great impetus 
to this process. KOLT’s pre-pandemic efforts to spread 
student-oriented approaches and integrate educational 
technologies at Koç University were important factors 
in facilitating the transition to emergency distance 
education in the first three months of the pandemic and 
in the following year. In Fall 2021, we started face-to-
face education with a new structure that we call “hybrid 
flexible,” which allows some students to follow lectures 
in the classroom while others can connect remotely.

KOLT provides the necessary support to faculty 
members and students who are experiencing the hybrid 
flexible environment for the first time. We have been 
working on how the methods that have been tested for 
almost a year and a half and have been demonstrated 
to be effective for student learning can be continued 
in the new hybrid flexible structure, as well as working 
on the correct educational design in this environment. 
During the pandemic, a great amount of technology 
came to the fore. At this point, it is crucial to establish 
a correct “pedagogy-technology marriage” and to 
ensure the effective integration of technology into 
teaching without forgetting that it is merely a tool. 
In the hybrid flexible model, it is imperative that the 
students participating remotely should hear students 
in the classroom, follow the discussions clearly, and see 
the screen well. In terms of infrastructure, this has been 
made possible in all classes at Koç University by the 
Educational Technologies unit, under the Information 
Technologies Directorate. The hybrid flexible learning 
method was pedagogically very new for all of us. In 
fact, scientific literature has not yet reached a mature 
level regarding this method. Therefore, it is beneficial 
to combine the limited amount of evidence-based good 
practice with experiential practices.   

In addition, KOLT supports virtual exchange courses 
and projects with the UNIC (European University 

of Post-Industrial Cities) project, coordinated by the 
Migration Research Center at Koç University (MiReKoç). 
With the pandemic greatly limiting physical exchange 
programs, virtual exchange became a priority for us. 
Such courses had been given in our university before. 
Two faculty members, one from a university in the USA 
and one from Koç University, offered a course together, 
lecturing simultaneously to two groups of students. 
Students did their homework collaboratively. Another 
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“2021 Güz döneminde Koç Üniversitesi’nde ders anlatımlarının %15’i 
tamamen çevrimiçi, %85’i Rumelifeneri ve Topkapı kampüslerinde yer alan 

üst düzey ses ve görüntü sistemleriyle donatılmış 139 sınıfta gerçekleşti. 
Hibrit modelde öğrencilerimiz, her gün ortalama 280 ders oturumuna kendi 
tercihlerine göre sınıfta veya uzaktan Zoom bağlantısıyla katıldı. Derslerin 

tümü otomatik olarak kaydedildi ve kayıtlar ders saati bitimi itibarıyla 
öğrencilerin erişimine açıldı. Dönem bitiminde öğrenci ders katılım 

analizleri hocalarımıza raporlandı. Bilgisayar laboratuvarı uygulaması 
olan derslerimiz için öğrenciler akademik yazılımlara fiziksel olarak 

laboratuvarlarda erişebildikleri gibi, sanal masaüstü altyapısı  
(VDI) teknolojisiyle uzaktan da erişebildiler.  

Geçtiğimiz dönemi dikkatlice analiz edip Bahar 2022’de hayata 
geçireceğimiz iyileştirmeler için çalışmaya başladık. Hibrit eğitimi kalıcı 
olarak görüyoruz ve pandemi sonrasında da tüm derslerin bu yöntemle,  

en üst seviyede bir kaliteyle verilmesi için orta ve uzun vade  
yatırımları şimdiden planlıyoruz.”  

“At Koç University, 15% of all lectures were delivered online, while 85% of them 
took place in 139 classrooms that are equipped with high-quality sound and video 

systems at Rumelifeneri and Topkapı campuses. In the hybrid model, students 
attended almost 280 lectures each day either in the classrooms or remotely 

via Zoom, based on their preference. All lectures were automatically recorded 
and made available for student access by the end of each class. At the end of the 
semester, student participation reports were sent to professors. Students could 

access the software for courses with lab sessions remotely through virtual desktop 
infrastructure (VDI), as well as the physical laboratories on campus. 

After analyzing this past semester carefully, we have worked on the improvements 
to be made in Spring 2022. We perceive hybrid education as a permanent 

education model post-pandemic, and we have been planning mid- and long-term 
investments to offer all lectures in this model with the highest quality.”  

Serkan Çil, Koç Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörü  

Director, Koç University Information Technologies 
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anlattı. Öğrenciler dersin ödevlerini beraber çalışarak 
yaptı. Başka bir hocamız hem Stanford Üniversitesi 
hem Koç Üniversitesi öğrencilerine ortak açılan bir 
ders verdi. Önümüzdeki yıllarda da sanal değişim 
ve hareketliliği desteklemeye daha fazla zaman 
ayıracağız. 

Bu dönemde ayrıca, KOLT’ta öğrencilere sunduğumuz 
eğitimlerin tasarımlarında da değişikliğe gittik. Daha 
az içeriği, uygulama ağırlıklı olarak daha kısa sürede 
vermeye başladık.

vkv Koç Okulu bu süreçte farklı kademelerinde ne tür 
eğitim modelleri kullandı? Öğrencilerinizin zorlandığı ve 
kolay uyum sağladığı konular nelerdi? 

demet gören niron  Pandemiyle birlikte 
akıllardaki en büyük soru işareti, ana sınıfı ve 
ilkokul öğrencileri için güvene 
dayalı ortamın nasıl oluşturulacağı, 
öğrencilerimizin bu sürece nasıl 
uyum sağlayacağı, öğretmenleri ve 
arkadaşlarıyla nasıl bağ kuracağıydı. 
2020-2021 eğitim-öğretim 
döneminde öğrencilerimiz, veli 
tercihine bağlı olarak, Millî Eğitim 
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın 
belirlediği usul ve esaslara göre, 
ağırlıklı olarak haftada iki kere 
yarım gün okula geldi. Okula 
gelmeyen öğrencilerimiz bu derslere 
uzaktan eşzamanlı olarak (senkron) 
katıldı. Özellikle küçük yaş grupları 
için öğretmenlerimizin hem 
sınıftaki öğrenciye hem de ekran 
başında ilgi bekleyen öğrenciye 
ulaşması kolay değildi. Bu nedenle, 
öğrenci ihtiyacını ve yararını temel 
alırken derslerin ihtiyaçlarına 
yönelik farklılıklar da yüz yüze, 
asenkron, çevrimiçi ve hibrit 
yöntemlerin hepsinin bir arada 
hayata geçirilmesini gerektirdi. 
Küçük yaş grupları için çok önemli 
olan rutinlerin korunması amacıyla, 
okul döneminde yapılan tüm 
etkinlikler biçim değiştirerek devam 
etti. Bu sayede öğrencilerimiz bir 
gün çevrimiçi eğitimdeyken ertesi 
gün yüz yüze eğitime geldiklerinde 
kaldıkları yerden devam edebildi. 

Öğrencilerimizin kendi odalarında, 
birçok uyarana (oyuncak, iPad, 

of our professors gave a joint lecture to both Stanford 
University and Koç University students. In the coming 
years, we will devote more time to supporting virtual 
exchange and mobility. 

At KOLT, we also changed the design of the education 
we offered to students during this period. We started 
to deliver less content in a shorter time, with a practical 
emphasis.

vkv What kind of education models did The Koç School 
use at different levels in this process? What were the 
subjects that your students had difficulty with and easily 
adapted to?

demet gören nİron  With the pandemic, the biggest 
question was how to create an environment based on 
trust for kindergarten and primary school students, 

how our students would adapt to this process, and 
how they would bond with their teachers and friends. 
In the 2020-2021 academic year, our students came to 
school for mainly half a day twice a week, under the 
procedures and principles determined by the Ministry 
of National Education and the Ministry of Health, 
depending on the parents’ preferences. Students 
who did not come to school attended these classes 
synchronously. Especially for younger age groups, it was 
not easy for our teachers to reach both the students 
in the classroom and those awaiting attention in front 
of the screen. For this reason, based on the students’ 
needs and benefits, the different course needs also 
required the simultaneous implementation of face-
to-face, asynchronous, online, and hybrid methods. In 
order to preserve the routines that are so important for 
younger age groups, all the activities carried out during 
the school semester continued in various forms. This 
helped students make swift transitions between having 
online education one day and coming to school for 
face-to-face education the next day.

It was not easy for our students to attend classes 
online due to all the stimuli (toys, iPads, other 
household members, etc.) in their rooms. Our 
teachers benefited from many different digital 
methods and tools to help students participate in 
the lessons interactively; additionally, guidance 
activities aimed at improving their self-regulation 
and planning skills were enhanced. Our biggest 
supporters for the younger age groups were parents: 
they were exhausted helping with the work of our 
students. We tried to facilitate this process through 
seminars organized with the participation of experts 
and bulletins and the activities of our Counseling 
Department. In accordance with students’ needs, 
for example, when they still do not know how to 
read and write, digital platforms where students can 
upload their work at home via audio recordings and 
share them with their teachers have been a huge help. 
We closely monitored the well-being and needs of 
our students by conducting regular surveys. We held 
individual teacher-student meetings and provided 
individual support to those who had difficulties. 
During all this, our students showed great maturity 
and tried to do their best.

When our students returned to school for face-to-face 
education, social distancing was the most difficult 
issue for them. They would want to go to the infirmary 
holding hands with their friend or run for a hug when 
they saw us or their friends. Getting used to social 
distancing has been very difficult for them. However, 
their ability to be flexible and adapt to the pandemic 

evin diğer bireyleri vb.) rağmen, çevrimiçi olarak 
derslere katılmaları kolay olmadı. Derslere 
etkileşimli katılabilmeleri için öğretmenlerimiz çok 
farklı dijital yöntem ve araçlardan faydalandı, bir 
taraftan da öz düzenleme ve planlama becerilerini 
geliştirmeye yönelik rehberlik çalışmalarına ağırlık 
verildi. Küçük yaş grupları için en büyük destekçimiz 
velilerimizdi, öğrencilerimizin çalışmalarına 
aracılık yaparken çok yoruldular. Bu süreci 
uzmanların katılımıyla düzenlenen seminerler, 
Rehberlik ve Psikolojik Danışma birimimizin 
bültenleri ve çalışmalarıyla kolaylaştırmaya çalıştık. 
Öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun durumlarda, 
örneğin okuma yazmayı henüz bilmiyorken ses 
kaydıyla evdeki çalışmalarını yükleyebildikleri ve 
öğretmenleriyle paylaşabildikleri dijital platformlar 
büyük yardımcımız oldu. Düzenli anketler yaparak 
öğrencilerimizin iyi olma hâllerini ve ihtiyaçlarını 
yakından takip ettik. Bire bir öğretmen-öğrenci 
görüşmeleri düzenledik, zorlanan öğrencilerimize 
bireysel destek verdik. Öğrencilerimiz de büyük bir 
olgunluk göstererek ellerinden gelenin en iyisini 
yapmak için gayret etti.

 Arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle çevrimiçi 
tanışan öğrencilerimiz, yüz yüze eğitim için okula 
geldiklerinde en zorlandıkları konu sosyal mesafe 
oldu. Bizleri ya da arkadaşlarını görünce koşarak 
sarılan, arkadaşıyla revire el ele gitmek isteyen 
öğrencilerimiz için mesafelere alışmak gerçekten 
çok güç. Ne var ki, öğrencilerimizin esnek olma ve 
pandemi kurallarına uyum sağlama becerilerinin yanı 
sıra çözüm odaklı olmaları ve iş birliği kurabilmeleri 
sürecin, tüm zorluklarına rağmen, etkili bir şekilde 
ilerlemesine büyük katkı sağladı. 

meltem önal sertkaya  Uzaktan eğitim-
öğretim sürecinde, Ortaokul olarak adaptif bir 
yaklaşım izledik. Ortaya çıkan gereksinimler 
doğrultusunda çevrimiçi ders programları 
güncellendi, öğrencilerimizin akademik gidişatını 
takip etmek ve ihtiyaçlarını belirlemek için çevrimiçi 
ölçme ve değerlendirme uygulamaları yapıldı, veli ve 
öğrenci buluşmaları düzenlendi, uzaktan rehberlik 
hizmetleri bireysel ve toplu olarak hem öğrenci hem 
de ebeveynler için yürütüldü. Bu kaygılı dönemin 
zorluk ve tecrübelerini birlikte yaşamanın, zaman 
içinde tüm paydaşlar arasındaki bağı olumlu yönde 
geliştirdiğini gözlemledik.

Pandeminin başından itibaren öğrencilerimizin 
okulla bağını sıcak tutmak ve rutinlerini sürdürmek 
adına öğrenci kulüplerimiz de dâhil hemen her 
uygulamayı çevrimiçi olarak devam ettirdik;  
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“yüz yüze okul” ile “çevrimiçi okul” arasındaki farkı 
en aza indirmeye çalıştık.

2021 Bahar döneminde Millî Eğitim Bakanlığı 
talimatları doğrultusunda 5. ve 8. sınıflar veli 
beyanlarına göre yüz yüze ve uzaktan; 6. ve 7. sınıflar 
uzaktan eğitime devam etti. 2021 Güz döneminde, 
bir buçuk yıl uzaktan eğitimin ardından yüz yüze 
eğitime geçilmesiyle, Ortaokul öğrencilerimizin 
psikolojik ve sosyal olarak zorlandıklarını 
gözlemledik. Bu kapsamda eğitim-öğretim yılının 
ilk iki ayında öğrencilerin okula uyumlarını 
kolaylaştıracak rehberlik çalışmaları yapıldı, 
ebeveynlere farklı kanallardan destek verildi. 

Harmanlanmış eğitim modeli hâlihazırda 
pandemi öncesinde de okulumuzda “Kendi 
Cihazını Getir” uygulamasıyla teşvik ediliyordu. 
Öğrencilerimizin teknoloji okuryazarlığı ve 
okul olarak kullandığımız çevrimiçi uygulamalar 
sayesinde hem uzaktan hem de hibrit eğitime 

rules, as well as being solution-
oriented and able to cooperate, 
has made a great contribution to 
the effectiveness of this process, 
despite all the difficulties.

meltem önal sertkaya  In 
the Middle School, we followed 
an adaptive approach to the 
distance education process. 
Online course schedules were 
updated in line with emerging 
needs, online assessment and 
evaluation practices were 
applied to monitor the academic 
progress of our students and 
determine their needs, parent 
and student meetings were 
organized, and distance guidance 
services were carried out 
individually and collectively for 
both students and parents. We 
observed that living together 
through the difficulties and 
experiences of this anxious 
period positively improved the 
bonds between all stakeholders 
over time.

From the start of the pandemic, 
we continued almost all of 
our activities online, including 
student clubs, in order to 
maintain the warm bond 

between our students and the school and to maintain 
their routines. We tried to minimize the difference 
between “face-to-face school” and “online school.”

In the Spring 2021 semester, in line with the 
instructions of the Ministry of National Education, 
5th- and 8th-grade education were given face-to-face 
or remotely, depending on parents’ preferences, while 
6th and 7th graders continued distance education. 
With the transition to face-to-face education in 
the Fall 2021 semester, after one and a half years of 
distance education, we observed that Middle School 
students had psychological and social difficulties. In 
the first two months of the academic year, guidance 
activities were carried out to facilitate the adaptation 
of students to school, while parents were supported 
through different channels.

Even before the pandemic, the blended education 
model was already being promoted through the “Bring 

geçişimiz kolay oldu. Ayrıca Ortaokul seviyesindeki 
her ders için öğretmenlerimiz video kayıtları 
hazırladı. Öğrencilerimiz hem canlı dersler hem de 
videolar aracılığıyla diledikleri zaman ve yerde ders 
içeriklerine erişebiliyorlar.

Your Own Device” practice at our school. Thanks to 
the technological literacy of our students and the 
online applications we use as a school, our transition 
to both distance and hybrid education has been easy. 
In addition, our teachers prepared video recordings 

“Yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından sıklıkla hibrit eğitime 
yöneldiğimiz durumlar oldu. Koç Okulu’nda sınıflarımızı geçen yıldan 
bu yana hibrit eğitime uygun teknolojik altyapıyla, öğretmenlerimizi 
de sınıftaki ve uzaktaki öğrenciye aynı netlikle ulaşmalarını sağlayan 

ekipmanlarla donattık. Ana sınıfından 12. sınıfa kadar farklı seviyelerdeki 
öğrencilerimizin, aynı derecede farklılık gösteren ihtiyaçlarını gözeterek 

eğitim teknolojilerinde çeşitliliğe gittik. Küçük yaş gruplarında görsel 
ve işitsel açıdan zengin içerikler ve araçlar tercih ederken büyük yaş 

gruplarında öğrenme ortamlarını daha geniş yelpazede ele aldık. 
Hibrit eğitimde gözetmemiz gereken üç önemli faktör oldu. Birincisi 

çevrimiçi ortama taşınan ses ve görüntülerde, sınıftaki öğrencilerin kişisel 
verilerinin yayılmasını engellemek ve mahremiyetlerini sağlamaktı. İkincisi, 
derse evden katılan öğrencinin sınıf arkadaşlarıyla ve öğretmeniyle etkileşim 

içinde kalmasını mümkün kılmak; üçüncüsü akademik içeriklerin  
öğrenme süreçlerine her türlü adapte olmasını sağlarken, sınıftaki  
ve evdeki öğrencilerin öğrenme sürat ve yöntemlerini eşitleyecek  

çözümler kullanmaktı.”  
“After the transition back to face-to-face education, we often turned to hybrid 

education. At the Koç School, we have been equipping our classrooms with the 
appropriate technological infrastructure for hybrid education and our teachers 

with the necessary tools for reaching, with the same impact, students both in the 
classroom and remotely. Regarding our students’ equally varying needs at different 
levels, from kindergarten to 12th grade, we diversified the educational technologies 

used. We preferred visual- and audio-rich content and tools for younger  
age groups, while approaching the learning environments  

with a broader range for older age groups. 
In hybrid education, there were three factors to be recognized: the first of these was 
maintaining the privacy of students in the classroom and preventing the spread of 
their personal data while transferring sounds and images online. The second was  
to make interaction possible between the students at home and their classmates 

and teachers, and the third was to adapt academic content to all learning processes 
and use solutions that facilitate the speed and ways of learning of  

students both at home and in the classroom.” 
Işıl Yenidoğan Dağ, Koç Okulu Bilgi ve Eğitim Teknolojileri Müdürü  

Director, The Koç School Information and Education Technologies
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elif kara öztürk  2021 UNESCO Küresel 
Eğitim İzleme Raporu verilerine göre, salgın sırasında 
188 ülkede okullar kapatıldı, bu durum dünyada 
1,6 milyardan fazla çocuğu ve genci etkiledi. Aynı 
raporda birçok okulun dijital öğrenmeye yatırım 
yapacak kaynaklardan yoksun olduğu ve dünyadaki 
okul çocuklarının en az üçte birinin uzaktan eğitime 
erişemediği ifade ediliyor. Dünya çapında böylesi 
bir kriz yaşanırken biz de Lise olarak bu süreci 
rutinlerimizi değiştiren, ezberlerimizi bozan sıra dışı 
bir dönem olarak ele aldık; tarihe ve değişime tanıklık 
ettiğimiz zamanlar olarak nitelendirdik. 

Pandeminin ilk döneminde odağımız, okul 
topluluğumuzun iyi olma hâliydi. Öğretmenlerimiz 
okulda olmaya özlem duyan, bazen umutsuz bazen 
depresif bazen de sıkılmış öğrencileri yataktan kalkıp 

ekranları başında öğrenmeye hazır hâle getirmek için 
büyük bir gayretle çalıştılar. Öğrencilerimiz arasında 
teması artıran ve onlara dokunabildiğimiz her türlü 
çalışmayı çevrimiçi ortama taşıdık. Bireysel randevular, 
görüşmeler, deneme sınavları, uluslararası sınavlar ve 
destek mekanizmaları her durumda gerçekleşti. Daha 
sonraki dönemde bu hedeflerimize akademik süreçlerin 
de okuldaymışçasına devam etmesi eklendi. Derslerin 
çevrimiçi, yüz yüze, hibrit gibi tüm eğitim kurgularına 
uyumlanması için ders tasarımlarımıza yoğunlaştık. 
İyi giden konulara, gelişim alanlarına, ihtiyaç ve 
beklentilere yönelik öğrencilerimiz, velilerimiz ve 
çalışanlarımızdan düzenli aralıklarla geribildirimler 
aldık; bunları değerlendirip uygulamalarımıza yansıttık. 
Bu dönem ölçme ve değerlendirmeye bakış açımızı 
da değiştirdi. Hedefin sınavlarda yüksek performans 
göstermekten öğrenmeye kayması bizler için bir 
anlamda olumlu bir gelişmeydi. 

Öğrencilerin okul içi dinamiklerde doğal olarak 
edindikleri çeşitli sosyal duygusal becerilerin 
kazandırılması ayrı bir gündemimizdi. Ve 
elbette eğitimde fiziksel mekân olarak 
okulun, okul koridorlarında gerçekleşen 
doğal öğrenmenin ve etkileşimin ne denli 
önemli olduğunu bir kez daha anladık. 
Her ne kadar bir buçuk senelik ayrılık, 
okulumuzun titizlikle yürüttüğü uzaktan 
eğitim sonucunda, akademik anlamda büyük 
kayıplara sebep olmasa da bir arada olmaya 
büyük bir özlem duyulduğunu biliyoruz. 
İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarında 
elbette sağlığı önceliklendirerek, okul 
rutinlerimizi ve kurallarımızı koşullara uyum 
sağlayacak esneklikle şekillendiriyoruz.

vkv Yeni normali bulmaya çalıştığımız bu 
dönemde başarılı bulduğunuz ve devam ettirmeyi 
düşündüğünüz eğitim tasarımları neler oldu?

dgn  Bu dönemde her öğretmen dijital 
yöntem ve teknikleri kullanma konusunda 
deneyim kazandı. Bu aynı zamanda daha yeni 
tekniklerin ve çocuk dostu araçların keşfinde 
de itici bir güç oldu. Öğretmenlerimiz bu 
deneyimlerini ve kullandıkları araçları, başka 
okullardan meslektaşlarıyla paylaşarak kendi 
alanlarında liderlik etme imkânı buldu. 

Okulumuzda fiziksel mekân anlamında 
çok şanslıyız ve fiziksel ortamın, aile ve 
öğretmenden sonra, “üçüncü öğretmen” 
olduğuna gönülden inanıyoruz. Pandemiyle 
birlikte, açık hava dersliklerimizin sayısını 

for each course at the Middle School level. At the 
moment, our students have access to course content 
whenever and wherever they want through live 
lessons and videos.

elİf kara öztürk  According to the data of the 2021 
UNESCO Global Education Monitoring Report, schools 
were closed in 188 countries during the epidemic, 
which affected more than 1.6 billion children and 
young people around the world. The same report also 
states that many schools lack the resources to invest in 
digital learning and that at least one-third of the world’s 
schoolchildren cannot access distance education. 
While such a crisis was going on around the world, we, 
at the High School, also approached this period as an 
extraordinary one that changed our routines and broke 
with previous patterns, characterizing it as a time of 
witnessing history and change.

In the early part of the pandemic, our focus was on 
the well-being of our school community. Our teachers 
worked hard to have students, who longed to be 
at school, felt hopeless, sometimes depressed and 
sometimes bored, get out of bed and be ready to learn in 
front of their screens. We have implemented activities 
that increase contact between our students and allow 
us to connect with them in the online environment. 
Individual appointments, interviews, practice tests, 
international examinations, and support mechanisms 
were carried out in all cases. In the following period, in 
addition to all these targets, it was added that academic 
processes should continue as though we were at school. 
We focused on our course designs to adapt the lessons 
to all educational settings, whether online, face-to-face, 
or hybrid. We received regular feedback from students, 
parents, and employees regarding the positives, areas 
for development, needs, and expectations; these were 
evaluated and reflected in our practices. This period also 
changed our perspective on assessment and evaluation. 
The shift in aims from demonstrating high performance 
in exams to learning was, in a sense, a positive 
development for us.

Developing the various socioemotional skills that 
students naturally acquire in a school dynamic was 
another priority of ours. And, of course, we once again 
understood the importance of the school as a physical 
space in education and of the natural learning and 
interaction that takes place in the school corridors. 
Although, as a result of distance education meticulously 
carried out by our school, one and a half years of 
separation did not cause great academic losses, we know 
that there is a great desire to be together. While certainly 
prioritizing health in the current pandemic conditions, 

we have shaped our school routines and rules with the 
flexibility needed to adapt to current conditions.

vkv In this period in which we have been trying to find a 
new normal, what are the educational designs that you have 
found successful and that you intend to continue?

dgn  Every teacher gained experience in using digital 
methods and techniques in this period. It has also been 
a driving force in the discovery of new techniques and 
child-friendly tools. Our teachers were able to take the 
lead in their fields by sharing these experiences and the 
tools they used with colleagues from other schools.

We are very lucky in terms of physical space in our 
school, and we wholeheartedly believe that the physical 
environment is the “third teacher” in a child’s learning, 
after parents and teachers. With the pandemic, we 
increased the number of open-air classrooms and 
created new spaces, allowing our students to spend 
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artırıp yeni alanlar oluşturarak, öğrencilerimizin hava 
koşullarından bağımsız bahçede vakit geçirmelerini 
sağladık. Bunlar İlkokul öğretmenlerimizin ve 
öğrencilerimizin en tercih ettiği alanlar hâline geldi, 
artık bahçede öğrenme bizim için eğitim-öğretimin 
önemli bileşenlerinden olacak. Ayrıca pandemi 
döneminde başladığımız bireysel öğrenci-öğretmen 
görüşmeleri o kadar etkili oldu ki rutinimizin bir 
parçası yapmaya karar verdik. Öğrencilerin bilişsel 
gelişimlerinin desteklenmesi ve potansiyellerinin 
tespitine yönelik geliştirdiğimiz Yaratıcı Düşünme 
Becerileri dersi ve öğrenci tanıma çalışmaları, 
her bir öğrencinin ihtiyacına yönelik yol haritası 
çizmemizde büyük katkı sağladı. Bu sistemin de 
geliştirilerek devam etmesini amaçlıyoruz. Ayrıca 
çevrimiçi çalışmaların en büyük faydalarından biri, 
dünyanın herhangi bir yerindeki bir uzmanın, bilim 
insanının, yazarın ya da bir okulun öğrencilerimizle 
buluşabilmesi oldu. 

Yüz yüze eğitime geçtiğimiz dönemde İlkokul 
seviyesinde de öğrencilerimizin sosyal ve duygusal 
olarak desteklenmeye, el becerilerini geliştirmeye ve 
bir arada oyun oynayabilme becerilerini hatırlamaya 
ihtiyaç duyduğunu gördük. Şu anki çalışmalarımızın 
odağında psikolojik danışmanlarımız ve destek 
programı içerikleri aracılığıyla disiplinlerarası 
biçimde bu becerilerin geliştirilmesi yer alıyor. 

Eğitim ortamları, eğitime bakış açısı dönemin 
ihtiyaçlarıyla birlikte değişim ve dönüşüm hâlinde. 
Pandemi sürecinde akademik zenginleştirme 
çalışmalarımıza devam ettik. Bunu yaparken odağımız 
daima öğrenci merkezli ilerlemek, öğrenci-öğretmen 
ve öğrenci-öğrenci etkileşimini artıracak yöntemleri 
adapte etmek oldu. Pandemi, tüm dezavantajlarına 
rağmen beraberinde esnek olma, yaratıcı çözümler 
bulma, toplumsal iyi olma hâlini düşünürken bireysel 
ihtiyaçları da gözetme, dayanışma ruhu gibi beceriler 
getirdi. Bunu bir avantaja çevirerek, öğrencilerimizde 
ve okulun tüm paydaşlarında yapıcı umudu 
destekleyerek ilerlemek her zaman odağımız olacak. 

mös  Yüz yüze eğitime başlarken kalıcı öğrenmede 
olası hasarları tespit etmek üzere öğrencilerin tüm 
disiplinlerde gerekli kazanımları ve donanımları edinip 
edinmediğini ölçen uygulamalar yaptık. Tespit edilen 
eksiklere göre öğretim tasarımlarımızı güncelledik. 
Öğrencilerin bireysel öğrenme hızını dikkate alarak, 
sürecin ilerlemesini sağlamak adına tam öğrenme 
modeline yönelik uygulamalar hayata geçirdik. 

Öğrencilerimizin akademik, sosyal, duygusal ve 
fiziksel gelişimlerini gözetmeyi ve geliştirmeyi 

time in the garden regardless of the weather conditions. 
These have become Primary School teachers’ and 
students’ favorite areas, so learning in the garden will 
be a significant component of education for us from 
now on. In addition, the individual student-teacher 
meetings we started during the pandemic period were 
so effective that we decided to make them a part of 
our routine. Activities to get to know students better 
and the Creative Thinking Skills course, which we 
developed to support the cognitive development of 
students and determine their potential, have made a 
great contribution to drawing a roadmap for the specific 
needs of each student. We aim to continue and develop 
this system. Also, one of the biggest benefits of working 
online is that experts, scientists, writers, or schools from 
anywhere in the world can meet with our students.

When we switched to face-to-face education, we saw 
that our students at the Primary School level needed 
to be supported socially and emotionally, to develop 
their manual skills, and to remember their ability to 
play together. The focus of our current work is the 
development of these skills in an interdisciplinary 
manner through our counselors and the support 
program.

Educational environments and perspectives on 
education are in a state of change and transformation 
based on the needs of the times. We continued our 
academic development activities during the pandemic, 
and, in doing so, our focus was always on remaining 
student-centered and on adopting methods that 
would increase student-teacher and student-student 
interaction. Despite all its disadvantages, the pandemic 
has brought with it skills such as flexibility, finding 
creative solutions, and taking care of individual 
needs while also considering social well-being and 
a spirit of solidarity. Our focus will always be on 
turning this into an advantage and moving forward by 
fostering constructive hope in our students and in all 
stakeholders of the school.

mös  While starting face-to-face education, in order 
to detect possible damage to permanent learning, we 
developed practices to determine whether the students 
possessed the necessary capabilities and know-how in 
all disciplines. We updated our instructional designs 
according to the deficiencies identified. Considering 
the individual learning speeds of the students, we 
applied a mastery learning model to facilitate the 
process.

In these times, in which we aim to monitor and 
improve the academic, social, emotional, and physical 

hedeflediğimiz bu zamanlarda denklemin en önemli 
parçalarından biri olan öğretmenlerimizi de her 
anlamda desteklemeye çalıştık. “Ortaokulda İyi 
Uygulamalar” paylaşımlarıyla Ortaokul kapsamında 
bölümlerin birbirlerinin iyi uygulamalarını 
gözlemlemeleri, farklı ve etkili ders tasarımlarından 
haberdar olmaları sağlandı. İlham verici örnekler 
paylaşılarak disiplinlerarası uygulamalar teşvik 
edildi. Uyguladığımız çevrimiçi ve yüz yüze dersler, 
Akademik Destek Programı, kulüpler ve video 
kayıtları bu dönemde öğrencilerimizin gelişimine 
katkı sağlayarak hayatımızın yeni normali hâline geldi. 

ekö  Bu dönemin yarattığı psikolojik etkileri 
göz önünde bulundurarak Lise’de önceliğimizi 
müfredata değil, öğrencilerin motivasyonuna verdik. 
Bununla birlikte, öğrenciler için varlığının çok 
önemli olduğuna inandığımız rutinler ve kurallardan 
da ödün vermedik. Öğrencilerin 08.00’den 16.00’ya 
kadar ekran başında derslerine devam etmesini, 
ardından kulüp faaliyetlerine katılmasını; 
ödevlerini, projelerini, raporlarını tamamlamasını 
bekledik. Öğrencinin güven duyduğu, kendini 
parçası hissettiği okulunun, fiziksel olarak gelmese 
de var olduğunu hatırlaması açısından tüm 
bunların titizlikle devamı önemliydi. Bu noktada, 
öğrencilerimizin de öğrenme sorumluluğunu 
paylaşmasını ve kendi öğrenmelerine sahip 

development of our students, we have also tried to 
nurture and support our teachers, one of the most 
important parts of the equation, in every sense. Through 
the sharing of “Good Practices in Middle School,” it 
was ensured that the departments within the scope of 
the Middle School would observe each other’s good 
practices and be aware of different and effective course 
designs. Interdisciplinary practices were encouraged 
by sharing inspiring examples. Online and face-to-face 
classes, the Academic Support Program, clubs, and video 
recordings have become the new normal in our lives by 
contributing to the development of our students.  

ekö  Considering the psychological effects caused by 
this pandemic, we prioritized the students’ motivation 
in High School, not the curriculum. At the same time, 
we did not compromise on routines and rules, which 
we believe are extremely important for students. We 
expected students to attend classes in front of the 
screen from 08:00 to 16:00, participate in club activities, 
and complete their homework, projects, and reports. It 
was important to meticulously continue all of this for 
them to remember that the school they trust and feel a 
part of exists, even if it is not being delivered physically. 
At this point, we expected our students to share the 
responsibility of learning and to take ownership of their 
own learning process. This point of view allowed our 
students to develop throughout the process.
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çıkmasını bekledik. Bu bakış açısı, öğrencilerimizin 
bu süreci gelişerek geçirmesini sağladı.

Teknoloji, kuşkusuz bu dönemin en önemli 
unsurlarından biriydi. Dijital kaynaklar, çevrimiçi 
platform üyelikleri, öğretmenlerimizin hazırladığı 
dijital içerikler, elektronik kütüphane kaynakları 
gibi alanlarda zenginleşen arşivimiz öğrencilerimize 
ek öğrenme fırsatları yarattı. Eğitim alanındaki 
örnek çalışmalarımızın, olumlu sonuçlarını 
aldığımız yöntem ve tekniklerin diğer okullardaki 
eğitimcilere ilham olması ve fayda sağlaması için 
seminerler düzenledik.

Okul rutinlerinin tüm eğitim modellerine ve 
farklı koşullara uyarlanarak devam etmesi ilkemiz, 
sürecin olumlu geçmesine etkisi olan unsurlardandı. 
Gelecekte iki, üç ve belki de dört kariyere sahip 
olacakları öngörülen öğrencilerimizin; belirsizlikler 
ve sürekli değişikliklerle geçen bu zorlu süreçten 
büyük kazanımlarla ve kendilerini her anlamda 
geliştirerek çıkacaklarına inanıyoruz. 

Technology was undoubtedly one of the most important 
elements during this period. Our archive, which has 
been enriched in areas such as digital resources, online 
platform memberships, digital content prepared by 
our teachers, and electronic library resources, created 
additional learning opportunities for our students. We 
organized seminars so that our exemplary work in the 
field of education and the methods and techniques from 
which we had obtained positive results would inspire 
and benefit educators in other schools.

Our principle of adapting school routines to all 
educational models and different conditions was 
one of the factors that had a positive impact on the 
process. The students of today are predicted to have 
two, three, or maybe even four careers in the future. 
We believe that they will come out of this difficult 
time of uncertainty and constant change with great 
capabilities, having improved themselves in every way.

zz  Several things about the new normal in higher 
education excite me. It is quite impressive that the 

zz  Yükseköğrenimde yeni normal konusunda beni 
heyecanlandıran birkaç şey var. Bu dönemde öne 
çıkan hibrit esnek yapıda etkileşimli ve iş birlikçi 
öğrenme modellerinin farklı teknolojilerle gelişip 
dönüşmesi, öğrenci deneyimini çeşitlendirmesi ve 
kendisine giderek daha fazla yer bulması oldukça 
etkileyici. İçerikten çok yetkinlik kazanımını öne 
çıkaran “Az, çoktan fazladır” yaklaşımını, yaratıcı 
ve gerçek hayattan uygulamalara sınıf içi eğitimde 
daha fazla yer açmamıza imkân tanıması açısından 
oldukça başarılı buluyorum. “Süper dersler” şeklinde 
isimlendirilen, öğrencilerin önemli, büyük bir soruya 
gruplar hâlinde çalışarak, deneme yanılma yöntemiyle 
ve öğretim üyesinden sürekli geri bildirim alarak 
cevaplar bulmaya çalıştığı yenilikçi, disiplinlerarası 
ders tasarımlarına müfredatlarımızda yer açmamız 
gerektiğine inanıyorum. Öğrencilerin hayatın 
içinden, gerçek sorunlara çözüm aradıkları, formel 
veya enformel müfredata entegre edilen proje temelli 
çalışmaların daha fazla yapılması çok önemli. 

Pandemiyle birlikte, öğrenmenin yer ve zamandan 
bağımsız olduğu ve öğrencinin etkileşimde olduğu 
her ortam ve kişinin öğrenme fırsatı sunabileceği 
daha net görünür oldu. Örneğin, KOLT akran 
desteği çalışmasında, akran desteği veren öğrencinin 
liderlikle ilintili birçok yetkinliği gelişiyor. Destek 
almaya gelen öğrenci de aynı zamanda rol model bir 
akranla fikirlere, teorilere veya problemlere farklı 
bakabilmeyi deneyimliyor. Yeni normalde dersler 
ile müfredat dışı akademik ve sosyal faaliyetlerin 
bağlantıda olmasını sağlayan, öğrenme deneyimine 
bütüncül bakabilmemizi kolaylaştıran tasarımlara 
daha fazla ihtiyaç olduğunu görüyoruz. 

Hibrit, yüz yüze vs. format ne olursa olsun, çıkış 
noktamız, öğrencilerin beklenen kazanımlarla 
dersi tamamlaması için gereken öğretim ortamını 
doğru bir mimariyle, farklı bilişsel yapıları ve 
öğrenme stilleri olduğunu gözeterek kapsayıcı 
bir şekilde kurgulayabilmek. Sınıf rengârenk bir 
ortam, öğrenmenin de buna hitap edebilecek şekilde 
rengârenk olması gerekiyor. ■  

interactive and collaborative learning models in the 
hybrid flexible structure that have come to the fore 
in this period have developed and transformed with 
different technologies, diversifying the student 
experience, and are increasingly settling into new 
structures and models. I find the “less is more” 
approach, which emphasizes the acquisition of 
competence rather than content, quite successful in 
terms of allowing us to make more space for creative 
and real-life practices in classroom instruction. I 
believe that we need to open our curricula to “super 
courses”—innovative, interdisciplinary course 
designs in which students try to find answers to 
significant questions through group work, trial and 
error, and constant feedback from the teacher. It is 
crucial to give more room for project-based work, 
integrated into formal or informal curricula, in which 
students seek solutions to real-life problems.

With the pandemic, it has become clearer that 
learning is independent of place and time and that 
every environment and person with which the 
student interacts can offer learning opportunities. 
For example, in KOLT’s peer support component, 
many of the leadership-related competencies of the 
peer facilitators are developed. The students who 
come for support also experience looking at ideas, 
theories, or problems differently, working together 
with a role-model peer. In the new normal, we see 
that there is a greater need for designs that connect 
lectures and extra-curricular academic and social 
activities and facilitate a holistic view of the learning 
experience.

Regardless of the format—hybrid, face-to-face, 
etc.—our starting point is to construct the teaching 
environment required for the students to complete 
the course with the expected gains, in the right form, 
in an inclusive way, taking into account the fact 
that students have different cognitive structures 
and learning styles. The classroom is a colorful 
environment, and learning needs to be colorful in a 
way that acknowledges this. ■
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Boğaziçi Üniversitesi Yabancı 
Diller Eğitimi Bölümü’nden mezun 
olmuş, 2003-2010 yılları arasında 
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’nde araştırma görevlisi 
olarak çalışmış, 2011 yılında Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi’nde 
eğitim bilimleri alanında doktorasını 
tamamlamıştır. 2011 yılında 
katıldığı Koç Üniversitesi Öğrenme 
ve Öğretme Ofisi’nde (KOLT) 
koordinatörlük ve müdürlük 
yapmış, 2021 yılında KOLT’un 
direktörlüğünü üstlenmiştir.  
Dr. Zeybekoğlu, ayrıca 
yükseköğretimde öğrenme ve 
öğretme odaklı bilimsel çalışmalar 
yapmaktadır.

Zuhal Zeybekoğlu 
Director, Koç University Office of  
Teaching and Learning
 
Dr. Zuhal Zeybekoğlu graduated 
from Boğaziçi University’s 
Department of Foreign Language 
Education in 1999 and worked as 
a researcher in Yıldız Technical 
University’s Faculty of Education 
from 2003 to 2010. She received a 
doctorate in educational sciences 
from Middle Eastern Technical 
University in 2011. The same year, 
she joined Koç University Office of 
Teaching and Learning, where she 
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before becoming director in 2021.  
Dr. Zeybekoğlu also conducts 
scientific research focused on 
learning and teaching in higher 
education.
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üzerine doktora sonrası araştırmacı 
olarak bulunmuştur. Millî Eğitim 
Bakanlığı’nda projelerden sorumlu 
birim direktörü olarak çalışan ve 
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yapan Dr. Gören Niron, 2019 
yılından beri Koç Okulu İlkokul 
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Demet Gören Niron 
Principal, The Koç School,  
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Dr. Demet Gören Niron graduated 
from Middle East Technical 
University’s Department of History, 
received a master’s degree from 
Ankara University’s Faculty of 
Communications, and completed 
a doctorate degree in education 
management at the same university. 
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eğitimini Hacettepe Üniversitesi 
Matematik Bölümü’nde 
tamamlamış, yüksek lisans 
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since 2019.
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teknolojileri uzmanı ve bilgisayar 
bilimleri öğretmeni olarak Koç 
Okulu’na katılmış, 2016-2019 yılları 
arasında Bilgisayar Eğitimi Bölüm 
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Dr. Elif Kara Öztürk graduated 
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Serkan Çil 
Director, Koç University  
Information Technologies
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Mühendisliği Bölümü’nde dersler 
vermiş, kendi şirketini kurarak 
elektrik güç sistemleri tasarım 
ve projelendirme alanlarında 
çalışmıştır. 2008 yılında ders vermeye 
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Kadir Has University (KHAS). She gave 
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Department and founded her own 
company, working in the fields of 
electrical power systems design 
and projecting. At KHAS, where she 
started lecturing in 2008, she served as 
director of the Center for Personal and 
Academic Support and Development. 
She has been director of The Koç 
School Information and Education 
Technologies Department since 2019.
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Yeniden Kampüste
Buluşmak 
Meeting on Campus Again

Koç Üniversitesi, COVID-19 pandemisinde, güçlü 
teknolojik altyapısıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara 
vermeksizin devam etti, yeni yatırımlarla eğitim kalitesini 
artırdı. 2021 yılı Güz dönemine kampüste fiziki olarak 
başlayan Koç Üniversitesi’nin önceliği öğrencilerinin, 
öğretim üyelerinin ve çalışanlarının sağlığı ve güvenliği 
oldu. Üniversitenin COVID-19 salgınıyla mücadelede 
stratejisi tam aşılanma, HES aracılığıyla hasta ve temaslı 
kontrolü, maske kullanımı, fiziksel mesafenin korunması 
ve temizlik temelliydi. Önemli altyapı düzenlemeleriyle, 
havalandırma sistemleri aynı havayı içeride 

dolaştırmayacak şekilde tasarlandı. Tıp Fakültesi’nin ve Sağlık 
Merkezi’nin yardımıyla bir vaka olduğunda işleyecek sürece 
dair algoritmalar geliştirildi. Öğrenme ve öğretmeye yönelik 
bütüncül, yenilikçi ve öğrenci odaklı bir yaklaşımı olan 
Koç Üniversitesi’nde eğitim hibrit bir şekilde devam ediyor; 
öğrenciler dersi sınıfta ya da çevrimiçi takip edebiliyorlar.

2021 yılında eğitimin en üst düzeyde ve kesintisiz devam 
etmesi için çalışan Koç Üniversitesi, bir mükemmeliyet 
merkezi olarak araştırma faaliyetlerini de sürdürdü. 
Olağanüstü gelişmelerin eşiğinde olduğumuz bu dönemde, 
üniversite bünyesinde COVID-19’la ilgili çoğu disiplinler 
arası ve çok bileşenli 40 proje yürütülüyor. Güçlü araştırma 
altyapısı ve potansiyeli sayesinde, yurt dışından Türkiye’ye 
gelen araştırma fonlarının üçte biri Koç Üniversitesi’ne 
geliyor. Türkiye’de alınmış her biri 1,5 ila 2,5 milyon avro 
bütçeli, 30 Avrupa Araştırma Komisyonu (ERC) projesinden 
18 tanesine Koç Üniversitesi ev sahipliği yapıyor. Koç 
Üniversitesi gerek eğitim yaklaşımı ve bilimsel araştırmaları 
gerekse teknolojik altyapısı ve uluslararası bağlantılarıyla 
Türkiye’de önde gelen eğitim ve bilim kurumlarından biri 
olmayı sürdürüyor. ■
 
During the COVID-19 pandemic, Koç University continued 
its educational activities with its strong technological 
infrastructure, increasing the quality of education through 
new investments. Starting the Fall 2021 semester physically 
on campus, Koç University first and foremost prioritized the 
health and safety of its students, faculty members, and staff. 
The university’s strategy in combating the COVID-19 pandemic 
was based on full vaccination, patient and contact control 
through HES (a risk mitigant application from the Ministry of 
Health for tracking infections), masking, social distancing, and 
hygiene. Significant infrastructure arrangements were made for 
improving ventilation systems in order not to circulate the same 
air indoors. With the help of the Faculty of Medicine and the 
Health Center, case-specific algorithms have been developed. 
Having a holistic, innovative and student-oriented approach to 
learning and teaching, Koç University follows a hybrid education 
model; and students can attend classes in person or online.

Striving for top-quality, uninterrupted education in 2021, 
Koç University continued its research activities as a center 
of excellence. In this period when we are on the verge of 
extraordinary developments, 40 projects on COVID-19 are being 
carried out within the university, most of them interdisciplinary 
and multi-component research. Koç University, with its strong 
infrastructure and high potential, receives one third of the total 
international research grants from abroad that are awarded to 
Turkey. Koç University hosts 18 of the 30 European Research 
Commission (ERC) projects, with a budget of 1.5–2.5 million 
euros each. With its educational approach and scientific 
research, technological infrastructure, and international 
connections, Koç University continues to be one of the leading 
educational and scientific institutions in Turkey. ■
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KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NE ÜÇLÜ AKREDİTASYON 
Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İşletme Enstitüsü, 30 
Nisan’da küresel akredite  kuruluşu İşletme Yüksek Okullarını Geliştirme 
Derneği’nden (Association to Advance Collegiate Schools of Business, AACSB) 
akreditasyon aldı. Daha önce AMBA ve EQUIS akreditasyonlarına da sahip olan 
Koç Üniversitesi, bu akreditasyonla birlikte Türkiye’den “Triple Crown” (Üçlü 
Akreditasyon) unvanına sahip ilk ve tek akademik kuruluş oldu. Üniversite 
ekibinin her bir üyesinin çabası sayesinde AACSB akreditasyonunu kazandıkları 
için mutlu olduklarını dile getiren Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekanı ve İşletme Enstitüsü Akademik Direktörü Prof. Dr. Zeynep 
Gürhan Canlı şunları söyledi: “Dünyadaki en iyi işletme okullarının sahip olduğu 
üçlü akreditasyon unvanına erişmenin onurunu yaşıyoruz. Bu akreditasyona 
ulaşmak; öğretim, araştırma, müfredat geliştirme ve öğrenci kazanımı ve 
deneyimi gibi alanlar dâhil olmak üzere Koç Üniversitesi’nin eğitimde 
mükemmelliğinin küresel standartlarda 
tanınması anlamına geliyor.” ■

“TRIPLE CROWN” TO KOÇ UNIVERSITY
Koç University College of Administrative 
Sciences and Economics and the Graduate 
School of Business received accreditation from 
AACSB International (Association to Advance 
Collegiate Schools of Business). Koç University 
already holds accreditation from AMBA and 
EQUIS, and with this recent accreditation, it 
became the first and only academic institution 
in Turkey with the “Triple Crown.” Professor 
Zeynep Gürhan Canlı, Dean of the College of 

 
 
1993 yılında İstanbul’da kurulan Koç Üniversitesi, 
kâr amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesidir ve bir 
mükemmeliyet merkezi olma misyonuyla, üstün 
yetenekli gençlerle değerli öğretim görevlilerini bir araya 
getirerek, bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır. Koç Üniversitesi’nin mezunları en üst 
düzeyde ahlaki değerlerle donatılmış olup, toplumsal 
sorumluluk taşıyan ve demokrasinin değerlerine sahip 
çıkan bireylerdir.

İnsani Bilimler ve Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen, 
Mühendislik, Hukuk, Tıp ve Hemşirelik Fakülteleri’yle 
eğitim hizmetine devam eden Üniversite 22 lisans, 42 
yüksek lisans ve 29 doktora programıyla Türkiye’de ve 
dünyada bilimin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. ■

 
 
 
Established in 1993 in Istanbul, Koç University is a non-
profit foundation university with a mission to become a 
center of excellence, bringing highly talented young people 
together with competent faculty to contribute to science 
at a universal scale. Koç University graduates are equipped 
with impeccable moral values and are socially responsible 
individuals dedicated to protecting the values of democracy.

The University contributes to the advancement of science in 
Turkey and the world through 22 undergraduate, 42 master’s, 
and 29 doctoral programs delivered by its College of Social 
Sciences and Humanities, College of Administrative Sciences 
and Economics, College of Sciences, College of Engineering, 
Law School, School of Medicine, and School of Nursing. ■

Bi̇r Bakışta
At a GlanceKoç Üniversitesi

Koç University

Administrative Sciences and Economics 
and director of the Graduate School 
of Business, stated that AACSB 
accreditation was the result of the 
efforts of each staff member of Koç 
University, and she added “We are 
proud to earn this triple accreditation 
that the best business schools of the 
world have. This accreditation means 
that Koç University’s excellence in 
education is globally recognized in areas 
including teaching, research, curriculum 
development, and student achievement 
and experience.” ■ 

SAYILARLA  
KOÇ ÜNIVERSITESI 
KOÇ UNIVERSITY  
IN NUMBERS

8.789 öğrenci students

511 öğretim üyesi faculty

17.200 mezun alumni

7 fakülte colleges 
4 enstitü graduate schools

23 araştırma merkezi research centers 
4 araştırma ve eğitim forumu 
research forums 

1 destek merkezi (EÇADEM) 
support center (EÇADEM)

22 lisans programı undergraduate 
programs 
42 yüksek lisans programı master’s 
degree programs 
29 doktora programı  
PhD programs

218 araştırma laboratuvarı research 
laboratories

%65 burslu öğrenci students on 
scholarship

2.423 kişilik yurt kapasitesi (lisans 
ve lisansüstü) Campus dormitory 
housing for 2,423 undergraduate and 
graduate students

Değişim programlarında 300’den 
fazla anlaşmalı üniversite Exchange 
program agreements with over 300  
universities

KISA HABERLER 2021
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“Okulumuz pandeminin başından beri çeşitli platformlar üzerinden 
eğitimi kesintisiz devam ettirdi. İthal kitaplar pandemiden dolayı 

temin edilemediğinden e-kitap versiyonlarına erişmemiz sağlandı. 
2021 yılının sonbahar döneminde kampüse döndüğümüzde dersleri 

hem sınıfta hem de çevrimiçi olarak takip edebildik. Ayrıca, Çeşitlilik, 
Kapsayıcılık ve Engelli Öğrenci Koordinasyonu Ofisi’nde, görme engelli 
arkadaşlarımızın ders materyallerini dijital ortama aktardık ve okula 
yeni başlayan görme engelli öğrencilere özel destek takımı kurduk.”  
“The university has continued education on various platforms since the 
beginning of the pandemic. We were provided access to e-book editions 
of the imported books that could not be supplied due to the pandemic. 

When we returned to campus in the fall semester of 2021, we were able to 
follow courses both in the classroom and online. In addition, at the Office 

for Diversity, Inclusion, and Coordination of Students with Disabilities, we 
transferred the course materials of our visually impaired friends to digital 

media and established a special support team for visually impaired  
students who have just started school.”  

Melih Üyer, Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi   Junior, Law School 
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TÜRKİYE’DE İLK DEFA CİNSİYET EŞİTLİĞİNE  
DAYALI BİR YATIRIM FONU
Koç Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi (KOÇ-KAM) iş birliğiyle İş 
Bankası iştiraki İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından İş Portföy İş’te Kadın 
Hisse Senedi Fonu kuruldu. Kadınların üretkenlikleriyle iş hayatına eşit 
bir şekilde dâhil olmasını amaçlayan fon, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle yatırımcılara sunuldu. İş 
Portföy; kadınların ekonomiye katacağı değere olan inancının karinesi olarak 
istihdamda kadınlara daha çok ve eşitlikçi bir şekilde yer açan, kadınların 
yönetimde söz sahibi olmasını önemseyen şirketlerin yurt içi ortaklık 
paylarına yatırım yapan bu fonu kurarak Türkiye’de bir ilki hayata geçirdi. 

İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu, 30 Eylül’de, finans sektöründeki 
yenilikçi projeleri ve pazarlama başarılarını ödüllendirmek üzere düzenlenen 
Sardis büyük ödülünün sahibi oldu. 17 Kasım’da ise 6. Türkiye Sermaye 
Piyasaları Birliği (TSPB) Altın Boğa Ödülleri kapsamında Özel Ödül 
kategorisinde “Toplumsal Değer Projesi 2021” ödülünü almaya hak kazandı. ■

TURKEY’S FIRST INVESTMENT FUND BASED ON  
GENDER EQUALITY IN BUSINESS
İş Asset Management Women in Business Equity Fund was established 
by İş Asset Management, an İş Bank subsidiary, in collaboration with Koç 
University’s Center for Gender Studies (KOÇ-KAM). Aiming at the equal 
participation of women in business, the fund was presented to investors in a 
gong ceremony organized at Borsa Istanbul on 8 March, Women’s Day. As an 
indication of its belief in the value of women’s contribution to the economy, 
İş Asset Management broke new ground in establishing this fund, which 
invests in the domestic partnership interests of companies that equitably 
create more opportunities for women in employment and prioritize having 
more women in management.

On 30 September, the İş Asset Management Women in Business Equity Fund 
received the Sardis Grand Award, given to reward innovative projects and 
management-related successes in the finance sector. On 17 November, the fund 
also received the "Social Value Project 2021" in the Special Award Category at 
the 6th Turkish Capital Markets Association (TCMA) Golden Bull Awards. ■

İŞLETME ENSTİTÜSÜ  
DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDA
Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, Financial 
Times tarafından 2021 yılı için hazırlanan 
dünyadaki Executive MBA (EMBA) 
programlarının değerlendirildiği sıralamada, 
ABD ve Avrupa’daki belli başlı okulları yine 
geride bırakarak 55. sırada yerini aldı. En 
yüksek kadın öğretim görevlisi oranında ise 
ilk üç üniversite arasında bulunuyor. Üç yıllık 
ortalamada 55. sırayı koruyan Koç Üniversitesi 
ayrıca, lisansüstü işletme eğitiminde (MBA) 
uluslararası alanda en yüksek başarı standardını 
temsil eden, dünyadaki en iyi lisansüstü işletme 
programlarını kabul eden AMBA (Association 
of MBAs) tarafından, bu yıl da Türkiye’den 
tek akademik kurum olarak yeniden akredite 
edildi. EMBA programını üç yıl önce başarıyla 
tamamlayan mezunlarının maaş artış oranında 
ise 23. sırayı aldığı açıklandı. Financial Times 
sıralamasını oluşturan 16 seçim kriteri, Koç 
Üniversitesi EMBA programı mezunlarıyla 
yapılan anket doğrultusunda maaş, maaş artışı, 
kariyer ilerlemesi, iş deneyimi ve elde edilen 
hedeflerle ilgili toplanan verilerden oluşuyor. ■

GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS  
RANKED AMONG THE BEST IN THE WORLD
In the Business School Rankings prepared by 
the Financial Times for 2021, Koç University’s 
Graduate School of Business took 55th place 
among the best Executive MBA (EMBA) 
programs in the world, surpassing the leading 
US and European schools. Koç University also 
ranked among the first three universities for the 
highest number of woman faculty members. 
Maintaining its rank of 55 on the average over 
the last three years, Koç University has also been 
reaccredited by AMBA (Association of MBAs), 
cementing the university's position as one of 
the top business schools in Turkey and in the 
global arena. Koç University’s Graduate School 
of Business ranked 23rd in pay increase rate 
for students who successfully completed the 
EMBA program three years ago. The 16 selection 
criteria that make up the Financial Times’ ranking 
consist of data collected on salary, salary 
increase, career progression, work experience, 
and goals achieved from the Koç University 
EMBA Program graduates. ■

ÇOCUKLAR İÇİN YAPAY KALP POMPASI PROJESİNE  
AVRUPA ARAŞTIRMA KONSEYİ’NDEN DESTEK
Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. 
Kerem Pekkan, Avrupa Araştırma Konseyi’nden (ERC) “ERC Proof of 
Concept” desteği almaya hak kazandı. Prof. Dr. Pekkan, aldığı 150.000 
avro destek fonuyla, kamuoyunda mavi çocuk hastalığı olarak bilinen 
Fontan kalp hastası çocuklarda sağ kalp yetmezliğinde kullanılacak 
yapay kalp pompasını geliştirip üretecek. Koç Üniversitesi öncülüğünde 
yürütülen projede Acıbadem Üniversitesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy 
Kalp Hastanesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’yle ortak çalışılacak. ■

ARTIFICIAL HEART PUMP FOR CHILDREN PROJECT  
RECEIVES SUPPORT FROM EUROPEAN RESEARCH COUNCIL
Professor Kerem Pekkan, faculty member at Koç University’s Department 
of Mechanical Engineering, received “ERC Proof of Concept” support 
from the European Research Council (ERC). Prof. Pekkan aims to 
utilize the 150,000-euro grant for the development and production of 
an artificial heart pump used for the treatment of right heart failure 
in children with Fontan heart disease, commonly known as blue child 
disease. Acıbadem University, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Heart Hospital, 
and Istanbul Bilgi University will collaborate on this project, carried out 
under the leadership of Koç University. ■ 
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“Bedensel engelim sebebiyle, hocalarımla yapabildiğim 
ve yapamadığım şeyleri konuşmak ve dönem boyu onlarla 

iletişimde olmak benim için çok önemli. Bu süreçte Çeşitlilik, 
Kapsayıcılık ve Engelli Öğrenci Koordinasyonu Ofisi yanımızda 
olur. Açıkçası pandemi başladığında bu düzenin aksayacağını 

düşünüp korkmuştum ama hiç düşündüğüm gibi olmadı.  
Nihan Karahalil ve bu ofiste görevli öğrenci arkadaşlarım  

tıpkı yanlarındaymışım gibi sorunlarımıza  
çare olmaya devam ettiler.”  

“Due to my physical disability, it is very important for me to talk to my 
professors about what I can and cannot do and to communicate with 

them throughout the semester. The Office for Diversity, Inclusion, 
and Coordination of Students with Disabilities helps us during this 
process. Frankly, when the pandemic started, I was afraid that this 

organization would be disrupted, but it was not at all. Nihan Karahalil 
and my fellow students working in this office continued to be a 
solution to our problems, just as if I were with them in person.”  

Aslı Tümer, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 3. sınıf öğrencisi  

 Junior, Department of Media and Visual Arts 
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GABAM’IN İSTANBUL SURLARI 
PROJESİ DİJİTAL PLATFORMDA
Koç Üniversitesi – Stavros Niarchos 
Vakfı Geç Antik Çağ ve Bizans 
Araştırmaları Merkezi (GABAM) 
tarafından 2017’de başlatılan ve 
40 kişilik uluslararası bir ekiple 
yürütülen İstanbul Surları projesiyle, 
bir bölümü UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’nde bulunan İstanbul Surları 
dijital platforma aktarıldı. Proje; 
interaktif bir harita üzerindeki mimari 
envanter, anıtın güncel durumunu 
gösteren 6.000’den fazla yeni fotoğraf 
ve farklı koleksiyonlarda yer alan 
yüzlerce eski görseli bir araya getirerek 
İstanbul Surlarının zaman içinde 
geçirdiği değişimleri belgeliyor. Proje 
kapsamında, Bizans askerî mimarisinin 
en önemli örneklerinden biri olan 
anıtın mimarisini, tarihini ve diğer özelliklerini aydınlatan 
güncel araştırma sonuçları da 40’ın üzerinde bilimsel 
makaleyle aktarılıyor. Projeye ilişkin tüm çalışma ve 
sonuçlara istanbulsurlari.ku.edu.tr adresinden erişilebilir. ■

GABAM ISTANBUL CITY WALLS PROJECT  ON DIGITAL PLATFORM
The Istanbul City Walls Project, initiated in 2017 by the Koç 
University – Stavros Niarchos Foundation Center for Late 
Antiquity and Byzantine Studies (GABAM) and conducted 
by an international team of 40, resulted in a digital platform 
for the Istanbul City Walls, part of which is in the UNESCO 

World Heritage List. The project documents changes to 
the Istanbul City Walls over time through an architectural 
inventory on an interactive map, 6,000 new photographs 
depicting the current condition of the monument, and 
hundreds of older visual materials from various collections. 
As part of the project, more than 40 scientific articles present 
the results of current research on the architecture, history, 
and other features of this monument, which is one of the 
most significant examples of Byzantine military architecture. 
All studies and results concerning the project are available at 
istanbulsurlari.ku.edu.tr. ■ 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NE YÖKAK’TAN TAM AKREDİTASYON
Mükemmeliyet merkezi olma ve evrensel bilime özgün katkılarda 
bulunma amacıyla çalışan Koç Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite 
Kurulu’nun (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) 
kapsamında 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandı. 2020 
yılı itibarıyla verilen akreditasyonlar için yapılan toplam 60 başvuru 
arasında Koç Üniversitesi, 5 yıllık tam akreditasyon alan 5 üniversiteden 
biri oldu. Değerlendirme kapsamında başvuruda bulunan üniversiteler 
eğitim-öğretim, AR-GE, toplumsal katkı, idari hizmet ve kalite güvencesi 
sistemi olmak üzere beş temel başlık altında inceleniyor. YÖKAK, 
ilgili yükseköğretim kurumunun 5 yıl süreyle tam akreditasyona, 2 yıl 
süreyle koşullu akreditasyona dâhil edilmesine veya kalite güvencesi 
uygulamaları bağlamında desteklenmesine karar veriyor. ■

KOÇ UNIVERSITY RECEIVES FULL ACCREDITATION FROM YÖKAK
Koç University, working with the aim of becoming a center of excellence 
and contributing to universal science, has been granted “full accreditation” 
status for 5 years as part of the “Institutional Accreditation Program” 
(KAP) of the Turkish Higher Education Quality Council (YÖKAK). A 
total of 60 universities applied for accreditation from YÖKAK starting 
in 2020, and Koç University became one of the 5 universities to receive 
full accreditation for 5 years. Universities that apply for accreditation are 
inspected under five main categories: education, research and development, 
social contribution, administrative service, and quality assurance 
systems. YÖKAK either awards full accreditation for 5 years, conditional 
accreditation for 2 years, or provides support in quality assurance 
implementations. ■ 
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KOÇ ÜNİVERSİTESİ 26. VE 27. DÖNEM  
MEZUNİYET TÖRENLERİ
Koç Üniversitesi’nin 26. ve 27. Lisans ve Lisansüstü 
Mezuniyet Törenleri, 26 Haziran’da canlı ve 
çevrimiçi gerçekleştirildi. Lisans ve lisansüstü 
eğitimini tamamlayan 2.328 öğrenci diplomasını 
aldı. Psikoloji Bölümü öğrencisi İpek Bahar 
Ungan 2020 yılı, İşletme Bölümü öğrencisi Burcu 
Magemizoğlu 2021 yılı okul birincisi oldu. Koç 
Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. 
Nur Yalman ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Danışmanı ve 2009-2021 dönemi rektörü Prof. Dr. 
Umran S. İnan’ın konuşmalarıyla başlayan törenin 
konuk konuşmacısı, hayatını dünyanın en yoksul 
insanları için sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine 
adayan tıbbi antropolog ve tıp doktoru Prof. Dr. 
Paul Farmer’dı. ■

KOÇ UNIVERSITY’S 26TH AND 27TH  
COMMENCEMENT CEREMONIES
Koç University’s 26th and 27th Graduate and 
Undergraduate Commencement Ceremonies 
took place as a live online event on 26 June. 
2,328 students, who successfully completed Koç 
University’s undergraduate and graduate programs, 
received their diplomas. The valedictorian for 
the class of 2020 was İpek Bahar Ungan from the 
Department of Psychology, and the valedictorian 
for the class of 2021 was Burcu Magemizoğlu 
from the Department of Business Administration. 
The ceremony started with speeches by Prof. Nur 
Yalman, chair of Koç University’s Board of Trustees, 
and Prof. Umran S. İnan, advisor to the Board of 
Trustees and president 2009-2021. Prof. Paul Farmer, 
a medical anthropologist and medical doctor, who 
has dedicated his life to the improvement of medical 
services for the most impoverished individuals of the 
world, was the keynote speaker at the ceremony. ■ 
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KISA HABERLER 2021
NEWS IN BRIEF
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İŞ BANKASI ÜST YÖNETİMİNDEN 
ENFEKSİYON HASTALIKLARI ARAŞTIRMA 
MERKEZİ ZİYARETİ
Dünyayı sarsan COVID-19 salgınının  
devam ettiği günlerde, Koç Üniversitesi   
İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları 
Araştırma Merkezi; İş Bankası Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Adnan Bali, İş 
Bankası Genel Müdürü Sayın Hakan Aran 
ve Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü 
Sayın Sezai Sevgin’i ağırladı. ■

İŞBANK’S TOP MANAGERS VISIT CENTER FOR 
INFECTIOUS DISEASES
As the COVID-19 pandemic continues, Adnan 
Bali, chair of the Board of Directors of İşbank, 
Hakan Aran, general manager of İşbank, and 
Sezai Sevgin, general manager of Bayındır 
Healthcare Group, visited the Koç University  
İşbank Center for Infectious Diseases. ■ 

KWORKS’21 HIZLANDIRMA PROGRAMLARI 
Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi 
(KWORKS), düzenlediği hızlandırma programlarıyla 
girişimcileri desteklemeyi 2021 yılında da sürdürdü. 
Hızlandırma, ön hızlandırma, derin teknoloji ve kampüs 
ön hızlandırma olmak üzere 4 farklı programda; teknoloji 
tabanlı girişimlerini ölçeklemek isteyen girişimcilere ileri 
seviye girişimcilik eğitimleri, birebir danışmanlık desteği, 
potansiyel müşteriler ve yatırımcılarla buluşma imkânı 
sağlandı. Seçilen 23 girişimin yüzde 65’ini SaaS ve derin 
teknoloji girişimleri, yüzde 35’ini ise web/mobil uygulama 
girişimleri oluşturdu. ■

KWORKS’21 ACCELERATOR PROGRAMS
In 2021, Koç University Entrepreneurship Research Center 
KWORKS continued to support startups through its 
accelerator programs. Advanced entrepreneurship training, 
one-to-one mentorship support, and an opportunity to 
meet with potential clients and investors are provided to 
entrepreneurs who want to scale their technology-based 
startups  through 4 different programs: accelerator, pre-
accelerator, deep technology, and campus pre-accelerator. 
Among the 23 startups selected, 65% of them are SaaS 
and deep technology startups, and 35% are web/mobile 
applications. ■ 

DÜNYANIN ÖNDE GELEN HUKUK FAKÜLTELERİ 
TEK PLATFORMDA
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mart 
ve Nisan aylarında iki büyük Hukuk 
Yüksek Lisansı Sanal Fuarı düzenledi. 
Hukuk Fakülteleri Global Ligi ve Global 
Hukuk Konsorsiyumu şemsiyesi altında 
düzenlenen fuarlar, dünyanın önde gelen 
hukuk fakültelerini tek bir sanal platformda 
buluşturdu. Ayrıca dünyanın dört bir yanından 
katılan yüzlerce öğrencinin hem hukuk yüksek 
lisansı programları hakkında bilgi almasını hem 
de fakülte temsilcileriyle tanışmasını sağladı. ■

WORLD’S LEADING LAW SCHOOLS  
ON A SINGLE PLATFORM
Koç University Law School organized 
two Virtual LLM Fairs in March and 
April. The fairs, which were sponsored 
by Law Schools’ Global League and 
Global Law Consortium, brought 
together the leading law schools of the 
world on a single virtual platform. In 
addition, the event facilitated hundreds 
of law students from all over the world 
to learn about LLM programs and meet 
with representatives from law schools. ■ 



AŞININ EŞİTSİZ DAĞILIMININ EKONOMİK MALİYETİ PANELİ
Koç Üniversitesi–TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu 
(EAF) tarafından 9 Mart’ta çevrimiçi düzenlenen panelin açılış 
konuşmalarını Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Koç, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, 
Dünya Ekonomik Forumu Sağlık ve Sağlık Hizmetlerinin 
Geleceği Platformu Başkanı Arnaud Bernaert ve Uluslararası 
Ticaret Örgütü Genel Sekreteri John Denton yaptı. Panelde 
Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof. 
Dr. Selva Demiralp, Doktor Öğretim Üyeleri Cem Çakmaklı, 

Sevcan Yeşiltaş ve Muhammed Ali Yıldırım ile Maryland 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şebnem Kalemli Özcan COVID-19 
aşısının dünya genelinde eşit dağılmamasının getirdiği 
ekonomik maliyeti anlattıkları çalışmayı masaya yatırdılar. ■

ECONOMIC COSTS OF  
INEQUITABLE VACCINE DISTRIBUTION WEBINAR
In a webinar organized by the Koç University–TUSIAD Economic 
Research Forum (ERF) on 9 March, Ömer Koç, chairman of 
Koç Holding, Simone Kaslowski, president of TUSIAD, Arnaud 
Bernaert, head of Global Health and Healthcare at World 
Economic Forum, and John Denton, general secretary of the 
International Chamber of Commerce, delivered the opening 
remarks. Faculty members from Koç University’s College of 
Administrative Sciences and Economics, Prof. Selva Demiralp, 
Assistant Professors Cem Çakmaklı, Sevcan Yeşiltaş, and 
Muhammed Ali Yıldırım, and Prof. Şebnem Kalemli Özcan from 
the University of Maryland discussed their recent study on the 
economic costs of the uneven distribution of the COVID-19 
vaccine around the world. ■
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PANDEMİNİN BİRİNCİ YILI VE SONRASI SEMPOZYUMU
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının 
birinci yılında Koç Üniversitesi, ulusal ve uluslararası çapta 
salgında gelinen noktayı değerlendirmek üzere 12 Mart’ta 
bir sempozyum düzenledi. Türkiye ve dünyadan uzmanların 
konuştuğu sempozyumda mevcut durumun analizi 
yapıldı; tanı, tedavi yöntemleri ve aşıyla ilgili gelişmeler 
değerlendirildi. ■

COVID-19: ONE YEAR OF EXPERIENCE AND BEYOND SYMPOSIUM 
As the global epidemic completed its first year, on 12 March, 
Koç University organized a symposium to evaluate the 
progress related to the pandemic in Turkey and the world. 
The symposium featured expert speakers from Turkey 
and around the world, who analyzed the current situation 
and evaluated the developments related to the diagnosis, 
treatment methods, and vaccines. ■

LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN TANITIM DÖNEMİ
Pandemi nedeniyle 2021 Tanıtım Dönemi hem 
Rumelifeneri Kampüsü’nde fiziksel olarak hem 
de çevrimiçi gerçekleştirildi. Tanıtım sunumları; 
yenilenmiş “Adaylar” ve “Kampüsü Keşfet” web 
sayfaları, Tanıtım Günleri Önerileri videosu ve vlog 
içeriği, sosyal medya paylaşımları ve Tanıtım Ekibi’nin 
düzenlediği kampüs turlarıyla desteklendi. ■

UNDERGRADUATE STUDENT  RECRUITMENT AND 
PLACEMENT PERIOD 
Due to the pandemic, the Undergraduate Student 
Recruitment and Placement period was held both 
face-to-face in the Rumelifeneri Campus and online. 
The informational presentations were supported by 
the renewed “Prospective Students” and “Discover the 
Campus” web pages, Online Events Suggestions video, 
vlog content, social media contents, and campus tours 
given by students. ■

KÜMPEM 10. PERAKENDE KONFERANSI
Koç Üniversitesi Migros Parekendecilik Eğitim Forumu 
(KÜMPEM), 10 Aralık’ta çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği 
10. Perakende Konferansı’nda değerli konuşmacılara ev 
sahipliği yaptı. “COVID Sonrası Perakendede Yeni Başlangıç” 
başlığıyla gerçekleştirilen konferansta, perakendecilerin 
sıfır noktasından işlerini ele almak durumunda oldukları bu 
dönemde marka yönetimi, tedarik zinciri, teknolojik dağıtım 
yönetimi ve veri analitiğinde perakende için “yeni anahtarlar” 
dünyadan örneklerle katılımcılara sunuldu. Konferans 
İngilizce ve Türkçe yayınlandı. ■

KUMPEM 10TH RETAIL CONFERENCE 
Koç University Migros Retailing Education Forum (KUMPEM) 
hosted prominent speakers at its 10th Retail Conference, 
which was held online on 10 December. In this period when 
retailers have to think about business from the bottom up, 
the conference, entitled “Retail Reset in the Post-Covid Era,” 
offered the opportunity to learn about the “new keys” for retail 
in brand management, supply chains, technological distribution 
management, and data analytics with examples from around the 
world. The conference was broadcast in English and Turkish. ■

ETKİNLİKLERDEN SEÇMELER 2021
SELECTED EVENTS
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Salgınla birlikte ortaya çıkan “yeni normal”e uyum sağlayabilmek için 
bünyesinde birtakım değişikliklere giden Koç Üniversitesi Yayınları 
(KÜY), bu zorlu zamanlarda da 
akademik yayıncılıktaki ve entelektüel 
dünyamızdaki boşlukları en etkili 
şekilde doldurma amacından ödün 
vermedi. 2021 yılında okurlarla yeni 
iletişim kanalları açmak için dört 
aylık periyotla bir katalog çıkarmaya 
başladı. Sadece kitap tanıtımlarından 
ibaret olmayan, yayınevinin kitapları 
ve yazarları çerçevesinde özel köşelerle 
gündemi takip eden kataloğun, bir 
yandan gündemi de oluşturan bir 
dergi gibi okunması amaçlanıyor. 
2020 yılında hayata geçen KÜ Çocuk 
serisinin kataloğu 
ise ayrıca yıllık 
olarak yayımlandı. 
İstiklal Caddesi’nde 
bulunan KÜY 
Kitabevi’nden basılı 
olarak edinilebilecek 
bu kataloglara, 
yayınevinin internet 
sitesinden de ulaşmak 
mümkün (press.
ku.edu.tr/katalog/) 

KÜY KİTAPLARI 
DÜNYAYA AÇILIYOR!
KÜY için 2021 
yılının en önemli 
gelişmesi, akademik 
yayıncılığın ABD’deki 
en büyük dağıtımcısı 
konumundaki 
University of Chicago 
Press ile yapılan 
anlaşmayla birlikte KÜY kitaplarının, 
Koç University Press (KUP) adı altında 
dünyaya açılması oldu. Söz konusu 
uluslararası dağıtım ağına Türkiye’den 
katılan ilk yayınevi olan KÜY, 
böylelikle Türkiye’de üretilen bilgiyi 
yurt dışına aktarıyor. İngilizceye 
çevrilerek University of Chicago 
Press kataloğuna dâhil edilen kitaplar 
yalnızca Amerika’da değil dünya 
çapında üniversitelere, kütüphanelere 
ve kitapçılara ulaşıyor. ■

 
Koç Üniversitesi Yıllık 
Faaliyet Raporu  
Koç University Annual  
Activity Report

KOÇ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
KOÇ UNIVERSITY PRESS

2021’DE ÖDÜL ALAN 
ÖĞRETİM ÜYELERİ
FACULTY AWARDS AND
RECOGNITIONS IN 2021

2021 BİLİM AKADEMİSİ GENÇ BİLİM İNSANLARI  
(BAGEP) ÖDÜLLERİ  
SCIENCE ACADEMY YOUNG SCIENTISTS (BAGEP) 
AWARD

Atay Vural, Tıp Fakültesi School of Medicine

Aykut Erdem, Mühendislik Fakültesi College of 
Engineering  

Ayşen Üstübici, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
College of Administrative Sciences and Economics 

Başak Can, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 
College of Social Sciences and Humanities 

Gözde Korkmaz, Fen Fakültesi College of Sciences

Levent Beker, Mühendislik Fakültesi College of 
Engineering

M. Ali Yıldırım, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
College of Administrative Sciences and Economics 
Engineering 

Safacan Kölemen, Fen Fakültesi College of Sciences

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA) ÖDÜLLERİ - 
ULUSLARARASI AKADEMİ ÖDÜLÜ  
TURKISH ACADEMY OF SCIENCES (TÜBA) AWARDS 
INTERNATIONAL ACADEMY AWARD

Nazmi Volkan Adsay, Tıp Fakültesi School of 
Medicine

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ GENÇ BİLİM İNSANI  
(TÜBA GEBİP) ÖDÜLLERİ 
TURKISH ACADEMY OF SCIENCES YOUNG SCIENTIST  
(TÜBA GEBİP) AWARDS

Gizem Erdem Güler, İnsani Bilimler ve Edebiyat 
Fakültesi College of Social Sciences and Humanities

Gözde Korkmaz, Tıp Fakültesi School of Medicine

Emir Salih Mağden, Mühendislik Fakültesi 
College of Engineering

Erkan Şenses, Mühendislik Fakültesi College of 
Engineering 

TÜBİTAK TEŞVİK ÖDÜLLERİ TÜBİTAK INCENTIVE AWARDS

Elif Nur Fırat Karalar, Fen Fakültesi College of Sciences

Nurcan Tunçbağ, Mühendislik Fakültesi College of Engineering

Tilbe Göksun Yörük, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi College of Social 
Sciences and Humanities 
 
DİĞER ÖDÜLLER OTHER AWARDS

Elif N. Fırat Karalar, Fen Fakültesi College of Sciences  
Sabri Ülker Bilim Ödülü Sabri Ülker Science Award

Ayişe Karadağ, Hemşirelik Fakültesi College of Nursing Yara Bakımı Olimpiyatları 
2021 Gümüş Medal Ödülü The Olympics of Wound Care 2021 Silver Medal Award

Hakan Ürey, Mühendislik Fakültesi College of Engineering Elginkan Teknoloji 
Ödülü Elginkan Technology Award 

Özlem Altan-Olcay, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi College of 
Administrative Sciences and Economics Engineering Amerikan Sosyoloji Derneği 
Uluslararası Bir Bilim İnsanı Tarafından Yazılan En İyi Kitap Ödülü American 
Sociological Association Best Book by an International Scholar Award 

Didem Unat, Mühendislik Fakültesi College of EngineeringUluslararası 
Bilgisayar Bilimleri Topluluğu ACM SIGHPC, Teknik Bilgisayar Biliminde Yükselen 
Kadın Lider Ödülü International Computer Science Group ACM SIGHPC, Emerging 
Woman Leader in Technical Computing Award

Houman Bahmani Jalali ve tez danışmanı and thesis advisor  
Sedat Nizamoğlu, Mühendislik Fakültesi College of Engineering YÖK Fen ve 
Mühendislik Bilimleri Alanında Yılın Doktora Tezi Ödülü Council for Higher Education 
Doctoral Dissertation of the Year in Science and Engineering Award

Seda Keskin, Mühendislik Fakültesi College of Engineering ODTÜ Prof. Dr. 
Mustafa Parlar Vakfi Bilim Ödülü METU Prof. Mustafa Parlar Foundation Science Award

Sedat Nizamoğlu, Mühendislik Fakültesi College of Engineering 
Savaş Taşoğlu, Mühendislik Fakültesi College of Engineering 
Umut Aydemir, Fen Fakültesi College of Sciences  
ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfi Araştırma Teşvik Ödülü METU Prof. Mustafa 
Parlar Foundation Research Incentive Award

Tuğba Bağcı Önder, Tıp Fakültesi School of Medicine 
Alper Uzun ve Doktora Öğrencisi Yuxin Zhao, Mühendislik Fakültesi College 
of Engineering  
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülü Turkish Journalists’ Associaton (TGC) 
Sedat Simavi Award

Bertil Emrah Oder, Hukuk Fakültesi Law School Anayasacılığın Savunucusu 
Ödülü Defender of Constitutionalism Award

Mehmet Cengiz Onbaşlı, Mühendislik Fakültesi College of Engineering  
Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü  Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE)
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In the name of adapting to the “new normal” 
that emerged with the pandemic, Koç 
University Press (KUP) had to make some 
changes; however, it did not compromise on 
its goal to fill the gaps in academic publishing 
and our intellectual world in the most 
effective way during these difficult times. 
In 2021, KUP began publishing a tri-annual 
catalog to open up new communication 
channels with its readers. The catalog, which 
not only consists of book introductions, but 
is aimed to be followed much like a magazine, 
includes exclusively-designed columns that 
follow the agenda set by the framework of 
KUP’s books and authors, and it even sets 
a course for that agenda. Additionally, the 
catalog of the series KU Kids, which started 
in 2020, is published annually. All printed 
catalogs are available at the KUP Bookstore 
on İstiklal Street and at KUP’s website: press.
ku.edu.tr/katalog/.

KUP BECOMES GLOBAL! 
The most important development of 2021 
was the opening up of KUP’s books to the 
world with the agreement made with the 
University of Chicago Press, the largest 
distributor of academic publishing in the 
US. As the first Turkish publishing house to 
join this international distribution network, 
KUP will convey the knowledge generated 
in Turkey to universities, libraries, and 
bookstores, not only in the United States,  
but also all around the world. ■

Diğer Yayınlar 
Other Publications
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Türkiye’nin yetiştirdiği, evrensel bilgi birikimine katkıda 
bulunan başarılı bilim insanlarını ödüllendiren Koç Üniversitesi 
Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, 2021 yılında altıncı kez takdim 
edildi. Bu yıl iktisadi, idari, sosyal, insani bilimler ve hukuk 
kategorisinde verilen Bilim Madalyası; etkin piyasalar, rasyonel 
beklentiler ve ihale modelleri konularındaki üstün bilimsel 
katkılarından dolayı Prof. Dr. Ali Hortaçsu’nun oldu.

Piyasaların verimliliğinin deneysel yaklaşımlarla 
değerlendirilmesine odaklanan Prof. Dr. Hortaçsu, dünya 
çapında öne çıkan çalışmalarında, bireysel davranışların 
arkasında yatan ekonomik seçimleri ve teknoloji parametrelerini 
öngörmek üzere mikro seviyedeki detaylı piyasa verilerini 
kullanıyor. Finansal pazarlar, internet pazarları ve enerji 
pazarları verileri üzerinden, insanların ekonomik tercihlerini 
nasıl belirlediklerini ve tercihlerini yaparken kullandıkları 
yöntemleri modelliyor. 

The Koç University Rahmi M. Koç Medal of Science, which was 
established to promote exceptional individuals of Turkish origin 
who contribute to universal knowledge, was presented for the 
sixth time in 2021. Given this year in the category of administrative 
sciences, social sciences, humanities, and law, the Medal of 
Science was awarded to Professor Ali Hortaçsu for his exceptional 
scientific contributions in the areas of efficient markets, rational 
expectations, and bidding models. 

In his pioneering work, focusing on the analysis of market 
efficiency through experimental approaches, Prof. Hortaçsu 
uses detailed micro-level market data to predict the choices and 
technology parameters behind individual behaviors. Based on data 
from financial, internet, and energy markets, he establishes models 
for economic preferences of individuals and their preference-
making methods.

koç ünİversİtesİ 

Rahmi M. Koç 
Bilim Madalyası 
koç university

Rahmi M. Koç 
Medal of Science  

2021 Yılı 
Rahmi M. Koç 
Bilim Madalyası 
Ali Hortaçsu’nun Oldu
Ali Hortaçsu 
Wins the 2021 
Rahmi M. Koç
Medal of Science 
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Prof. Dr. Ali Hortaçsu, Chicago Üniversitesi 
Ekonomi Bölümü’nde Ralph ve Mary Otis Isham 
Kürsüsü Ekonomi Profesörü’dür. Lisans ve yüksek 
lisans derecelerini Stanford Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği Bölümü’nden alan Prof. Dr. Hortaçsu, 
doktorasını 2001 yılında aynı üniversitede ekonomi 
alanında tamamladı. Harvard, Northwestern ve Yale 
Üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 
Chicago Üniversitesi’nde hâlihazırdaki görevinden 
önce, 2001-2006 yılları arasında doçent, 2006-2014 
yılları arasında profesör olarak görev yaptı. ABD 
Bilim ve Sanat Akademisi ile Ekonometri 
Topluluğu seçilmiş üyesidir. ABD 
Ulusal Ekonomik Araştırmalar 
Bürosu (NBER) Endüstriyel 
Organizasyon Programı’nda 
araştırmacı olarak görev 
yapmaktadır. 2006 yılında 
Alfred P. Sloan Araştırma 
Bursu’nu kazandı. Ekonomi 
ve endüstriyel organizasyon 
alanlarında prestijli akademik 
dergilerde yayımlanan çok 
sayıdaki makalesine ek olarak 
Journal of Political Economy ve RAND 
Journal of Economics’te editör ve çeşitli 
akademik yayınlarda yayın kurulu üyesi 
ve yardımcı editör olarak bulundu. ABD Ulusal 
Bilim Vakfı (NSF) Ekonomi Paneli’nde görev yaptı. 
Araştırma projeleriyle bir NSF CAREER Ödülü’nün 
yanı sıra çok sayıda NSF araştırma bursu aldı. Prof. Dr. 
Hortaçsu’nun, önde gelen hakemli bilimsel dergilerde 
yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. ■

 
Prof. Ali Hortaçsu is the Ralph and Mary Otis Isham 
Professor of Economics at the University of Chicago. 
He received undergraduate and master’s degrees 
in electrical engineering from Stanford University, 
where he also completed a PhD in economics in 
2001. He worked as a visiting professor at Harvard, 
Northwestern, and Yale Universities. Before his 
current position at the University of Chicago, he was 
an associate professor (2001-2006) and professor 
(2006-2016) of economics at the same university. 

He is an elected member of the American 
Academy of Arts and Sciences and a 

fellow of the Econometric Society. 
He is also a research associate 

at the National Bureau of 
Economic Research Industrial 
Organization Program. In 
2006, he received the Alfred P. 
Sloan Research Fellowship. In 
addition to his many articles in 
prestigious academic journals 
on economics and industrial 

organization, he has been an 
editor of the Journal of Political 

Economy and RAND Journal of 
Economics, as well as being a member 

of the editorial board and co-editor of 
various academic publications. He served as a 

member of the National Science Foundation’s (NSF) 
Economics panel. He received a NSF CAREER Grant 
for his research projects, in addition to many other 
NSF research grants. Prof. Hortaçsu has many articles 
published in leading peer-reviewed journals. ■

ALİ HORTAÇSU HAKKINDA
ABOUT ALİ HORTAÇSU 

2021 yılı Rahmi M. Koç Bilim 
Madalyası Seçici Kurulu’nda 
Prof. Dr. Umran S. İnan 
(başkan), Prof. Dr. Daron 
Acemoğlu, Prof. Dr. Zeynep 
Çelik, Prof. Dr. Filiz Garip,  
Prof. Dr. Ayşe Çağlar görev aldı.

The 2021 Koç University Rahmi 
M. Koç Medal of Science Jury 
was headed by Prof. Umran S. 
İnan and consisted of members 
Prof. Daron Acemoğlu, Prof. 
Zeynep Çelik, Prof. Filiz Garip, 
and Prof. Ayşe Çağlar.

 5.RD  

 2020 
Hatice Altuğ

 4.nd  

 2019 
Filiz Garip 

 3.RD  

 2018 
Metin Sitti

 2.nd  

 2017 
Daron Acemoğlu 

 1.st  

 2016 
Aydoğan Özcan 

FEN, MÜHENDİSLİK, TIP  
SCIENCE, ENGINEERING, MEDICAL SCIENCES

İKTİSADİ, İDARİ, SOSYAL, İNSANİ BİLİMLER VE HUKUK  
ADMINISTRATIVE SCIENCES, SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES, LAW

FEN, MÜHENDİSLİK, TIP  
SCIENCE, ENGINEERING, MEDICAL SCIENCES

İKTİSADİ, İDARİ, SOSYAL, İNSANİ BİLİMLER VE HUKUK  
ADMINISTRATIVE SCIENCES, SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES, LAW

FEN, MÜHENDİSLİK, TIP  
SCIENCE, ENGINEERING, MEDICAL SCIENCES

geçmişte koç üniversitesi rahmi m. koç bilim madalyası’nı kazananlar 
past recipients of the koç university rahmi m. koç medal of science

Çevrimiçi düzenlenen ödül töreninde 
Prof. Dr. Ali Hortaçsu’ya ödülünü Koç 
Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 
Prof. Dr. Nur Yalman ve 2021 yılı Seçici 
Kurulu’nun başkanlığını yürüten Koç 
Üniversitesi Mütevelli Heyet Danışmanı 
ve 2009-2021 dönemi rektörü Prof. 
Dr. Umran S. İnan takdim etti. Yaptığı 
konuşmada ekonominin her gün hayattan 
esinlenen bir alan olduğunu belirten Prof. 
Dr. Hortaçsu genç nesilleri yetiştirmeyi 
en önemli sorumluluk olarak gördüğünü; 
gençlerle iletişimde olmayı, onlara 
tavsiyede bulunmayı önemli bir görev 
kabul ettiğini belirtti. ■

During the online ceremony, Prof. Nur Yalman, chair of the Koç 
University Board of Trustees, and Prof. Umran S. İnan, head of the 
Rahmi M. Koç Medal of Science Jury and advisor to the Koç University 
Board of Trustees and president 2009-2021, presented the award to 
Prof. Hortaçsu. Having stated that economics is a field that is inspired 
by everyday life, Prof. Hortaçsu emphasized the responsibility of 
raising young generations, and he sees it as a duty to keep in constant 
communication with them and give them advice. ■

koç üniversitesi | koÇ unIversIty  | 5150 | koç üniversitesi | koÇ unIversIty 
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Pandemide, 
Yeniden Okulda

Back to School
during the Pandemic

Koç Okulu
The Koç School 

Mart 2020’de pandemi nedeniyle okulların kapanmasıyla 
birlikte eğitime çevrimiçi ya da hibrit olarak devam eden 
Koç Okulu, 6 Eylül 2021’de tüm öğrencilerine kapılarını açtı. 
Olası değişikliklere hızla uyum sağlayabilecek esneklikte 
yapılan planlamalar ve hazırlıkların ardından okulun açılması 
heyecanla karşılandı. Okuldaki genel hijyen rutinleri, 
filyasyon süreçleri gibi okul topluluğunun sağlığını etkileyen 
tüm düzenlemeler, ulusal ve uluslararası otoriteler takip 
edilerek Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları’nın da katkılarıyla 
titizlikle uygulandı. Koç Okulu için bu dönemin ikinci 
önceliği, bütünsel gelişimleri göz önünde bulundurularak 
öğrencilerin sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik 
becerilerinin değerlendirilmesi ve okula yeniden uyum 
sağlamaları oldu. 2021-2022 akademik yılına yayılacak biçimde 
ele alınan uyum sürecinde, öğrenci ihtiyaçlarının tespit 
edilmesi ve uygun planlamaların yapılması üzerinde duruldu. 

2021 yılı mezunlarının son derece etkileyici üniversite 
yerleşimleri, aldıkları burslar ve Uluslararası Bakalorya 
diploma başarıları ise uzaktan eğitim boyunca üniversiteye 
hazırlık ve başvuru süreçlerinin başarıyla devam ettiğinin bir 
göstergesi niteliğindeydi. ■

The Koç School, which continued education online or in a 
hybrid model due to the closure of schools as of March 2020, 
welcomed students on 6 September 2021. The reopening of 
the school helped the whole school community feel better 
through flexible plans and preparations that allow quick 
adaptation to change. All regulations affecting the school 
community’s health, such as general hygiene routines and 
contact tracing processes, are implemented following the 
national and international authorities and with the support 
of Vehbi Koç Foundation Health Institutions. During this 
period, the second priority of The Koç School was assessing 
students’ social, emotional, cognitive, and academic skills 
as part of their holistic development and maintaining their 
adaptation to school. Considering adaptation as a process for 
the academic year 2021–2022, The Koç School focused on 
determining students’ needs and making plans accordingly.

Impressive university placements for the Class of 2021, 
scholarships received, and International Baccalaureate 
Diploma achievements are clear proof showing that 
the college preparation and application processes were 
successful, despite the pandemic. ■



KISA HABERLER 2021
NEWS IN BRIEF
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Vehbi Koç Vakfı tarafından 1988 yılında lise olarak açılan okul, 1998’de Millî 
Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sekiz yıllık kesintisiz eğitim programı çerçevesinde 
bünyesine ilköğretim okulunu dâhil etmiştir. Kısa sürede Türkiye’nin en seçkin 
eğitim kurumlarından biri hâline gelen okul, 2012 yılında MEB’in hayata 
geçirdiği 4+4+4 sistemine hızlıca uyum sağlayarak faaliyetlerini ilkokul, ortaokul 
ve lise olarak K-12 bütünlüğünde Koç Okulu adı altında sürdürüyor. Farklı 
kültürlerden gelen akademik ekibinin ve çift dil eğitim programının kazandırdığı 
küresel bakış açısıyla Koç Okulu, akademik ve etik standartlar açısından üst 
düzeydeki eğitim programıyla anasınıfından 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerin 
entelektüel ve insani niteliklerini geliştirerek kendine güvenen, ahlaklı, lider 
nitelikli ve sorumluluk sahibi birer dünya vatandaşı olmalarını hedefler. Koç 
Okulu, bir Uluslararası Bakalorya Dünya Okulu’dur; aynı zamanda Avrupa 
Uluslararası Okullar Birliği (ECIS) ve Üniversiteye Kabul Danışmanlığı Ulusal 
Birliği (NACAC) üyesidir. ■

The Koç School was initially founded as a high school by the Vehbi Koç Foundation 
in 1988. In 1998, it added an elementary school within the framework of the 
eight-year education program made compulsory by the Turkish Ministry of 
Education (MEB). Within only a few years, The Koç School became one of the 
most prominent schools in Turkey. With the introduction of the so-called “4+4+4 
system” announced by the MEB in 2012, it continues to provide education as a K12 
school composed of primary, middle, and high schools. The Koç School’s academic 
team is composed of local and international teachers, and its bilingual educational 
programs enhance its global perspective and culture. From kindergarten to Grade 
12, The Koç School aims to enhance the intellectual and personal qualities of its 
students, raising global citizens who are self-confident, ethical, and responsible 
and who have leadership qualities. The Koç School is an Accredited International 
Baccalaureate World School, as well as a member of the Educational Collaborative 
for International Schools (ECIS) and the National Association for College 
Admission Counseling (NACAC), USA. ■

Tepeören Mahallesi, Eski Ankara Asfaltı Caddesi, 
No: 60 Tuzla / İstanbul 
koc.k12.tr

genel müdür  
general dIrector  
Prof. Dr. Murat Günel
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2021 MEZUNLARI 
Pandemiye rağmen son bir 
buçuk yılda büyük bir mücadele 
ve dayanıklılık gösteren Koç 
Okulu 2021 sınıfı, 30 Haziran’da 
açık havada yapılan mezuniyet 
töreniyle yeni hayatlarına uğurlandı. 
Koç Okulu 2021 sınıfında, 
Uluslararası Bakalorya (IB) 
diploması alan 131 öğrenci, bu yıl 
%100’lük geçme oranı yakaladı; 
bugüne dek okulda alınan en 
yüksek ders ortalaması olan, dünya 
ortalamasının çok üstündeki 
5,71 puanı sağlanarak başarılı bir 
dönem geride bırakıldı. 

Koç Okulu 2021 döneminin 236 
mezunu, yurt dışı üniversitelerden 
toplam 4,1 milyon dolarlık burs 
hakkı kazandı ve 163’ü yurt 
dışında bir üniversitede eğitim 
hayatına devam etmeye karar 
verdi. Mezunlar ABD’deki sekiz 
Ivy League üniversitesinden 
de kabul aldı. Yurt içinde bir 
üniversiteye devam etmek üzere 
YKS’ye giren mezunlardan, ilk 
10.000’e giren 64 öğrenci toplamda 
1,74 milyon lira burs hakkı 
kazandı. ■

YENİ LİSE BİNASI: GELECEĞİN OKULU
Koç Okulu’nun yeni lise binası inşaatının temelleri Haziran ayında 
atıldı. Kaba inşaatı biten binada çalışmalar 2021-2022 akademik yılında 
devam edecek. İşlev ve ilhamı birleştiren tasarım, Koç Okulu’nun gelecek 
vizyonunu gösteren, köklü değerleri esnek süreçlerle birleştiren bir 
meta anlatı etrafında toplandı. 40’tan fazla öğrenim stüdyosu ve açık 
alanla 14.000 metrekareye yayılan yeni lise binasının mimari tasarımı DB 
Architects, iç mimari tasarımı ise Studio 180 ve PAB Mimarlık tarafından 
yapıldı. Esnek öğrenme ve öğretme alanları, kampüsün doğal güzelliğiyle 
birleştirildi. Tasarım sürecinde sadece pandemiye değil, değişen her 
türlü koşula uyum sağlayabilen esnek eğitim modellerini, Koç Okulu 
binalarında şekillendirmek amaçlandı. Saygın ve kapsayıcı bir eğitim 
kurumu olma özelliğinin bina inşaatına da yansıtılması, yapılandırılmış 
ancak özgür ve demokratik eğitim süreçlerinin sınıf tasarımlarında 
hayat bulması, özgüven geliştirmeye yönelik disiplinler arası çalışma ve 
dinlenme alanları oluşturmak gibi konular, yeni lise binasından başlayarak 
tüm kampüs gelişim süreçlerine sirayet edecek bir anlatıya dönüştü. ■ 

NEW HIGH SCHOOL BUILDING: SCHOOL OF THE FUTURE
The foundations for the new high school building of The Koç School were laid 
in June. As the rough construction is completed, the work on the building will 
continue in the 2021–2022 academic year. Combining function and inspiration, 
the building’s design is centered around a meta-narrative that shows The Koç 
School’s vision for the future, supporting well-established values with flexible 
processes. Spanning an area of 14,000 m2 with more than 40 learning studios 
and open spaces, the new high school building’s architectural design was done 
by DB Architects, with interior design by Studio 180 and PAB Architecture. 
The flexible learning and teaching areas are combined with the natural beauty 
of the campus. During the design process, the aim was to shape flexible 
education models adaptable to not just the pandemic but all kinds of changing 
conditions throughout The Koç School buildings. Reflecting the feature of 
being a prestigious and inclusive educational institution in the construction 
of a building, bringing structured yet free and democratic educational 
processes into life in classroom designs, and creating interdisciplinary work 
and recreation areas intended to develop self-confidence, all turned into 
a narrative that will 
spread to all campus 
development processes, 
starting with the new 
high school building. ■

2021 ALUMNI
The Koç School Class of 2021, which proved 
its great endurance during the past year 
and a half, despite the pandemic, were sent 
off to their new lives with the Graduation 
Ceremony held outdoors on 30 June. The 131 
International Baccalaureate graduates of the 
Class of 2021 achieved a passing rate of 100% 
this year, and average scores well above the 
world average with a course score of 5.71, the 
highest in the school’s history.

236 graduates of the Class of 2021 received 
a total of 4.1 million dollars in scholarships 
from foreign universities, and 163 of them 
decided to continue their education abroad. 
Graduates were accepted from all of the 
eight Ivy League universities in the United 
States. 64 of the alumni scored among the 
first 10,000 in the nationwide university 
entrance exam and won a total of 1.79 million 
lira in scholarships. ■



e d u c a t ı o ne ğ i t i m koç okulu | the koÇ school  | 5756 | koç okulu | the koÇ school

OCAK JANUARY

23. KİTAP HAFTASI
Koç Okulu’nun geleneksel etkinliği Kitap Haftası, bu 
yıl “Değişen Dünya” temasıyla 18-22 Ocak tarihleri 
arasında çevrimiçi olarak düzenlendi. 23. Kitap Haftası, 
yarıyıl tatili öncesi son haftada, İlkokul ve Ortaokul’da 
hazırlanan programlarla her seviyeye hitap edecek şekilde 
kurgulandı. İlkokul’da Yekta Kopan, Ortaokul’da ise 
Sunay Akın tarafından yapılan açılış konuşmalarının 
ardından öğrenciler yazar söyleşileri, atölye çalışmaları ve 
etkinliklerle kitapların dünyasında bir hafta geçirdi. ■

23RD BOOK WEEK  
The Koç School’s traditional event, Book Week, was held 
online between 18 and 22 January under the theme of “The 
Changing World.” The 23rd Book Week activities were 
designed to appeal to all levels, with different programs in 
the Primary and Middle Schools during the last week before 
the semester break. Following the opening speeches by 
Yekta Kopan for Primary School and Sunay Akın for Middle 
School, students spent the week in the world of books with 
author interviews, workshops, and activities. ■

ETKİNLİKLERDEN SEÇMELER 2021
SELECTED EVENTS

ESPORTS PLATFORMU VE FIFA21 TURNUVASI
Tüm dünyada popülerliği giderek artan eSports, Koç Okulu 
öğrencilerinin de ilgi alanlarından. Pandemi nedeniyle okul 
takımlarının müsabaka yapamadığı, aynı zamanda iletişim 
ihtiyacının arttığı günlerde, Koç eSports platformu kuruldu. 
Platformun ilk etkinliği, Beden Eğitimi Bölümü’nün 
desteğiyle düzenlenen çevrimiçi futbol turnuvasıydı. 18-24 
Ocak tarihleri arasında gerçekleşen FIFA21 turnuvasında, 
81 Ortaokul ve Lise öğrencisi centilmence yarıştı. 2019 
mezunlarından Kerem Er turnuvanın yöneticiliğini ve yine 
2019 mezunlarından Dursun Efe Genç’le birlikte Twitch 
platformunda canlı yayımlanan maçların sunumunu yaptı. ■

ESPORTS PLATFORM AND FIFA21 TOURNAMENT 
Increasing its popularity all over the world, eSports is among 
the many interests of The Koç School’s students. At a time 
when school sports competitions could not happen and the 
need for interaction has increased due to the pandemic, the Koç 

eSports platform was established. Its first event was an online football tournament with 
the support of the Physical Education Department. 81 Middle and High School students 
competed in the FIFA21 tournament held between 18 and 24 January. Kerem Er, class of 
2019, was the director of the tournament, and he presented the tournament with Dursun 
Efe Genç, class of 2019, live on the Twitch platform. ■

“Çevrimiçi eğitimin başından itibaren okul idaresi fikirlerimizi değerlendirerek 
ilerledi. Örneğin, ekran başında uzun süreler geçirmek öğrencilerde baş ağrısı, 
mide bulantısı gibi sorunlara sebep oluyordu; bunun üzerine dersler kısaltıldı 

ve araları uzattı. Kulüp etkinliklerinin de birçoğu çevrimiçi yapıldı. 2021’e 
girerken öğrenci birliği olarak yılbaşı partisi düzenlemek istedik ancak daha 
önce hiç çevrimiçi yılbaşı etkinliği düzenlenmemişti. Ne yapabileceğimizden 

veya yapamayacağımızdan emin değildik. Okul idaresi bize çok  
yardımcı oldu. Neredeyse 3,5 saatlik bir program düzenledik  

ve 300’den fazla kişiyle yılbaşını kutladık.”  
“From the beginning of online education, the school administration has proceeded 

while considering our ideas. Long screen times created problems such as headaches 
and nausea, hence, classes were shortened with longer break times. Many of the club 

events were also held online. As the student union, we wanted to organize a New Year’s 
Eve party as we entered 2021, but there had never been an online New Year’s Eve event 

before. We weren’t so sure what we could or couldn’t do. The school administration 
helped us a lot, and we organized a program of almost 3.5 hours, 

 celebrating the New Year with more than 300 people.”  
Arda Eğrioğlu, Lise Öğrenci Birliği High School Student Council

ŞUBAT FEBRUARY 

VEHBİ KOÇ’U ANMA GÜNÜ
Koç Topluluğu’nun 
kurucusu merhum Vehbi 
Koç, aramızdan ayrılışının 
25. yılında Koç Okulu’nda 
anıldı. İlkokul töreninde 
değerli yazar Nevzat Basım, 
Ortaokul ve Lise törenlerinde 
ise Vehbi Koç Vakfı Genel 
Müdürü Cihan Özsönmez, 
Vehbi Koç’u ve Koç Okulu’na 
ışık tutan değerlerini 
anlattı. Ayrıca İlkokul’da, 
İlkokul Öğrenci Meclisi’nin 
davetiyle, 1967 yılında Vehbi 
Koç önderliğinde büyük bir 
seferberlikle kurulan Türk 
Eğitim Vakfı’nın İstanbul 
Anadolu Yakası Şubesi 
Yürütme Kurulu Başkanı 
Seda Ekincioğlu Oral, Vehbi 
Koç ve Türk Eğitim Vakfı’yla 
ilgili bilgiler verdi. ■

VEHBİ KOÇ COMMEMORATION DAY
On the 25th anniversary of his 
passing, the founder of the Koç 
Group, the late Mr. Vehbi Koç, 
was commemorated by The Koç 
School. Distinguished author 
Nevzat Basım attended the Primary 
School’s ceremony, while Cihan 
Özsönmez, president of the Vehbi 
Koç Foundation, joined the Middle 
and High Schools’ ceremony to 
talk about Vehbi Koç and his 
values that shed light on The Koç 
School. Seda Ekincioğlu Oral, 
chair of the executive board of the 
Turkish Education Foundation’s 
Istanbul Anatolian Side Branch, 
gave Primary School students 
information on Vehbi Koç and the 
Turkish Education Foundation, 
which was established in 1967 with 
a great campaign under Vehbi Koç’s 
leadership. ■
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ATIK PİL TOPLAMA PROJESİ
Koç Okulu’nun Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
başlığıyla gerçekleştirdiği çalışmaları kapsamında, 
Atık Pil Toplama Projesi başlatıldı. Projeyle, atık 
pillerin çevreye verdiği zararlar, akılcı pil kullanımı 
ve atık pillerin imha edilmesi konularında 
farkındalık yaratılması hedeflendi. ■

WASTE BATTERY COLLECTION PROJECT
The Koç School started the Waste Battery 
Collection Project within the scope of its Sustainable 
Development Goals. The project aims at raising 
awareness around the environmental damage caused 
by waste batteries, the rational use of batteries, and 
disposal of waste batteries. ■

MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI
Çevrimiçi olarak 19-21 Şubat tarihleri arasında 
gerçekleşen Model Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (MUNDP), 25 ülkeden ve 60’tan fazla 
okuldan 800’e yakın katılımcıyla 21. senesini 
tamamladı. Bu sene teması “Doğu Asya ve Pasifik” 
olarak belirlenen MUNDP’de, 37 ülkeden oluşan 
ve 2,3 milyar nüfusa sahip bu bölgeyi kalkındırma 
odaklı çeşitli konular tartışıldı. 15 komite, bölgedeki 
en önemli sorunlardan birkaçı olan endüstriyelleşme, 
doğa ve kirlilik, insan hakları ihlalleri, mültecilere karşı 
tavırlar ve benzeri konuları ele alarak üç gün boyunca 
bu problemlere çözüm aradı. ■

MODEL UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM  
Held online between 19 and 21 February, the Model 
United Nations Development Program (MUNDP) 
completed its 21st year by hosting approximately 800 
participants from over 60 schools and 25 countries. 
This year’s MUNDP focused on the development of 
the East Asia and Pacific region, which includes 37 
countries and 2.3 billion people. For three days, 15 
committees addressed some of the most significant 
issues of the region, such as industrialization, nature, 
pollution, human rights violations, and attitudes 
towards refugees, and they looked for solutions to 
these problems. ■

IB GÜZEL SANATLAR SERGİSİ
IB Güzel Sanatlar Sergisi, 
17 Şubat günü çevrimiçi 
olarak gerçekleştirildi. Sekiz 
öğrencinin katıldığı sergide, 
her öğrenci kendisi için 
anlamlı olan bir tema üzerinde 
çalışarak kendi bakış açısını 
ifade etti. Öğrenciler çevrimiçi 
pratiklerle geliştirdikleri 
eserlerinde tarzlarını ve 
karakterlerini güçlü bir şekilde 
yansıttılar. ■

IB FINE ARTS EXHIBITION  
The IB Fine Arts Exhibition was held online on 17 February. In the exhibition put together 
by eight students, each student expressed their perspectives working on a theme that was 
meaningful to them. Students strongly reflected their styles, as well as characters, in the work 
they created via online practices. ■

ŞUBAT FEBRUARY 

ETKİNLİKLERDEN SEÇMELER 2021
SELECTED EVENTS

“Koç Okulu, salgının başından itibaren gerekli tüm bilgileri, alınan 
tedbirleri ve yapılacak çalışmaları detaylı olarak velilerle paylaştı. Bu 

süreçte veliler için de hayat kolay değildi, bizlere de çok yardımcı olundu. 
Ebeveyn Akademisi kapsamında endişe kontrolü, aile-çocuk ilişkisi, 
psikolojik dayanıklılık ve esneklik, travmayla baş etme, çocuklarda 

ve ergenlerde teknoloji kullanımı gibi oturumlar gerçekleştirildi. 
En beğendiğim çalışmalar çocukların çevrimiçi sınıf buluşmalarıyla 

sosyalleşmeleri, rehber öğretmenleriyle düzenli sohbetleri ve özellikle 
Ramfest Jr oldu. Alışkanlıklardan vazgeçilmeden,  

mevcut şartlara uyum sağlandı.”  
“Since the beginning of the pandemic, The Koç School shared all the necessary 

information, the measures taken, and the work to be done in detail with the 
parents. In all this, life was not easy for the parents, too, and efforts were made to 
help us. In Parent Academy, sessions were held on anxiety control, family-child 
relationships, psychological resilience and flexibility, coping with trauma, and 

the use of technology for children and adolescents. Socializing children through 
online class meetings, regular conversations with counselors, and especially 

Ramfest Jr. were among the activities I appreciated the most. The school  
adapted existing conditions without giving up on habits.”  

Örge Angın, İlkokul ve Ortaokul Okul Aile Birliği Başkanı Primary and Middle School PTA President
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8. MATEMATİK HAFTASI
“Herkes İçin Matematik” temasıyla düzenlenen 8. 
Koç Matematik Haftası heyecan dolu yarışmalar, 
atölyeler, değerli katılımcılar ve türlü etkinliklerle 
çevrimiçi ortamda gerçekleşti. Hafta, Türk 
Beyin Takımı üyesi ve Dünya Zekâ Oyunları 
Federasyonu komite üyesi Serkan Yürekli’nin 
yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Ardından 
Koç Okulu öğrencileri Simpsons ve Matematik 
Gizemleri kitabının yazarı Simon Singh, Eğlenceli 
Bilgi kitaplarının yazarı ve TV sunucusu Kjartan 
Poskitt, Dünya Masalları ve Origami Atölyesi’yle 
Eser Saraçoğlu ve Sayılar Diyarındaki Kedi isimli 
kitabın yazarı Ivar Ekeland ile sohbet ederek 
merak ettikleri sorulara ilham dolu cevaplar 
aldılar. Matematik Haftası’nın olmazsa olmazı 
yarışmalar ise oldukça heyecanlı geçti. ■

3. BİLİM FESTİVALİ 
Ortaokul Fen Bilimleri Bölümü tarafından üçüncüsü 
düzenlenen Bilim Festivali, bu yıl “Merak” temasıyla 
çevrimiçi gerçekleşti. Koç Okulu’nun 21. yüzyıl 
becerilerine sahip, sorgulayan ve iletişim, iş birliği, 
yaratıcılık becerileriyle farklı disiplinleri etkin 
kullanabilen bireyler yetiştirme hedefiyle uyumlu 
olarak ders dışı platformların da öğrenme alanına dâhil 
edildiği etkinlikte, “Bilim Her Yerde” sloganıyla aileler 
de öğrencilere katıldı. Festival kapsamında ders içi anlık 
deney yarışmaları, münazaralar, akademisyen sunumları 
ve atölye çalışmaları yapıldı. ■

3RD SCIENCE FEST 
Organized for the third time by the Middle School Science 
Department, the Science Fest was held online under 
the theme of “Curiosity.” The Koç School aims to raise 
individuals equipped with 21st-century skills, questioning 
and effectively using different disciplines with their 
communication, cooperation, and creativity skills. In line 
with this goal, the extracurricular platforms were included 
in the learning area, while families joined students in the 
activities with the motto that “Science Is Everywhere.” 
In-class experiment competitions, debates, academic 
presentations, and workshops were part of the festival. ■

MART MARCH 

ÇEVRİMİÇİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA PAYLAŞIM BULUŞMALARI
Pandemi nedeniyle tüm eğitim sisteminin çevrimiçi platformlara taşınmasıyla, rehberlik çalışmalarının 
da çevrimiçi araçlara uyarlanması ihtiyacı doğdu. Bu bağlamda Koç Okulu ve İde Okulları iş birliğiyle 

Mart-Haziran ayları arasında “Çevrimiçi Rehberlik ve Psikolojik 
Danışma Paylaşım Buluşmaları” planladı. Paylaşımlarla sınıf/
grup etkinliklerinde öğrencilere daha etkili ulaşabilmek, onları 
sürece dâhil edebilmek, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade 
edebilmelerini sağlamak için rehberlik etkinliklerinin dijital 
platforma nasıl taşınabileceğini tartışmak hedeflendi. ■

ONLINE GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING MEETINGS 
Due to the pandemic, a need to adapt counseling activities to 
online tools has emerged as the entire education system has been 
transferred online. In this context, conducted from March to June 
with the collaboration of The Koç School and Ide Schools, the 
Online Guidance and Psychological Counseling Meetings aimed 
to discuss how guidance activities can be transferred to the digital 
platform in order to reach students more effectively in class/group 
activities, to include them in the process, and to enable them to 
express their feelings and thoughts easily. ■

ETKİNLİKLERDEN SEÇMELER 2021
SELECTED EVENTS

SPECIAL GUEST !

ARE YOU READY 
TO MEET WITH

 
 

AUTHOR OF 
THE CAT IN

NUMBERLAND?  
March 17, 2021 |  6th period 12.25 - 13.00 

ONLINE VIA ZOOM

Mr. Ivar Ekeland

GRADE 5

“Pandemi sürecinde her öğretmenimiz çok anlayışlı ve motive ediciydi. Özellikle 
müdür yardımcılarımız ve müdürümüz, gerek telefon konuşmalarıyla gerek maillerle, 
sorularımızı hep önemle karşılayıp sabırla yanıtladılar. İki arkadaşımla pandemiden 
önce kurduğumuz “Peer Tutoring” kulübünü (öğrencilerin birbirlerine istek üzerine 
ders verebildikleri bir platform) yürüttük. Pandemi koşullarında birbirleriyle vakit 

geçiremeyecek, yeni arkadaşlıklar kuramayacak öğrencilerin, kulübümüzün çevrimiçi 
derslerine dâhil oldukça birbirleriyle kaynaştıklarını gördük.”  

“All our teachers were very understanding and motivating during the pandemic. Especially 
our vice-principals and principal always welcomed our questions and answered with 

patience, both through phone-calls and e-mails. We also continued the “Peer Tutoring” club 
that we established before the pandemic with two of my friends. We have seen that students, 

who would not be able to spend time together and make new friends under the pandemic 
conditions, got together as they join our club’s online classes.”  

Selen Divanlıoğlu, Lise Öğrenci Birliği High School Student Council

8TH MATHS WEEK
Organized under the theme of “Math for Everyone,” the 8th Koç Math Week was held online via 
exciting competitions, workshops, guest talks, and various activities. The week started with a 
keynote speech by Serkan Yürekli, a member of the Turkish Brain Team and committee member 
of the World Puzzle Federation. Then, The Koç School students received many inspiring answers 
to their questions in talks with Simon Sing, author of The Simpsons and Their Mathematical Secrets, 
Kjartan Poskitt, author of Murderous Maths and TV host, Eser Saraçoğlu, who organizes Tales 
from the World and the Origami Workshop, and Ivar Ekeland, author of The Cat in Numberland. 
The competitions, which are indispensable for the Maths Week, were quite exciting. ■
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GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ YIL SONU SERGİSİ
İlkokul öğrencilerinin büyük emeklerle yaptığı çalışmalar, 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri 
kapsamında çevrimiçi olarak sergilendi. Ayrıca öğrenciler 
serginin açılış konuğu ressam Ayşe Topçuoğulları’yla 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Ortaokul ve Lise’de ise 
öğrencilerin tüm yıl yarattığı eserlerden bir seçki dijital 
sergi olarak izleyicilere sunuldu. ■

28. MESLEKLER GÜNÜ 
Lise öğrencilerine farklı mesleklerin tanıtıldığı, öğrencilerin 
mesleki hedeflerini belirlemeleri ve sağlıklı tercihler 
yapabilmelerine katkıda bulunan 28. Meslekler Günü, 13-15 
Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Aralarında Koç Okulu 
mezunları da bulunan akademisyen, uzman ve üniversite 
öğrencileri olmak üzere toplam 54 konuk ağırlandı. Açılış 
konuşmasını Işıl Yenidoğan Dağ ve Prof. Dr. Hasan Dağ yaptı. ■

28TH CAREER DAY  
The 28th Career Day, which introduces various professions to 
High School students and helps them set their professional goals 
and make informed choices about their careers, was held between 
13 and 15 April this year. A total of 54 guests were hosted at the 
event that included The Koç School graduates, academics, experts, 
and university students. Işıl Yenidoğan Dağ and Prof. Hasan Dağ 
were keynote speakers. ■

NİSAN APRIL 

TEDXKOÇSCHOOL 2021
TEDxKoçSchool 2021, 6 Nisan’da “Mesafe” 
temasıyla gerçekleştirildi.  Çevrimiçi düzenlenen 
konferansta Aslı Pasinli (Doğal Hayatı Koruma 
Vakfı [WWF] Türkiye Genel Müdürü), Emrah 
Aydın (Zoom Video Communications Gelişen 
Pazarlar Bölge Müdürü), Eda Erdoğmuş (kimya 
ve biyomolekül mühendisi, araştırmacı), Mert 
Fırat (oyuncu, İhtiyaç Haritası kurucu ortağı), 
Hüsamettin Koçan (Baksı Müzesi kurucusu) ve 
Rayka Kumru (seksolog, cinsel sağlık danışmanı) 
konuşmacı olarak yer aldı. ■

TEDXKOÇSCHOOL 2021  
TEDxKoçSchool 2021 was held on 6 April under 
the theme of “Distance.” The speakers of this 
online conference were Aslı Pasinli (The World 
Wildlife Fund [WWF] Turkey, CEO), Emrah Aydın 
(Zoom Video Communications Emerging Markets 
Manager), Eda Erdoğmuş (chemical and biomolecular 
engineer, researcher), Mert Fırat (actor, co-founder 
of Needs Map), Hüsamettin Koçan (founder of Baksı 
Museum), and Rayka Kumru (sexologist, sexual health 
consultant). ■

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İlkokul’da ve 
Ortaokul’da 19-23 Nisan haftası boyunca çeşitli etkinliklerle 
kutlandı. Hafta boyunca konserden, güzel sanatlar sergisine, 
tiyatrodan söyleşiye çeşitli çevrimiçi aktiviteler yapıldı. 
Düzenlenen söyleşilerde Kral Şakir çizgi filmlerinin senaristi 
Haluk Can Dizdaroğlu, yazar, tarihçi ve profesyonel rehber 
Saffet Emre Tonguç ve sporcu Cem Bölükbaşı öğrencilerin 
sorularını cevapladı. Oyun Yazarlığı ve Sahneleme Kulübü 
öğrencileri, dünyada yaşanan sorunların altını çizmek üzere 
ilk oyunları Susuzluğa Hayır De’yi sahnelediler. ■

23 APRIL, NATIONAL SOVEREIGNTY AND CHILDREN’S DAY  
23 April, National Sovereignty and Children’s Day, was 
celebrated with various activities in Primary and Middle Schools 
during the week of 19–23 April. Various online activities, 
from concerts to a visual arts exhibition, a theater play, and 
interviews, took place throughout the week. In the talks 
organized, Haluk Can Dizdaroğlu, screenwriter of the Kral Şakir 
cartoons, Saffet Emre Tonguç, writer, historian, and professional 
guide, and athlete Cem Bölükbaşı answered students’ questions. 
The Playwriting and Staging Club’s students put on their first 
play, “Say No to Water Shortages,” highlighting the worldwide 
problems in this arena. ■

ETKİNLİKLERDEN SEÇMELER 2021
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VISUAL ARTS DEPARTMENT END 
OF YEAR EXHIBITION 
Primary School students’ 
artworks were presented 
with an online exhibition as 
part of April 23rd, National 
Sovereignty and Children’s 
Day. In addition, students had 
a pleasant conversation with 
painter Ayşe Topçuoğulları, 
the keynote speaker. Middle 
and High School students 
presented their productions 
with a digital exhibition. ■



e d u c a t ı o ne ğ i t i m

MUSTAFA V. KOÇ ÖYKÜ YAZMA YARIŞMASI
Mustafa V. Koç anısına gerçekleştirilen Mustafa V. Koç Öykü Yazma 
Yarışması, bu sene “Cesaret” temasıyla yapıldı. İstanbul ili genelindeki 
tüm ortaokulların 7. ve 8. sınıf öğrencilerini kapsayan yarışmanın 
ödülleri 3 Mayıs günü gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Yarışmanın 
seçici kurulu, edebiyatın değerli isimleri Yekta Kopan, Filiz Özdem ve 
Fuat Sevimay’dan oluştu. ■

MUSTAFA V. KOÇ STORY WRITING COMPETITION  
Organized to commemorate Mustafa V. Koç, the Mustafa V. Koç Story 
Writing Contest took place this year with the theme of “Courage.” 
Accepting submissions from 7th and 8th grade students from middle 
schools across Istanbul, the awards of the contest were presented at the 
ceremony held on 3 May. The selection committee consisted of esteemed 
literary figures Yekta Kopan, Filiz Özdem, and Fuat Sevimay. ■

ORTAOKUL GENÇ MODEL BİRLEŞİK MİLLETLER
Koç Okulu Ortaokul JMUN kulübü, 21-23 Mayıs 
tarihleri arasında çevrimiçi düzenlenen “Kaos 
Zamanında Refaha Ulaşmak” temalı JMUNDP’21 
konferansına 12 öğrenci ve 2 öğretmenle katıldı. 
Konferansta 3 ülkeden yaklaşık 45 okul ve 370 
öğrenci görev aldı. Öğrencilerimiz konferans 
boyunca farklı komitelerde çalışarak belirlenen 
küresel problemleri diğer delegelerle tartıştı ve 
farklı çözümler geliştirdi. ■

JUNIOR MODEL UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM  
On May 21–23, 12 students and 2 teachers from The 
Koç School Middle School JMUN Club  participated 
in the “Achieving Prosperity in a Time of Chaos”-
themed JMUNDP conference. Around 45 schools and 
370 students from 3 different countries participated 
in the conference. The Koç School students worked 
in different committees throughout the conference, 
discussed specific global problems with the other 
delegates, and generated various solutions. ■

12. BİLİŞİM HAFTASI 
Her yıl “Yarat, Katıl, Paylaş, Yarış, Bilgilen” mottosuyla 
kutlanan 12. Bilişim Haftası,  bu yıl “Yapay Zekâ ve Sanat” 
temasıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. İlkokul ve 
Ortaokul’da hafta boyunca teknoloji ve sanatı bir araya 
getiren dijital sanat konuşuldu, dijital sanat ve kodlama 
temalı etkinlikler düzenlendi. Ortaokul etkinliklerinin açılış 
konuşmacısı dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol idi. 
Tekno Sohbetler başlığında ise “Yeni sanal:XR” sunumuyla 
Garage Atlas ekibi ve “Kelebek Etkisi” sunumuyla genç 
yazılımcı ve girişimci Elif Eda Güneş konuk oldu. Podcast’22 
ekibi “Yapay Zekâ resim yapar ve müzik besteler duruma 
geldi mi? Böyle eserler satılabilir mi?” başlıklı bir podcast 
yayını yaptı. Lise FRC Kulübü öğrencilerinin düzenlediği 
Robotik ve Kodlama temalı eğitim serisine ise Ortaokul’dan 
31 öğrenci katıldı. Bilişim Haftası İlkokul etkinliklerinde 
açılış konuşmacısı Twin Bilim’den Alpay Sabuncuoğlu idi. 
Tekno Sohbetlerde ise “Kodlama ile Sanat Olur mu?” ve “Dur 
Düşün Paylaş” sunumları ile Ortaokul öğrencileri yer aldı. ■

12TH INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY WEEK  
The 12th ICT Week, celebrated with the motto “Create, 
Participate, Share, Compete, Learn,” was organized online 
under the theme of “Artificial Intelligence and Art” this year. 
Combining technology and art, digital art was discussed 
in all grade levels of the Primary and Middle Schools, and 
activities focusing on digital art and coding were held. The 
keynote speaker for the Middle School’s activities was the 
world-renowned digital artist Refik Anadol. In the Techno 
Conversations, the Garage Atlas team held a presentation on 
“The New Virtual: XR,” and young software developer and 
entrepreneur Elif Eda Güneş gave a talk entitled “The Butterfly 
Effect.” The Podcast’22 team published a podcast entitled “Is 
Artificial Intelligence now capable of painting and composing 
music? Can such works of art be sold?” The High School’s FRC 
Club students organized a series of crash courses on robotics 
and coding for 31 Middle School students. The keynote 
speaker for the ICT Week opening ceremony in Primary School 
was Alpay Sabuncuoğlu from Twin Science. Middle School 
students carried out the Techno Conversations with their 
presentations entitled “Can You Make Art by Coding?” and 
“Stop Think Share.” ■
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19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, 
102. yılında Koç Okulu’nda çevrimiçi tören ve etkinliklere 
kutlandı. İlkokul’da Çocukluk Ne Güzel Şey ile Çınar Ağacı ve 
Yürüyen Köşk kitaplarının yazarı İlknur Güntürkün Kalıpçı 
“Anmaktan Anlamaya Doğru Atatürk” başlıklı bir söyleşi 
gerçekleştirdi. Öğrenciler söyleşi öncesi İlkokul ve Ortaokul 
öğrencilerinden oluşan koronun seslendirdiği 19 Mayıs Marşı’nı, 
etkinlik sonrası ise millî sporcularımızdan kendilerine gelen 
kutlama mesajlarını dinlediler. Ortaokul öğrencileri millî 
jimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı’yla söyleşi yaptı. Lise öğrencilerinin 
töreninde ise hazırladıkları “İstanbul’dan Samsun’a” videosu 
izlendi. Ardından yapılan e-sports öğretmenler-öğrenciler 
maçında her zaman olduğu gibi dostluk kazandı. ■

19 MAY, COMMEMORATION OF ATATÜRK, YOUTH AND SPORTS DAY  
The 102nd anniversary of 19 May, Commemoration of Atatürk, 
Youth and Sports Day, was celebrated via online ceremonies 
and activities. Primary School students had a talk entitled “From 
Commemorating to Understanding Atatürk” with İlknur Güntürkün 
Kalıpçı, author of the books Childhood is Beautiful and Plane Tree 
and the Walking Mansion. Before the talk, they listened to the 19 
May Marching Song from the Primary and Middle School students’ 
choir and then the celebration messages our national athletes sent 
to them. Middle School students had an interview with national 
gymnast Göksu Üçtaş Şanslı. During the High School’s ceremony, 
the “From Istanbul to Samsun” video made by students was watched. 
Friendship won, as always, in the teachers vs. students e-sports 
match that took place afterwards. ■
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TEKNOLOJİ GÜNÜ
Geleneksel Teknoloji Günü (Koç Tech Day), Lise 
Yapay Zekâ Ekibi ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü 
iş birliğiyle 21 Mayıs günü çevrimiçi olarak 
gerçekleştirildi. Yapay Zekâ konusuna odaklanılan 
bu günde, Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zekâ 
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Tamer Uçar 
ile Arçelik Veri ve Yapay Zekâ Birimi yöneticisi Pınar 
Köse Kulacz öğrencilerle değerli bilgiler paylaştı. Lise 
Yapay Zekâ Ekibi öğrencilerinin sunumu ve Kaçış 
Odası yarışması da ilgi topladı. ■ 

 
KOÇ TECH DAY  
Koç Tech Day was held online on 21 May in cooperation 
with the High School Artificial Intelligence (AI) Team and 
the Department of Computer Education. Focused on AI 
on this day, Dr. Tamer Uçar from Bahçeşehir University’s 
Department of Artificial Intelligence Engineering and 
Pınar Köse Kulacz, manager of the Data and Artificial 
Intelligence Unit at Arçelik, shared valuable information 
with students. Presentations by the High School Artificial 
Intelligence Team and the Escape Room competition were 
popular among students. ■

HAZİRAN JUNE 

KOÇ FINTECH FORUM 2021
COVID-19 pandemisi sırasında Türkiye’deki finans, 
girişimcilik, bankacılık ve FinTech sektörlerinin 
nasıl etkilendiği Koç FinTech Forum’da tartışıldı. Bu 
yıl üçüncüsü düzenlenen forum, 4 Haziran’da Koç 
Okulu YouTube hesabı üzerinden “Yeni Bir Finansal 
Çağ: İnovasyon ve COVID Sonrası Finans” teması 
çerçevesinde yayınlandı. Hepsiburada kurucusu ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan’ın açılış 
konuşmasıyla başlayan foruma şu isimler katıldı: Esas 
Holding Kurumsal İletişim Direktörü Berrak Kutsoy; 
Pfizer Türkiye Genel Müdürü Mustafa Cem Açık; 
KAGİDER Başkan Yardımcısı Berrin Kuleli; Fuudy 
Kurucu Ortağı Cem Mirap; BBVA’nın Genel Müdürü 
Onur Genç; NTV’nin “Finans Kafe”sinden Melda Yücel 
Kocaalp; akademisyen, ekonomist, yazar Prof. Dr. Emre 
Alkin; ING TR Genel Müdürü Alper Gökgöz; İyzico 
kurucu ortağı ve genel müdürü Barbaros Özbuğutu. ■

KOÇ FINTECH FORUM 2021  
In the Koç FinTech forum, the ways in which finance, 
startup, banking, and FinTech sectors have been affected 
by the COVID-19 pandemic were discussed. Organized 
for the third time this year within the framework of the 
theme “A New Financial Age: Innovation & Post-Covid 
Finance,” the forum was broadcasted from The Koç School’s 
YouTube account on 4 June. The forum started with an 
opening speech by Hanzade Doğan, founder and chair of 
the Hepsiburada Board of Trustees, and continued with the 
participation of valuable panelists: Berrak Kutsoy, corporate 
communications director of Esas Holding; Mustafa Cem 
Açık, general manager of Pfizer Turkey; Berrin Kuleli, vice 
president of KAGİDER; Cem Mirap, founding partner of 
Fuudy; Onur Genç, general manager of BBVA; Melda Yücel 
Kocaalp from NTVs “Finance Café;” academician, economist, 
and writer Prof. Emre Alkin; Alper Gökgöz, general manager 
of ING Türkiye; and Barbaros Özbuğutu, founding partner 
and general manager of İyzico. ■

KOÇ HOLDİNG TANIŞMA PANELİ
12. sınıf öğrencilerinin her yıl gerçekleştirdiği Koç Holding 
ziyareti, çevrimiçi ortamda 31 Mayıs günü gerçekleştirildi. 
Öğrenciler Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler 
Direktörü Oya Ünlü Kızıl moderatörlüğünde gerçekleşen 
panelde Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez, Koç 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Danışmanı ve 2009-2021 dönemi 
rektörü Prof. Dr. Umran İnan ve Koç Holding İnsan Kaynakları 
Koordinatörü Önder Korkmaz’ı dinleyerek merak ettikleri 
sorulara cevap aldılar. ■

MEETING WITH KOÇ HOLDING   
The annual visit to Koç Holding by our Grade 12 students was 
held online on 31 May this year. In the panel moderated by Koç 
Holding Institutional Communications and External Relations 
Director Oya Ünlü Kızıl, students listened to speeches by Cihan 
Özsönmez, general manager of the Vehbi Koç Foundation, Prof. Umran İnan, advisor to the 
Koç University Board of Trustees and president 2009-2021, and Önder Korkmaz, coordinator 
at Koç Holding Human Resources, and received answers to their questions. ■

SUNA KIRAÇ ÖYKÜ YARIŞMASI
“Direniş” temalı 14. Suna Kıraç Liseler Arası Öykü Yarışması, 
İstanbul genelinde lise öğrencilerinin katılımıyla tamamlandı ve 
ödüller sahiplerini buldu. Yarışmanın seçici kurulu edebiyatın 
değerli isimleri Mine Söğüt, Necati Tosuner ve Figen Şakacı’dan 
oluştu. Yarışmaya katılan eserlerin derlendiği kitaba Koç Okulu 
web sitesinden ulaşılabilir. ■

SUNA KIRAÇ STORY WRITING CONTEST  
The 14th Suna Kıraç Inter-High Schools Story Contest was held 
under the theme of “Resistance” with the participation of high school 
students across Istanbul, and awards were given to the winners. 
The selection committee consisted of esteemed literary figures 
Mine Söğüt, Necati Tosuner, and Figen Şakacı. Submitted stories are 
compiled in a book available at The Koç School’s website. ■
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RAMFEST 2021 VE OKUL KAPANIŞ FESTİVALİ
Ortaokul tarafından 21-25 Haziran tarihleri arasında çevrimiçi 
gerçekleştirilen Ramfest, sanatçı Ege Aydan’ın konuk olduğu 
oturumla başladı. Dans sanatçısı Tan Sağtürk’ün ilham veren 
sohbetiyle devam eden hafta boyunca müzik dinletileri, dans 
performansları, oyunlar, yarışmalar, sanatçı sohbetleri ve atölye 
çalışmalarıyla öğrenciler keyifli zaman geçirdi. ■

RAMFEST AND  
SCHOOL CLOSING FESTIVAL   
Held online by the Middle School 
between 21 and 24 June, Ramfest 
started with a session by the artist 
Ege Aydan. Continuing with an 
inspiring talk by dancer Tan Sağtürk, 
students enjoyed music sessions, 
dance performances, games, 
competitions, artist talks, and 
workshops throughout the week. ■
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AĞUSTOS AUGUST 

KOÇ OKULU EĞİTİM ŞENLİĞİ
Koç Okulu’nda 2021-2022 eğitim öğretim yılı “Uzayan Pandemi 
Döneminde Okula ve Öğrenmeye Hazır Olmak” temalı eğitim 
şenliğiyle açıldı. 25-26-27 Ağustos tarihlerinde akademik ve 
idari kadroya yönelik olarak çevrimiçi düzenlenen şenliğe Alan 
November, Jonathan Cohen, Prof. Dr. Üstün Dökmen, Doç. Dr. 
Mine Göl Güven gibi alanında uzman isimler konuşmacı olarak 
katıldı. Oturumlar Pozitif Okul İklimi, Anlamlı Öğrenme ve 
Öğretim Tasarımları, Ölçme ve Değerlendirme ana başlıkları 
altında tasarlandı. ■

THE KOÇ SCHOOL EDUCATION FEST
At The Koç School, the 2021–2022 academic year opened with an 
education festival, themed “Being Ready for School and Learning 
in the Extended Pandemic.” Organized online between 25 and 
27 August for academic and administrative staff, the festival 
was designed under the main topics of Positive School Climate, 
Meaningful Learning and Instructional Designs, and Assessment and 
Evaluation. Experts in their fields such as Alan November, Jonathan 
Cohen, Prof. Üstün Dökmen, and Assoc. Prof. Mine Göl Güven 
participated in the event as speakers. ■

EYLÜL SEPTEMBER 

33. KURULUŞ GÜNÜ
Koç Okulu, 21 Eylül’de 33. kuruluş yıl 
dönümünü kutladı. Kurulduğu 1988 
yılından bu yana her zaman daha ileriyi 
hedefleyen, yüzü geleceğe dönük bir 
eğitim anlayışını benimseyen Koç Okulu, 
kültürel ve evrensel değerlerin, ülkemize 
olan sorumluluklarının bilincinde gençler 
yetiştirmeye devam ediyor. Kuruluş Günü 
etkinlikleri kapsamında Lise ve Ortaokul’da 
gerçekleştirilen törenlerde okulun 
kurucuları anıldı; okulun geçmişi, değerleri 
ve amaçları üzerine konuşmalar yapıldı. ■

33RD FOUNDATION DAY
On 21 September, the 33rd Foundation Day 
of The Koç School was celebrated. Since 
its establishment in 1988, The Koç School, 
which has always been aiming for a forward-
looking and progressive educational approach, 
continues to raise young people who are 
aware of the cultural and universal values as 
well as their responsibilities for their country. 
Ceremonies were held both in the Middle and 
High School to celebrate Foundation Day, 
where the founders were commemorated and 
speeches on our school’s history, values, and 
goals were made. ■

BENİM MATEMATİK GÜNLÜĞÜM
Ortaokul Matematik Bölümü tarafından hazırlanan 
“Benim Matematik Günlüğüm” projesiyle, Ortaokul 
öğrencilerinin matematiksel düşünme becerilerinin, 
matematiği konuşarak ve yazarak deneyimlemeleriyle 
desteklenmesi amaçlandı. Çalışmanın aynı zamanda 
öğrencilerin matematiğe bakış açısını da olumlu 
yönde etkilemesi hedeflendi. Günlüğün içerisindeki 
çok yönlü aktivitelerin, öğrencinin düşünce yapısını 
farklılaştırarak çeşitli becerilerini ortaya çıkarabilecek 
türden olmasına önem verildi. ■

MY MATH JOURNAL
Designed by the Middle School Math Department, the 
“My Math Journal” project aims to support students’ 
mathematical thinking skills by having them experience 
math through speaking and writing it. This study is also 
expected to have a positive impact on the students’ 
perspective of math. The multi-faceted activities in the 
dairy were designed so that they could enable various 
other skills by diversifying the mindset of the students. ■

KOÇ OKULU METEOROLOJİ  
İSTASYONU YAYINDA
Küresel bir meteoroloji ağına bağlı olan, 
binlerce farklı istasyonun verilerine anlık 
olarak ulaşabilen ve aynı sistemi kullanan 
okullarla veri alışverişinde bulunabilen 
Koç Okulu Meteoroloji İstasyonu 
kuruldu. Lise F Blok çatısına yerleştirilen 
istasyon sıcaklık, nem, basınç, rüzgâr 
yönü, rüzgâr hızı, güneş radyasyonu, 
buharlaşma, hava kalitesi gibi pek çok 
veriyi anlık olarak kaydediyor; elde 
ettiği verileri 15 dakikalık aralıklarla 
internet ortamına yüklüyor. İstasyon 
ayrıca okulun bulunduğu lokasyona ait 
24 saatlik hava durumu tahminlerini %95 
doğrulukla yapıyor. ■

THE KOÇ SCHOOL METEOROLOGY STATION IS LIVE
The Koç School established a Meteorology Station that 
is connected to a global meteorology network, instantly 
accesses data from thousands of different stations, and 

communicates with schools using the same system. The 
station, set up on the roof of the High School’s F block, 
saves instant data such as temperature, humidity, pressure, 
wind direction, wind speed, solar radiation, evaporation, air 
quality, etc. and uploads them online at 15-minute intervals. 
The station also makes 24-hour weather forecasts in the 
exact location of the school with 95% accuracy. ■
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Yayınlar 
Publications

 

Koç Okulu 2021 yılında yıllık 
kurumsal dergisi Voice’ın yanı sıra 
edebiyat, teknoloji, tarih, felsefe gibi 
farklı alanlarda öğrenciler tarafından 
hazırlanan Lise’de Boyut, Anonim, 
Ekvator, Era, Felsefe, Koç Science Cope, 
LP Magazine, Psychology Magazine; 
Ortaokul’da Edge Steam, Tohum, Epic 
Authors; İlkokul’da ise Koçi dergilerini 
yayımlandı. Dijital olarak yayımlanan 
öğrenci dergilerine ve Koç Okulu 
kurumsal dergisi Voice’a Koç Okulu 
web sitesinden ulaşılabiliyor. ■

In 2021, in addition to The Koç 
School’s annual journal Voice, journals 
on a wide range of topics were 
published by students. The High 
School journals are Boyut, Anonim, 
Ekvator, Era, Felsefe, Koç Science Cope, 
LP Magazine, and Psychology Magazine; 
the Middle School journals are Edge 
Steam, Tohum, and Epic Authors; and, 
the Primary School journal is Koçi. 
All published digitally, the student 
journals and The Koç School’s annual 
journal Voice can be accessed via The 
Koç School’s website. ■

KASIM NOVEMBER 

PAYLAŞMA GÜNÜ
#ÜstümüzeVazife ilkesini benimseyen  
Koç Okulu, “Paylaşma Günü” kapsamında, 
2021-2022 eğitim öğretim yılında Koç Okulu 
öğrenci, öğretmen ve çalışanları tarafından 
başlatılan sosyal sorumluluk projelerine 
destek toplandı. Ortaokul öğrencileri 
tarafından yapılan kermeste çeşitli sivil 
toplum kuruluşları ve hayvan barınakları için 
kaynak yaratıldı. Lise öğrencileri, İlkokul 
öğrencilerine farkındalık sunumları yaptı 
ve paylaşmanın önemi hakkında bir filmle 
projeye destek oldular. ■

GIVING TUESDAY   
Embracing the principle that #TheOnusIsOnUs, 
The Koç School, as part of the the “Giving 
Tuesday,” collected donations for the social 
responsibility projects launched by students, 
teachers, and staff of The Koç School in the 
2021-2022 academic year. The Middle School 
students collected donations for various civil 
society organizations and animal shelters. The 
High School students made presentations on 
awareness to the Primary School students 
and screened the movie they prepared on the 
importance of sharing. ■

ARALIK DECEMBER 

KOÇ OKULU MEZUN PLATFORMU
Koç Okulu mezunlarını çevrimiçi ortamda bir 
araya getirecek, mezunlar ve okul arasındaki 
iletişimi güçlendirecek Koç Okulu Mezun 
Platformu, Aralık ayında yayına alındı. Okulun 
mezunlara dair duyuru ve etkinliklerinin 
yayımlanacağı platforma, Koç Okulu web sitesi 
üzerinden erişilebiliyor. ■

THE KOÇ SCHOOL ALUMNI PLATFORM
The Koç School Alumni Platform was established 
to bring The Koç School alumni together on 
an online platform and sustain communication 
between them and the school. Accessible through 
The Koç School’s website, the platform will present 
announcements and activities about alumni. ■

EKİM OCTOBER 

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI
Cumhuriyet’in 98. yılı tüm Koç Okulu’nda coşkuyla kutlandı. İlkokul 
öğrencileri 28 Ekim’de Melih Aydıner ile “Atatürk’ün Replika Şapkaları” 
sergisine ve söyleşisine, 29 Ekim günü ise yazar Süleyman Bulut ile 
“Cumhuriyet Kazanımları, Değerlerimiz ve Sorumluluklar” söyleşisine 
katıldı. Ortaokul’da 29 Ekim haftası boyunca derslerde günün anlam ve 
önemine ilişkin etkinlikler yapıldı. 28 Ekim’de düzenlenen Cumhuriyet 
Bayramı töreninin ardından öğrenciler, Carnaval Turco Ritim Grubu 
eşliğinde geleneksel kampüs yürüyüşünü yaptı. Lise’de 29 Ekim sabahı 
öğrencilerin konuşmaları, bayrama özel röportajlar ve şiir dinletisi eşliğinde 
düzenlenen tören ise tüm öğrencilerin ve velilerin katılımına açıktı. ■

PROF. DR. ÖNDER ERGÖNÜL’LE 
EBEVEYN AKADEMİSİ
Koç Okulu velilerine 
yönelik düzenlenen Ebeveyn 
Akademisi seminerlerinin 
Ekim ayı konuğu, Amerikan 
Hastanesi Enfeksiyon 
Hastalıkları Bölüm Başkanı 
ve Koç Üniversitesi Hastanesi 
Enfeksiyon Hastalıkları 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Önder Ergönül’dü. Prof. Dr. 
Ergönül, okulların açılmasıyla 
Türkiye’de ve dünyada 
enfeksiyonun durumuyla ilgili 
bilgi ve görüşlerinin yanı sıra 
okulumuza yaptığı ziyaretten 
de notlar paylaştı. Ergönül’ün 
hazırladığı rapor Koç Okulu 
web sitesinde yayımlandı. ■

PARENT ACADEMY WITH  
PROF. ÖNDER ERGÖNÜL  
Prof. Önder Ergönül, head 
of the American Hospital 
Infectious Diseases 
Department and head of 
Koç University Hospital’s 
Department of Infectious 
Diseases, was the guest 
of the Parent Academy 
seminars organized for 
parents. Prof. Ergönül shared 
information and views about 
the status of the infection 
in Turkey and the world, as 
well as notes from the visit 
he made to The Koç School. 
The report prepared by Prof. 
Ergönül was published on 
The Koç School’s website. ■

� Vehbi Ko� Vakf1 

Cumhuriyet 
Bayram1m1z 
Kutlu 
Olsun! 

Toren Tarihi ve Saati 
29 Ekim, Cuma 

10.00 
Zoom
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29 OCTOBER, REPUBLIC DAY CELEBRATIONS  
The 98th anniversary of the Republic was 
celebrated with enthusiasm at The Koç 
School. Primary School students attended 
the “Atatürk’s Replica Hats” exhibition and 
talk with Melih Aydıner and the “Republican 
Achievements, Values and Responsibilities” 
talk with writer Süleyman Bulut. In the 
Middle School, during the week of 29 
October, activities related to the meaning 
and importance of the day were held in 
classes. After the Republic Day ceremony 
held on 28 October, students performed the 
traditional march on campus accompanied 
by the Carnaval Turco Rhythm Group. The 
ceremony held at the High School on the 
morning of 29 October, with students’ 
speeches, exclusive interviews for the 
day, and a poetry recital, was open to the 
participation of all students and parents. ■
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Eğitim Projeleri
vehbi koç foundatıon

Education Projects

Öğretmen Ağı; Vehbi Koç Vakfı’nın yanı sıra AÇEV 
(Anne Çocuk Eğitim Vakfı), Aydın Doğan Vakfı, 
ENKA Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı ve Sabancı 
Vakfı’ndan alınan destekle ve Eğitim Reformu 
Girişimi’nin kolaylaştırıcılığıyla 2016 yılında hayat 
buldu. Öğretmenleri, diğer meslektaşları ve farklı 
disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya getiren 
platform, bu şekilde onları güçlendirmeyi amaçlayan 
bir paylaşım ve iş birliği ağıdır. 

2021 yılında Öğretmen Ağı 79 ilde, 12.421 kişinin 
katıldığı 332’si dijital ve 15’i fiziksel ortamda toplam 
347 etkinlik düzenledi. 49’u Millî Eğitim Bakanlığı 
merkezi, il ve ilçe teşkilatı olmak üzere 295 paydaşla 
iş birliği geliştirdi. Öğretmen Ağı’nda geliştirilen 
araçları uygulayıp çevresiyle paylaşmak için harekete 
geçen ve “Değişim Elçisi” olarak anılan 469 öğretmen, 
bugün 44 ilde on binlerce öğrenciye ulaşıyor. 

Öğretmenlerin ve paydaşların birlikte üretmesine 
katkı sunmak için, ogretmenagi.org web sitesi 14.000 
üyesiyle büyümeye ve eğitime dair çözüm ürünlerini 
herkese ücretsiz sunmaya devam ediyor. Öğretmen 
Ağı 2021 yılında yayımladığı Bağlantılar: Eğitimi 
#YenidenDüşün Raporu, Yeni Dönemde Okula Uyum 
Kitapçığı ve teyit.org ile hayata geçirdiği Eğitimde 
Eleştirel Dijital Okuryazarlık: Öğretmenden Öğretmene 
El Kitabı gibi somut üretimleriyle eğitim alanına eşsiz 
katkılar sundu. ■

The Teachers’ Network was launched in 2016 with the support 
of the Vehbi Koç Foundation in partnership with AÇEV (Mother 
Child Education Foundation), Aydın Doğan Foundation, ENKA 
Foundation, Mehmet Zorlu Foundation, Sabancı Foundation,  
and the Education Reform Initiative (ERG), the project facilitator. 
Bringing teachers together with other colleagues as well as 
individuals and institutions from different disciplines, the 
Teacher's Network is a platform for sharing and collaboration  
that aims to empower teachers. 

In 2021, over 12,421 people participated in a total of 347 Teachers’ 
Network meetings (332 virtual, 15 face-to-face) across 79 cities. 
The meetings were realized with the support of 295 stakeholders, 
including collaborations with 49 central and local branches of 
the Ministry of Education. At present, 469 teachers, known as 
“Change Ambassadors,” who implement and share the tools 
developed in the Teachers’ Network, reach tens of thousands  
of students in 44 cities.

Today, the ogretmenagi.org website has 14,000 members, and 
it continues to provide free creative content on various themes 
to help raise the quality of education in classrooms. The 2021 
publications of the Teachers’ Network, Rethinking Education: 
Connections, The Post Pandemic Guide: Adaptation to School, and 
The Handbook for Critical Digital Literacy for Educators, provided 
invaluable contributions to the education sector in Turkey. ■

Öğretmen Ağı
Teachers’ Network

Vehbi Koç Vakfı’nın başlattığı “Model Okul” 
projesi kapsamında 2020 yılında açılan Beykoz 
Koç Ortaokulu, pandeminin devam ettiği 
2021 yılında eğitim öğretime uzaktan ve 
yüz yüze devam etti. Model Okul protokolü 
kapsamında kurulan ve öğrenci, öğretmen, 
veli ve bağışçı temsilcilerinden oluşan “Okul 
Kurulu” yıl boyunca düzenli olarak çevrimiçi 
toplanıp öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını 
değerlendirdi; çözümler üretti. Koç Okulu’nun 
ve Vehbi Koç Vakfı merkez çalışanlarının 
katkılarıyla, ihtiyacı olan öğrencilere tablet desteği ve yemek bursu sağlandı. 
Eylül 2021 itibarıyla yüz yüze eğitime geçilmesiyle öğrenciler COVID-19’a karşı 
korunma önlemlerini alarak sınıfları, okulun bahçesini ve açık spor alanlarını 
renklendirdi. ■

Beykoz Koç Middle School, recreated by 
the Vehbi Koç Foundation’s “Model School” 
Project, commenced its educational 
program in 2020, running its services 
through both distance and face-to-face 
methods during the pandemic in 2021. The 
School Committee, which was established 
as part of the Model School’s protocol and 
consists of the representatives of students, 
teachers, parents, and benefactors, 
met online regularly to discuss and 
find solutions to the needs of students 
and teachers. The Koç School and the 
Foundation headquarters’ employees 
helped meet the needs of disadvantaged 
students, provided tablets for distance 
education, and collected donations for the 
cafeteria scholarship fund. As of September 
2021, the students were welcomed back to 
their classrooms, using the school’s indoors 
and outdoors facilities with strict pandemic 
precautions. ■

“Model Okul” 
Beykoz Koç Ortaokulu’nda Eğitim Öğretim
Education and Teaching at the
Beykoz Koç Middle School 
“Model School”
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Burslar
Scholarships

Vehbi Koç Vakfı, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak 
amacıyla 1969 yılından günümüze  50.000’i aşkın 
öğrenciye burs imkânı sağladı. 2020-2021 eğitim 
yılında Vakıf, Türkiye genelinde toplam 5.377 
öğrenciye burs verdi. İhtiyaç sahibi ve başarılı 
öğrencilerin eğitimlerine destek vermeyi amaçlayan 
burs programları; lisans, mesleki eğitim, hemşirelik, 
asistanlık, 17 Okul ve Koç Topluluğu çalışan çocukları 
burslarını kapsıyor. Burs başvuruları her yılın eylül 
ayında, burs edinme sürecine kolaylık sağlamak 
amacıyla oluşturulan çevrimiçi portal aracılığıyla 
gerçekleştiriliyor. Bursiyer öğrencilere, burs 
kriterlerine uyum sağladıkları sürece, bulundukları 
öğretim kademelerinden mezun olana kadar burs 
sağlanıyor. 2021-2022 burs duyuruları ise sosyal medya 
hesapları, üniversite burs ofisleri ve Koç Topluluğu 
şirketlerinin insan kaynakları birimleri aracılığıyla 
yaygınlaştırıldı. ■

The Vehbi Koç Foundation Scholarship Program, 
first begun in 1969 to promote equal opportunity in 
education, has so far provided support to over 50,000 
students. In the 2020–2021 academic year, Vehbi Koç 
Foundation supported 5,377 students. Aiming to support 
successful students with limited financial means, the 
program includes scholarships for undergraduate studies, 
vocational training, nursing, and research assistantships 
as well as scholarships provided to the 17 Schools Project 
and to Koç Group employees’ children. Scholarship 
applications are accepted each September via an online 
portal, enabling an easy application process. As long 
as students continue to meet the requirements, they 
will continue to receive the scholarship until they 
graduate with their respective academic degrees. The 
announcement process for 2021–2022 scholarships was 
conducted through social media channels as well as 
universities’ and companies’ relevant offices. ■
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VEHBİ KOÇ VAKFI BURSUNUN VERİLDİĞİ ÜNİVERSİTELER
VEHBİ KOÇ FOUNDATION UNIVERSITY SCHOLARSHIPS  
ARE OFFERED AT THE FOLLOWING UNIVERSITIES

Akdeniz Üniversitesi Akdeniz University

Atatürk Üniversitesi Atatürk University

Boğaziçi Üniversitesi Boğaziçi University

Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül University

Fırat Üniversitesi Fırat University

Gaziantep Üniversitesi Gaziantep University

Harran Üniversitesi Harran University

İstanbul Teknik Üniversitesi Istanbul Technical University

Marmara Üniversitesi (İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler 
Fakülteleri ve Atatürk Eğitim Fakültesi) Marmara University 
(Faculty of Economics, Faculty of Business Administration, 
Faculty of Political Science, Atatürk Education Faculty)

Mersin Üniversitesi Mersin University

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Sıtkı Koçman University

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ondokuz Mayıs University

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical  
University

Selçuk Üniversitesi Selçuk University

Uludağ Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi) Uludağ University 
(Faculty of Engineering)

Van 100. Yıl Üniversitesi Van 100. Yıl University

 
HEMŞİRELİK BURSU VERİLEN ÜNİVERSİTELER
NURSING SCHOLARSHIPS ARE OFFERED AT THE FOLLOWING 
UNIVERSITIES

Erzurum Atatürk Üniversitesi Erzurum Atatürk University

Ege Üniversitesi Ege University

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Cumhuriyet University

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Florence Nightingale 
Hemşirelik Fakültesi Istanbul University – Cerrahpaşa Florence 
Nightingale Faculty of Nursing

Hacettepe Üniversitesi Hacettepe University

Marmara Üniversitesi Marmara University

Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül University

ASİSTAN BURSLARI
SCHOLARSHIPS FOR TEACHING AND RESEARCH ASSISTANTS

Bu burs, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nin burs komisyonu tarafından belirlenen 
asistan öğrencilere veriliyor. This scholarship is given to 
teaching and research assistants selected by the scholarship 
committees at Boğaziçi University and Istanbul Technical 
University.

 
17 OKUL AKADEMİK BAŞARI BURSLARI
17 SCHOOLS ACADEMIC ACHIEVEMENT SCHOLARSHIPS

Vehbi Koç Vakfı tarafından inşa ettirildikten sonra 
Millî Eğitim Bakanlığı’na devredilen Koç Ortaokulu 
öğrencilerinden, ilk üçte mezun olanlara lise 
öğrenimlerine devam etmeleri durumunda orta öğrenim 
bursu veriliyor. These scholarships are given each year to 
the top three middle school graduates of each of the 17 Koç 
Elementary Schools built by the Vehbi Koç Foundation and 
transferred to the Ministry of Education.

 
MESLEKİ EĞİTİM BURSLARI
VOCATIONAL EDUCATION SCHOLARSHIPS

Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi amacıyla Koç 
Topluluğu’na bağlı firmaların bağışlarıyla oluşturulan fon, 
meslek liselerinde eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi 
öğrencilere tahsis ediliyor. Bursiyerler, Vehbi Koç Vakfı, 
ilgili firma ve okul yetkililerinden oluşan burs komisyonu 
tarafından mülakata alınarak belirleniyor. Koç Group 
companies donate to this scholarship fund to improve 
vocational and technical education and support qualified 
vocational high school students of limited financial means. 
Selection interviews are conducted by the scholarship 
committee comprising Vehbi Koç Foundation staff, relevant 
Koç Group corporation staff, and school officials.

FIAT LABORATUVARI BURSLARI / BURS VERİLEN OKULLAR
FIAT LABORATORIES SCHOLARSHIPS ARE OFFERED AT THE 
FOLLOWING SCHOOLS

Ankara Güvercinlik Endüstri Meslek Lisesi Ankara 
Güvercinlik Industrial Vocational High School

Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi Bursa Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği Technical and Industrial Vocational  
High School

İstanbul Samandıra Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
İstanbul Samandıra Technical and Industrial Vocational  
High School

İstanbul Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi İstanbul 
Şişli Technical and Industrial Vocational High School

İzmir Gaziemir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi İzmir 
Gaziemir Technical and Industrial Vocational High School

 
YAPI KREDİ BANKASI BURSLARI / BURS VERİLEN OKUL
YAPI KREDI BANK SCHOLARSHIPS ARE OFFERED AT THE 
FOLLOWING SCHOOL

Kocaeli Çayırova Yapı ve Kredi Bankası Kız Teknik Lisesi 
Kocaeli Çayırova Yapı ve Kredi Bankası Technical High 
School for Girls
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2021 
BAGEP Ödülleri 
2021 
BAGEP Awards 

Üstün başarılı genç bilim 
insanlarını ödüllendirmek, 
desteklemek, tanınmalarını 
ve birbirlerinin 
araştırmalarından haberdar 
olmalarını sağlamak 
amacıyla Bilim Akademisi 
Derneği tarafından 2013 
yılında başlatılan Bilim 
Akademisi Genç Bilim 
İnsanları Ödül Programı 
(BAGEP) bu yıl 9. kez 
gerçekleştirildi. 42 genç 
bilim insanı ödüle layık 
görüldü. Vehbi Koç 
Vakfı, kamu fonlarından 
yararlanmadan, sadece 
bağışçı desteğiyle 
sürdürülen bu ödül 
programına 2013 yılından 
bu yana destek veriyor. ■

The Young Scientist Awards 
Program (BAGEP), first 
launched in 2013 by the 
Science Academy Society of 
Turkey, was presented for 
the 9th time with the aim 
of rewarding, supporting, 
and promoting outstanding 
young scholars and enabling 
them to be informed about 
their colleagues’ work. 
42 young scientists were 
presented with the Award 
this year. BAGEP Awards 
are granted without any 
public funding and are 
sustained solely by the 
support of donors. The 
Vehbi Koç Foundation has 
been supporting the BAGEP 
Awards Program since 2013. ■

Anadolu Okuyor
Anatolia is Reading 

Vehbi Koç Vakfı, Türkiye çapında birçok okuldan gelen 
kitap talebini yanıtsız bırakmamak amacıyla 2011 yılında 
Anadolu Okuyor projesini başlattı. Proje kapsamında her 
yıl bir ilin ilk ve orta dereceli okullarının kitaplıklarına, 
Türk ve dünya edebiyatının öne çıkan eserleri ile Vehbi 
Koç Vakfı Yayınları arasından okul seviyesine göre seçilen 
kitap setleri ulaştırıyor. Bugüne kadar Hakkâri, Van, 
Şırnak, Ağrı, Muş, Bitlis, Siirt, Batman ve Iğdır illerindeki 
okullara kitap setleri gönderilerek toplam 2.027 okula 
ulaşıldı. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle bu yıl kitap 
setleri gönderilemediğinden 2022 yılında kitap gönderimi 
yapılacak illerin sayısı ikiye çıkarılacak. ■

The Vehbi Koç Foundation has been donating sets of 
books, selected from among prominent Turkish and world 
literary works as well as titles by the Vehbi Koç Foundation 
Publications appropriate for young readers, to the libraries 
of all the elementary, middle, and high schools in a chosen 
city each year. The program was begun in 2011 in response 
to the great demand for books from numerous schools 
across Turkey. A total of 2,027 schools in 9 cities have so 
far received books through this initiative. These cities are 
Hakkari, Van, Şırnak, Ağrı, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, and 
Iğdır. Since this year’s book sets could not be delivered due 
to pandemic restrictions, they will be sent to schools in two 
cities in 2022. ■

TEGV Eğitim 
Parklarına Destek
Supporting TEGV
Educational Parks 

Vehbi Koç Vakfı, 1995 yılından bu yana Türkiye 
çapında yaklaşık 3 milyon çocuğa gönüllü eğitim 
desteği veren Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı’na 
(TEGV) bağlı Ankara, Antalya ve Şanlıurfa 
Eğitim Parklarının ve İstanbul İpek Kıraç 
Öğrenim Birimi’nin kuruluş ve idari giderlerini 
karşılıyor. Eğitim parklarının aktif öğrenme 
mekânlarında, katılımcı ve oyuna dayalı eğitim 
faaliyetleri aracılığıyla 6-14 yaş grubu çocukların 
yaşam becerileri, kişisel ve zihinsel gelişimleri 
destekleniyor. 2021 faaliyet yılında gerçekleştirilen 
eğitim etkinliklerinde Şanlıurfa Eğitim Parkı’nda  
592, Antalya Parkı’nda 1.438, Ankara Parkı’nda 
1.122 ve İpek Kıraç Öğrenim Birimi’nde  
1.413 çocuğa ulaşıldı. ■

TEGV, the Educational Volunteers Foundation of Turkey, has been 
providing voluntary extracurricular educational programs for nearly  
3 million children across Turkey since 1995. The Vehbi Koç 
Foundation has been funding the developmental and administrative 
expenses of TEGV’s Educational Parks in Ankara, Antalya, and 
Şanlıurfa and of the İpek Kıraç Learning Unit in Istanbul. The 
parks provide multipurpose educational support in an active 
learning environment through engaging, play-based activities for 
disadvantaged children in the 6–14 age group, assisting them in 
their personal and intellectual development and helping them 
to build life skills. In the 2021 activities’ calendar, a total of 592 
children at the TEGV Şanlıurfa Park, 1,438 children at the TEGV 
Antalya Park, 1,122 children at the TEGV Ankara Park, and 1,413 
children at the İpek Kıraç Learning Unit benefitted from these 
educational support activities. ■

Vehbi Koç Vakfı tarafından 1998 yılında, 
Cumhuriyet’in 75. yılı vesilesiyle ve sekiz yıllık 
eğitime destek vermek amacıyla Anadolu’nun 
çeşitli illerinde 13 ilkokul ve ortaokul inşa 
edildi ve “Yap, Devret, Sahip Çık” ilkesiyle Millî 
Eğitim Bakanlığı’na devredildi. Sonrasında ilave 
yaptırılan dört okulla birlikte “17 Okul Projesi” 
olarak anılmaya başlanan proje, okullara yapılan 
yıllık maddi katkı ve bu okullardan ilk üçte 
mezun olan öğrencilere verilen burs desteğiyle 
sürdürülüyor. 2020-2021 eğitim yılında 17 Okul 
mezunu toplam 122 öğrenciye lise eğitimlerine 
devam edebilmeleri için maddi destek sağlandı. ■

The Vehbi Koç Foundation launched the 17 
Schools project in 1998 on the occasion of the 
Turkish Republic’s 75th anniversary in order to 
support the eight-year primary education system. 
Initially, 13 elementary and middle schools were 
built in provinces across Turkey and handed over 
to the Ministry of Education on the basis of its 
“Build, Transfer, Maintain” principle. With the 
addition of four schools in subsequent years, the 
project came to be known as the “17 Schools” 
project. The Foundation continues to provide 
annual financial support to these schools as well 
as scholarships to the top three students at each 
school. In the 2020–2021 academic year, 122 
graduates of the 17 Schools received financial 
support for their high school education. ■

17 Okul
17 Schools 

Ankara Sincan Koç 
İlkokulu Sincan Koç 
Elementary School

Bolu Koç İlkokulu Bolu 
Koç Elementary School

Bursa İnegöl Vehbi Koç 
İlkokulu İnegöl Koç 
Elementary School

Bursa Nilüfer Koç 
Ortaokulu Nilüfer Koç 
Middle School

Bursa Orhangazi Koç İlk 
ve Ortaokulu Orhangazi 
Koç Elementary and 
Middle School

Bursa Yenişehir Koç 
Ortaokulu Yenişehir Koç 
Middle School

Diyarbakır Bağlar Vehbi 
Koç İlkokulu Bağlar Koç 
Elementary School

Diyarbakır Kayapınar 
Vehbi Koç İlkokulu 
Kayapınar Koç Elementary 
School

Elazığ Koç İlkokulu 
Elazığ Koç Elementary 
School 

Eskişehir İnönü Vehbi Koç 
Ortaokulu İnönü Vehbi Koç 
Middle School

İstanbul Beyazıt Ford 
Otosan Koç İlkokulu 
Beyazıt Ford Otosan Koç 
Elementary School

İstanbul Beylikdüzü Koç 
Ortaokulu Beylikdüzü Koç 
Middle School

İzmit Ford Otosan Koç 
Ortaokulu İzmit Ford 
Otosan Koç Middle School

İzmit Gebze Koç Ortaokulu 
Gebze Koç Middle School

Şanlıurfa Koç İlk ve 
Ortaokulu Şanlıurfa Koç 
Elementary and Middle 
School

Şırnak Silopi Koç İlkokulu 
Silopi Koç Elementary 
School

Van Koç İlk ve Ortaokulu 
Van Koç Elementary and 
Middle School
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vkv  Önder Bey, Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon 
Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi tam pandemi 
döneminde açıldı, bu karar nasıl alındı? Merkezde ne tür 
çalışmalar yapılıyor?

önder ergönül  Koç Üniversitesi İş Bankası 
Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nin (KUISCID) açılması kararı pandemi 
döneminde ortaya çıktı, ancak elbette öncesi vardı. 
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Batı Nil Ateşi, Hanta 
Virüsü gibi virüsler hep vardı; bunlar için tanı, tedavi 
ve aşı yöntemleri geliştirmek üzere çalışıyorduk. Koç 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010 yılında kurulurken 
bu konularda planlamalar yapmıştık, 2014’te yeni 
hastanemize taşındığımızda burada uluslararası 
sertifikalı bir Biyogüvenlik Seviye 3 (BSL 3) 
laboratuvarı yapıldı. 2020 yılına geldiğimizde SARS-
CoV-2’nin ortaya çıkması ve yayılmasıyla birlikte 
kapasitemizi artırmamız, daha iddialı işler yapmamız 
gerekti. Tanı, tedavi ve korunma yöntemlerinde ciddi 

vkv  Professor Ergönül, Koç University İşbank Center for 
Infectious Diseases was opened during the pandemic. How 
was this decision made, and what kind of research projects are 
carried out at the center? 

önder ergönül  The decision to open Koç University 
İşbank Center for Infectious Diseases (KUISCID) arose 
during the pandemic, but of course there was a history 
to it. We had been researching to diagnose, treat, and 
produce vaccines for viruses such as Crimean-Congo 
Hemorrhagic Fever, West Nile Fever, and Hantaviruses. 
When Koç University School of Medicine was 
established in 2010, we had made plans for this and 
established a Biosafety Level 3 (BSL 3) laboratory in 
2014. With the emergence and spread of SARS-CoV-2 
in 2020, we had to expand our capacity and become 
more assertive in the field. There were scientific gaps in 
diagnosis, treatment, and prevention methods and many 
fundamental questions about the transmission modes of 
the virus. The infection dynamics had to be researched 
in a laboratory environment, and new medications had 

Sağlığa ve Geleceğe
Bütünsel Bakmak
A Holistic View towards 
Health and Future

Önder Ergönül  
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Enfeksiyon Hastalıkları ve  
Klinik Mikrobiyoloji  

Anabilim Dalı Başkanı, 
Koç Üniversitesi İş Bankası  

Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma 
Merkezi  Kurucu Direktörü 

Department Head, Koç University  
School of Medicine Department  

of Clinical Microbiology  
and Infectious Diseases; 

Founding Director, Koç University  
İşbank Center for Infectious Diseases

Elif Altuğ  
Amerikan Hastanesi  

Göğüs Hastalıkları Uzmanı,  
Amerikan Hastanesi Code Lotus 
Mindfulness Merkezi Direktörü 

Specialist, American Hospital 
Department of  

Pulmonary Diseases; 
Director, American Hospital  

Code Lotus Mindfulness Center

Ayşe Bilge Selçuk 
Koç Üniversitesi  
Psikoloji Bölümü  

Öğretim Üyesi, 
Koç Üniversitesi  

Çocuk ve Aile Çalışmaları 
Laboratuvarı Direktörü 
Professor of Psychology,  

Koç University; 
Director, Koç University  

Child and Family  
Studies Laboratory

Irem Ergün  
Amerikan Hastanesi  

Fonksiyonel Tıp Bölüm Başkanı  
Head, American Hospital 

Department of  
Functional Medicine

Bu söyleşi Aralık 2021’de 
yapılmıştır.

This conversation took place 
in December 2021.
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bilimsel eksiklikler, 
bulaş yollarıyla ilgili çok 
temel sorular vardı. Bir 
laboratuvarda virüsün 
bulaş dinamiklerinin 
çalışılması; yeni 
ilaçların denenmesi, 
belki mevcut 
ilaçların yeniden 
konumlandırılması 
gerekiyordu. Bunun 
için virüsü izole 
edebilmek gerekliydi  
ki bu ancak bir  
BSL 3 laboratuvarında 
yapılabilirdi. Mart 
2020’nin başlarında 
henüz Türkiye’de ilk 
vaka görülmemişken 
İş Bankası’nın 
desteğiyle verdiğimiz 
kararla, Aralık ayında 
merkezimiz faaliyete 
geçti. Böylece insan 
gücü kapasitemizi ve 
laboratuvarımızın 
kapasitesini geliştirdik. 
Çevremizde yer 
alan hastanelerdeki 
meslektaşlarımızı da dâhil ederek adeta ulusal bir 
merkez gibi adımlar attık. Bu bir sene içinde 30 tane 
bilimsel makale yayımladık, sunumlar yaptık, doktora 
öğrencilerinin sayısını artırdık. 

Merkezde birçok açıdan bilimsel üretim 
gerçekleştiriyor, araştırmalarımızın uygun bir 
şekilde halkla paylaşılması için çeşitli kurumlarla ve 
sanayiyle iş birlikleri yapıyoruz. Sadece COVID-19 
değil bakteri direnci, tüberküloz, mantarlar gibi çeşitli 
konularda çalışmalar yapıyoruz. Şu anda yürümekte 
olan 40 projemiz var, bunlar laboratuvar çalışmaları 
olduğu gibi veri çalışmaları da olabiliyor. SARS-
CoV-2 virüsüyle ilgili çalışmalarımız arasında hangi 
aşı kombinasyonlarının daha etkili olduğunu tespit 
ettik; COVID-19’a bağlı olduğunu düşündüğümüz 
ek ölümlerin sebeplerini inceledik; bir dönem 
kullanılmakta olan antiviral bir ilacın etkisi üzerine 
bir metaanaliz yapıp, etkili olmadığını saptadık. 
Ayrıca Koç Üniversitesi’ndeki Mühendislik ve Fen 
Fakültelerinden meslektaşlarımızla uygun maske 
kullanımı üzerine bir çalışma yürütüyoruz, burada 
çeşitli maske formları değerlendiriliyor. Bunlar şu 
anda yürüttüğümüz çalışmalarımızdan sadece birkaç 
örnek. Tüm çalışmalarımız ve aylık bültenlerimiz 

to be tested or perhaps existing medications 
had to be utilized. For all this, the virus has 
to be isolated, and this could only happen 
in a BSL 3 laboratory. In early March 2020, 
when there were not any cases in Turkey 
yet, we decided to establish our center with 
the support of İşbank, and it was opened in 
December. This let us expand both the labor 
force and the capacity of our lab. Along with 
our colleagues from other hospitals, we acted 
as a national center. Within the one year that 
the center has been open, we have published 
30 scientific articles, made presentations, and 
increased the number of PhD students. 

At the center, we conduct many types of 
scientific research and cooperate with 
various institutions and industries to 
present our research to the public in the 
most appropriate way. We study not only 
COVID-19 but also other subjects such 
as bacteria resistance, tuberculosis, and 
fungi. There are currently 40 research 
projects being carried out at the center, 
both in laboratory studies and data analysis. 
Within the scope of the projects on SARS-
CoV-2, we identified the most effective 
vaccine combinations and also analyzed 
additional deaths that might be COVID-

19-related; in a meta-analysis, we confirmed that an 
antiviral drug used for a certain period was not effective. 
In addition, together with colleagues from the Colleges 
of Engineering and Science, we are working on using 
the appropriate type of masks, evaluating various mask 
forms. These are a few examples of our current work, and 
all our research and monthly newsletters are available on 
our website, kuiscid.ku.edu.tr. The world’s best medical 
journals, like Lancet, have published our commentaries 
based on these research results.

vkv  Since COVID-19 broke out, various variants of the virus 
have emerged, and it is known that new viruses might appear. 
What do you think the medical community has learned from the 
pandemic?

öe  First of all, knowledge production had to accelerate 
significantly. This is always true of medicine, but this time 
it was much more urgent. As taxing as it is, we have to 
work on a countrywide scale with hope and passion for 
a national solution. In the scientific arena, we work as 
a dedicated team aware of the challenges, because this 
will continue. For example, Omicron is a serious risk now; 
it spreads very fast, but it more frequently affects the 
unvaccinated population or those who did not receive 

their booster shots. Certainly, vaccination by itself is not 
enough; we need to follow the rules of social distancing 
and masking as well. However, at each stage, we are moving 
a little bit further, and the overall picture looks better now 
than it did last year. 

It is possible to see this as a kind of War of Independence, 
a war with its peaks and valleys, a war waged with great 
determination each day. Such is our profession, which 
requires answering to people’s most urgent needs. At 
our center, we work with all our strength, not only with 
our own resources but also mobilizing the national 
accumulation of expertise, in contact with other 
universities and associations working in the field. 

We have seen that, in Turkey, science is behind the world 
scale. The way to change this is training people. Starting 
from the undergraduate level, we conduct scientific 
research with our students; we involve them in our work. 

Koç University School of Medicine receives 
the best students in Turkey, and most of them 
choose to go to the US or Europe for graduate 
degrees. This year, two of our alumni decided 
to continue their graduate studies here, at our 
center. Producing together with these young 
colleagues is a passion for us; this is where we 
get our strength in this struggle. We also value 
maintaining the relationship between the center 
and our alumni abroad. In “KUISCID Vertical,” a 
structure sustained by our graduates and students, 
alumni share their experiences and work with 
students. Turkey needs success stories in every 
field; hence, we prioritize our students seeing 
this tangible production and being inspired by it. 
We aim to expand KUISCID with national and 
international funds for different projects. Our goal 
is to encourage intensive scientific production like 
in the leading centers of the world, and, instead 
of having our students dream of going abroad, we 
aim to encourage them to produce together here. 

vkv  Professor Selçuk, along with physical health, we 
started talking more about psychological well-being 
during the pandemic. How do you think people are 
handling the pandemic?

bİlge selçuk  Both physicians and psychologists 
have long been emphasizing that health should 
be considered holistically. It affects our well-
being when a physical health issue cannot 
be resolved, and we have seen that it causes 
physical illnesses when we experience serious 
psychological challenges. We know how 
negatively chronic stress and anxiety affect our 

kuiscid.ku.edu.tr adresinden takip edilebilir. Elde 
ettiğimiz veriler temelinde yorumlarımız Lancet gibi 
dünyanın en iyi tıp dergilerinde yayımlandı.

vkv  COVID-19 ortaya çıktığından beri çeşitli 
varyantları gelişti, başka virüslerin de çıkabileceği 
söyleniyor. Pandemiyle tıp dünyası neler öğrendi sizce? 

öe  Öncelikle bilgi üretimi süreci çok hızlanmak 
zorunda kaldı. Bu aslında tıbbın doğasında vardır, 
ama bu kez çok daha acildi. Birçok farklı disiplini de 
hareketlendirerek bilgi üretme yarışına girdik. Bu çok 
yorucu bir süreç; ama ülke genelinde ulusal bir çıkış 
umuduyla, bunun tutkusuyla çalışmamız gerekiyor. 
Biz bilim alanında kararlı bir takım şeklinde, 
zorlukların da farkında olarak çalışıyoruz; çünkü bu 
devam edecek. Örneğin şu anda Omicron ciddi bir 
risk, çok hızlı yayılıyor. Ama aşı olmayanları veya ilave 
dozlarını yaptırmadığı için aşının etkisi kaybolan 

Dünyanın ileri gelen 
merkezlerindeki 

yoğunlukta bilimsel 
üretim yapmak, 
öğrencilerimize 
yurtdışına gitme 

hayalleri vermek yerine 
onları burada birlikte 

üretmeye teşvik etmek 
istiyoruz.

Our goal is to encourage 
intensive scientific 

production like the leading 
centers of the world, 

and, instead of having 
our students dream of 
going abroad, we aim 
to encourage them to 

produce together here.



h e a lt h c a r es a ğ l ı k82 | sağlığa ve geleceğe bütünsel bakmak |  a holIstIc vIew towards health and future

popülasyonu daha fazla etkiliyor. Tabii ki sadece aşı 
yeterli değil, sosyal mesafe ve maske kurallarını takip 
etmeye devam etmemiz gerek. Her aşama bizi biraz daha 
ileri götürüyor. Geçen seneki duruma göre genel tablo 
şu an daha iyi görünüyor.  

Bunun bir tür Kurtuluş Savaşı olduğunu söyleyebiliriz; 
inişleri çıkışları olan, ama her gün büyük bir kararlılıkla 
yürütülen bir savaş. Bizim mesleğimiz böyledir, 
insanların acil ihtiyaçlarına yanıt verebilmeyi gerektirir. 
Merkezimizde bütün gücümüzle çalışıyoruz, sadece 
kendi olanaklarımızı değil ulusal birikimi de harekete 
geçirmeye çalışıyoruz, diğer üniversitelerle ve alandaki 
ilgili derneklerle bağlantıdayız. 

Bu dönemde, Türkiye’de, bilimin dünya ölçeğinde 
geri kaldığını gördük. Bunu değiştirmenin ölçüsü 
insan yetiştirmektir. Biz lisans düzeyinden itibaren 
öğrencilerimizle bilimsel çalışmalar yapmaya, 
onları çalışmalarımıza dâhil etmeye başlıyoruz. 
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Türkiye’nin en 
iyi öğrencileri geliyor, bunların çoğu yüksek lisans 
çalışmaları için Amerika’ya, Avrupa’ya gidiyor. Bu 
sene iki mezunumuz merkezimizin etkisiyle doktora 

health. Therefore, this is a period to talk about mental 
health, perhaps more than ever.

vkv  Children and young people were away from school and 
peer socialization for almost 1.5 years in this period. What 
kind of long-term effects can we see from this? 

bs  Social relations are essential for children’s healthy 
development. For language and communication skills, 
cognitive skills, socio-emotional skills—in short, for 
every area of development—child-to-child relationships 
have a unique importance. The parent-child relationship 
is, of course, imperative for healthy development, but 
it is a hierarchical one. Children are pushed beyond 
their comfort zone in the absence of an adult arbitrator. 
They may have difficulties in expressing themselves or 
in understanding each other; they may have a problem, 
get angry, and make peace. We call these social conflict 
resolution skills, and children develop these in peer 
relationships. In this sense, school is a rehearsal for life. 
Children, for the first time, find themselves in a place 
with many different people with whom they must 
spend time and communicate. Have these relationships 
been interrupted during the pandemic? Yes, they have. 
But can they be reestablished? Of course, it is possible. 

çalışmaları için burada kaldı. O arkadaşlarımızla 
birlikte üretebilmek bizim için bir tutku, bu 
mücadelede enerjimizi buradan alıyoruz. Yurtdışına 
giden mezunlarımızın da merkezle ilişkisini 
devam ettirmeye önem veriyoruz; mezunlarımızın 
ve öğrencilerimizin sürdürdüğü “KUISCID 
Vertical” adında bir yapımız var, mezunlarımız 
kendi deneyimlerini ve çalışmalarını öğrencilerle 
paylaşıyorlar. Türkiye’nin her alanda başarı 
hikâyelerine ihtiyacı var, öğrencilerimizin de 
yapılmış somut üretimleri görmesini ve feyz almasını 
önemsiyoruz. Çeşitli projelerimiz için yurtdışından 
ve yurtiçinden aldığımız araştırma fonlarıyla 
merkezimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Dünyanın ileri 
gelen merkezlerindeki yoğunlukta bilimsel üretim 
yapmak, öğrencilerimize yurtdışına gitme hayalleri 
vermek yerine onları burada birlikte üretmeye teşvik 
etmek istiyoruz. 

vkv  Bilge Hanım, pandemiyle birlikte fiziksel 
sağlığımızın yanı sıra psikolojik iyiliğimizi de daha çok 
konuşmaya başladık. Pandemi döneminde psikolojik 
sağlıkla ilgili yapılmış araştırmalardan hareketle sizce bu 
dönemi nasıl geçiriyoruz?

bilge selçuk  Sağlığın bir bütün olarak ele 
alınması gerektiğini hem hekimler hem psikologlar 
uzun zamandır vurguluyor. Fiziksel bir sağlık 
problemimiz çözülemediğinde bu psikolojik 
iyiliğimizi etkiliyor; psikolojik olarak ciddi 
zorlanmalar yaşadığımızda da bunun fiziksel 
hastalıklara yol açabildiğini görüyoruz. Kronik 
stresin ve kaygının fiziksel sağlığımızı ne kadar 
olumsuz etkilediğini biliyoruz. Keza organizmanın 
her türlü deneyim için normal kabul ettiği bir aralık 
var ve bunun dışına çıkan deneyimler organizmayı 
zorluyor. Mesela yıllarca çağrı merkezinde çalıştığı 
için erken yaşta işitme kaybı yaşamış birinden 
bahsederiz; bu gibi olağan dışı deneyimlerin fiziksel 
sonuçlarını görmekte zorlanmayız, ama aynı şey 
psikolojik sağlık için bu kadar açıklıkla anlaşılmıyor. 

COVID-19’un psikolojik iyiliğimizi nasıl etkilediği 
üzerine yapılan araştırmaları yakından izliyorum. 
Genel olarak kaygı ve depresyon gibi duygu durum 
güçlüklerinde %20-30 kadar bir artış olduğuna 
işaret ediliyor. Bunların bir kısmının kendiliğinden, 
müdahale gerektirmeden hafiflemesini bekleyebiliriz. 
Ama bazı durumlarda da, kişilerin hayatta kalma 
mücadelesi sırasında baskıladığı yoğun ve zorlayıcı 
duyguların sonra ortaya çıkabildiğini, psikolojik 
sorunların ileriki aylarda baş gösterebildiğini 
görüyoruz. Travma Sonrası Stres Bozukluğu diye 
tanımlanan psikolojik zorluklarda da bu durum söz 

physical health. Likewise, there is an acceptable range 
for each experience in our system. Experiences that 
exceed this range challenge the system. For instance, we 
may talk about a person who had premature hearing loss 
because of working at call centers for many years—it is 
not difficult to see the physical results of such unusual 
experiences; however, this is not as clearly understood 
with mental health.

I closely follow research on how COVID-19 has affected 
our psychological well-being. A 20–30% increase in 
emotional difficulties, such as anxiety and depression, is 
indicated in the studies. We could expect some of this to 
alleviate itself without intervention. However, in some 
cases, intense and challenging emotions suppressed 
during a struggle for survival may surface later; 
psychological problems may arise in the months ahead. 
It happens in psychological difficulties defined as Post-
Traumatic Stress Disorders, and we consider COVID-19 
to be a psychological trauma. We are living through a 
global pandemic. For the first time in human history, the 
information about how a place on earth endures the 
pandemic spreads everywhere, instantly. Information 
about people who are infected or who died is updated 

by the hour. Thus, in 
terms of psychological 
effects, COVID-19 has 
been experienced very 
differently from the 
Spanish flu or plague.

In this period, one 
issue the World 
Health Organization 
underlined was that 
health should be 
considered as a whole. 
To protect ourselves 
from COVID-19, we 
were isolated in our 
homes for a long time. 
We experienced times 
when our physical 
activities and social 
relationships were very 
limited. We know how 
essential both of these 
are for our mental 
health. In short, the 
things we had to do to 
protect our physical 
health put us through 
a process that could 
be risky for our mental 
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konusu, ki COVID-19 salgınını da bir psikolojik 
travma olarak ele alıyoruz. Küresel bir salgın yaşıyoruz. 
İnsanlık tarihinde ilk kez dünyanın bir yerinde 
salgının nasıl yaşandığına dair bilgi her yere anında 
yayılıyor. Salgına yakalananlara ve ölenlere dair 
bilgiler saat saat güncelleniyor. 
Psikolojik etkileri bakımından 
İspanyol Gribi veya veba 
salgınından daha farklı yaşanıyor 
COVID-19 salgını. 

Bu dönemde Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (WHO) önemle 
vurguladığı konulardan biri, 
sağlığın bir bütün olarak ele 
alınması gerektiği oldu.  
COVID-19’dan korunabilmek 
için uzun süre evlerimizde 
kapalı kaldık. Fiziksel olarak 
hareketimizin ve sosyal 
ilişkilerimizin çok kısıtlandığı 
dönemler yaşadık. Her ikisinin 
de psikolojik sağlığımız için ne 
kadar elzem olduğunu biliyoruz. 
Yani fiziksel sağlığımızı 
korumak için yapmamız gerekenler, bizi psikolojik 
sağlığımız için riskli olabilecek bir sürece soktu. Onun 
için belki psikolojik sağlığımızı her zamankinden çok 
konuşmamız gereken bir dönemdeyiz.

vkv  Çocuklar ve gençler bu süreçte 1,5 yıla yakın yüz 
yüze eğitimden ve akran sosyalleşmesinden uzak kaldılar. 
Uzun vadede bunun ne tür etkilerini görebiliriz?

bs  Çocukların sağlıklı gelişimi için sosyal ilişkiler 
önemlidir. Dil ve iletişim becerileri, bilişsel 
beceriler, sosyal-duygusal beceriler, kısacası her 
gelişim alanı için çocuk çocuğa ilişkilerin ayrı bir 
önemi vardır. Ebeveyn-çocuk ilişkisi tabii ki sağlıklı 
gelişim için elzem ama orada hiyerarşik bir ilişki 
vardır. Yetişkin gibi bir hakemin olmadığı akran 
ilişkilerinde çocuk konfor alanından mecburen 
çıkar. Kendisini ifade etmekte, karşısındakini 
anlamakta zorluk yaşayabilir; bir sorun yaşar, küser-
barışır. Buna sosyal çatışma çözme becerisi diyoruz, 
çocuk bunları akran ilişkilerinde deneyimler. Okul, 
bu bakımdan hayatın bir provasıdır. Çocuk, ilk 
kez mecburen zaman geçirmesi, iletişim kurması 
gereken bu kadar farklı insanla aynı yerde bulur 
kendini. COVID-19 döneminde bu ilişkiler sekteye 
uğradı mı? Evet uğradı. Ama telafi edilemez mi? 
Tabii ki edilebilir. Ama herkes bu dönemden aynı 
şekilde etkilenmedi. Özellikle kaygılı, korkulu 
yapıya sahip çocuklar için dikkat edilmesi gereken 

bir durum olduğunu söyleyebiliriz; onlar psikolojik 
olarak daha fazla zorlandılar, en azından genel 
olarak bu ihtimal daha yüksek. Şimdi okulların 
açılmasıyla yüz yüze ama maskeli ve fiziksel mesafe 
kurallarına uyularak eğitime devam ediliyor. 
Çocuklar için tüm gün maskeli ders yapmak kolay 
mı? Kimsenin yüzünü görmeden iletişim kurmak 
doğal mı? Bunların zorlayıcı deneyimler olduğunu 
aklımızda tutmamız gerekiyor. Bazen yetişkinler 
bunu unutuyor, çok normalleştirme eğiliminde 
olabiliyorlar; ama çocuk her zamankinden 
öfkeliyse, toleransı düşükse, kaygılıysa bu 
dönemin, bu deneyimlerin hâlâ çok zor olduğunu 
hatırlamakta yarar var.

Özdenetim becerisinin ne kadar önemli olduğunu 
yıllardır konuşuyoruz ama COVID-19 dönemi bu 
becerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha 
gösterdi. Bana kalırsa, pandeminin başlattığı veya çok 
hızlandırdığı dijital devrim, bundan sonraki dönemde 
özdenetimi daha da önemli hâle getirecek. Çünkü artık 
eğitim duvarlar arasında, ziller ve yoklamalar eşliğinde 
yapılmayacak. İnternet insanın istediği zaman istediği 

However, not everyone has been affected by this period 
in the same way. There is a need for caution, especially 
for children with anxious and fearful natures; they 
have been more challenged psychologically, or, at least, 
the possibility of this is higher. Now, as the schools 

open, children continue face-to-
face education, following social 
distancing and masking rules. But, 
is it easy for them to take classes 
all day with masks on? Is it natural 
to communicate without seeing 
anyone’s face? We need to keep 
in mind that these are challenging 
experiences. Adults sometimes tend 
to forget and normalize these; yet, 
if the child is angrier, more anxious, 
and has a lower tolerance, it is 
helpful to remember that these are 
still very difficult experiences. 

We have been talking about the 
importance of self-control skills 
for years, and the pandemic has 
once again shown how important 
they are. In my opinion, the digital 

revolution that started or was expedited with the 
pandemic will make self-control more significant in 
the future, because education will no longer take place 
only between walls, accompanied by the school bells 
and attendance lists. The internet liberates people 
through providing access to education and information 
whenever and wherever they want; nonetheless, it 
increases their responsibility. People can now do 
anything via a screen, without getting up. People have 
physical health issues and psychological difficulties 
when they do not move. Thus, those who can both 
protect themselves from the on-screen distractions 
and remove themselves from the screen and calm their 
mind, move around, and establish a healthy life balance 
will survive. I say this in evolutionary terms. Darwin 
says that it is not the smartest or strongest that survive 
but the most adaptable to change. It seems like this 
new period will require us to gain certain skills. Among 
these, mental strength and self-control come first. 

vkv  Dr. Altuğ, you are the head of a center that focuses on 
holistic health and mindfulness. Can you tell us about the 
American Hospital Code Lotus Mindfulness Center?  

elİf altuğ  Code Lotus was opened three years ago. 
The center emerged from the needs of the changing 
world itself, with the motto “Take Good Care of 
Yourself.” This change accelerated with COVID-19, but 
the necessity was already there, since individuals are 

now looking into ways of feeling well. In healthcare, 
lifesaving technologies have been developed, we treat 
many diseases, and our life expectancy has increased. 
But,  certain complaints—not exactly diagnoses for 
a disease—arose for issues such as pain, stress, and 
energy levels. Both our colleagues and the hospital 
realized that curing is not sufficient in itself and 
established the Code Lotus Mindfulness Center to 
meet this demand. The founding purpose of the center 
is to serve not only the patients but also healthcare 
professionals, since caregivers need to achieve a certain 
level of mindfulness for themselves. We founded 
this center to establish an institutional definition, 
understanding, and language of mindfulness—and to 
heal ourselves at the beginning.

We tend to individuals’ states of well-being and 
support their physical and mental health. For this 
purpose, we base all our approaches on mindfulness, i.e. 
maintaining a state of awareness through a conscious, 
open, non-judgmental, affectionate, compassionate, 
and curious attitude. We provide mindfulness-based 
yoga, breathing exercises, and programs geared 

...pandeminin 
başlattığı veya çok 
hızlandırdığı dijital 

devrim, bundan sonraki 
dönemde özdenetimi 
daha da önemli hâle 

getirecek.
...the digital revolution that 

started or was expedited 
with the pandemic will 
make self-control more 
significant in the future. 
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towards pregnant women and cancer patients. We have 
programs focusing on addictions, not only for smoking 
or drugs but also for social media, narcissism, or for the 
state of constant dependency brought on by consumer 
society. Since the biggest problem facing longevity is 
stress, having a healthy relationship towards stress is a 
very important issue, and so we also offer training on 
mindfulness-based stress reduction, as well as nutrition 
and self-compassion. These trainings are being held 
online for the moment. In addition, we give manual 
therapy, which is not a classic massage, but a therapy 
focused on the body’s feelings and the awareness of the 
individual’s emotional state while touching the body’s 
muscle, articular, and fascia structure.

Mindfulness requires being aware, seeing, and using all 
the senses. It may seem effortless, but it calls for a lot 
of effort, pushing the individual to observe where they 
stand and question what they could do for the future. 

vkv  What were your activities for VKV Healthcare 
Institutions’ professionals? 

ea  This is a page in my memory that I hope to never 
re-live but, at the same time, which made me believe in 
the human potential for creation. At the hospital, we 
started planning organizations during the pandemic. 
While establishing this team, we realized that we were 
one—we came together and worked like a single, giant 
person. At Code Lotus, we carried out mindfulness 
work with nurses and floor staff three times a day, 
bringing our focus and attention to our breath. This 
was done in the hospital hallways when the medical 
staff was in their masks and other equipment. Each 
meeting was welcomed with enthusiasm. Focused 
on the present, they would then continue to care for 
patients with renewed energy. It was crucial for the 
healthcare professionals be in this state of awareness, 
because we had very limited time with our patients; we 
had to be very alert. We had to understand our patients’ 
situation in three or four minutes, while at the same 
time dealing with their anxieties humanely. Thanks to 
this mindfulness practice, we made the three minutes 
we had with them count. Since we started our practices 
at the center one year before the COVID-19 outbreak, 
we immediately started applying them in the hospital. 
Nobody came to us in need; we went to them.

Code Lotus is the only center in Turkey to include 
hospital and teaching staff and patients in its mission, 
base their work in mindfulness practices, and carry 
this out within the premises of a hospital. This can be 
considered a revolution in healthcare, a revolution that 
society needed. At this center, we embrace people under 

yerden eğitime veya bilgiye ulaşmasını sağlayarak 
insanı özgürleştiriyor, bununla birlikte sorumluluğunu 
da arttırıyor. İnsan artık hemen her şeyi ekrandan, 
yerinden kalkmadan yapabilir hâle geldi. İnsan hareket 
etmediği zaman fiziksel sağlık sorunları yaşayabiliyor, 
psikolojik olarak da zorlandığını görebiliyoruz. 
Dolayısıyla hem ekran başındayken çeldiricilere karşı 
kendini koruyabilen hem de ekran başından kendini 
kaldırıp zihnini sakinleştiren, hareket edip sağlık için 
gerekli dengeyi kuran hayatta kalacak. Bunu evrimsel 
anlamda söylüyorum. Darwin der ki en zeki veya en 
güçlü olan değil, en fazla uyum sağlayabilendir hayatta 
kalan. Yeni dönem, belli becerileri kazanmamızı şart 
koşacak gibi görünüyor. Bunların başında da psikolojik 
sağlamlık ve özdenetim becerisi var. 

vkv  Elif Hanım, siz bütünsel sağlık ve bilinçli farkındalık 
bakış açısını temel alan bir merkezin başındasınız. Bize 
Amerikan Hastanesi Code Lotus Mindfulness Merkezi’nden 
bahseder misiniz?

elif altuğ  Code Lotus’un kuruluşunun üçüncü 
yılındayız. Merkez “Kendine İyi Bak” sloganıyla, aslında 

değişen dünyanın ta kendisi sebebiyle ortaya çıktı. Bu 
değişim COVID-19’la birlikte hızlandı ama bu ihtiyaç 
öncesinde de vardı, zira bireyler artık iyi olma hissini 
araştırıyor. Sağlıkta hayat kurtarıcı hamlelerimiz, tedavi 
ettiğimiz çok sayıda hastalık var; yaşam süremiz uzadı. 
Dolayısıyla ağrılar, stres, enerji düzeyi gibi konularda 
aslında hastalık tanısı olmayan bir şikâyet alanı gelişti. 
Hem meslektaşlarımız hem hastanemiz olarak sadece 
tedavi etmenin yeterli olmadığını görmeye başladık 
ve buna karşılık verebilmek için Amerikan Hastanesi 
Code Lotus Mindfulness Merkezi’ni kurduk. Kuruluş 
amacımız sadece hastalarımıza değil sağlık çalışanlarına 
da hizmet verebilmekti, çünkü insanın sağlığı açısından 
sunduğumuz hizmette, hizmet edenlerin hepsinin 
kendiyle ilgili belirli bir farkındalığa taşınması 
gerekiyordu. Kurumsal olarak farkındalık tanımını, 
anlayışını, dilini geliştirmek; aslında temelde kendimizi 
iyileştirmek için bu işe başladık.

Bireyin kendisiyle iyi olma hâlini, beden ve zihin 
sağlığını desteklemeyi önemsiyoruz. Bunun için tüm 
yaklaşımlarımızda mindfulness’ı (yani bilinçli, açık, 
yargısız, nazik, şefkatli ve meraklı bir yaklaşımla dikkati 
yönlendirerek farkındalık sağlamayı) temel alıyoruz. 
Farkındalık temelli yoga ve nefes eğitimleri veriyoruz. 
Hamilelere yönelik eğitimlerimiz, kanser hastalarına 
yönelik programlarımız var. Bağımlılıklarımızla ilgili 
eğitimlerimiz var; bunlar, sadece sigara veya uyuşturucu 
madde değil, sosyal medya, sürekli kendiyle ilgilenmek 
veya farkında olmadığımız ama hızlı tüketim 
topluluğunun getirdiği sürekli bağımlı hâlimiz gibi 
konuları ele aldığımız eğitimler. Farkındalık temelli 
stres azaltımı eğitimi veriyoruz; zira uzayan ömrün 
en büyük sıkıntılarından biri stres, stresle ilişkimizin 
sağlıklı hâle nasıl getirilebileceği çok önemli bir 
konu. Beslenmeyle, öz şefkatle ilgili eğitimlerimiz var. 
Bu eğitimler şu anda genellikle çevrimiçi yapılıyor. 
Ayrıca manuel terapi veriyoruz. Bu klasik bir masaj 
şeklinde değil; kas, eklem ve fasya yapısına dokunarak 
bedenin ne hissettiğini, anbean kişinin hangi duygu 
durumundan geçtiğini fark ederek yaptığımız bir 
terapi.

Farkındalık için ayık olmak, görmek, bütün duyuları 
kullanmak gerekir. Çabasız görünür ama epey çaba 
gerektirir. Kişiyi, bulunduğu noktayı görüp sonrası için 
ne yapabileceğini sorgulamaya iter.

vkv  Bu dönemde VKV Sağlık Kuruluşları çalışanlarına 
yönelik faaliyetleriniz nelerdi?

ea  Hayatta bir daha olmasın diye ümit ettiğim, bir 
yandan insanın var ediş gücüne inandığım bir anı 
sayfamdır bu. Pandeminin başında hastane olarak 

Türkiye’de misyon olarak 
hastane çalışanları, eğitim 

kadrosu ve hastalarını 
kapsayan, farkındalık 

çalışmalarını temel alan ve 
bunu hastane içine taşıyan 

benzer bir merkez yok. Bunu 
sağlığa bakışta bir devrim diye 

düşünebilirsiniz.
Code Lotus is the only center in 
Turkey to include hospital and 
teaching staff and patients in 
its mission, base their work in 

mindfulness practices, and carry 
this out within the premises of a 
hospital. This can be considered  

a revolution in healthcare. 
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hemen organizasyona başlamıştık. Ekibi kurarken 
gerçekten bir bütün olduğumuzu fark ettik, bir 
araya gelerek devleşmiş tek bir insan gibi çalıştık. Biz 
Code Lotus olarak hemşirelerle ve kat çalışanlarıyla 
günde üç kere farkındalık çalışmaları yürüttük; 
odağımızı ve dikkatimizi nefesimize getirdik. 
Bunları sağlık personeli maskesi ve tüm ekipmanı 
içindeyken, hastane koridorlarında yapıyorduk. 
Her toplanış coşkuyla oluyordu. Ardından nefesleri 
yenilenmiş, şimdiki zamana odaklanmış bir şekilde 
hastaları muayeneye devam ediyorlardı. Sağlık 
personelinin bu farkındalıkta olması çok önemliydi 
çünkü hastayla kısıtlı bir zaman geçirebiliyorduk, 
algımızın çok yerinde ve açık 
olması gerekiyordu. Hastayla 
geçirdiğimiz üç dört dakika 
içinde hâlini anlamalı, bir 
yandan da endişelerine 
insanca ve arkadaşça 
dokunmalıydık. Farkındalık 
çalışmaları sayesinde bu üç 
dakikayı kaliteli bir şekilde 
kullanabildik. Merkez olarak bu 
çalışmalara COVID-19’dan bir 
yıl önce başlamış olduğumuz 
için pandemiyle beraber hemen 
hastane içinde uygulamaya 
geçmiş olduk. İhtiyaç hâlinde 
bize gelen olmadı, biz ihtiyacı 
olana gittik. 

Code Lotus, Türkiye’de 
misyon olarak hastane 
çalışanları, eğitim kadrosu 
ve hastalarını kapsayan, 
farkındalık çalışmalarını temel 
alan ve bunu hastane içine 
taşıyan tek merkez. Bunu 
sağlığa bakışta bir devrim 
diye düşünebilirsiniz. Bu 
devrim aslında toplumun, 
insanın istediği bir devrim. Bu 
merkezle, insanları Amerikan 
Hastanesi çatısı altında bambaşka bir koldan 
sarmalıyor; onları iyileştirip iyilik hâlini uzatmak 
için çalışıyoruz. Bunun temelinde çalışanlar ve 
hizmet verenlerle başlamak çok değerli bir adım. 
Kişi kendinden başlarsa büyür ve çevresindekileri de 
katarak devam ederse beraber iyileşme hâlimiz büyür.

vkv  İrem Hanım, fonksiyonel tıp nedir,  
nasıl çalışır?

İrem ergün  Fonksiyonel tıp Türkiye’de 
son yıllarda önem kazanan bir alan. Özellikle 

kronik hastalıkların 
yönetilmesinde, kişinin 
sağlığının bütün olarak 
iyileştirilmesinde, uzun 
ve sağlıklı bir yaşam 
sürülmesinde önemli bir 
işlevi var. Fonksiyonel 
tıp beden ve zihin 
sağlığını bir arada ele 
alır, kişiye özel şekilde 
koruyucu ve önleyici 
bir bakış açısı getirir. 
Bedendeki altı sistemle 
ve bireyin beş yaşam şekli 
alışkanlığıyla ilgilenir. 
Beden sürekli entegre 
çalışan bir sistemdir, bu 
sistemi genel olarak iyi 
tutarsak herhangi bir 
organ kolay hastalanmaz. 
Sağlıklı tutulması 
gereken bu sistemlerin 
birincisi, sindirim ve 
emilim: Sindirim sistemi 
başlangıç noktamızdır, 
iyi çalışmasını ve sağlıklı 
olmasını sağlamak 
zorundayız. İkincisi 
hücre düzeyinde enerji 
üretimi, yani mitokondri 
sağlığıdır. Mitokondri, 
tüm enerji üretiminin 
olduğu ve sistemin işlediği 
hücre içindeki en küçük motor sistemdir. Üçüncüsü 
boşaltım sistemi: Beden sistemine soktuğumuz 
girdiler önce moleküllerine ayrılır; sonra işimize 
yarayacak tüm mineral, vitamin, mikrobesin ve 
bunlarla birlikte maalesef bir sürü toksik madde 
alınır, kalanlar atılır. Yani vücut belirli zamanlarda 
değil 7/24 detoks yapar, bu nedenle vücudun arınma 
mekanizmalarını iyi tutmaya çalışırız. Dördüncüsü 
hormonlar: stres hormonları, tiroid ve seks 
hormonları. Beşincisi bağışıklık sistemi: COVID-19 
sebebiyle de son derece gündemde olan, çok önemli 
bir konudur. Altıncı sistem de dolaşım, metabolizma 
ve kardiyometabolik sistem. Burada insülin 
direnci, kan yağları ve metabolizmanın işleyişi gibi 
konularla ilgileniriz. Bu 6 sistem sürekli birbiriyle 
iletişim içinde çalışır, bunların hepsini aktif ve 
sağlıklı tutmak bütünsel bakış açımızın önemli bir 
parçasıdır.

Fonksiyonel tıbba bir anlamda yaşam şekli tıbbı 
da diyebiliriz. Tedavilerimiz ilaç içermiyor; çünkü 
ilaç genellikle şikâyetleri durdurmaya yöneliktir, 

the roof of American Hospital from a very different 
angle: we work to cure them and extend their state 
of well-being. It is a valuable step to start this with 
healthcare staff and caregivers. If you start from yourself, 
you grow, and, as we keep growing and including other 
people, our state of well-being will grow.

vkv  Dr. Ergün, what is functional medicine, and how does 
it work? 

İrem ergün  Functional medicine is a field that 
has recently gained importance in Turkey. It has an 
important function, especially in the management 

of chronic diseases, improving 
the health of an individual 
holistically, and leading a long 
and healthy life. Treating the 
health of the body and mind 
together, functional medicine 
approaches the body as a 
whole and brings a protective 
and preventative perspective. 
It works on six systems in 
the body and individuals’ five 
lifestyle habits. The body is an 
integrated system, and if this 
system works well in general, 
organs will not easily get sick. 
The first of these systems is 
digestion and absorption: the 
digestion system is our starting 
point, and we need to keep it 
healthy. The second is the health 
of the mitochondria, i.e. energy 
production at the cellular level. 
Mitochondria are the smallest 
motor systems in a cell, where 
all the energy production occurs 
and the system functions. The 
third is the urinary system—
all the input into the body’s 
system first dissolves into 
molecules; then, the vitamins, 

minerals, and micronutrients that are beneficial are 
taken, unfortunately together with plenty of toxic 
substances, and the rest is driven out of the body. The 
body detoxes 24/7, not just at certain periods, so we 
try to keep the body’s detox mechanisms working 
well. The fourth is hormones: stress, thyroid, and sex 
hormones. The fifth is the immune system, which 
is a very important issue that is also on everyone’s 
agenda due to COVID-19. The sixth is the circulation, 
metabolism, and cardiometabolic systems. Here, issues 
such as insulin resistance, blood fats, and metabolic 
function comes into play. These six systems work in 

constant communication; keeping all of them active 
and healthy is the biggest component of our holistic 
approach.

Functional medicine could also be called lifestyle 
medicine. Our treatments do not include 
medication, because medication is usually used 
to stop complaints. However, it is possible to 
create a lasting well-being in patients through 
lifestyle changes. We focus on five lifestyle habits 
in treatment: diet, sleep patterns, physical activity, 
response to stress, and relationships. These are 
issues to be considered according to the individual’s 
age, history, family background, and genetics. We 
need to evaluate what brought the patient to the 
current chronic complaint and what needs to be 
changed through careful analysis. We do not have 
a standard and superficial approach, but, with 
extensive assessments, try to find a treatment for 
the root causes of the problems. Another important 
characteristic of functional medicine is that it works 
in communication with other fields of expertise, 

Günümüzde sağlığa 
bütün olarak 

yaklaşmak gerektiğini 
görüyoruz; artık her 

şeye bütün olarak 
yaklaşabilmek önemli 

çünkü sadece bizim 
evimizin temiz olması 
yeterli değil, çevrenin 
de temiz olması lazım.
In today’s world, we have 

seen that healthcare 
should be approached 

holistically, which is true 
for everything, since it 
is not enough that our 
house is clean, but our 
environment has to be 

clean as well.
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ama yaşam şekli değişikliklerindeki iyileştirmelerle 
hastada kalıcı bir iyilik hâli yaratabiliriz. Tedavide 
5 yaşam şeklini ele alırız: beslenme, uyku düzeni, 
fiziksel aktivite, strese cevap ve ilişkiler. Bunlar 
kişiye özel olarak yaşına, geçmişine, aile yapısına, 
genetiğine göre ele alınması gereken konular. 
Hastanın mevcut kronik sürece nasıl geldiğini, neleri 
değiştirmemiz gerektiğini geniş bir zaman ayırarak, 
detaylıca gözden geçirmemiz gerekiyor. Yüzeysel 
ve standart bir yaklaşım yok, kapsamlı ölçümlerle 
sorunların kökünde yatan sebebe yönelik bir tedavi 
bulmaya çalışıyoruz. Fonksiyonel tıbbın bir önemli 
özelliği de yan dallarla, diğer branşlarla iletişim 
hâlinde çalışmasıdır, psikoloji burada çok önemli. 
Bizim çekirdek ekibimizde şu an bir diyetisyen ve 
yaşam koçu var; psikolog ve psikiyatristlerden de 
sürekli destek alıyoruz.

Fonksiyonel tıp, geleceğin tıbbı olarak görülen 
ve yaygınlaşmasının kaçınılmaz olduğunu 

öngördüğümüz bir alan. Amerikan Hastanesi 
Fonksiyonel Tıp Bölümü şu an Türkiye’nin bu 
alandaki tek merkezi. 

vkv  Fonksiyonel tıp COVID-19’a nasıl yaklaşır?  
Pandemi sürecinde ve sonrasında fonksiyonel tıbbın işlevi 
nasıl oldu?

İe  Pandeminin başlangıcında akut enfeksiyondan 
en kısa sürede ve sağlıkla nasıl iyileşiriz meselesiyle 
meşguldük, ama ikinci seneyi doldurmak üzere 
olduğumuz şu zamanda hem COVID-19’dan 
korunmak, yeniden yakalanmamak hem de virüsün 
bıraktığı etkileri azaltıp eski sağlığına kavuşmak için 
başvuran çok sayıda kişi var. Kronik hastalıklar bu tip 
enfeksiyonlarda bizi zayıf duruma düşüren en önemli 
hastalıklar. Özellikle kontrol edilmeyen diyabet, 
yüksek tansiyon, obezite, depresyon ve anksiyetesi 
olanlarda COVID-19’un daha ağır seyrettiğini ya 
da iyileşmenin zorlaştığını çalışmalar açıklıyor. 
Dolayısıyla bağışıklık sistemi zayıf ve kronik hastalığı 
olanların daha fazla etkilendiğini bu iki sene boyunca 
tespit ettik. Bu nedenle kilo vermeye ve kronik 
hastalıklarını daha iyi yönetmeye çalışan, mümkünse 
ilaçlarını azaltmayı ve bırakmayı hedefleyen ya da 
bağışıklık sistemini iyileştirmek isteyen hastalarımız 
artmaya başladı. Ayrıca önemli bir konu: COVID-19’la 
birlikte kişi sadece kendisi için değil ailesi için de 
endişelenmeye başladı, bu tür sorunlara aile boyu 
çözümler aradılar. Çevresel faktörlerin en önemlisi 
birlikte yaşadığımız insanlar, iş ve aile çevresidir; 
böylece davranış daha kolay değişebilir. Bu dönemde 
bazı şirketlere de sağlığı ve bağışıklık sistemini 
iyileştirmek üzerine seminerler verdik. 

Fonksiyonel tıpta en çok çalıştığımız konulardan 
biri de beslenmedir. Beslenme yeterli değilse takviye 
etmek gerekir. COVID-19’la birlikte vitamin ve 
mineral eksikliği de çok konuşuldu. Fakat buna hekim 
kontrolünde ve tıbbi olarak yaklaşılmalı, özellikle 
ölçüm yapmadan, gerçekten kişinin nelere ihtiyacı 
olduğunu doğru tespit etmeden vitamin, mineral ve 
diğer takviye kullanımını desteklemiyoruz. 

Günümüzde sağlığa bütün olarak yaklaşmak 
gerektiğini görüyoruz; artık her şeye bütün olarak 
yaklaşabilmek önemli çünkü sadece bizim evimizin 
temiz olması yeterli değil, çevrenin de temiz olması 
lazım. Sistemin sadece sizin çevrenizde değil, bütün 
olarak iyi olması lazım. İyileştirme, iyilik hâli bütünsel 
olarak ne kadar genişlerse biz de bundan o kadar 
payımızı alıyoruz. ■

psychology being a very important one. Our current 
core team includes a dietitian and a life coach, and we 
receive support from psychologists and psychiatrists 
as well. 

Functional medicine is seen as the medicine of the 
future, and it will inevitably become widespread. 
American Hospital’s Functional Medicine Department 
is the first and only center in Turkey in this field.

vkv  How does functional medicine approach COVID-19? 
What has the role of functional medicine been during and 
after the pandemic? 

İe  At the beginning of the pandemic, we were 
occupied with how to recover from acute infection 
as quickly and healthily as possible. Now, almost 
two years into the pandemic, we have many 
patients consulting us to protect themselves from 
COVID-19, not to be infected again, and to reduce 

the after-effects of the virus, regaining their former 
health. Chronic diseases are important illnesses that 
weaken us during such infections. Studies show that 
COVID-19 has a more severe course, and recovery 
becomes difficult in patients with unmonitored 
diabetes, high blood pressure, obesity, depression, 
and anxiety. Therefore, during these two years, we 
confirmed that people with weak immune systems 
and chronic diseases are affected more severely. 
Hence, the number of patients who want to lose 
weight and manage their chronic diseases better, 
to decrease their medication and completely stop, 
or to improve their immune system have increased. 
Another important issue is that people worried 
about not only themselves but also their family, 
and they searched for solutions to such issues 
together, as a family. Some of the most important 
environmental factors are the people we live with, 
our work, and our family setting. We have also given 
trainings to some companies on improving health 
and the immune system.

One of the most discussed subjects in functional 
medicine is diet. If a person’s diet is insufficient, 
it has to be supplemented. People have talked 
about vitamin and mineral deficiencies a lot during 
the pandemic. However, this should be addressed 
medically under a doctor’s supervision; we do not 
approve the use of vitamins, minerals, and other 
supplements without determining an individual’s 
exact needs via tests.

In today’s world, we have seen that healthcare 
should be approached holistically, which is true for 
everything, since it is not enough that our house is 
clean, but our environment has to be clean as well. 
The system should work well not just around us 
but also as a whole. The more that healing and the 
state of well-being expands as a whole, the more we 
receive our share in it. ■
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in 2016. That same year, she received yin yoga instructor 
training from Berra Sertel and advayta yoga instructor 
training from Zeynep Aksoy in 2017. She completed the 
Mindful Experience: Enhancing Quality of Care, Quality of 
Caring and Resilience training for healthcare professionals 
at the University of Rochester’s School of Medicine. Dr. 
Altuğ has been the director of the American Hospital Code 
Lotus Mindfulness Center since 2018, giving yin yoga and 
mindfulness classes. 

İrem Ergün 
Amerikan Hastanesi  
Fonksiyonel Tıp Bölüm Başkanı

Dr. İrem Ergün, Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden 1993 yılında mezun olmuş; 1998 
yılında Başkent Üniversitesi’nden sağlık yönetimi 
alanında yüksek lisansını, 2009 yılında Marmara 
Üniversitesi’nden aynı alanda doktorasını almıştır. 
2017-2018 yıllarında ABD’deki Cleveland Clinic 
Fonksiyonel Tıp Enstitüsü’nde fonksiyonel tıp 
eğitimlerini tamamlamıştır. Florence Nightingale 
Hastanesi (2001-2009), Şafak Sağlık Grubu (2009-
2011) ve Anadolu Sağlık Merkezi’nde (2012-2019) 
yöneticilik ve doktorluk yapmıştır. 2020 yılından beri 
Amerikan Hastanesi Fonksiyonel Tıp Bölümü’nde 
çalışmaktadır.

İrem Ergün 
Head, American Hospital  
Department of Functional Medicine

Dr. İrem Ergün graduated from Ankara University’s 
Faculty of Medicine in 1993 and received a master’s 
degree in health management from Başkent University 
in 1998 and a doctorate degree in the same field at 
Marmara University in 2009. She completed functional 
medicine trainings at the Cleveland Clinic Center for 
Functional Medicine. She worked as a manager and 
doctor at Florence Nightingale Hospital (2001–2009), 
Şafak Health Group (2009–2011), and Anadolu Health 
Center (2012–2019). She joined the American Hospital 
Department of Functional Medicine in 2020. 
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Koç Üniversitesi Hastanesi
Koç University Hospital

Koç Üniversitesi Hastanesi, Eylül 2014’te Koç Üniversitesi’nin eğitim ve araştırma hastanesi olarak 
faaliyete geçti. Hastanede 371 tek kişilik yatan hasta odası, 55 yoğun bakım ünitesi ve toplamda 44 
kemoterapi ünitesi bulunuyor. 220.000 metrekarelik bir alana kurulu olan Sağlık Bilimleri Yerleşkesi; Tıp 
Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, araştırma laboratuvarları ve Rahmi M. Koç İleri Düzey Girişimsel Tıp, 
Eğitim ve Simülasyon Merkezi’ni kapsamaktadır. Sağlık Bilimleri Kampüsü, yenilikçi yaklaşımı ve Kuzey 
Amerika standartlarındaki dinamik ekibiyle sağlık sektöründe nitelikli insan kaynağının yaratılmasına 
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. ■

Koç University Hospital was founded as a research and teaching hospital in September 2014. The hospital 
has a total capacity of 371 single inpatient rooms, 55 intensive care units, and 44 chemotherapy units. The 
Health Sciences Campus, established on an area of 220,000 square meters, includes the School of Medicine, 
the School of Nursing, research laboratories, and the Rahmi M. Koç Academy of Interventional Medicine, 
Education, and Simulation. Boasting an innovative approach and a dynamic team meeting North American 
standards, the Health Sciences Campus aims to contribute to the education of qualified human resources for 
the healthcare industry. ■

ceo, vehbi koç vakfı  
sağlık kuruluşları  
ceo, vehbi koç foundatIon  
healthcare InstItutIons
Dr. Erhan Bulutcu, MD
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dean, koç unIversIty school of medIcIne
Prof. Dr. Şükrü Dilege, MD
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Koç University Hospital

Koç University Hospital’s Pediatrics Polyclinic 
that has the quality and capacity of a 
full-fledged children’s hospital serves the 
community with its 41 expert pediatricians. 
Working with the motto “We are with you 
until there are no sick children, and we work 
with all of our strength,” Koç University 
Hospital provided, in 2021, pediatrician 
services in the Emergency Service and at the 
same time gave parents the opportunity to 
bring their children for a health check-up with 
extended working hours.

Koç University Hospital’s Pediatrics Polyclinic, 
which is a reference center for the country 
with state-of-the-art diagnosis and treatment 
approaches, has a 16-bed pediatric and 15-bed 
neonatal intensive care unit, 24 single rooms, 
and a polyclinic that can serve 32 patients at 
a time. With its expert staff, Koç University 
Hospital’s Pediatrics Polyclinic is, at all hours, 
by the side of parents who want the best for 
their children’s health. ■

Bi̇r Bakışta
At a Glance

Tam teşekküllü bir çocuk hastanesi niteliğine 
ve kapasitesine sahip olan Koç Üniversitesi 
Hastanesi Çocuk Polikliniği, her branştan 
konusunda uzman 41 pediatristiyle hizmet 
veriyor. “Hasta çocuk kalmayana, tüm çocuklar 
iyileşene kadar yanınızdayız ve burada var 
gücümüzle çalışıyoruz” şiarıyla hareket eden 
Koç Üniversitesi Hastanesi, 2021 yılında Acil 
Servis’teki pediatrist taleplerini karşılamanın 
yanı sıra polikliniklerde de geniş çalışma 
saatleri sayesinde ebeveynlere çocuklarının 
sağlık kontrollerini daha rahat gerçekleştirme 
imkânı sundu.

En güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla ülkenin 
referans merkezleri arasında bulunan Koç 
Üniversitesi Hastanesi Çocuk Polikliniği, 16 
yataklı çocuk ve 15 yataklı yenidoğan yoğun 
bakım ünitesine, tek kişilik 24 odaya ve 32 hastaya 
aynı anda hizmet verebilen bir polikliniğe sahip. 
Çeşitli bölümlerde uzman kadrosuyla günün 
her saatinde çocuklarının sağlığı için en iyisini 
düşünen ebeveynlerin yanında yer alıyor. ■

Koç Üniversitesi Hastanesi 
Çocuk Polikliniği 
Her Zaman Yanınızda
Koç University Hospital’s
Pediatrics Polyclinic
Is Always by Your Side  

Davutpaşa Caddesi No. 4 34010 Topkapı / İstanbul  
t 0850 250 82 50  kuh.ku.edu.tr

h e a lt h c a r e
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OTİZM FAVORİ NESNE DOLABI  
Koç Üniversitesi tarafından 
2019 yılında başlatılan 
“Farklı Olanı Sev” etkinliği 
kapsamında geçtiğimiz yıl Koç 
Üniversitesi Hastanesi’nde 
gerçekleştirilen “Otizm Favori 
Nesne Dolabı” projesiyle, 
otizmli çocukların ve 
gençlerin favori nesneleri bir 

araya getirilmişti. 2021 yılında zenginleşerek büyüyen bu projeye ek 
olarak, özel çocuklarımızın favori nesnelerine ait fotoğraflar ve kendi 
cümleleriyle küçük bir sergi hazırlandı. ■

AUTISM FAVORITE OBJECT CABINET
The favorite objects of children and young people with autism were 
brought together in the “Autism Favorite Object Cabinet” project, 
which was held at Koç University Hospital last year as part of the “Love 
the Different” event launched by Koç University in 2019.  In 2021, in 
addition to this growing project, a small, beautifully curated exhibition 
was prepared with photos of the special needs children’s favorite objects 
accompanied by quotes from them. ■

ARKADAŞIM DİYABET ÇEVRİMİÇİ KAMP
Tip 1 diyabetli çocukların eğitim ve 
sağlıklarını iyileştirmek, diyabetle 
yaşam konusunda yeterli hâle 
getirmek için Koç Üniversitesi 
Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi 
ve Diyabet Bölümü tarafından 
düzenlenen Arkadaşım Diyabet 
Kampı, geçen yıl olduğu gibi 
2021 yılında da dijital platformda 
gerçekleşti. 29 Ağustos -3 Eylül 
tarihleri arasında düzenlenen kamp, 
diyabetle yaşam tecrübelerini en 
güncel bilgilerle harmanlamayı, 
hayatın doğal akışı ve kişisel tercihlerle uyumlu insancıl 
bir diyabet yönetimini tüm Türkiye’ye yaymayı amaçladı. 
Kamp, çocukların Prof. Dr. İlber Ortaylı ile yaptığı söyleşiyle 
başladı. Etkinliklerde hücre tedavisinden ketojenik diyetlerin 
zararlarına, Medtronic 780G insülin pompası deneyimlerinin 
paylaşılmasından diyabetle barışık yaşamaya, “OpenAPS” 
(yapay pankreas sistemi) ve kampların diyabetli çocukların 
yaşamlarındaki etkilerine kadar uzanan birçok konu ayrıntılı 
olarak konuşuldu. 90 kişinin moderatör ve konuşmacı olarak 
yer aldığı çevrimiçi kamp boyunca yapılan oturumlara ait 
35 video, “Arkadaşım Diyabet” sayfasının Instagram TV ve 
YouTube hesaplarına yüklenerek kalıcı bir eğitim platformu 
yaratıldı. Kamp bu yıl Instagram üzerinden yaklaşık 20.000 tekil 
kullanıcıya ulaştı. ■

MY FRIEND DIABETES ONLINE CAMP 2021 
My Friend Diabetes Camp, organized by Koç University Hospital’s 
Pediatric Endocrinology and Diabetes Department to improve the 
education and health of children with Type 1 diabetes so that they 
become competent in life with diabetes, was held online in 2021, as 
it was last year. The camp aimed to blend diabetics’ life experiences 
with the latest diabetes treatment information and to spread humane 
diabetes management solutions that are in harmony with the natural 
flow of life while taking into account personal preferences. Held 
between 29 August and 3 September, the online camp started with 
a talk by Professor İlber Ortaylı. Various topics were discussed in 
detail from cell therapy, the potential harm caused by ketogenic diets, 
and life quality to patients’ experiences with the Medtronic 780G 
insulin pump and OpenAPS/Open Artificial Pancreas System, as well 
as the positive effects of camps on the lives of children who have 
diabetes. 90 moderators and speakers participated in the camp that 
was followed by thousands of people. In addition, 35 videos of the 
sessions held during the online camp were uploaded to the Instagram 
TV and YouTube accounts of the “My Friend Diabetes” page, enabling 
a permanent education platform. The camp reached nearly 20,000 
unique users on Instagram this year. ■

KISA HABERLER 2021
NEWS IN BRIEF

SAĞLIK ELDE BAŞLAR  
Koç Üniversitesi Hastanesi; Zeytinburnu 
Belediyesi ve Zeytinburnu İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen “Sağlık 
Elde Başlar” projesini 5 yıldır sürdürüyor. 
Çocuklara, içinde bulunduğumuz pandemi 
döneminde daha da önem kazanan el, tırnak 
temizliği ve doğru el yıkama alışkanlığı 
kazandırılması konusunda bilinçlendirme 
çalışmaları yapıyor. 2021 yılında Zeytinburnu 
Atatürk İlkokulu’nda düzenlenen eğitime 
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 
Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı 
Dr. Özgür Gözer ve Koç Üniversitesi Hastanesi 
Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. 
Süda Tekin katıldı. ■

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ 
WEB SİTESİ YENİLENDİ  
Koç Üniversitesi Hastanesi 
web sitesi kullanıcı dostu, 
modern arayüzlü, SEO ve 
mobil uyumlu tasarıma sahip 
şekilde yeniden planlandı. 
www.kuh.ku.edu.tr ■

KOÇ UNIVERSITY HOSPITAL’S 
WEBSITE HAS BEEN RENEWED
Koç University Hospital now 
has a user-friendly and SEO-
friendly new website that has a 
modern interface and a mobile-
compatible design. www.kuh.
ku.edu.tr ■

GOOD HEALTH STARTS WITH CLEAN HANDS
Koç University Hospital has been organizing the 
“Good Health Starts with Clean Hands” project for 
five years in collaboration with the Zeytinburnu 
Municipality and the Zeytinburnu District National 
Education Directorate. The project aims to raise 
children’s awareness of the importance of washing 
their hands and nails in the correct way; the cultivation 
of these vital habits has obviously become even more 
crucial during the pandemic. In 2021, the project 
continued with a training session at the Zeytinburnu 
Atatürk Elementary School, attended by Ömer Arısoy, 
Zeytinburnu Mayor, Dr. Özgür Gözer, Koç University 
Deputy Chief Physician, and Assoc. Prof. Dr. Süda 
Tekin of the Koç University Hospital’s Infectious 
Diseases Department. ■
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Öğretmenler ve Okul Hemşireleri Için Okulda 
Diyabet Çevrimiçi Kursu 
Online Course for Teachers and  
School Nurses on Diabetes at School

KUTTAM (Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp 
Uygulama ve Araştırma Merkezi) Araştırma 
Toplantıları  
KUTTAM (Koç University Research Center for 
Translational Medicine) Research Meetings 

Renal Transplantasyonda Yeni 
Gelişmeler  
Recent Advances in Renal 
Transplantation
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Tıp, Sanat ve Ötesi... 14 Mart Tıp Bayramı 
Özel Söyleşisi  
Medicine, Art, and Beyond on 14 March, 
Medicine Day Special Interview

Rinoplasti Okulu Kadavra Kursu  
Rhinoplasty School Cadaver Course

 
COVID-19 Bir Yıllık Yoğun Bakım 
Deneyimi 
COVID-19 One Year of Intensive Care 
Experience

COVID-19 Olgu Yönetiminde Uzmanlara 
Sorular ve Yanıtları 
Q&A Session on COVID-19 Case 
Management with Experts

Minimal Invaziv Jinekoloji Derneği 
Genel Kurul Toplantısı 
Association of Minimally Invasive 
Gynecology Annual Meeting 
 
 
Klinik Araştırma Ünitesi Araştırma 
Toplantıları 
Clinical Research Unit Research Meetings

Hematoloji Literatür Toplantısı 
(ASH Trombotik Mikroanjiyopathi 
Değerlendirmesi) 
Hematology Literature Meeting (ASH 
Review Thrombotic Microangiopathy)

 
Halk Sağlığı ve Pediatri Ekibi Araştırma 
Toplantısı  
Public Health and Pediatrics Team Research 
Meeting 
 

Mart March

Nisan April

Haziran June - Temmuz July

Eylül September

Ekim October

Aralık December

Koç Üniversitesi Hastanesi, 2021 yılında Aralık 
ayı dışında tüm konferans ve etkinliklerini 
çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. ■

Koç University Hospital held all its conferences and 
activities online in 2021, except in December. ■

TIBBİ KONFERANSLAR VE ETKİNLİKLER 2021
MEDICAL CONFERENCES AND EVENTS

“Yoğun bakım hemşireleri olarak sürekli  
COVID-19’la temas hâlindeyiz. Bir dönem ağırlıkla 
COVID-19 hastalarımıza hizmet verdik, bu sırada 
hastane tarafından konaklama ve ulaşım desteği 

sağlanarak çalışma koşullarımız iyileştirildi. 
COVID-19’a yakalandığım zaman ise kurumumda 

yatarak yakın takip altında kaldım. Yattığım 
süreçte, bu sefer hasta tarafında, Koç Üniversitesi 

Hastanesi’nde verdiğimiz hizmetin kalitesini 
daha iyi anladım.”  

“As intensive care nurses, we are in constant contact 
with COVID-19. For a while, we served mainly our 

COVID-19 patients, and, during this time, the hospital 
management improved our working conditions 

by providing accommodation and transportation 
support. When I caught COVID-19 and was 

hospitalized under close monitoring, I understood 
better the high quality of service we provide at Koç 

University Hospital, this time as a patient.”  
Korhan Kaltay, Koç Üniversitesi Hastanesi Genel Yoğun Bakım 

Sorumlu Hemşiresi Koç University Hospital ICU Chief Nurse

MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI
Koç Üniversitesi Hastanesi, Ekim ayında Meme Kanseri 
Farkındalık Ayı kapsamında Kanser Savaşçıları Derneği 
ile iş birliği içinde iki etkinlik düzenledi. Koç Üniversitesi 
Hastanesi’nde tedavi görmüş kadın hastalar “İyi Bak 
Kendine” atölyesi kapsamında keyifli bir etkinliğe davet 
edildi. Beslenme ve Diyet Bölüm Başkanı Uzm. Dyt. Tuğçe 
Aytulu onkoloji hastalarının beslenmesi üzerine notlarını 
iletirken, Amerikan Hastanesi Code Lotus mindfulness 
(bilinçli farkındalık), meditasyon ve yoga eğitmeni Ferhan 
Demirağ ile mindful nefes terapisiyle nefes egzersizleri 
yapıldı. Programın sonunda Koç Üniversitesi Hastanesi 
Uzm. Klinik Psikolog Nazlı Merey öz şefkatli farkındalık 
üzerine seminer verdi.

Ayrıca 24 Ekim’de düzenlenen bir etkinlikte, katılımcılar 
Bostancı’dan başlayarak Göztepe Parkı’na kadar bisiklet 
sürdü. Varış noktasında bando ekibiyle karşılanan 
katılımcılar, Koç Üniversitesi Hastanesi’nin uzman 
doktorlarının konuşmalarını dinledi. ■

BREAST CANCER AWARENESS MONTH 
As part of Breast Cancer Awareness Month, Koç University 
Hospital organized two events in collaboration with the 
Cancer Fighters Association. Female patients who have 
been treated at the Koç University Hospital were invited to 
participate in a workshop as part of the “Take Good Care of 
Yourself” event. Specialist Dietitian Tuğçe Aytulu, head of 
the Dietetics and Nutrition Department, presented her notes 
on nutrition for oncology patients, and guests were invited 
to join mindful breathing exercises by Ferhan Demirağ, 
mindfulness, meditation, and yoga instructor at American 
Hospital’s Code Lotus. At the end of the event, Nazlı Merey 
Öz, clinical psychology specialist at Koç University Hospital, 
held a seminar on compassionate self-awareness.

In addition, a cycling event was organized on 24 October, 
and participants cycled from Bostancı to Göztepe Park. At 
the finish line, they were welcomed by a marching band, and 
the event continued with speeches delivered by some of Koç 
University Hospital’s specialist physicians. ■

KISA HABERLER 2021
NEWS IN BRIEF
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VKV American Hospital 

Amerikan Hastanesi Pandemide
 Sağlık Çalışanlarının Yanında
American Hospital
Caring for the Healthcare
Professionals in the Pandemic

Sağlık çalışanları, Mart 2020’de başlayan pandemiyle ön 
saflarda mücadele etmeye devam ediyor. Sağlık personelinin 
stressiz ve güvenle çalışabileceği bir ortam yaratmanın, çeşitli 
duygu durumları ve zihinsel yorgunlukla sağlıklı biçimde 
başa çıkabilmesinin öneminin daha yakından hissedildiği 
bu dönemde, Amerikan Hastanesi Code Lotus Mindfulness 
Merkezi Türkiye’de bir ilke imza attı: Sağlık çalışanlarının 
yanında olmak için “Code Lotus’la İyileşiyoruz” programını 
başlattı. Mindfulness, yani bilinçli farkındalık aracılığıyla VKV 
Sağlık Kuruluşları sağlık çalışanlarının hayat kalitesinin ve 
dolayısıyla hastalara bakım kalitesinin artırılmasına yönelik 
hayata geçirilen projede dört başlık altında faaliyetler 
düzenlendi: Yoğun Çalışılan Katlarda Yerinde Mindfulness ve 
Mindfulness Temelli Egzersizler, Stüdyoda Yoga Egzersizleri, 
“Pandemiyle Yüz Yüze” Çevrimiçi Buluşmaları ve Çevrimiçi 
Mindful Hareket Dersleri. ■

Healthcare professionals have been fighting the 
pandemic at the forefront since March 2020. 
American Hospital’s Code Lotus Mindfulness Center 
launched a first in Turkey and started the “Healing 
With Code Lotus” program to create a stress-free 
and safe environment for health professionals, as 
well as to help them handle various emotional states 
and mental fatigue during the pandemic period. This 
project, which aimed to improve the life quality 
of the VKV Healthcare Institutions’ healthcare 
professionals through mindfulness, and therefore 
improve patient care, focused on four topics: On-
Site Mindfulness and Mindfulness-Based Exercises 
for Particularly Busy Departments, Yoga Exercises 
in the Studio, “In the Face of the Pandemic” Online 
Meetings, and Online Mindfulness Exercises. ■
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VKV Amerikan Hastanesi
VKV American Hospital

1920 yılında Konstantinopolis Amerikan Hastanesi olarak 
kuruldu, 1995 yılından bu yana Vehbi Koç Vakfı bünyesinde, 
kâr amacı gütmeyen özel hastane statüsünde hizmet veriyor. 
232 hasta odası, 160 poliklinik odası, 36 yoğun bakım 
yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunuyor. Sağlık personeli, 
tedavi teknolojileri ve idari sistemleriyle her zaman en 
yüksek uluslararası standartları hedefleyen VKV Amerikan 
Hastanesi, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi’nin 
tüm giderlerini karşılayarak ülkemiz sağlık sektörünün 
gelişmesinde de kilit rol oynuyor. ■

The hospital was first founded in 1920 as the Constantinopolis 
American Hospital and was acquired in 1995 by the Vehbi Koç 
Foundation to serve as a non-profit private hospital. It has 
232 patient rooms, 160 outpatient rooms, 36 intensive care 
beds, and 12 operation rooms. The VKV American Hospital has 
always aimed to provide the highest international standards 
with its healthcare personnel, medical technologies, and 
administrative systems. It has also been playing a key role in 
the development of Turkey’s healthcare system, a support that 
includes the funding of the Koç University School of Medicine 
and the Koç University Hospital. ■

Bi̇r Bakışta
At a Glance

ceo, vehbi koç vakfı 
sağlık kuruluşları  
ceo, vehbi koç foundatIon  
healthcare InstItutIons
Dr. Erhan Bulutcu, MD
 

  
Güzelbahçe Sokak No: 20  
34365 Nişantaşı / İstanbul
t 0212 444 37 77  
amerikanhastanesi.org

DR. MARK HYMAN İLE FONKSİYONEL TIP
Amerikan Hastanesi, fonksiyonel tıp alanında dünyaca ünlü bir isim 
olan Dr. Mark Hyman’ı Sakıp Sabancı Müzesi’nin etkinlik merkezi 
the Seed’de ağırladı. New York Times’ın çok satanlar listesindeki 
yazarlardan biri olan Dr. Hyman konuşmasında, fonksiyonel tıbbın 
bakış açısıyla yaşam süresini iyileştirmek için neler yapılabileceğini ve 
beyin sağlığının vücutla olan ilişkisini ele aldı. Yoğun katılımın olduğu 
etkinlikte, Amerikan Hastanesi Fonksiyonel Tıp Bölüm Başkanı Dr. 
İrem Ergün, fonksiyonel tıbbın yaşama bütünsel yaklaşımını yansıtan 
bir konuşma yaptı. Amerikan Hastanesi Code Lotus Mindfulness 
Merkezi Direktörü Dr. Elif Altuğ ise Code Lotus’un bütünsel bakışlı, 
kişiye özel planlanmış çalışmalarına dair bilgi verdi. ■

FUNCTIONAL MEDICINE WITH DR. MARK HYMAN 
American Hospital hosted Dr. Mark Hyman, the world-renowned 
functional medicine specialist, at Sakıp Sabancı Museum’s activity center, 
the Seed. A New York Times best-selling author, Dr. Hyman discussed 
measures to improve the human lifespan from the perspective of 
functional medicine and how brain health relates to the health of the 
body. In this well-attended event, Dr. İrem Ergün, head of the American 
Hospital Functional Medicine Department, delivered a speech on the 
holistic approach of functional medicine to life in general, and Dr. Elif 
Altuğ, director of the American Hospital Code Lotus Mindfulness 

Center, spoke 
about the holistic 
and personalized 
programs offered at 
Code Lotus. ■

AMERİKAN HASTANESİ’NDE HASTA ÖNLÜĞÜ  
TASARIM YARIŞMASI
2020 yılında kuruluşunun 100. yılını kutlayan 
Amerikan Hastanesi’nin 100. yıl etkinlikleri 
kapsamında genç moda tasarımcılarına çağrı yaparak 
hayata geçirdiği “Hasta Önlüğü Tasarım Yarışması” 
2021 yılında sonuçlandı. Hastaların rahatlığı ve hijyeni 
için ihtiyaç duyulan medikal giyimin tasarlandığı 
yarışmayla Amerikan Hastanesi, Türkiye’de bir ilke 
imza attı. Finale kalan 10 yarışmacının çevrimiçi 
portfolyo sunumlarının ardından 9 Eylül Üniversitesi 
mezunu Gizem Mendi birinciliğe hak kazandı. Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu Ayşe 
Demiral ikinci olurken, İstanbul Teknik Üniversitesi 
mezunu Betül Karacaoğlan üçüncü oldu. Birinci 
olan Mendi’nin tasarımı, yeni üretilecek Amerikan 
Hastanesi hasta önlüklerinde hayata geçecek.

Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt’un 
jüri başkanı olduğu yarışmada, moda tasarımcısı 
Mehtap Elaidi finale kalan genç tasarımcılara 
danışmanlık yaptı. Moda tasarımcıları Dilek Hanif, 
Atıl Kutoğlu ve Niyazi Erdoğan, Parsons Tasarım 
Okulu eski dekanı Burak Çakmak, Instyle Genel 
Yayın Yönetmeni Bahar Kader, Vogue Türkiye Moda 
Direktörü Ceylan Atınç ve influencer Rachel Araz seçici 
kurul üyeleri arasındaydı. ■

PATIENT GOWN DESIGN CONTEST AT AMERICAN HOSPITAL 
The American Hospital, which celebrated its 100th-
anniversary in 2020, invited young fashion designers to 
participate in the “Patient Gown Design Contest” within 
the scope of its 100th-anniversary events, and the contest 
was finalized in 2021. The American Hospital initiated a 
first in Turkey with this competition that focuses on the 
creation of comfortable and hygienic medical garments 
for patients. After the portfolio presentations by 10 
finalists, Gizem Mendi, 9 Eylül University alumna, won 
first place. Ayşe Demiral, Mimar Sinan Fine Arts University 
alumna, came in second, while Betül Karacaoğlan, Istanbul 
Technical University alumna, finished in third place. The 
design of the winner, Mendi, will come to life in the new 
American Hospital patient gowns.

Fashion designer Mehtap Elaidi mentored 10 finalists of 
the contest, while American Hospital Chief Physician Dr. 
İsmail Bozkurt was the head of the jury. The jury consisted 
of fashion designers Dilek Hanif, Atıl Kutoğlu, and Niyazi 
Erdoğan, as well as Burak Çakmak, the former dean of 
Parsons The New School of Design, Bahar Kader, Instyle’s 
editor-in-chief, Ceylan Atınç, Vogue Turkey’s fashion 
director, and influencer Rachel Araz. ■

KISA HABERLER 2021
NEWS IN BRIEF

“Pandeminin başında VKV Sağlık Kuruluşları hızla organize olarak tüm 
çalışanların, COVID’li ve COVID dışı hastaların güvenliğini sağladı. Ancak 

bununla yetinmeyerek biz çalışanların motivasyonlarını yükseltmek 
amacıyla bilinçli farkındalık (mindfulness) çalışmalarıyla duygusal 

dayanıklılık geliştirecek çeşitli eğitimlerle destekte bulundu. Hastalığa 
yakalandığımda gösterilen destek ise bir kurumun çalışanı olmanın 

ötesinde bir ailenin üyesi gibi hissettirdi. En çok ihtiyacını hissettiğim 
psikolojik desteği, ailemin yanımda olmaması nedeniyle, Hemşirelik 

Hizmetleri Müdürlüğü ve ekip arkadaşlarım sağladı. ”  
“At the beginning of the pandemic, VKV Healthcare Institutions ensured the 

safety of all employees and patients with and without COVID, getting organized 
rapidly. However, not contenting themselves with this, various training support 
was given to increase the motivation of staff through creating mindfulness and 
developing emotional resilience. The support shown when I caught the virus 
made me feel like a member of a family, beyond being part of an institution. 

The Nursing Services Directorate and my teammates provided much-needed 
psychological support, especially as I was away from my family. ”  

Neslihan Korkmaz, VKV Amerikan Hastanesi İdari Süpervizörü  

Administrative Supervisor at VKV American Hospital
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SPONSORLUKLAR
VKV Amerikan Hastanesi 
2021 yılında birçok etkinliğe 
sponsorluk yaptı. İKSV 
tarafından düzenlenen  
49. İstanbul Müzik Festivali 
(18 Ağustos-16 Eylül),  
28. İstanbul Caz Festivali 
(1-24 Eylül) ve 25. İstanbul 
Tiyatro Festivali’nde  
(22 Ekim-20 Kasım) Servis 
Sağlık Sponsoru olarak 
ambulans ve sağlık görevlisi 
desteği verdi. Contemporary 
İstanbul fuarlarında  
(1-6 Haziran, 5-10 Ekim) 
Sağlık Sponsoru oldu. 
Ayrıca, Formula 1 Rolex 
Turkish Grand Prix 2021 
(8-10 Ekim) yarışlarında 
uzman sağlık kadrosuyla 
yarışçılara ve katılımcılara 
sağlık hizmeti sundu. ■

CODE LOTUS BODRUM’DA
VKV Amerikan Hastanesi Code 
Lotus tarafından 8 Temmuz’da 
Divan Bodrum Otel’de Dr. Elif 
Altuğ ve Prof. Dr. Murat Aksoy’la 
“Mindful Yaşama Sanatı” sohbeti 
ve öğle yemeğinde “Mindful 
Yeme” deneyimi gerçekleştirildi. 
12 Temmuz’da “Mindful Yaşam 
Deneyimi” başlığı altında bir sanat 
atölyesi gerçekleştirildi. Ezgi Turan’ın 
yönlendirmeleriyle katılımcılar, 
yaptıkları ebru eserleriyle sanatın 
iyileştirici gücünü deneyimledi. ■

CODE LOTUS IN BODRUM 
VKV American Hospital Code Lotus 
organized the “Mindful Art of Living” talk with Dr. Elif Altuğ and Prof. Murat Aksoy, 
followed by a “Mindful Eating” experience at lunch on 8 July. On 12 July, an art 
workshop entitled “Mindful Life Experience” was held with the guidance of  
Ezgi Turan, and participants experienced the healing power of art through creating 
their own works with marbling techniques. ■

AMERICAN HOSPITAL THE BODRUM 
CUP’TA ROTA YANGIN BÖLGELERİ
Dünyanın dört bir yanındaki 
yelken sporcularını ve meraklılarını 
18-23 Ekim tarihlerinde Bodrum’da 
bir araya getiren yarışın 33. 
yılında, yelkenler 2021 yılında 
yangınlardan zarar gören kıyı 
bölgelerine doğru açıldı ve çeşitli 
etkinliklerle bölgede ekonomik 
olarak zarar görmüş işletmelere 
destek olundu. Ayrıca, yangınların 
söndürülmesinde emeği geçen 
kahramanlar için saygı duruşu 
gerçekleştirildi. American Hospital 

The Bodrum Cup’ın bu seneki şampiyonu Hızır 1 takımına ödülünü, 
VKV Sağlık Kuruluşları CEO’su Dr. Erhan Bulutcu takdim etti. ■

AMERICAN HOSPITAL THE BODRUM CUP’S ROUTE WAS IN THE FIRE ZONES
In the 33rd year of the “American Hospital The Bodrum Cup,” which 
brought professional sailors and enthusiasts from all around the 
world together in Bodrum on 18-23 October, participants set sail to 
the coastal regions which suffered during the fires in 2021, and, in 
solidarity, financially damaged businesses in the region were supported 
through various activities. In addition, a moment of silence was 
held in respect for the heroes who fought the fires. VKV Healthcare 
Institutions CEO Dr. Erhan Bulutcu presented the award to this year’s 
winner, the Hızır 1 team. ■

SPONSORSHIPS
In 2021, VKV American Hospital 
sponsored several activities, 
providing ambulance and 
paramedic support as the 
“Service Health Sponsor.” 
These events included the 
49th Istanbul Music Festival 
(18 August–16 September), 
the 28th Istanbul Jazz Festival 
(1–24 September), and the 
25th Istanbul Theater Festival 
(22 September–20 November), 
all organized by IKSV. Similar 
sponsorships were also 
provided at the Contemporary 
Istanbul fairs (1–6 June and 
5–10 October). In addition, 
American Hospital provided 
medical support to drivers and 
participants during the Formula 1 
Rolex Turkish Grand Prix 2021 
race (8–10 October). ■

KISA HABERLER 2021
NEWS IN BRIEF
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Bodrum Amerikan Hastanesi, kurulduğu günden 
bu yana sağlık alanında üstlendiği öncü rolün 
yanı sıra toplumsal yaşama da değer katmak için 
çevresel, kültürel ve tarihî projelere destek vererek 
topluma karşı sorumluluğunu yerine getiriyor. 
Bodrum Amerikan Hastanesi çalışanları, 2021 
yılında İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum 
Şubesi, Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Bodrum 
Şubesi ve Milta Bodrum Marina ile bir araya gelerek 
gelecek nesillere daha sağlıklı, yaşanabilir bir çevre 
bırakmak için kolları sıvadı. 5 Haziran Dünya Çevre 
Günü’nde, özellikle yaz aylarında turizmin en 
önemli merkezlerinden biri olan Bodrum’un en çok 
rağbet gören plajlarından Bitez Adaboğazı plajına 
atılan ya da rüzgârla gelen plastik, ambalaj ve sigara 
atıkları temizlendi. ■

Bodrum American Hospital, in addition to the 
leading role it has assumed in the field of healthcare 
since its establishment, fulfills its societal 
responsibilities by supporting environmental, 
cultural, and historical projects to add value to the 
local community. In 2021, Bodrum American Hospital 
collaborated with the Bodrum Branch of the IMEAK 
Chamber of Shipping, the Bodrum Branch of the 
Turkish Marine Environment Protection Association/
TURMEPA, and the Milta Bodrum Marina to ensure 
a cleaner, more sustainable environment for future 
generations. On World Environment Day, 5 June, 
Bitez Adaboğazı beach, an extremely popular beach 
in one of Turkey’s most important tourism centers, 
Bodrum, was cleared of all plastic, packaging, and 
cigarette waste. ■

Bodrum Amerikan Hastanesi 
Bodrum American Hospital 

Bodrum Amerikan Hastanesi
Bodrum American Hospital

Geniş çaplı iyileştirme ve renovasyon çalışmaları sonrasında 
2019 yılında açılan Bodrum Amerikan Hastanesi, tüm temel 
branşlarda hizmet veriyor. 64 yatak kapasiteli hastanenin 
çeşitli poliklinik hizmetleri ve ileri teknoloji tanı ve 
laboratuvar hizmetleri bulunuyor. Hastanede toplam  
25 poliklinik, 17 yoğun bakım yatağı, 3 ameliyathane, kalp 
damar cerrahisi, anjiyo, kemoterapi ve medikal onkoloji 
tedavi ünitesi mevcut. ■

The Bodrum American Hospital opened in 2019 following 
extensive improvements and renovation work. It offers 
services in all fundamental branches, has 64 patient beds, 
and offers various ambulatory care services as well as high-
tech diagnostic and laboratory services. In total, there are 
25 outpatient clinics, 17 ICU beds, 3 operation rooms, a 
cardiovascular surgery unit, angiography, chemotherapy, and  
a medical oncology treatment unit. ■

Bi̇r Bakışta
At a Glance

ceo, vehbİ koç vakfı 
sağlık kuruluşları  
ceo, vehbi koç foundatIon  
healthcare InstItutIons
Dr. Erhan Bulutcu, MD
 

Türkkuyusu Mah.  
Marsmabedi Cad. No. 33/35 
48400 Bodrum / Muğla
t 444 44 78
www.bodrumamerikan 
hastanesi.org 

Temiz Çevre, 
Sağlıklı Gelecek
Clean Environment, 
Healthy Future 
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MedAmerikan Tıp Merkezi’nin web sitesi kullanıcı dostu, 
modern arayüzlü ve mobil uyumlu tasarıma sahip şekilde yeniden 
düzenlendi ve Amerikan Hastanesi çatısı altında kullanıcılarıyla 
buluştu. MedAmerikan Tıp Merkezi web sitesi randevu oluşturma, 
laboratuvar sonuçları, kan alma talebi gibi hizmetlere ve Koç 
e-Sağlık ile Koç Healthcare uygulamalarına çevrimiçi olarak en 
güncel erişimi sağlıyor. 

h e a lt h c a r es a ğ l ı k medamerikan tip merkezi | medamerıcan ambulatory care center  | 109MedAmerikan Tıp Merkezi 
MedAmerican Ambulatory
Care Center

MedAmerikan’ın 
Çevrimiçi Yüzü Yenilendi
MedAmerican’s Online Face
Has Been Renewed

MedAmerikan Tıp Merkezi
MedAmerican Ambulatory Care Center

1997’den bu yana Amerikan Hastanesi bünyesinde İstanbul’un Anadolu yakasında hizmet veren MedAmerikan 
Tıp Merkezi’nde 32 muayene odası, klinik laboratuvar, tıbbi görüntüleme merkezi, tüp bebek merkezi, fizik tedavi 
kliniği ile sağlıklı ve iyi yaşam kliniğine ek olarak 2 ameliyathane, 4 gözlem yatağı ve 3 hasta odası bulunuyor. ■

The MedAmerican Ambulatory Care Center is located on the Anatolian side of Istanbul and has been affiliated 
with the American Hospital since 1997. It has 32 examination rooms, a clinical laboratory, a medical imaging 
facility, an in-vitro fertilization center, a physiotherapy and rehabilitation clinic, and a health and wellness clinic,  
as well as 2 operating rooms, 4 observation beds, and 3 inpatient rooms. ■ 

Bi̇r Bakışta
At a Glance

ceo, vehbİ koç vakfı  
sağlık kuruluşları  
ceo, vehbi koç foundatIon  
healthcare InstItutIons
Dr. Erhan Bulutcu, MD

MedAmerican Ambulatory Care Center’s website 
has been renewed with a user-friendly, modern 
interface, and mobile-compatible design and has 
been relaunched under the umbrella of the VKV 
American Hospital website. The MedAmerican 
Ambulatory Care Center website provides 
the most current online access to services 
such as appointment requests, lab results, and 
blood sample collection requests, and patients 
can easily connect to Koç e-Health and Koç 
Healthcare applications.

Bağdat Caddesi No. 130 Feneryolu 
34724 Kadıköy / İstanbul
t 0212 444 37 77   
www.amerikanhastanesi.org/      
medamerikan-tip-merkezi

Sağlıklı ve İyi Yaşam Kliniği kapsamında 
oluşturulan mobil uygulamaya da MedAmerikan’ın 
web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Kişiye özel 
sağlık planı çerçevesinde beslenme, uyku düzeni ve 
egzersizler kliniğe özel mobil uygulama üzerinden 
sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü programıyla 
takip ediliyor. ■

The mobile application created within the scope of 
the Health and Wellness Clinic is also available on 
MedAmerican’s website. Within the framework of 
a customized health plan, nutrition, sleep patterns, 
and exercise can be monitored through the healthy 
diet and weight control program of the clinic-
specific mobile application. ■
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Ortak Projeleri
vkv healthcare institutions 

Joint Programs

Geleneksel Sağlık Hizmetlerinin 
Ötesinde: Koç Sağlık Yanımda

Beyond Conventional 
Healthcare Services:

Koç Healthcare by My Side

Amerikan Hastanesi, Koç Üniversitesi Hastanesi, Bodrum Amerikan 
Hastanesi ve MedAmerikan Tıp Merkezi’nden oluşan Vehbi Koç Vakfı 
Sağlık Kuruluşları, 2020 yılında “Siz Neredeyseniz, Biz Oradayız” 
şiarıyla Koç Sağlık Yanımda’yı kurmuştu. 2021 yılında ise Koç Sağlık 
Yanımda mobil uygulaması hayata geçti. Hastaların, çevrimiçi randevu 
alabilmelerini ve doktorlarla çevrimiçi olarak kolayca görüşmelerini 
sağlayan uygulama aynı zamanda randevuları takip etmek, sağlık 
geçmişini arşivlemek ve tetkiklere ulaşmak için kullanılabiliyor. 2021’de 
uygulamaya alınan “Evde Sağlık” hizmeti kapsamında web sitesinden 
veya telefonla ulaşan hastaların talepleri, profesyonel çağrı merkezi 
tarafından cevaplandırılıyor. Bu e-sağlık hizmetiyle, konusunda 
uzman sağlık ekipleri çevrimiçi olarak veya donanımlı mobil araçlarla 
hastanın bulunduğu yere giderek teşhis, tanı ve tedavi süreçlerini 
gerçekleştiriyor. 2021 yılında hastaneye gitmeye gerek kalmadan kan 
alma, radyoloji işlemleri, enjeksiyon, pansuman, diyabetik hasta eğitimi, 
fizik tedavi, yenidoğan bakımı, bebek ve anne bakımı gibi hizmetlerden 
3.150 hasta fayda sağladı. Ayrıca “İşte Sağlık” hizmetiyle, Koç Grubu 
şirketlerinin Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile VKV Sağlık Kuruluşları, 
hizmetlerini işyerlerine taşıdı. Bu kapsamda İstanbul, Kocaeli ve 
Tekirdağ illerinde Koç Grubu bünyesindeki şirketler ve iştirakleriyle 
birlikte 85 firmada 30.000 çalışana, alt işverenlerin dâhil edilmesiyle de 
toplam 101 firmada 35.000 çalışana hizmet verildi. ■

Vehbi Koç Foundation Healthcare Institutions—American Hospital, 
Koç University Hospital, Bodrum American Hospital, and MedAmerican 
Ambulatory Care Center—in line with the motto “We Are Wherever 
You Are,” established the Koç Sağlık Yanımda (Koç Healthcare by 
My Side) program in 2020. In 2021, the Koç Sağlık Yanımda mobile 
application was implemented. The application, which allows patients 

VKV Sağlık Kuruluşları, Anne Çocuk 
Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından 
geliştirilen ve hayata geçirilen “İlk6Yıl” 
uygulamasına ebeveyn, çocuk, beslenme 
ve psikoloji içerikleri konusunda destek 
verdi. VKV Sağlık Kuruluşları’nın uzman 
doktorları “İlk6Yıl” uygulamasının 
genişleyen ekosisteminde ebeveynlere 
kullanışlı, pratik ve hızlı bilgiler verdi. 
Ayrıca doğum öncesi bebek gelişimi 
konusunda da güncel bilgilerin yer aldığı 
kapsamlı içerikler sunuldu. ■

VKV Healthcare Institutions supported 
the “İlk6Yıl” (First 6 Years) application 
developed and implemented by the 
Mother-Child Education Foundation 
(AÇEV) for parent, child, nutrition, and 
psychology content. Specialist doctors of 
the VKV Healthcare Institutions provided 
convenient, practical, and fast information 
in the expanding ecosystem of the “İlk6Yıl” 
application. In addition, comprehensive 
content with the latest information on 
prenatal development was presented. ■

to make appointments and meet with their 
doctors online, also has features to keep track 
of appointments, archive health history, and 
access medical records. In addition, as part 
of the “Health at Home” service launched in 
2021, professional Call Center staff answer 
patient requests received by website or phone. 
With this e-health service, expert medical staff 
perform diagnoses and treatment processes 
either online or at patients’ locations with a well-
equipped mobile vehicle. In 2021, 3,150 patients 
benefited from Koç Sağlık Yanımda by receiving 
essential healthcare services such as blood 
sample collection, radiology exams, injections, 

AÇEV ile “İlk6Yıl”
First 6 Years with AÇEV

dressings, diabetic patient education, 
physical therapy, and newborn care, as well as 
maternal and infant care in their homes or at 
other select locations. Moreover, the Vehbi 
Koç Foundation Healthcare Institutions, in 
collaboration with the Occupational Health 
and Safety Units of the Koç Group companies, 
brought their services to workplaces with 
the “Health at Work” program. 30,000 
employees from 85 Koç Group companies 
and their subsidiaries—35,000 employees in 
101 companies, including subcontractors—in 
Istanbul, Kocaeli, and Tekirdağ benefitted 
from this program. ■
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Sağlıklı Yarınlar Sohbetleri
Healthy Tomorrows Talks

Tıp ve Sanat 
Buluşmaları

Medicine and Art
 Meetings#BizimleBaşlar 

Webinar Serisi 
It Begins with Us 
Webinars

2021 yılında, VKV Sağlık Kuruluşları yeni podcast kanalı “Sağlıklı Yarınlar 
Sohbetleri” aracılığıyla dinleyicilerle buluştu. Kurum liderleri, uzman 
konuklar ve ünlü isimlerle gündeme ve sağlığa dair ne varsa değinilen 
sohbetler hayata ışık tuttu. Gazeteci Cüneyt Toros’un moderatörlüğünde 
gerçekleşen sohbetlerin ilk yayınında VKV Sağlık Kuruluşları CEO’su Dr. 
Erhan Bulutcu, geleceğin sağlık hizmetlerinden alternatif ve tamamlayıcı 
tıbbın önemine kadar, en güncel gelişmeleri paylaştı. 2021 yılındaki diğer 
konuşmalar şöyleydi: Dr. İrem Ergün ile “Fonksiyonel Tıp ve Bütünsel 
Sağlık Yaklaşımı”, Prof. Dr. Önder Ergönül ile “Covid-19 Pandemisinde 
Son Gelişmeler”, Dr. Elif Altuğ ile “Mindfulness Tekniğinin Hayatımıza 
Etkileri”, Prof. Dr. Sibel Alper ile “Güneşin Deriye Etkileri ve Kozmetik 
Dermatoloji İşlemleri”, Uzm. Dyt. Tuğçe Aytulu ile “İş Yaşamında Sağlıklı 
Beslenme”, Dr. Murat Aksoy ile “Kalp, Damar Sağlığı ve Sağlıklı bir Yaşam 
için Yapılması Gerekenler”, Prof. Dr. Reha Yavuzer ile “Estetik Cerrahi”. ■

In 2021, the VKV Healthcare Institutions reached a wider audience through 
its new podcast channel, “Healthy Tomorrows Talks.” Conversations with 
leaders, experts, and celebrities about the day’s agenda and everything 
about health shed light on life itself. In the first broadcast, moderated by 
the journalist Cüneyt Toros, Dr. Erhan Bulutcu, CEO of VKV Healthcare 
Institutions, shared his observations of the most recent sector developments 
as well as his projections for future advancements, from future healthcare 
services to the importance of alternative and integrative medicine. Other 
talks of 2021 were: “Functional Medicine & the Holistic Health Approach” 
with Dr. İrem Ergün, “Recent Developments in the COVID-19 Pandemic” with 
Prof. Önder Ergönül, “The Effects of Mindfulness Technique on Our Lives” 
with Dr. Elif Altuğ, “The Sun’s Effects on Skin and the Cosmetic Dermatology 
Procedures” with Prof. Dr. Sibel Alper, “Healthy Eating in Business Life” with 
Specialist Dietitian Tuğçe Aytulu, “Cardiovascular Health and To Dos for a 
Healthy Life” with Dr. Murat Aksoy, and “Plastic Surgery” with Prof. Reha 
Yavuzer. ■

VKV Sağlık Kuruluşları, sanat 
alanındaki çalışmalarıyla bilinen ünlü 
isimleri, “Tıp ve Sanat Buluşmaları” 
etkinliklerinde konuk olarak ağırladı. 
İç Hastalıkları Uzm. Dr. Sait Bilgin’in 
moderatörlüğünde İlber Ortaylı, 
Ali Poyrazoğlu ve Sevinç Erbulak’ın 
katıldığı ve tüm çalışanların davetli 
olduğu çevrimiçi etkinliklerle keyifli 
sohbetler gerçekleştirildi. ■

VKV Healthcare Institutions hosted 
celebrities in the fields of art at the 
online “Medicine and Art Meetings.” Dr. 
Sait Bilgin, internal medicine specialist, 
moderated the events where İlber 
Ortaylı, Ali Poyrazoğlu and Sevinç 
Erbulak were the guests, and all staff 
members were invited for a pleasant 
conversation. ■

VKV Sağlık Kuruluşları çatısı altında farklı alanlardaki 
çalışmaları ve deneyimleriyle konusunda uzman 
konuşmacıları bir araya getiren #BizimleBaşlar webinar 
serisi, 2021 yılında Şubat ayından itibaren her ay VKV Sağlık 
Kuruluşları YouTube hesabında yayınlanmaya başladı. ■

The #BizimleBaşlar (It Begins With Us) webinar series, 
organized by the VKV Healthcare Institutions, bringing 
together expert speakers from different fields, has been 
broadcast on VKV Healthcare Institutions’ YouTube channel 
every month since February 2021. ■

Spinal Radyocerrahi Spinal 
Radiosurgery Dr. Yasemin 
Bölükbaşı, Dr. Selçuk Peker, 
Dr. Özkan Ateş

Genel Hatlarıyla Çikolata Kisti 
(Endometriozis) Chocolate Cyst 
(Endometriosis) in Broad Strokes
Dr. Üzeyir Kalkan

Kolon Kanseri Farkındalık Programı Colon Cancer 
Awareness Program Dr. Emre Balık, Dr. Fatih 
Aslan, Dr. Tunç Yaltı, Dr. Fatih Selçukbiricik, Dr. 
Uğur Selek 

Dünya Sağlık Günü Programı 
World Health Day Program Uzm. 
Dyt. Expert Dietitian Tuğçe 
Aytulu

Minik Şefler İş Başında Little 
Chefs at Work Dyt. Dietitian 
Tuğba Gökçe 

COVID-19 Pandemisinde Alerji ve Astım Allergies 
and Asthma during the COVID-19 Pandemic Dr. Ayşe 
Bilge Öztürk, Dr. Rana Işık

Pandemide Akciğer Kanseri Teşhisi Lung Cancer 
Diagnosis in the Pandemic Dr. Serhan Tanju

Parkinson Hastalığı Tanı ve Tedavisi Parkinson’s 
Disease Diagnosis and Treatment Dr. Selçuk Peker, 
Dr. Feriha Özer, Dr. Sibel Ertan

Mutluluğa Bilimsel Bakış -  
Tüp Bebek Tedavisi 
Scientific Perspective on 
Happiness – IVF Treatment 
Dr. Barış Ata, Dr. Kayhan 
Yakın

Esansiyel Tremor Tanı ve 
Tedavisi Essential Tremor 
Diagnosis and Treatment 
Dr. Selçuk Peker, Dr. 
Sibel Ertan
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Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Koç University School of Nursing

Hemşirelik Fakültesi’nin temelleri, 1920 yılında Amerikan Hastanesi bünyesinde kurulan ve 1957 yılına kadar ABD 
hükümeti tarafından desteklenen ilk özel ve yabancı sağlık eğitim kurumu olan Amiral Bristol Hemşirelik Okulu’na 
dayanmaktadır. 1995 yılında Vehbi Koç Vakfı bünyesine geçirilen Hemşirelik Okulu, Sayın Semahat Arsel’in öncülüğünde, 
Johns Hopkins Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi iş birliğiyle 4 yıllık lisans eğitimi vermek üzere yeniden yapılandırıldı. 
1998-1999 eğitim-öğretim yılında, Koç Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Yüksekokulu olarak hemşirelik eğitimi vermeye başlayan 
okul, 2005 yılında Hemşirelik Yüksekokulu ve 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Hemşirelik Fakültesi statüsüne 
geçti. Hemşirelik Fakültesi, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü’nde güçlü akademik kadrosu ve en son teknolojiyle 
donatılmış fiziksel alt yapısı, uluslararası düzeyde hazırlanmış hemşirelik müfredatı, AIMES laboratuvar ve simülasyon 
merkeziyle geleceğe yön verecek lisans ve doktora mezunu uzman hemşireler yetiştirmektedir. VKV Sağlık Kuruluşları’nın 
yanı sıra kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde öğrencilere farklı klinik uygulama fırsatları sunmakta, ayrıca nitelikli 
araştırma çıktılarıyla sağlık bakım hizmetlerinin kalitesini iyileştiren bilimsel kanıtlar geliştirmektedir. ■

The history of the School of Nursing dates back to the Admiral Bristol School of Nursing, which was established in 1920 
under the auspices of the American Hospital and supported by the US Government until 1957. It was incorporated into the 
Vehbi Koç Foundation in 1995 and, under the leadership of Semahat Arsel, underwent a total restructuring in collaboration 
with Johns Hopkins University School of Nursing to become part of Koç University in 1998 to offer a 4-year nursing degree. 
In the 1998–1999 academic year, the School of Nursing started to provide nursing education as a Health College of Koç 
University, which became the College of Nursing in 2005 and then the School of Nursing in 2016 with a decision from the 
Council of Ministers. In the Koç University Health Sciences Campus, with its strong academic staff, state-of-the-art physical 
infrastructure, nursing curriculum prepared with a global perspective, and AIMES laboratory and simulation center, the 
School of Nursing (KUSON) trains specialist nurses with undergraduate and doctoral degrees who are to shape the future. In 
collaboration with Vehbi Koç Foundation Healthcare Institutions and public institutions, KUSON offers students different 
clinical practice opportunities, and, through top-quality research outputs, it generates scientific evidence to improve the 
quality of health care services. ■ 

dekan dean   
Prof. Dr. Ayişe Karadağ 

Davutpaşa Caddesi No. 4 34010  Topkapı / İstanbul  
t 0212 311 26 01  nursing.ku.edu.tr

Bi̇r Bakışta
At a Glance
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Koç Üniversitesi 
Hemşirelik Fakültesi’nde
Hemşirelik Haftası
Nurses’ Week at the
Koç University
School of Nursing

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Semahat Arsel Hemşirelik 
Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SANERC) ve VKV 
Sağlık Kuruluşları tarafından 17 Mayıs’ta çevrimiçi olarak 
gerçekleştirilen Hemşirelik Haftası etkinliğine, Uluslararası 
Hemşireler Konseyi’nin (International Council of Nurses, ICN) 
başkanı Annette Kennedy ve Nurse Evolution platformunun 
kurucusu Whende M. Caroll konuşmacı olarak katıldı. Türkiye’de 

KUSON
Koç Üni̇versi̇tesi̇ 
Hemşi̇reli̇k Fakültesi̇
Koç University 
School of Nursing

hemşirelik mesleğinin gelişmesinin en önemli destekçisi olan Sayın 
Semahat Arsel etkinlikte tüm katılımcıları selamlayarak Hemşirelik 
Haftası’nı kutladı.

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ayişe Karadağ açılış konuşmasında, Türkiye’deki COVID-19 
mücadelesinde hemşirelerin sergiledikleri olağanüstü performansa 
dikkat çekti. Annette Kennedy, pandemi sürecinde hemşirelik 
mesleğinin öneminin küresel düzeyde bir kez daha görüldüğünü 
belirterek, kaliteli sağlık bakımının sürdürülmesinde, sağlık 
politikalarına etki edebilecek hemşire liderliğinin önemini 
vurguladı. Whende M. Caroll ise yeni teknolojilerin hastalara 
verilen bakımın kalitesini giderek iyileştirdiğini ifade ederek 
hemşirelerin teknoloji konusundaki yetkinliklerinin artmasının 
sağlık sistemine katkısına dikkat çekti. Etkinlik çeşitli ülkelerden 
yaklaşık 500 kişilik geniş bir katılımla gerçekleşti. ■

At the annual Nurses’ Week, organized by the 
Koç University School of Nursing (KUSON) 
in cooperation with Semahat Arsel Nursing 
Education, Practice and Research Center 
(SANERC) and VKV Healthcare Institutions 
on 17 May, Annette Kennedy, president of 
the International Council of Nurses (ICN), 
and Whende M. Caroll, founder of the Nurse 
Evolution Platform, were guest speakers.  
Ms. Semahat Arsel, one of the most important 
supporters of the nursing profession in 
Turkey, greeted all participants in the event 
and celebrated their Nurses’ Week.

Professor Ayişe Karadağ, dean of the Koç 
University School of Nursing, in her opening 
speech, pointed out the extraordinary 
performance of Turkish nurses in the 
fight against COVID-19. Stating that the 

importance of the nursing profession was 
recognized once again at the global level 
during the pandemic, Annette Kennedy 
emphasized the significance of nurse 
leadership to affect health policies in 
maintaining quality healthcare services. 
Whende M. Caroll, on the other hand, 
stated that new technologies gradually 
improve the quality of patient care and that 
nurses’ increased technological competence 
contributes to the health system. The event 
reached approximately 500 people from 
different countries. ■
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KLİNİK REHBER HEMŞİRE EĞİTİMİ
Klinik uygulama alanlarında öğrencilere danışmanlık yapacak rehber 
hemşireler yetiştirmek amacıyla 6-8 Ocak tarihlerinde, “Klinik Rehber 
Hemşire Eğitimi” gerçekleştirildi. Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinin 
uygulama eğitimi için gittiği İstanbul’daki kamu hastanelerinden 10 
hemşirenin de bu yıl ilk kez katılımıyla birlikte toplam 32 hemşireye eğitim 
verildi. 2021 yılı itibarıyla toplam 102 hemşire, rehber hemşire eğitimi aldı. ■

MENTOR NURSE TRAINING 
“Mentor Nurse Training” was held on 6–8 January to train mentor nurses who 
guide students in clinical practice settings. This year, 32 nurses participated in 

the training, including, for the first time, 10 nurses 
from state hospitals in Istanbul where the School 
of Nursing students go for clinical practice. As of 
2021, 102 nurses in total have received mentor nurse 
training. ■

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 
ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
öğrencilerinin ev sahipliğinde 11. kez 
düzenlenen sempozyum, 5 Mart’ta 

“Birlik Olmak” temasıyla gerçekleşti. Eğitimde, bakımda ve sağlık yönetiminde birlik olma 
konularının tartışıldığı çevrimiçi sempozyumda bu yıl ilk kez uluslararası bir katılımcı  
sunum yaptı. ■

KOÇ UNIVERSITY SCHOOL OF NURSING STUDENT SYMPOSIUM 
The 11th Koç University School of Nursing Student Symposium was held under the theme of 
“Inclusion” on 5 March. Inclusion in education, care, and health management were discussed in 
the symposium, which was attended by an international participant for the first time this year. ■

BEYAZ ÖNLÜK TÖRENİ
2. sınıf öğrencileri, 8 Ekim’de 
uygulamalı hemşirelik dersleri 
öncesinde gerçekleşen törenle 
beyaz önlüklerini giyerek 
mesleğe ilk adımlarını attılar. 
Sayın Semahat Arsel’in 
katılımıyla gerçekleşen törende 
Koç Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Danışmanı ve 2009-
2021 dönemi rektörü Prof. Dr. 
Umran İnan, Koç Üniversitesi 
Rektör Vekili Prof. Dr. Zeynep 
Gürhan Canlı, Koç Üniversitesi 
Hastanesi yöneticileri ve 
Hemşirelik Fakültesi öğretim 
üyeleri yer aldı. ■

WHITE COAT CEREMONY 
Sophomore students embarked 
on their profession by donning 
their white coats at the ceremony 
that took place before their 
first nursing practice course on 
8 October. Ms. Semahat Arsel 
attended the ceremony, as well as 
Prof. Umran Inan, advisor to the 
Koç University Board of Trustees 
and president 2009-2021,  
Prof. Zeynep Gürhan Canlı,  
acting president of Koç 
University, and Koç University 
Hospital’s managers and School 
of Nursing faculty. ■

ETKİNLİKLERDEN SEÇMELER 2021
SELECTED EVENTS



hea lthc a r esağlık koç üniversitesi hemşirelik fakültesi | koç unIversIty school of nursIng  | 119118 | koç üniversitesi hemşirelik fakültesi | koç unIversIty school of nursIng

KUSON ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ULUSAL VE 
ULUSLARARASI  DÜZEYDEKİ ÖDÜL VE PROJELERİ
KUSON FACULTY NATIONAL AND INTERNATIONAL 
AWARDS AND RECOGNITIONS

Prof. Dr. Ayişe Karadağ, 2021 Dünya Yara 
Birliği (WUWHS) ve Journal of Wound Care 
(JWC) ödüllerinde, kariyeri boyunca Türkiye’de 
stoma ve yara bakım hemşireliğinin gelişmesine 
yönelik çalışmalarından ötürü “Yara Bakımı 
Eğitimine Katkı” kategorisinde Gümüş Madalya 
aldı. Prof. Ayişe Karadağ received the Silver 
Winner award in the “Contribution to Wound 
Care Education” category for her continuous 
work on the development of stoma and wound 
care nursing in Turkey at the 2021 World Union of 
Wound Healing Societies (WUWHS) and Journal 
of Wound Care (JWC) awards. ■

Doç. Dr. Şeyda Özcan, 
diyabet bakımı, araştırmaları 
ve eğitimiyle ilgili çalışmaları 
nedeniyle Avrupa Diyabet 
Hemşireliği Vakfı (FEND) 
tarafından verilen FEND Onur Ödülü’nün 
sahibi oldu. Ayrıca kendisine Prof. Dr. Perihan 
Velioğlu Hemşirelik Fonu 2020 Onur Ödülü 
verilmişti. Doç. Dr. Özcan, bu ödüllerle beraber 
uluslararası lider diyabet hemşireleri onursal 
listesinde yerini aldı. Assoc. Prof. Şeyda Özcan 
received the honorary award of the Foundation 
of European Nurses in Diabetes (FEND) for her 
work in the fields of diabetes care, research, and 
education. She was also awarded the Prof. Perihan 
Velioğlu Nursing Fund 2020 Honorary Award. 
Along with these awards, Assoc. Prof. Özcan is 
now among the world’s leading diabetes nurses on 
the international honorary list. ■

Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik’in 21. Uluslararası 
Üroloji Hemşireleri Derneği (EAUN) Sanal 
Toplantısı’nda sunduğu “Robotik Cerrahide 
Ameliyathane Hemşirelerinin Rolleri, 
Deneyimleri ve Görüşleri: Karma Yöntem 
Çalışması” başlıklı araştırması EAUN Hemşirelik 
Araştırma Yarışması’nda en iyi araştırma ödülü 
için üç adaydan biri seçildi. Ayrıca çevrimiçi 
gerçekleştirilen Uluslararası Hemşireler 
Konseyi 2021 Kongresi’nde, “COVID-19 
Pandemisinde Türkiye’de Yaşanan Sorunlar 

ULUSLARARASI ARAŞTIRMA İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI
Uluslararası araştırma iş birliği geliştirme çalıştayı, Koç 
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin ev sahipliğinde, 
Daphne Cockwell Hemşirelik Okulu, Ryerson 
Üniversitesi ve Nethersole Hemşirelik Okulu, Hong 
Kong Çin Üniversitesi iş birliğiyle 23 Eylül’de çevrimiçi 
gerçekleştirildi. Çalıştayın amacı, hemşirelik alanındaki 
uluslararası araştırmacıları bir araya getirerek ortak 
araştırma konularını, bu konudaki engelleri ve kaynakları 
belirlemek, araştırma iş birliği ağı geliştirmekti. Çalıştaya 6 
ülkeden 44 araştırmacı katıldı. ■

INTERNATIONAL RESEARCH AND NETWORKING WORKSHOP 
On 23 September, the Koç University School of Nursing 
hosted an online international research and networking 
workshop in cooperation with the Daphne Cockwell School 
of Nursing, Ryerson University from Canada, The Nethersole 
School of Nursing, and Chinese University of Hong Kong. The 
aims of the workshop were to bring together international 
scholars in the field of nursing, to identify common research 
topics, barriers, and resources, and to develop a research 
collaboration network. The workshop was held with the 
participation of 44 researchers from 6 countries. ■

Hakkında Hemşirelerin Görüşleri: 
Odak Grup Çalışması” ve “2020 
Hemşirelik Yılında Türkiye’de Medya: 
Niceliksel Bir Çalışma” başlıklı 
bildirileri en iyi sunum ödüllerini aldı. 
Prof. Sevilay Şenol Çelik attended the 
21st International EAUN (European 
Association of Urology Nurses) Virtual 
Meeting and presented her research 
entitled “Roles, Experiences and Views 
of the Operating Room Nurses in 
Robotic Surgery: Mix Method Study,” 
which was selected amongst the top 
three projects in the EAUN Nursing 
Research Competition. In addition, her 
presentations, “The Views of Nursing 
Staff on the Witnessed Problems 
During the Covid-19 Pandemic in 
Turkey: Focus Group Study” and “The 
2020 Year of Nursing in Turkish Media: 
A Qualitative Study” at the Council of 
Nurses 2021 Congress received best 
presentation awards. ■

Prof. Dr. Kafiye Eroğlu, COVID-19 
Pandemisi ve Kadın Sağlığı 
Sempozyumu’na “COVID-19 
Pandemisi ve Gebelik” başlıklı 
konuşmasıyla katıldı.  
Prof. Kafiye Eroğlu attended the 
COVID-19 Pandemic and Women’s 
Health Symposium and presented a 
speech entitled “COVID-19 Pandemic 
and Pregnancy.” ■

Doç. Dr. Fahriye Oflaz, ABD merkezli 
düzenlenen 46. Bienal Buluşma: 
Geçmişi Onurlandır, Bugünü Hatırla, 
Geleceği Oluştur etkinliğine “Hemşire 
Akademisyen Öğretim Üyeleri 
Arasında Nezaketsizliği İncelemek” 
başlıklı sunumuyla katıldı. Ayrıca 
çevrimiçi gerçekleşen Üçüncü 
Uluslararası Ev Bakımı Kongresi’nde 
“Ev Bakımında Psikososyal 
Değerlendirme ve İletişim” başlıklı  
bir sunum yaptı. Assoc. Prof. Fahriye 
Oflaz attended the 46th Biennial 
Convention: Honor the Past, Remember 
the Present, Create the Future and 

presented “Exploring Faculty-to-
Faculty Incivility among Nursing 
Academicians.” She also presented 
her work entitled “Psychosocial 
Assessment and Communication in 
Home Care” at the Third International 
Home Care Congress. ■

Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Bağçivan, 
3. Uluslararası 4. Ulusal Onkoloji 
Hemşireliği Kongresi’nde “Kanser 
Hastası ve Yakınlarının COVID-19 
Pandemi Sürecinde Pandemiye İlişkin 
Korku Düzeyinin ve İyilik Hâlinin 
Belirlenmesi” başlıklı sunum yaptı. 
Ayrıca 8. Tıbbi Onkoloji Kongresi’ne 
“Onkoloji Hemşirelerinin Manevi 
Bakım Yeterlilikleri ve Manevi Bakım 
Hizmetlerine Yönelik Deneyimleri” 
başlıklı bildirisiyle katıldı. Asst. Prof. 
Gülcan Bağçivan attended the 3rd 
International 4th National Oncology 
Nursing Congress and presented 
a study entitled “Determining the 
Anxiety Levels and Well-Being of 
Cancer Patients and Caregivers during 
the COVID-19 Pandemic.” She also 
presented her work, “Spiritual Care 
Competencies of Oncology Nurses 
and Their Experiences with Spiritual 
Care Services,” at the 8th Medical 
Oncology Congress. ■

Dr. Öğr. Üyesi Ayda Kebapçı, 
çevrimiçi gerçekleştirilen Uluslararası 
Hemşireler Konseyi 2021 Kongresi’ne 
“Yapılandırılmış Sanal Hasta 
Ziyaretlerinin Yoğun Bakımdaki 
COVID-19 Hastaları ve Yakınlarının 
Kaygı Düzeylerine Etkisi” sunumuyla 
katıldı. Asst. Prof. Ayda Kebapçı 
attended the online International 
Council of Nurses 2021 Congress 
and presented research entitled 
“The Effect of Structured Virtual 
Patient Visits on COVID-19 Patients 
and Relatives’ Anxiety Levels in the 
Intensive Care Unit.” ■

Dr. Tuba Şengül, 18. Türk Kolon ve 
Rektum Cerrahisi Kongresi’ne “Yara 
Bakımında Ürün Seçimi” adlı sunumla 
katıldı. Dr. Tuba Şengül attended 
the 18th Turkish Colon and Rectum 
Congress and presented work entitled 
“Product Selection for Wound Care.” ■

ETKİNLİKLERDEN SEÇMELER 2021
SELECTED EVENTS
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practice and research  center

Türkiye’de hemşirelerin sağlık alanında 
değişim gerçekleştirebilecek yetkinlikte, 
etkin hemşireler olmasını sağlamak amacıyla 
kurulan Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (SANERC), 
hemşirelerin mesleki gelişimini, yaşam boyu 
öğrenme ve eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla 
desteklemeye devam ediyor. 2021 yılında 
SANERC toplam 139 hemşireye ulaşarak 
mesleki gelişime katkıda bulundu. ■

SANERC
Ülkemizde hemşirelik mesleğinin gelişimine 
katkı sağlamak için mezuniyet sonrası hemşirelik 
eğitiminde yaratıcı eğitim modelleri geliştirmek ve en 
iyi uygulamaları sağlamak misyonuyla kurulan Koç 
Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (SANERC), Türkiye’de sağlık 
profesyonelleri için kurulan ilk mezuniyet sonrası 
eğitim ve araştırma merkezidir. ANCC akreditasyon 
standartlarına göre eğitimlerini yürüten, kanıta dayalı ve 
klinik uygulamaları geliştiren hemşirelik araştırmalarını 
ve kitap-dergi basımını destekleyen SANERC, 1992 
yılından bu yana Türkiye’de hemşirelikte sürekli eğitime 
liderlik yapıyor. ■

The Koç University Semahat Arsel Nursing Education, 
Practice and Research Center (SANERC) was founded 
to develop creative educational models, introduce best 
practices for the education of professional nurses, and 
help advance the nursing profession in Turkey. It is the 
first education and research center founded in Turkey 
for healthcare professionals. Since 1992, SANERC, which 
designs and conducts its courses according to ANCC 
accreditation standards, has been a leader in the field of 
continuing education training for nurses in Turkey, and it 
continues to support, fund, and publish nursing research, 
books, and journals that contribute to the development 
of evidence-based clinical best practices. ■

di̇rektör director  
Prof. Dr. Ayşe Ferda Ocakçı  

Davutpaşa Caddesi No. 4 34010 Topkapı - İstanbul
t 0212 311 26 40 / 03  sanerc.ku.edu.tr 

Bi̇r Bakışta
At a Glance

The Semahat Arsel Nursing Education, 
Practice and Research Center (SANERC) 
was founded with the aim of supporting 
the development of professional nurses in 
Turkey through life-long learning and equal 
opportunity in education to increase their 
efficiency and enable nurses to become agents 
of change in Turkey’s healthcare system. 
SANERC continued its educational efforts  
in 2021, reaching 139 nurses in total. ■

Mezun Hemşi̇releri̇n 
Mesleki̇ Geli̇şi̇mi̇ 

Sürdürüldü
Further Education for 

Professional Nurses 
Continued
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SANERC, mezuniyet sonrası kısa süreli eğitim 
faaliyetlerinin tamamını 2021 yılında çevrimiçi 
olarak düzenledi. Eğitimlere Türkiye’nin çeşitli 
yerlerinden toplam 139 hemşire katıldı. ■

SANERC conducted all its short-term post-
graduation training activities online in 2021.  
A total of 139 nurses from various cities across 
Turkey attended these courses. ■

 
 
Yara Bakım Kursu  
Wound Care Course  

Yoğun Bakım Hemşireliği  
Eğitim Programı  
Intensive Care Nursing Course 

Simülasyon Kursu 
Simulation Training Course

 
Yara Bakımı Kursu 
Wound Care Course

Nisan April

Haziran JuneMart March 

Aralık December

SANERC KISA SÜRELİ EĞİTİM PROGRAMLARI 2021
SANERC SHORT-TERM TRAINING PROGRAMS VKV Hemşirelik Fonu Proje Destekleme Programı’na bu yıl toplam 21 

araştırma başvurusu oldu. Bu başvurulardan 4’ü 2021 yılı için ayrılan fon 
kapsamında desteklendi ve bu yılki fonun tamamı kullanıldı.

Program kapsamında 2019 yılında kabul edilmiş bir araştırma projesi 
tamamlandı. 2020 yılı projelerinin takvimi, COVID-19 pandemisi 
nedeniyle ertelendi. ■

In 2021, the VKV Nursing Fund Project Support Program received 21 
funding applications for various nursing research projects: 4 of these were 
granted research funds, thereby allocating all available annual funds.

As part of the program, one research project, which received funding 
in 2019, was completed. The schedule of the 2020 projects have been 
postponed due to the pandemic. ■

Pozitif Hava Yolu Basıncı 
Cihazı Uyumsuzluğu Olan 
Obstrüktif Uyku Apne 
Sendromu Tanısı Almış 
Hastalara Uygulanan 
Giyilebilir Teknolojinin, 
Uyku ve Yorgunluğa Etkisi
The Impact of Wearable 
Technology on Sleep 
and Fatigue in Patients 
Diagnosed with Obstructive 
Sleep Apnea Syndrome with 
Positive Airway Pressure 
Device Incompliance
Prof. Dr. Özlem Ovayolu 

Deride Sıyrılma Sorununa 
Yönelik Sanal Simülasyon 
Uygulamasının Yara Bakım 
Hemşirelerin Bilgi ve 
Becerilerine Etkisi
Effects of a Skin Tear 
Virtual Simulation on 
Wound Care Nurses’ 
Knowledge and Skills
Dr. Öğr. Üyesi Pelin 
Karaçay, Asst. Prof. 

Pediatrik Onkoloji 
Hastalarına Uygulanan 
Uğraşı Temelli Hemşirelik 
Programının Kemoterapiye 
Bağlı Semptomlara ve 
Memnuniyete Etkisi
The Effect of an 
Occupational-Based 
Nursing Program Applied to 
Pediatric Oncology Patients 
on Chemotherapy-Related 
Symptoms and Satisfaction
Prof. Dr. Emine Efe 

COVID-19 Pandemi 
Döneminde Tele Sağlık 
Yöntemiyle Yapılan Eğitim 
ve Sanat Terapisinin 
Hemodiyaliz Hastalarında 
Diyet-Sıvı Kısıtlaması ve 
Anksiyete Üzerine Etkisi
The Effect of Education 
and Art Therapy with the 
Telehealth Method on 
Diet-Fluid Restriction and 
Anxiety in Hemodialysis 
Patients during the 
COVID-19 Pandemic Period
Prof. Dr. Mukadder 
Mollaoğlu 

Vehbi̇ Koç Vakfı 
Tarafından 2021  Yılında 
Desteklenen Hemşi̇relik

Araştırma Projeleri̇
Nursing Research

Projects Funded by the 
Vehbi Koç Foundation

in 2021  

Yayınlar 
Publications

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE  
ARAŞTIRMA DERGİSİ 
2004 yılında yayımlanmaya başlanan 
Journal of Education and Research in 
Nursing (Hemşirelikte Eğitim ve 
Araştırma Dergisi) yılda dört kez 
hazırlanıyor ve 2018 itibariyle (yalnızca) 
elektronik ortamda okurla buluşuyor. 
İngilizce ve Türkçe olarak yayımlanan 
dergi, EBSCO, CINAHL ile Türk Atıf 
Dizini’nde yer aldı. ■

JOURNAL OF EDUCATION AND  
RESEARCH IN NURSING 
SANERC’s Journal of Education and 
Research in Nursing (JERN) was first 

published in 
2004 and became 
a quarterly 
online-only 
journal in 2018. 
Published both 
in English and 
Turkish, the 
journal is cited in 
the EBSCO and 
CINAHL Indexes 
and the Turkish 
Citation Index. ■
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Sağlık Projeleri
vehbi koç foundatıon

Healthcare Projects Haydarpaşa Numune Hastanesi
Vehbi Koç Acil Tıp Merkezi
Haydarpaşa Numune Hospital
Vehbi Koç Emergency Medical Center

1985 yılında Vehbi Koç Vakfı desteğiyle kurulan Haydarpaşa Numune 
Hastanesi Vehbi Koç Acil Tıp Merkezi’nde, artan talepleri karşılamak 
için 2015 yılında geniş çaplı bir tadilat projesi gerçekleştirildi. Vehbi 
Koç Vakfı tarafından düzenli olarak desteklenen merkez, farklı 
amaçlarla tasarlanan iç mekânlarıyla aynı anda çok sayıda hastaya 
müdahale edebilen ve Türkiye’deki hastaneler içinde kullanım alanı 
en iyi düzenlenmiş acil servislerden biridir. ■

Founded in 1985 with the support of the Vehbi Koç Foundation, the 
Haydarpaşa Numune Hospital Vehbi Koç Emergency Medical Center 

underwent a major overhaul in 2015 to 
meet increasing demand. The center 
has been supported consistently by 
the Vehbi Koç Foundation. It is able 
to serve a great number of patients 
simultaneously thanks to its interior 
layout that is able to cater to different 
needs and is considered one of Turkey’s 
best-organized emergency wards. ■

1967 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde 
kurulan, 2007 yılında ise geniş çaplı tadilatı 
yapılan Vehbi Koç Göz Hastanesi, Vehbi Koç 
Vakfı tarafından düzenli olarak destekleniyor. 
Hastanede her gün yaklaşık 300 hastaya poliklinik 
hizmeti veriliyor, haftada yaklaşık 70 ameliyat 
yapılıyor. 2012 yılından bu yana Vehbi Koç Vakfı 
desteğiyle göz doktorları için ESASO (European 
School for Advanced Studies in Ophthalmology) 
ihtisas sonrası eğitim kursları düzenleniyor. ■

Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi

Vehbi Koç Göz Hastanesi
Ankara University  School of Medicine

Vehbi Koç Eye Hospital

The Vehbi Koç Eye Hospital, which was founded in 1967 as part of Ankara University’s School of 
Medicine Department of Ophthalmology and underwent a large scale renovation in 2007, has been 
supported regularly by the Vehbi Koç Foundation. The hospital serves approximately 300 patients a day 
in its outpatient clinics. Approximately 70 eye surgeries are performed every week at the hospital. It has 
also been offering ESASO (European School for Advanced Studies in Ophthalmology) accredited post-
specialization courses for ophthalmologists since 2012 with the support of the Vehbi Koç Foundation. ■
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Kültür ve Sanata Erişimde
Dijital Yaklaşımlar
Digital Approaches in
Access to Arts and Culture

vkv Engin Bey, okurlarımıza GABAM’dan 
ve projelerinden bahseder misiniz? Pandemi 
dönemi çalışmalarınızı nasıl etkiledi?

engin akyürek  Koç Üniversitesi – 
Stavros Niarchos Vakfı Geç Antik Çağ ve 
Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM) 
2015 yılı başında Türkiye’nin bu konudaki 
ilk araştırma merkezi olarak kuruldu. 
Günümüzde GABAM, uluslararası 
alanda tanınan ve prestijli bir araştırma 
merkezi hâline geldi. Merkezin doğrudan 
yürüttüğü bilimsel projeler esas olarak 
ilgili kültürel mirasın belgelenmesine ve 
bilim dünyasına tanıtılmasına yöneliktir. 
Geçen altı yıl içeresinde önemli projeleri 
hayata geçirdik, Bizans kültürü konusunda 
çalışmalara ve eğitimlere destek olduk. 
2017 yılından beri de Uluslararası 
Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları 
Sempozyumu’nun organizasyonunu 
üstleniyoruz.  

vkv  Prof. Akyürek, can you tell our readers 
about GABAM and its projects? How did the 
pandemic affect your activities?

engİn akyürek  The Koç University – 
Stavros Niarchos Foundation Center 
for Late Antique and Byzantine Studies 
(GABAM) was established in 2015 as 
the first research center in this field in 
Turkey. Today, GABAM has become an 
internationally recognized and prestigious 
center. The projects carried out by the 
center primarily target documentation 
of cultural heritage and introducing this 
research to the scientific community. In the 
past six years, we have completed important 
projects, as well as supporting studies and 
trainings on Byzantine culture. As of 2017, 
GABAM also assumed the organization of 
the International Sevgi Gönül Byzantine 
Studies Symposium.

Engin Akyürek  
Koç Üniversitesi – Stavros Niarchos 

Vakfı Geç Antik Çağ ve Bizans 
Araştırmaları Merkezi Direktörü, 

Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat 
Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi 

Director, Koç University – Stavros 
Niarchos Foundation Center for Late 

Antique and Byzantine Studies, 
Professor of Archaeology and  

Art History, Koç University

Emre Baykal  
Arter Başküratörü 

Chief Curator, Arter

Lale Görünür   
Sadberk Hanım Müzesi  

Kıdemli Küratörü 
Senior Curator,  

Sadberk Hanım Museum

Şeyda Çetin   
Meşher Küratörü 
Curator, Meşher

Bu söyleşi  
Aralık 2021ʼde yapılmıştır.

This conversation took place in 
December 2021.
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Pandemi döneminde alandaki araştırmaların 
büyük ölçüde sekteye uğramasıyla konferans, 
atölye çalışmaları, yaz okulu gibi etkinlikleri dijital 
platformlarda gerçekleştirdik. Türkiye’deki Bizans 
tarihçilerinin oluşturduğu dijital bir platform olan 
ve GABAM tarafından desteklenen Bizantolog 
platformuyla birlikte Yazılı Kaynak Bilimi, Bizans 
Sikke ve Mühürleri ve Klasik Yunanca başlıklarıyla üç 
yaz okulu düzenledik. Pandemi nedeniyle ara vermek 
zorunda kaldığımız “GABAM Konuşmaları” serisini 
de bu yıl Profesör Sergey İvanov’un verdiği çevrimiçi 
seminerle tekrar başlattık. 

Önemli projelerimizden bazıları pandemiden önce 
uzun alan çalışmaları sonucunda tamamlanmış, 
dijital platformlara aktarılmıştı. Dışarıda 
hayatın kısıtlandığı bu dönemde ilgili kişilerin 
ve araştırmacıların çevrimiçi erişimine hazırdı. 
Bunlardan biri İstanbul Surları projemizdir. Bizans 
döneminden kalan en büyük mimari anıt olan ve 
UNESCO’nun Kültür Mirası Listesi’nde yer alan 
surlar, bugünkü hâliyle belgelendi. 2017 yılında 
başladığımız bu projeyi çeşitli uzmanlardan oluşan 
40 kişilik uluslararası bir ekip yürüttü. Tarihî 
yarımadayı çevreleyen yaklaşık 24 kilometrelik 
savunma hattındaki duvarlar, 244 burç, 61 kapı 
ve çok sayıda yazıt 6.000’in üzerinde fotoğrafla 
belgelendi; bilimsel makalelerle birlikte çevrimiçi 
ortamda sunuldu (istanbulsurlari.ku.edu.tr). Diğer 
bir projemiz, İstanbul’daki Bizans anıtlarının 
profesyoneller tarafından çekilmiş fotoğraflarından 
oluşan İstanbul Bizans Anıtları Fotoğraf Arşivi’dir. 
Bu dijital arşiv, anıtların görülebilen tüm iç ve dış 

Since the pandemic impeded work in the field, 
GABAM’s activities, such as conferences, workshops, 
and summer schools, were held on digital platforms. 
In collaboration with Bizantolog, a digital platform 
initiated by Byzantine historians in Turkey and 
supported by GABAM, we offered three summer 
school programs entitled Science of the Written 
Source, Byzantine Coins and Seals, and Classical Greek. 
The “GABAM Talks,” which we had to discontinue due 
to the pandemic, were relaunched with a talk by Prof. 
Sergey Ivanov.

Some of our important projects that 
were products of extensive field 
research had already been digitized 
before the pandemic. At a time 
when life outside was restricted, 
these were accessible online for 
interested people and researchers. 
One such project is Istanbul City 
Walls. The city walls, which are the 
biggest architectural monument 
from the Byzantine period and 
are included on UNESCO’s World 
Heritage List, were documented 
in their current form. Starting in 
2017, an international team of 40 
experts in various fields carried out 
this project. On the approximately 

cepheleri ile duvar resminden mozaiğe, yazıttan 
sütun başlığına kadar geniş bir yelpazedeki 
detaylarına ait fotoğraflar içeriyor. Ayrıca Atina’da 
bulunan Müziğin Dostları Derneği ile ortaklaşa 
olarak, Bizans dönemi müzik aletlerine odaklanan 
araştırma projemiz 2019 yılında tamamlanarak 
üniversitemizin kütüphanesinin dijital 
koleksiyonları arasına katıldı. Proje, araştırmacılar 
için bir veri tabanı, genel kullanıcılar için bir dijital 
sergi ve eğitim amaçlı uygulamaların olduğu bir web 
portalında sergileniyor.*  

Halen yürütmekte olduğumuz “Türkiye’de Bizansçı 
Olmak: Bir Sözlü Tarih” başlıklı bir projemiz var. 
Bizans araştırmaları, Türkiye’deki üniversitelerde 
akademik disiplin olarak 20. yüzyılın ortalarında 
başladı ve yeni binyılda iyice gelişti. Türkiye’deki 
Bizans araştırmaları tarihine ışık tutacak kurumsal 
bir bellek yaratmayı amaçlayan bu proje kapsamında, 
Türkiye’de Bizans’a dair akademik araştırmaların 
başlangıcına şahit olmuş, ilerlemesine katkıda 
bulunup yön vermiş bilim insanlarıyla sözlü tarih 
mülakatları yapıldı. Proje tamamlandığında mülakat 
videoları Türkçe ve İngilizce olarak GABAM’ın 
internet sitesinden erişime açılacak.

24-kilometer-long defense line that surrounds the 
historical peninsula, the walls, 244 towers, 61 gates, 
and many inscriptions were documented through more 
than 6,000 photographs, and all were made available 
online, along with scientific articles (istanbulsurlari.
ku.edu.tr). Another project is the Istanbul Byzantine 
Monuments Photographs Archive, which comprises 
professional photographs of the Byzantine monuments 
in Istanbul. This digital archive contains photographs 
of all the visible interior and exterior facades and 
a wide range of details, from frescos to mosaics, 
inscriptions to column headings. In collaboration with 
the Friends of Music Association in Athens, our project 
on musical instruments from the Byzantine period was 
completed and entered the digital collections of our 
University’s library. In addition, the project is presented 
in a web portal that is a database for researchers and a 
digital exhibition with educational applications for a 
general audience.**  

Among our ongoing projects, “Being a Byzantinist 
in Turkey: An Oral History” aims to create an 
institutional memory that will shed light on the history 
of Byzantine studies in Turkey. Byzantine studies 
began as an academic discipline in Turkish universities 

in the mid-20th century and 
have flourished in the new 
millennium. Oral history 
interviews were conducted 
with scholars who 
witnessed the first phase 
of academic research on 
Byzantium and contributed 
to the advancement of 
research through leading 
the field. When the 
project is finalized, these 
interviews will be available 
on GABAM’s website in 
Turkish and English. 

vkv  Museums were closed for 
a while during the pandemic, 
a period when many art 
institutions turned to online 
activities, and then you opened 
your doors with specific 
pandemic measures. How did 
this period impact your events 
and programs?

lale görünür  2021 was 
a year in which we left our 
confusion in the face of the 

Önemli projelerimizden 
bazıları pandemiden önce uzun 

alan çalışmaları sonucunda 
tamamlanmış, dijital 

platformlara aktarılmıştı. 
Dışarıda hayatın kısıtlandığı 
bu dönemde ilgili kişilerin 

ve araştırmacıların çevrimiçi 
erişimine hazırdı. 

Some of our important projects 
that were products of extensive 
field research had already been 
digitized before the pandemic. 
At a time when life outside was 

restricted, these were accessible 
online for interested people  

and researchers.

*Europeana web sitesi altında “Echos of 
an Empire” başlıklı dijital sergi: https://
www.europeana.eu/en/exhibitions/
byzantine-musical-instruments

**The exhibition, entitled “Echos of an 
Empire,” is available at the Europeana 
website: https://www.europeana.eu/en/
exhibitions/byzantine-musical-instruments
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vkv Pandemi döneminde müzeler bir süre kapalı kaldı, 
bu sırada pek çok sanat kurumu çevrimiçi etkinliklere 
yöneldi ve ardından özel önlemlerle ziyaretçilerle 
buluşmaya başladınız. Bu sürecin faaliyetlerinize ve 
programınıza yansıması nasıl oldu?

lale görünür  2021 yılı, önceki yıl başlayan zor 
zamanlara karşı şaşkınlığımızı geride bıraktığımız ama 
zorlukları yaşamaya devam ettiğimiz bir yıldı. Kültür 
ve sanat alanında pek çok sıkıntıya sebep olan salgın 
değerli sanatçıları aramızdan aldı, bazı müzelerin 
kapanmasına neden oldu, etkinlikler çok kısıtlandı. 

Sadberk Hanım Müzesi 2020 yılı Temmuz ayından 
itibaren salgın önlemleri harfi harfine uygulanarak 
ziyaretçilere açıldı. Zorunlu kapanma günleri haricinde 
bu güne kadar ara vermeden açık kaldı. Müze eserleri 
özel ihtimam istedikleri için müze uzmanları ve 
konservatörleri müzenin kapalı olduğu dönemde 
müzede dönüşümlü çalışmayı hiç bırakmadı. 

Sadberk Hanım Müzesi’nin 40. kuruluş yılı 
etkinlikleri kapsamında 2020 yılı sonunda açılan 
“Motif” sergisi, 2021 yılı boyunca ziyaretçilerimiz 
tarafından sevilerek izlendi. 2022 yılının ortasına 
kadar devam edecek olan sergide yer alan 
dokunmadan çalışan, sensörlü dijital bilgi panoları 
salgın tedbirleri açısından önemli bir işlev üstlendi. Yıl 
içinde serginin sanal turu oluşturularak web sitesinde 

difficult times that had started the previous year behind, 
but we continued to experience the challenges. The 
pandemic, which caused many difficulties in arts and 
culture, took away many esteemed artists, caused some 
museums to close, and restricted events. 

Strictly following the preventative measures for the 
pandemic, the Sadberk Hanım Museum has been 
receiving visitors since July 2020 and has remained open 
without a break since then, except for the lockdown 

yayınlandı. Daha önceki yıllarda Google Arts & Culture 
platformunda sunulan dijital sergilerimiz çevrimiçi 
ziyaretçilerle buluştu. 

Sadberk Hanım Müzesi, COVID-19 salgını öncesinde, 
Haliç’teki tarihî tersane binalarından birinde yapılması 
planlanan yeni bir müze projesine başlamıştı; 2021 
yılını bu yeni müzeye taşınma hazırlıklarının heyecanı 
içinde geçirdik. Yeni müze için mimari tasarım 
çalışmaları ve bununla beraber müze teşhirlerinin 
tasarımı aralıksız devam etti. Başlı başına uzun ve zorlu 
bir süreç içindeyken üzerine salgın hastalık koşulları 
eklenince ister istemez ağırlıkla dijital ortamda çalıştık. 
Tasarımcılarımız İngiliz ve Alman firmaları olduğu 
için, geçtiğimiz iki yıl boyunca seyahat kısıtlamaları 
nedeniyle yüz yüze gerçekleştiremediğimiz onlarca 
toplantı dijital ortamda yapıldı. Bu da bir anlamda 
salgın dönemini avantajlı kullanabilmemizi sağladı, 
çalışmalarımıza hız vermemize yardımcı oldu. 
19.500’den fazla 
eserden oluşan 
müze envanteri 
İngilizceye çevrildi, 
müze uzmanlarının 
kontrolünden 
geçti ve “e-müze” 
ortamına aktarıldı. 
Bu süreçte öncelikle 
sergi tasarımcılarının 
kullanımını sağlamak 
amaçlandı, ama 
yeni müze binasına 
geçişimizle birlikte 
müzemizin tüm 
takipçilerine 
açılacak. 

emre baykal  
Pandemi başlayıp 
diğer pek çok sanat 
kurumu gibi Arter 
de kapandığında 
Dolapdere’deki 
yeni binamıza 
taşınalı henüz 
altı ay olmuştu. 
İstiklal Caddesi’nde 
bugün Meşher’in 
olduğu binada on 
yıla yakın faaliyet 
gösterdikten sonra, 
programımızı sanatın 
farklı disiplinlerini 
de içerecek şekilde 

days. As the pieces in the museum require special 
care, museum experts and conservators never stopped 
working when the museum was closed to visitation.

Throughout 2021, our visitors showed great interest in 
the “Motif” exhibition, which opened at the end of 2020 
as part of the 40th anniversary of the Sadberk Hanım 
Museum and will continue until mid-2022. The digital 
information boards with sensors, which work without 
touch, in the exhibition became instrumental in terms of 
pandemic measures. A virtual tour of the exhibition was 
shared on our website in 2021. Our digital exhibitions, 
which were put on Google Arts & Culture in previous 
years, were also available for online visitors. 

The Sadberk Hanım Museum had started a new 
museum building project in the historic shipyard in 
Haliç just before the COVID-19 pandemic, and 2021 
was taken up with the excitement of preparations 

Salgın nedeniyle gerçekleşen 
kapanmalar sonrasında müze ziyaretine 

daha istekli bir kitle oluştuğunu 
gördük, bizi şaşırtan oranda ziyaretçi 
aldık. İnsanlar hasret kaldıkları sanat 
ve kültür ortamlarına ilk etapta müze 

ziyareti yoluyla kavuştu. 
After the closures because of the pandemic, 

we see that people have been more 
enthusiastic about visiting a museum, and 

we have received surprising numbers of 
visitors. People initially reclaimed the arts 
and culture environment that they missed 

through museum visits.
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genişletmemizi 
sağlayacak bir anlayışla 
Grimshaw Architects 
tarafından tasarlanan 
yeni binamızı ziyarete 
açmanın heyecanını 
yaşıyorduk. Sergiler 
için farklı ölçeklerde 
altı galerisi; sahne 
sanatları, müzik, film, 
performans gibi sanatın 
çeşitli disiplinleri 
için özel olarak 
tasarlanmış salonları; 
ziyaretçilerimizin 
etkinliklerine açık 
atölyesi; kitabevi ve 
kütüphanesiyle çağdaş 
müzeciliğin gerektirdiği 
her türlü niteliğe sahip 
bu özel mekân ve 
ekip arkadaşlarımızın 
büyük bir gayret, 
özveri ve coşkuyla 
hayata geçirdiği yeni 
programımız, birdenbire 
bir düğmeye basılmış 
gibi, pandemi nedeniyle 
bekleme moduna geçti. Pek 
çok kurum gibi bizim de 
hazırlıksız yakalandığımız, 
belirsizliklerle dolu bir süreç 
oldu bu. 

Pandemi sanatın ve sanat 
kurumlarının işleyiş, 
erişilebilirlik ve ilişkilenme 
biçimlerini kaçınılmaz olarak 
etkileyip sekteye uğrattı. 
Günbegün değişen “yeni 
normal”ler karşısında sanat 
da kendi sürdürülebilirliğine 
yönelik tedbirler, yeni deneyim mecraları, farklı 
iletişim yöntemleri, altyapısal ve finansal çözümler 
aramak zorunda kalıyor. Neredeyse tüm müze ve sanat 
kurumlarının fiziksel erişime kapalı olduğu, tekrar 
açıldıktan sonra da ziyaret kurallarının değiştiği, 
ziyaretçi sayılarının nispeten azaldığı bu geçici 
dönemde, sanat etkinliklerinin çevrimiçi platformlara 
taşınması yönünde sarf edilen çabaya hep birlikte 
tanık olduk. Biz de konser gibi kalabalık etkinliklerde 
ziyaretçilerimizle yüz yüze buluşmaya ara vermek 
durumunda kalsak da binamızın kapılarının tamamen 
kapalı kaldığı sürenin uzamamasına özen gösterdik ve 

towards this new museum. Architectural 
design work, along with the design of 
museum displays, continued. As this was a 
long and challenging process in itself, when 
the pandemic conditions added to it, we 
inevitably operated through online platforms. 
We were able to hold many online meetings, 
which we could not have in person due to 
travel restrictions for the past two years, 
with our designers from British and German 

companies. Helping expedite our work process, this, 
in a sense, enabled us to use the pandemic period 
productively. The museum inventory of over 19,500 
pieces was translated into English, crosschecked by 
museum experts, and transferred to the “e-museum” 
platform. The e-museum was primarily aimed at the 
exhibition designers; however, it will be open to all our 
followers once we move to the new museum. 

emre baykal  When the pandemic started and Arter 
was closed, like many other art institutions, it had 
only been six months since we moved to our new 

building in Dolapdere. After having been situated 
at the building on İstiklal Street, which now houses 
Meşher, for almost ten years, we were excited to open 
our new premises, designed by Grimshaw Architects 
with a vision allowing us to expand our program to 
include different disciplines of art. This exclusive space 
has all the requirements of contemporary museology, 
including six exhibition galleries of different scales, 
halls specially designed for various art disciplines—such 
as performing arts, music, film, and performances—a 
studio which can be used by visitors to engage in 
production, a bookstore, and a library. Our new 
program that had been implemented with great effort, 
dedication, and enthusiasm by our colleagues suddenly 
came to a halt. This was a period full of uncertainties 
that caught us off guard, like many other institutions.

The pandemic inevitably affected and disrupted the 
modes of operation, accessibility, and association 
in the arts and art institutions. With a “new normal” 
changing every day, art has to explore measures to 
maintain its sustainability, new media of experience, 
different communication methods, and solutions 
for infrastructure and finances. We all witnessed the 
efforts to move art events onto online platforms in 
the tentative period when almost all museums and art 
institutions were closed to physical access and then 
reopened with changes in visitation rules and with 
relatively few visitors. Although we had to postpone 
meeting face-to-face with our visitors in crowded 
events such as concerts, we made a point not to 
prolong the period that our doors were kept closed, 
and new exhibition installations continued with 
necessary precautions during this time. Even in the 

yeni sergi kurulumları bu süreçte gerekli 
önlemlerle devam etti. Tamamen kapalı 
olduğumuz bu görece kısa dönemde dahi 
hızlıca adapte olarak birçok çevrimiçi 
deneyime imza attık, dijital platformlara 
sanatın yaygınlaşması açısından ayrı bir 
fırsat olarak bakmayı önemsedik. 

Bunlardan biraz bahsetmeden 
önce elbette, fiziksel mekândaki 
deneyimlenişine büyük önem ve öncelik 
veren bir kurum olduğumuzu ve dijital 
projeler geliştirirken programımızı bu 
anlamda gözden geçirerek, ancak uzun 
vadede anlamlı olacağını düşündüğümüz 
adımlar attığımızı not etmekte fayda var. 

Bu kapsamda ekip arkadaşlarımız pek 
çok etkinliğimizi son derece yaratıcı 
çözümlerle çevrimiçi formatlara uyarladı 
ve bunlara evden katılımı mümkün kılan yenilerini 
eklediler. Bu konuda Öğrenme Programı ekibimize 
ağırlıklı bir rol düştü. Örneğin çağdaş sanat 
seminerleri dizimizi, yorumlama etkinliklerini, çocuk 
ve yetişkin atölyelerini, rehberli sergi turlarımızı 
dijital ortama taşıyabildik ve “Evden Anlat” 
adında yeni bir çevrimiçi etkinlik serisi başlattık.  
Google Arts & Culture platformu üzerinden bazı 
sergilerimizi ve koleksiyonumuzdan seçtiğimiz iki 
yüzü aşkın yapıtı çevrimiçi paylaşıma açtık. Arter 
Koleksiyonu’ndaki video yapıtlardan, ekranlar 
aracılığıyla deneyimlenebilecek #evdeçal başlıklı 
bir seçki hazırlayıp, iki farklı edisyon hâlinde web 
sitemiz üzerinden erişim sağladık. Arter Yayınları 
kapsamında ilk e-kitabımız olan Claudia Mesch’in 
kaleme aldığı Joseph Beuys başlıklı yayını erişime 
açtık. Hibrit bir yeni düzende erişilebilirliğe de katkı 
sağlayan bu çevrimiçi programların bir kısmını bugün 
de sürdürmeye devam ediyoruz.

İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşulları dikkate 
alarak geliştirdiğimiz bu dijital etkinliklerin yanı 
sıra, fiziksel mekânda izleyicilerimizi ağırlayan sergi 
programımızı da kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. 
Pandeminin seyahat ve çalışma konusunda zorunlu 
kıldığı kısıtlamalar, programda Arter Koleksiyonu’na 
ağırlık verdiğimiz sergilere, dolayısıyla erişimimiz 
altında olan koleksiyonun potansiyelleri üzerindeki 
araştırmalarımızı derinleştirmemize de vesile oldu. 

şeyda çetin  Son yıllarda giderek artan dijital 
imkânlar çalışma pratiğimizde bazı değişikliklere 
yol açsa da sergiler açısından eserlerin orijinalini 
görüp deneyimlemenin, izleyiciyle sergi mekânında 

Günbegün değişen 
“yeni normal”ler 

karşısında sanat da kendi 
sürdürülebilirliğine 

yönelik tedbirler, yeni 
deneyim mecraları, farklı 

iletişim yöntemleri, 
altyapısal ve finansal 

çözümler aramak  
zorunda kalıyor. 

With a “new normal” 
changing every day, art 

has to explore measures to 
maintain its sustainability, 
new media of experience, 
different communication 

methods, and solutions for 
infrastructure and finances.
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buluşmanın özünü değiştirmemişti. Pandemi 
nedeniyle hiç beklenmedik bir şekilde galeri 
mekânında izleyiciyle buluşamayan sergilerimiz 
oldu. 2021 yılına geldiğimizde sergilerin yeniden 
fiziki olarak izleyicilerle buluşması büyük mutluluk. 
Meşher, 2021 yılını Sadberk Hanım Müzesi’nin 40. 
yılı vesilesiyle müzenin zengin koleksiyonundan 
bir seçkiyle karşıladı. Bu serginin çalışmaları 
en başından itibaren açılma-kapanma ortamına 
hazırlıklı, izleyiciyle hem fiziksel hem de çevrimiçi 
imkânlarla buluşacağımız şekilde planlandı. Bu 
dönemin faaliyetlerimize en büyük yansıması artık 
tüm sergileri aynı zamanda çevrimiçi ziyaret edilecek 
şekilde hazırlamamız oldu. Pandemi sürecinde 
başladığımız çevrimiçi etkinlikleri, tedbirler 
nedeniyle halen dijital ortamlarda devam ettiriyoruz. 
İzleyiciye ulaştığımız mecraları çeşitlendirmek 
üzere iş birlikleri geliştiriyoruz. Örneğin, “Ben Sen 
Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı” sergisi kapsamında 
çevrimiçi film izleme platformu MUBI ile yönetmen 
kadınların filmlerinden oluşan bir seçki hazırladık. 
Fiziki olarak Meşher’e gelemeyecek kişiler için 
içerikler geliştirmek hem sergileme yöntemlerine 

daha farklı yaklaşmamızı hem de faaliyetlerimizin 
daha kapsayıcı olmasını sağlıyor.

vkv Pandemi sürecinin sanat üretimine veya sanata 
erişime nasıl yansıdığını gözlemliyorsunuz?

lg  Salgın nedeniyle gerçekleşen kapanmalar 
sonrasında müze ziyaretine daha istekli bir kitle 
oluştuğunu gördük, bizi şaşırtan oranda ziyaretçi 
aldık. İnsanlar hasret kaldıkları sanat ve kültür 
ortamlarına ilk etapta müze ziyareti yoluyla kavuştu. 
Eserlerle buluşmanın yanı sıra müzeyi bir sosyalleşme 
mekânı olarak da gördüler. 

2020 yılının Mart ayına kadar müzede yoğun 
eğitim programları yapıyorduk, çok sayıda öğrenci 
geliyordu. Salgın en çok bu programları engelledi. 
Önümüzdeki dönemde yeni eğitim programları için 
okullar ve kurumlarla iş birliği oluşturmaya başladık. 
Dijital dönüşüm çağında, eserlerin fiziksel olarak 
görülebildiği bir müze eğitimini önemsiyoruz. Dijital 
dönüşümün kaçınılmaz olduğunu ve bu konuda çok 
donanımlı olunması gerektiğini iyice idrak ettik. 
Ancak biz müzeciler,  mutlaka eserle doğrudan ilişki 
kurarak bilgi alınmasını, eserin zevkle izlenmesini, 
estetik anlayışımızı ve beğenilerimizi geliştirmesini 
önemli buluruz.  Salgın sürecinde insanların buna 
ihtiyaç duyduklarını ve müzeye geldiklerini görmek, 
bu yaklaşımımızın doğru ve gerekli 
olduğunu bir kez daha kanıtladı.

eb  Pandeminin dayattığı zorluk ve 
kısıtlamaların hem sanatsal üretimi 
hem de sanatın sergilenme ve 
deneyimlenme biçimlerini güçleştirdiği 
muhakkak. Çağdaş sanatın çoğu kez iş 
birliklerine, birlikte üretmeye, katılıma 
açık yapısı daha zor ve ağır işler hâle 
geldi. Son iki yıl boyunca Arter’deki 
etkinliklerimizi gerçekleştirirken bunu 
birebir gözlemleyip tecrübe ettik. Bir 
yandan sanatçıların pratikleri zorlaşıp 
yalnızlaşırken, öte yandan sanatsal 
üretimi görünür kılacak olan sergilerin 
hazırlık ve sunum süreçleri de farklı 
iletişim biçimleri, yeni lojistik çözümler 
gerektirmeye başladı. Tüm sanat 
profesyonelleri olarak üretim ve erişim 
konusunda yeni çözüm ve dengeler 
aradığımız bir sürecin içindeyiz. Olumlu 
tarafından bakarsak, bu dönemde 
edindiğimiz tecrübelerin, hayatın normal 
seyrine döndüğü zamanlar için de anlamlı 
ve kıymetli olacağını söyleyebilirim.

online through the Google Arts & Culture platform. 
A selection of video works from Arter’s collection 
that can be experienced through the screen, entitled 
#playathome, was published on our website in two 
separate editions. As part of Arter Publications, our first 
e-book, Joseph Beuys by Claudia Mesch, is available with 
open access. Some of these online programs, which 
enhance accessibility within the new hybrid model, 
continue today as well.

In addition to these digital events, developed under 
the extraordinary conditions we are in, our exhibition 
program continues, welcoming visitors in the physical 
space. The restrictions imposed by the pandemic on 
travel and work resulted in the curation of exhibitions 
concentrated on Arter’s collection, enabling us 
to deepen our research into the potentials of the 
collection that we have access to.

şeyda çetİn  While the increasing digital 
opportunities of the recent years caused some 
changes in the way we work, in terms of exhibitions, it 
did not change the essence of seeing and experiencing 
a work of art and meeting the visitor in the exhibition 
space. Due to the pandemic, we suddenly had 
exhibitions in the galleries that could not be visited. 
It was a great pleasure when exhibitions could be 
visited physically again in 2021. Meşher started 2021 

Fiziki olarak Meşher’e 
gelemeyecek kişiler için 

içerikler geliştirmek 
hem sergileme 

yöntemlerine daha farklı 
yaklaşmamızı hem de 
faaliyetlerimizin daha 

kapsayıcı olmasını 
sağlıyor. 

Developing content 
for those who cannot 

physically come to Meşher 
both facilitates a different 

approach towards 
exhibition methods and 
enables our activities to 
become more inclusive.

short period when we were closed, we adapted quickly, 
building many online experiences. We approached 
digital platforms as an opportunity to expand the 
venues for art.   

Before going into details about these, I have to 
emphasize that, as an institution valuing and 
prioritizing the experience of physical space, while 
developing digital projects, we reviewed our program 
and took steps only if we believed they would be 
meaningful in the long term.

Within this scope, our colleagues used very 
creative solutions to adapt many of our events to 
online formats, adding extra activities for remote 
participation. Arter’s Learning Program team had an 
important role in this. For example, we were able to 
carry our contemporary art seminars, interpretation 
events, adult’s and children’s workshops, and guided 
exhibition tours onto digital platforms, as well as 
starting a new online format entitled “Show and Tell 
from Home.” We shared some of our exhibitions 
and over two hundred works from our collection 
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şç  Pandeminin ilk yılı bir acil durum uygulamasıydı 
her kurum için. Bu acil durum içerisinde yapılan en 
anlamlı faaliyetler arasında arşivlerin dijital olarak 
erişime açılması yer alıyor. Meşher’de ağırlıklı olarak 
araştırmaya dayalı sergiler hazırladığımız için bizim 
açımızdan kaynaklara ulaşabilmek mühim bir konu. 
Özellikle Ekim 2021’de açtığımız “Ben-Sen-Onlar: 
Sanatçı Kadınların Yüzyılı” sergisinin araştırma 
süreci, pandeminin zirvede olduğu döneme denk 
geldi. Kütüphanelerin çoğunun kapalı olduğu, 
bazı kurumsal arşivlere erişimin sınırlandırıldığı 
bu dönemde, araştırmayı ağırlıklı olarak çevrimiçi 
gerçekleştirmek durumundaydık. Bu durumun 

with an exhibition consisting of a selection from 
the rich collection of the Sadberk Hanım Museum 
on the occasion of the museum’s 40th anniversary. 
From the very beginning, this exhibition was planned 
in preparation for any closures in a way that visitors 
could access it both physically and online. The biggest 
impact of this period on our activities has been the 
fact that we now prepare all exhibitions to be visited 
online as well. The online events we started during 
the pandemic continue on digital platforms due to 
health precautions. We are establishing collaborations 
to diversify the channels through which we reach 
audiences. An example of such a collaboration is 

the selection of films by 
women directors that we 
put together with MUBI, 
an online film streaming 
platform, as part of the 
“I-You-They: A Century of 
Artist Women” exhibition. 
Developing content 
for those who cannot 
physically come to Meşher 
both facilitates a different 
approach towards 
exhibition methods and 
enables our activities to 
become more inclusive. 

vkv  In what ways do you see 
the pandemic period reflected 
in art production and access 
to art?

lg  After the closures 
because of the pandemic, 
we see that people have 
been more enthusiastic 
about visiting a museum, 
and we have received 
surprising numbers of 
visitors. People initially 
reclaimed the arts and 
culture environment 
that they missed through 
museum visits. Besides 
viewing the works, they 
perceived the museum as a 
place for socializing. 

In the museum, we used to 
have an intense education 
program receiving many 
students until March 2020. 

olumlu yansımalarından biri, Mısır’da, Kahire’deki 
bir arşivde ressam Muide Esad’ın yaklaşık yüz 
yıl önce bir gazetede yayımlanmış fotoğrafına 
ulaşmamız oldu. Hakkında çok az bilgi bulunan 
sanatçının yüzünü görmek hepimiz için çok 
heyecan vericiydi. Pandemi süreci hem arşivleri 
dijitalleştirme çalışmalarının önemini yeniden 
kanıtladı hem de bu çalışmaları hızlandırdı. ■

The pandemic affected these programs the most. We 
are collaborating with schools and institutions for new 
education programs in the upcoming semester. In this 
age of digital transformation, we focus on a museum 
education where works are physically observed. As 
much as we thoroughly comprehended that digital 
transformation is inevitable and that we need to be 
well equipped, we, museum experts, find a direct 
relationship with the work important, enjoying it and 
letting it expand our taste and conception of aesthetics. 
Seeing that people came to the museum with this 
need during the pandemic proved once again that our 
approach is accurate and essential.

eb  The challenges and restrictions imposed by the 
pandemic complicated both artistic production 
and how art is exhibited and experienced. The 
nature of contemporary art, which is often open to 
collaborations, producing together, and participation, 
has become more challenging and cumbersome to 
operate. During our events at Arter in the last two 
years, we observed and experienced this acutely. On 
the one hand, artistic practice became difficult and 
lonely, and on the other hand, the preparation and 
presentation processes of the exhibitions required 
different communication forms and new logistical 
solutions. As art professionals, we are searching for new 
solutions and equilibriums in terms of production and 
access. On the positive side, it is possible to say that 
the experiences of these times will be meaningful and 
valuable when life returns to its normal course.  

şç  The first year of the pandemic was a state of 
emergency response for every institution. Among the 
most substantial activities of this emergency state 
was opening archives to digital access. At Meşher, we 
mainly curate exhibitions based on research, and we 
need to have access to various sources. The research 
process for the exhibition “I-You-They: A Century of 
Artist Women,” which opened in October 2021, in 
particular, coincided with the peak of the pandemic. 
During this time, when most of the libraries were 
closed and some institutional archives restricted 
access, we had to rely heavily on online research. As 
a positive reflection of this, for example, we were 
able to find Muide Esad’s photograph, published in a 
newspaper almost a century ago in an archive in Cairo, 
Egypt. It was very exciting for us to see the face of this 
artist about whom very little is known. The pandemic 
has both proven the importance of digitizing archives 
and accelerated this process. ■ 
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Engin Akyürek
Koç Üniversitesi – Stavros Niarchos Vakfı  
Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi Direktörü 
Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Engin Akyürek, lisans öğrenimini Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde 
tamamlamış; yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul 
Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden almıştır. Vehbi Koç Vakfı 
ve Johns Hopkins Üniversitesi’nden aldığı bursla Johns Hopkins 
Üniversitesi’nde doktora çalışmasına devam eden Prof. Dr. Akyürek, 
daha sonra Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) verdiği doktora 
sonrası yurtdışı araştırma bursuyla Illinois Üniversitesi’nde misafir 
öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 1998–2014 yılları arasında İstanbul 
Üniversitesi Bizans Sanatı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak 
çalışmıştır. 2015 yılında Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi 
Bölümü’ne katılmış, aynı yıl Koç Üniversitesi – Stavros Niarchos Vakfı 
Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi’nin kuruluşunda yer 
almıştır.

Engin Akyürek  
Director, Koç University – Stavros Niarchos Foundation Center  
for Late Antique and Byzantine Studies 
Professor of Archaeology and Art History, Koç University

Prof. Engin Akyürek completed an undergraduate degree at Middle 
East Technical University’s Department of Political Science and Public 
Administration and received master’s and doctorate degrees at Istanbul 
University’s Department of Art History. Continuing his post-doctoral 
studies at John Hopkins University with a scholarship from this university 
and the Vehbi Koç Foundation, Prof. Akyürek was a visiting professor 
at the University of Illinois with a research scholarship granted by the 
Turkish Academy of Sciences (TÜBA). He was a faculty member at Istanbul 
University’s Department of Byzantine Art from 1998 to 2014. In 2015, 
he joined Koç University’s Department of Archaeology and Art History, 
acting as the founding director of the Koç University – Stavros Niarchos 
Foundation Center for Late Antique and Byzantine Studies. 

Emre Baykal
Arter Başküratörü

Emre Baykal, 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngiliz 
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuştur. Anons 
Plastik Sanatlar Dergisi’nde editör, İstanbul Bienali’nde 
direktör yardımcısı ve direktör, santralistanbul’da 
ise sergiler direktörü olarak çalışmıştır. 2008 yılında 
sergiler direktörü ve küratör olarak çalışmaya başladığı 
Arter’de, 2016 yılından beri başküratördür. 2013 yılında 
Venedik Bienali 55. Uluslararası Sanat Sergisi’nde 
Türkiye Pavyonu’nun küratörlüğünü yapmıştır. Yurt 
içinde ve dışında çeşitli sergilerin küratörlüğünü 
yapmış, pek çok yayının ve sergi kataloğunun 
hazırlanmasına katkıda bulunmuştur.

Emre Baykal 
Chief Curator, Arter

Emre Baykal graduated from Boğaziçi University’s 
Department of English Language and Literature in 1991. He 
served as editor at Anons Journal of Plastic Arts, assistant 
director and director at the Istanbul Biennial, and director 
of exhibitions at santralistanbul. He has been working 
as exhibitions director and curator at Arter since 2008, 
becoming chief curator in 2016. In 2013, he curated the 
Pavilion of Turkey at the Venice Biennale 55th International 
Art Exhibition. He has also curated various exhibitions at 
different institutions at home and abroad and contributed 
to many publications and exhibition catalogs.

Lale Görünür
Sadberk Hanım Müzesi  
Kıdemli Küratörü

Dr. Lale Görünür, 1992 yılında Mimar 
Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi 
Bölümü’nden mezun olmuş; İstanbul 
Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi Anabilim 
Dalı’ndan 1996 yılında yüksek lisans, 2006 
yılında doktora derecelerini almıştır. 1993-
1994 yılları arasında Türkiye Ekonomik 
ve Toplumsal Tarih Vakfı’nda çalışan 
Dr. Görünür, 1995 yılından beri Sadberk 
Hanım Müzesi’nde çalışmaktadır. Çok 
sayıda serginin küratörlüğünü yapmış ve 
kataloglarını hazırlamıştır.

Lale Görünür 
Senior Curator, Sadberk Hanım Museum

Dr. Lale Görünür graduated from Mimar Sinan 
University’s Department of Art History in 1992 
and received master’s (1996) and doctorate 
(2006) degrees from Istanbul Technical 
University’s Department of Art History. She 
worked at the Turkish Economic and Social 
History Foundation between 1993 and 1994. 
Dr. Görünür has been working at the Sadberk 
Hanım Museum since 1995 and has curated 
many exhibitions and prepared their catalogs.

Şeyda Çetin
Meşher Küratörü

Şeyda Çetin, Marmara Üniversitesi Ekonomi 
Bölümü’nden mezun olmuş; yüksek lisans derecesini 
Katalonya Uluslararası Üniversitesi’nden (UIC 
Barcelona) kültür yönetimi alanında almıştır.  
2009-2011 yıllarında, aralarında IFACCA’nın 
(Uluslararası Sanat Konseyleri ve Kültür 
Ajansları Federasyonu) da bulunduğu uluslararası 
kurumların projelerinin yanı sıra SALT ve Sakıp 
Sabancı Müzesi’nin iletişim çalışmalarında 
görev almıştır. 2012’de Uluslararası Müzeler 
Konseyi (ICOM) Modern Sanat Müzeleri 
ve Koleksiyonları Uluslararası Komitesi’nin 
İstanbul’da gerçekleştirilen yıllık konferansının 
koordinatörlüğünü üstlenmiştir. 2013-2019 yılları 
arasında Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri 
Araştırma Merkezi’nde galeri küratörü olarak 
çalışmış, sergi yayınları ve etkinliklerinin 
hazırlanmasında rol almıştır. Kuruluşundan bu yana 
Meşher’de küratör olarak sergi ve yayınların hazırlığı 
üzerine çalışmaktadır.

Şeyda Çetin  
Curator, Meşher

Şeyda Çetin graduated from Marmara University’s 
Department of Economics and received a master’s 
degree in cultural management from UIC Barcelona. 
Between 2009 and 2011, she took part in the 
communication work at SALT and Sakıp Sabancı 
Museum, as well as the projects of international 
institutions, including the International Federation 
of Arts Councils and Culture Agencies. In 2012, she 
was the coordinator of the annual conference of the 
International Committee of Modern Art Museums and 
Collections of the International Council of Museums 
held in Istanbul. Between 2013 and 2019, she worked  
as a gallery curator at the Koç University Research 
Center for Anatolian Civilizations and took part in 
preparing exhibition publications and events. Since  
its establishment, she has been working as a curator  
at Meşher.
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Sadberk Hanım Müzesi’ne
Uluslararası Hibe
International Grant to the 
Sadberk Hanım Museum

Sadberk Hanım Müzesi, 
koleksiyonunda bulunan on üç  
el yazması ve tezhipli hat eseri için 
hazırlanan konservasyon projesiyle, 
Bank of America’nın her sene verdiği, 
uluslararası öneme sahip Sanat 
Eserlerini Koruma Projesi 2021 
(Art Conservation Project 2021) 
hibesini almaya hak kazandı. Proje 
kapsamında, Selçuklu ve Osmanlı 
dönemi tezhipli el yazmalarının 
oldukça nadir örneklerinden on üç 
eserin detaylı analizi ve restorasyonu 
yapılacak, eserlerin sergilenmesi ve 
yayımlanması sağlanacak. 

1

2

The Sadberk Hanım Museum received the 
internationally recognized Bank of America Art 
Conservation Project grant with a conservation 
project for thirteen calligraphic works and illuminated 
manuscripts from its collection. The project will cover 
the detailed analysis, restoration, exhibition, and 
publication of thirteen exquisite examples of Seljuk 
and Ottoman calligraphy.

1, 2  kur’ân-ı kerîm’in 21. 
cüzü twenty-first cüz of a 
koran, 1150 – 1250, anadolu 
selçuklu anatolian seljuk 
3  kasîdetü’l bürde, 
rebîyülâhır 898’de (ocak-
şubat 1493) muhtemelen 
kahire’de kopya edilmiştir 
copied in ah rabi’al-akhir 
898 (january-february 1493) 
probably in cairo  

1

2

3
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Sadberk Hanım Müzesi
Sadberk Hanım Museum

Sadberk Hanım Müzesi 14 Ekim 1980 tarihinde Sarıyer, Büyükdere’deki Azaryan Yalısı’nda, Vehbi Koç’un eşi 
Sadberk Koç’un anısına, kişisel koleksiyonunu sergilemek üzere açıldı. Daha sonra 1983 yılında yalının yanındaki 
bina da satın alınıp restore edilerek “Sevgi Gönül Binası” adıyla 1988 yılında Müze alanına katıldı. Bugün Müzenin 
bünyesinde 19.500’i aşkın eser bulunuyor. Koleksiyonunda MÖ 6000’li yıllardan Bizans dönemi sonuna kadar 
Anadolu’da yaşamış uygarlıklara ait arkeolojik eserlerin yanı sıra ağırlıklı olarak Osmanlı dönemine ait dokumalar, 
kıyafetler, işlemeler, el yazmaları ve seramikler içeren Türk ve İslam eserleri yer alıyor. Sadberk Hanım Müzesi’nin 
zengin koleksiyonları, dönemsel sergiler ve sergi yayınlarıyla sanatseverlere sunuluyor. Çocuklara yönelik eğitim 
çalışmaları da müzenin önemli faaliyetleri arasında yer alıyor. ■

The Sadberk Hanım Museum was initially founded to exhibit the private collection of Sadberk Koç, wife of Vehbi 
Koç; it opened on 14 October 1980 within the Azaryan Mansion in Sarıyer, Istanbul, and the adjoining Sevgi Gönül 
Wing, acquired in 1983 and subsequently restored, opened in 1988. Its inventory of over 19,500 items includes 
archaeological artifacts of Anatolian cultures and civilizations from the 6th millennium BC through the Byzantine 
era, as well as Islamic artifacts, predominantly from the Ottoman period, such as woven textiles, garments, 
embroideries, manuscripts, and ceramics. Regular exhibitions and exhibition catalogs introduce its rich collections to 
the public. Educational programs for children also constitute an important part of the museum’s activities. ■

direktör   
dırector
Hülya Bilgi

Büyükdere Mah. Piyasa Caddesi No. 25-29 
Sarıyer / İstanbul t 0212 242 3813-14
sadberkhanimmuzesi.org.tr

Bi̇r Bakışta
At a Glance

Projedeki erken tarihli eserler arasında bir Kur’ân-ı Kerîm’e ait olan 
ancak hepsi farklı numaralarda kayıtlı beş cüz, Bakara suresinden 
ayetlerin yer aldığı bir başka cüz ve dinî edebiyatın önemli eserlerinden 
biri olan Kasîdetü’l-Bürde bulunmaktadır. Diğer eserler 17. ve 19. 
yüzyıllar arasında Osmanlı döneminin önemli hattat ve müzehhipleri 
tarafından hazırlanmış bir Kur’ân-ı Kerîm, dua kitapları ve çiçek 
albümüdür. Çiçek albümü hariç diğer eserlerin ketebesi mevcut 
olup bu eserler, Osmanlı hat sanatının eriştiği yüksek seviyeyi gözler 
önüne seren nadir eserlerdir. Sadberk Hanım Müzesi bu projeyi 
hayata geçirerek yalnızca nadide hat eserlerini korumakla kalmayıp 
düzenleyeceği etkinliklerle kültür mirasının ve sanat eserlerinin 
korunmasının önemini aşılamaya ve bu doğrultuda kamu bilincini 
artırmaya katkıda bulunacaktır. ■

Among the early calligraphic works 
chosen for the project are five 
Koran sections belonging to the 
same Koran (though all registered 
under different numbers), another 
Koran section containing verses 
from Surah Baqara, and a Kasidetü’l-
Bürde, an essential work of religious 
literature. Dating from the 17th to 
19th centuries, other works include 
a Koran, prayer books, and a flower 
album prepared by prominent 
Ottoman calligraphers and 
illuminators. Except for the flower 
album, all these manuscripts have 
colophons, and they are among 
the rare artful books that reveal 
the apex that Ottoman calligraphy 
reached. With this project, the 
Sadberk Hanım Museum will 
not only protect the precious 
calligraphy works but also, through 
organizing events, will contribute 
to promoting the importance of 
the protection of cultural heritage 
and works of art and to increasing 
public awareness of this issue. ■

4  dua mecmuası prayer anthology, 
edirne sultan murad camii imamı 
hâfız mehmed b. hâfız ibrahim 
el-mevlevî hattıyla cuma günü 
evâil-i zilkâde 1183’te (2 mart 
1770) yazılmıştır. müzehhibi: 
mustafa vehbî edirnevî copied 
by hafız mehmed b. hafız ibrahim 
el-mevlevi, imam of sultan murad 
mosque in edirne on the first 
friday of zul-qa‘dah 1183 (2 march 
1770). illuminated by mustafa vehbi 
edirnevi
5  delâ’ilü’l-hayrât, 1756-57, derviş 
ali tâlibzâde hattıyla yazılmıştır 
copied by derviş ali talibzade  
6  tezhipli, el yazması kitap 
restorasyonu the restoration of 
illuminated manuscript

5

6

4
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7  murakka album, şeyh hamdullah hattıyla 901’de 
(1495-96) dârü’l feth-i kostantiniyye’de yazılmıştır 
calligraphy by şeyh hamdullah, ah 901 (1495-96), 
darü’l-feth-i kostantiniyye (istanbul), 6 satır lines, 
2 kıt’a kıt’as, sülüs ve nesih hat thuluth and naskh 
hands, âharlı kâğıt, siyah mürekkep, altın, renkli 
boyalar sized paper, black ink, gold, paints 
8  kıt’a, hamdullah imzalıdır. 1500 civarı calligraphy 
signed hamdullah. c. 1500, 6 satır lines, sülüs ve 
nesih hat thuluth and naskh hands, âharlı kâğıt, 
siyah mürekkep, altın, renkli boyalar sized paper, 
black ink, gold, paints of various colors 

7

8

SADBERK HANIM MÜZESİ SERGİLERİ 2021
SADBERK HANIM MUSEUM EXHIBITIONS

Sadberk Hanım Müzesi’nin 2020 yılındaki 40. kuruluş yıldönümünde 
açtığı “Motif” sergisi, koleksiyonundan 466 eserden seçilmiş 500’e 
yakın motifi sunuyor. Sergide motifler beş konu altında toplanıyor: 
dünya ve evren algısı (“Yaşam ve Güç”); doğa sahneleri ve bitkilerin 
dünyası (“Doğa”); insanın kendi imgesini ve hayvan figürlerini 
sanata aktarması (“Figürlü Bezeme”); büyük ve görkemli bir sistemin 
kurallarının sanat yoluyla tekrarı (“Düzen ve Uyum”); insanın mekânlar 
kurarak çevresini şekillendirmesi (“Mekân”). Ortalama dikkatten 
kaçabilecek, çok farklı coğrafyalarda birbirleriyle karşılaşmış farklı 
kültürlere ait yüzlerce motifi görünür hâle getiren sergi, izleyiciyi 
tarihsel motiflerin anlattıklarıyla entelektüel bir bağ kurmaya davet 
ediyor. Anadolu merkez olmak üzere Türkiye’nin Doğu ve Batı’yla ne 
kadar bütünleşik olduğunu sezdiriyor. Sergi hem sanat tarihi hem de 
güncel sanat çevreleriyle motifleri paylaşmayı ve yaratıcılıkta kurallar, 
esinlenme, çağrışım gibi birçok konunun gözden geçirilmesine zemin 
hazırlamayı amaçlıyor. Aynı zamanda motifleri dijital çağın görselliğiyle 
harmanlama imkânlarına dikkat çekiyor. ■

The Sadberk Hanım Museum’s 40th anniversary exhibition “Motif,” which 
opened in 2020, presents around 500 motifs from 466 selected objects 
from its collection. The exhibit groups motifs under five concepts: 

perception of the 
world and the 
universe (“Life and 
Power”); scenes of 
nature and the world 
of plants (“Nature”); 
images of human 
beings and animals 
in art (“Figurative 
Decoration”); 
expression in art 
of the principles 
governing a large 
and majestic 
system (“Order and 
Harmony”); and 
the ways in which 
people shape their 

surroundings (“Space”). Bringing together historical motifs which could 
otherwise go unnoticed from different cultures that have encountered 
one another in very different regions, the exhibition invites visitors to 
establish a connection with what these historical motifs have to say. 
It suggests the close connection of Turkey, with Anatolia at its center, 
to the East and West. The exhibition aims to share the story of motifs 
with both art history and contemporary art circles and sets the scene 
for a fresh look at subjects such as rules, inspiration, and evocation in 
creativity. It also draws attention to the possibilities of combining motifs 
with the visuality of the digital age. ■

9 Kasım November 2020    
31 Mayıs May 2022

Motif, Sadberk Hanım 
Müzesi Koleksiyonundan  

Motif, from the Sadberk Hanım 
Museum Collection

Osmanlı hat sanatının kurucusu, Fatih Sultan Mehmed ve 
Sultan II. Bayezid dönemlerinin büyük hattatı Şeyh Hamdullah, 
ölümünün 500. yılında Sakıp Sabancı Müzesi’nde bir sergiyle anıldı. Sergide 
Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi 
ile Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Ekrem Hakkı Ayverdi Koleksiyonu’ndan seçme 
eserler yer aldı. 15. yüzyılın ikinci yarısı ve 16. yüzyılın ilk yarısında üretilmiş nadir el yazması 
kitaplar, Kur’an-ı Kerîm nüshaları, kıtalar ve albümler ziyaretçilere sunuldu. Sadberk Hanım 
Müzesi, koleksiyonunda yer alan Şeyh Hamdullah ketebeli iki kıta ve bir murakkayla sergiye 
katkıda bulundu. ■

Şeyh Hamdullah, the founder of Ottoman calligraphy and the great calligrapher of Sultan Mehmed 
the Conquerer and Bayezid II’s times, was commemorated with an exhibition by Sakıp Sabancı 
Museum on the 500th anniversary of his death. Featuring selected works from the Sakıp Sabancı 
Museum, the Museum of Turkish and Islamic Arts in Istanbul, Sadberk Hanım Museum, and 
Kubbealtı Academy Culture and Art Foundation Ekrem Hakkı Ayverdi Collection, the exhibition 
displayed rare manuscripts, copies of the Koran, cuttings (kıt’a), and albums (murakka) from the late 
15th and early 16th centuries. The Sadberk Hanım Museum contributed to the exhibition with two 
kıt’a and a murakka bearing the colophon of Şeyh Hamdullah from its collection. ■

1 Aralık December 2020    
30 Eylül September 2021

Ölümünün 500. Yılında 
Şeyh Hamdullah  

Şeyh Hamdullah on the 
500th Anniversary 

of His Death
yer location   

Sakıp Sabancı Müzesi 
Sakıp Sabancı Museum
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9  sultan ıı. abdülhamidʼe 
ait seyahat tıraş takımı, 
gümüş, altın, fildişi shaving 
set for travel belonging 
to sultan abdülhamİd ii, 
silver, gold, ivory, 19. 
yüzyılın sonu late 19th 
century, avrupa europe 
10  gemi kandili, tombak 
ship’s lantern, gilt copper, 
16. yüzyılın sonu late 16th 
century, osmanlı ottoman 
11  kadın figürini, kemik 
female figurine, bone, roma 
dönemi, ms 3. Yüzyıl roman 
period, 3rd century ad

9

Sadberk Hanım Müzesi’nin 40. 
yılı etkinlikleri çerçevesinde sanat 
galerisi Meşher iş birliğinde  açılan, 
küratörlüğünü Sadberk Hanım Müzesi 
Direktörü Hülya Bilgi’nin yaptığı “Mâziyi 
Korumak” adlı sergi, ziyaretçileri binlerce 
yıllık bir zaman yolculuğuna çıkarıp 
Anadolu uygarlıklarının ve Osmanlı 
sanatının en seçkin örneklerini sundu. 
(Ayrıca bkz. s. 168) ■

The exhibition “Preserving the Past” 
was part of a series of events organized 
in celebration of the Sadberk Hanım 
Museum’s 40th anniversary. Curated by the 
director of the Sadberk Hanım Museum 
Hülya Bilgi, the exhibition took visitors on 
a journey back through thousands of years, 
presenting them with exquisite examples of 
artifacts created by Anatolian civilizations 
and the Ottomans. (See also p. 168) ■

16 Aralık December 2020    
1 Ağustos August 2021

Mâziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi’nden Bir Seçki  
Preserving the Past: A Selection from the Sadberk Hanım Museum

yer location   
Meşher

SADBERK HANIM MÜZESİ SERGİLERİ 2021
SADBERK HANIM MUSEUM EXHIBITIONS

Sadberk Hanım Müzesi, bebek kavramını 
ve tarih öncesinden bu yana bebeklerin 
kullanım amaçlarını ele alan, İstanbul 
Rahmi M. Koç Müzesi’ndeki sergiye 
koleksiyonundan eserlerle katkıda 
bulundu. Sergide Antik Çağ’dan günümüze, 
18. yüzyılın ahşap bebeklerinden 
Anadolu’nun bez bebeklerine, Asya 
ve Afrika inanç bebeklerinden moda 
bebeklerine, Uzakdoğu’nun ipek 
elbiseli festival bebeklerine kadar çeşitli 
örnekler yer aldı. Sadberk Hanım Müzesi 
sergiye Helenistik Dönem’den ve Roma 
Dönemi’nden üç pişmiş toprak figürin, 
bir kukla, bir kemik figürin ve 20. yüzyılda 
Zehra Müfit Saner tarafından yapılmış yedi 
adet kitre bebekle katıldı. ■

The Sadberk Hanım Museum contributed 
works of art from its collection to the 
Istanbul Rahmi M. Koç Museum’s exhibition 
focusing on the concept of dolls and their 
usage since prehistory. Various examples 
were on display in the exhibition from 
ancient times to the present, from wooden 
dolls of the 18th century to rag dolls of 
Anatolia, and from Asian and African faith 
dolls to fashion dolls and festival dolls in 
silk dresses from the Far East. The Sadberk 
Hanım Museum contributed three terracotta 
figurines, a puppet, a bone figurine from the 
Hellenistic and Roman periods, and seven 
tragacanth dolls made by Zehra Müfit Saner 
in the 20th century. ■

28 Eylül September 2021    
9 Mayıs May 2022

Dünya Bebekleri Sergisi  
Dolls Exhibition

yer location   
İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi  
Istanbul Rahmi M. Koç Museum

10

11
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Sadberk Hanım Müzesi, yenilenen 
Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) Müzik 
Platformu’nda müzik tarihimizin önemli 
sanatçılarına yer verilen “Ustalara Saygı” 
sergisine, koleksiyonundan Münir Nureddin 
Selçuk’a ait frak takımı ve mikrofonla katkıda 
bulundu. 29 Ekim 2021 tarihinde ziyarete 
açılan sergide ayrıca Klasik Türk Müziği, Türk 
Halk Müziği ve Klasik Batı Müziği gelenekleri 
içerisinde üreterek dünyaya açılmış veya bu 
müzik türlerinin kurumsallaşmasında önemli 
bir rol oynamış sanatçılardan Ahmed Adnan 
Saygun, Alâeddin Yavaşca, Âşık Veysel, Leyla 
Gencer ve Şerif Muhiddin Targan’a yer verildi. ■

The Sadberk Hanım Museum contributed to 
the “Respect to Masters” exhibition, opened to 
visitors on 29 October 2021 at the renovated 
Atatürk Cultural Center’s Music Platform and 
which featured prominent artists of music 
history, with the frock coat and the microphone 
of Münir Nureddin Selçuk from its collection. 
The exhibition also featured the masters Ahmed 
Adnan Saygun, Alâeddin Yavaşca, Âşık Veysel, 
Leyla Gencer, and Şerif Muhiddin Targan, among 
others, who reached the world with their 
productions under the traditions of Classical 
Turkish Music, Turkish Folk Music, and Classical 
Western Music or who played an important role 
in the institutionalization of these music genres. ■

29 Ekim October 2021   

Ustalara Saygı  
Respect to Masters

yer location   
AKM Müzik Platformu   

AKM Music Platform

“Sadberk Hanım Müzesi’nde, Ağustos 2021’de bir hafta boyunca 
gönüllü olarak araştırma yaptım.  Müze koleksiyonlarını tanıdım; 

müzenin işleyişine, restorasyon ve muhafaza çalışmalarına 
tanıklık ettim. Sergi kataloglarından, birincil kaynaklardan ve 

akademik tezlerden yararlanarak 19. yüzyılda kına gecesi, gelin 
hamamı ve damat tıraşı âdetleri üzerine araştırmalar yaptım;  

gelin hamamı hakkında bir bilgilendirme yazısı derledim.  
Çok mutlu olduğum ve bugün derslerimde kullandığım birçok  

yeti kazandığım bir hafta geçirdim.”  
“I volunteered to research for a week in August 2021 at the Sadberk 

Hanım Museum, where I learned about the Museum’s collections and 
witnessed the operation of the museum and the works of restoration 

and preservation. I conducted research on henna night, bridal bath, and 
groom shaving customs in the 19th century, using exhibition catalogs, 
primary sources, and academic theses, and I compiled an information 

piece on bridal baths. I had a delightful week, acquiring many skills  
that I use today in my classes.”   

Alp Uçar, Koç Okulu 12. sınıf öğrencisi The Koç School 12th grade student
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KISA HABERLER 2021
NEWS IN BRIEF

YENİ SADBERK HANIM MÜZESİ  
HALİÇ KIYISINDA BİZLERLE BULUŞACAK
Sadberk Hanım Müzesi, Haliç’te başlatılan Tersane İstanbul projesinin kalbindeki yeni 
yerinde, eşsiz koleksiyonuna yakışır dünya standartlarında bir sanat ve kültür kurumu 
olmaya hazırlanıyor. Yeni müze; sergileme, koruma, araştırma ve eğitim faaliyetlerini 
geliştirerek zengin ve dinamik bir kültürel merkeze dönüşecek. İngiliz firması Grimshaw 
Architects tarafından tasarlanan müze kompleksini oluşturan iki bina ve iki peyzaj alanı, 
tarihî bağlam ve kamusal alan içinde uygun bir duyarlılıkla yerleştirilecek. 19. yüzyıldan 
kalma mevcut endüstriyel yapı, tarihî siluetin ayırt edilebileceği şekilde ancak birleştirici 
ve çağdaş bir yaklaşımla aslına sadık kalınarak tamamlanacak. Dinamik cephesi ve gece 
görünümüyle Tersane İstanbul projesinin batısında bulunan yeni Sadberk Hanım Müzesi; 
Sevgi Gönül Binası, Rahmi Koç Galerisi, çok fonksiyonlu oditoryumu ve kütüphanesiyle çok 
katmanlı zengin bir kültürel program sunacak. ■

THE NEW SADBERK HANIM MUSEUM  
WILL MEET US ON THE SHORE OF THE GOLDEN HORN
Befitting its unique collection, the Sadberk Hanım Museum is getting ready to becoming a 
new world-class art and culture institution located in the heart of the Tersane İstanbul Project 
in Haliç. The new museum will be a rich and dynamic cultural hub, enhancing its exhibits, 
conservation, research, and education facilities. Designed by the UK firm Grimshaw Architects, 
the museum complex will consist of two buildings and two landscape spaces carefully 
embedded within its historic context and the surrounding public space. The existing 19th 
century industrial building will be restored with a contemporary approach that is unifying yet 
distinct from the historic silhouette. Located on the west side of the Tersane Istanbul project, 
with its dynamic façade and night view, the new Sadberk Hanım Museum will present a rich, 
multilayered cultural program with the Sevgi Gönül Building, the Rahmi Koç Gallery, and its 
multifunctional auditorium and library. ■

ÇİĞDEM SİMAVİ’DEN ÖZEL BİR BAĞIŞ
Çiğdem Simavi, kendi koleksiyonuna ait sekiz yağlıboya tablo ve bir portolan haritasını 
Sadberk Hanım Müzesi’ne hibe etti. Tablolar, 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı dünyasına 
tanıklık etmiş olan Avrupalı elçilik heyetlerinin diplomatik ziyaretleri sırasında gördükleri 
olayları, mekânları ve kişileri betimliyor. İtalyan ekolüne ait dört tablo, elçinin İstanbul’a 
varışı, sadrazam tarafından kabulü, sultan tarafından kabulü ve sadrazamın elçi onuruna 
verdiği akşam yemeği gibi sahnelere; Alman ekolüne ait 
diğer iki tablo elçilik maiyetinin yol üzerinde kaldığı bir 
kervansaray ve gördüğü bir cenaze töreni sahnesine yer 
veriyor. Alman ekolünden, gerçek insan boyutuna yakın 
sultan ve derviş portreleri ise dönemin giyim kuşam 
âdetlerine ışık tutuyor. Doğu ve Batı Avrupa, Kuzey Afrika 
ve Asya’nın bazı kısımlarını gösteren parşömen portolan 
harita parçası ise İtalyan yapımıdır. ■

A SPECIAL DONATION FROM ÇİĞDEM SİMAVİ
Çiğdem Simavi donated eight oil paintings and a portolan 
chart from her own collection to the Sadberk Hanım 
Museum. Paintings depict the events, places, and people 
the European ambassadorial entourage encountered during 
their diplomatic visits in the 17th and 18th centuries. Four 
paintings by the Italian school display scenes such as the 
arrival of the ambassador in Istanbul, his reception by the grand vizier, his reception by the sultan, 
and the dinner given by the grand vizier in his honor; the other two paintings by the German 
school demonstrate a Turkish funeral scene and a caravansary en route. Two almost life-sized 
portraits from the German school, the sultana and the dervish, shed light on the dress customs 
of the period. The portolan map fragment showing parts of Eastern and Western Europe, North 
Africa, and Asia was Italian-made. ■

FUAT BAYRAMOĞLU KOLEKSİYONU’NDAN KIYMETLİ BİR BAĞIŞ
Merhum Fuat Bayramoğlu’nun eşi Nesteren Bayramoğlu, 
tuğralı ve tezhipli tarihî belgeler olan 16 adet kaligrafik 
eseri Sadberk Hanım Müzesi’ne hibe etti. Hacı Bayram Velî 
soyundan gelen merhum Fuat Bayramoğlu, bu belgeleri 
Hacı Bayram Velî adlı iki ciltlik kitabında detaylı olarak 
yayımlamıştı. Hat sanatının ve Osmanlı tarihinin değerli 
örnekleri olan bu eserler müze koleksiyonuna önemli bir 
katkı sağladı. ■

A PRECIOUS DONATION FROM THE  
FUAT BAYRAMOĞLU COLLECTION
From the late Fuat Bayramoğlu’s collection, his wife Nesteren 
Bayramoğlu donated 16 calligraphic works that are historical 
documents with monograms and illuminations to the Sadberk 
Hanım Museum. Bayramoğlu, who is the descendant of 
Hacı Bayram Velî, published these documents in detail in his 
two-volume book, Hacı Bayram Velî. These works, which are 
valuable examples of calligraphy and Ottoman history, made 
an important contribution to the Museum’s collection. ■
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Çağdaş Sanatta 
Yeni̇ Karşılaşmalar
New Encounters in 
Contemporary Art

candeğer furtun  
2021-2022 
sergiden görünüm  
exhibition view

fotoğraf photo  
sena nur taştekne 
(arter)

In 2021, Arter presented five new exhibitions from, 
but not limited to, its collection and invited audiences 
to reflect on contemporary art through workshops, 
interpretation events, seminars, and guided tours shaped 
around its exhibitions. 

This year, Arter hosted the second edition of the New 
and Newest Music Festival and a series of events held 
under the title “From the River Danube to the Bosphorus: 
Donaueschingen Music Days.” The Sevgi Gönül 
Auditorium and Arter’s backyard also welcomed visitors 
for film screenings, concerts, and panel discussions 
organized as part of the 14th Documentarist Istanbul 
Documentary Days, the 49th Istanbul Music Festival,  
and the 25th Istanbul Theater Festival.

In celebration of its 11th anniversary on 8 May 2021, 
Arter published a comprehensive book titled Arter: 
Creating Space for Art, which provides a closer look at  
the story behind the institution’s foundation and its  
first ten years. ■

Arter, 2021 yılında koleksiyonundan ve 
koleksiyonu dışından beş yeni sergiyi 
ziyaretçileriyle buluşturdu, sergileri etrafında 
şekillendirdiği atölyeleri, yorumlama etkinlikleri, 
seminerleri ve rehberli turlarıyla çağdaş sanatı 
izleyicilerin yorumuna açtı. 

Yeni ve En Yeni Müzik Festivali’nin ikincisine 
ve “Tuna Nehri’nden İstanbul Boğazı’na: 
Donaueschingen Müzik Günleri” başlıklı bir 
etkinlikler serisine de ev sahipliği yapan Arter’in 
Sevgi Gönül Oditoryumu ve arka bahçesinde 
14. Documentarist İstanbul Belgesel Günleri, 
49. İstanbul Müzik Festivali ve 25. İstanbul 
Tiyatro Festivali kapsamında düzenlenen film 
gösterimleri, konserler ve paneller yer aldı.

Arter, 11. kuruluş yıldönümünü kutladığı 8 Mayıs 
2021 tarihinde kuruluş hikâyesini ve ilk on yılını 
mercek altına alan Arter: Sanat İçin Alan Yaratmak 
başlıklı kapsamlı bir kitap yayımladı. ■
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ARTER
Bir Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olan Arter, çağdaş sanat alanında 
sürdürülebilir bir üretim ve sergileme altyapısı sunmak üzere 2010 
yılında Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki binasında açıldı. Arter, Vehbi 
Koç Vakfı’nın 50. kuruluş yıldönümünü kutladığı 2019 yılında 
Dolapdere’deki yeni binasına taşındı. Grimshaw Architects tasarımı yeni 
binasıyla beraber Arter, süregelen faaliyetlerini çok daha ileriye taşıyarak 
koleksiyondan ve koleksiyon dışından sergilerin yanı sıra farklı sanat 
disiplinlerinden gösteri ve etkinliklere ev sahipliği yapıyor. ■

A subsidiary of the Vehbi Koç Foundation, Arter was opened in 2010 
with the aim of providing a sustainable infrastructure for producing and 
exhibiting contemporary art at its building on Istiklal Street. Arter moved to 
its new home in Istanbul’s Dolapdere district in 2019, the year also marking 
the 50th anniversary of the Vehbi Koç Foundation. At its new building, 
designed by Grimshaw Architects, Arter presents exhibitions from, but 
not limited to, its collection, as well as performances and events across 
disciplines, expanding the range of its programs. ■

kurucu direktör  
foundIng dIrector 
Melih Fereli, obe

başküratör  
chIef curator
Emre Baykal

Bi̇r Bakışta
At a Glance

Candeğer Furtun’un ilk retrospektif 
sergisi, sanatçının zengin form ve 
doku dünyasını yansıtan yüzden fazla 
yapıtını atölyesindeki araştırma ve 
üretim süreçlerine yakından tanıklık 
eden arşiv malzemeleriyle bir araya 
getirdi. Sanatında tesadüflere izin 
vererek doğal süreçleri yapıtına 
dâhil eden ve toprağı özgür bırakan 
sanatçının, seramik sanatına katkıları 
bu sergiyle ziyaretçilerin deneyimine 
açıldı. ■

Candeğer Furtun’s first retrospective 
exhibition brought together more 
than a hundred works reflecting her 
rich world of forms and textures, 
along with archival materials that 
closely document the research and 
production processes in her studio. 
The works featured in the exhibition 
manifested Furtun’s contributions to 
the art of ceramics as an artist who 
involves natural processes in her work 
by liberating the soil and allowing for 
coincidences in her artistic practice. ■

Füsun Onur’un Arter Koleksiyonu’nda 
yer alan “Opus II – Fantasia” adlı 
yerleştirmesi, dört sıradan nesneyi 
müziğin mecrası ve unsurları olarak 
kullanarak mekânı ve zamanı ritim ve 
varyasyonlar yoluyla yorumladı. Beyaz 
örgü şişleri, altın renkli ip yumakları, 
küçük porselen figürler ve standart müze 
kaidelerinin meydana getirdiği farklı 
formlar ve motifler, içinde yayıldıkları 
mekânı referans alıp onu yeniden 
düzenleyen görsel bir müzik oluşturdu. ■

Füsun Onur’s installation “Opus II – 
Fantasia” from the Arter Collection 
interpreted space and time through 
rhythm and variations by using four 
ordinary objects as the medium and 
elements of music. The forms and motifs 
emerging from the encounters among the 
white knitting needles, balls of gold braid, 
small porcelain figurines, and standard 
museum plinths composed a visual music 
which made reference to and rearranged 
the exhibition space. ■

16 Eylül September 2021    
17 Nisan April 2022

Candeğer Furtun
küratör curator  

Selen Ansen 

3 Haziran June 2021    
20 Şubat February 2022

Opus II – Fantasia
 

füsun onur 
küratör curator  

Emre Baykal

1  candeğer furtun  
2021-2022 
sergiden görünüm  
exhibition view

fotoğraf photo  
sena nur taştekne 
(arter)

 

2  füsun onur 

opus II  – fantasia,  
2021-2022 
sergiden görünüm  
exhibition view

fotoğraf photo  
sena nur taştekne 
(arter)
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fotoğraf photo  
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ARTER SERGİLERİ 2021
ARTER EXHIBITIONS

iletişim direktörü   
dIrector of communIcatIons
Didem Derindere

operasyon ve planlama direktörü 
dIrector of operatIons and plannIng 
Ayşenur Topçuoğlu

Irmak Caddesi No. 13 Dolapdere 34435 
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ARTER SERGİLERİ 2021
ARTER EXHIBITIONS

3  tedbir precaution, 2021-2022  
sergiden görünüm exhibition view

fotoğraf photo  
sena nur taştekne (arter)

4  nevin aladağ 

izler traces, 2021 
sergiden görünüm exhibition view

fotoğraf photo  
kutay yavuz (arter)

5  emre hüner

[elektroizolasyon]: bilinmeyen 
parametre kayıt-dışı 
[elektroizolasyon]: unknown 
parameter extro-record, 
2021 
sergiden görünüm exhibition view

fotoğraf photo  
flufoto

Sanatçı, sanat kurumu, sanat eseri ve izleyici arasındaki 
ilişkiler etrafında kurgulanan “Tedbir”, Arter 
Koleksiyonu’ndan bir araya getirilen yapıtlar yoluyla 
sanatın üretim, muhafaza ve sergileme pratiklerine 
odaklandı. Sergi, çoğu kez izleyicinin tanık olmadığı 
hazırlık ve müzakere süreçlerini; kültürel, ideolojik, 
hiyerarşik ve ekonomik bağlamların şekillendirdiği 
güç dinamiklerinin yanı sıra sanatın kendine özgü zaaf, 
hassasiyet ve kırılganlıklarını konu edindi. ■

Conceived around the relationships between the 
artist, the art institution, the artwork, and the viewer, 
“Precaution” focused on practices of art production, 
preservation, and exhibition through works selected from 
the Arter Collection. The exhibition explored preparation 
and negotiation processes the audience rarely witnesses, 
taking as its subjects the power dynamics shaped by 
cultural, ideological, hierarchical, and economic contexts, 
as well as the weaknesses, sensitivities, and fragilities 
particular to the field of art. ■

3 Haziran June 2021    
20 Şubat February 2022

Tedbir   
Precaution

küratör curator  
Emre Baykal

SANATÇILAR  
ARTISTS

hamra abbas
halİl altındere
rogelio lópez cuenca
burak delİer
lamia joreige
alİ kazma
alicja kwade
serkan özkaya
walid raad
canan tolon
nasan tur

3

Nevin Aladağ’ın “İzler” başlıklı üç kanallı 
video yerleştirmesi, sanatçının çocukluk 
ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği Stuttgart 
kentinin ses ve imgeye dayalı bir portresini 
sundu. Kentsel ve doğal unsurların müzik 
enstrümanlarının icracılarına dönüştüğü 
video, izleyicileri bu enstrümanların 
potansiyelleri üzerine düşünmeye davet etti. ■

Nevin Aladağ’s three-channel video installation 
“Traces” presented a sound-and-image portrait 
of Stuttgart, the city where the artist spent 
her childhood and early youth. Transforming 
the urban and natural elements of the city 
into performers of musical instruments, the 
work invited the audience to reflect on the 
potentials of these instruments. ■

25 Mart March 2021    
8 Ağustos August 2021

İzler    
Traces

nevİn aladağ
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Emre Hüner’in yarı kurgusal bir senaryo metni etrafında şekillenmiş yeni 
üretimlerini bir araya getiren sergi, siyah beyaz film sekansları, ses öğeleri, heykeller 
ve kapalı mimari düzenlemeleri alıntılayan formlar aracılığıyla müze binasının ve 
onu çevreleyen şehir dokusunun toprak altı fısıltılarını, tanıdık arketiplerini ve artık 
bedenlerini mekâna taşıdı. ■

Featuring Emre Hüner’s new works created around a semi-fictional script, the 
exhibition carried the subterranean murmurs, familiar archetypes, and residual bodies 
of the urban texture surrounding the museum building into the exhibition space 
through black-and-white film sequences, sound elements, sculptures, and forms 
referencing closed-world architectures. ■

25 Mart March 2021    
31 Aralık December  2021

ELEKTROİZOLASYON]: 
Bilinmeyen Parametre

Kayıt-Dışı    
Unknown Parameter

Extro-Record

emre hüner 
küratör curator  

Aslı Seven

4
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Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan grup sergisi, çoğu müzikle 
güçlü bir bağ kuran 23 yapıta yer verdi. Arter’in “Sesli Dizi” serisi 
kapsamında düzenlenen bu üçüncü sergisi, sesin sanatın ayrılmaz 
bir parçası olduğu konusundaki farkındalığımızı artırmaya 
odaklandı. ■

Drawn from the Arter Collection, this group exhibition featured 
23 works, many of which have a strong musical connection. The 
third exhibition in Arter’s “Sound Art Projects” series, “For Eyes That 
Listen” focused on enhancing our awareness of the intrinsic role 
sound plays in art. ■

10 Eylül September 2020    
31 Aralık December 2021

Dinleyen Gözler İçin   
For Eyes That Listen

küratör curator  
Melih Fereli

6 dinleyen gözler için for 
eyes that listen, 2020-2021 

fotoğraf photo 
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fotoğraf photo 
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10 Eylül September 2020    
6 Şubat February 2022

Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)    
Rainforest V (variation 3)

david tudor & cie, inc.
küratör curator  

Melih Fereli

David Tudor tarafından tasarlanan ve Composers Inside 
Electronics, Inc. tarafından gerçekleştirilen etkileşime açık yapıt, 
“Sesli Dizi” sergilerinin dördüncüsü olarak izleyiciyle buluştu. 2018 
yılında Arter Koleksiyonu’na katılan yapıtın Arter’in Karbon isimli 
performans salonundaki sergilemesi, üçüncü varyasyonun dünya 
prömiyeriydi. ■

Conceived by David Tudor and realized by Composers Inside 
Electronics, Inc., this interactive work was the fourth exhibition in 
Arter’s “Sound Art Projects.” The work was acquired for the Arter 
Collection in 2018, and its presentation in Arter’s performance hall 
Karbon was the world premiere of its third variation. ■

6
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ARTER SERGİLERİ 2021
ARTER EXHIBITIONS
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SANATÇILAR  
ARTISTS

joseph beuys
barbara bloom
john cage
henning christiansen
osman dİnç
john driscoll
william engelen
hreinn friðfinnsson
dick higgins
július koller
jarosław kozłowski
hans peter kuhn
füsun onur
nam june paik
lene adler-petersen
annette ruenzler
carles santos
michael snow

KURUMSAL DESTEK VE İŞ BİRLİKLERİ
Kurumsal sponsor Tüpraş’ın değerli desteğiyle, Arter 
sergilerine giriş 24 yaş altı ziyaretçiler için her gün; 
Perşembe günleri ise her yaştan ziyaretçi için ücretsiz. 
Arter’e ulaşım, Ford Otosan ve Otokar’ın ulaşım 
sponsorlukları sayesinde Taksim ve Tepebaşı’ndan düzenli 
işleyen servislerle ücretsiz sağlanıyor.

Arter, Tüpraş’ın iş birliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı bağlamında bir video hazırladı. Arter 
Öğrenme Programı ekibi, Arter binasını ve güncel 
sergilerini çocuklar için anlattı.

Sanat etrafında buluşan, paylaşan, gelişen bir topluluk 
yaratmayı amaçlayan Arter Beraber üyelik programının ilk 
kurumsal üyesi Temmuz 2021 itibarıyla Mey|Diageo oldu. ■

CORPORATE SUPPORT AND COOPERATIONS
With the generous support of its corporate sponsor Tüpraş, 
admission to Arter exhibitions is free for visitors under 24 every 
day and for all visitors on Thursdays. Access to Arter is provided 
by a free shuttle service from Taksim and Tepebaşı, thanks to 
the transportation sponsorships of Ford Otosan and Otokar. 

In collaboration with Tüpraş, Arter featured a video to mark 
23 April, National Sovereignty and Children’s Day. Created by 
Arter’s Learning Program team, the video provided a closer look 
at Arter’s building and its current exhibitions.

Aspiring to create a community that gathers around art and 
shares experiences as it grows, the Arter Together membership 
program welcomed its first corporate member, Mey|Diageo, in 
July 2021. ■
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ARTER ÖĞRENME PROGRAMI
Arter 2021 yılında sergi turlarını, çocuk atölyelerini, çağdaş sanat 
seminerlerini ve yorumlama etkinliklerini hem dijital platformlar 
aracılığıyla hem de fiziksel mekânda gerçekleştirdi.

Arter Öğrenme Programı ve sanatçı Volkan Aslan iş birliğinde 
gerçekleştirilen “Şimdi Karşıya Geçebilirsiniz” başlıklı podcast dizisi, 
sanatçılar ve Arter’in sanatın farklı disiplinlerindeki programlarını 
hayata geçiren içerik üreticileriyle sohbetlere yer verdi.

Arter’in Google Arts and Culture sayfası aracılığıyla “Ses, Heykel 
ve Sessizliği Deneyimlemek: ‘Yağmur Ormanı V (varyasyon 
3)’te Bir Yürüyüş” başlıklı yeni bir çevrimiçi sergi ve Arter 
Koleksiyonu’ndan 50’den fazla yapıt da kullanıcılara açıldı. ■

ARTER LEARNING PROGRAM
Arter organized exhibition tours, workshops for children, 
contemporary art seminars, and interpretation events both on 
digital platforms and in person in 2021. 

Realized in collaboration between the Arter Learning Program 
and artist Volkan Aslan, the podcast series “Now You May Cross” 
featured conversations with artists and content creators who 
contribute to Arter’s broad range of programs.

An online exhibition entitled “Experiencing 
Sound, Sculpture and Silence: A Walk into 
‘Rainforest V (variation 3)’,” along with 
a selection of more than 50 works from 
the Arter Collection, also became digitally 
accessible through Arter’s page on Google  
Arts and Culture. ■

ETKİNLİK PROGRAMI 2021
EVENTS PROGRAM

1

3

  

YENİ VE EN YENİ MÜZİK FESTİVALİ 
Arter’in 2020 yılında İstanbul’a kazandırdığı Yeni ve En Yeni 
Müzik Festivali’nin ikincisi, 2021’de pandemi nedeniyle 
çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Matthias Osterwold’un sanat 
yönetmenliğinde düzenlenen festival, çevrimiçi paneller, film 
gösterimleri ve atölyelerle dinleyicilere ve araştırmacılara üç 
günlük yoğun ve etkileşimli bir deneyim sundu. ■

NEW AND NEWEST MUSIC FESTIVAL  
Introduced by Arter to Istanbul’s music 
scene in 2020, the second New and 
Newest Music Festival was held online, 
due to pandemic restrictions. The festival 
offered the audience and researchers 
an intense and interactive experience 
through a three-day program consisting 
of online panels, film screenings, and 
workshops under the artistic direction  
of Matthias Osterwold. ■

26-28 Şubat February 2021

  

DONAUESCHINGEN MÜZİK GÜNLERİ
Arter, Almanya’da her sene avangard 
müziğin kapsamlı bir temsilini sunan 
Donaueschingen Festivali’nin 100. yıl 
kutlamaları bağlamında İstanbul’da 
bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı. 
Etkinlikler, Goethe-Institut ve 
Südwestrundfunk’un (SWR) mali 
desteğiyle düzenlendi. ■

DONAUESCHINGEN MUSIC DAYS  
The 100th anniversary of the Donaueschingen Festival, which 
presents a broad overview of the musical avant-garde every year in 
Germany, was celebrated with a series of events held at Arter. The 
events were organized and financed by the Goethe-Institut and 
the Südwestrundfunk (SWR). ■

8-9 Ekim October 2021

8  omnıbus ensemble 2021

sevgi gönül oditoryumu auditorium 

9  hezarfen ensemble 2021

sevgi gönül oditoryumu auditorium 

fotoğraf photo  
sena nur taştekne (arter)

Arter, 2021 yılında “Türk Bestecileri Serisi” 
albümlerinin kayıtları için Fazıl Say’ı ve 
“Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)” başlıklı 
sergiden esinle bestelediği “The Wind” isimli 
eserinin kayıtları için İlyun Bürkev’i ağırladı. 
2021 yılı boyunca Arter’in ev sahipliği yaptığı 
diğer sanatçılar arasında çağdaş performans 
topluluğu GuGuOu ile Güher ve Süher 
Pekinel’in öncülüğünde kurulan Dünya 
Sahnelerinde Genç Müzisyenler’in yetenekli 
solistleri  yer aldı. 

Arter’in Sevgi Gönül Oditoryumu, 24 
Şubat 2021 tarihinde 20. Vehbi Koç Anma 
ve Ödül Töreni için kapılarını açtı. Ödül 
töreni ilk kez çevrimiçi yayınla, Vehbi Koç 
Vakfı ve Koç Holding’in YouTube kanalları 
aracılığıyla paylaşıldı. ■

In 2021, Arter hosted Fazıl Say for the 
recording of his “Turkish Composers Series,” 
as well as İlyun Bürkev for the recording of 
“The Wind,” a musical composition inspired 
by the Arter exhibition “Rainforest V  
(variation 3).” Among the other artists Arter 
hosted in 2021 were the contemporary 
performance collective GuGuOu and the 
talented soloists of the Young Musicians  
on World Stages, founded by Güher and 
Süher Pekinel.

The 20th Vehbi Koç Award Ceremony was 
held at Arter’s Sevgi Gönül Auditorium on 24 
February 2021. For the first time in its history, 
the ceremony was broadcast live through 
Vehbi Koç Foundation’s and Koç Holding’s 
YouTube channels. ■

“Pandemiyle birlikte evlerimizden çıkamayınca dijital platformlara kamp kurmaya 
başladık. Sanal sergi ve etkinliklerde gezinirken Arter Öğrenme Programı ekibiyle 

tanıştım. 2021 yılı, düzenledikleri haftalık çevrimiçi yorumlama etkinlikleriyle 
benim için ufuk açıcı bir yıl oldu. Onlar Arter’de yer alan eserleri, kavramları ve bilgi 
birikimlerini paylaşırken bizler de öğrenmenin ve eserlerin parçası olmanın keyfine 

vardık. Her pazartesi akşamı bambaşka bir dünyanın; daha güzel, sanat ve  
düşünce dolu bir dünyanın mümkün olduğunu keşfettim.”  

“With the pandemic, in the confines of our homes, we set up camp on digital platforms. 
Browsing virtual exhibitions and events, I met the Arter Learning Program team. 2021 has 

turned out to be a stimulating year, as I attended their weekly online commentary events. While 
they shared the artworks at Arter, as well as concepts and information, we enjoyed learning and 
being a part of the artworks. Every Monday evening was a discovery that a completely different, 

more beautiful world full of art and thought is possible.” Uzm. Dr. Specialist Dr. Ülkem Erkent

8
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David Tudor & CIE, 
Inc. (John Driscoll & 
Phil Edelstein) Yağmur 
Ormanı V (varyasyon 3)  
Rainforest V (variation 3)  

yazar wrItten by Melih Fereli 
tasarım desIgn Esen Karol

Emre Hüner 
[ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen 
Parametre Kayıt-Dışı 

[ELEKTROİZOLASYON]: 
Unknown Parameter 
Extro-Record 
hazırlayanlar edIted by 

Aslı Seven,  
Süreyyya Evren 
tasarım desIgn 

Vahit Tuna

Dinleyen Gözler Için  
For Eyes That Listen 
hazırlayanlar  

edIted by 

Melih Fereli,  
Süreyyya Evren 
tasarım desIgn 

Vahit Tuna

Yayınlar 
Publications

Arter, 11 yıllık serüveni boyunca çağdaş 
sanat etrafındaki tartışmaları beslemeyi ve 
teşvik etmeyi amaçlayan 60’tan fazla kitap 
yayımladı. 2021’de dijital yayıncılığa adım atan 
Arter’in 67. kitabı, Claudia Mesch’in kaleme 
aldığı Joseph Beuys monografisi oldu. Arter, 
programındaki sergilere eşlik eden kitapların 
yanı sıra, koleksiyonundaki yapıtları birer birer 
mercek altına alan “Yakın Plan” ve koleksiyon 
sergilerinin arka planındaki düşünce sürecini 
ortaya seren kitaplardan oluşan “Arka Plan” 
başlıklı dizileri yayımlamayı sürdürüyor. ■

HAYRİ ONUR YALISI: FÜSUN ONUR VE  
İLHAN ONUR’DAN ANLAMLI BAĞIŞ
Füsun Onur ile ablası İlhan Onur, doğup 
büyüdükleri ve halen yaşamakta oldukları 
Kuzguncuk’taki Hayri Onur Yalısı’nı Vehbi 
Koç Vakfı’na bağışlama kararı aldılar. 
Çağdaş sanatın Türkiye’deki öncülerinden 
Füsun Onur’un üretimine tanıklık eden 
yalının, ilerleyen zamanlarda bir müze-ev 
olarak ziyarete açılması ve içeriğini Arter’in 
oluşturacağı misafir sanatçı programlarına ev 
sahipliği yapması planlanıyor. ■

HAYRİ ONUR 
MANSION: A 
SIGNIFICANT 
DONATION FROM 
FÜSUN ONUR AND 
İLHAN ONUR
Füsun Onur and 
her older sister, 
İlhan Onur, 
announced 
their decision to 
bequeath their 
current place of 
residence—Hayri 
Onur Mansion 
in Kuzguncuk—to the Vehbi Koç Foundation. 
Having been the main site for the production 
of the artist who is among the pioneers of 
contemporary art in Turkey, the historical building 
will welcome visitors as a museum-house and host 
artist residency programs organized by Arter. ■

ARTER KÜTÜPHANESİ VE  
ARTER KİTABEVİ
Arter Kütüphanesi ve Arter 
Kitabevi, 2021’de de özenle 
bir araya getirilmiş yayınları 
okurlarla buluşturmayı 
sürdürdü. Arter Kütüphanesi, 
sanatın farklı disiplinlerine 
odaklanan kitapları, çağdaş 
sanat alanında temel kaynakları 
ve elektronik veri tabanlarını 
ücretsiz inceleme olanağı 
tanırken; Arter Kitabevi, 
kurumun programlarına paralel 
olarak güncellenen geniş bir 
yayın seçkisinin yanı sıra bez 
çantalar, defterler ve tasarım 
nesnelerini kitap ve sanat 
meraklılarının ilgisine sundu. ■

ARTER LIBRARY &  
ARTER BOOKSTORE
In 2021, Arter Library and 
Arter Bookstore continued to 
feature a hand-picked selection 
of publications. Arter Library 
provided free access to a 
multidisciplinary collection of 
art titles, reference books and 
electronic databases, while Arter 
Bookstore presented art and 
book lovers with a wide range  
of publications regularly updated 
in line with Arter’s programs, 
as well as products ranging  
from tote bags and notebooks  
to design objects. ■

10  nam june paik, 
2020  
sergiden görünüm 
exhibition view

fotoğraf photo  
san francisco 
museum of modern 
art 

11  arter 
kütüphanesi arter 
library

fotoğraf photo  
sena nur taştekne 
(arter)

12  arter kitabevi 
arter bookstore

fotoğraf photo  
flufoto

13  hayri onur yalısı 
hayri onur mansion

fotoğraf photo  
sena nur taştekne 
(arter)
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ARTER KOLEKSİYONU DÜNYA SERGİLERİNDE
Arter Koleksiyonu 2007’den bu yana sürdürülen çalışmalar neticesinde 
bugün 1.400’ü aşkın çağdaş sanat yapıtı içerir duruma geldi. 
Koleksiyondaki işler, dünyanın önde gelen sanat kurumları tarafından 
ödünç alınmaya ve farklı coğrafyalardaki sergilerde izleyiciyle 
buluşmaya devam ediyor. 2022 yılına değin Arter Koleksiyonu’ndan  
63 kuruma, 108 eser ödünç verildi. 2021 yılında Joseph Beuys’un  
“Ja, jetzt brechen wir hier den Scheiß ab” isimli yapıtı Kunstmuseen 
Krefeld’de, Nam June Paik’in “Hazırlanmış Piyano” ve “Rasgele Erişim” 
isimli yapıtları San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) ve 
National Gallery Singapore’da, Hale Tenger’in “Dışarı çıkmadık çünkü 
hep dışardaydık / İçeri girmedik çünkü hep içerdeydik” isimli yapıtı  
6. Ural Çağdaş Sanat Bienali’nde, Bilge Friedlaender’ın “Artemis #1” 
isimli yapıtı ise Meşher’de sergilendi. ■

ARTER COLLECTION AT INTERNATIONAL EXHIBITIONS
Instigated in 2007, the Arter Collection has grown to include more than 
1,400 contemporary works of art. Several pieces from the collection are 
loaned to leading art institutions and galleries across the world each year. As 
of 2022, Arter has loaned 108 works to 63 institutions. In 2021, the work  
“Ja, jetzt brechen wir hier den Scheiß ab” by Joseph Beuys was exhibited at 
Kunstmuseen Krefeld; “Prepared Piano” and “Random Access” by Nam June 
Paik were exhibited at the San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) 
and National Gallery Singapore; “We didn’t go outside; we were always on 
the outside / We didn’t go inside; we were always on the inside” by Hale 
Tenger was exhibited at the 6th Ural Biennial of Contemporary Art; and, 
“Artemis #1” by Bilge Friedlaender was shown at Meşher. ■

 
 
 

 
Arter: Sanat Için Alan Yaratmak  
Arter: Creating Space for Art 
yazar wrItten by  

İlkay Baliç 
hazırlayanlar edIted by  

İlkay Baliç, Melih Fereli 
tasarım desIgn  

Bülent Erkmen

 
 
Re: [aap_2020]
hazırlayanlar  

edIted by

İz Öztat, Merve Ünsal
tasarım desIgn

Umut Altıntaş

 
Joseph Beuys
yazar wrItten by  

Claudia Mesch 
çeviren translated by 
Emre Ayvaz 
tasarım desIgn  
Didem Uraler Çelik

11 12
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Over the course of its 11-year 
journey, Arter has published more 
than 60 titles that aim to enhance 
and stimulate conversations around 
contemporary art. Arterʼs 67th 
publication, which marked a new 
step towards digital publishing, was 
the Joseph Beuys monograph authored 
by Claudia Mesch. Arter continues 
to publish books that accompany the 
exhibitions in its program, as well as 
two series: “Arter Close-Up,” offering 
a closer look into a single work from 
its collection in each volume, and 
“Arter Background,” revealing the 
curatorial process behind its group 
exhibitions. ■

KISA HABERLER 2021
NEWS IN BRIEF
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Ben-Sen-Onlar: 
Sanatçı Kadınların Yüzyılı 
I-You-They: A Century of 
Artist Women

Meşher, yaklaşık 1850–1950 yılları arasında 
Türkiye’de yaşamış ve üretmiş sanatçı kadınların 
eserlerinden bir seçkiyi “Ben-Sen-Onlar: Sanatçı 
Kadınların Yüzyılı” sergisiyle 9 Ekim 2021–27 
Mart 2022 tarihleri arasında ziyaretçilerine 
sunuyor. Çiğdem Simavi’nin hamiliğinde, 
ÜNLÜ & Co sponsorluğunda düzenlenen ve 
küratörlüğünü Deniz Artun’un üstlendiği sergi, 
ismini Şükran Aziz’in bir eserinden alıyor. Sergi, 
sanat tarihinin kaydetmediği kadınları tek 
tek fark etmenin yanı sıra kolektif bir “biz”in 
oluşabilme koşullarını araştırıyor.

Meşher presents a selection of works by artist women 
who lived and produced in Turkey between roughly 
the 1850s and the 1950s in an exhibition entitled 
“I-You-They: A Century of Artist Women.” The 
exhibition is open to visitors from 9 October 2021 
to 27 March 2022. Organized under the patronage 
of Çiğdem Simavi, sponsored by ÜNLÜ & Co, and 
curated by Deniz Artun, the exhibition derives its 
name from one of Şükran Aziz’s works. The exhibition 
recognizes each woman, most of whom were 
overlooked by the history of art, and also examines  
the grounds for a collective “we.”

MEŞHER
Meşher, 2019 Eylül’ünde İstanbul’da açılan yeni bir sergi 
mekânı. İstiklal Caddesi’ndeki tarihî Meymenet Han’da 
bulunan Meşher, üç katta toplam 800 metrekare sergileme 
alanına sahip. Ücretsiz sergiler, etkinlikler ve rehberli sergi 
turları düzenleyen Meşher, hafta içi Salı-Pazar günleri 
11.00–18.00 arasında ziyaretçilere açık. ■

Meşher is a new exhibition space that opened its doors in 
September 2019 in Istanbul. Situated on Istiklal Street in the 
historical building known as Meymenet Han, which housed 
Arter from 2010 to 2019, Meşher has 800 metersquare of 
exhibition space across three floors. Offering free exhibitions, 
events, and guided tours, Meşher can be visited from 11 a.m.  
to 6 p.m., Tuesday through Sunday. ■

direktör  
dIrector 
Bahattin Öztuncay

İstiklal Caddesi No. 211
34433 Beyoğlu / İstanbul  
t 0212 708 59 00 
mesher.org

Bi̇r Bakışta
At a Glance

1  ben-sen-onlar i-you-they 
2021-2022

fotoğraf photo  
hadiye cangökçe

2  ben-sen-onlar i-you-they 
2021-2022

fotoğraf photo  
ılgın erarslan yanmaz
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SANATÇILAR  
 ARTISTS

naİle akıncı
nükhet aksoy
maİde arel
hale asaf
perran berrünnİsa 
atamdemİr

jülİde atılmaz
can ayan
neşe aybey
şükran azİz
hatİce şahİye barlas
iraida barry
behİce nurİ
saİme belİr
belkıs mustafa

lerzan bengİsu
sabİha bengütaş
nİmet berdan
alİye berger
semİha berksoy
mevhİbe mezİyet beyat
denİz bİlgİn
zerrİn bölükbaşı
zabelle c. boyajian
sabİha bozcalı
halet çambel
refİa edren çİray
nevİn çokay
hamİye çolakoğlu
gül derman

dİdar tahsİn
şükrİye dİkmen
tİraje dİkmen
güzİn duran
ayhan dürrüoğlu
afİfe ecevİt
nazlı (emİn) ecevİt
efruz cemİl
melahat ekİncİ
esma ekİz
emİne semİyye hİlmİ
selma emİroğlu
özden akbaşoğlu 
ergökçen

nebahat erkeklİ

marİ ertoran (kaloyan)
semİha es
esma İbret hanım
eren eyüboğlu
fatma saİme cenap
senİye fenmen
sühendan fırat
bİlge friedlaender
lina gabuzzi
fİlİz özgüven galatalı
ruzİn gerçİn
marİ gerekmezyan
vİldan gİzer
nevİde gökaydın
beyza gönensay

bedİa güleryüz
hatİce süleyman
hayrİye nurİ
seta hİdİş
sara farhİ huntzinger
selİme işıtan
mürşİde İçmelİ
nasİp İyem
nacİye İzbul
sare İsmet kabaağaçlı
İvon karsan
gencay kasapçı
nevzat kasman
sevİm kent
türkan kıran

sabahat kırlı
füreya koral
hakkİye koral
emel korutürk
melİke abasıyanık kurtİç
müreccel küçükaksoy
harİka lİfİj
mİhrİ rasİm (müşfİk)
yıldız moran
muhterem ömer
muİde esad
müfİde kadrİ
nedİme ahmet
nevİn edhem
nİmet raİf

nüveyre faİk
maryam özacul 
(özcİlyan)

necla özbay özdemİr
rahİme yusuf zİyaeddİn
rana salİh
ruhİye
safİye
krİstİn salerİ
mukaddes (erol) saran
bedİa sarıkaya
leyla gamsız sarptürk
melek celal sofu
harİka söylemezoğlu
İvİ stangali

virginia stolzenberg
emel şahİnkaya
maryam şahİnyan
nasra şİmmeshİndİ
şükûfe İbrahİm
tâcİser salİh şâkİr
cahİde tamer
leman tantuğ
zekavet bayer taş
frumet tektaş
celİle uğuraldım
melahat üren
mary adelaide walker
fahrelnİssa zeİd
elisa pante zonaro

117 sanatçıdan 232 eserle Meşher binasının üç katına 
yayılan sergide, giriş katı “Ben”, aynada kendi mütevazı 
varlıklarıyla karşılaşan şöhretsiz kadınlara odaklanıyor. 
Birinci kat “Sen”, yumuşak ve birleştirici olan öteki ile 
karşılaşmaları anlatıyor, öncelikli “sen” olarak çocukları 
çağırıyor. İkinci kat “Onlar”, kadınlara başkalarının 
gözünden bakıyor. Sanat tarihinin yazılabilecek 
bir değil pek çok alternatifi olduğunu hatırlayan ve 
hatırlatan “Ben-Sen-Onlar” sergisi, her bir kadının 
hatta her bir eserin alternatif tarihler kurabileceği 
“biz”e bir çağrı niteliğinde. 

Sergilenen eserlerin ve sergi ekibinin 
yazılarının bulunduğu, sergiyle aynı 
ismi taşıyan kitap İngilizce ve Türkçe 
iki ayrı edisyon hâlinde yayımlandı. ■

An exhibition catalog consisting of the 
exhibited works and articles by the 
exhibition team has been published in 
Turkish and English. ■

The exhibition spreads across the three floors of the Meşher 
building, with 232 works by 117 artists. The entrance floor, 
“I,” is for unsung women who are faced with their mundane 
existence in the mirror. The first floor, “You,” offers an 
encounter with the soft and unifying other and calls out 
for children as the primary “you”s. The second floor, “They,” 
looks at women through the eyes of others. Recalling and 
reminding us that not only one but multiple alternative art 
histories can be written, “I-You-They” is a call to a “we” in and 
through which each woman and each work can construct its 
very own history.

3, 5  ben-sen-onlar 
i-you-they 2021-2022

fotoğraf photo  
hadiye cangökçe

4  ben-sen-onlar 
i-you-they 2021-2022

fotoğraf photo  
Ilgın Erarslan Yanmaz
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MEŞHER SERGİLERİ 2021
MEŞHER EXHIBITIONS

ÖZEL ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİKLER 2021
SPECIAL ONLINE EVENTS

Meşher, 2020’de kuruluşunun 40. 
yılını kutlayan Sadberk Hanım 
Müzesi’nin koleksiyonundan 
derlenen sergiyi sanatseverlerle 
buluşturdu. Tarihi binlerce 
yıl geriye giden Anadolu 
uygarlıklarından Osmanlı 
dönemine uzanan bir zaman 
dilimini kapsayan sergi, zamanda 
bir kültür yolculuğu niteliğindeydi. 
Türkiye’nin ilk özel müzesi olan 
Sadberk Hanım Müzesi’nin 
19.500’ü aşkın parçadan oluşan 
koleksiyonunun çeşitliliğini ve 
zenginliğini de ortaya koyan sergide 
200’ün üzerinde eser yer aldı. ■

The exhibition opened at Meşher in 
2020 in celebration of the Sadberk 
Hanım Museum’s 40th anniversary. 
The Sadberk Hanım Museum is 
Turkey’s first private museum, and 
this exhibition offered a cultural 
journey through time, dating back 
thousands of years from the first 
Anatolian civilizations through 
the Ottoman era. “Preserving the 
Past” featured over 200 works 
that represent the diversity and 
richness of the museum’s collection, 
containing more than 19,500 
artifacts. ■

16 Aralık December 2020    
1 Ağustos August 2021

Mâziyi Korumak: 
Sadberk Hanım 

Müzesi’nden Bir Seçki    
Preserving the Past: A 

Selection
from the Sadberk Hanım

 Museum
küratör curator  

Hülya Bilgi
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6  horoz üstünde oturan eros figürini 
figurine of eros seated on a cockerel, 
pişmiş toprak terracotta, ms 1. yüzyıl 
1st century ad, roma dönemi roman 
period

7  kahve örtüsü coffee serving cloth, 
kadife dokuma velvet, 19. yüzyıl 19th 
century, osmanlı ottoman

8  fotoğraf photo  
ılgın erarslan yanmaz

ÇEVRİMİÇİ SERGİ TURU
Türkiye’nin ilk özel müzesi olan Sadberk 
Hanım Müzesi’nin 40 yıllık tarihinde gelişen ve 
zenginleşen kültürel birikiminin geniş kitlelerle 
buluşturulması amacıyla Meşher’de düzenlenen 
“Maziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi’nden 
Bir Seçki” sergisi, Meşher’in sergi rehberlerinin 
anlatımıyla çevrimiçi ortamda keşfe açıldı. ■

ONLINE EXHIBITION TOUR  
“Preserving the Past: A Selection from the 
Sadberk Hanım Museum” was brought online, 
with guided tours to present the forty years of 
rich cultural accumulation of the Sadberk Hanım 
Museum, Turkey’s first private museum, to a wider 
audience. ■

6

7

8
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ÇEVRİMİÇİ YETİŞKİN ATÖLYELERİ
Meşher, “Mâziyi Korumak” sergisiyle 
eşzamanlı olarak 2021 yılında 5 farklı 
çevrimiçi yetişkin atölyesi düzenledi. 
Heykeller ve giysiler üzerine düşünmek, 
afişleri yeniden değerlendirmek, yaratıcı 
filtreler hazırlamak, tarihî bir kutlamayı 
hayal etmek gibi sergiyle ilişkilendirilen 
konularda geliştirilen atölyelerde, 
katılımcılar sanatı deneyimlemenin ve 
eserlerle etkileşim kurmanın yeni yollarını 
araştırdı. ■

ONLINE WORKSHOPS FOR ADULTS   
In conjunction with the “Preserving the Past” 
exhibition, Meşher organized 5 workshops 
for adults. The participants explored new 
ways of experiencing art and interacting with 
artwork through the workshops developed 
on topics associated with the exhibition, such 
as contemplating sculptures and clothes, 
rethinking posters, making creative filters, 
and imagining a historic celebration. ■

MEŞHER PODCAST
Meşher, Sadberk Hanım Müzesi’nin geniş koleksiyonundan seçilen objeler üzerinden 
temsil edilen sanat, zanaat ve kültürlere odaklanarak ziyaretçilerin sergi deneyimini 
zenginleştirmeyi hedefleyen bir podcast serisi hazırladı. Meşher ve Sadberk Hanım 
Müzesi’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen bölümlerin moderatörlüğünü müze ekibinden 
arkeolog Cihan Andaç ve sanat tarihçisi Havva Furat Ay üstlendi; konukları Lale Görünür, 
Sedef Çokay Kepçe, Senem Özden Gerçeker, Serap Yüzgüller ve Şebnem Eryavuz oldu. 
Podcast serisi Meşher’in Spotify ve YouTube kanallarında yayında. ■

MEŞHER PODCASTS   
Meşher introduced a podcast series aiming to enrich the exhibition experience of visitors 
by focusing on the crafts, arts, and cultures represented by the objects selected from the 
Sadberk Hanım Museum’s rich collection. A collaboration of Meşher and the Sadberk Hanım 
Museum, the podcasts are moderated by Cihan Andaç from the museum and art historian 
Havva Furat Ay, and they hosted Lale Görünür, Sedef Çokay Kepçe, Senem Özden Gerçeker, 
Serap Yüzgüller, and Şebnem Eryavuz. The podcast series (in Turkish) is available on Meşher’s 
Spotify and YouTube channels. ■

ÖZEL ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİKLER 2021
SPECIAL ONLINE EVENTS 

170 | meşher meşher | 171
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ÖZEL ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİKLER 2021
SPECIAL ONLINE EVENTS 

 
Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı  
I-You-They: A Century of Artist Women 
yazarlar authors  

Deniz Artun, Şeyda Çetin, Ebru Esra Satıcı

Yayınlar 
Publications

4
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“Ruhsal olarak sınırlı ve sıkıntılı olduğumuz pandemi döneminde 
Meşher’in ̒ Mesut Öztürk’le Heykelcik Atölyesi’ne katıldım, burada tarih 
boyunca figürinlere yüklenen anlamı ve kutsal heykelcikleri konuştuk. 

Aynı zamanda seramik üretimi yapan biri olarak farklı alanlardan 
katılımcıların malzemeye ve bu konuya içgüdüsel, kaygısız ve doğal 

yaklaşımlarını gözlemledim. Bir mekânı paylaşmadan, çevrimiçi olarak 
kolektif bir üretim yaratma fırsatı buldum.”  

“During the pandemic, in a time of mental limitation and distress, I attended 
Mesut Öztürk’s online Figurine Workshop, and we talked about sacred 

figurines and meanings attributed to them throughout history. As a ceramic 
producer myself, I had a chance to observe the instinctive, carefree, and 

natural approaches of the participants from different fields to the material  
and subject, while being part of a collective production without being  

in the same place.”  Nur Özel

ÇOÇUKLAR İÇİN MEŞHER
Meşher, 2021 yılında çocuklara özel çevrimiçi 
etkinlikler düzenledi. Yıl boyunca düzenlenen 
10 çevrimiçi atölyede, boyalar, motifler gibi 
çeşitli konularda etkinlikler yaptı. Ayrıca 8–12 
yaş aralığındaki küçük ziyaretçiler, “Mâziyi 
Korumak: Sadberk Hanım Müzesi’nden Bir 
Seçki” sergisini Meşher’in rehberleri eşliğinde 
çevrimiçi bir turla gezdi; çıktıkları sekiz bin 
yıllık yolculukta, seçilen objeler üzerinden 
temel arkeoloji kavramlarını öğrenerek 
eski çağlardan günümüze ulaşan kültürel 
buluntularda kullanılmış çeşitli malzemeleri 
tanıdılar. ■

MEŞHER FOR CHILDREN   
In 2021, Meşher organized events specifically 
designed for children. 10 workshops that 
included various topics, such as what constitutes 
a museum, motifs, and paints, were organized 
throughout the year. Also, the “Preserving the 
Past: A Selection from the Sadberk Hanım 
Museum” exhibition was brought online for 
the 8–12 age group, and they went on a journey 
through eight millennia with Meşher’s guides, 
where they learned basic archaeological terms, 
studied selected objects, and got to know various 
materials used in artifacts. ■
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ANAMED’in 
“Yeni Normal”i
ANAMED’s “New Normal” 

ANAMED 
koç üniversitesi 
anadolu medeniyetleri 
araştırma merkezi 
koç university 
research center for 
anatolian civilizations 

ANAMED
İstanbul’da İstiklal Caddesi üzerindeki tarihî Merkez Han’da yer alan Koç Üniversitesi Anadolu 
Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Türkiye’deki medeniyetlerin tarihi, sanatı, 
mimarisi ve arkeolojisine adanmış araştırma projelerini geliştirmek ve desteklemek amacıyla 
2005 yılında kuruldu. Anadolu’nun geçmişi hakkındaki bilimsel araştırmaları desteklemek 
için kurulmuş ilk yerel akademik araştırma merkezi olan ANAMED, kuruluş amaçlarına 
yönelik faaliyetlerini; çıkardığı yayınlar, düzenlediği sergi ve sempozyumların yanı sıra doktora 
öğrencilerine ve doktora sonrası araştırmacılara yönelik bursiyer programlarıyla sürdürüyor. ■

ANAMED, the Koç University Research Center for Anatolian Civilizations, housed in the historic 
Merkez Han building on Istanbul’s Istiklal Street, was founded in 2005 to develop and facilitate 
research projects dedicated to the history, art, architecture, and archaeology of civilizations in 
Turkey. As the first local academic research center founded to support scientific research on the 
history of Anatolia, ANAMED carries out this mission through publications, exhibitions, symposia, 
and fellowships and library services for doctoral students and postdoctoral researchers. ■

Bi̇r Bakışta
At a Glance

direktör dIrector 
Prof. Dr. Chris Roosevelt

İstiklal Caddesi No. 181 
34433 Beyoğlu / İstanbul  
anamed.ku.edu.tr

Koç Üniversitesi ANAMED, 2020–2021 akademik yılını 
pandemi koşulları nedeniyle uzaktan burs modeliyle 
tamamlamıştı. Üniversitelerin yüz yüze ve harmanlanmış eğitim 
modelleriyle başladığı Güz 2021 döneminde ise yurt içi ve yurt 
dışından gelen 27 bursiyerini yeniden yüz yüze karşılamanın 
heyecanı içindeydi.

ANAMED, 2021 yılında da eğitim, yaz programı, sempozyum, 
söyleşi gibi etkinliklerini çevrimiçi yaparak daha geniş çapta 
öğrenme ve paylaşım olanakları yaratmaya devam etti. Ayrıca, 
sergilerin dijitalleştirilmesi çalışması sürdürüldü. ANAMED’in 
en çok ziyaret edilen sergilerinden olan ve 9000 yıllık tarihe 
sahip yerleşmeyi odağına alan “Bir Kazı Hikâyesi: Çatalhöyük” 
sergisi çevrimiçi ortama taşındı. ■

Koç University ANAMED completed the 2020–2021 academic 
year with a remote fellowship model due to the pandemic 
conditions. As universities opened with face-to-face and blended 
education models in the Fall 2021 semester, ANAMED welcomed 
27 fellows from Turkey and other countries in-person once again.

In 2021, ANAMED carried out training programs, summer 
programs, symposia and talks online, enabling broader ranges 
of opportunities for learning and sharing. In addition, works to 
digitize exhibitions continued. One of ANAMED’s most visited 
exhibitions, “The Curious Case of Çatalhöyük,” focusing on the 
9000-year-old settlement of Çatalhöyük, was brought online. ■
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DİVRİĞİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN  
ORTA ÇAĞ ANADOLU İSLAM MİMARİSİNDE OLAĞANÜSTÜLÜK ALGISI
ANAMED Konuşmaları serisi, 2021 yılında Oya Pancaroğlu’nun çevrimiçi 
konuşmasıyla başladı. Pancaroğlu, Anadolu’da, Orta Çağ’dan günümüze 
gelen anıtlar arasında eşsizliğiyle tanınan Divriği Ulu Cami ve Şifahanesi 
(1228–29) ile ona atfedilen olağanüstülüğü ele aldı. Moderatörlüğünü Suzan 
Yalman’ın yaptığı söyleşi, ANAMED’in YouTube kanalından izlenebilir. ■

DEALING WITH EXCEPTIONALITY IN THE ISLAMIC ARCHITECTURE OF  
MEDIEVAL ANATOLIA: THE CASE OF DİVRİĞİ
The ANAMED Talks series began with an online talk by Oya Pancaroğlu in 
2021. Pancaroğlu discussed the Mosque and Hospital Complex of Divriği 
(1228–29), known for its uniqueness among monuments surviving from 
Medieval Anatolia and the exceptionality attributed to it. Moderated by  
Suzan Yalman, the talk is available on ANAMED’s YouTube channel. ■

BİR KİTAP SOHBETİ: AVRUPA ŞARK’I BİLMEZ
ANAMED Konuşmaları’nın ikincisi Zeynep Çelik’in Koç 
Üniversitesi Yayınları’ndan (KÜY) çıkan Avrupa Şark’ı Bilmez: 
Eleştirel Bir Söylem (1872–1932) isimli yeni kitabına odaklanan 
bir sohbetle devam etti. K. Mehmet Kentel moderatörlüğünde 
gerçekleşen söyleşi Zeynep Çelik, Özen Nergis Dolcerocca, Selim 
Sırrı Kuru ve Mehmet Fatih Uslu’nun araştırma konularından yola 
çıkarak kitap hakkındaki yorumlarıyla sürdü. ■

A BOOK TALK: EUROPE KNOWS NOTHING ABOUT THE ORIENT
The second talk of the ANAMED Talks series continued with a focus 
on a new book, Europe Knows Nothing about the Orient: A Critical 
Discourse from the East (1872–1932), edited by Zeynep Çelik and 
published by Koç University Press (KUP). Özen Nergis Dolcerocca, 
Selim Sırrı Kuru, and Mehmet Fatih Uslu joined Zeynep Çelik with 
their comments on the book, and K. Mehmet Kentel moderated  
the talk. ■

BİR KİTAP SOHBETİ  
YUSUF BEY: ON DOKUZUNCU YÜZYIL SONUNDA 
PERA’NIN YÜKLÜ PORTRELERİ
ANAMED’in 2017 yılında açılan “Yusuf 
Franko’nun İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratının 
Karikatürleri” sergisine eşlik eden kitabın 
Türkçesi, Yusuf Bey: On Dokuzuncu Yüzyıl 
Sonunda Pera’nın Yüklü Portreleri ismiyle 
ANAMED ve Koç Üniversitesi Yayınları 
(KÜY) iş birliğinde Şubat 2021’de yayımlandı. 
Özge Ertem, K. Mehmet Kentel ve Ebru 
Esra Satıcı’nın katıldığı kitap sohbetinin 
moderatörlüğünü Alican Kutlay yaptı. ■

A BOOK TALK 
YOUSSOUF BEY: THE CHARGED  
PORTRAITS OF FIN-DE-SIÈCLE PERA
The book accompanying 
ANAMED’s 2017 exhibition 
“The Characters of Yusuf 
Franko: An Ottoman 
Bureaucrat’s Caricatures” was 
translated into Turkish as 
Yusuf Bey: On Dokuzuncu Yüzyıl 
Sonunda Pera’nın Yüklü Portreleri 
and published in February 
2021 in collaboration with 
ANAMED and Koç University 
Press (KUP). Alican Kutlay 
moderated the book talk 
by Özge Ertem, K. Mehmet 
Kentel, and Ebru Esra Satıcı. ■

ANADOLU’NUN  
KADİM HİKÂYESİ
Anadolu’nun Neolitik 
Çağı’na ışık tutan 
Anadolu’nun Kadim Hikâyesi 
belgeseli, 49 bilim insanıyla 
39 ören yeri ve 27 müzede 
çekildi. Bu çevrimiçi 
sohbete akademisyen ve 
araştırmacı Rana Özbal ve 
Eylem Özdoğan, belgeselin 
onursal danışmanı Mehmet 
Özdoğan, belgeselin 
yönetmeni Enis Rıza ile 

yapım yönetmeni Nalân Sakızlı katıldı. Türkçe 
gerçekleşen etkinliğin moderatörlüğünü Duygu 
Tarkan üstlendi. ■

THE ANCIENT HISTORY OF ANATOLIA
The Ancient History of Anatolia documentary 
was shot with 49 scholars and in 39 
archaeological sites and 27 museums to shed 
light on the Anatolian Neolithic. The talk 
was organized online with academics and 
researchers Rana Özbal, Eylem Özdoğan, and 
Mehmet Özdoğan, the honorary consultant 
of the documentary, Enis Rıza, the director 
of the documentary, and Nalan Sakızlı, the 
production director. Duygu Tarkan moderated 
the event that was held in Turkish. ■

21 Ocak January webinar

18 Şubat February webinar
27 Mayıs May webinar

MÖ İKİNCİ BİNYILDA BATI ANADOLU: SON GELİŞMELER 
VE GELECEĞE DAİR GÖRÜŞLER (WANAT)
Christopher H. Roosevelt, Magda Pieniążek ve 
Peter Pavúk tarafından düzenlenen WANAT 
2021 Sempozyumu, Batı Anadolu kimlikleri ve 
Bronz Çağ dünyasındaki yerleri hakkında yapılan 
araştırmalardaki son gelişmeleri sunmak ve 
tartışmak için farklı disiplinlerden akademisyenleri 
çevrimiçi olarak bir araya getirdi. ■

WESTERN ANATOLIA IN THE SECOND MILLENNIUM BCE: 
RECENT DEVELOPMENTS AND FUTURE PROSPECTS 
(WANAT)
Convened by Christopher H. Roosevelt, Magda 
Pieniążek, and Peter Pavúk, the WANAT 2021 
Symposium brought together scholars to present 
and discuss recent developments in interdisciplinary 
research on Western Anatolian identities and their 
place in the Bronze Age world. ■

15–16 Nisan April sempozyum symposIum

23 Kasım November belgesel sohbetİ documentary talk

15. ULUSLARARASI ANAMED YILLIK SEMPOZYUMU 
DEĞİŞİM RÜZGARLARI: ANADOLU’DA ÇEVRE VE TOPLUM
John Haldon ve Christopher H. Roosevelt tarafından düzenlenen 15. Uluslararası ANAMED 
Yıllık Sempozyumu, iklim koşulları ve/veya değişimleri ile toplumsal olaylar arasındaki 
karmaşık bağı tartışmayı amaçladı. 2020 yılında gerçekleşmesi planlanan fakat COVID-19 
salgını önlemleri nedeniyle 2021’e ertelenen sempozyum çevrimiçi olarak düzenlendi. ■

15TH INTERNATIONAL ANAMED ANNUAL SYMPOSIUM 
WINDS OF CHANGE: ENVIRONMENT AND SOCIETY IN ANATOLIA
Organized by John Haldon and Christopher H. Roosevelt, the 15th International ANAMED 
Annual Symposium aimed to discuss the complicated relationship between climatic conditions 
and/or changes and societal phenomena. Postponed from 2020 due to coronavirus precautions, 
the symposium was held online in 2021. ■

29–30 Nisan April sempozyum symposIum

ETKİNLİKLERDEN SEÇMELER 2021
SELECTED EVENTS
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KISA HABERLER 2021
NEWS IN BRIEF

ANAMED YAZ PROGRAMLARI 
ANAMED 2021 Yaz döneminde Osmanlıca Yaz Programı 
ve Anadolu’nun Kadim Dilleri başlıklı iki yaz programını 
çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Dört hafta süren Osmanlıca Yaz 
Programı’nda Osmanlıca, Türkçe ve Farsça dersleri yapıldı; arşiv 
belgeleri, el yazmaları ve yazıtlardan oluşan içerikle katılımcılar 
hem Osmanlıca metinleri okuma hem de çevirme pratiği yaptı. 
Anadolu’nun Kadim Dilleri Yaz Programı ile Hititçe ve Akkadca 
dillerine kapsamlı bir giriş yapıldı. Programın son haftasında 
yoğunlaştırılmış Luvice ve Sümerce atölyeleri yer aldı. ■

ANAMED KÜTÜPHANE KONUŞMALARI
2021 yılı boyunca her ayın ilk Salı günü ANAMED 
Kütüphanesi ve Tarih Vakfı ortaklığında düzenlenen 
konuşmalar kapsamında yurt içi ve yurt dışından 
araştırmacılar ağırlandı. Çevrimiçi gerçekleştirilen 
söyleşilerin kayıtlarına YouTube, Spotify ve Soundcloud 
üzerinden erişilebilir. ■

ANAMED LIBRARY TALKS
The ANAMED Library Talks series, organized in 
collaboration with the History Foundation on the first 
Tuesday of every month, hosted national and international 
scholars throughout 2021. Recordings of the online talks 
are available on YouTube, Spotify, and Soundcloud. ■

“BİR KAZI HİKÂYESİ: ÇATALHÖYÜK” SERGİSİ  
ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA 
ANAMED’in en çok ziyaret edilen sergilerinden olan 
ve 9000 yıllık tarihe sahip yerleşmeyi odağına alan “Bir 
Kazı Hikâyesi: Çatalhöyük” sergisi, 2017’de Çatalhöyük 
Araştırma Projesi’nin 25. kazı sezonunu kutlamak üzere 
açılmıştı. Çatalhöyük’te yürütülen bilimsel araştırmalar; 
üç boyutlu modelleme aracılığıyla buluntuları yeniden 
canlandırma, kazı alanlarının lazer taraması ve sanal 
gerçeklik teknolojisiyle Çatalhöyük binalarının 
deneyimlenmesi gibi interaktif sergileme yöntemleriyle 
aktarılmıştı. Sergi, 2018 yılında Londra’daki Brunei 
Gallery’de (SOAS) ziyaretçileriyle buluştuğunda 
binlerce kişi tarafından ziyaret edildi. ANAMED, sergiyi 
ziyaret etme şansını kaçırmış olan ziyaretçiler için ve 
araştırmacılara kalıcı bir kaynak sağlamak amacıyla 
“Bir Kazı Hikâyesi: Çatalhöyük” sergisini Mart 2021’de 
çevrimiçi ortama taşıdı. ■

“THE CURIOUS CASE OF ÇATALHÖYÜK”  
EXHIBITION IS ONLINE 
Aiming to bring the 9000-year-old Çatalhöyük 
settlement back to life, one of ANAMED’s most visited 
exhibitions, “The Curious Case of Çatalhöyük,” was 
opened to celebrate the 25th excavation season of 
the Çatalhöyük Research Project in 2017. Çatalhöyük 
was presented through interactive display features, 
including 3D prints of finds, laser-scanned overviews of 
excavation areas, and virtual reality technology, which 
all helped to enhance the experience of Çatalhöyük 
buildings. When presented to visitors at the Brunei 
Gallery (SOAS) in London in 2018, the exhibition was 
visited by thousands. For those who missed the chance 
to visit the exhibition and also to serve as a perpetual 
source for researchers, ANAMED brought “The Curious 
Case of Çatalhöyük” exhibition to an online platform in 
March 2021. ■

ANAMED SUMMER PROGRAMS
In the summer of 2021, ANAMED organized the 
Ottoman Summer Program and Ancient Languages 
of Anatolia program online. The four-week-long 
Ottoman Summer Program offered Ottoman, 
Turkish, and Persian classes, helping students 
develop their reading and translation skills with 
a variety of Ottoman sources, including archival 
documents, manuscripts, and epigraphic material. 
The Ancient Languages of Anatolia program offered 

a comprehensive 
introduction to the 
Hittite and Akkadian 
languages. The 
last week of the 
program featured 
intensive workshops 
on Luwian and 
Sumerian. ■
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Yayınlar 
Publications

Mekânsal Ağlar: Araştırma ve Kamu Erişimi Için 
Anadolu’nun Geçmişinin Haritalandırılması Spatial Webs: 
Mapping Anatolian Pasts for Research and the Public
editör edItor 

Christopher H. Roosevelt  

 

Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Topraklarında  
Kültürel Üretim Aracı Olarak Sırlı Kaplar  
Glazed Wares as Cultural Agents in the Byzantine,  
Seljuk, and Ottoman Lands
editörler edItors 

Nikos Kontogiannis, Beate Böhlendorf-Arslan,  
Filiz Yenişehirlioğlu  

 
Yusuf Bey: On 
Dokuzuncu Yüzyıl 
Sonunda Peraʼnın  
Yüklü Portreleri   
Turkish translation of 
Youssouf Bey: The Charged 
Portraits of  
Fin-De-Siècle Pera
editörler  edItors 

Bahattin Öztuncay,  
Özge Ertem 

KISA HABERLER 2021
NEWS IN BRIEF

ANAMED BURSİYERLERİ  İLETİŞİM AĞI
ANAMED 2005 yılından bugüne dek, 
dünyanın prestijli üniversitelerinde 
önemli görevler üstlenmiş ve alanında 
örnek gösterilen projelere imza atan 
400’ün üzerinde bursiyere destek 
sağladı. 2021 yılında, yolu ANAMED’le 
kesişen tüm bursiyerleri bir araya 
getirerek akademik bağlantılar kurmak 
ve birbirini besleyen canlı bir iletişim 
kanalı oluşturmak için ANAMED 
Bursiyerleri İletişim Ağı kuruldu. ■

 
Sanatsal ve Arkeolojik 
Nesneler için Malzeme 
Nitelendirme Testleri  
Turkish translation 
of Material 
Characterization  
Tests for Objects of  
Art and Archaeology, 
Second Edition  
yazarlar authors  

Werner S. Zimmt,  
Nancy Odegaard,  
Scott Carroll 

 
[Değişim Rüzgârları:  
Anadolu’da Çevre  
ve Toplum]   
Winds of Change: 
Environment  
and Society in Anatolia
editörler  edItors 

Christopher H. 
Roosevelt,  
John Haldon 

ANAMED YAYINLARI DÜNYAYA AÇILDI
Akademik yayıncılığın ABD’deki en büyük 
dağıtımcısı konumundaki University of 
Chicago Press ile Koç Üniversitesi arasında 
yapılan anlaşmayla birlikte ANAMED kitapları, 
Koç University Press (KUP) markası altında 
bir dizi olarak dünyaya açıldı. ANAMED’in 
İngilizce olarak yayımlanan sergi ve sempozyum 
kitaplarına University of Chicago Press’in 
internet sitesi üzerinden de ulaşılabilir. ■

ANAMED PUBLICATIONS GO GLOBAL
With an agreement between Koç University 
and the University of Chicago Press, the largest 
distributor of academic publishing in the United 
States, ANAMED publications have gone global as 
a series under the umbrella of Koç University Press 
(KUP). ANAMED’s exhibition and symposium titles 
in English are now accessible at the University of 
Chicago Press website. ■

ANAMED’İN ÇEVRİMİÇİ PROGRAMLARI 
2020 yılının Eylül ayından itibaren ANAMED 
tarafından verilen SARAT Projesi Arkeolojik 
Varlıkların Korunması ve Kurtarılması 
Çevrimiçi Programı’nın ANAMED’deki son 
dönemi 18 Mayıs–18 Temmuz 2021 tarihlerinde 
gerçekleşti. Ücretsiz olarak sunulan Türkçe 
program, kültür varlıklarıyla bağlantılı 
alanlarda çalışan veya bu alanlarda eğitim 
almış profesyonellerin bilgi ve kapasitelerini 
artırmayı hedefledi. 

Çevresel Arkeoloji Çevrimiçi Programı ise 
ikinci yılında Türkçe ve İngilizce olarak 
düzenlendi. İçeriği ANAMED tarafından 
oluşturulan ve Koç Üniversitesi Online 
Programlar tarafından sunulan program, 
genel anlamda çevresel arkeolojiyi 
tanıtarak zooarkeoloji ve arkeobotani 
alanlarına yoğunlaştı. Alanında tek olan 
programı tamamlayan 200 katılımcı, Koç 
Üniversitesi’nden dijital sertifika aldı. ■

ANAMED’S ONLINE PROGRAMS 
ANAMED started offering 
SARAT’s Safeguarding and 
Rescuing Archaeological Assets 
Online Program in September 
2020 and hosted a final session 
between 18 May and 18 July 2021. 
This free program was offered in 
Turkish and aimed to help build 
capacity and knowledge among 
professionals working or trained 
in fields related to cultural assets.  

The Environmental Archaeology 
Online Program, on the other hand, was offered both in Turkish 
and English in its second year. Created by ANAMED and 
offered by Koç University Online Programs, it aims to introduce 
environmental archaeology broadly and to explore archaeobotany 
and zooarchaeology. The 200 participants who completed this 
unique program received a digital certificate from Koç University. ■
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ANAMED FELLOWS COMMUNICATION NETWORK
Since 2005, ANAMED has supported over 400 esteemed fellows who 
have key roles at prestigious universities worldwide and exemplary 
projects in their fields. In 2021, the ANAMED Fellows Communication 
Network was established in order to maintain academic connections 
and create a channel for communication. ■
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koç üniversitesi vehbi̇ koç ankara araştırmaları
uygulama ve araştırma merkezi ve ankara bağ evi̇
koç university vehbi̇ koç ankara studies 
research center and ankara orchard house

Genişleyen VEKAM 
Koleksiyonları Dijitalleşiyor
The Expanding VEKAM 
Collections are Digitized

Koç Üniversitesi VEKAM; eğitim programları, 
söyleşi, konferans, ulusal ve uluslararası 
sempozyumlar gibi ilgiyle izlenen faaliyetlerinin 
tamamını pandemi nedeniyle 2021 yılında 
da çevrimiçi olarak yaptı. Bağışlar yoluyla 
koleksiyonlarını genişleten VEKAM’da 
dijitalleştirme, veri aktarımı ve konservasyon 
çalışmaları yılın önemli faaliyetleri arasında yer 
aldı. Araştırmacıların dijital erişimine estetik ve 
bilgi açısından sağlıklı eserler iletebilmek için 205 
adet arşiv materyali üzerinde aktif konservasyon 
çalışması yapıldı. Sanat tarihi araştırmalarında 
dijital bir arşiv oluşturulması amacıyla bağış olarak 
alınan 3.852 dia dijitalleştirildi. 2.060 adet basılı 
kaynak (kitap, dergi) ve 19 adet tablo bağışı VEKAM 
koleksiyonlarına dâhil edildi; kaynakların dijital 
sistemlere aktarımı çalışmaları sürdürülüyor. 
VEKAM arşivinde var olan Ankara Taşınmaz Kültür 
Varlıkları Envanteri, Ankara’nın birçok ilçesine ait 
taşınmaz kültür varlıklarıyla ilgili görsel materyalin 
dijital arşiv sistemine eklenmesiyle büyük bir veri 
setine dönüştürüldü. ■ 

VEKAM
Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Ankara ve çevresinin 
toplumsal, kurumsal ve ekonomik tarihi, kültürü ve kültürel 
mirası üzerine akademik çalışmalar yapmak, Ankara’ya 
dair her türlü bilgi ve belgeyi derleyerek araştırmacılara 
sunmak üzere, 1994 yılında, Vehbi Koç’un Ankara’da yaşadığı 
dönemin büyük bir bölümünü geçirdiği Keçiören’deki 
bir bağ evinde faaliyetlerine başladı. VEKAM binasının 
yakınında bulunan ve Keçiören bölgesinin geleneksel 
mimari örneklerinden biri olan Ankara Bağ Evi ise 2007 
yılında restore edilip halka açıldı. 2014 yılında Koç 
Üniversitesi’ne bağlanan VEKAM; Ankara araştırmaları 
konulu konferanslar, sempozyumlar, sergiler, yayınlar ve 
ödül programları içeren bir dizi etkinlik yürütüyor. ■

VEKAM, the Koç University Ankara Studies Research Center, 
was founded in 1994 in an orchard house in Ankara’s Keçiören 
district, where the late Vehbi Koç resided for most of his 
Ankara years. VEKAM’s objective is to engage in the academic 
study of social, institutional, and economic history as well as 
the culture and cultural heritage of Ankara and its region and 
to collect information and documents relevant to all research 
on Ankara. The Ankara Orchard House, one of the last extant 
examples of traditional local architecture, is located nearby 
and was restored and opened to the public in 2007. VEKAM 
has been associated with Koç University since 2014 and 
organizes a range of activities and events on Ankara studies, 
including conferences, symposia, exhibitions, publications, and 
grant schemes. ■

Bi̇r Bakışta
At a Glance

direktör  
dIrector 
Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu

Pınarbaşı Mahallesi  
Şehit Hakan Turan Caddesi 
No. 9 Keçiören / Ankara 
t  0312 355 20 27 
vekam.ku.edu.tr

In 2021, Koç University VEKAM carried out all its 
renowned activities, such as education programs, talks, 
conferences, and national and international symposia, 
online due to the pandemic. Moreover, expanding its 
collections through donations, VEKAM continued 
digitization, data transfer, and conservation work. 
In order to provide easy and healthy digital access 
to researchers, active conservation of 205 archive 
materials has been completed. A donation received 
of 3,852 slides has been digitized to constitute an 
online collection for studies in the field of art history. 
Another donation of 2,060 printed materials (books, 
magazines, etc.) and 19 paintings were included in the 
VEKAM collection in 2021, and the integration of the 
new resources into the digital system continues. The 
collection of Ankara Immovable Cultural Property 
Inventory of VEKAM archives has been turned into 
a big data set with the addition to the digital archive 
system of visual materials of the immovable cultural 
properties from the environs of Ankara. ■ 
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VEKAM ETKİNLİKLERİ 2021
VEKAM EVENTS

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEMİNERLERİ
VEKAM'ın sosyal ve beşeri bilimler alanında çalışan 
araştırmacıları bilimsel yöntem ve tekniklerin kullanımı 
konusunda desteklemek amacıyla 2020 yılında başlattığı seminer 
dizisi, 2021 yılında “Sosyal Bilimler ve Yazılım: Nitel Araştırma 
Verilerinin Analizi ve Görselleştirilmesi”, “Sosyal Bilimlerde 
İçerik Analizi Yöntemi ve Kullanımı” ve “Araştırmacılar Sahadan 
Bildiriyor” başlıklı çevrimiçi eğitimlerle tamamlandı. ■

RESEARCH METHODS SEMINARS
Organized to support humanities and social science researchers 
in scientific methods and techniques, VEKAM started an online 
seminar series in 2020. In 2021, the trainings were completed via 
three more symposiums entitled “Social Sciences and Software: 
Qualitative Research Data Analysis and Rendering,” “Content 
Analysis Methods in Social Sciences and Its Application,” and 
“Researchers Report from the Field.” ■

3 Haziran June semİner dİzİsİ semInar serIes 

ORTA ÇAĞ’DA ANADOLU’DA KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR: 
ANADOLU’DA HAÇLILAR
VEKAM’ın, Anadolu’da yaşamış ya da iz bırakmış uygarlıkları 
tanıtmak amacıyla 2014’ten beri düzenlediği “Orta Çağ’da 
Anadolu’da Kültürel Karşılaşmalar” başlıklı sempozyum 
serisinin dördüncüsü düzenlendi. Sempozyumu 25 ülkeden  
553 kişi izledi. ■

CULTURAL ENCOUNTERS IN ANATOLIA IN THE MEDIEVAL PERIOD:  
THE CRUSADERS IN ANATOLIA
Organized by VEKAM since 2014 to introduce various cultures 
that lived in and had an impact on Anatolia, the symposium series 
“Cultural Encounters in Anatolia in the Medieval Period” was 
convened for the fourth time. 553 professionals from 25 countries 
followed the symposium. ■

5, 26 Şubat February

MART 

VEKAM AYLIK KONFERANSLARI  
VE SÖYLEŞİLERİ
VEKAM tarafından düzenlenen, Ankara 
ve çevresi odaklı konuşmaların yanı 
sıra çeşitli konu, disiplin ve alanları da 
kapsayan konferans serisi; 2021 yılında 
tarih, müzecilik, koruma, kültürel 
miras, sanat tarihi alanlarında uzman 
konuşmacıların katkılarıyla çevrimiçi 
olarak gerçekleşti. Ayrıca Kütüphaneler 
Haftası, Müzeler Haftası ve Ankara’nın 
başkent oluşunun 98. yılına özel üç söyleşi 
düzenlendi. ■

VEKAM MONTHLY CONFERENCES AND TALKS
VEKAM conference series, which cover 
various subjects, disciplines, and fields, 
focused on Ankara and its surroundings, 
continued online in 2021. The lectures 
focused on fields such as history, 
conservation, museology, cultural heritage, 
and art history. In addition, special talks for 
Libraries Week, Museums Week, and the 
98th anniversary of Ankara’s declaration as 
the capital were arranged. ■

Aralık December semİner dİzİsİ semInar serIes 

Mart March ÇOCUKLAR İÇİN (0-18) KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARI 
ÇALIŞTAYI II: ÖĞRETMEN ODAKLI UYGULAMALAR
VEKAM’ın 2019 yılında kültürel miras eğitimini 
desteklemek amacıyla başlattığı çalıştayın ikincisi, 
çoğunluğu profesyoneller ve öğretmenlerden oluşan 

704 izleyicinin 
katılımıyla 
çevrimiçi olarak 
gerçekleşti. ■

CULTURAL 
HERITAGE 
STUDIES FOR 
CHILDREN (0–18) 
WORKSHOP II: 
TEACHER-BASED 
PRACTICES
Launced in 2019 
by VEKAM 
to support 
cultural heritage 
education, 
this second 
workshop 
reached 704 
professionals 
and teachers 
online. ■

29-30 Nisan April çalıştay workshop

27-28 Mayıs May sempozyum symposIum

SOSYAL BİLİMLERDE VERİ ANALİZİ VE YAZILIM
Program çerçevesinde, sosyal bilimler alanında çalışmalar yürüten 
lisansüstü araştırmacıların veri tiplerini, ortam kütüphanelerini, 
otomatik analiz tekniklerini öğrenmeleri ve bilgisayar temelli 
hesaplama, analiz becerilerini geliştirmeleri amaçlandı. ■

DATA ANALYSIS AND SOFTWARE IN SOCIAL SCIENCES
The program aimed to teach graduate social science researchers about 
data types, media libraries, and automatic analysis techniques, as well as 
improving their computer-based computation and analysis skills. ■

6-10 Eylül September eğİtİm programı traInIng program

ANKARA’DA İZ BIRAKAN MİMARLAR
Koç Üniversitesi VEKAM ve Başkent Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi iş 
birliğiyle 2017 yılında başlatılan ve 2020 yılında 
tamamlanan proje, Ankara’da tasarladıkları kamu 
ve konut yapılarıyla özel bir önemi hak eden 
mimarlara odaklanmıştı. 2021 yılında düzenlenen 
değerlendirme paneliyle, proje sürecinde çalışılan 
mimarlarla ilgili üretilen bilgiler paylaşıldı, 
çalışmanın odaklandığı dönem mimarlığı ve 
Ankara’nın bu dönemdeki dönüşümü değerlendirildi. 
Proje kapsamda düzenlenen 14 panel, e-kitap olarak 
yayına dönüştürülüyor. Proje çıktısının VEKAM 
dijital arşivi üzerinden araştırmacıların kullanımına 
açılması için çalışmalar devam ediyor. ■

20 Ekim October panel

ARCHITECTS WHO LEFT THEIR MARKS ON ANKARA 
Launched in 2017 as a joint project of Koç University VEKAM and 
Başkent University Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, the 
project focused on the architects who deserve attention for the public 
buildings and residential structures they designed in Ankara. In the 
evaluation panel held in 2021, information about the architects studied 
was shared, and the architecture of the period and the transformation of 
Ankara was evaluated. As part of the project, 14 panels were organized, 
and they will be published as e-books. Work is underway to make the 
project’s outcome available through VEKAM’s digital archives. ■

vekam.ku.edu.tr
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izleyicilere toplantı bilgileri mail yolu ile iletilecektir.

P R O J E  K A P A N I Ş  P A N E L İ

20 EKİM 2021, 14:00 
ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİK

P A N E L  Y Ö N E T İ C İ S İ

Prof. Dr. T. Elvan Altan Orta Doğu Teknik Üniversitesi

A Ç I L I Ş  K O N U Ş M A S I

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu Koç Üniversitesi VEKAM

S U N U M L A R

Yordamlayarak Modern: 20. Yüzyılın İkinci  
Yarısında Ankara’da İz Bırakan Mimarlar 
Prof. Dr. Ali Cengizkan

Ankara Kentine Biçim Veren Şehirci Mimarlar 
Prof. Dr. Cânâ Bilsel Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Türkiye’de Parselin Tarihi 
Prof. Dr. Neşe Gurallar Atılım Üniversitesi

İzlerin Yeni Yolculukları
Prof. Dr. Deniz Güner Dokuz Eylül Üniversitesi

D E Ğ E R L E N D İ R M E 

Ankara’da İz Bırakan Mimarlar Projesi 
P R O J E  Y Ü R Ü T Ü C Ü L E R İ 

Prof. Dr. T. Elvan Altan Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Nuray Bayraktar Başkent Üniversitesi

Doç. Dr. Umut Şumnu Başkent Üniversitesi

P R O J E  E K İ B İ

Dr. Ayten Hüma Tülce Uman Bilim Üniversitesi

Dr. Bengi Su Ertürkmen Aksoy Gazi Üniversitesi

Dr. Bilge Beril Kapusuz Balcı Gazi Üniversitesi

Dr. Deniz Avcı Hosanlı Kadir Has Üniversitesi

Dr. Elif Selena Ayhan Koçyiğit Başkent Üniversitesi

Dr. Nihan Oya Memlük Çobanoğlu Gazi Üniversitesi

Burcu Ateş Yolda Girişimi

Cem Dedekargınoğlu
Elif Cemre Çelikcan Yozçu Başkent Üniversitesi

İlknur Sudaş
Melek Pınar Uz Baki Başkent Üniversitesi

Nehir Bera Biçer Başkent Üniversitesi

Neris Parlak Temizel Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Onur Kutluoğlu TOBB Ekonomi Teknoloji Üniversitesi

Sabahat Selcan Dökmen Aykaş
Seçil Özcan Geylani Başkent Üniversitesi

Selim Sertel Öztürk Başkent Üniversitesi

Tuna Öğüt Bilgi Üniversitesi

T A R T I Ş M A

Kayıt için tıklayınız

DEMİRTAŞ KAMÇIL

VEDAT DALOKAY

ŞEVKİ VANLI

SABİH KAYAN

İLHAMİ URAL

KADRİ KALAYCIOĞLU

DOĞAN TEKELİ

ENVER TOKAY

KADRİ ERKMAN

AFFAN KIRIMLI

ORHAN DİNÇ

NERİMAN BİRCE

VEDAT ÖZSAN

RAHMİ BEDİZ

NEJAT TEKELİOĞLU

VEDAT YALÇINKAYA

FEHMİ DOĞAN MEHMET ÜNAL

SAMİ SİSA

vekam.ku.edu.tr

Etkinlik zoom üzerinden ve kayıtlı olacaktır. Kaydını yaptıran 
izleyicilere toplantı bilgileri mail yolu ile iletilecektir.

P R O J E  K A P A N I Ş  P A N E L İ

20 EKİM 2021, 14:00 
ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİK

P A N E L  Y Ö N E T İ C İ S İ

Prof. Dr. T. Elvan Altan Orta Doğu Teknik Üniversitesi

A Ç I L I Ş  K O N U Ş M A S I

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu Koç Üniversitesi VEKAM

S U N U M L A R

Yordamlayarak Modern: 20. Yüzyılın İkinci  
Yarısında Ankara’da İz Bırakan Mimarlar 
Prof. Dr. Ali Cengizkan

Ankara Kentine Biçim Veren Şehirci Mimarlar 
Prof. Dr. Cânâ Bilsel Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Türkiye’de Parselin Tarihi 
Prof. Dr. Neşe Gurallar Atılım Üniversitesi

İzlerin Yeni Yolculukları
Prof. Dr. Deniz Güner Dokuz Eylül Üniversitesi

D E Ğ E R L E N D İ R M E 

Ankara’da İz Bırakan Mimarlar Projesi 
P R O J E  Y Ü R Ü T Ü C Ü L E R İ 

Prof. Dr. T. Elvan Altan Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Nuray Bayraktar Başkent Üniversitesi

Doç. Dr. Umut Şumnu Başkent Üniversitesi

P R O J E  E K İ B İ

Dr. Ayten Hüma Tülce Uman Bilim Üniversitesi

Dr. Bengi Su Ertürkmen Aksoy Gazi Üniversitesi

Dr. Bilge Beril Kapusuz Balcı Gazi Üniversitesi

Dr. Deniz Avcı Hosanlı Kadir Has Üniversitesi

Dr. Elif Selena Ayhan Koçyiğit Başkent Üniversitesi

Dr. Nihan Oya Memlük Çobanoğlu Gazi Üniversitesi

Burcu Ateş Yolda Girişimi

Cem Dedekargınoğlu
Elif Cemre Çelikcan Yozçu Başkent Üniversitesi

İlknur Sudaş
Melek Pınar Uz Baki Başkent Üniversitesi

Nehir Bera Biçer Başkent Üniversitesi

Neris Parlak Temizel Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Onur Kutluoğlu TOBB Ekonomi Teknoloji Üniversitesi

Sabahat Selcan Dökmen Aykaş
Seçil Özcan Geylani Başkent Üniversitesi

Selim Sertel Öztürk Başkent Üniversitesi

Tuna Öğüt Bilgi Üniversitesi

T A R T I Ş M A

Kayıt için tıklayınız

DEMİRTAŞ KAMÇIL

VEDAT DALOKAY

ŞEVKİ VANLI

SABİH KAYAN

İLHAMİ URAL

KADRİ KALAYCIOĞLU

DOĞAN TEKELİ

ENVER TOKAY

KADRİ ERKMAN

AFFAN KIRIMLI

ORHAN DİNÇ

NERİMAN BİRCE

VEDAT ÖZSAN

RAHMİ BEDİZ

NEJAT TEKELİOĞLU

VEDAT YALÇINKAYA

FEHMİ DOĞAN MEHMET ÜNAL

SAMİ SİSA

vekam.ku.edu.tr

Etkinlik zoom üzerinden ve kayıtlı olacaktır. Kaydını yaptıran 
izleyicilere toplantı bilgileri mail yolu ile iletilecektir.

P R O J E  K A P A N I Ş  P A N E L İ

20 EKİM 2021, 14:00 
ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİK

P A N E L  Y Ö N E T İ C İ S İ

Prof. Dr. T. Elvan Altan Orta Doğu Teknik Üniversitesi

A Ç I L I Ş  K O N U Ş M A S I

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu Koç Üniversitesi VEKAM

S U N U M L A R

Yordamlayarak Modern: 20. Yüzyılın İkinci  
Yarısında Ankara’da İz Bırakan Mimarlar 
Prof. Dr. Ali Cengizkan

Ankara Kentine Biçim Veren Şehirci Mimarlar 
Prof. Dr. Cânâ Bilsel Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Türkiye’de Parselin Tarihi 
Prof. Dr. Neşe Gurallar Atılım Üniversitesi

İzlerin Yeni Yolculukları
Prof. Dr. Deniz Güner Dokuz Eylül Üniversitesi

D E Ğ E R L E N D İ R M E 

Ankara’da İz Bırakan Mimarlar Projesi 
P R O J E  Y Ü R Ü T Ü C Ü L E R İ 

Prof. Dr. T. Elvan Altan Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Nuray Bayraktar Başkent Üniversitesi

Doç. Dr. Umut Şumnu Başkent Üniversitesi

P R O J E  E K İ B İ

Dr. Ayten Hüma Tülce Uman Bilim Üniversitesi

Dr. Bengi Su Ertürkmen Aksoy Gazi Üniversitesi

Dr. Bilge Beril Kapusuz Balcı Gazi Üniversitesi

Dr. Deniz Avcı Hosanlı Kadir Has Üniversitesi

Dr. Elif Selena Ayhan Koçyiğit Başkent Üniversitesi

Dr. Nihan Oya Memlük Çobanoğlu Gazi Üniversitesi

Burcu Ateş Yolda Girişimi

Cem Dedekargınoğlu
Elif Cemre Çelikcan Yozçu Başkent Üniversitesi

İlknur Sudaş
Melek Pınar Uz Baki Başkent Üniversitesi

Nehir Bera Biçer Başkent Üniversitesi

Neris Parlak Temizel Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Onur Kutluoğlu TOBB Ekonomi Teknoloji Üniversitesi

Sabahat Selcan Dökmen Aykaş
Seçil Özcan Geylani Başkent Üniversitesi

Selim Sertel Öztürk Başkent Üniversitesi

Tuna Öğüt Bilgi Üniversitesi

T A R T I Ş M A

Kayıt için tıklayınız

DEMİRTAŞ KAMÇIL

VEDAT DALOKAY

ŞEVKİ VANLI

SABİH KAYAN

İLHAMİ URAL

KADRİ KALAYCIOĞLU

DOĞAN TEKELİ

ENVER TOKAY

KADRİ ERKMAN

AFFAN KIRIMLI

ORHAN DİNÇ

NERİMAN BİRCE

VEDAT ÖZSAN

RAHMİ BEDİZ

NEJAT TEKELİOĞLU

VEDAT YALÇINKAYA

FEHMİ DOĞAN MEHMET ÜNAL

SAMİ SİSA

vekam.ku.edu.tr

Etkinlik zoom üzerinden ve kayıtlı olacaktır. Kaydını yaptıran 
izleyicilere toplantı bilgileri mail yolu ile iletilecektir.

P R O J E  K A P A N I Ş  P A N E L İ

20 EKİM 2021, 14:00 
ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİK

P A N E L  Y Ö N E T İ C İ S İ

Prof. Dr. T. Elvan Altan Orta Doğu Teknik Üniversitesi

A Ç I L I Ş  K O N U Ş M A S I

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu Koç Üniversitesi VEKAM

S U N U M L A R

Yordamlayarak Modern: 20. Yüzyılın İkinci  
Yarısında Ankara’da İz Bırakan Mimarlar 
Prof. Dr. Ali Cengizkan

Ankara Kentine Biçim Veren Şehirci Mimarlar 
Prof. Dr. Cânâ Bilsel Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Türkiye’de Parselin Tarihi 
Prof. Dr. Neşe Gurallar Atılım Üniversitesi

İzlerin Yeni Yolculukları
Prof. Dr. Deniz Güner Dokuz Eylül Üniversitesi

D E Ğ E R L E N D İ R M E 

Ankara’da İz Bırakan Mimarlar Projesi 
P R O J E  Y Ü R Ü T Ü C Ü L E R İ 

Prof. Dr. T. Elvan Altan Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Nuray Bayraktar Başkent Üniversitesi

Doç. Dr. Umut Şumnu Başkent Üniversitesi

P R O J E  E K İ B İ

Dr. Ayten Hüma Tülce Uman Bilim Üniversitesi

Dr. Bengi Su Ertürkmen Aksoy Gazi Üniversitesi

Dr. Bilge Beril Kapusuz Balcı Gazi Üniversitesi

Dr. Deniz Avcı Hosanlı Kadir Has Üniversitesi

Dr. Elif Selena Ayhan Koçyiğit Başkent Üniversitesi

Dr. Nihan Oya Memlük Çobanoğlu Gazi Üniversitesi

Burcu Ateş Yolda Girişimi

Cem Dedekargınoğlu
Elif Cemre Çelikcan Yozçu Başkent Üniversitesi

İlknur Sudaş
Melek Pınar Uz Baki Başkent Üniversitesi

Nehir Bera Biçer Başkent Üniversitesi

Neris Parlak Temizel Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Onur Kutluoğlu TOBB Ekonomi Teknoloji Üniversitesi

Sabahat Selcan Dökmen Aykaş
Seçil Özcan Geylani Başkent Üniversitesi

Selim Sertel Öztürk Başkent Üniversitesi

Tuna Öğüt Bilgi Üniversitesi

T A R T I Ş M A

Kayıt için tıklayınız

DEMİRTAŞ KAMÇIL

VEDAT DALOKAY

ŞEVKİ VANLI

SABİH KAYAN

İLHAMİ URAL

KADRİ KALAYCIOĞLU

DOĞAN TEKELİ

ENVER TOKAY

KADRİ ERKMAN

AFFAN KIRIMLI

ORHAN DİNÇ

NERİMAN BİRCE

VEDAT ÖZSAN

RAHMİ BEDİZ

NEJAT TEKELİOĞLU

VEDAT YALÇINKAYA

FEHMİ DOĞAN MEHMET ÜNAL

SAMİ SİSA



32. ANKARA ULUSLARARASI FİLM 
FESTİVALİ VEKAM ÖZEL GÖSTERİMİ 
VEKAM’ın yürüttüğü sözlü tarih 
projesi çerçevesinde yönetmenliğini 
Kerime Senyücel’in üstlendiği 
belgeseller ile danışmanlık verilen 
Ankara Manzarası adlı belgesel film  
8 Kasım’da VEKAM’da izleyiciyle 
buluştu. ■

32ND ANKARA INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL VEKAM SCREENING
Documentaries directed by Kerime 
Senyücel as part of VEKAM’s oral 
history project and the Ankara View 
documentary, on which VEKAM 
consulted, opened to audiences at 
VEKAM on 8 November. ■

8 Kasım November fİlm gösterİmİ movIe screenIng

JULIOPOLIS'İN YÜZLERİ
Koç Üniversitesi VEKAM’ın 2018 yılından bu yana 
desteklediği Juliopolis Projesi kapsamında hazırlanan 
“Juliopolis’in Yüzleri” sergisi sanatseverlerle buluştu. 
Küratörlüğünü Hacettepe Üniversitesi öğretim 
üyelerinden Ali Metin Büyükkarakaya ve Evren Sertalp’in 
üstlendiği sergi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ABD 
Büyükelçiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi, Koç Üniversitesi VEKAM, 
Hacettepe Üniversitesi, Nallıhan Belediyesi, Akdeniz 
Kültürel Miras Araştırmaları Derneği ve Accademia 
Jaufre Rudel di Studi Medievali desteğiyle kapılarını açtı. 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin 100. yılı etkinlikleri 
kapsamında açılan sergide, müzenin yürüttüğü kurtarma 
kazıları sayesinde ortaya çıkarılan Juliopolis Antik 
Kenti’ne dair bilgiler dijital arkeoloji ve antropoloji temelli 
çağdaş yöntemlerle anlatıldı. ■

FACES OF JULIOPOLIS
As part of the Juliopolis Project, which has been supported 
by Koç University VEKAM since 2018, the exhibition “Faces 
of Juliopolis” opened its doors to visitors. Curated by faculty 
members from Hacettepe University Ali Metin Büyükkarakaya 
and Evren Sertalp, the exhibition was supported by the 
Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism, the US 
Embassy, Ankara Metropolitan Municipality, the Museum of 
Anatolian Civilizations, Koç University VEKAM, Hacettepe 
University, Nallıhan Municipality, the Mediterranean 
Cultural Heritage Research Association, and Accademia 
Jaufre Rudel di Studi Medievali. Arranged within the scope 
of the centennial activities of the Museum of Anatolian 
Civilizations, the exhibition presented information from the 
rescue excavations at the ancient city of Juliopolis, which the 
museum carried out, through contemporary methods based 
on digital archaeology and anthropology. ■

7-25 Aralık December sergİ exhIbItIon

TEMSİLDEN İLHAMA:  
18. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞU
Ankara’nın bilinen en eski resmi olan Ankara 
Manzarası tablosu, VEKAM’ın 2018 yılında Ankara 
Rahmi M. Koç Müzesi’nde açtığı “Tarihi Dokumak; 
Bir Kentin Gizemi, Sof” başlıklı sergi kapsamında 
Rijksmuseum koleksiyonundan ödünç alınarak 
Türkiye’ye getirilmiş ve tablonun Türkiye’de kalış 
süresi 2022 yılına kadar uzatılmıştı. Bu vesileyle 

Hollanda Büyükelçiliği, Koç Üniversitesi VEKAM, 
Ankara Rahmi M. Koç Müzesi ve Hollanda Araştırma 
Enstitüsü iş birliğiyle bir sempozyum düzenlendi. 
Ankara Manzarası tablosundan ilham alarak 
belirlenen temalar altında 18. yüzyıl Osmalı’sını  
ele alan sempozyuma, tablodan ilhamla üretilen 
kültürel ve sanatsal çalışmalar da eşlik etti. ■

FROM REPRESENTATION TO INSPIRATION:  
OTTOMAN EMPIRE IN THE 18TH CENTURY
As part of the VEKAM exhibition entitled “Weaving 
the History: Mystery of a City, Sof” opened in 2018 
at the Ankara Rahmi M. Koç Museum, the View of 
Ankara painting from the Rijksmuseum collection 
was brought to Ankara, and the exhibition was 
extended until 2022. The Netherlands Embassy, Koç 
University VEKAM, Ankara Rahmi M. Koç Museum, 
and Netherlands Institute in Turkey took this occasion 
to organize a symposium. Addressing the 18th 
century Ottoman world determined through the 
themes inspired by the View of Ankara, the symposium 
was accompanied by cultural and artistic work also 
inspired by the painting. ■

1-2 Aralık December sempozyum symposIum

VEKAM ARAŞTIRMA 
SUNUMLARI
VEKAM, 2015 yılından beri 
Ankara’nın kentsel gelişimi; 
toplumsal, kurumsal ve 
ekonomik tarihi, kültürü ve 
kültürel mirası; Ankara ve 
çevresiyle ilgili sözlü tarih 
araştırmaları; halk bilim ve 
somut olmayan kültürel miras 
verilerini toplayan bilimsel ve 
görsel belgeleme çalışmalarına 
destek olmaktadır. 2020 
yılında VEKAM Araştırma 
Ödülü’ne hak kazanan 
araştırmacılar, çalışmalarını 
kamuoyuyla paylaştı. ■

VEKAM RESEARCH 
PRESENTATIONS
Since 2015, VEKAM has been 
giving awards to support 
scientific research on Ankara’s 
urban development; its 
societal, institutional, and 
economic history, culture, 
and cultural heritage; Ankara 
and its evirons’ oral history; 
and scientific and visual 
documentation compiling 
folkloric and intangible cultural 
heritage materials. Researchers 
who received the 2020 VEKAM 
Research Award presented 
their studies. ■

26 Kasım November sunum presentatIon
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Alfabe ve Matbuat: Türkiye’de 
Alfabe Devrimi ve Matbuat Rejimi 
1928-1939 Alphabet and Press: 
Alphabet Reform and Press Regime  
in Turkey 1928–1939
yazar author  

M. Sinan Niyazioğlu 

Ironi ve Gerilim: Ikinci Dünya 
Savaşı Yıllarında Istanbul’da ve 
Ankara’da Savaş Algısı, 2. Baskı  
Irony and Tension: Perception of War 
in Istanbul and Ankara during the 
Second World War Years, 2nd edition    
yazar author  

M. Sinan Niyazioğlu

[Gürcü Krallığı ve Gürcü Sanatı: 
Orta Çağ’da Anadolu’da Kültürel 
Karşılaşmalar] 
The Georgian Kingdom and Georgian 
Art: Cultural Encounters in Anatolia 
in Medieval Period 
editörler edItors  

Irene Giviashvili, Feyza Akder    

Ankara Araştırmaları Dergisi  
C9 S1  
The Journal of Ankara Studies  
V9 N1

Ankara Araştırmaları Dergisi  
C9 S2  
The Journal of Ankara Studies  
V9 N2 
editörler edItors  

Mehtap Türkyılmaz, Alev Ayaokur

Yayınlar 
Publications

VEKAM ETKİNLİKLERİ 2021
VEKAM EVENTS
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AKMED 25. Yılını Kutluyor 
AKMED Celebrates
Its 25th Anniversary

AKMED 
koç üniversitesi 
suna & i̇nan kiraç
akdeni̇z medeni̇yetleri̇ 
araştırma merkezi
ve kalei̇çi̇ müzesi̇ 
koç unıversıty 
suna & inan kiraç 
research center for 
mediterranean civilizations 
and kalei̇çi̇ museum 

1996 yılında Vehbi Koç Vakfı bünyesinde 
kurulan, 2016 yılından itibaren Koç Üniversitesi 
bünyesinde yeniden yapılandırılan AKMED, 
2021 yılında 25. yılını kutladı. 25. yıl etkinlikleri 
kapsamında özel bir logo tasarlandı. TC Hazine ve 
Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğü’yle birlikte çalışılarak, bir 
yüzünde kurucularından Suna Kıraç’ın portresi, 
diğer yüzünde 25. yıl logosuyla birlikte AKMED 
merkez binasının yer aldığı sınırlı sayıda gümüş 
ve bronz hatıra madalyonu üretildi. Ayrıca 
yönetmenliğini Koç Üniversitesi öğretim 
görevlisi ve uzun metraj film yönetmeni  
Ali Vatansever’in üstlendiği –AKMED’e  
emeği geçenlerle röportajların yer aldığı–  
bir film hazırlandı.

AKMED, COVID-19 pandemisi nedeniyle 
etkinliklerini bu yıl da çevrimiçi sürdürdü; 
üniversitenin açılmasıyla birlikte AKMED 
kütüphanesi ve Kaleiçi Müzesi pandemi tedbirleri 
çerçevesinde kapılarını ziyaretçilere açtı. ■

Founded in 1996 under the Vehbi Koç Foundation 
and restructured in 2016 as part of Koç University, 
AKMED celebrated its 25th anniversary in 2021. As 
part of the 25th anniversary celebrations, a special 
logo was designed. In collaboration with the Ministry 
of Treasury and Finance General Directorate of the 
Mint and Stamp Printing, a limited number of silver 
and bronze commemorative medallions with the 
portrait of our founder, Suna Kıraç, on one side  
and a view from the AKMED building with the 
25th anniversary logo on the other were produced. 
In addition, a film featuring interviews with 
contributors and supporters of AKMED since its 
establishment, directed by Koç University lecturer 
and film director Ali Vatansever, was produced.

Due to the COVID-19 pandemic, Koç University 
AKMED continued all its activities on online 
platforms this year as well. As the academic year 
started with face-to-face education, the AKMED 
Library and Kaleiçi Museum were opened to visitors 
under pandemic precautions. ■

AKMED
Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED), Akdeniz 
dünyasının tarihi, arkeolojisi, etnografik ve kültürel 
değerlerinin araştırılması, belgelenmesi, korunması, 
onarılması ve kültürlerarası ilişkilerin yorumlanmasına 
yönelik bilimsel çalışmalara ve araştırmalara destek oluyor. 
AKMED’in başlıca faaliyetleri arasında konferanslar, 
yaz okulları, sertifika programları, bilimsel toplantılar ve 
sergiler düzenlemenin yanı sıra çeşitli kitaplar ve dergiler 
yayımlamak; burs, proje destek programları ve sosyal 
sorumluluk projeleri yürütmek bulunuyor.

AKMED bünyesinde bulunan Kaleiçi Müzesi, pazartesi 
günleri hariç her gün ziyarete açıktır. ■  
 
 
 

AKMED, the Koç University Suna & İnan Kıraç  
Research Center for Mediterranean Civilizations, 
is chartered to support scientific research aimed at 
documenting, conserving, and restoring the historical, 
archaeological, ethnographical, and cultural assets of  
the Mediterranean world and interpreting its cultural 
relations. AKMED organizes conferences, summer 
schools, certificate programs, academic meetings, and 
exhibitions, publishes books and periodicals, offers 
scholarship and project support, and implements social 
responsibility projects.

The Kaleiçi Museum, also within AKMED, is open to visitors 
every day except Mondays. ■

direktör  
dIrector 
Prof. Dr. Oğuz Tekin

Barbaros Mahallesi Kocatepe Sokak   
No. 22 Kaleiçi / Antalya  
t  0242 243 42 74 akmed.ku.edu.tr

Bi̇r Bakışta
At a Glance



Bölünmüş Kıbrıs’ta Arkeoloji: Yaklaşımlar, 
Sorunlar ve Öneriler Archaeology in a Divided 
Cyprus: Approaches, Problems and Suggestions 
Prof. Dr. Lâtife Summerer, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve 
Tasarım Üniversitesi Arkın University of Creative Arts 
and Design

Antik Karia’da Günlük Yaşam: Nysa’dan Geç Antik 
ve Erken Bizans Dönemlerine Ait Metal Objeler 
Daily Life in Ancient Caria: Late Antique and Early 
Byzantine Metal Objects from Nysa 
Dr. Deniz Sever Georgousakis, Suna Kıraç Doktora 
Sonrası Araştırma Programı Bursiyeri Suna Kıraç 
Post-doctoral Research Program Scholar

1895 Yazında Bir Seyahat: Friedrich Sarre’nin Orta 
Anadolu’da Keşif Gezisi A Journey in the Summer 
of 1895: Friedrich Sarre’s Research Trip to Central 
Anatolia 
Prof. Dr. Oya Pancaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi 
Boğaziçi  University 

Lidya Krallığı ve Anadolu’daki Kültürel Izleri The 
Kingdom of Lydia and Traces of Lydian Culture in 
Anatolia 
Prof. Dr. Gül Gürtekin Demir, Ege Üniversitesi Ege 
University

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yeni Bulgular ve Yaklaşımlar Işığında Ege ve 
Akdeniz’de Neolitik Dönem The Neolithic Period in 
the Aegean and the Mediterranean in Light of New 
Finds and Approaches 
Prof. Dr. Burçin Erdoğu, Akdeniz Üniversitesi 
Akdeniz University
Doç. Dr. Assoc. Prof. Çiğdem Atakuman, Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi Middle East Technical University

Kaleiçi Müzesi Sohbetleri – Istanbul 
Arkeoloji Müzeleri, Gaziantep Müzeleri, 
Efes Müzesi Kaleiçi Museum Talks – Istanbul 
Archaeological Museums, Museums of 
Gaziantep, Ephesus Museum 
Rahmi Asal, İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
Istanbul Archaeological Museums 
Özgür Çomak, Gaziantep Müzeleri Museums 
of Gaziantep 
Cengiz Topal, Efes Müzesi Ephesus Museum
 

Aphrodisias: 
Yeni Heykeller 
ve Bağlamları 
Aphrodisias: New 
Statues and Their 
Contexts 
Prof. Dr. Bert Smith, 
Oxford Üniversitesi 
Oxford University 

Güney Anadolu’da 
Seyahat ve 
Yaylacılık:  Peyzaj 
Arkeolojisinden 
Dersler Travel and 
Transhumance in 
South Anatolia: 
Lectures on 
Landscape 
Archaeology 
Prof. Dr. Stephen Mitchell, Exeter 
Üniversitesi University of Exeter  

Kaleiçi Müzesi Sohbetleri – Salgın Sürecinde 
Müze Yönetimi: Pera Müzesi Örneği Kaleiçi 

Museum Talks – 
Museum Management 
during the Pandemic: 
The Pera Museum 
Example 
M. Özalp Birol, Suna  
ve İnan Kıraç Vakfı  
Suna and İnan Kıraç 
Foundation

Kaleiçi Müzesi Sohbetleri – Endüstriyel 
Mirasın Aynası: Rahmi M. Koç Müzesi 
Kaleiçi Museum Talks – Reflecting Industrial 
Heritage: Rahmi M. Koç Museum 
Mine Sofuoğlu, Rahmi M. Koç Müzesi Rahmi 
M. Koç Museum

Kaleiçi Müzesi Sohbetleri – Ankara’da 
Çağdaş Müzecilik ve Sanat: Erimtan Müzesi 
Örneği Kaleiçi Museum Talks – Modern 
Museology and Art in Ankara: The Erimtan 
Museum Example 
Nazan Değiş Gezer, Erimtan Müzesi  
Erimtan Museum
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AKMED KONFERANSLARI  2021
AKMED CONFERENCES

28 Şubat February  

14 Mart March  

20 Şubat February  28 Mart March  

3 Nisan April  

15 Nisan April    

Bodrum 
Araştırma 
Merkezi ve 
Çalışmalarının 
Kısa Tarihçesi 
The Bodrum 
Research Center 
and an Overview 
of Its Work 
Tûba Ekmekçi Littlefield , Bodrum Araştırma 
Merkezi Bodrum Research Center 

Kaleiçi Müzesi Sohbetleri – Müzeleri Ne Kadar 
Tanıyoruz? Troya Müzesi, Izmir Arkeoloji Müzesi, 
Bergama Müzesi Kaleiçi Museum Talks – How Well 
Do We Know Our Museums? Museum of Troy, Izmir 
Archaeological Museum, Bergama Museum 
Rıdvan Gölcük, Troya Müzesi Museum of Troy 
Hünkar Keser, İzmir Arkeoloji Müzesi İzmir 
Archaeological Museum
Nilgün Ustura, 
Bergama Müzesi 
Bergama Museum

Roma 
Imparatorluğu’nun 
Kayıp Başkenti 
Nikomedia’nın 
Renkli Ihtişamı 
The Vibrant Splendor of Nicomedia, the Lost Capital 
City of the Roman Empire 
Doç. Dr. Assoc. Prof. Tuna Şare Ağtürk, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Onsekiz Mart 
University 

Milyas Bölgesi Epigrafi Çalışmalarına Katkılar: 
Elmalı Müzesi Yazıtları Contributions to Epigraphic 
Studies in Milyas: Inscriptions in the Elmalı Museum 
Dr. Yadigar Doğan, Suna Kıraç Doktora Sonrası 
Araştırma Programı Bursiyeri Suna Kıraç Post-
doctoral Research Program Scholar

7 Mayıs May 

19 Mayıs May 

26 Mayıs May 

22 Ekim October    

5 Kasım November    

19 Kasım November 

22 Haziran June 

8 Aralık December 

15 Aralık December 

Gelenekselleşen AKMED Konferansları, 
pandemi nedeniyle 2021 yılında izleyicileriyle 
çevrimiçi ortamda buluştu. Bu sene “Kaleiçi 
Müzesi Sohbetleri” başlıklı yeni bir dizi 
eklenerek Türkiye’nin önemli müzeleri 
tanıtıldı. Düzenlenen 15 çevrimiçi konferansı, 
3.500’ün üzerinde kişi izledi. ■

The traditional AKMED Lectures continued 
online in 2021 due to the pandemic. A new 
series entitled “Kaleiçi Museum Talks” was 
launched this year to introduce some of 
Turkey’s leading museums. 15 online lectures 
were held with the attendance of over 3,500 
people. ■
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AKMED ETKİNLİKLERİ 2021
AKMED EVENTS

ANTALYA’NIN TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE ARKEOLOJİSİ
Beşincisi düzenlenen program pandemi nedeniyle 
çevrimiçi gerçekleştirildi. Öncelikli hedef kitlesi 
turizm profesyonelleri olan program kapsamında, 
katılımcılara konunun uzmanlarından Antalya ve 
çevresinin kültür tarihi hakkında teorik bilgiler 
sunuldu. ■

THE HISTORY, CULTURE AND ARCHAEOLOGY OF ANTALYA 
Organized for the fifth time this year, the program 
was held online due to the pandemic. Within the 
scope of the program, which primarily targets tourism 
professionals, the participants received theoretical 
information from experts on the cultural history of 
Antalya and its surroundings. ■

20–27 Kasım November sertİfİka programı certIfIcate program

PARA TARİHİ VE NUMİSMATİK
Geçtiğimiz yıllar içerisinde aranılan bir program hâline gelen yaz 
okulunun beşincisi, pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirildi.  
4 ülkeden 27 katılımcıyı bir araya getiren programda, Prof. Dr. Oğuz 
Tekin (Koç Üniversitesi AKMED) ve Dr. Peter van Alfen (American 
Numismatics Society, New York) Arkaik Çağ’dan Bizans Dönemi’ne 
(MÖ 650 c.–MS 1453) para tarihi ve numismatik konusunu geniş bir 
kronolojik çerçevede ele aldılar. ■

THE HISTORY OF COINS AND NUMISMATICS 
In its fifth year, the increasingly popular summer school was  
held online due to the pandemic. Hosting 27 participants from  
4 countries, program lecturers Professor Oğuz Tekin (Koç University 
AKMED) and Dr. Peter van Alfen (American Numismatic Society,  
New York) discussed the history of money and numismatics in a broad 
chronological framework from the Archaic to the Byzantine periods  
(c. 650 BC–AD 1453). ■

5–9 Temmuz July yaz okulu summer school 

KISA HABERLER 2021
NEWS IN BRIEF

Arkeoloji, tarih, sanat tarihi ve kültürel miras alanlarında her sene düzenli olarak 
verilen AKMED bursları kapsamında, 2021 yılında 9 proje direktörü, 12 doktora 
ve 6 yüksek lisans öğrencisi desteklendi. Ayrıca 2018 yılında başlatılan Suna Kıraç 
Doktora Sonrası Araştırma Bursu kapsamında AKMED’de araştırmalarına devam 
eden bursiyerler ve projeleri aşağıdaki gibidir:

In 2021, 6 master’s and 12 doctoral students, as well as 9 project directors, were 
granted AKMED scholarships, which are given out every year in the fields of 
archaeology, history, art history, and cultural heritage. In addition, scholars who 
received the Suna Kıraç Post-Doctoral Research Scholarship, introduced in 2018, and 
currently continue their research at AKMED are listed below with their projects:

 
Metal Objelerden Yansıyan Kent: Geç Antik ve Erken Bizans Dönemlerinde Nysa 
The City Reflected by Metal Objects: Nysa in Late Antiquity and Early Byzantine 
Periods Dr. Deniz Sever Georgousakis

Roma İmparatorluğu Dönemi’nde Anadolu’da Şehir Festivalleri Civic Festivals in 
Anatolia under the Roman Empire Dr. Ipek Dağlı

Tüccarların Oyunları: Kilikya, Kıbrıs ve Memlük Limanlarında Hileli Ticaret (1260-
1310) Merchant Tricks: Fraudulent Trade across the Ports of Cilicia, Cyprus, and the 
Mamluks (1260–1310) Dr. Ahmet Usta

Antalya Gazetesi (1922-1928): Cumhuriyetin İlanına Doğru ve Erken Cumhuriyet 
Döneminde Yerel Bir Gazetede Siyasi, Toplumsal, Ekonomik ve Kültürel Yaşama 
Dair Yansımalar Antalya Newspaper (1922–1928): Reflections of Political, Social, 
Economic and Cultural Life in a Local Newspaper in the Period Leading up to the 
Introduction of the Republic and the Early Republican Era Dr. Senem Gönenç

 
Böylelikle bugüne kadar AKMED’in destek verdiği araştırma projesi 287’ye, 
doktora projesi 163’e, yüksek lisans projesi 203’e ve istihdam edilen doktora sonrası 
araştırmacı sayısı ise 9’a ulaştı. ■

As of 2021, AKMED has supported 287 research projects, 163 doctoral projects, and 
203 master’s degree projects and employed 9 postdoctoral researchers. ■

AKMED Bursları
AKMED Fellowships
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Yayınlar 
Publications

 
 
 
 
adalya  
sayı issue 23, 2021 
Koç Üniversitesi AKMED’in yıllık 
uluslararası hakemli dergisi Koç 
University AKMED’s peer-reviewed 
annual periodical 

 
 
anmed 
sayı issue 19, 2021 
Anadolu Akdenizi olarak 
tanımlanan bölgedeki araştırma 
raporlarını içeren yıllık dijital 
bülten Digital news bulletin on 
archaeology from Mediterranean 
Anatolia

 
[Güney Anadolu Coğrafyasında 
Roma Arkeolojisi. Via Sebaste, 
Döşeme Boğazı’ndaki Mansio 
ve Pamphylia ve Pisidia’da Yerel 
Yaylacılık. Geç Roma ve Osmanlı 
Sarnıçları Kataloğu ekiyle 
birlikte] Roman Archaeology  
in a South Anatolian Landscape:  
The Via Sebaste, The Mansio in  

the Döşeme Boğazı, and Regional Transhumance  
in Pamphylia and Pisidia. With a Catalogue of  
Late Roman and Ottoman Cisterns  
yazarlar authors    

Stephen Mitchell, Robert Wagner, Brian Williams

 
 
[Yakın Doğu Neolitik 
Çömlekleri. Üretim, Dağıtım 
ve Kullanım] Neolithic Pottery 
from the Near East: Production, 
Distribution and Use  
editörler edItors   

Rana Özbal, Mücella Erdalkıran, 
Yukiko Tonoike 
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KISA HABERLER 2021
NEWS IN BRIEF

ANTİK ÇAĞ’DA BALIK, BALIKÇILIK VE  
BALIK HİKÂYELERİ
1 Aralık 2020’de açılan ve küratörlüğünü AKMED 
Direktörü Prof. Dr. Oğuz Tekin’in yaptığı sergi, 
31 Aralık 2021 tarihine kadar Kaleiçi Müzesi’nde 
ziyaretçileriyle buluştu. Ziyaretçiler Antik Çağ’daki 
balıkların yanı sıra midye, salyangoz gibi deniz 
canlılarıyla tanıştı; onların hikâyelerini okudu; 
avlanması ve gıda olarak tüketilmesine ilişkin pek 
çok sorunun yanıtını buldu. 14-17 Ekim tarihlerinde, 
Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi 
düzenlenen Kaleçi Festivali kapsamında sergi 
ücretsiz olarak ziyaret edildi. ■

FISH, FISHING AND FISH STORIES FROM ANTIQUITY
Opened on 1 December 2020 and curated by AKMED’s 
Director, Prof. Oğuz Tekin, the exhibition remained 
open to visitors at Kaleiçi Museum until 31 December 
2021. Visitors got a closer look at marine creatures 
such as mussels and snails, as well as ancient fish 
species, read their stories, and found answers to 
many questions about fishing and fish consumption. 
Admission fees to the exhibition were waived during 
the Fifth Kaleçi Festival organized by Muratpaşa 
Municipality between 14 and 17 October. ■

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE  
MESLEKLER ATÖLYESİ
Ankara Rahmi Koç Müzesi iş birliğiyle 
14 Ağustos tarihinde 7-12 yaş arası 
öğrencilere yönelik bir çevrimiçi müze 
atölyesi düzenlendi. Atölye kapsamında 
İdari İşler ve Burs Yetkilisi Özge 
Yanardağ Koçyiğit, “Sokak Satıcıları 
Sergisi” ile bağlantılı bir sunum yaptı. ■

PROFESSIONS FROM PAST TO PRESENT 
WORKSHOP
An online museum workshop for students 
aged 7–12 was held on 14 August in 
cooperation with Ankara Rahmi Koç 
Museum. The workshop featured a 
presentation by AKMED’s Administrative 
Affairs and Scholarship Supervisor Özge 
Yanardağ Koçyiğit on the “Street Vendors 
Exhibition.” ■

TÜRKİYE’DE TARİH 
VE ARKEOLOJİ 
KÜTÜPHANELERİ 
ÇALIŞTAYI
57. Kütüphane 
Haftası kapsamında 
AKMED Kütüphanesi, 
koleksiyonlarını 
özellikle tarih, arkeoloji 
ve kültürel miras 
üzerine oluşturan 
ve bu alanlardaki 
araştırmacılara hizmet 
veren araştırma merkezi, 
enstitü veya üniversite 
kütüphanelerini 
bir araya getirdi. 
Katılımcılar projelerini 
paylaştı ve gelecek 
için bir yol haritası 
oluşturuldu. ■

WORKSHOP ON HISTORY 
AND ARCHAEOLOGY 
LIBRARIES IN TURKEY
AKMED Library 
organized a workshop as 
part of the 57th Library 
Week, bringing together 
research institutes, 
centers or university 
libraries that specialize 
in history, archaeology, 
and cultural heritage 
and serve researchers in 
these fields. Participants 
shared their projects and 
established a roadmap for 
the future.  ■

Tarih Boyunca 
Anadolu’da 
Hayırseverlik. 
Birinci 
Uluslararası 
Suna & Inan 
Kıraç Akdeniz 
Uygarlıkları 
Sempozyumu, 
26-29 Mart 2019, 
Antalya. Bildiriler 
(e-kitap) 

This e-book is the Turkish version of 
Philanthropy in Anatolia through the 
Ages. The First International Suna & 
İnan Kıraç Symposium on Mediterranean 
Civilizations, March 26–29 2019, 
Antalya. Proceedings  
editörler edItors   

Oğuz Tekin, Christopher H. 
Roosevelt, Engin Akyürek
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Fulya Küçükaksoy

Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük Kültür ve 
Sosyal Yaşam Merkezi, faaliyete geçtiği 2011 yılından 
bu yana bölge halkının sosyal ve kültürel gelişimine 
katkı sağlıyor. Doğal ortamı, bahçesi ve ödüllü 
mimari yapısının yanı sıra etkinlik programındaki 
kişisel gelişim ve sanat kursları, sergiler, sahne 
sanatları ve müzik faaliyetleriyle zengin bir 
kültürel ortam sunuyor. Sanatın geliştirici, öğretici, 
birleştirici özellikleri; sanatsal organizasyonlar 
sayesinde kültürlerin buluşmasına, korunmasına 
ve geleceğe aktarılmasına fayda sağlıyor. Merkez; 
klasik müzik dinletisinden caz konserlerine, tiyatro 
ve çocuk gösterilerinden sanat atölyelerine kadar 
geniş yelpazedeki etkinlik gündemiyle ayda ortalama 
10.000 ziyaretçi ve sanatseverin buluşma noktası. 
Toplumsal sorumlulukları ön planda tutan merkez, 
halka açık ve ücretsiz olarak her yaştan, her kesimden 
izleyiciye hizmet veriyor.

Merkez, pandemi kısıtlamaları nedeniyle 2021 yılında 
etkinlik düzenleyemedi. ■ 

The Vehbi Koç Foundation Ford Otosan Gölcük 
Culture and Community Center has been promoting 
social and cultural events for the people of the Gölcük 
region since 2011. In addition to its beautiful natural 
settings, the center’s events calendar provides a rich 
cultural environment with art courses, exhibitions, 
stage performances, musical activities, and personal 
development courses. The center’s classical music 
recitals, jazz concerts, theater and children’s plays, 
art, and other workshops attract an average of 
10,000 visitors each month. As the center focuses on 
community service, all its events and activities are free 
of charge for all ages and social groups. 

In 2021, the Center had to cease its activities due to 
the pandemic restrictions. ■

Gölcük Halkının Hizmetinde
Serving the People
of Gölcük

vkv ford otosan gölcük kültür ve sosyal yaşam 

merkezi | the vehbI koÇ foundatIon ford otosan 

gölcük culture and communIty center  | 197
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Hüseyin Vural ve 
İLKYAR Vakfı 
20. Vehbi Koç Ödülü’nün
Sahibi Oldu
The 20th Vehbi Koç Award
Was Presented to 
Hüseyin Vural

The 20th Vehbi Koç Award, presented in 2021 
in the field of education, was given to the 
Foundation for Supporting Elementary Schools 
(İLKYAR Foundation) and its founder, Professor 
Hüseyin Vural, in recognition of their pioneering 
work. Arter hosted the award ceremony that was 
held on a digital platform due to the pandemic. 

Established to support children’s imagination, 
motivate them in line with their interests, 
improve their self-esteem, and create 
opportunities enabling their talents, İLKYAR has 
been working for many years to provide books, 
as well as education, sports, and game materials 
to boarding schools, instilling a taste for reading 
in children at village schools and sending out 
books to all schools. İLKYAR volunteers visit 
village schools, arranging many fun activities 
from literature to art, mathematics to physics, 
providing scholarships for students in need, and 
hosting successful students in summer schools 
at Middle East Technical University and Boğaziçi 
University. During the pandemic, İLKYAR started 
the “Curious Science Ambassadors” project that 
provided 81 villages in 81 cities with internet 
access and computers. A student is selected as 
Science Ambassador in each village, and they give 
books to other students and follow classes online 
through the national Education Informatics 
Network (EBA). 

Hüseyin Vural received the award from Ömer M. 
Koç, chairperson of Koç Holding, at the award 
ceremony on 26 February. Mentioning that they 
want to establish a Science and Arts Village with 
a strong infrastructure and dynamic laboratories, 
targeting children and parents coming from 
cities and villages, Prof. Vural added: “If you can 
reach children and make them feel special, they 
can work with great enthusiasm to reveal their 
capacities, making everything possible. It all starts 
with self-confidence. We can provide humanity 
with novelties only through confidence fed by 
knowledge. Children living in villages are the 
most disadvantaged children in the country in 
terms of education. There is no rule that the 
Edison of this country will come from a big city. 
My biggest motivation in life is seeing these 
children reach good positions and contribute to 
their country and nation and to humanity.” ■

2021 yılında eğitim alanında verilen 20. Vehbi Koç Ödülü’ne, 
öncü nitelikteki çalışmalarından dolayı İlköğretim 
Okullarına Yardım (İLKYAR) Vakfı ve vakfın kurucusu  
Prof. Dr. Hüseyin Vural layık görüldü. Pandemi şartları 
nedeniyle dijital ortamda düzenlenen ödül töreni, Arter’in  
ev sahipliğinde gerçekleşti. 

İLKYAR Vakfı çocukların hayal güçlerini desteklemek, ilgi 
alanları doğrultusunda onları motive etmek, özgüvenlerini 
geliştirmek ve farklı yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla 
kuruldu.  Vakıf yatılı okullara eğitim, spor, oyun materyali 
ve kitap sağlamak, köy okullarındaki çocuklara okuma zevki 
aşılamak ve kitap yardımı ulaşmamış okul bırakmamak için 
uzun yıllardır çalışıyor. İLKYAR gönüllüleri köy okullarında 

edebiyattan resme, matematikten fiziğe birçok 
alanda eğlenceli etkinlikler düzenliyor, ihtiyaç 
sahibi öğrencilere burs veriyor, etkinliklerde 
başarılı olan çocukları Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’ndeki 
yaz okullarında ağırlıyorlar. Vakıf, pandemi 
döneminde geliştirdiği Meraklı Bilim Elçileri 
projesiyle 81 ildeki 81 köye internet erişimi 
desteği veriyor, bilgisayar yardımı yapıyor. Proje 
kapsamında  her köyde belirlenen Bilim Elçisi 
öğrenciler, diğer öğrencilerle birlikte bilgisayar 
başında Eğitim Bilişim Ağı’ndan (EBA) derslerini 
izliyor ve öğrencilere kitap dağıtıyorlar. 

Vehbi Koç Vakfı Ödülü’nü 25 Şubat 2021’de 
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
M. Koç’un elinden alan Prof. Dr. Hüseyin 
Vural; törende yaptığı konuşmada ilerleyen 
dönemde köylerden ve şehirlerden çocukların 
geleceği, altyapısı ve sürekli güncellenecek 
laboratuvarlarıyla tüm çocuklara ve 
ebeveynlere hitap edecek bir Bilim Sanat 
Köyü kurmak istediklerini belirtti. Vural 
ayrıca şunları ekledi: “Çocuklara dokunarak 
önemli olduklarını hissettirirseniz onlar da 
kapasitelerini ortaya çıkarmak için büyük bir 
heyecanla çalışıp her yere ulaşabiliyor. Her 
şeyin başı özgüven. Ancak bilgiyle beslenmiş 
bir özgüvenle insanlığa yenilikler sunabiliriz. 
Köylerde yaşayan çocuklar, eğitimde bu 
ülkenin en şanssız çocukları. Hâlbuki bu 
ülkenin Edison’u büyük şehirlerden çıkacak 
diye bir şart yok. Hayattaki en büyük yaşam 
motivasyonum bu çocukların güzel yerlere 
geldiğini; ülkesine, milletine, insanlığa katkı 
sağladığını görmektir.” ■



ÖDÜ L  A L MI ŞSI NI Z  Dİ Y E  DU Y DU M…  
İ l k   Y a r  
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Vehbi Koç Vakfı Ödülü dolayısıyla çok yoğun günler yaşıyoruz. Sadece 
ödüle bakarak herhangi bir değerlendirme yapmadan gönüllülerimizin ortaya koyduğu emeği 
fedakarlıkları, güzel ilk yar’larımızın masumiyetlerini izleyin: https://www.youtube.com/watch?v=3k2qbbXUVEQ 
 

Hemen yanıt veremiyorsak bağışlayın lütfen… Çeşitli tebrik mesajları geldi, şüphesiz ilk 
yar’larımızdan gelenler en güzeli. Sizlerle birkaç örnek paylaşıyoruz.  
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Vehbi Koç Ödülü, 2002 yılından bu 
yana insanların yaşam kalitesinin 
artırılmasına katkıda bulunan kişi ve 
kurumları takdir ve teşvik etmek amacıyla 
her yıl sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık 
alanlarında veriliyor.

Initiated in 2002, the Vehbi Koç Award is 
presented in turn each year in the fields 
of culture, education, and healthcare to 
acknowledge and encourage individuals 
and organizations making outstanding 
contributions to the quality of life.
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vehbi koç ödülü’nü kazanan şahıs ve kuruluşlar 
recipients of the vehbi̇ koç award

 20.th Prof. Dr. Hüseyin Vural ve ILKYAR Vakfı 

 2021 Prof. Dr. Hüseyin Vural and ILKYAR Foundation

 19.th  

 2020 
Prof. Dr. Ilhan Tekeli

 18.th  

 2019 
Prof. Dr. Mehmet Toner

 17.th  

 2018 
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen 

 16.th  

 2017 
Prof. Dr. Zeynep Ahunbay 

 15.th  
2016  

Prof. Dr. Kâmil Uğurbil

 14.th Prof. Dr. Ali Nesin ve Matematik Köyü Projesi 
 2015 Prof. Ali Nesin and Mathematics Village Project

 13.th   

 2014 
Prof. Dr. Zeynep Çelik

 

 12.th  
 2013 

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil

 11.th  

 2012 
Prof. Dr. Nermin Abadan Unat

 10.th  Prof. Dr. Filiz Ali ve Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi 
 2011 Prof. Filiz Ali and the Ayvalık  
  International Music Academy

 9.th  
 2010 

Prof. Dr. Turgay Dalkara

 8.th  
 2009 

Prof. Dr. Türkan Saylan

 7th   
 2008 

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan

 6.th  
 2007 

Prof. Dr. Aziz Sancar

 5.th  

 2006 
Nuri Okutan

 4.th   
 2005 

Fazıl Hüsnü Dağlarca

 3.rd Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
 2004 Bilkent University Department of 
  Molecular Biology and Genetics

 2.nd Anne Çocuk Eğitim Vakfı 
2003  Mother Child Education Foundation (AÇEV)  

 1.st Topkapı Sarayı Müzesi 
2002  Topkapı Palace Museum

HÜSEYİN VURAL HAKKINDA
ABOUT HÜSEYIN VURAL  

1973 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden mezun olan Prof. Dr. 
Hüseyin Vural, 1976 yılında Boğaziçi 
Üniversitesi’nde yüksek lisansını, 1982’de 
ise Rutgers Üniversitesi’nde doktora 
eğitimini tamamladı. 1987 yılında Makina 
Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi 
olarak çalışmaya başladığı Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Sürekli 
Eğitim Merkezi’nin başkanlığını yürüttü 
ve 2018 yılında ODTÜ’den emekli oldu. 
Prof. Dr. Vural, kuruluşundan beri İLKYAR 
Vakfı’nın başkanlığını sürdürmektedir. ■

Professor Hüseyin Vural earned a bachelor’s 
degree from İstanbul Technical University 
in 1973, a master’s degree from Boğaziçi 
University in 1976, and a doctorate from 
Rutgers University in 1982. In 1987, he 
started working at the Department of 
Mechanical Engineering at Middle East 
Technical University (METU), where he 
also ran the Continuing Education Center. 
He retired from METU in 2018. Prof. Vural 
has been the president of the İLKYAR 
Foundation since its establishment. ■

İlköğretim Okullarına Yardım (İLKYAR) Vakfı, 1998’de 
Prof. Dr. Vural Altın, Prof. Dr. Sıddık Yarman, Prof. Dr. 
Mahir Arıkol ve Prof. Dr. Hüseyin Vural tarafından 
kuruldu. İLKYAR’ın temeli, destek verilmemiş köy 
okulu bırakmamak amacıyla kurulan İlkokullara 
Eğitim Desteği Fonu’na (Educational Funds for 
Elementary Schools, EFES) dayanmaktadır. EFES, 
1977 yılında Amerika’da doktorasını yapmakta 
olan Hüseyin Vural tarafından hayata geçirilmiştir. 
Eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden yola çıkan İLKYAR, 
özellikle köy çocuklarına okuma heyecanı aşılamak ve 
eğitimlerini daha ileri düzeyde sürdürme motivasyonu 
kazandırmak için faaliyetlerine devam ediyor. ■

The Foundation for Supporting Elementary Schools 
(İLKYAR Foundation) was established in 1998 by 
Professors Vural Altın, Sıddık Yarman, Mahir Arıkol, and 
Hüseyin Vural. İLKYAR had its foundations in EFES, 
Educational Funds for Elementary Schools, which 
was established in 1977 by Hüseyin Vural during his 
doctorate studies in the United States. Based on the 
principle of equal opportunity in education, İLKYAR 
continues its activities specifically for children living 
in villages to instill in them a passion for reading and 
the motivation to continue their education at a higher 
level, as well as to contribute to their education. ■

İLKYAR VAKFI HAKKINDA
ABOUT İLKYAR FOUNDATION

2021 Vehbi Koç Ödülü Seçici Kurulu’nda 
Prof. Dr. Mehmet Ali Alpar (Başkan), 
Prof. Dr. Petek Aşkar, Prof. Dr. İpek 
Gürkaynak, Prof. Dr. Hasan Şimşek ve 
Işık Tüzün yer aldı.

The 2020 Vehbi Koç Award Jury was 
headed by Prof. Mehmet Ali Alpar and 
consisted of members Prof. Petek Aşkar, 
Prof. İpek Gürkaynak, Prof. Hasan Şimşek, 
and Işık Tüzün.



v k v  c i v i l  s o c i e t y  pa rt n e r s h i p s yeni dönemde vehbi koç vakfı | a new era at the vehbi koÇ foundatIon | 203 vkv sivil toplum iş birlikleri202 | yeni dönemde vehbi koç vakfı | a new era at the vehbi koÇ foundatIon

Cihan Özsönmez 
Vehbi Koç Vakfı  
Genel Müdürü 

President,  
Vehbi Koç Foundation

Yeni Dönemde 
Vehbi Koç Vakfı
A New Era at the 
Vehbi Koç Foundation

vkv Cihan Bey, Vehbi Koç Vakfı’nın 2019 yılında 50. 
yılını kutlamasının ardından 2021 yılında VKV Genel 
Müdürü olarak görevi devraldınız. Vakfın önümüzdeki 
yıllardaki vizyonuyla ilgili görüşleriniz nelerdir?

cihan özsönmez  Bu soruyu yanıtlamak için 
kurucumuz Vehbi Bey’in yola çıkışını, amacını 
ve bakış açısını iyi tahlil etmek gerektiğini 
düşünüyorum. 

Vehbi Bey, ömrünün büyük bir bölümünü 
ülkesinin yaşam kalitesini artırmaya adamış ve bu 
topraklara değer katmanın büyük sorumluluğunu 
gerçekleştirmiş bir liderdir. Onun toplumsal 
kalkınmayı ekonomik kalkınmayla bir tutan 
dünya görüşü, sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilk özel vakfının doğumuna vesile olmakla 
kalmamış; fırsat eşitliğine yönelik yoğun 
çalışmalarla “hayırseverlik”e hak ettiği anlamı 
kazandırmıştır. Ayrıca Vehbi Bey ve Koç 
Ailesi üyeleri, ister yerel ister küresel olsun, 
tüm dönüşüm süreçlerini doğru okuyarak 
sadece bireysel değil toplumsal faydayı ön 
planda tutacak şekilde değişimin tetikleyicisi 
olabilmiştir.

Vehbi Koç’un üzerinde titizlikle çalışarak 
kurduğu Vehbi Koç Vakfı, yaşamın en temel 
gereksinimleri olan eğitim, sağlık ve kültür 
alanlarında yönetimini üstlendiği kurumlar, 
desteklediği projeler ve düzenli programlar 
aracılığıyla Türkiye’nin gelişimini desteklemeyi 
amaçlıyor. Tüm faaliyetlerinde “en iyi”ye örnek 

vkv Mr. Özsönmez, the Vehbi Koç Foundation had its 
50th anniversary in 2019, and you took on the role of 
president of VKV in 2021. What is your vision for the 
future of the Foundation?

cİhan özsönmez  To answer this question, we 
need to carefully analyze how our founder, the late 
Vehbi Koç, started out and his purposes and point 
of view.  

Mr. Koç was a leader who devoted much of his 
lifetime to advancing the quality of life in his 
country and accomplishing the great responsibility 
of adding value to his homeland. His vision that 
considers social development as equally important 
as economic development not only resulted in 
the establishment of the Republic of Turkey’s 
first private foundation, but attributed “charity” 
the meaning it deserved through his intensive 
work towards equal opportunities. Reading 
both the global and local periods of change and 
transformation correctly, Mr. Koç and the Koç 
family members have acted as triggers of change 
themselves, favoring not only the individual’s 
benefit but also the society’s gain at large.

The Vehbi Koç Foundation, which Vehbi Koç 
established with his meticulous work, aims to 
contribute to the development of Turkey with 
institutions it manages in the fields of education, 
health, and culture, as well as supporting projects 
and regular programs. Setting the “best” example in 
all its activities, the foundation has been working 

Bu söyleşi Aralık  
2021ʼde yapılmıştır.

This conversation took place 
in December 2021.
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olarak, sürdürülebilir ve çarpan etkisi yaratabilen 
modellerle Türkiye’ye fayda sağlamak için yaptığı 
atılımlarla 1969’dan bu yana çalışıyor. 

Vehbi Koç, Vakfın resmi senedini imzalarken şöyle 
demişti: “Bütün vârislerimden, yakınlarımdan, 
iş arkadaşlarımdan ve bu vakıfla ilgilenecek 
yurttaşlarımdan, 
yönetiminde görev 
alacaklardan, bu bağışı Türk 
milletine bırakılmış bir 
emanet olarak kabul ederek 
korumalarını ve kuruluş 
amaçlarına ulaştırmak için 
en iyi niyetle çalışmalarını 
bekliyorum.” Koç Ailesi’nin 
kıymetli üyeleri, Vehbi 
Koç’un bıraktığı bu 
büyük emaneti koruyup 
geliştirirken, çağın 
ihtiyaçlarını gözeterek, 
kendi dünya görüşleri ve 
ilgi alanları çerçevesinde 
birçok sosyal sorumluluk 
çalışması başlatmış; 
maksimum fayda için 
çabalamışlardır. Bugün 
bizler de, kurucumuzun 
ve Koç Ailesi’nin emanet 
ettiği ve 52 yıldan bu 
yana taviz verilmeyen 
liderlik, güvenilirlik, 
iyimserlik, şeffaflık gibi 
köklü değerleri odağımıza 
alarak ve zamanın ruhunu 
okuyarak ilerliyoruz. 
Vakfımızın değerlerini 
toplumsal fayda yaratmanın 
gereği olarak kabul ediyor; 
çağın beklentilerini doğru anlayarak, analiz ederek 
ve yapılandırarak çalışmalarımıza entegre ediyoruz. 
Buradan hareketle, Vehbi Koç Vakfı’nın temel 
misyonunun, “topluma katkı” sunmak ve “sosyal etki” 
yaratmak olduğunu söylemeliyim. 

Günümüzde her şeyin geçmişe kıyasla daha hızlı 
bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Ancak değişimin 
hızını yakalamak ve bu sürece uyum sağlamak 
tek başına yeterli değil. Meseleye topluma katkı 
çerçevesinden bakarsak, şu şekilde ifade edebiliriz: 
Küresel çaptaki kriz tablosu, dünyada gelişim ve 
kalkınma sürecinin selameti tartışmalarını farklı bir 
boyuta taşıyor. Bugün, bireylerin ve bireylerle birlikte 
şirketlerin de karakteristik özellikleri değişime 

since 1969 towards the benefit of Turkey through 
sustainable models that generate a multiplier effect. 

While signing the Foundation’s deed, Vehbi Koç stated: 
“I call upon all my heirs, my close acquaintances, my 
business colleagues, my fellow citizens who may be 
involved in this foundation, and the officials who will 

assume its administration to 
accept this endowment as a 
bequest made to the Turkish 
nation, to protect it, and strive 
with their best intentions to 
achieve its original aims.” The 
esteemed members of the Koç 
family, while protecting and 
advancing the great bequest 
that Vehbi Koç left, initiated 
many social responsibility 
projects in accordance 
with their worldviews and 
interest areas, and they have 
strived to achive maximum 
benefits. Today, we are 
following this path, reading 
the zeitgeist and focusing 
on our long-established 
values—such as leadership, 
reliability, transparency, 
and hopefulness—that our 
founder and the Koç family 
entrusted us with and that 
have not been compromised 
for 52 years. We hold these 
values as requirements of 
creating social benefit, and we 
integrate the expectations of 
today’s world into our work 
by understanding, analyzing, 
and structuring them 

correctly. Hence, I must say that the main mission of 
the Vehbi Koç Foundation is “contributing to society” 
and “creating social impact.” 

Today, we see everything changing faster than it used to 
in the past. However, it is not enough to keep up with 
the pace of change and adapt to it. Looking at the issue 
within the framework of social contribution, we can 
say this: the scale of global crises highlights discussions 
about the durability of progress and development. 
Nowadays, the characteristics of individuals and 
companies are undergoing changes. A leading position 
becomes meaningful only if it accomplishes in the 
present without stealing from the future for the sake 
of social, economic, and environmental sustainability, 

uğruyor. Lider konum; ancak ekonomik, sosyal 
ve çevresel sürdürebilirlik adına bugün yarından 
çalmadan yaşamak, yeni modelleri takip etmek ve bu 
modellerin mevcut yapılara entegrasyonunu başarıyla 
gerçekleştirmek üzerinden kıymet kazanıyor. Bunu 
sağlamak, hem topluma karşı borcumuz hem de 
paydaşlarımızın bizden beklentisi.

Bugün derinlemesine hissettiğimiz tüm problemlerin 
çözümünde, sistemsel dönüşüm yaratabilen 
sürdürülebilir modellere her zamankinden çok 
daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bu bağlamda, sosyal 
girişimcilik yaklaşımı; giderek karmaşıklaşan sosyal, 
ekonomik ve çevresel sorunlara sürdürülebilir, 
dayanıklı çözüm modelleri ve çarpan etkisi yaratan 
yenilikçi alternatifler sunuyor.

Dünyada öncelikli meselelerin kök 
nedenlerini ve sorunu yaratan sistemleri 
görmek; müdahale stratejisini buna 
göre, sistem dönüşümünü sağlayacak 
şekilde kurgulamak; ne yaptığınız kadar 
neye odaklandığınıza ve meseleye nasıl 
yaklaştığınıza da dikkat etmek önem arz 
ediyor. Özetle, kronik problemlere yapısal 
çözümler getirilmesi gerekiyor.

Tam bu noktada, Vehbi Koç Vakfı 
olarak ikinci 50 yılımızda, girişimcilik 
ile hayırseverliğin kesişimindeki sosyal 
girişimcilik alanına desteğimizi artırdığımızı, 
sosyal girişimciliği yeni nesil yapısal çözüm 
yollarından biri olarak kurumsal bir şekilde 
sahiplendiğimizi söylemek isterim. Vehbi 
Koç Vakfı 2016 yılından beri bu alanın 
önemli aktörleriyle iş birlikleri geliştiriyor, 
farklı paydaşlar arasında köprüler kurmaya 
ve ekosistemi güçlendirmeye devam ediyor. 
Toplumsal meselelerde somut neticeler 
alınması adına, çeşitli iş birlikleri geliştirerek 
hızlandırıcı programlar tasarlıyor. 

Ayrıca, göreve başladığım günden 
itibaren ekip arkadaşlarımla birlikte, 
ulusal ve uluslararası gündemin işaret 
ettiği toplumsal ihtiyaçların; ülkemiz 
insanının içinden geçtiği çarpıcı 
gelişmelerin; pandeminin psikolojik, 
sosyolojik, ekonomik etkilerinin ve geniş 
anlamda Vehbi Koç Vakfı’na atfedilen 
rol ve sorumlulukların neler olduğunu 
inceliyoruz. Bunu, zamanın ruhunu ve 
değişimin gereklerini ortaya koymak  
adına önemsiyorum.

as well as following new models and integrating them 
into existing structures. Ensuring this is our debt to 
society and has also become the expectation of our 
stakeholders. 

More than ever, we need sustainable models that can 
create systemic transformation to solve the deep-
rooted problems of today. In this context, a social 
entrepreneurship approach presents sustainable and 
enduring solution models and innovative alternatives, 
which creates a multiplier effect, to social, economic, 
and environmental problems. 

It is crucial to understand the root causes of high 
priority issues in the world and to develop an 

Vehbi Koç’un üzerinde 
titizlikle çalışarak kurduğu 
Vehbi Koç Vakfı, yaşamın 
en temel gereksinimleri 

olan eğitim, sağlık ve kültür 
alanlarında yönetimini 

üstlendiği kurumlar, 
desteklediği projeler 

ve düzenli programlar 
aracılığıyla Türkiye’nin 
gelişimini desteklemeyi 

amaçlıyor.
The Vehbi Koç Foundation, 

which Vehbi Koç established 
with his meticulous work, aims 

to contribute to the development 
of Turkey with institutions 
it manages in the fields of 

education, health, and culture, as 
well as supporting projects and 

regular programs.



v k v  c i v i l  s o c i e t y  pa rt n e r s h i p s yeni dönemde vehbi koç vakfı | a new era at the vehbi koÇ foundatIon | 207 vkv sivil toplum iş birlikleri206 | yeni dönemde vehbi koç vakfı | a new era at the vehbi koÇ foundatIon

İkinci 50 yılımızda toplumun değişen ihtiyaçlarını 
derinlemesine anlamayı; önemli meseleleri tespit 
ederek, kıymetli kaynaklarımızı verimli kullanarak 
en fazla etki yaratacağımız alanlara, hedef kitlelere, 
coğrafyalara odaklanmayı; Vehbi Koç Vakfı ve bağlı 
kurumlarının mevcut bilgi, deneyim ve itibarını, 
sinerji yaratacak iş birlikleriyle bir araya getirerek 
etkimizi, sesimizi, verdiğimiz ilhamı artırmayı 
hedefliyoruz. Topluma katkının her vatandaşın 
sorumluluğu olduğunu düşünüyor, birey ve kurum 
çerçevesinde iş birliği geliştirmeyi, hayırseverliğin 
ve gönüllülüğün yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Bu 
anlayışla ülkesi için çalışan, “önce insan” diyen bir 
kurum olarak yolumuzda cesaretle ilerliyoruz. 

vkv  Sizce sivil toplum kuruluşları pandemiden 
nasıl etkilendi? Bundan sonraki dönemde sivil toplum 
aktörlerinin önceliklerinde ne gibi değişiklikler 
bekleyebiliriz? 

cö  Var olan toplumsal sorunların derinleştiği 
bir dönemden geçiyoruz. Küresel ve yerel ölçekte 
yoksulluk, işsizlik, eşitsizlik artıyor. Toplum bu 
katmanlarda birbirinden iyice uzaklaşıyor. Bu 
durumda sivil toplumun rolü ile kamu ve özel 
sektörle kuracakları iş birlikleri de gittikçe önem 
kazanıyor.

Pandeminin getirdiği kısıtlarla birlikte, sivil toplum 
kuruluşları odaklandıkları alanlardaki faaliyetlerini, 
kaynak geliştirme stratejilerini, bağış ve gönüllülük 
araçlarını, dahası sürdürülebilirliklerini yeniden 
düşünmek durumunda kaldılar. 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı bu konuda çok hızlı 
davranarak sivil toplumun ihtiyaçlarını ortaya 
koymak üzere iki araştırma yaptı (covid19vestklar.
tusev.org.tr). Bu araştırmalarda, kurumların proje 
bazlı hibelerden ziyade varlıklarını sürdürebilmeleri 
için kurumsal desteklere ihtiyaç duyduğu; ihtiyaç 
sahiplerine ürün ve hizmetlerini ulaştırabilmek 
üzere faaliyetlerini yeniden düzenlenmeleri 
gerektiği ortaya çıktı. Hibe ve bağışlarla ayakta 
duran sivil toplum kuruluşları, kaynak geliştirme 
etkinlikleri yapamayınca mevcut araçların yetersiz 
kaldığı görüldü. Buna ek olarak, sivil toplumun 
fayda sunmak için çalıştığı kesimlerin ihtiyaçları 
derinleşti, kaynakların yaratabildiği fayda 
yetersizleşmeye başladı. Gerek kurumsal altyapılar 
gerek saha ve etki çalışmaları ciddi anlamda darbe 
aldı. Dolayısıyla, pandemi dönemiyle birlikte sivil 
toplumun iş yapma biçimlerini ve araçlarını yeniden 
düşünmesi, ayrıca dijital bir dönüşüm sürecine 
girmesi kaçınılmaz hâle geldi.

Pandemi döneminde derinleşen sosyal ve çevresel 
problemlerin çözümünde sivil toplumu destekleyen 
küresel vakıfların duruma acil olarak müdahale 
etmeye çalıştığını, hibe stratejilerinde esnekliğe 
gittiğini ve farklı paydaşları ortak amaçlar 
doğrultusunda harekete geçirmeye yöneldiğini 
gördük. Yeni normalde artan şeffaflık beklentisi, 
yerelleşme, yeşil teknolojilerin öne çıkması, çeşitlilik 
ve kapsayıcılık, dijital bağışçılık ve gönüllülük araçları 
sosyal alandaki trendler oldu.

Sivil toplumun da tüm bu değişimler, ihtiyaçlar 
ve beklentiler doğrultusunda hızla değişmesini 
öngörüyoruz. Tabii bunun mümkün olması için 
sektörler arası iş birlikleri ile bilgi, beceri ve model 
paylaşımının artması; eğitime, sağlığa ve kültüre 
bütünsel yaklaşımların 
benimsenmesi gibi gereklilikler 
öne çıkıyor. 

vkv  Türkiye’de sivil toplumun 
gelişimine yönelik ihtiyaç alanları 
nelerdir?

cö  Atatürk’ün “Öğretmenler! 
Cumhuriyet sizden fikri hür, 
vicdanı hür, irfanı hür nesiller 
ister.” sözünü derinlemesine ele 
alırsak, toplumun gelişiminin 
temelinde yatan eğitimin ve her 
katmanda özgürlüğün önemini 
idrak edebiliriz. Bu değerlerin 
nesiller boyu aktarılması ise sivil 
toplum için son derece önemli 
bir gelişim zemini teşkil ediyor. 

Sivil toplumun varoluşunu 
destekleyen, güçlü bir sivil 
toplum kültürünün oluşmasına 
olanak sağlayan diğer önemli 
unsurlar demokrasi, çoğulculuk, 
gönüllülük ve bilinçli vatandaş 
olma değerleridir. Diğer 
taraftan ülkelerin gelişmişlik 
göstergelerinden birinin, 
sahip oldukları sivil toplum 
kuruluşlarının miktarı ve bu 
kuruluşların ekonomik koşulları, 
kaynakları ve etki alanlarının 
genişliği olduğunu söyleyebiliriz. 

Ülkemiz açısından 
değerlendirdiğimizde, sivil 
toplumun gelişimi için en 

intervention strategy in a way that will ensure 
transformation in the systems that cause these 
problems, while paying attention to what you focus on 
and how you approach the issue as much as what you 
do. In short, chronic problems need structural solutions.

At this point, I would like to say that, in its next 50 
years, the Vehbi Koç Foundation plans to increase its 
support to the field of social entrepreneurship at the 
intersection of entrepreneurship and philanthropy. 
We institutionally embrace social entrepreneurship as 
a structural solution for a new generation. The Vehbi 
Koç Foundation has been collaborating with important 
actors in this field since 2016 and continues to build 
bridges between stakeholders and to strengthen the 
ecosystem. It plans acceleration programs through 
various collaborations to achieve concrete results 
regarding social issues. 

Since the day I took office, together with my 
colleagues, we have been analyzing the roles and 
responsibilities generally attributed to the Vehbi Koç 
Foundation as to the social needs that the national 
and international agenda signals, especially during 
the striking circumstances that the people of our 
country are going through and in the psychological, 
sociological, and economic effects of the pandemic. I 
find this important for laying out the zeitgeist and the 
requirements of transformation.

In the next 50 years, we aim to develop an in-depth 
understanding of society’s needs, to focus on target 
groups and geographies where we can create the 
most impact, while identifying important issues and 
allocating our valuable resources productively, and 
to bring together the existing knowledge, expertise, 
and reputation of the Vehbi Koç Foundation and its 
affiliated institutions, increasing our impact, voice, 
and the inspiration we provide. We believe that 
contributing to society is the responsibility of every 
individual, and we value developing individual and 
institutional collaborations, as well as expanding 
philanthropy and volunteering. As an institution that 
works for its country and has a “people first” approach, 
we are eagerly moving forward.

vkv How do you think non-governmental organizations 
(NGOs) have been affected by the pandemic? What changes 
can we expect in the priorities of civil society moving 
forward?

cö  We are going through a period in which existing 
social problems are deepening. Poverty, unemployment, 
and inequality are spreading on global and local scales. 

Society is further estranged along these strata. In this 
case, the role of civil society and its collaborations with 
the public and private sectors becomes more important.

With the limitations brought by the pandemic, NGOs 
had to reconsider their activities, fundraising strategies, 
donation and volunteering tools, and, moreover, the 
sustainability of their organizations.

The Turkish Third Sector Foundation was quick in 
analyzing the needs of the civil society and conducted 
two studies (covid19vestklar.tusev.org.tr). In these 
studies, it is stated that NGOs need institutional 
support to maintain their existence, rather than 
project-based grants, and that they need to reorganize 
their activities in order to deliver their products and 

services to those in need. 
As NGOs that survive 
on grants and donations 
could not carry out 
fundraising activities 
during this period, it was 
seen that the existing 
means were inadequate. 
In addition, the needs of 
the communities, which 
civil society works to 
support, have deepened, 
and the benefits that 
resources can create have 
become insufficient. 
Both institutional 
infrastructure and work 
in the field have been 
seriously hit. Therefore, 
with the pandemic, it 
became inevitable for 
civil society to rethink 
the ways and means of 
conducting activities, as 
well as entering a digital 
transformation process. 

During the pandemic, 
global foundations that 
support civil society 
in finding solutions 
to aggravating social 
and environmental 
problems tried urgently 
to intervene, flexing 
their grant strategies 
and trying to mobilize 
different stakeholders 

Bugün derinlemesine 
hissettiğimiz tüm 

problemlerin çözümünde, 
sistemsel dönüşüm 

yaratabilen sürdürülebilir 
modellere her zamankinden 

çok daha fazla ihtiyaç 
duyuyoruz. Bu bağlamda, 

sosyal girişimcilik yaklaşımı; 
giderek karmaşıklaşan 

sosyal, ekonomik ve çevresel 
sorunlara sürdürülebilir, 

dayanıklı çözüm modelleri ve 
çarpan etkisi yaratan yenilikçi 

alternatifler sunuyor.
More than ever, we need 

sustainable models that can 
create systemic transformation to 
solve the deep-rooted problems 
of today. In this context, a social 

entrepreneurship approach 
presents sustainable and enduring 

solution models and innovative 
alternatives, which creates 
a multiplier effect, to social, 

economic, and environmental 
problems.
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önemli konular gönüllü katılım ve sürdürebilir maddi 
kaynakların etkin kullanımı olarak karşımıza çıkıyor. 
Bu koşulların ancak kaynakların çeşitlendirilmesi 
yani bağış, gönüllülük, uzmanlık paylaşımı  
(pro-bono) yöntemlerinin tümünün çeşitli amaçlar 
için kullanılması; sivil toplum kuruluşları tarafından 
amaçlanan sosyal etkinin ölçülmesi ve yönetilmesi; 
benzer alanlarda çalışan kurumların ortak 
göstergeler belirleyerek eforlarını ve kaynaklarını 
etkin kullanmaları ve iş birliklerinin artırılmasıyla 
mümkün olacağı inancındayım. Bu anlamda, Vehbi 
Koç Vakfı’nın sivil toplum kuruluşlarına verdiği 
desteğin ötesinde mevcut bilgi birikimiyle Türkiye’de 
sivil toplumun gelişmesine yönelik faaliyetleri, 
önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacaktır. ■

for common goals. The expectation of increased 
transparency in the new normal, localization, the 
prominence of green technologies, diversity and 
inclusion, and digital donation and volunteering tools 
have become trends in the social field.

In the face of all these changes, needs, and 
anticipation, we also foresee that civil society 
will transform rapidly. For this to happen, certain 
necessities come to the fore, such as increasing 
knowledge, skills, and models through inter-sectoral 
collaborations and adopting a holistic approach 
towards education, healthcare, and culture.

Cihan Özsönmez
Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü 
President, Vehbi Koç Foundation

Cihan Özsönmez, Bilkent Üniversitesi Ekonomi 
Bölümü’nden mezun olmuş, işletme yüksek 
lisansını (EMBA) Koç Üniversitesi’nden almıştır. 
2002-2009 yılları arasında Koç Holding’de 
denetim uzmanı olarak çalışmış, 2009-2011 
yıllarında Aygaz’da iç denetim müdürlüğü 
yapmıştır. 2011 yılında Koç Üniversitesi’nde 
Mali İşler Direktörü olarak çalışmaya başlamış, 
2018’de Koç Üniversitesi Genel Sekreterliğini 
üstlenmiştir. 2014 yılında Koç Üniversitesi 
iştiraki olan Unvest A.Ş.’nin kuruluşunu 
gerçekleştirmiştir, halen şirketin yönetim kurulu 
üyesi olarak görev yapmaktadır. 2016’dan bu 
yana Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma 
Merkezi’nin (KWORKS) üst kurul üyesidir. Ocak 
2021 itibarıyla Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü 
olarak göreve gelen Özsönmez, Vehbi Koç 
Vakfı’nın kurucusu olduğu Koç Üniversitesi, Koç 
Okulu, VKV Sağlık Kuruluşları ve Müzelerinin en 
üst yönetim organları olan yönetim kurullarında 
görevlidir.

Cihan Özsönmez graduated from Bilkent 
University’s Department of Economics and 
received an executive MBA degree from Koç 
University. He worked at Koç Holding as an 
auditor (2002–2009) and as audit manager at Aygaz 
(2009–2011). In 2011, he was appointed CFO at 
Koç University, where he also took on the position 
of secretary general in 2018. He was instrumental 
in the establishment of Unvest A.Ş., a subsidiary 
of Koç University, in 2014, and he has served on 
its board. Since 2016, he has been a member of the 
Koç University Entrepreneurship Research Center’s 
(KWORKS) board. In January 2021, he assumed 
the role of president at the Vehbi Koç Foundation. 
Mr. Özsönmez has been on the highest governing 
bodies, the boards, of Koç University, The Koç 
School, and VKV Health Institutions and Museums. 

vkv What are the requirements for the 
development of civil society in Turkey?

cö  Atatürk said, “Teachers! The 
Republic needs from you generations 
free in their ideas, conscience, and 
thought.” If we try to understand this 
in detail, we realize the importance of 
education and freedom at all levels. 
Transmitting these values across 
generations constitutes an extremely 
important ground for the development 
of civil society. Democracy, pluralism, 
volunteering, and being a conscious 
citizen are the other important values 
that support the existence of civil 
society and enable the formation of a 
strong civil culture. On the other hand, 
one of the development indicators of 
countries is the NGOs they have and 
the economic conditions, resources, 
and scope of influence of these 
organizations.

For our country, the most important issues for the 
development of civil society are voluntary participation 
and effective use of sustainable financial resources. 
I believe these might be possible under certain 
conditions, such as diversifying resources—that is, using 
methods of donation, volunteering, and pro-bono for 
various purposes—measuring and managing the social 
impact intended by NGOs, institutions working in 
similar fields using their efforts and resources effectively 
by determining common indicators, and increasing 
collaborations. In this sense, beyond its support to 
NGOs, the Vehbi Koç Foundation’s expertise and 
activities for the development of civil society in Turkey 
will become even more important in the coming years. ■ 
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Vehbi Koç Vakfı, 2018 yılından bu yana 
Türkiye’deki sosyal girişimcilik ekosistemine 
kapasite gelişimi desteği vererek, her düzeyden 
sosyal girişimci ve ilgili aktörün teşvik edilmesi 
amacıyla Sosyal Girişimcilik Günü’nü Ashoka 
Türkiye Vakfı ile birlikte hayata geçiriyor. 

Vehbi Koç Foundation has been organizing Social 
Entrepreneurship Day in partnership with Ashoka since 
2018 in order to encourage social entrepreneurs from 
all levels and relevant actors by providing capacity 
development support to the social entrepreneurship 
ecosystem in Turkey. 

4. Sosyal Girişimcilik Günü
The 4th Social 

Entrepreneurship Day

Bu yıl 28-29 Nisan’da dördüncü kez gerçekleşen Sosyal 
Girişimcilik Günü’nde, Türkiye’deki sosyal girişimcilik 
ekosistemini güçlendirmek için çalışan liderler bir araya 
geldi. Sosyal Girişimcilik Günü’nde düzenlenen 10 atölyede, 
alanında uzman 28 konuşmacı deneyimlerini aktardı. Sistem 
dönüşümünden liderliğe, empati ve dinleme becerilerine, 
iklim ve toplumsal cinsiyetten mekânlarda adalete, sistem 
liderliğinden çözüm odaklı haberciliğe, kamu ve sosyal 
girişim ortaklıklarından ölçeklenmeye çeşitli toplumsal 
sorunlar ve çözümleri ele alındı.

20’den fazla şehirden 150’yi aşkın kişinin katıldığı 
çevrimiçi oturumlarda, etkinliğin onur konukları olan 
Ashoka Fellow’u, New York Times yazarı ve Solutions 
Journalism Network kurucusu David Bornstein ile 
Systems-Led Leadership kurucusu Daniela Papi-
Thornton dönüşen sistemleri ve değişen dünya düzenini 
değerlendirdi. ■

Leaders working to strengthen the social entrepreneurship 
ecosystem in Turkey came together on Social 
Entrepreneurship Day, which took place for the 4th time 
on 28–29 April this year. In the 10 workshops organized 
on Social Entrepreneurship Day, 28 speakers who are 
experts in their fields shared their experiences. The themes 
addressed included systems change, leadership, empathy, 
generous listening, climate, gender equality, spatial justice, 
solution-based journalism, partnerships among state-social 
entrepreneurs, and scaling.

Nearly 150 people from more than 20 cities attended 
the online sessions. The event’s guests of honor, David 
Bornstein, an Ashoka Fellow, New York Times writer, and 
founder of the Solution Journalism Network, and Daniela 
Papi-Thornton, an Ashoka Fellow and founder of Systems-
Led Leadership, pointed out the need for transforming 
systems in an ever-changing world. ■
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31 Ocak 2019–14 Ekim 2020 tarihleri arasında 
yürütülen proje kapsamında hayata geçirilen Türkiye 
Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA), faaliyetlerine 2021 
yılında da hız kesmeden devam etti. Türkiye genelinde 
sosyal girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve 
sosyal girişimcilik ekosistemi geliştirilmesi amacıyla 
kurulan TSGA’nın ortakları; veri üretimi, sosyal etki 
sertifikasyonu, sosyal girişimlerin yatırıma hazır hâle 
gelmesi için desteklenmesi, özel sektör iş birliklerinin 
ve “sosyalgirişimdenal” (buysocial) hareketinin 
yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürdü. ■

SOSYAL GİRİŞİMCİLER ESEM 2021 ANKETİYLE  
SESLERİNİ DUYURUYOR!
Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA), Euclid Network’ün 
üyesi olarak Avrupa Sosyal Girişim İzleme (European Social 
Entrepreneurship Monitor, ESEM) araştırmasının Türkiye 
ayağını yürütmeye başladı. Araştırma, sosyal girişimcilik 
alanında mevcut veri eksiğini kapatmayı; politika yapıcıları, 
yatırımcıları ve sosyal girişimcilik destek organizasyonlarını 
sosyal girişimlerin ulusal ve uluslararası çapta ihtiyaçları, 
karşılaştıkları engeller konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor. 
Eş zamanlı olarak 21 farklı ülkede ve dilde gerçekleştirilen 
araştırmanın destekçileri arasında Avrupa Komisyonu,  
Google.org, SAP, ImpactCity, Bertelsmann Stiftung, Dünya 
Ekonomi Forumu ve Schwab Vakfı gibi kuruluşlar yer alıyor. 

Bu araştırmayla birlikte, Türkiye’nin sonuçlarının diğer 
ülkelerle kıyaslanabileceği, geniş bir veri setine ulaşılacak. 
Böylece Türkiye’deki sosyal girişimciler seslerini 
duyurabilecek; TSGA ise Türkiye ekosistemini Avrupa 
ekosistemiyle karşılaştırarak kamu sektörü, etki yatırımcıları 
ve destek veren kurumlarla birlikte temel ihtiyaçları 
belirleyebilecek.

TSGA faaliyetleri, sosyalgirisimcilikagi.org üzerinden takip 
edilebilir. ■

ESEM RESEARCH 2021 NOW IN TURKEY:  
A VOICE FOR SOCIAL ENTREPRENEURS 
The Turkey Social Entrepreneurship Network (TSEN), as a member 
of the Euclid Network, became the implementing partner of 
the European Social Entrepreneurship Monitor (ESEM). ESEMʼs 
research aims to close the current data gap in the field of social 
entrepreneurship and to inform policy makers, investors, and 
social entrepreneur support organizations about the national and 
international needs of social enterprises and the obstacles they face. 
The research is carried out simultaneously in 21 different countries 
and languages. It is supported by the EU Commission, Google.org, 
SAP, ImpactCity, Bertelsmann Stiftung, the World Economic Forum, 
and the Schwab Foundation.

With the help of this research, a large data set will be available 
to compare Turkey’s results with other countries. Thus, social 
entrepreneurs in Turkey will be able to have their voices heard, and 
TSEN will be able to compare the Turkish ecosystem with European 
networks and publish the essential needs list with the public sector, 
impact investors, and support organizations. 

The latest information on the project is available at 
sosyalgirisimcilikagi.org. ■

Türkiye Sosyal 
Girişimcilik Ağı Projesi
Turkey Social Entrepreneurship
Network Project 

The Turkey Social Entrepreneurship Network 
(TSEN), which was implemented within the scope 
of a project carried out between 31 January 2019 
and 14 October 2020, kept its momentum in 
2021. Established with the aim of spreading social 
entrepreneurship culture and building a social 
entrepreneurship ecosystem throughout Turkey, 
TSGA’s partners focused on data collection, social 
impact certification, helping social enterprises be 
ready for investments, and spreading private sector 
collaborations and the “buysocial” movement. ■
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Tekirdağ
 8   5 

Edirne
  11  

Çanakkale
  5 

Balıkesir
 5   6 

Aydın
 1   5 

Bilecik
 1   8 

Aksaray
  2 Konya

 5   33 

Mersin
 3   24 

Hatay
 5   2 

Antakya
 39   6 Kilis

 1 

Adana
 9   1 

Kırıkkale
  3 

Amasya
 2   3 

Çankırı
  2 Çorum

  1 

Giresun
 1 

Trabzon
  3 

Gümüşhane
  1 

Rize
  1 

Erzurum
 2   39 

Mardin
 1 

Osmaniye
 1   1 

Artvin
  1 

Tokat
 2   5 

Yozgat
  1 

Sakarya
 13   17 

Düzce
  10 

Zonguldak
 1   6 Kastamonu

  5 

Sinop
  1 

Bartın
  3 

Yalova
 1   4 

Isparta
  2 

Afyonkarahisar
 1   3 

Kütahya
  10 

Uşak
  1 

Kırklareli
 1   3 

Siirt
 1 

Hakkari
 1 

Niğde
  1 

Elazığ
 1   20 
17 okul
17 schools

Elazığ Koç 
İlköğretim Okulu 
Elazığ Koç 
Primary
School

Sadberk Hanım Müzesi
Sadberk Hanım Museum 

Arter

Meşher

Vehbi Koç Evi
Vehbi Koç House

Koç Üniversitesi
Anadolu Medeniyetleri
Araştırma Merkezi
(ANAMED)
Koç University Research
Center for Anatolian 
Civilizations

17 okul
17 schools

Beyazıt Ford Otosan 
Koç İlkokulu 
Beyazıt Ford Otosan 
Koç Primary School

Beylikdüzü Koç 
Ortaokulu 
Beylikdüzü 
Koç Middle School

desteklenen
kurumlar
supported 
organizations

Atatürk Kitaplığı
Atatürk Library

Boğaziçi Üniversitesi
Superdorm Öğrenci
Yurdu 
Boğaziçi University 
Superdorm

İstanbul
 177   290 
vkv kurumları
vkv organızatıons

Koç Üniversitesi 
Koç University

Koç Okulu
The Koç School

Amerikan Hastanesi
American Hospital

MedAmerikan 
Tıp Merkezi
MedAmerican
Ambulatory Care Center

Koç Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
Koç University
School of Nursing

Koç Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
Kampüsü
Koç University Health 
Sciences Campus 

Koç Üniversitesi
Hastanesi
Koç University Hospital

SANERC – Koç Üniversitesi 
Semahat Arsel Hemşirelik
Eğitim, Uygulama
ve Araştırma Merkezi 
Semahat Arsel 
Nursing Education, Practice, 
and Research Center

Boğaziçi Üniversitesi
Vakfı
Boğaziçi University
Foundation

Hisar Vakfı 
Hisar Foundation

Galatasaray Üniversitesi 
Suna Kıraç Kütüphanesi
Galatasaray University
Suna Kıraç Library

Özel Amerikan Robert
Lisesi Suna Kıraç Hall
Robert College
Suna Kıraç Hall

Sarıyer Vehbi Koç Vakfı
Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi 
Sarıyer Vehbi Koç
Foundation Hospitality
and Tourism Vocational
High School

Haydarpaşa Numune
Hastanesi Vehbi
Koç Acil Tıp Merkezi
Haydarpaşa Numune
Hospital Vehbi Koç
Emergency Medical
Center

düzenli olarak 
desteklenen stk’lar
regularly  
supported ngos

Darülaceze Müessesesi
Darülaceze Institution

desteklenen 
kültürel miras 
projeleri
supported cultural 
heritage projects

Azize Euphemia Kilisesi 
Saint Euphemia Church

üye olunan
kuruluşlar
affılıatıons

TÜSEV – Türkiye 
Üçüncü Sektör
Vakfı
Third Sector Foundation
of Turkey

desteklenen 
kurumlar
supported 
organizations

Ankara Göz
Hastanesi
Ankara Eye
Hospital

ODTÜ – Vehbi Koç
Öğrenci Yurdu
METU – Vehbi Koç
Dormitories

Ankara Üniversitesi
Vehbi Koç 
Öğrenci Yurdu
Ankara University
Vehbi Koç Dormitories

Türkiye Eğitim
Gönüllüleri Vakfı 
(TEGV) Semahat-
Dr. Nusret Arsel 
Eğitim Parkı
Education
Volunteers
Foundation of
Turkey Semahat-
Dr. Nusret Arsel
Education Park

Eskişehir
 39   16 
17 okul
17 schools

İnönü Vehbi Koç
Ortaokulu
İnönü Vehbi Koç 
Middle School

Antalya
 1   25 
vkv kurumları
vkv organızatıons

AKMED ve Kaleiçi Müzesi
AKMED and Kaleiçi Museum

desteklenen kurumlar
supported organizations

TEGV Suna-İnan Kıraç
Eğitim Parkı
TEGV Suna-İnan
Kıraç Education Park

desteklenen 
kültürel miras 
projeleri
supported 
cultural heritage 
projects

Syedra Antik Kenti
Arkolejik Sondaj ve
Kazı Projesi Desteği
Syedra Ancient
City Arkeological
Excavations

Denizli
  3 
desteklenen kültürel  
miras projeleri
supported cultural  
heritage projects

Hierapolis Antik Kenti 
Hierapolis Ancient City

İzmir
 19   95 
desteklenen 
projeler
supported projects

Ankara Üniversitesi
Mustafa V. Koç 
Deniz Arkeolojisi
Araştırma Merkezi
Ankara University
Mustafa V. Koç 
Marine Archaeology 
Research Center

Bolu
 10   7 
17 okul
17 schools

Bolu Koç İlk 
ve Ortaokulu
Bolu Koç
Primary 
and Middle School

Kocaeli
 82   18 
17 okul
17 schools

Gebze Koç Ortaokulu
Gebze Koç Middle School

Ford Otosan Ortaokulu
Ford Otosan Middle School 

vkv kurumları
vkv organizations

VKV Ford Otosan Gölcük Kültür
ve Sosyal Yaşam Merkezi
VKV Ford Otosan Gölcük Culture
and Community Center

desteklenen kurumlar
supported organizations

Kocaeli Üniversitesi
VKV Ford Otosan Gölcük
İhsaniye Otomotiv
Meslek Yüksekokulu 
Kocaeli University 
VKF Ford Otosan Gölcük
İhsaniye Vocational
College for Automotive
Technologies

Sivas
 9   38 
desteklenen 
kurumlar
supported 
organizations

Sivas Kangal 
Anadolu Lisesi 
Sivas Kangal 
Anatolian 
High School

Diyarbakır
 1 
17 okul
17 schools

Diyarbakır Bağlar
Vehbi Koç İlkokulu 
Diyarbakır Bağlar 
Vehbi Koç Primary
School

Diyarbakır Kayapınarı
Vehbi Koç İlkokulu
Diyarbakır Kayapınarı
Vehbi Koç Primary
School

Şırnak
 2 
17 okul
17 schools

Silopi Koç İlk ve Ortaokulu
Silopi Koç Primary and
Middle School

Şanlıurfa
 11   20 
17 okul
17 schools

Şanlıurfa Koç İlk ve Ortaokulu
Şanlıurfa Koç Primary 
and Middle School

desteklenen kurumlar
supported organizations

TEGV Sevgi-Erdoğan Gönül
Eğitim Parkı
TEGV Sevgi-Erdoğan Gönül
Education Park 

Van
 7   21 
17 okul 
17 schools

Van Koç İlk ve Ortaokulu
Van Koç Primary and 
Middle School 

desteklenen kurumlar
supported organizations

VKV Ford Otosan
Van Öğretmen Lojmanları 
Van Teachers’ Housing 
Complex

Köy Öğretmenleri
ile Haberleşme ve
Yardımlaşma Derneği
Village School Teachers’
Communication and
Mutual Aid Society

TAPV – Türkiye Aile
Planlaması Vakfı
Turkish Family Health  
& Planning Foundation

Türk Hemşireler Derneği
Turkish Nurses
Association

Tüm Türkiye’de
Nationwide

devam eden projeler
ongoıng projects

Eğitim Bursları 
Educational Scholarships

17 Okul Projesi 
17 Schools Project

Türkiye Sosyal
Girişimcilik Ağı 
Turkey Social
Entrepreneurship Network

Öğretmen Ağı Projesi
Teacher’s Network Project

düzenli olarak
desteklenen 
kurumlar
regularly 
supported 
organizations

ERG – Eğitim
 Reformu
Girişimi
Education Reform
 Initiative

Geyre Vakfı
Geyre Foundation

Türkiye Eğitim
Gönüllüleri Vakfı
(TEGV)
Educational Volunteers
Foundation of Turkey

TEMA – Türkiye
Erozyonla Mücadele,
Ağaçlandırma ve Doğal
Varlıkları Koruma Vakfı
Turkish Foundation for
Combating Soil Erosion,
for Reforestation and
the Protection of 
National Habitats

TÜSEV – Türkiye Üçüncü
Sektör Vakfı
Third Sector
Foundation of Turkey

İnönü Vakfı
İnönü Family Foundation

2021 yılında
desteklenen kurumlar
organizations  
supported in 2021

AÇEV – Anne Çocuk Eğitim Vakfı
Mother and Child Education
 Foundation

Akdeniz Koruma Derneği
Mediterranean
Conservation Society

Ashoka Türkiye Vakfı / 
Sosyal Girişimcilik Günü                            
Ashoka Turkey Foundation /  
Social Entrepreneurship Day
İstanbul Kültür Sanat
Vakfı (İKSV)
Istanbul Foundation  
for Culture and Arts
Öğretmen Ağı
Teacher’s Network 

Rahmi M. Koç Müzecilik 
ve Kültür Vakfı
Rahmi M. Koç Museum
and Culture Foundation

Sivil Toplum İçin 
Destek Vakfı
Civil Society 
Support Foundation

Orman Yangınları 
Destek Fonu
Wild Fires Emergency
Support Fund

Bursa
 78   26 
17 okul
17 schools

İnegöl Vehbi Koç
İlkokulu
İnegöl Vehbi Koç 
Primary School

Nilüfer Koç Ortaokulu
Nilüfer Koç Middle
School

Orhangazi Koç 
İlk ve Ortaokulu
Orhangazi Koç
Primary and
Middle School

Yenişehir Koç
Ortaokulu
Yenişehir Koç
Middle School

Manisa
 3   6 
desteklenen projeler
supported projects

Celal Bayar Üniversitesi
Soma Yeraltı Eğitim Ocağı
Celal Bayar University
Soma Underground 
Training Pit

Ankara
 16   116 
vkv kurumları
vkv organizations

VEKAM ve
Ankara Bağ Evi
VEKAM and Ankara
Orchard House

17 okul
17 schools

Sincan Koç İlkokulu
Sincan Koç Primary
School

Burdur
  3 

eğitim
education

sağlik
healthcare

kültür
culture

diğer
other

vkv burslu liseli öğrenci sayısı
number of vkv scholarshıps for hıgh school students
vkv burslu üniversiteli öğrenci sayısı
number of vkv scholarshıps for unıversıty students

Adıyaman
  1 
desteklenen kurumlar
supported organizations

Adıyaman Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Vehbi Koç Binası
Adıyaman University Faculty of
Education Vehbi Koç Building 

Gaziantep
  22 

Kayseri
  5 

Samsun
 9 

ödüller
awards

Model Okul Projesi
Model School Project

Anadolu Okuyor    
Anatolia is Reading

desteklenen projeler
supported projects

Bilim Akademisi Derneği 
Genç Bilim İnsanları 
Programı 
(BAGEP) Burs Ödülü
Science Academy Young
Scientists Scholarship
Award

Türk Eğitim Vakfı – Uzaktan
Eğitimde Eşit Fırsat Hareketi
Turkish Education Foundation –
Distance Learning Movement 

TESEV – Türkiye Ekonomik 
ve Sosyal Etüdler Vakfı
Turkish Economic and 
Social Studies Foundation

Tina Sualtı Arkeoloji Vakfı
The Turkish Foundation
for Underwater Archaeology

Turmepa Deniz Temiz Derneği
Turkish Marine Environment 
Protection Association

Muğla
 1   23 
vkv kurumları
vkv 
organızatıons

Bodrum Amerikan
Hastanesi
Bodrum American
Hospital

Kahramanmaraş
  2 

Malatya
 1   2 

sivil toplum
civil society

Erzincan
  1 

Nevşehir
  1 

Ordu
  1 

Karabük
  6 
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Dünyada Vehbi Koç Vakfı 
Vehbi Koç Foundation in the World 

2021

New York abd usa

dünya anıtlar fonu
world monuments fund

Hadrian Ödülü
Hadrian Award 

iris vakfı
iris foundation

Dekoratif Sanatlarda 
Üstün Hizmet Ödülü

Award for Outstanding 
Contribution to the Decorative Arts

Metropolitan Müzesi Osmanlı 
Sanatı Koç Ailesi Galerileri

Koç Family Galleries 
of Ottoman Arts

at the Metropolitan Museum

amerikan türk cemiyeti
the american turkish society

Hayırseverlikte Mükemmellik Ödülü
Award of Excellence in Philanthropy  

Lahey hollanda 
Den Haag netherlands

Europa Nostra 
Koruma Ödülü
Europa Nostra Award 
for Conservation

Paris fransa france

bnp paribas
Hayırseverlik Ödülü
Grand Prix for 
Individual Philanthropy

Venedik italya
Venice italy

Venedik Bienali
Türkiye Daimi Sergi Alanı
Venice Biennale 
Pavillion of Turkey

üye kuruluş
affiliation

Brüksel belçika
Brussels belgıum

Avrupa Vakıflar Merkezi
European Foundation Center

uluslararası 
iş birlikleri
ınternational 
cooperations

New York abd usa 

Synergos Enstitüsü
Synergos Institute

San Francisco - 
Kaliforniya abd 
California usa 

Küresel Miraslar Fonu
Global Heritage Fund

Rhode Island - 
Providence abd usa 

Brown Üniversitesi
Brown University

arter koleksiyonundan 
eserlerin sergilendiği kurumlar
works from the arter collection  
were exhibited at

Stanford abd usa

carnegie vakfi
the carnegie foundation 

Carnegie Hayırseverlik Madalyası
The Carnegie Medal of Philanthropy

Boston abd usa

Harvard Üniversitesi Vehbi Koç
Türkiye Etüdleri Kürsüsü

Harvard University Vehbi Koç
Chair of Turkish Studies

Krefeld almanya germany

Kunstmuseen Krefeld

Kaliforniya abd 
California usa

San Francisco Museum of 
Modern Art (SFMOMA)

singapur sıngapore 

National Gallery Singapore

Yekaterinburg rusya russia

6. Ural Çağdaş Sanat Bienali
6th Ural Biennial of 
Contemporary Art

kültür
culture

arter koleksiyonu
arter collectıon

ödüller
awards

eğitim
education

sivil toplum
civil society

uluslararası  
iş birlikleri

ınternational 
cooperations

Londra ingiltere
London united kingdom 

Social Enterprise UK
Social Enterprise UK

İstanbul türkiye turkey 

Ashoka Türkiye
Ashoka Turkey

Saraybosna bosna - hersek
Sarajevo bosnia-herzegovina 

Mozaik Vakfı
Mozaik Foundation

Atina yunanistan
Athens greece

Stavros Niarchos Vakfı
Stavros Niarchos Foundation

Cenevre isviçre
Geneva switzerland

Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (UNHCR)  

The UN Refugee Agency     




