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akfımızın faaliyet raporu "VKV"nin ikinci 
sayısıyla karşınızdayız. 

Geçen yılki ön yazımızda kurucumuz Vehbi Koç’un 
“Ülkem  varsa ben de varım” sözüne inancımızı 
vurgulamış; Vakfımızın, Türkiye’nin en önemli ihtiyacı 
olan Eğitim, Kültür ve Sağlık alanlarında vermiş olduğu 
hizmetlerin bu felsefeden güç aldığını belirtmiştik.

Bu yılki ön yazımızda ise geçmişe değil, geleceğe 
bakmayı tercih ettik. Bundan elli, hatta yüz yıl 
sonra bugünün Türkiye’sinde bizim yaşadıklarımız, 
başardıklarımız veya başaramadıklarımız hangi 
kriterlerle değerlendirilecek? Daha da önemlisi, bugün 
verdiğimiz hizmetler yarının Türkiye’sinde, geleceğin 
dünyasında bizim şu an amaçladığımız hangi anlamlı 
katkıları yaratmış olacak? 

Örneğin, 2113 yılında Koç Üniversitesi’nde hangi 
yeni bölümler olacak? Bugün bildiğimiz anlamda bir 

“müzecilik”ten bahsedilecek mi? Yoksa bambaşka yeni 
modeller mi devreye girecek? Vehbi Koç Vakfı Çağdaş 
Sanat Koleksiyonu’na bu yüzyılda kattığımız hangi 
eserler 22. yüzyılda “başyapıt” olarak nitelendirilecek? 
Koç Üniversitesi’nin Nobel Ödüllü ilk öğretim üyesi kim 
olacak ve ödülü hangi alandaki çalışmalarıyla alacak? 
2113 yılında Koç Lisesi’nin yaşayan en yaşlı mezunu 
kaç yaşında olacak? Vakfın faaliyet raporu hangi 
formatta okuyucuya sunulacak? Ya da, sunulmasına 
gerek kalacak mı?

Bu soruları yanıtlamak çok güç. Gerçek olan 
bir şey var: Yaptığımız her faaliyet, verdiğimiz 
her burs, hizmete açtığımız her kurum, 
başlattığımız her proje, desteklediğimiz her 
sanatçı, yanında durduğumuz her bilim insanı 
daha iyi bir ülke, daha iyi bir dünya ve daha 
mutlu bir geleceğe giden yolu inşa ediyor. Bu 
inançla çalışıyor, bu amaçla kaynaklarımızı 
seferber ediyoruz. 

Çalışmalarımızı sizlerle paylaşmaktan büyük 
bir mutluluk duyuyoruz. Keyifle okumanız 
dileğiyle... 

 

e are pleased to present to you the second 
issue of "VKV", our Foundation’s annual 
report.

In last year’s report, we reiterated our commitment 
to our founder Vehbi Koç’s words: "I live and prosper 
with my country," stressing that our Foundation’s 
services in the fields of Education, Culture and 
Healthcare �the country’s most vital issues� continue 
to be inspired by this very notion. 

This year, however, we would like to look not to 
the past but to the future. By what criteria are our 
activities, our successes as well as failures, going to 
be judged fifty or even one hundred years from now? 
More importantly, what meaningful contributions 
are, the services we provide and objectives we hold 
today, going to make to the Turkey and the world of 
tomorrow?

For instance, which new departments will Koç 
University have in 2113? Will there still be any 

"museums" as we know them today, or will they be 
replaced by something totally different? Which 
of the works of art we are adding to the Vehbi Koç 
Foundation’s Contemporary Art Collection in the 
twenty-first century will be regarded as "master pieces" 
in the twenty-second century? Which Koç University 
faculty member will be the first to win the Nobel Prize, 
and in which field of study? What will be the age 

of the oldest Koç School graduate in 2113? 
In which format will we be presenting the 
Foundation’s annual report? Or, indeed, will 
there still be any need to do so?

These are difficult questions to answer. But 
we do know one thing: Every single one of 
our activities; every scholarship, every new 
institution we start up, every new project 
we initiate, every artist we sponsor, every 
scientist we support is a step on the road to 
making our country and the world a better, 
happier place. It is this belief that is driving 
all our work, and to which we rally all our 
resources. 

We are happy to share with you this report of 
our past year’s activities, and hope that you 
will enjoy reading it...

erdal 
yıldırım

Yönetim 
Kurulu Başkanı

Chairperson 
of the Board  
of Directors

Genel Müdür

President

semahat
arsel

WV



yıl aralığı 
year $

1969-1982 1.813.989,76

1983-1992 29.326.741,89

1993-2002 335.973.474,57

2003-2013 566.613.687,70
toplam 
total 933.727.893,92

Amacı 
Objective 
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.

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

Gelir Kaynakları 
Sources of Income
Koç Holding A.Ş. %7,15 
oranındaki hisselerinin  
yıllık gelirleri 
Annual income derived  
from 7.15% of Koç Holding 
A.Ş. shares. 

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 
assets. 

Mal Varlığı 
Assets
vakıf varlıklarının 
rayiç değeri 
market value of 
foundatIon assets 
3.167.595.000 TL *

*31.12.2013’de piyasa değeri 
olarak ulaştığı seviyedir. 
as per 31.12.2013

Bilanço Verileri 
Balance Sheet Data
2013 yılı fiili gideri 
2013 actual expendIture  
188.508.000 tl

2014 yılı bütçesi  
2014 budget 
179.808.000 tl

 

Vehbi Koç Vakfı 
Vehbi Koç Foundation

Kuruluşu 
Established 
17 Ocak January 1969

Kurucusu 
Founder 
Vehbi Koç 1901-1996

Harcama ve Yatırımlar 
Expenditures and Investments
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Ediz Adil 
Mehtap Arslan
Neslihan Karaosmanoğlu
Ebru Kılıç
Seçil Kınay
Çağla Peynircioğlu 
Nurcan Çakıllık Talay
Bülent Tan
Gizem Köksal Yahi



e ğ i t i m04 

BİR BAKIŞTA 2013
vehbi koç vakfı vehbi koç foundatıon

VKV Koç Özel 
İlkokulu, Ortaokulu 
ve Lisesi

VKV Koç School

18

Koç Üniversitesi'nin 20. Yıl Dönümü

20th Anniversary of Koç University 

07

EĞİTİM FAALİYETLERİ ED

AT A GLANCE

Boğaziçi Üniversitesi 
ve Robert Kolej’e 
Destek

In Support of Boğaziçi 
University and Robert 
College

23

Vehbi Koç Vakfı 
Eğitim Bursları

Vehbi Koç Foundation 
Academic Scholarships 

24

Meslek Lisesi 
Memleket Meselesi 
Projesi

Vocational Education: 
A Crucial Matter for 
the Nation

28

Genç Bilim İnsanları 
Programı (BAGEP) 
Burs Ödülü

Young Scientists 
Program Scholarship 
Award

22

Koç Model Okulu

Koç Model School

26
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Van Öğretmen Lojmanları  
Van Teachers Housing Complex 2012

Sivas Kangal Anadolu Lisesi  
Sivas Kangal Anatolian High School  2010

Adıyaman Üniversitesi  
Eğitim Fakültesi Vehbi Koç Binası  
Adıyaman University Faculty of Education  
Vehbi Koç Building 2006

Arçelik Eğitimde Gönül Birliği Projesi  
Arçelik Working Together for Education  
Project 2004

Galatasaray Lisesi Suna Kıraç Kütüphanesi 
Galatarasay High School Suna Kıraç  
Library 1999

Boğaziçi Üniversitesi  
Superdorm Öğrenci Yurdu 
Boğaziçi University Superdorm Student 
Dormitories 1996

Özel Amerikan Robert Lisesi Suna Kıraç Hall 
Robert College Suna Kıraç Hall 1989

Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Lisesi  
Sarıyer Vehbi Koç Foundation High School 1976

ODTÜ Vehbi Koç Öğrenci Yurdu  
METU Vehbi Koç Student Dormitories 1968

Ankara Üniversitesi  
Vehbi Koç Öğrenci Yurdu 
Ankara University Vehbi Koç Student  
Dormitories 1951

eğitim alanında geçmişte 
tamamlanan projeler 
past educatıonal projects

UCATIONAL ACTIVITIES

17 Okul

17 Schools

30

Kadın Balıkçılar 
Projesi

The Fisherwomen 
Project

32

Türkiye Eğitim 
Gönüllüleri Vakfı 
(TEGV) Eğitim 
Parkları

Education Volunteers 
Foundation of Turkey 
Education Parks

33

Kitap  ve Kütüphane  
Aşkına 

For the Love of Books 
and Libraries

31 Türkiye Üçüncü 
Sektör Vakfı 
(TÜSEV) Konferansı 

Third Sector 
Foundation of Turkey 
Conference

35
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"Bu dünyayı bulduğumuzdan daha iyi bir yer olarak 
bırakmalıyız. Doğanın gizemlerini çözmeye çalışarak 
olsun, çevrenin korunması veya barış ve toplumsal 
adalet için çabalayarak olsun, gençlerin merak dolu, 
canlı zihinlerine rehberlik ve hocalık ederek olsun,  
tek tek bireyler olarak bir fark yaratabiliriz."  

"We should try to leave the world a better place than 
when we entered it. As individuals, we can make 
a difference, whether it is to probe the secrets of 
Nature, to clean up the environment and work for 
peace and social justice, or to nurture the inquisitive, 
vibrant spirit of the young by being a mentor and 
a guide."

 
Michiu Kaku, Parallel Worlds (Paralel Evrenler)
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 ■ Şimdiki konumuyla Koç Üniversitesi 
hakikaten bütün fakülteleriyle dört başı 
mamur, neredeyse bütün ana konuları kapsayan 
bir eğitim ve araştırma kurumu oldu. Bu bence 
çok heyecan verici 
bir durum. Çünkü 
bilimin geldiği noktada 
en önemli yenilikler 
bu disiplinlerarası 
çalışmalardan, 
disiplinlerarası 
farkındalıklardan 
doğuyor. Farklı 
bilim dalları arası 
‘tohumlamanın’ 
önemi günden güne 
artıyor. Öğretim 
üyelerimizin aldığı 
ödüllere, patentlere, 
yayımladıkları 
makalelere bakınca 
şunu rahatlıkla 
söyleyebilirim; Koç 
Üniversitesi olarak; 
fen ve mühendisliği 
insani ve sosyal 
bilimlerle birleştiren, 
birlikte mükemmelleştiren dünyada bile 
çok nadir kurumlardan biriyiz. Keza, hukuk 
fakültemize son derece başarılı, olağanüstü 

 ■ Koç University today is a full-range teaching 
and research institution with an almost 
complete offering of all the major fields of 
study. This is really exciting, because all the 

truly groundbreaking 
innovations today 
emerge from just 
such multidisciplinary 
environments and 
an interdisciplinary 
mindset. The 
importance of cross-
fertilization between 
different fields of 
study grows by the 
day. When I look at 
the awards, patents 
and scientific articles 
our faculty members 
have to their names, 
I can confidently say 
that Koç University 
is one of the very few 
universities in the 
world where science, 
engineering and the 
humanities form such 

a closely knit center of excellence. Similarly, 
our School of Law has been attracting a truly 
extraordinary student profile, and our School 

Prof. Dr. Umran İnan 
Koç Üniversitesi Rektörü 
Görüşme, Ocak 2014

Umran İnan 
Koç University President 
Interview, January 2014

Bi̇li̇nmeyen İçi̇n İnsan Yeti̇ştirmek

Educating for the Unknown

Bilimin geldiği noktada en önemli 
yenilikler bu disiplinlerarası 

çalışmalardan, disiplinlerarası 
farkındalıklardan doğuyor. Farklı bilim 

dalları arası ‘tohumlamanın’ önemi 
günden güne artıyor.

All the groundbreaking innovations 

today emerge from multidisciplinary 

environments and an interdisciplinary 

mindset. The importance of 

crossfertilization between different fields 

of study grows by the day.

Koç Üniversitesi 20. Yıl Dönümü

20th Anniversary of Koç University
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bir öğrenci profili alıyoruz. Ve onun üstüne de şimdi tıp 
fakültemiz, 2014’te açacağımız yeni Sağlık Bilimleri Kampüsü 
ve Eğitim & Araştırma Hastanesi, genişletilmiş Hemşirelik 
Yüksekokulumuz ile daha da özel bir konum kazanacak. Bütün 
dekanlarımızla ve enstitü müdürlerimizle birlikte yoğun 
bir şekilde bu birliktelikten gelen fırsatları en iyi şekilde 
değerlendirebilmek için hummalı bir çalışma yapıyoruz. Bu 
disiplinlerarası sinerjileri istediğimiz gibi yakalayabildiğimiz 
ve geliştirebildiğimiz anda dünyadaki en özel eğitim kurumları 
arasında yerimizi alırız.

 ■ Üniversitemizin kurulduğu yıllarda 
araştırmadan ziyade daha çok eğitime 
odaklanan, varolan bilgileri öğrencilere 
en mükemmel şekilde nakleden bir 
kurum olacağı düşünülmüş olabilir. Bir 
üniversite için bilimsel araştırmalarıyla 
bu kadar saygın bir konum kazanmak ve 
bunca değerli bilim insanını ve yetenekli 
öğrenciyi kendine çekebilmek, ilk 20 yıl 
gibi kısa bir süre için fazla iddalı bir hedef 
olarak düşünülebilir. İlk hedefler belki daha 
mütevazıydı ama daha ilk günden beri Koç 
Üniversitesi ülkemize büyük bir yenilik 
getirerek, ‘liberal bilimler’ programı denilen 
geniş tabanlı bir eğitim anlayışı benimsemiş. 
‘Çekirdek program’ ismini verdiğimiz bu 
yaklaşımla, öğrencilerin kendi alanlarında 
uzmanlaşmadan önce insanlığın yüzyıllar 
boyunca elde ettiği bilgi yelpazesiyle 
tanışmaları, bu sayede Türkiye’ye ve 
dünyaya daha geniş bir çerçevede hizmet 
edebilecek insanlar olarak kazandırılması 
anlayışı ilk günden beri tanımlanmış. 
Bu yaklaşım bugünkü çok disiplinli ve 
disiplinlerarası yapımızın da temelini 
oluşturuyor.  

of Medicine will reach an entirely new level of competence with 
the opening of the new Health Sciences Campus, the Teaching 
& Research Hospital and enlarged School of Nursing in 2014. All 
of our deans and research institute directors have been working 
very intensively to create and further develop the best possible 
interdisciplinary synergies; and if we are successful in doing so, 
we will surely take our place among the world’s very best. 

 ■ When Koç University was first founded its focus was rather 
more on education than research, on trying to transmit existing 
knowledge to the student body in the best way possible. 

Indeed, 20 years ago it might have seemed 
overly ambitious to try to become a 
highly respected research university able 
to attract exceptionally talented faculty 
and students, and achieving a good world 
ranking in such a short period of time. Yet, 
here we are. While initial objectives may 
have been more modest, the fact remains 
that Koç University took the important step 
of pioneering a broadly based educational 
approach in Turkey with a unique liberal 
arts program. This ‘core program’, requires 
our students to familiarize themselves 
with the broad range of human knowledge 
acquired throughout the centuries; and the 
understanding that this would enable them 
to better serve our nation and the world 
has existed from day one. This visionary 
approach is also what set the foundations 
for our multi and interdisciplinary 
philosophy. 

 ■ Being a young university has its 
advantages. Take some of the world’s best 
medical schools, for example; most are 
working in isolation from the rest of the 
university. This is how they evolved, and 
now that all these dynamics and traditions 
are in place, it is next to impossible to 

İlk günden beri Koç 
Üniversitesi ülkemize 

büyük bir yenilik 
getirerek, ‘liberal 
bilimler’ programı 

denilen geniş tabanlı 
bir eğitim anlayışı 

benimsemiş.

Koç University took 
the important step of 
pioneering a broadly 

based educational 
approach in Turkey with 

a unique liberal arts 
program.
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 ■ Genç bir üniversite olmamız aynı zamanda bir fırsat. 
Örneğin, dünyadaki en iyi tıp fakültelerine bakın, hepsi 
üniversitenin diğer fakültelerinden kopuk bir şekilde çalışıyor, 
çünkü eskiden teamüller bu yöndeymiş ve bunu değiştirmek de 
artık çok zor; hepsinin kendine has dinamikleri ve gelenekleri 
oluşmuş. Ana bilim dalları birer kapalı kutu gibi, dışarıdan 
içeriyi göremiyorsunuz, içeriden de dışarısı görünmüyor. Oysa 
biz diyoruz ki, tıp fakültemiz bu üniversitenin her fakültesiyle 
iç içe olmalı, kökleriyle nüfuz etmeli üniversitenin her alanına; 
mühendislik fakültesiyle, fen fakültesiyle iç içe olmalı ve aynı 
zamanda sosyal bilimlerle, etikle, felsefeyle, psikolojiyle; dahası, 
idari bilimlerle, hukukla iç içe olmalı. Bugün tıp bilimindeki 
kritik konuların hepsi bütün bu alanlara değiyor. Önümüzdeki 
on, yirmi, otuz sene içerisinde insanlığı en çok etkileyecek 
ve en çok ses getirecek haberler üretecek buluşlar tıbbın 
mühendislikle, tıbbın fenle, tıbbın sosyal bilimlerle, tıbbın 
hukukla örtüşmesinden ortaya çıkacak.

change them. Institutionalized in this way, academic divisions 
often turn into academic silos where the view is severely 
restricted in both directions. At Koç University, however, we 
believe that our medical school should work hand-in-hand with 
all the other faculties, spreading its roots deep and wide within 
the entire university; within engineering, the humanities, ethics, 
philosophy, psychology, the management sciences, law, and so 
on. All the truly critical topics in medicine today touch on all 
those subjects. I believe that many of the big news in science in 
the coming ten to twenty or thirty years will come from all the 
areas where medicine overlaps with engineering, with science, 
with the humanities, with law. 

 ■ This interdisciplinary, broadly based educational and research 
approach applies, of course, not just to medicine but to all 
faculties. The speed of change and development is such that 
nobody can tell for sure which areas of research or which 
professions will be in hot demand ten years, or even only five 
years from now. The best thing we can do for our students, 
therefore, is to give them as broadly based an education  
as possible. 

 ■ This rapid change must also be reflected in intergenerational 
dynamics and in the relationship between the university and its 
students. We like to call this an ‘intergenerational rendezvous’. 
There are things that young people need to learn from us, but 
there are also things we, the older generation, need to learn 
from them; and this is why we want to create an educational 
environment that functions like an open dialogue, where the 
students teach while learning and the instructors learn while 
teaching, and excellence is created out of this collaborative 
dialogue. 

 ■ Another important issue is the liberal environment that the 
university administration has to provide to both students and 
research. I believe that the university administration’s main task 
is to bring together the most brilliant faculty members, carefully 
chosen among the best worldwide, with the most enthusiastic 
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 ■ Bu disiplinlerarası, geniş tabanlı eğitim 
ve araştırma yaklaşımı sadece tıp için değil, 
tüm fakülteler için geçerli. Bugün dünyada 
o kadar hızlı bir değişim ve gelişim yaşanıyor 
ki, on sene sonra, hatta beş sene sonra hangi 
araştırma alanlarının, hangi mesleklerin 
öne çıkacağını kimse bilmiyor. Bu durumda, 
öğrencilerimize verebileceğimiz en iyi eğitim, 
en geniş tabanlı eğitimdir. 

 ■ Dünyadaki hızlı değişim aynı zamanda 
nesiller arası ilişkilerin, üniversite-öğrenci 
ilişkilerinin de değişmesi gerektiği anlamına 
geliyor. Biz diyoruz ki, üniversite eğitimi 
‘nesiller arası bir randevudur’, nesiller arası 
bir buluşmadır. Gençlerin bizden öğreneceği 
şeyler varsa, bizim de onlardan öğreneceğimiz 
şeyler var. Dolayısıyla, biz üniversite eğitimini 
bir diyalog olarak kurgulamak istiyoruz. 
Nesiller arası bu diyalogda öğrenci öğrenirken 
öğretsin, ben de ona öğretirken öğreneyim ki 
doğruluğu ve mükemmelliği birlikte bulalım.

 ■ Bir başka önemli konu da üniversite idaresi 
olarak öğrencilerimize ve araştırmacılarımıza 
sağlayacağımız serbestlik ortamı. 
Üniversite idaresi olarak görevimiz dünya 
standartlarında en iyi öğretim üyelerini 
üniversiteye kazandırmak ve onları en iyi, 
öğrenmeye en hevesli, en meraklı öğrencilerle 
buluşturduktan sonra yollarından çekilmek; 
öğrenmenin, merakın, araştırmanın önündeki 
her türlü gereksiz bürokratik engeli kaldırmak. 
Biz istiyoruz ki, gençler içlerindeki heves ve 
heyecanı takip etsin. Bir öğrenci mühendisliğe 
girmiş ama içinde eskiden beri psikolojiye 

and talented students – and then get out of  
their way. Moreover, administration must 
ensure that curiosity and research are 
unfettered by unnecessary bureaucratic 
obstacles  and can develop freely. Young people 
should be able to freely pursue their interests, 
their passions. If an engineering student also 
harbors a love for psychology, he or she should 
be allowed to pursue this interest by doing a 
double major.  At Koç University, we encourage 
students to do double majors and even provide 
an extra year of scholarship. We would also 
like students to be able to take a masters 
degree in any subject of their chosing. In other 
words, we not only provide an interdisciplinary 
environment but also encourage our students 

Ve bugün  
diyoruz ki,  

Koç Üniversitesi 
olarak hedefimiz 

2020’de  
dünyanın en  

iyi 100 
üniversitesinden 

biri olmak.

Today, we, at Koç 

University have 

set ourselves the 

aim of ranking 

among the 

world’s top 100 

universities by 

2020.
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karşı da bir heyecan saklıyorsa, ondan vazgeçmesin, çift anadal 
yapabilsin. Biz çift anadal yapmak isteyen öğrencilerimize 
bir sene ilave burs veriyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin 
istedikleri konuda master yapabilmelerini mümkün kılmak 
istiyoruz. Yani, bir yandan disiplinlerarası bir ortam sağlıyoruz, 
bir yandan da serbest bir ortam yaratarak, öğrencilerimizin de 
kendi disiplinlerarası karışımlarını yapmalarını özendiriyoruz. 
Bir öğrenciye, ”hangi bölümdesin?” diye sorduğunuzda 
”bölümümü bilmiyorum ama şunu da okuyorum, bunu da, bunu 
da...” dediğini hayal edebiliyor musunuz?

 ■ Tabii ki kuralların, kısıtlamaların makul sebepleri var. Ama 
bazen azınlık istenmeyen şeyleri yapmasın diye çoğunluğu 
engelleyebiliyoruz, çoğunluğun en iyiye olan hakkını 
kısıtlayabiliyoruz. Çoğunluğun hür kılınması için o azınlığın 
yapacaklarını daha az önemsememiz lazım. Keza, biz öğrencileri, 
araştırmacılarımızı zorla bir yoldan yürütmek yerine, yollarını 

to create their own interdisciplinary mix. Can you imagine a world 
where students wouldn’t be able to say exactly which department 
they are in but instead will be eager to tell you about all the 
subjects they happen to be studying? 

 ■ Of course, there are reasons for rules and regulations. However, 
we often tend to restrict the majority’s freedoms and the 
majority’s right to excellence because we feel the need to prevent 
a minority from doing some undesirable thing. If we really want 
to set the majority free we must care a little less about what 
the minority might do. Similarly, let’s allow our students and 
researchers to go after their own interests and passions instead 
of forcing them do follow a predetermined route. Let’s work 
to provide whatever means are required there, where it is most 
needed. If it is true that people will be most productive and 
creative when they feel free and passionately engaged in their 
subjects, we must work to create such an environment.  
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Prof. Dr. Umran İnan

Lisans (1972) ve Yüksek Lisans (1973) eğitimini Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi’nde, doktora derecesini (1977, Elektrik-Elektronik Mühendisliği) 
Stanford Üniversitesi’nde tamamladı. Uzun yıllar Stanford Üniversitesi 
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Profesör olarak ve Uzay, 
Telekomünikasyon ve Radyobilim Laboratuvarı Direktörü olarak görev yaptı. 
Jeofizik ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında birçok uluslararası 
kurumun Fellow rütbeli üyesidir. Uluslararası Radyobilim Birliği’nin (URSI) 
Ulusal Komite Başkanlığı ve URSI’nin H Komisyonu (Plazmalardaki Dalgalar) 
Uluslararası Başkanlığı görevlerini yürüttü. Tau Beta Pi, Allan V. Cox, NASA, 
Appleton ve TÜBİTAK ödüllerine layık görülmüş, ayrıca ABD Antartika Servis 
Madalyası’nı kazanarak Antartika’daki dağlardan bir tanesi “İnan Tepesi” 
olarak isimlendirmiştir. Hakemli dergilerde 360 kadar makalesi yayımlanmış 
ve bu makalelere yaklaşık 9.000 kere atıf yapılmıştır. Stanford Üniversitesi’nde 
bıraktığı araştırma grubu dünyanın yedi kıtasında ve dünya yörüngesindeki 
çeşitli uydularda gözlemler yapmaktadır. Prof. Dr. Umran İnan 2009 yılından 
bu yana Koç Üniversitesi Rektörü olarak görev  yapmakta olup,  2010 yılında 
TÜBA asli üyesi olarak seçilmiştir.

Araştırma Alanları: 
Uygulamalı elektromanyetik 
Plazma fiziği 
Yıldırım sırasında oluşan enerji boşalımları 
İyonosfer fiziği 
Yakın-dünya uzay fiziği 
Radyasyon kuşakları ve çok düşük frekanslı uzaktan algılama 

Umran İnan holds a PhD in Electrical Engineering from Stanford University 
(1977), and MS (1973) and BS (1972) degrees in Electrical and Electronics 
Engineering from Middle East Technical University. He served for many years 
at Stanford University as a professor of electrical engineering and as the 
director of the Space, Telecommunications, and Radioscience Laboratory. He 
is a fellow of American Geophysical Union (AGU), the Institute of Electrical 
& Electronics Engineering (IEEE) and the American Physical Society (APS). 
He has served as chair of the U.S. National Committee of the International 
Union of Radio Science (URSI) and international chair of Commission H 
(Waves in Plasmas) of URSI. He is the recipient of Tau Beta Pi, Allan V. Cox, 
NASA, Appleton and TÜBİTAK awards and of the US Antarctic Service 
Medal, with an Antarctic Mountain, “Inan Peak”, named in his honor. He 
has published over 360 refereed scientific and technical papers that have 
received close to 9,000 citations. His research group at Stanford continues 
to make observations from all around the globe as well as from Earth-orbit 
satellites. He has supervised PhD dissertations of 55 graduated students since 
1990. He was elected to the Turkish Academy of Sciences (TÜBA) in 2010, 
and has been president of Koç University since 2009.

Research Interests:  
Electromagnetic waves in plasmas 
Lightning discharges 
Ionospheric physics 
Space physics of the near-Earth environment 
Radiation belts and very low frequency (VLF) remote sensing 

açmalıyız ki bırakalım kendi meraklarının, 
heveslerinin peşinden gidebilsinler. İlgi en fazla 
neredeyse orada gerekli imkânları sağlamak 
için çalışmalıyız. İnsan en verimli ve en değerli 
çalışmalarını en serbestken, en hevesliyken 
üretiyorsa, o serbestlik ortamını mutlaka 
sağlamalıyız. Öğrencilerimizi bildiğimiz 
yollardan yürütmekten ne kazanabiliriz? O 
yollar zaten açılmış, oralardan zaten yürünmüş. 
Bırakalım kendi patikasını açsın, onun açtığı 
yollardan başkaları yürüyebilsin...

 ■  Her öğrenci bir kaynaktır. Bir devletin, 
bir ülkenin, bir dünyanın en önemli kaynağı 
insanların beyinlerindeki dinamik dağılımdır. 
Bazısının öğrenme heyecanı bu konuyadır, 
bazısının başka konuyadır. Biri diğerinden 
daha yüksek, daha değerli veya daha alçak, 
daha az değerli değil, sadece farklıdır. Bilime, 
ülkemize ve dünyamıza değer katabilmemiz 
için hepsine, bütün bu farklı meraklara 
ihtiyacımız var. 

 ■ Ve bugün diyoruz ki, Koç Üniversitesi 
olarak hedefimiz 2020’de dünyanın en iyi 100 
üniversitesinden biri olmak. Çok çalışmamız, 
önümüzdeki fırsatları doğru değerlendirmemiz 
lazım. Yapabilir miyiz? Evet. Ben buna 
inanıyorum. ■ 

What do we stand to gain by getting our 
students to walk the well-trodden path? Others 
have gone there before. Instead, let us allow 
them to find their own way, to open up new 
paths for others to follow... 

 ■ Every single student is a resource; and a 
country’s, a nation’s single most important 
resource is the dynamic distribution of 
intellectual interest within its population. 
Some people are interested in one thing, some 
in other things. No one subject is superior or 
more valuable, and no subject is inferior or less 
valuable; they are just different. If we really 
want to contribute positively to science, to  
our nation, to the world, we need them all. 

 ■ Today, we, at Koç University have set 
ourselves the aim of ranking among the  
world’s top 100 universities by 2020. We  
need to work a lot and take full advantage of 
every opportunity. Can we do it? Yes, I believe  
we can. ■ 
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1993 yılında İstanbul’da kurulan Koç 
Üniversitesi, kâr amacı gütmeyen bir 

vakıf üniversitesidir ve bir mükemmeliyet 
merkezi olma misyonuyla, üstün yetenekli 

gençler ile değerli öğretim görevlilerini 
biraraya 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.

Koç University was founded in 1993 as a non-

profit private university in Istanbul, Turkey 

and strives to be a center of excellence, one that 

succeeds in providing a world-class education 

to its students, creating new knowledge 

via the research of its faculty, applying the 

acquired knowledge for the benefit of society, 

and equipping its students with the highest 

sense of ethics, social responsibility and good 

citizenship. 

Koç University in its 
20th Year

 ■ Celebrating its 20th anniversary 
in 2013, Koç University today 
counts among the country’s 
most respected universities. 
Its distinguished Colleges of 
Social Sciences and Humanities, 
Administrative Sciences and 
Economics, Science, Engineering, 
Law, Nursing and Medicine, 
are centers of excellence in 
learning and in world-class 
scientific research, offering 22 
undergraduate, 31 masters and 16 
PhD programs across a broad range 
of subjects. 

 ■ In 2013, Koç University was 
31st among the world’s top 
100 universities under 50 years 
old ranking by Times Higher 
Education and in the Asian 
Universities ranking, 20th in the 
BRICS and Emerging Economies 
ranking. 

 ■ With 245 papers published in 
ISI citation indexed science and 
research journals, Koç University 
faculty members have again 
gained a pride of place among 
Turkey’s best universities. ■

20. Yılında Koç Üniversitesi

 ■ 2013 yılında 20. kuruluş 
yıl dönümünü kutlayan Koç 
Üniversitesi, açılışından bu 
yana Türkiye’nin en gözde 
üniversitelerinden biri konumuna 
geldi. Bugün İnsani Bilimler ve 
Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, 
Fen, Mühendislik, Hukuk, 
Tıp Fakülteleri ve Hemşirelik 
Yüksek Okulu ile eğitime hizmet 
etmekte olan Üniversite; 22 
lisans, 31 yüksek lisans ve 16 
doktora programı ile Türkiye’de 
ve dünyada bilimin gelişmesine 
katkıda bulunuyor.  

 ■ Koç Üniversitesi, 2013 yılında 
Times Higher Education 50 
yaşın altındaki üniversiteler 
sıralamasında ve Asya 
Üniversiteleri sıralamasında 
31., BRICS & Gelişmekte olan 
Ekonomiler Sıralaması’nda 20. 
olarak  yer aldı. 

 ■ Koç Üniversitesi öğretim 
üyelerinin yayınlamış olduğu 
makalelerin 245 tanesi ISI atıflı 
dergilerde yer aldı. Üniversite 
kişi başına düşen yayın açısından 
Türkiye'deki ilk sıralardaki  
yerini korudu. ■ 
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yılın önemli etkinlikleri sıgnıfıcant events

Ocak January 2013 
Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji 
Merkezi 
Koç University Tüpraş Energy Center
Koç Üniversitesi ve Tüpraş işbirliği 
ile kurulan; Türkiye’nin özel 
sektör destekli  ilk enerji merkezi 
“Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji 
Merkezi” (KUTEM) faaliyete geçti. 
Fosil yakıtlar, güneş yakıtları ve 
biyoyakıtlar üzerine araştırmaların 
yürütüleceği KUTEM; yerli ve çevre 
dostu alternatif yakıt teknolojiler 
geliştirmeye, teknolojide dışa 
bağımlılığı azaltmaya ve enerji 
açığı probleminin çözümüne 
odaklanacak. 

KUTEM, the Koç University Tüpraş 
Energy Center, the first such research 
center in Turkey to be funded by the 
private sector became operational. 
Conducting research on fossil fuels, solar 
fuels and bio fuels, KUTEM will focus 
on developing local and environment 
friendly alternative fuel technologies, 
decreasing our external dependence 
in technology and producing solutions 
against energy deficit.

2-5 Ekim October 2013 
Asya içi Bağlantılar IV: İstanbul 
Inter-Asian Connections IV: 
Istanbul  
Koç Üniversitesi, ilk üçü Dubai, 
Singapur ve Hong Kong’da 
gerçekleştirilen, Asya ülkeleri 

arasındaki tarihsel ve güncel 
ilişkileri ele alarak, Asya kıtasını 
yeniden tanımlamayı amaçlayan 
konferansın dördüncüsüne 
ev sahipliği yaptı. Konferans, 
Rumelifeneri Kampüsü’nde 
gerçekleştirildi.

Koç University hosted the Inter-Asian 
Connections IV: Istanbul conference, 
which was previously held in Dubai, 
Singapore and Hong Kong. The main 
objective of the conference, which was 
held at Rumelifeneri Campus, was to 
redefine the continent of Asia in the 
context of the historical and current 
relationships among Asian Countries.

10 Ekim October 2013 
Michio Kaku: “Bilim 21. Yüzyılı 
Nasıl Değiştirecek? 
Michio Kaku: “How will Science 
Revolutionize the 21st Century? 
Koç Üniversitesi, kuruluşunun 
20. yıl dönümü nedeniyle 
gerçekleştirilen, “Bilim 21. 
Yüzyılı Nasıl Değiştirecek?” 
başlıklı konferansa ev sahipliği 
yaptı. Konferansa, kuramsal fizik 
alanında dünyanın önde gelen 
isimlerinden, sicim alanı ve süper 
sicim kuramlarının kurucularından 
Prof. Dr. Michio Kaku konuşmacı 
olarak katıldı. Son yıllarda 
gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların 
dünyada yaratacağı olası 
değişimleri katılımcılarla paylaşan 
Michio Kaku, ileri teknoloji 
çağından sonra önümüzdeki 

dönemde devrimsel buluşların 
telekomünikasyon ve bilgisayar 
teknolojileri, biyoteknoloji, yapay 
zekâ, nanoteknoloji ve kuantum 
alanlarında olacağını belirtti.

Koç University hosted world-renowned 
scientist Michio Kaku on the occasion 
of the university’s 20th anniversary in 
a conference titled  “How will Science 
Revolutionize the 21st Century”. 
Professor Michio Kaku is one of the 
founders of the string and super string 
theories in theoretical physics. Sharing 
his outlook on the potential changes 
that will be caused by recent scientific 
discoveries and technologies, he predicts 
that the revolutionary discoveries of the 
future will be made mostly in the areas 
of telecommunications and computer 
technologies, biotechnology, artificial 
intelligence, nano technology and 
quantum physics. 

15 Ekim October 2013 
Bilimsel Sorgulamalar 
Scientific Inquiries 
Koç Üniversitesi, 20. yıl etkinlikleri 
kapsamında “Bilimsel Sorgulamalar” 
isimli sergiye ev sahipliği yaptı. Koç 
Üniversitesi öğretim üyelerinin 
araştırmalarından seçilenler, küratör 
ve sanatçıların ortak çalışmalarıyla 
yedi çağdaş sanat eserine dönüştü.

Koç University hosted the “Scientific 
Inquiries” Exhibition as part of its 20th 
anniversary celebrations. Selected 
research projects by Koç University 
faculty were turned into 7 modern 
artworks in cooperation with the 
exhibition curator and various Turkish 
artists.
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5-6 Kasım November 2013 
Organizasyonel Enerjiyi Kesintisiz 
Kılan Liderlik 
Leadership for Continuous 
Organizational Energy 
Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü 
Yönetici Geliştirme Programı bu yıl 
PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi’nin 
ana sponsoru oldu. Koç Üniversitesi’nin 
davetlisi olarak kongreye katılan St. 
Gallen Üniversitesi Liderlik ve İnsan 
Kaynakları Yönetimi Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Heike Bruch, “Organizasyonel 
Enerjiyi Kesintisiz Kılan Liderlik” 
başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

The Koç University Executive Education 
Program, part of the university’s Graduate 
School of Business, sponsored the 2013 
PERYON Human Resources Management 
Congress.  The Graduate School of Business 
invited Professor Heike Bruch, Manager 
of the Leadership and Human Resources 
Management Institute at St.Gallen University, 
Switzerland, who delivered a keynote 
speech on “Leadership for Continuous 
Organizational Energy”.

22 Kasım November 2013  
Dr. Ernest Moniz ve Charles F. Hunter 
Ziyareti 
Dr. Ernest Moniz and Charles F. Hunter 
Visit 
ABD Enerji Bakanı Dr. Ernest Moniz 
ve ABD İstanbul Başkonsolosu 
Charles F. Hunter, Koç Üniversitesi 
Rumeli Feneri Kampüsü’nü ziyaret 
etti. Ziyaret sırasında bir konuşma 
yapan ABD Enerji Bakanı Dr. Ernest 
Moniz, ABD’nin iklim değişikliği 
ile mücadele politikalarına ve yeşil 
enerji uygulamalarına değindi. Koç 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran 
İnan, akademik araştırmaların ve 
üniversitelerin, sürdürülebilir bir 
dünya konusundaki sorumluluklarının 
önemine ve sürdürülebilir enerji 
teknolojilerine dikkat çekti.

US Secretary of Energy, Dr. Ernest Moniz 
and US Consul General, Charles F. Hunter 
visited Koç University Rumelifeneri Campus.  
In his speech, Dr. Moniz talked about the 
US policies in relation to climate change 
and green energy. Koç University President, 
Professor Umran İnan highlighted the 
importance of academic research to help 
solve global sustainability and sustainable 
energy technology challenges. 

Fener  Dergisi  
Frontier Magazine
Koç Üniversitesi  
Araştırma Dergisi,  
Proje Geliştirme ve Teknoloji 
Transferi Direktörlüğü 

Koç University  
Research Magazine 
Research, Project 
Development and Technology 
Transfer Directorate

Kule Dergisi  
Kule Magazine
Koç Üniversitesi  
Kurum Dergisi,  
İletişim Departmanı

Koç University  
Corporate Magazine 
Communications 
Department

Yıllık Dergiler  Annual Magazines

SAYILARLA KOÇ
ÜNİVERSİTESİ
KOÇ UNIVERSITY IN 
NUMBERS

5.529 öğrenci 
5,529 students

475 öğretim üyesi 
475 faculty

9.320 mezun 
9,320 alumni

6 fakülte, 1 yüksekokul, 4 enstitü 
6 colleges, 1 school of nursing, 4 
graduate schools

22 lisans programı, 31 yüksek 
lisans programı, 16 doktora 
programı 
22 undergraduate programs, 31 
postgraduate programs, 16 PhD 
programs

77 araştırma laboratuarı 
77 research laboratories

% 54 burslu öğrenci  
Kesintisiz ve karşılıksız  
burs imkânı 
54 % scholarship students 

2.786 kişilik yurt kapasitesi 
(lisans ve lisansüstü)
Değişim programlarında 240’tan 
fazla anlaşmalı üniversite 
2,786 campus dormitories 
capacity (undergraduate and 
graduate)
Exchange programs with over 240 
universities
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2012 - 2013 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ ÖDÜLLER & ÜYELİKLER 
KOÇ UNIVERSITY FACULTY AWARDS & APPOINTMENTS

2012 - 2013 eğitim yılında Koç Üniversitesi 
öğretim üyeleri 2’si TÜBİTAK, 9’u Türkiye 
Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim 
İnsanları Ödül Programı (TÜBA GEBİP), 2’si Bilim 
Akademisi Genç Bilim İnsanları Programı Ödülü 
(BAGEP), 7’si de çeşitli ulusal ve uluslararası özel 
araştırma ödülü olmak üzere toplam 20 ayrı  
ödül kazanmışlardır.

Alphan Sennaroğlu 

tübitak bilim ödülü
tübıtak scıence award

fizik ve elektrik - elektronik mühendisliği
physIcs and electrIcal engIneerIng

“Katıhal ve femtosaniye 
lazerleri alanında, kızılaltı 
(infrared) bölgesinde 
çalışan birçok özgün katıhal 
lazerlerin geliştirilmesi ve 
bu lazerler ile femtosaniye 
süreli optik darbe üretimi 
konusundaki uluslararası 
düzeyde üstün nitelikli 
çalışmaları ” nedeniyle 

"For his internationally 
recognized outstanding 
work in the field of solid-
state and femtosecond 
lasers, for the development 
of original solid state lasers 
in the infrared spectrum 
and femtosecond optical 
pulse generation.” 

 
Seda Keskin Avcı

tübitak teşvik ödülü
tübitak encouragement award

kimya ve biyoloji mühendisliği 
chemIcal and bIologIcal engIneerIng

“Yeni nesil nano-gözenekli 
malzemelerin enerji 
uygulamalarındaki 
potansiyellerinin atomik  
düzeydeki hesaplamalarla 
belirlenmesi konusundaki 
uluslararası düzeyde üstün  
nitelikli çalışmaları” 
nedeniyle

"For her internationally 
recognized 
outstanding work 
in computational 
approaches to new 
generation nanoporous 
materials for potential 
energy applications.” 

Ahmet İçduygu

Ali Çarkoğlu

Alphan Sennaroğlu

Ayşegül Özsomer

Elvan Ceyhan

Fuat Balcı

Gülayşe İnce Dunn 

Gün Şemin

İlke Öztekin

Kazım Büyükboduk

Mehmet Sayar

Menderes Işkın

Mine Çağlar

Nurhan Özlü

Özgür Birer 

Reşat Bayer

Seda Ertaç

Seda Keskin Avcı

Sinan Ünver

Şener Aktürk

Tevfik Metin Sezgin

Tuğba Bağcı Önder

Zeynep Aycan

Koç University faculty won several new appointments 

and a total of 20 scientific awards in the 2012 - 2013 

academic year. These included 2 awards by TÜBİTAK, the 

Scientific and Technological Research Council of Turkey; 

9 Outstanding Young Scientist Awards (GEBİP) by TÜBA, 

the Turkish Science Academy; 2 Young Scientist Awards 

(BAGEP) by the Science Academy, and 7 other national and 

international science and research awards. 

2012 - 2013 öğretim yılında ödül alan koç 
üniversitesi öğretim üyeleri
koç unıversıty faculty scıentıfıc awards ın  
2012 - 2013 academıc year
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1980 Sonrası Türkiye’de 
Popüler Roman 
Popular Novels in Turkey 
After 1980
Veli Uğur 

Artamonoff: Bizans 
İstanbul’u İmgeleri  
1930-1947
Artamonoff: Picturing the 
Byzantine Empire,  

1930-1947
Günder Varinlioğlu

Saklı Limandan  
Hikâyeler:  
Yenikapı’nın Batıkları
Stories From The 
Hidden Harbor: 

Shipwrecks of Yenikapı
Zeynep Kızıltan, Gülbahar Baran Çelik

The Byzantine Court: 
Source of Power 
and Culture (Papers from 
the Second International  
Sevgi Gönül Symposium)

Bizans Sarayı İktidar ve Kültür Kaynağı
Ayla Ödekan, Nevra Necipoğlu,  
Engin Akyürek

Sanat Tarihinin Tarihi
Art History’s History
Vernon Hyde Mino 
 
 

İsyan ve Umut Ağları: 
İnternet Çağında 
Toplumsal Hareketler
Networks of Outrage  
and Hope: Social 
Movements in the  

Internet Age 
Manuel Catelles

İnsan Gelişimi, Aile  
ve Kültür: Farklı  
Bakış Açıları
Perspectives on Human 
Development, Family and 
Culture

Sevda Bekman, Ayhan Aksu-Koç

 
A First Course in Abstract 
Mathematics
Soyut Matematiğe Giriş
Ali Mostafazadeh 

 
Geç Osmanlı ve 
Türkiye Cumhuriyeti 
Dönemlerinde Okumayı 
Öğrenmek
Learning to Read in the 
Late Ottoman Empire and 
the Early Turkish Republic

Benjamin C. Fortna

Bilime Övgü
A Tribute to Science
Suna Altan (ed.)
Bülent Erkmen  
(tasarım/design)

2013 KOÇ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI KOÇ UNIVERSITY PUBLICATIONS

Avrupa Edebiyatı, Kültürü 
ve Tarihinde Hürrem 
Sultan
Roxalana in European 
Literature and Culture
Galina İ. Yermolenko

İşsiz Yaşam: İşsizliğin 
ve İş Güvencesizliğinin 
Birey ve Aile Üzerindeki 
Etkileri 
Life Without Work:  
The Effects of 

Unemployment and Job Insecurity on the 
Individual and Family
Nebi Sümer, Nevin Solak,  
Mehmet Harma

Kültürel Eleştiri Olarak 
Antropoloji:  
İnsan Bilimlerinde 
Deneysel Bir An
Anthropology as Cultural 
Critique: An Experimental 

in the Human Sciences
George E. Marcus, Michael M.J. Fischer

Dönme Kadınlar: 
Toplumsal Cinsiyet, 
Kimlik ve Sınırlar
Renegate Women:  
Gender, Identity, and 
Boundaries in the  

Early Modern Mediterranean.
Eric R. Dursteler

Serbest Ticaret Dönemi 
Romansları: Britanya 
edebiyatı, Bırakınız 
Yapsınlar Düzeni ve 
Küresel Ondokuzuncu 
Yüzyıl Romances of Free 

Trade: British Literature, Laissez-Faire, 
and the Global Nineteenth Century
Ayşe Çelikkol
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Okul Eği̇ti̇mi̇nde Üstün Başarı
VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Li̇sesi

Exceeding All Expectations
VKV Koç School

 ■ VKV Koç Özel Lisesi 1988 yılında  Vehbi Koç 
Vakfı tarafından kuruldu. 1998 yılında İlkokul ve 
Ortaokul’un eklenmesiyle Anasınıfı’ndan 12. sınıfa 
kadar kesintisiz eğitim vermeye başladı.  VKV Koç 
Özel Lisesi 21 Eylül 2013 tarihinde 25. kuruluş yıl 
dönümünü kutladı. 

 ■ Okul, Uluslararası Bakalorya Diploma 
programını, Türk Milli Eğitim programı ve YGS, 
LYS ve SBS sınavlarının gerekleri ile örtüştürerek 
kendine özgü, geçmiş deneyimleri ve geleceğin 
ihtiyaçlarını yansıtan çok güçlü bir müfredat 
oluşturmuştur. Zorlu akademik performans 
programı her öğrenci için özel olarak hazırlanan 
somut kişisel gelişim hedefleriyle birleştirilerek 
öğrencinin bütünsel gelişimi sağlanmaktadır.  

2013’te önemli gelişmeler
Akademik Başarıda Rekor

 ■ 2013 yılında Koç Özel Lisesi’nde IB (Uluslararası 
Bakelorya) puanları, sadece okul tarihi ortalamasına 
göre değil, aynı zamanda uluslararası standart ve 
ortalamalarda da okul bazında rekor kırdı. Yurtiçi 
yerleşimlerinde kesinleşen burs miktarı, yine Lise 
tarihinde bir rekor: 2013 sınıfı yurt içinde toplam 
356.767 dolar, yurt dışında da 1.347.141 dolar  
burs kazandı.

 ■ The Koç School was founded in 1988 by the Vehbi 
Koç Foundation. With the addition of the Primary and 
Middle School in 1998, it was transformed it into a K-12 
establishment and celebrated its 25th year on September 
21st, 2013. 

 ■ The Koç School is committed to providing an educational 
environment which values its students and prepares them 
effectively for the future. Uniquely, it has taken the goals 
of the International Baccalaureate Diploma Programme 
and those of the Turkish National Curriculum, including 
the demands of YGS and LYS and SBS, to plan a curriculum 
which is continuous, taking care to relate future learning 
to past experience in core subjects in order to give the 
curriculum extra strength.   The rigours of learning are 
combined with clear personal development goals to ensure 
the optimum growth of the whole person.

2013 ımportant developments
Record Academic Success 

 ■ The Class of 2013’s IB (International Baccalaureate) scores 
have broken not only the historical school record, but also 
fared far beyond international standards and average points. 
Achieved scholarship amount of the placements in Turkey 
is also another milestone in the history of the Koç School. 
Class of 2013 achieved scholarships of 356,767 USD in 
Turkey and 1,347,141 USD abroad.
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Completion of the new
Science Building 

 ■ 6,700 m² total area
 ■ 15 Laboratory Rooms 
 ■ 6 Project Rooms
 ■ 3 Storage and Preparation Rooms  
 ■ 3 Teachers Rooms 
 ■ 4 ‘Cultivation Rooms’ (with specially controlled 

ventilation, illumination and humidification, to be used for 
Biology classes)

 ■ Auditorium (a 600 m² hall for various purposes such as 
ballet, dance, drama, meetings, conferences,  
presentations, etc.)

 

Number Of Students

 ■ Total Pupils: 2,013
 ■ High School: 954
 ■ Primary & Middle Schools: 1,059
 ■ Alumni: 4000+

Awards

As in 2012, Koç School secured its place again this year in 
the Global Education category in Cambridge University’s 
“The Guide to Excellence.” ■

Yeni Fen Binası tamamlandı

 ■ 6.700 m2 toplam alan
 ■ 15 Laboratuar Sınıfı 
 ■ 6 Proje Sınıfı
 ■ 3 Malzeme Depo ve Hazırlık Odası 
 ■ 3 Öğretmenler Odası 
 ■ 4 adet ‘Yetiştirme Odası’ (Biyoloji derslerinde 

kullanılacak, özel kontrollü havalandırma, 
ışıklandırma ve nemlendirme olanağı sağlayan 
sınıflar)

 ■ Çok Amaçlı Salon (Bale, dans, tiyatro, toplantı, 
konferans, sunum amaçlı kullanılabilecek, yaklaşık 
600 m2 büyüklüğünde salon)  

2013 Öğrenci̇ Sayıları

 ■ Toplam Öğrenci: 2.013
 ■ Lise: 954
 ■ İlk & Ortaokul: 1.059
 ■ Mezun: 4000+

Ödüller

2012’de olduğu gibi, bu yıl da Koç Özel Lisesi 
Cambridge Üniversitesi “The Guide to Excellence/
Mükemmeliyet Rehberi” kitabında yer aldı. ■
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YAYINLAR PUBLICATIONS

Felsefe  
Lise Felsefe 
Dergisi  
High School 
Philosophy 
Magazine 

Gelişim İçin 
El Ele
VKV ile ortak 
yürütülen 
“17 Okul” 
projesinin 
eğitim ayağına 

destek veren çalışmalarının bir 
yansıması olarak, projeye dahil 
olan okulların öğrencilerinin 
çalışmalarını paylaştıkları 
bir platformdur. 17 Okul’dan 
toplanan çalışmalardan 
oluşan dergi Türkçe olarak 
ilkokul ve ortaokul seviyesi 
çalışmaları içerir ve 3.500 adet 
civarında basılarak bütün 
proje okullarının öğrencilerine 
dağıtılır.
An extension to the Vehbi Koç 
Foundation’s 17 School project, 
Koç School supports the ‘Gelişim 
İçin El Ele’ (Hand in Hand for 
Development) project. This 
magazine reflects the outcome 
of this cooperation and carries 
student work of the 17 public 
VKV Primary & Middle schools. 
The magazine has a print run of 
3,500 and is distributed to all 
students within the 17 School 
project.

Voice  
Okul Dergisi 
School Magazine 
 
 
 

Tohum 
İlkokul ve 
Ortaokul Edebiyat 
Dergisi 
Literature Magazine 
for Primary and 
Middle School

Boyut 
Lise Edebiyat 
Dergisi 
High School 
Literature Magazine 
 

 
Cool Writers 
İlkokul ve Ortaokul 
İngilizce Dergi
Primary and Middle 
School English 
Language Magazine 

LP Magazine 
Lise İngilizce 
Hazırlık Dergisi
High School 
English Prep 
Magazine 

Edge Jr 
İlkokul ve 
Ortaokul Fen ve 
Matematik Dergisi
Primary and Middle 
School Science and 
Maths Magazine 

Cumhuriyet Bayramı Töreni 
Republic Day Ceremony
Cumhuriyetin 90. yıl dönümünün 
kutlandığı törene ünlü gazeteci Can 
Dündar davet edildi. Öğrenciler ile 
röportaj yapan Dündar, törende 
Cumhuriyetin kuruluşu öncesinde 
Atatürk’ü Cumhuriyet kurma 
fikrine götüren yolculuğunu anlattı. 
Celebrity journalist Can Dündar was 
the guest speaker at the ceremony for 
the 90th Anniversary of the Republic. 
Interviewing students before the 
ceremony, Can Dündar described 
Atatürk’s journey that formed his ideas 
about the foundation of the Republic 
in his keynote speech.

Ekim October  2013

2013 ETKİNLİKLER EVENTS
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Yıl boyunca düzenlenen 70’e yakın 
etkinlik arasından bazıları: 
A selection out of nearly 70 different 
events organized during the course of 
the year: 

Doğudan Batıya Basketbol 
Basketball Tournament From East 
to West
‘Doğudan Batıya Basketbol’ 
sporun birleştirme özelliğinden 
yararlanarak farklılıklara saygı 
çerçevesinde sportif ve kültür 
alış verişini sağlayan, öğrenciler 
tarafından geliştirilen bir sosyal 
sorumluluk projesidir. 
‘Basketball from East to West’ is a 
project which brings the students 
from the east and west of Turkey 
together, facilitating their cultural 
exchange through the binding spirit 
of sports. This is a social responsibility 
project carried out by students.

Model Birleşmiş Milletler Gelişim 
Programı 
Model United Nations 
Development Program 
(MUNDP)
Her yıl VKV Koç Özel Lisesi‘nde 
gerçekleştirilen konferansa katılan 
öğrenci delegeleri belirlenen 
konular hakkında çözümler yaratır, 
tartışır ve konferans sonunda tüm 
bunları bir belge haline getirip 
bir üst meclise sunar. Hazırlanan 
öneriler Birleşmiş Milletler Gelişim 
Programı tarafından hayata 
geçirilebilir. 

Şubat  February 2013

sergi ile sanat alanındaki çalışmalarını 
sergileme/sunma imkânı bulurlar. 
Sevgi Gönül Art Night is an activity in 
memory of the late Sevgi Gönül, where 
students from Kindergarten to Grade 
12 exhibit or perform their artistic 
works during the event. 

Atakan Demirseren Matematik 
Yarışması  
Atakan Demirseren Maths 
Competition  
Okulun eski idareci ve matematik 
öğretmeni merhum Atakan 
Demirseren’in anısına düzenlenen 
matematik yarışması. 
A mathematics competition organized 
in memory of Mr. Atakan Demirseren, 
a former school principal and 
mathematics teacher.

Destination Imagination Globals  
İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin 
yaratıcılık alanında limit tanımadan 
yaptığı icat, buluş vb. çalışmaları ile 
katıldıkları uluslararası bir etkinlik 
platformu. 
An international activity platform for 
unlimited creativity, where Primary and 
Middle School students participated 
with their inventions and discoveries. 

İsveç-Türkiye Değişim Projesi
Swedish-Turkish Student Exchange
Öğrencilerin farklı kültürler 
ile işbirliğini tecrübe ederek 
öğrenmeleri üzerine kurulu bir 
projedir. 
This exchange project encourages 
students to experience and cooperate 
with different cultures.

Mayıs  May 2013

Eylül September 2013

This conference is organized 
annually at the Koç School. 
Pupils attend as delegates 
to discuss critical issues and 
offer recommendations for 
solutions which are then 
submitted to the Higher Council. 
Recommendations may be 
taken up by the United Nations 
Development Program. 

ISTA Tiyatro Festivali 
ISTA Drama Festival  
Uluslararası bir aktivite 
olan ISTA Tiyatro Festivali, 
öğrencilerin tiyatro becerilerini 
geliştirmesinin yanında yaratıcı 
düşünmeyi, öğrenmeyi de teşvik 
eden kültürel bir etkinliktir.  
ISTA Drama Festival is an 
international cultural activity 
which further improve students’ 
drama skills as well as encouraging 
creative thinking. 

Sevgi Gönül Sanat Gecesi  
Sevgi Gönül Art Night  
Merhum Sevgi Gönül anısına 
öğrencilerin sanatsal faaliyetlerini 
sergilediği bir etkinliktir. Gecede 
anasınıfından 12. sınıfa kadar 
öğrenciler gerek sahnede gerekse 

Mart  March 2013

Nisan April 2013

2013 ETKİNLİKLER EVENTS
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Bi̇li̇m Akademi̇si̇
Genç Bi̇li̇m İnsanları

Ödül Programı

Science Academy Young Scientist
Award Program

 ■ 2011 yılında kurulan Bilim Akademisi’nin en iyi genç akademisyenleri 
ödüllendirmek ve yeni araştırmalar için desteklemek amacı ile 2013 yılında başlattığı 
Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP)'na Vehbi Koç Vakfı 
da destek verdi. Kamu fonları ile değil, toplumun desteğiyle yürütülen  BAGEP Ödül 
Programı çerçevesinde 2013’te verilen 20 ödülün 10'u, Vehbi Koç Vakfı tarafından 
fonlandı. 

 ■ 2013 BAGEP Ödülleri için 101 ayrı kurumdan 348 genç araştırmacı başvurdu. 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda 20 genç bilim insanı 21 Nisan 2013 tarihinde 
Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan bir törenle ödüllerini aldı. Bu genç bilim insanları  
2 yıl boyunca, her yıl için 10,000 TL’den oluşan ödüllerini, araştırmalarını 
desteklemek amacıyla kullanabileceklerdir. ■

 ■ The Science Academy, which was set up in 2011, initiated an award program – the 
Science Academy Young Scientist Award – in 2013 to reward and incentivise new 
research by young scientists. The program, which is also supported by the Vehbi Koç 
Foundation, is executed through private contributions rather than public funds. Out of 
the 20 awards provided in 2013, 10 were funded by the Vehbi Koç Foundation.

 ■ 348 young researchers from 101 universities applied for the 2013 Science Academy 
Awards. The winning 20 young scientists received their awards at a ceremony held at 
Boğaziçi University on 21 April 2013. The BAGEP Award of TL 10,000 per annum is 
granted for two years in support of new research. ■

BAGEP

In Support of New Science and Research

2013 ÖDÜLLERİ AWARDS

ERKCAN ÖZCAN
Boğaziçi Üniversitesi  
Boğaziçi University

 

FUAT BALCI
Koç Üniversitesi   
Koç University 

CAN ALKAN
Bilkent Üniversitesi  
Bilkent University

 
YURIY 
MISHCHENKO
Toros Üniversitesi   
Toros University

İLKE ÖZTEKİN 
GILLAM
Koç Üniversitesi 
Koç University 

 
CEYHUN ELGİN 
Boğaziçi Üniversitesi  
Boğaziçi University 

ALPAN BEK 
O.D.T.Ü. 
Middle East Technical 
University 

AYHAN GÜNAYDIN 
Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi  
Mimar Sinan Fine Arts 
University 

Yeni̇ Bi̇li̇m ve Araştırmaya Destek
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2013 ÖDÜLLERİ AWARDS

DEVRİM ALEV 
GÜÇLÜ
İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü 
İzmir Institute of 
Technology 
 

ZEKİ SARIGİL
Bilkent Üniversitesi  
Bilkent University 

SELMİYE ALKAN 
GÜRSEL
Sabancı Üniversitesi 
Sabancı University

 
ENGİN DURGUN
Bilkent Üniversitesi  
Bilkent University

TOLGA GÜVER
Sabancı Üniversitesi  
Sabancı University  

 
ÖZGÜR ERGÜL 
O.D.T.Ü. 
Middle East Technical 
University 

TOLGA EMRE 
O.D.T.Ü. 
Middle East Technical 
University 

 
ATIF SITTIKİ 
İstanbul Üniversitesi 
Istanbul University 

 
BUĞRA GEDİK 
Bilkent Üniversitesi   
Bilkent University 

 

YAVUZ OKAY 
Acıbadem Üniversitesi  
Acıbadem University

ESRA ÇUHADAR
Bilkent Üniversitesi  
Bilkent University

 
FATİH ONUR
Akdeniz Üniversitesi 
Akdeniz University

Boğaziçi Üniversitesi 
ve Robert Kolej’e Destek
In Support of Boğaziçi 
University and Robert 
College

 ■ Vehbi Koç Vakfı; 2013 yılında 150. 
kuruluş yıl dönümünü kutlayan 
Boğaziçi Üniversitesi için Boğaziçi 
Üniversitesi Vakfı’na 1.000.000 TL 
bağışta bulundu. Bu bağış ile Boğaziçi 
Üniversitesi’nin öğretim üyelerinin 
araştırma ve yayın faaliyetlerine 
destek sağlanacak.

 ■ Vehbi Koç Vakfı ayrıca; Robert 
Lisesi’nin kuruluşunun 150. yılı 
nedeniyle Hisar Eğitim Vakfı’na  
Robert Lisesinin ihtiyaçları 
doğrultusunda kullanılmak  üzere 
1.000.000 TL bağışta bulundu. ■ 

 ■ The Vehbi Koç Foundation made a 
donation of 1,000,000 TL to the Boğaziçi 
University Foundation on the occasion 
of the University’s 150th Anniversary, 
celebrated in 2013. The donation 
will be used to support the research 
and publishing activities of Boğaziçi 
University. 

 ■ The Vehbi Koç Foundation also made 
a donation of 1,000,000 TL to the Hisar 
Education Foundation on the occasion 
of Robert College’s 150th anniversary. 
The donation will be used for the 
College’s activities. ■
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Vehbi Koç Vakfı 
Eğitim Bursları

Kabiliyetli Fakat 
İmkânları Sınırlı 

Gençler İçin
Vehbi Koç Foundation 
Scholarships

Helping Talented Young  
People of Limited Means

 ■ Vehbi Koç Vakfı, eğitimde fırsat eşitliği 
yaratmak hedefiyle, 1969 yılından bu yana 
verdiği eğitim burslarıyla yetenekli fakat maddi 
imkanları yetersiz gençleri desteklemektedir. 
Bugüne dek kamu ve özel kuruluşlar arasında 
üniversite öğrencilerine en yüksek tutarda burs 
veren kuruluş olma gururunu yaşayan Vehbi Koç 
Vakfı'nın, meslek lisesi ve üniversite ağırlıklı 
olarak verdiği burslarını alan öğrenci sayısı 
toplamda 45 bin’i aşmıştır.

 ■ 2012-2013 eğitim döneminde Vehbi Koç Vakfı 
eğitim bursu alan öğrenci sayısı 4.048 olmuştur.

 ■ 2013 yılında, Vehbi Koç Vakfı 1969 yılından 
bugüne kadar burs verdiği öğrencilerin iletişim 
bilgilerini güncellemek için çok yönlü bir çalışma 
başlattı. Vakfın ileriye dönük hedefi, zamanında 
hayatına dokunduğu kişiler ile tekrar irtibata 
geçerek hem bu kişilerin kendi aralarında bir 
iletişim ağı kurmasına ön ayak olmak hem de 
mezun bursiyerlerle yeni bursiyerler arasında 
mentorluk, bölgesel buluşma ve sosyalleşme 
çalışmaları başlatmak.

 ■ Aimed at increasing equal opportunity in 
education, the Vehbi Koç Foundation Scholarship 
Program has supported over 45,000 talented 
young students of limited financial means since 
the foundation of the program in 1969. This has 
earned the Vehbi Koç Foundation the honor of  
ranking first for the amount granted per scholar 
among all private and public scholarship programs 
for university students in Turkey. Vehbi Koç 
Foundation scholarships are granted to students at 
university or vocational college. 

 ■ 4,048 students received a Vehbi Koç Foundation 
scholarship during the academic year of 2012-2013. 

 ■ In a new incentive started in 2013, the Vehbi Koç 
Foundation is attempting to update its database 
of all Vehbi Koç Foundation scholars. The aim is to 
create a common communications and networking 
platform for all those tens of thousands of 
people whose lives have been touched through 
the scholarship program. Plans are to also start 
a mentoring program between former and new 
scholars with regional meetings and social events.
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Vehbi Koç Foundation 
Scholarships

Bursiyer Seçim Süreci 
1. İlgili eğitim kurumlarında Burs 
Ofisleri ve Fakülte Sekreterlikleri burs 
duyuruları yayımlıyor
2. Öğrenci okul kaydını yaptırıyor
3. Öğrenci ‘VKV Bursiyer Aday 
Formu’nu dolduruyor 
4. Üniversitelerin Burs Ofisleri 
başvurular arasında ön eleme yapıyor
5. VKV yetkilileri ilgili eğitim 
kurumlarında adaylarla yüzyüze 
görüşüyor
6. Asıl ve yedek bursiyer listesi 
yayımlanıyor
7. VKV burs portalinden kayıtlar 
tamamlanıyor

 ■ Adaylarla görüşmeler, üniversite 
kampüslerinde öğretim görevlileri 
ve burs ofisi temsilcileri ile birlikte 
gerçekleştiriliyor. Sohbet havasında 
geçen bu görüşmeler ile Vakıf 
çalışanları adayları daha yakından 
tanıyarak geleceğe dair hedef ve 
kararlılıklarını öğrenmeyi amaçlıyor. 
Adayları değerlendirirken ana kriterler, 
öğrencinin akademik başarısı ve maddi 
ihtiyaç sahibi olmasıdır. ■  

The Scholarship Selection Process 
1. Announcements are made via the relevant 
educational establishment’s Scholarship 
Offices or Faculty Registry
2. Students finalize their enrolments
3. Students fill out and submit the ‘VKV 
Scholarship Application Form’
4. The relevant educational establishment’s 
scholarship office makes a preselection 
among applicants
5. VKV officials conduct interviews with the 
applicants
6. A main and reserve list of scholars is 
announced
7. Procedures are finalized via the VKV 
scholarship portal

 ■ Interviews are conducted with the 
applicants at the student’s university 
campus, together with the relevant 
university faculty and staff. These interviews 
are conducted in an informal way; their 
main objective is to get to know the student 
better and find out about his or her future 
objectives and commitment to study. The 
two main criteria for applicant evaluation 
are the student’s academic accomplishment 
and need for financial support. ■

 VEHBİ KOÇ VAKFI BURS PROGRAMINA  

DAHİL OLAN EĞİTİM KURUMLARI   

IN 2013, VKV SCHOLARSHIPS WERE 

GRANTED TO STUDENTS STUDYING 

AT THE FOLLOWING EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS

 ◼ Akdeniz Üniversitesi, Antalya

 ◼ Atatürk Üniversitesi, Erzurum

 ◼ Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 

 ◼ Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 

 ◼ Fırat Üniversitesi, Elazığ 

 ◼ Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep 

 ◼ Harran Üniversitesi, Şanlıurfa 

 ◼ İstanbul Teknik Üniversitesi, 

İstanbul 

 ◼ İstanbul Üniversitesi, İstanbul 

 ◼ Marmara Üniversitesi, İstanbul

 ◼ Mersin Üniversitesi, Mersin 

 ◼ Muğla Sıtkı Koçman  

Üniversitesi, Muğla 

 ◼ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 

Samsun 

 ◼ Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 

Ankara 

 ◼ Selçuk Üniversitesi, Konya

 ◼ Van 100. Yıl Üniversitesi, Van

HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULLARI 

 ◼  Atatürk Üniversitesi, Erzurum

 ◼ Ege Üniversitesi, İzmir 

 ◼ Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas

 ◼ İstanbul Üniversitesi Florence 

Nightingale, İstanbul 

 ◼ Hacettepe Üniversitesi, Ankara

 ◼ Marmara Üniversitesi, İstanbul

 ◼ Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ: 

 ◼ Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi 

Konya

 ◼ Merzifon Sağlık Meslek Lisesi 

Amasya
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Koç Model Okul Projesi̇Yeni̇ Bi̇r Eği̇ti̇m Modeli̇ 
İçi̇n Dev Adım

A Giant Step for 
a New Educational ModelThe Koç Model School Project

 ■ 2010 yılında çalışmaları başlatılan, 2015 
yılında İstanbul Beykoz’da açılması planlanan 
Koç Model Okulu, Vehbi Koç Vakfı, uluslararası 
mimari tasarım şirketi Cannon Design ile 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortak olarak 
yürütülen, eğitim sorununa yepyeni bir bakış 
açısı getiren öncü bir deneme projesidir. Koç 
Model Okulu’nda fiziksel mekânlar eğitim ve 
öğrenimde davranışların değişmesine yardımcı 
olacak.

 ■ Proje, uygulama aşamasıyla da katılımcı ve 
örnek bir model olmayı hedefliyor. Türkiye’den 
alanında uzman kişi ve kurumlar da okulun 
tasarlanması ve uygulanması için katkıda 
bulunuyorlar. Bunların arasında DB Mimarlık, 
Aykar Mühendislik, Dinamik Proje, YBT Yapısal 
Tasarım Hizmetleri, Eğitim Reform Girişimi, 
TEMA Vakfı, Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve 
Lisesi, TED Üniversitesi, Mesrure Tekay ve Sami 
Gülgöz bulunuyor. 

 ■ Beykoz Ortaokulu’nun bulunduğu alana 

 ■ The Koç Model School in Istanbul Beykoz, 
scheduled to open in 2015, is a collaborative 
effort between the Vehbi Koç Foundation, 
international design firm Cannon Design 
and the Turkish State Ministry of Education. 
It represents a radically new approach to 
school education, in which the shape of the 
physical teaching and learning environment is 
used to help transform teaching and learning 
behavior.

 ■ The participatory approach adopted during 
the project’s execution phase aims to become 
yet another best practice model. A great 
many institutions, companies and persons 
contributed their efforts during planning and 
execution. These include DB Architects, Aykar 
Engineering, Dinamik Proje, YBT Structural 
Design Services, Education Reform Initiative, 
TEMA Foundation, Koç School, TED 
University, Mesrure Tekay and Sami Gülgöz. 
 ■ The Koç Model School is planned to be 



 | 27e d u c a t ı o n koç model okulu | the koç model school

A Giant Step for 
a New Educational Model

yapılması planlanan, 5., 6., 7. ve 8. 
sınıflar olmak üzere, 500’ün üzerinde 
ortaokul öğrencisine  
hizmet edecek olan Koç Model 
Okulu, Vehbi Koç Vakfı tarafından 
özel projeye uygun biçimde anahtar 
teslimi yaptırılacak ve mülkiyeti 
İl Özel İdaresi’ne, kullanma hakkı 
da Milli Eğitim Bakanlığı’na 
devredilecek. 

KOÇ MODEL OKULU 
HEDEF ÇIKTILAR
 ■ Eğitim ortamı, yaklaşımı, yönetim 

modeli ve çevresi ile ilişkileri 
bakımından örnek gösterilecek 
ve yaygınlaştırılacak bir ortaokul 
modelinin hayata geçirilmesi.

 ■ Proje süresince edinilen 
deneyimlerin ve model okul 
yaklaşımının başta Vehbi Koç Vakfı 
17 Okuluna, başka bağışçıların 
yaptırdığı okullara ve tüm Türkiye’ye 
yaygınlaştırılabilmesi için bir rehber 
haline getirilmesi.

 ■ Farklı bir okul yaklaşım sisteminin 
(örn. ‘charter school’) Türkiye 
uyarlaması için pilot proje olması.

 ■ İleride kurulabilecek bir eğitim 
enstitüsünü tetiklemesi. ■

built on the site of the Beykoz Middle 
School, and will provide Middle School 
level education for a student body of 
about 500, consisting of 5th, 6th, 7th and 
8th graders. Following approval by the 
relevant authorities, the model school 
project will be built according to plan by 
the Vehbi Koç Foundation. At completion, 
the school will be handed over to the 
Istanbul Special Provincial Administration 
and the Ministry of Education. 

 
KOÇ MODEL SCHOOL
OBJECTIVES
 ■ To create a secondary school model 

that could become a new benchmark 
for replication in other schools in terms 
of educational environment, approach, 
administration and learning environment. 

 ■ To ensure that experiences gathered 
during all phases of the Model School 
project can guide similar transformational 
projects at the Vehbi Koç Foundation’s 
17 Schools, schools built by other private 
contributors and all other schools across 
Turkey. 

 ■ To become a model for alternatively 
administered schools (e.g. charter schools.) 

 ■ To spark the creation  
of a research institute on learning ■
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‘Bi̇zi̇m Hi̇kayemi̇z’ 
ve Ötesi

‘Our Story’ 
and Beyond

Meslek Lisesi 
Memleket Meselesi 

Vocational Education: 
a Crucial Matter 
for the Nation 

 (MLMM)

 ■ Mesleki eğitimin özendirilmesi için 2006 yılından itibaren 
toplam 8.000 meslek lisesi öğrencisine staj destekli eğitim 
bursu sağlanması taahhüdü ile başlayan Meslek Lisesi 
Memleket Meselesi (MLMM) Projesi, zamanla meslek lisesi 
koçluk sistemi, gelişim modülleri, eğitim laboratuvarları ve 
bu sistemin bir modele dönüştürdüğü “okul-işletme işbirliği” 
stratejisi ile gelişti ve eğitim ile iş dünyası arasında köprülerin 
kurulduğu model bir çalışma haline geldi. 

 ■ Projeye zaman içerisinde 8.000 meslek lisesi öğrencisi, 264 
meslek lisesi,  farklı ölçek ve sektörlerde 20 Koç Topluluğu 
şirketi ve yedi yılda toplam 579 çalışan gönüllü olarak 
dahil oldu. Bursiyer hedefinin tamamlanmasıyla, 2010 
yılından itibaren MLMM Projesi yeni bir aşamaya geldi 
ve kapsamlı bir model geliştirilerek kurumsal, sektörel ve 
ulusal düzeylerde deneyimleri paylaşma ve farklı paydaşları 
harekete geçirme hedefleri oluşturuldu. 

 ■ ‘Vocational Education is a Crucial Matter for the Nation’ (Turkish 
acronym MLMM) is a project that was initiated with the aim of 
encouraging vocational education by providing scholarships and 
internships for a total of  8,000 students at vocational colleges 
over a period of four years. In time, the project developed into an 
exemplary system incorporating coaching systems, development 
modules, training labs and finally a “school-enterprise partnership 
model” strategy, functioning to build bridges between the worlds 
of education and business. 

 ■ Over the seven years since the start of the program, 8,000 
students in vocational training, 264 vocational colleges, 20 Koç 
Group companies of varying size and across many different 
industries, as well as 579 volunteer employees participated in the 
MLMM project. With the completion of the scholarship program in 
2010, the project continued to evolve with the aim of broadening its 
stakeholder base across corporate, industry and national platforms. 
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‘Bizim Hikayemiz’
2013 yılında yedinci yılını tamamlayan 
Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi’nin 
başlangıcından itibaren hikayesi, ‘Bizim 
Hikayemiz’ adlı kitapta ve filmde bir araya 
getirildi. Kitap, projede emeği geçen tüm 
paydaşların; okullardaki öğretmenlerin, 
öğrencilerin, Koç Topluluğu şirketleri ve 
Vehbi Koç Vakfı çalışanlarının MLMM ile 
tanışma süreçleri, öncesi ve sonrası ile ilgili 
hikayelerini kendi ağızlarından derleyip 
okuyuculara sunuyor. ‘Bizim Hikayemiz’  
kitabı kurumsal sosyal sorumluluk alanında 
referans niteliği taşıyor.

MLMM’de Kurumsal Devamlılık
MLMM proje faaliyetleri Holding 
ölçeğinden Koç Topluluğu şirketleri ölçeğine 
kaydırılmıştır. Koç Topluluğu şirketlerinin 
kendi ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdikleri 
mikro projeler ile MLMM kapsamında 
oluşturulan okul-işletme işbirliği modelinin 
uygulanmasına devam edilmektedir. 

MLMM’de Sektörel Devamlılık
MLMM projesinin ‘Meslek Lisesi Koçluğu’ 
bileşeninin yönetimi, projenin kalıcı bir 
değişim yaratabilmesi amacıyla, 2012 
yılında Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’ne 
devredilmiştir. ÖSGD üyesi 30 şirket, bu 
başarılı uygulamanın ülke çapında tüm özel 
sektör aktörleri arasında yaygınlaştırılmasını 
sağlamaya devam edecektir.

MLMM’de Ulusal Devamlılık 
Ulusal düzeyde meslek eğitiminde 
kalitenin yükseltilmesi için gerekli politika 
değişikliklerinin sağlanabilmesi için Eğitim 
Reformu Girişimi (ERG) ile işbirliği başlatıldı. 
Bu işbirliği kapsamında araştırma sonuçlarına 
dayanan somut politika önerilerinin 
geliştirilmesi ve ilgili kamu, özel sektör ve 
sivil toplum paydaşlarının harekete  
geçirilmesi hedeflenmektedir. ■

‘Our Story’  
In 2013, a book and movie, both titled ‘Bizim 
Hikayemiz’ (Our Story) were commissioned 
to tell the story of the people involved in 
the Vocational Education is a Crucial Matter 
for the Nation project since its inception 
seven years ago. The book is a collection 
of first-hand accounts, experiences and 
anecdotes  of all the different stakeholders 
involved; the students, the teachers, 
instructors, Koç Group and Vehbi Koç 
Foundation employees. ‘Our Story’ is 
a seminal work in the field of social 
responsibility.  
 
Project continuity across the 
corporation 
The MLMM project activities were 
extended beyond initial stake holder 
Koç Holding to include all the various 
subsidiaries of the Koç Group where each 
company developed its own micro project, 
continuing with the ‘school-enterprise 
partnership model’ developed as part of the 
MLMM project. 

Project continuity across industry 
The MLMM projects ‘Vocational School 
Coaching Program' has become a continuous 
program for the entire industrial sector. In 
2012, less than 30 companies affiliated with 
the Society of Private Sector Employees 
committed themselves to the continuation 
of the vocational coaching program.  

Project continuity across the nation 
In order to encourage policy changes to 
raise the level of quality in vocational 
training on a national level, a collaboration 
was begun with the Educational Reform 
Initiative (ERG) where concrete, research-
based policy guidelines will be developed 
and shared with all relevant public, private 
sector and civil society stakeholders. ■

 
MLMM Okul-İşletme İşbirliği 
Modeli, Uluslararası Çalışma 

Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP)  
tarafından gençlik istihdamı 
ve mesleki eğitim alanında 
dünyaya “örnek uygulama” 

olarak sunulmuştur. Ayrıca, Koç 
Topluluğu şirketleri çalışanlarının 

gönüllü katılımıyla uygulanan 
“Meslek Lisesi Koçları” programı, 

2011’de Avrupa’nın en iyi 
gönüllülük programı seçilmiştir. 

The school-enterprise partnership 

model created as part of the MLMM 

project was presented to the 

world by the International Labor 

Organization (ILO) and United 

Nations Development Program 

(UNDP) as a “best practice” model in 

the field of youth employment and 

vocational education. In addition, 

the “Vocational High Schools 

Coaching Program” that was carried 

out with the volunteering support of 

Koç Group employees, was awarded 

“Best volunteering Program in 

Europe” in 2011.  
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17 Okul’la Elele

Koç İlk ve Orta Okulları'na  
Destek Projesi

Support for 
17 Koç Primary and 

Middle Schools
Hand in Hand with 17 Schools

 ■ 2002 yılından bu 
yana Vehbi Koç Vakfı 
ve Koç Topluluğu 
tarafından kurulan 17 
ilköğretim okulunda 
öğretim standartlarının 
sürekli artırılmasına 
destek olmak amacıyla 
başlatılan ve VKV Koç 
Özel İlkokulu, Ortaokulu 
ve Lisesi tarafından 
yürütülen gelişim 
programının en önemli 
halkalarından biri olan 
‘17 Okul’la  
Elele Yaz Semineri’  
bu yıl da düzenlendi.  
25-28 Haziran 2013 
tarihleri arasında 
düzenlenen dört 
günlük gelişim ve 
paylaşım seminerlerine 
Türkiye’nin çeşitli 
illerinden katılan  
Koç İlk ve Orta Okulları 
öğretmen ve yöneticileri 
VKV Koç Özel İlkokulu, 
Ortaokulu ve Lisesi 
yurtlarında misafir 
edildi. ■

 ■ First initiated in 
2002, the 4-day summer 
conference is one of 
the most important 
elements of the ‘Hand-
in-Hand with 17 
Schools’ project, the 
aim of which is to help 
the 17 state primary and 
middle schools funded 
by the Vehbi Koç 
Foundation and the Koç 
Group to continuously 
improve their teaching 
and administrative 
standards. In 2013, the 
conference was held 
on 25-28 June 2013, 
and again hosted by 
the VKV Koç School in 
Istanbul. Teachers and 
staff from the various 
Koç-sponsored state 
primary and middle 
schools across the 
country participated in 
the conference to learn 
from each other and 
share experiences. ■

Koç İlk ve Orta Okulları, Vehbi Koç Vakfı tarafından Cumhuriyet’in 

75. yılı vesilesiyle sekiz yıllık eğitime destek vermek amacıyla 

Türkiye’nin değişik bölgelerinde inşa ettirildi ve “Yap, Devret, Sahip 

Çık” ilkesi benimsenerek Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi.  

Koç İlk ve Orta Okulları’nın bulunduğu il ve ilçeler şunlardır: 

Ankara/Sincan, Bolu, Bursa/İnegöl, Bursa/Orhangazi, Bursa/

Nilüfer, Bursa/Yenişehir, İstanbul/Büyükçekmece, Şanlıurfa/

Merkez, Elazığ/Merkez, Kocaeli/Gebze, Eskişehir/İnönü, Van, 

Şırnak/Silopi, İstanbul/ Beyazıt, Kocaeli/ Gölcük, Diyarbakır/ 

Kayapınarı ve Diyarbakır/ Bağlar. 

Koç Primary and Middle Schools were established in different regions 

of Turkey by Vehbi Koç Foundation in the memory of the 75th year of 

the foundation of the Turkish Republic, in order to support eight-year 

education; and subsequently transferred to the Ministry of National 

Education by adopting a “Build, Transfer, Own” principle.  

Koç Primary and Middle (State) Schools are located in the following 

cities across Turkey: Ankara/Sincan, Bolu, Bursa/İnegöl, Bursa/

Orhangazi, Bursa/Nilüfer, Bursa/Yenişehir, İstanbul/Büyükçekmece, 

Şanlıurfa/Merkez, Elazığ/Merkez, Kocaeli/Gebze, Eskişehir/İnönü, 

Van, Şırnak/Silopi, İstanbul/ Beyazıt, Kocaeli/ Gölcük, Diyarbakır/ 

Kayapınarı and Diyarbakır/ Bağlar. 
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Ki̇tap ve Kütüphaneler Aşkına

'Anadolu Okuyor' Projesi̇ ve 
Çorum İlköğreti̇m Okulu Kütüphanesi

For the Love of Books and Libraries

'Anadolu Reads' Project and
Çorum School Library

‘Anadolu Okuyor’
Vehbi Koç Vakfı, Türkiye çapında birçok okuldan 
gelen kitap talebini yanıtsız bırakmamak için 2011 
yılı itibariyle “Anadolu Okuyor” ismiyle yeni bir proje 
başlattı. Bu proje kapsamında her yıl bir ilin ilk ve orta 
dereceli okullarının kitaplığına 100 temel eser içerisinden 
okul seviyesine göre belirlenen 20 kitaplık setlerden 
ulaştırılıyor. 2011 yılında Hakkâri’de 229 okula, 2012 
yılında Van’da deprem sonrası yaşanan eğitim-öğretim 
zorluklarının aşılmasına yardımcı olmak adına orta 
öğretim kurumlarına ve 200 ilkokula kitap setleri 
ulaştırıldı. 2013 yılında ise Şırnak’taki tüm orta öğretim 
kurumlarına ve  ilk öğretim seviyesinde eğitim veren 200 
okula kitap setleri gönderildi. 

Çorum İlköğretim Okulu Kütüphanesi
Çorum Bahçelievler Mahallesi’nde yaklaşık 1.800 
öğrencinin eğitim gördüğü Karşıyaka İlkokulu 
ve Ortaokulu’nun Türkçe öğretmeni Ergül Aslan, 
kütüphanesi bulunmayan okulun bu yöndeki 
ihtiyacının giderilmesi için yaklaşık bir yıl önce sosyal 
medya aracılığıyla kitap bağış kampanyası başlatmıştı. 
Kampanya sonucunda bağışlanan 7.500’e yakın 
kitabın yer alacağı kütüphanenin yapımını Atatürk’ün 
kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun oğlu Mustafa Kemal 
Ulusu’nun girişimiyle Vehbi Koç Vakfı üstlendi. ■  

‘Anadolu Reads’ 
The Vehbi Koç Foundation regularly receives requests 
for book donations from schools across the country. 
Designing a program to help schools in Anatolia, the 
Vehbi Koç Foundation initiated the ‘Anatolia Reads’ 
project in 2011 where book sets of 20 books, chosen 
from among 100 literature classics, are donated to 
primary and secondary schools in one Anatolian city 
each year. In 2011, these book sets were donated 
to 229 schools in Hakkari; in 2012, book sets were 
donated to all secondary schools and 200 primary 
schools in the earthquake-shattered district of Van; 
and in 2013, book sets were donated to all secondary 
schools and 200 primary schools in Şırnak.  

Çorum School Library
In an initiative started by Turkish Language teacher 
Ergül Aslan of the Karşıyaka School in Çorum’s 
Bahçelievler district, home to 1,800 primary and 
secondary children, a social media campaign was 
launched last year to collect book donations for the 
school. The campaign resulted in donations of over 
7,500 books. Through the involvement of Mustafa 
Ulusu, son of Atatürk’s librarian Nuri Ulusu, the Vehbi 
Koç Foundation agreed to build a library to house the 
school’s huge collection. ■ 
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Initiated by the Mediterranean 
Conservation Society with 
the support of the Vehbi Koç 
Foundation, a project was started 
to help support the tradition 
of fisherwomen working in the 
area around the Datça-Bozburun 
peninsula in the Aegean. The 
‘Fisherwomen Project’ was 
launched in March 2013 and aims 
to provide a series of educational 
seminars to help fisherwomen 
do their work more efficiently 
and safely. The project is being 
coordinated by Dr. Huriye 
Göncüoğlu, lecturer at Ege 
University Faculty of Fisheries. 
70 fisherwomen from the towns 
of Taşlıca, Söğüt, Bozburun, 
Hisarönü, Selimiye, Datça and 
Karaköy participated at the  
first meeting of the series in  
Bozburun. ■

Kadın Balıkçılar Projesi

Ege’de Çok Özel Bir  
Geleneğin Korunması İçin

Defending a Very Special
Tradition in the Aegean

The Fisherwomen Project

Datça-Bozburun Yarımadası’nda 
aktif olarak balıkçılık yapan 
kadın balıkçıların varlığının 
desteklenmesi için Akdeniz 
Koruma Derneği tarafından 
başlatılan proje Vehbi Koç Vakfı 
tarafından desteklendi. 2013 
yılının Mart ayında başlatılan 
‘Kadın Balıkçılar Projesi’nin amacı, 
kadın balıkçılara deniz ve mesleki 
konularla ilgili eğitim verilerek, 
işlerini daha verimli ve güvenli 
bir şekilde sürdürebilmelerine 
yardımcı olmaktır. Proje 
yürütücüsü Ege Üniversitesi 
Su Ürünleri Fakültesi Öğretim 
Üyesi Dr. Huriye Göncüoğlu’nun 
önderliğinde Taşlıca, Söğüt, 
Bozburun, Hisarönü, Selimiye, 
Datça ve Karaköy beldelerinden 
70 kadın balıkçının katılımıyla 
Bozburun’da eğitim seminerleri 
düzenlendi. ■
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Türki̇ye Eği̇ti̇m Gönüllüleri̇ Vakfı (TEGV)
Okul Dışı Saatlerde Hem Eği̇ti̇m Hem Eğlence

Educational Volunteers Foundation of Turkey (TEGV)

Fun and Education Outside School Hours

1995 yılında Suna Kıraç 
(Koç) ile iş adamları 
ve akademisyenlerden 
oluşan 55 kişilik mütevelli 
heyetinin önderliğinde, 
ilköğrenim çağındaki 
çocuklara okul dışı eğitim 
desteği vermek üzere 
kurulan Türkiye Eğitim 
Gönüllüleri Vakfı (TEGV) 
kuruluşundan bu yana 1,8 
milyon çocuğa okuldışı 
eğitim desteği vermiştir. Her 
yıl çoğu üniversite öğrencisi 
olan 10 bine yakın gönüllü 
ekibiyle çalışan TEGV’in 
Türkiye çapında 88 etkinlik 
noktası var. TEGV’in toplam 
10 ‘Eğitim Parkı’nın üçünün 
(Ankara, Antalya ve Urfa) 
kuruluş ve idari giderleri 
Vehbi Koç Vakfı tarafından 
karşılanmaktadır. ■ 

Founded in 1995 by Suna 
Kıraç (Koç) and a board 
of trustees of 55 business 
leaders and academics to 
provide extra-curricular 
educational support to primary 
and secondary school-aged 
children, the Educational 
Volunteers Foundation of 
Turkey (TEGV) has to-date 
provided this service to over 
1.8 million children. Working 
each year with over 10 
thousand volunteers, most of 
whom are university students, 
the Educational Volunteers 
Foundation is active in 88 
centers across Turkey. Out of a 
total of ten TEGV ‘Educational 
Parks’, three – in Ankara, 
Antalya and Urfa – were set 
up and are maintained by the 
Vehbi Koç Foundation. ■ 

 
TEGV’İN KURULUŞ  AMACI   

7-16 yaş arası çocuklarımızın Cumhuriyetimizin temel ilke ve 
değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, 

sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete 
geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan 

ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak 
yetişmesine katkıda bulunacak eğitim programları ile etkinlikler 

oluşturmak ve uygulamaktır. 

TEGV’S OBJECTIVES

To create and implement educational programs and extracurricular 

activities for children aged 7-16, so that they can acquire skills, 

knowledge and attitudes supporting their development as rational, 

responsible, self-confident, peace-loving, inquisitive, cognizant, 

creative individuals, who are against any kind of discrimination, 

respect diversity and are committed to the basic principles of the 

Turkish Republic. 
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vkv tarafından 
desteklenen tegv 
eğitim parkları
tegv educatıonal parks
supported by the vehbi koç 
foundatıon 

ankara  
semahat-dr. nüsret arsel 
eğitim parkı 
Açılış Yılı: 2001 
Çalışan Sayısı: 3 
Alan: 10.380 m2 (açık),  1.120 m2 
(kapalı)
Olanaklar: Etkinlik odaları, 
kütüphane, gösteri alanları, spor 
sahaları ve çocuk bahçeleri
Kurulduğu Günden Bu Yana  
Ulaşılan Çocuk Sayısı: 41.669 
2012-2013 eğitim yılında, 316 
gönüllünün desteği ile düzenlenen 
311 farklı eğitim faaliyetiyle 3.447 
çocuğa eğitim desteği verildi. 

ankara 
semahat-dr. nüsret arsel 
educatıonal park
Year of Establishment: 2001 
Number of Employees: 3 
Size: 10,380 m2 (open air) 1,120 m2 
(indoors)
Facilities: Activity rooms, library, 
performance space, sports facilities, 
playground
Number of children supported since 
establishment: 41,669 
In the 2012-2013 school year, 3,447 
children received educational 
support in 311 activities with the 
support of 316 volunteers. 

antalya  
suna-inan kıraç eğitim 
parkı 
Açılış Yılı: 2001 
Çalışan Sayısı: 4 
Alan: 13.300 m2 (açık), 1.400 m2 
(kapalı)
Olanaklar: Etkinlik odaları, 
kütüphane, gösteri alanları, spor 
sahaları ve çocuk bahçeleri
Kurulduğu Günden Bu Yana 
Ulaşılan Çocuk Sayısı: 34.109 
2012-2013 eğitim yılında, 487 

gönüllünün desteği ile düzenlenen 
560 farklı eğitim faaliyetiyle 3.752 
çocuğa eğitim desteği verildi. 

antalya  
suna-inan kıraç educatıonal 
park 
Year of Establishment: 2001 
Number of Employees: 4 
Space: 13,300 m2 (open air), (indoors) 
1,400 m2 
Facilities: Activity rooms, library, 
performance space, sports facilities, 
playground
Number of children supported since 
establishment: 34,109 
In the 2012-2013 school year, 3,752 
children received educational 
support in 560 activities with the 
support of 487 volunteers.

şanlıurfa 
sevgi-erdoğan gönül 
eğitim parkı 
Açılış Yılı: 2010 
Çalışan Sayısı: 4 
Alan: 5.255 m2 (açık), 1.851 m2 
(kapalı)
Olanaklar: Etkinlik odaları, 
kütüphane, gösteri alanları, spor 
sahaları ve çocuk bahçeleri
Kurulduğu Günden Bu Yana 
Ulaşılan Çocuk Sayısı: 7.729 
2012-2013 eğitim yılında, 157 
gönüllünün desteği ile düzenlenen 
377 farklı eğitim faaliyetiyle 3.545 
çocuğa eğitim desteği verildi. 

şanlıurfa 
sevgi-erdoğan gönül 
educatıonal park 
Year of Establishment: 2010 
Number of Employees: 4 
Space: 5,255 m2 (open air), 1,851 m2 
(indoors)
Facilities: Activity rooms, library, 
performance space, sports facilities, 
playground
Number of children supported since 
establishment: 7,729 
In the 2012-2013 school year, 3,545 
children received educational 
support in 377 activities with the 
support of 157 volunteers.
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Si̇vi̇l Toplumda Yeni̇ Yaklaşımlar
Türki̇ye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Konferansı

New Approaches in Civil Society

Third Sector Foundation of Turkey Conference

 ■ Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) tarafından 
Vehbi Koç Vakfı ve Sabancı Vakfı desteğiyle 21-22 
Kasım 2013 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 
‘Sivil Toplumda Yeni Yaklaşımlar’ isimli konferansta 
Türkiye'de sivil toplumun yakın geleceği tartışıldı. 

 ■ İlk kez düzenlenen ve bundan sonra iki yılda bir 
tekrarlanması planlanan bu konferans serisi ile 
TÜSEV üyelerinin ve Türkiye’de sivil toplumun 
birlikte çalıştığı aktörlerin bir araya gelebileceği, 
farklı ülkelerden uzmanların ve yenilikçi projelerin 
deneyim paylaşımlarının yapılacağı, katılımcıların 
ilişki geliştirebileceği bir ortam yaratılması 
hedeflenmektedir. 

 ■ Yaklaşık 180 kişinin katıldığı toplantıda sivil 
toplum, kamu temsilcileri, akademisyen ve 
öğrenciler iki gün boyunca sivil toplumun geleceği 
ve eğilimlerini tartışma, deneyimleri paylaşma fırsatı 
buldular. Dört ana, altı paralel oturumun yer aldığı iki 
günlük konferansta Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü 
Erdal Yıldırım ”Türkiye’de ve Dünyada Filantropiye 
Dair Gelecek Öngörüleri” başlıklı oturumu yönetti. ■

 ■ The near future of Turkey’s civil society community 
was discussed in a conference organized in Istanbul 
on 21-22 November 2013 by the Third Sector 
Foundation of Turkey with the support of the Vehbi 
Koç Foundation and the Sabancı Foundation.  

 ■ The conference, which will be held every two years, 
is a first in a series of conferences that aims to bring 
together TÜSEV members and other stakeholders of 
Turkey’s civil society community with experts from 
other countries to share experiences of innovative 
new social projects and create a networking 
environment for all participants. 

 ■ The conference attracted 180 people that included 
representatives of various NGOs, academicians 
and students, and witnessed lively discussions on 
future trends in Turkey’s civil society community. 
The conference included four plenary sessions 
and six parallel sessions over two days. Vehbi Koç 
Foundation President Erdal Yıldırım moderated the 
plenary session titled ”Future Trends in Philanthropy 
in the World and in Turkey”. ■
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SAĞLIK FAALİYETLERİ HE

AT A GLANCE

Koç Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri 
Kampüsü

Koç University 
Health Sciences 
Campus

45

VKV Amerikan 
Hastanesi ve Sağlık 
Merkezleri

VKV American 
Hospital and Health 
Centers

47

SANERC  
Semahat Arsel 
Hemşirelik Eğitim ve 
Araştırma Merkezi

Semahat Arsel 
Nursing Education 
and Research Center

50
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Vehbi Koç Göz Hastanesi  
Ankara University School of Medicine  
Vehbi Koç Eye Hospital  
1963, renovasyon renovation 2007

Haydarpaşa Numune Hastanesi  
Vehbi Koç Acil Tıp Merkezi  
Haydarpaşa Numune Hospital  
Vehbi Koç Medical Emergency Center  
1985, renovasyon renovation 2002

sağlık alanında geçmişte 
tamamlanan projeler 
past healthcare projects

ALTHCARE ACTIVITIES

Ankara Üniversitesi 
Vehbi Koç Göz 
Hastanesi

Ankara University 
Vehbi Koç Eye Hospital

57

Koç Üniversitesi 
Hemşirelik  
Yüksekokulu

Koç University  
School of Nursing

54

KUİYEM Koç 
Üniversitesi  
İlkyardım Eğitim 
Merkezi

Koç University First 
Aid Education Center 

56
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TEMEL VERİLER
Her yıl dünyada 36 milyon insan ‘kronik hastalık’ 
olarak bilinen bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölüyor. 
Bu ölümlerin %80’i gelişmekte olan ve az gelişmiş 
ülkelerde görülüyor. 
Kronik hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin çok 
büyük bölümünü sadece bu dört hastalık grubundan 
kaynaklanıyor: kalp ve damar hastalıkları (17,3 
milyon), kanser (7,6 milyon), solunum hastalıkları 
(4,2 milyon) ve diyabet (1,3 milyon). 
Bu dört hastalık grubu aynı risk faktörlerini 
paylaşıyor: tütün kullanımı, yetersiz fiziksel hareket, 
aşırı alkol kullanımı ve sağlıksız beslenme.
 
Dünya Sağlık Örgütü, İstatistik Veriler, Mart 2013  

KEY FACTS

Every year about 36 million people around the world 
die from non-communicable (‘chronic’) diseases.

About 80% of these deaths occur in developing and 
underdeveloped countries. 

Of these, only 4 groups of diseases, i.e. 
cardiovascular diseases (17.3 million), cancers (7.6 
million), respiratory diseases (4.2 million) and 
diabetes (1.3 million) account for the vast majority  
of deaths. 

They share four risk factors: tobacco use, physical 
inactivity, the harmful use of alcohol and  
unhealthy diets.

 
WHO Statistical Fact Sheet, March 2013
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 ■ 25 sene önce Türkiye’den ayrıldığımda, bir 
gün böyle bir törenin parçası olabileceğimi 
hayal bile edemezdim. Biz çocukken 
ideallerimizden biri Vehbi Koç gibi olmaktı. 
Zamanın ilerisinde bir insandı. Zamanın 
ilerisinde olmak gerçekten çok zordur, çok 
da nadir görülür. Ama zamanın ilerisinde 
olup da başarılı olmak daha da zordur. Üstelik 
Vehbi Koç, hem alçakgönüllü kalmayı hem 
başarısının ürünlerini başkaları ile paylaşmayı 
önceliklendiren bir insandı. Bu ödülü almak o 
yüzden benim için çok büyük bir onur. 

 ■ Bu konuşmayı hazırlarken acaba yaptığımız 
çalışmaları mı anlatsam, diye düşündüm. Sonra 
başka bir hikâye anlatmaya karar verdim. 
O da fil ile ilgili. Başlamadan önce sormak 
istediğim bir soru var: Filin saçı var mı? Fikri 
olan var mı? Biraz yardımcı olayım size. (Jungle 
Book /Orman Çocuğu çizgi filminden fillerin 
geçişini gösteren kısa bir bölüm gösterir.) Bu film 
çocuklarımız büyürken seyretmekten en çok 
zevk aldığımız filmlerden biriydi. Jungle Book, 
Walt Disney’in 50 yıl önce yaptığı gerçek bir 
başyapıttır. (Çizgi filmi tekrar oynatır, filin 
kafasının üzerinde bu sefer küçük bir demet saç 
görülür. ) Sorunun cevabı: Evet, filin saçı var! 

 ■ İlginçtir, filin saçı ilk kez 300 yıl önce van 
Leeuwenhoek tarafından ele alınmıştır. 
Nereden aklına gelmişse, van Leeuwenhoek 
icat ettiği bir mikroskopun altında filin 

 ■ I never imagined I would participate at such 
an event when I left Turkey some 25 years ago. 
When I was a child, Vehbi Koç was a role model 
for all of us. He was ahead of his time. It is 
always difficult to be ahead of one’s time, and 
it doesn’t happen often. But what’s even more 
difficult is to be ahead of one’s time and also be 
highly successful. In addition to this, Vehbi Koç 
also prioritized the virtues of humility and of 
sharing the fruits of his success with others.  
It is therefore a great honor for me to receive  
this award.  

 ■ In preparing for this speech I wondered 
whether I should talk about my research. But 
then I decided to tell you about another story. 
This one has to do with elephants. Before 
starting, let me ask you a question: Does anyone 
here know whether elephants have hair? Well, 
let me help you out. (He shows a short fragment 
of the Disney Jungle Book movie where elephants 
parade) We used to love watching this movie 
when my children were small. This animation 
was made some 50 years ago and is surely one 
of Walt Disney’s greatest ever. (He replays the 
fragment, this time one of the elephants has a 
small tuft of hair.) The answer is: Yes, elephants 
do have hair!

 ■ Interestingly, elephant hair was first analyzed 
300 hundred years ago by van Leeuwenhoek 
on one of the microscopes he had invented. 

Filin Saçı Var Mıdır?
Do Elephants 
Have Hair?

2013 Vehbi Koç Ödülü 
Sahibi Prof. Dr. Gökhan 
Hotamışlıgil 
Vehbi Koç Anma ve Ödül 
Töreni konuşması, 25 Şubat 
2013

2013 Vehbi Koç Award 
Recipient Prof. Dr. Gökhan 
Hotamışlıgil 
Speech at the Vehbi Koç 
Award Ceremony, 25 
February 2013

Vehbi Koç Ödül Töreni
Vehbi Koç Award Ceremony
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saçına bakmış, daha sonra da bu konuda Londra’daki Royal 
Society’ye bir yazı yazmış. Fakat sonraki 300 yıl boyunca 
bilim dünyası konuyu unutmuş, dolayısıyla herhangi bir 
çalışma yapılmamış - ta ki geçen seneye kadar. Geçen sene 
bilimsel bir çalışma yapılıyor ve filin saçlarının diğer tüm 
memelilerden değişik bir özelliği olduğu farkediliyor. Tüm 
memelilerde vücut kılları yalıtım amacıyla, ısıyı 
korumak için kullanılır. Fakat fil üzerinde yapılan 
incelemelerde bunun tersi ortaya çıkıyor: Fil kıllarını 
soğutma amacı için 
kullanıyor. Sıcak 
iklimlerde yaşayan 
ve çok iri bir hayvan 
olan filin yüzey ve 
kütle problemi var. 
Vücut ısısının yüzde 
yirmisi bu kılların 
dağılımı ve yönünün 
tasarımı sayesinde 
kontrol edilebildiği 
ortaya çıkıyor. Bu 
hikâyenin neden 
ilgimi çektini şöyle 
anlatayım: 

 ■ Birincisi 
ayrıntının önemi. 
Mustafa Koç Bey az önceki konuşmasında 
bahsetti; biz ekonomik olarak çok büyük 
ilerlemeler kaydettik. Türkiye’de birçok filler 
ürettik ama bundan sonraki süreçte başarılı, 
kalkınmış, çağdaş bir ülke olmak için ‘fillerin 
saçlarını’ da yerine koymamız gerekiyor. 
Bazen büyük bir cismin üzerindeki küçük 
bir ayrıntı önemsiz gelebiliyor. Sözkonusu 
araştırma Princeton’da 20 yaşında genç bir 
lisans öğrencisi tarafından yapılıyor. Benim 
de bu konudan lisede okuyan 
16 yaşındaki oğlum sayesinde 
haberim oluyor.  Bu kadar basit bir 
araştırmanın sonucundan yepyeni 
bir biyolojik kurgu ortaya çıkıyor. 
Oysa bazen milyarlarca dolar 
paralar harcanıyor ama hiçbir şey 
bulunmuyor.

 ■ Böyle birşey yapmak insanın 
aklına nereden geliyor? Merak. 
Merak olmadan bilimsel 
ilerleme olmuyor, büyük keşifler 
yapılamıyor. Ne var ki merak, 
bizim kültürümüzle çok iyi bağdaşan bir kavram değil. 
Merakı çocuklara kötü bir şeymiş gibi öğretiyoruz. Hem 
toplum olarak hem ülke politikası hem devlet olarak 
teknolojik gelişme ile piyasaya çıkıp satılacak ürünler yapma 
konusunda ısrarımız var. Ben de yaptığım her şey bir ürüne 
dönüşsün istiyorum. Ancak sadece böyle düşünerek ürün 
olmuyor maalesef. Merakla yapılan şeylerden ürün oluşuyor.

Nobody knows why on earth he would want to look at elephant 
hair, but that is what he did, and he presented his findings to the 
Royal Society in London. However, in the following 300 years 
the topic of elephant hair was totally forgotten - that is, until 
last year. Last year, some researchers analyzed elephant hair and 
realized that it has different properties from other mammalian 

hair. In all other mammalians, body hair is 
used for insulation, to preserve body heat. 
In elephants, however, this research proved 
that the opposite holds true: In elephants, 
body hair is a cooling mechanism. Living in 
hot climates, the elephant’s very large mass 
and skin surface poses a problem. The sparse 
distribution and direction of elephant hair 
serves to dissipate up to twenty percent of 

the elephants’ body heat. I found this story really fascinating. 
Let me tell you why. 

 ■ First of all, there’s the significance of detail.  As Mustafa 
Koç pointed out a little while ago, Turkey has developed 
enormously from an economic point of view. We, in Turkey, 
have created many elephants, but we now also have to put 

in place 
the small 
‘elephant 
hair’ if we 
want to 
continue our 
growth as a 
successful, 
developed 
and fully 
modernized 
nation. 
Often, a 
small detail 
may seem 
insignificant 
in the wider 
framework. 
This research 
was done 
by a 20-year 

old undergraduate at Princeton. I learnt of this research 
from my 16 year-old son who is a high school student. 
While sometimes billions of research dollars produce no 
new knowledge, this simple piece of research led to a 
totally new insight in biology. 

 ■ What makes someone research a subject like this? 
Curiosity. There can be no scientific progress and no 

great discovery without curiosity. However, curiosity isn’t a 
concept that sits well with our culture. We teach our children 
that curiosity will get you into trouble. In Turkey, everyone 
- society, national politics, the state - everyone keeps talking 
about innovating for new products to sell. And I agree with this, 
I also want produce innovative products. But this desire alone 
doesn’t make for innovation. Curiosity creates innovation. 
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 ■ Another thing: How come that a student could to do this 
kind of research at a university like Princeton? Because he 
could work in a climate of intellectual freedom. We must 
provide this intellectual climate if we want our young minds to 
flourish and reach their full potential, if we want them to make 
a contribution to their country and to humanity. If we cannot 
provide an environment of freedom at our universities, they 
will not be able to produce the innovation and advancement 
we expect of them. Think about it... If you had taken a project 
like this to your professor it would have landed in the bin. This 
also means that state funding alone is not enough to produce 
creative work. Everyone has to contribute to this. A recent US 
study looked at the top 1,000 projects that have contributed to 

the economy at large. It turns out that none of 
these projects were state-funded. This doesn’t 
mean that the state doesn’t matter. The state 
must continue to provide the infrastructure. 
Without this infrastructural research, creative 
platforms cannot emerge. 

 ■ Yet another issue is this: How come that 
while not a single scientist looks at elephant 
hair for 300 years, a cartoon artist takes 
notice? Arts and culture are an inseparable 
part of science. Simply rote learning formuli 
and biological pathways will never make you 
creative.

 ■ So, what happened at the end of this 
story? So what if a young student discovered 
the cooling property of elephant hair? This 
research on bristle design and heat transfer 
was licensed for the production of a unique 
material for use in extremely hot climates. 
Production ensued. The company making this 
product was sold for 375 million dollars. 

 ■ The reason I mention this is that especially 
in my area, in medicine and science, the 
greatest inventions, those that change the 
whole course of things, almost always come 

from unexpected quarters. For instance, the idea that there 
are genes that cause cancer is an insight derived from some 
scientist working on leucemia in chicken. The idea of DNA 
transfer between organisms, a fundamental concept in all DNA 
technologies today, is based on the work of a scientist who 
was interested in the life of bacteria. The discovery of DNA 
recombination led to the first big explosion in the life sciences. 
All immunization discoveries basically stem from this one 
insight...

 ■ This doesn’t mean that everyone should do just any kind 
of  research. But without curiosity we will not have big 
transformative discoveries. This is why we must stress the 
importance of curiosity not just with the scientists of today and 
tomorrow but also with all those that are involved in the funding 
of research. 

 ■ I said at the very beginning that it was hard to be ahead of 
one’s time. Almost 50 years have passed and we are still trying 
to comprehend the importance of Vehbi Koç’s vision about 

 ■ Peki bu projeyi öğrenci nasıl yapıyor Princeton gibi bir 
yerde? Çünkü zihinsel faaliyetlerini özgürlük ortamında 
sürdürebiliyor. O zaman bu özgürlük ortamını genç zihinlerin 
açılıp kapasitelerini görebilmeleri için, ülkelerine ve insanlığa 
katkıda bulunmaları için yaratmamız gerekiyor. Bu özgürlük 
ortamını yaratamazsak o üniversitelerden istediğimiz ürünleri, 
ilerlemeyi elde etmemiz mümkün değil. Siz üniversitede 
hocanıza böyle bir proje teklifi getirseydiniz hoca acaba 
ne derdi? Böyle bir proje yazsaydınız çöpe gidebilirdi. 
O zaman sadece devletin verdiği kaynakları kullanarak 
yaratıcı işler ortaya çıkarmak mümkün değil. Herkesin buna 
katkıda bulunması lazım. ABD’de yeni bir araştırma yapıldı; 
ekonomiye en büyük katkıyı yapmış projelerden 1.000 tanesi 
sıralanıyor. İlginç olan, bunların hiçbiri devlet 
tarafından fonlanmamış. Bu devlet önemsiz 
demek değildir. Devletin altyapının büyük 
bir kısmını sağlaması gerekiyor. Altyapı 
araştırmaları yapılmadan onun üzerinde 
yaratıcı bir platform oluşmuyor.

 ■ Başka bir konu da şu: 300 yıl boyunca 
bilim dünyasında kimse filin saçından 
bahsetmezken bir çizgi film artisti nasıl 
farkediyor filin saçı olduğunu? Yani sanat ve 
kültür aslında bilimin ayrılmaz bir parçasıdır. 
Sadece formülleri ezberleyerek, biyolojik 
yolları hatmederek yaratıcı olmak mümkün 
değil. Çocuklarımıza mutlaka sanat ve 
kültürün dokunmasını sağlamamız lazım. 
Çünkü en güzel şeyler sahalar birleşince 
oluşmaya başlıyor. 

 ■ Bu hikâyenin sonunda ne oldu?  Tamam, 
genç bir üniversite öğrencisi filin saçının 
soğutma görevini bulmuş, ama ne olmuş? 
Bu kıl tasarımı ve ısı transfer özellikleri aşırı 
sıcaklarda kullanabilecek özgün bir malzeme 
üretiminde uygulanmak üzere lisanslanıyor.  
Üretime geçiliyor. Bu malzemeyi üreten firma 
da 375 milyon dolara satılıyor.

 ■ Bunu anlatmamın nedeni şu; benim çalıştığım alanda, 
yani sağlık ve bilim alanında, gidişatı değiştiren en büyük 
buluşların hemen hemen hepsi çok beklenmedik yerlerden 
geliyor. Örneğin, kansere yol açan kanser genleri konseptinin 
ortaya çıkması tavuklarda lösemi virüsü üzerinde çalışan bir 
bilim insanının araştırmalarından ortaya çıkıyor. Bugün tüm 
DNA teknolojilerinde çok önemli rol oynayan DNA’nın bir 
organizmadan bir başka organizmaya aktarımı, bakterilerin 
hayatıyla ilgilenen bir adamın çalışmalarından meydana geliyor. 
DNA rekombinasyonu bulununca da yaşam bilimlerindeki ilk 
büyük patlama yaşanıyor. Aşı konseptine dayalı buluşlar hep 
buralardan çıkıyor...

 ■ Bu tabii herkes amaçsız bir şekilde araştırma yapsın demek 
değil. Fakat merak olmadan büyük devinimler olmuyor. O 
yüzden merakın önemini bizim hem bilimi uygulayan ve 
uygulayacak insanlara hem de destekleyip fonlayacak insanlara 
mutlaka anlatmamız gerekiyor.

 ■ Başlarken söylemiştim, hakikaten zamanın ilerisinde olmak 

Sadece formülleri 
ezberleyerek, 

biyolojik yolları 
hatmederek yaratıcı 

olmak mümkün 
değil.

Simply rote learning 

formuli and 

biological pathways 

will never make you 

creative.
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Gökhan S. Hotamışlıgil  
MD, PhD

 ■ Born in 1962 in Rize, Dr. 
Gökhan Hotamışlıgil graduated 
in 1986 from Ankara University 
Medical School and went on 
to receive his PhD in Biological 
Chemistry and Molecular 
Pharmacology from Harvard 
University, where he was 
appointed full professor in 
2003. He is currently James S. Simmons Professor of Genetics & 
Metabolism, Chair of the Department of Genetics & Complex 
Diseases at Harvard University; and also serves at the Harvard-MIT 
Broad Institute, the Harvard Stem Cell Institute and the Joslin 
Diabetes Center. 

 ■ His research has been focusing on the understanding and 
treatment of the genetic mechanisms underlying common complex 
diseases such as diabetes, obesity and atherosclerosis. His findings in 
‘immunometabolism’ have led to the publication of over 150 articles, 
30,000 citations and 10 patents, while informing several drug 
development projects. 

 ■ The recipient of the Vehbi Koç Foundation Award in 2013, 
Hotamışlıgil has also been honored by honors and awards from the 
American Diabetes Association, the American Asthma Foundation, 
the International Association for the Study of Obesity, and the 
Science and Research Council of Turkey (TÜBİTAK) and others.  
He was appointed full member to the Turkish Academy of Sciences 
in 2004, and has been serving on the editorial board of several 
international science and research journals, and the scientific 
advisory board of academic and research institutes in the USA and 
Turkey. Hotamışlıgil also distinguished himself as a tutor, and has 
received the Harvard Institute of Public Health Mentoring Award. 
Many of his former students have distinguished scientific careers  
at universities and companies in Turkey and other countries.  

 ■ Recent research conducted by the Hotamışlıgil Lab at Harvard 
focuses on the prevention and cure through simple chemical 
treatment of type 1 and type 2 diabetes, thus spelling hope for 
nearly 350 million people across the world who suffer from this  
so far incurable disease. 

Prof. Dr. Gökhan S. Hotamışlıgil (MD, PhD)

 ■ 1962 Rize doğumlu olan Dr. Gökhan Hotamışlıgil 
1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun oldu, 1994 yılında Harvard Üniversitesi’nden 
Biyolojik Kimya ve Moleküler Farmakoloji alanında 
doktorasını, 2003 yılında profesör unvanını aldı. 
Halen Harvard Üniversitesi Genetik & Karmaşık 
Hastalıklar Departmanı, James S. Simmons Genetik 
& Metabolizma Kürsüsü Başkanı; Harvard-MIT 
Broad Enstitütüsü, Harvard Kök Hücre Enstitütüsü 
ve Joslin Diabet Merkezi’nde çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

 ■ Hotamışlıgil’in araştırmaları diyabet, şişmanlık ve 
atherosleroz gibi yaygın ve karmaşık hastalıkların 
genetik mekanizmalarının ortaya çıkarılması ve 
yeni tedavi yöntemleri üzerine odaklanmaktadır. 
Metabolizma direnci sahasındaki buluşları, 150 
makale, 30.000 atıf ve 10 patent ile sonuçlanmış 
ve çok sayıda ilaç geliştirme programının temelini 
oluşturmuştur. 

 ■ 2013 yılında Vehbi Koç Vakfı Ödülü’nü kazanan 
Hotamışlıgil, ayrıca aralarında Amerikan Diyabet 
Vakfı, Amerikan Astım Vakfı, Uluslararası Obezite 
Vakfı ve TÜBİTAK’ın da bulunduğu birçok bilim 
ödülüne layik görüldü, 2004 yılında Türkiye Bilim 
Akademisi asli üyeliğine kabul edildi. Çok sayıda 
uluslararası tıp ve araştırma dergisinin editörleri 
ve çeşitli akademik ve araştırma kurumun üye ve 
danışmanları arasında yer alan Hotamışlıgil, öğretim 
görevlisi olarak da üstün başarı göstermiş, Harvard 
Üniversitesi Mentor Ödülü’ne layık bulunmuştur. 
Yetiştirdiği çok sayıda bilim insanı Türkiye ve 
başka ülkelerde önde gelen üniversite ve endüstri 
kurumlarında görev yapmaktadır.

 ■ Harvard Üniversitesi’ndeki Hotamışlıgil 
Laboratuvarı’nın son dönem çalışmaları halen 
tedavisi bulunmayan ve dünyada 350 milyona yakın 
insanın hayatını etkileyen Tip 1 ve Tip 2 diyabet 
hastalığının basit kimyasal yöntemlerle önlenmesi ve 
tedavisi için büyük bir umut teşkil ediyor.

çok zor iştir. Aradan neredeyse 50 yıl 
geçmiş, biz hâlâ Vehbi Koç’un eğitim, 
kültür ve bilim vizyonunu anlayamaya 
çalışıyoruz. Nasıl ileri götüreceğiz? 
Klasik ekonomik araçları kullanarak 
geleceğimiz yere kadar geldik. Bundan 
sonra bilim ile zihinsel dönüşümümüzü 
nasıl gerçekleştireceğimizi düşünmemiz 
gerekiyor. Vehbi Koç’un hayatından 
öğrenecek hâlâ çok şeyimiz var... ■

education, culture and science. 
How can we advance? We 
have arrived at our present 
position by using the classical 
economic tools. From here on, 
we must think about how we 
can achieve  our scientific and 
intellectual transformation. 
We still have much to learn 
from Vehbi Koç... ■
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12. Vehbi Koç Ödülü’nü 
Gökhan Hotamışlıgil 
kazandı

 ■ 2002 yılından bu yana Vehbi Koç 
Vakfı tarafından, insanların yaşam 
kalitesinin artırılmasına katkıda 
bulunan kişi ve kurumları teşvik 
etmek amacıyla her yıl sırasıyla 
kültür, eğitim ve sağlık alanlarında 
verilen Vehbi Koç Ödülü’ne, bu yıl 
sağlık ve bilim alanına rehberlik 
eden başarılı çalışmaları ile Harvard 
Üniversitesi Genetik & Karmaşık  
Hastalıklar Bölüm Başkanı, Prof. Dr. 
Gökhan Hotamışlıgil layık görüldü. 

 ■ 12. Vehbi Koç Ödülü, 25 Şubat 
2013 tarihinde düzenlenen ve Vehbi 
Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Semahat Arsel, Koç Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç ve 
diğer Koç Ailesi üyeleri ile konukların 
katıldığı ödül töreninde açıklandı. 

 ■ Vehbi Koç Vakfı Seçici 
Kurulunun önerdiği üç aday 
arasından seçilen Prof. Dr. 
Gökhan Hotamışlıgil, özellikle 
obezite, diyabet ve metabolizma 
hastalıklarının tanımı ve tedavisi 
için yaptığı çalışmalarla, kısa sürede 
dünyanın sayılı bilim insanları 

Gökhan Hotamışlıgil 
Wins 12th Vehbi Koç Award

 ■ First instituted in 2002, the Vehbi Koç 
Award is an annual award given by the 
Vehbi Koç Foundation to further encourage 
individuals and institutions, whose 
contributions in the areas of healthcare, 
education or culture have served to improve 
the quality of life. The 12th Vehbi Koç 
Award was presented to Professor Gökhan 
Hotamışlıgil, Chair of the Department of 
Genetics and Complex Diseases at Harvard 
School of Public Health, for his valuable 
contributions to healthcare. 

 ■ The 12th Vehbi Koç Award was announced 
in a ceremony on 25 February 2013, 
attended by Chair of the Vehbi Koç 
Foundation Semahat Arsel, Chair of Koç 
Holdings Mustafa V. Koç, other members 
of the Koç Family as well as distinguished 
guests. 

 ■ Professor Gökhan Hotamışlıgil was 
chosen as the winner for this year’s 
award among three nominees presented 
by the Vehbi Koç Foundation Selection 
Committee. His research into the causes 
and cures for obesity, diabetes and other 
metabolic disorders has already earned 
him international recognition and several 
prestigious awards, including the American 

Vehbi Koç 
Ödülü Hakkında
About The 
Vehbi̇ Koç Award

 ■ 2002 yılından bu 
yana kültür, eğitim 
ve sağlık alanlarında 
verilen ve topluma 
değer katan, örnek olan 
hizmetleri tanıtmayı 
ve ödüllendirmeyi 
amaçlayan Vehbi Koç 
Ödülü, USD 100.000 
değeri ile Türkiye’de 
tesis edilmiş en büyük 
maddi ödül olma 
özelliğini taşıyor. 

 ■ First instituted in 
2002, the annual Vehbi 
Koç Award aims to 
further promote and 
encourage services that 
set an example and add 
value to society in the 
categories of healthcare, 
education and culture. 
The award also carries 
a valuable cash prize of 
USD 100.000, Turkey’s 
highest.  
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öncekİ yıllarda vehbİ koç ödülü’nü kazanan kİşİ ve kurumlar 
recıpıents of the vehbi koç award ın prevıous years

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan

Prof. Dr. Turgay Dalkara

Prof. Dr. Filiz Ali
ve Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi
and Ayvalık International Music Academy 

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2004

2003

2002

Bilkent Üniversitesi
Bilkent University 
Fen Fakültesi Moleküler
Biyoloji ve Genetik Bölümü 
Faculty of Science, 
Department of Molecular 
Biology and Genetics

Prof. Dr. Türkan Saylan

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Topkapı Sarayı Müzesi
The Topkapı Palace Museum

Nuri Okutan

Prof. Dr. Aziz Sancar

sağlik HEALTHCAREkültür CULTURE eğitim EDUCATıON

AÇEV 
Anne Çocuk Eğitim Vakfı
The Mother-Child Education Foundation 

2012 Prof. Dr. Nermin Abadan Unat

2006

Koç Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri 

Kampüsü Projesi

arasına girmiş, onlarca önemli ödüle layık görülmüş, 
2007 yılında Amerikan Diyabet Birliği’nin Olağanüstü 
Bilimsel Başarı Ödülü’nü alan ilk Türk bilim insanı 
olmuştur. Bugün Harvard Üniversitesi Genetik & 
Karmaşık Hastalıklar Bölüm Başkanı olarak hem kendi 
laboratuvarında araştırmalarına devam ediyor hem de 
30’dan fazla laboratuvardaki çalışmaları yönetiyor.

 ■ Vehbi Koç Ödülü Seçici Kurulu’nun gerekçe 
açıklamasında, “Gökhan Hotamışlıgil, evrensel olan bilimin 
küresel bir aktörü olarak bütün insanlığa hizmet eden bir 
Türk bilim adamıdır. Ayrıca, bilimsel buluşlarının birçoğunu 
Türkiye’den laboratuarına davet ettiği diğer Türk bilim 
insanları ile gerçekleştirmiştir. Bilimsel araştırmalarını 
ABD’de sürdürmekte olan Gökhan Hotamışlıgil, Türkiye ile 
sıkı temasını hep korumuş olup, gerek bir rol model olarak, 
gerekse gönüllü bir danışman olarak, Türk insanına sağlık ve 
bilim alanında rehberlik eden başarılı insanlarımız arasında 
yer almaktadır” denildi. ■ 

Diabetes Association’s Outstanding Scientific 
Achievement Award in 2007, making him the first 
Turkish scientist to receive this important award. 

 ■ As the Chair of the Department of Genetics and 
Complex Diseases at Harvard School of Public Health, 
Professor Hotamışlıgil presently continues his work at 
the Hotamışlıgil Laboratory at Harvard as well as over 
thirty laboratories. 

 ■ The Vehbi Koç Award Selection Committee 
announced the reason of their nomination as follows 
“Gökhan Hotamışlıgil is a Turkish scientist serving all 
humanity as a global actor of the universal science. 
Moreover, he made most of his discoveries with other 
Turkish scientist he invited to his laboratory from Turkey. 
Although he conducts his scientific studies in the USA, 
Gökhan Hotamışlıgil has always maintained his close 
connections with Turkey and is a successful role model and 
mentor to Turkish science and healthcare.” ■
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 ■ Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı olarak Topkapı’da 
kendi alanında Türkiye’deki en önemli projelerden biri olan 
Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü inşası 2013 yılında 
da devam etti.

 ■ Eğitim ve araştırma amaçlı Sağlık Bilimleri Kampüsü 
projesi; Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi binaları, araştırma 
laboratuvarları, genel hastane birimlerinin yanı sıra, çocuk, 
travma ve onkoloji ihtisas hastaneleri, Hemşirelik Fakültesi, 
öğrenci yurtları ve öğretim üyesi lojmanlarından oluşan 200 bin 
metrekarelik büyük bir sağlık kompleksinden oluşuyor. 

 ■ The construction of the Vehbi Koç Foundation’s Koç 
University Health Sciences Campus, one of the most 
significant projects in Turkey’s healthcare sector,  
continued also in 2013. 

 ■ The 200,000 square-meter Health Sciences Campus 
will be dedicated to medical education and research, and 
accomodate parts of the Koç University School of  
Medicine and School of Nursing, medical  
research laboratories, general hospital units, 
a children’s hospital, a trauma hospital, 
an oncology hospital as well as 
student dormitories and 
faculty housing 
facilities. 

Koç University Health  
Sciences Campus Project

Koç Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri 

Kampüsü Projesi

Çok Yakında İstanbul 
Halkına Hizmet 
Vermeye Başlayacak

Preparing to Serve the 
People of Istanbul
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koç üniversitesi
sağlık bilimleri kampüsü ı. etap
koç university
health sciences campus, phase ı. 

Hasta Odaları  199 
Patient Rooms

Yoğun Bakım Odaları  51 
Intensive Care Rooms

Özel İzolasyonlu Hasta Odaları  8 
Special Insulation Patient Rooms

Muayene Odaları 194 
Examination Rooms

Müdahele Odaları  37 
Intervention Rooms

Ameliyathaneler 12 
Operating Rooms

Sancı/Doğum/Lohusa Odaları 4 
Pre- and Post-natal Rooms

Ofisler  88 
Offices

Seminer Odaları 21 
Conference Rooms

 

 ■ İki ayrı ihtisas hastanesi birimi, Hemşirelik Yüksek Okulu, 
öğretim üyesi lojmanları ve 583 öğrenci kapasiteli yurtların 
yer alacağı ikinci etaba ait mimari avan projenin ruhsat 
amaçlı teslimi Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
Proje onaylarının ardından Kampüs inşasına devam 
edilecektir.  

 ■ The second phase of the project will include two further 
specialty hospitals, the School of Nursing, faculty housing and 
student dormitories for 583 students. Project plans for the 
second phase were submitted in November 2013; construction 
will begin after the relevant approvals are granted. 

 ■ Toplam 180 milyon dolara 
malolan Koç Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Kampüsü birinci 
etap yatırımının bir bölümü 
Amerikan Hastanesi’nin 
gelirleri ile fonlanmaktadır. 
Amerikan Hastanesi’nin bilgi 
birikimi ve doktor kadrosundan 
da yararlanan Koç Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Kampüsü SGK 
ve özel sigortalı tüm hastalara 
hizmet verecektir. 

 ■ Amerikan Cannon Design 
mimarlık şirketi tarafından 
hazırlanan kampüs tasarımı 
ile, gelecekte değişebilecek 
ihtiyaçlara cevap verecek 
esnekliğe sahip, araştırma 
merkezi ile tıp sektörüne 
yenilik getiren, başarılı bir tıp 
eğitimi için çoklu disiplinler 
arasındaki bütünleşmeyi ve 
işbirliğini teşvik eden bir 
kampüs ortamı yaratılması 
amaçlanmıştır. 

 ■ İki ayrı etapta faaliyete 
geçmesi planlanan Koç 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Kampüsünün ilk etabına dahil 
olan Tıp Fakültesi, Genel 
Hastane, Çocuk Hastanesi, 
sosyal alanlar ve kafeteryaların 
2014 yılının Eylül ayında 
açılması planlanıyor. ■ 

 ■ The project's first phase is 
expected to cost USD 180 
million, part of which will 
be funded by the income 
generated by the VKV 
American Hospital, which 
has also been supporting the 
Health Sciences project with 
its expertise and medical 
staff. The Koç University 
Health Sciences Campus will 
service both patients, with 
public or private insurance. 

 ■ Designed by American 
architectural company 
Cannon Design, the physical 
space of the Health Sciences 
Campus is flexible to 
accomodate future needs, 
while bringing an innovative 
approach to research and 
the medical sector by 
enabling a multidisciplinary  
campus environment. 

 ■ The project will be 
realized in two separate 
stages, the first of which is 
planned to be operational 
in September 2014 and 
will include the Medical 
School building, the General 
Hospital, the Children’s 
Hospital, social facilities  
and cafeterias. ■ 
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 ■ Hekim, hemşire ve hasta bakım kalitesi, sahip olduğu 
tanı ve tedavi teknolojileri, uyguladığı idari sistem ve 
süreçleri, uluslararası akreditasyonları ve hasta bakım 
kalitesinin sürekli olarak yükseltilebilmesi amacıyla 
yürüttüğü uluslarası işbirlikleri ile VKV Amerikan 
Hastanesi, ülkemizde sağlık sektörünün gelişmesinde kilit 
bir rol oynamaya devam etmektedir.

 ■ 1920’de Amiral Bristol adıyla kurulan VKV Amerikan 
Hastanesi, 1995 yılında Vehbi Koç Vakfı bünyesine geçmiştir.

 ■ VKV Amerikan Hastanesi’nin ayrıca 1997‘de İstanbul 
Çiftehavuzlar’da  kurulan bir polikliniği, Göcek’te bir 
marina polikliniği, İstanbul Zekeriyaköy’de de bir aile 
hekimliği merkezi bulunmaktadır. 

 ■ VKV Amerikan Hastanesi, tıp teknolojisinin en son 
imkânlarına sahip 62’si yoğun bakım ünitesi olan 262 hasta 
yatağı ve 12 ameliyathanesiyle, 38 uzmanlık alanında sağlık 
hizmeti veren polikliniğiyle, 520 uzman doktor ve toplamı 
1.293 destek personeliyle bugün Türkiye’nin en büyük özel 
hastanelerinden biri konumundadır.

 ■ Amerikan Hastanesi, 2014’te İstanbul Topkapı’da 
açılacak olan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık 
Bilimleri Kampüsü’nü, hem bilgi birikimi ve doktor 
kadrosu hem de maddi kaynakları ile destekleyerek  
tüm halka hizmet verecek bir eğitim-araştırma 
hastanesinin oluşması için önemli bir sosyal faydaya  
imza atmaktadır.

 ■ 2013 yılında ayrıca, VKV Amerikan Hastanesi grubuna 
bağlı olan tam donanımlı MedAmerikan Polikliniği 
(İstanbul Çiftehavuzlar), Özel Amerikan Zekeriyaköy Aile 
Hekimliği Merkezi (İstanbul Zekeriyaköy) ve Amerikan 
Marine Polikliniği (Muğla Göcek) bulundukları 
bölgelerde en üst düzeyde kaliteli sağlık hizmetleri 
vermeye devam ettiler. ■

 ■ The VKV American Hospital has been playing a key role 
in the advancement of Turkey’s health sector with its 
physicians, nurses and outstanding general healthcare quality, 
sophisticated diagnostic and treatment technologies, and 
efficient administrative systems and processes. In order to ensure 
continuous improvement of services, the American Hospital 
colloborates closely with a number of globally renowned 
hospitals, and has received the approval of several international 
accreditation and quality management systems agencies. 

 ■ First set up in 1920 as the Amiral Bristol Hospital, the VKV 
American Hospital was taken over by the Vehbi Koç Foundation 
in 1995. Also part of the hospital group is the MedAmerican 
Outpatient Clinic in Istanbul Çiftehavuzlar, set up in 1997, a 
marine outpatient center in Göcek, and a family health center in 
Istanbul Zekeriyaköy. 

 ■ One of Turkey’s largest private hospitals, the VKV American 
Hospital offers the latest technological advancements in 
medicine with 262 patient rooms, including 62 intensive care 
units; 12 operating rooms, 38 clinics for out-patients offering 
specialized healthcare, 520 specialist doctors and 1,293 
supporting personnel.

 ■ The American Hospital has also been supporting the foundation 
of the Koç University School of Medicine Health Sciences 
Campus, set to open in 2014 in Istanbul’s Topkapi district, by 
providing funding, know-how and medical staff to this state-
of-the-art teaching and research hospital for the benefit of the 
general public.  

 ■ In 2013, other healthcare establishments linked to the 
VKV American Hospital also continued to provide top-
quality healthcare services. These include the MedAmerican 
Outpatient Clinic (Çiftehavuzlar, İstanbul), the Private American 
Zekeriyaköy Family Health Center (İstanbul, Zekeriyaköy) and 
the Amercan Marine Outpatient Clinic (Muğla, Göcek). ■

VKV American 
Hospital  

VKV Amerikan 
Hastanesi
Türkiye Sağlık Hizmetleri Sektörünün 
Gelişmesinde Başrol 
Oynamaya Devam Ediyor

Continuing to Lead the Development
of Turkey’s Healthcare Services
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sayılarla 2013’te vkv 
amerikan hastanesi
2013 - the year in numbers at
the VKV american hospital

Kabul edilen yatan hasta: 12.959 
Poliklinik muayene: 123.075  
Hastanede yapılan ameliyat: 9.442  
 
Admitted patients: 12,959  
Outpatient appointments: 123,075 
Number of operations performed: 9,442
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amerikan 
hastanesi
operatıon room
sanat galerisi
sergileri
2013
art exhıbıtıons
at the amerıcan
hospıtal 
operatıon
room art 
gallery

Ekstrem Kısırlık 
Extreme Infertiliy

Türkiye Akciğer Kanseri Derneği  
Olgu Tartışması  
Turkish Lung Cancer Society  
Case Discussions

Over Kanserlerinde Tartışmalı  
Konular  
Controversial Issues in Ovarian Cancer

Geleneksel Kalp Kapakçık 
Hastalıklarında Girişimsel Tedavilerde 
Yenilikler Toplantısı  
Meeting on Invasive Therapies for  
Heart Valve Diseases

Histerektomi Kursu  
Course on Hysterectomy

Minimal İnvasiv Cerrahide 
Gelişmeler IV 
Developments in Minimally  
Invasive Surgery IV 

Ters Omuz Artroplastisi Sempozyumu 
Reverse Shoulder Arthroplasty 
Symposium

Ocak January

19

Şubat February

12

20

Mart March

01

01 

Mayıs May

27

Haziran June

21
22 

Sigara Bağımlılığı ve 
Tedavisinde Temel ve Güncel 
Yaklaşımlar 
The Essentials and Updates on 
Tobacco Dependence and Its 
Treatments

 Tüp Bebek Eğitim Toplantısı 
IVF Preceptorship

Burun Okulu Workshop IV  
Rhinoplasty Workshop IV

Alzheimer ve Down Sendromu 
Hastalıklarında Algı Kaybının 
Nörolojik Temeli  
Neurobiological Basis of Failed 
Cognition in Alzheimer’s Disease 
and Down Syndrome 
 

 Türk Göğüs Cerrahisi Dernegi 
Robotik Cerrahi Kursu 
Robotic Surgery Course by the 
Turkish Society for Thoracic 
Surgery

Laparaskopik Histerektomi 
Kursu  
Course in Laparoscopic 
Hysterectomy 

Ağustos August

1

Eylül September

12
13

28

28

Kasım November

1

22 

2013‘te vkv amerikan hastanesi’nde 
eğitim seminerleri ve konferansları
educatıonal semınars and conferences
at the VKV american hospıtal ın 2013

İsimsiz 
Untitled
Osman Kerkütlü  
15 Mart March 
22 Nisan April 2013

Ödünç Alınmış  
Birliktelik 
Borrowed  
Togetherness
Eda Gecikmez 
18 Aralık December 
26 Ocak January 2014
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 ■ Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’na bağlı 
SANERC, sağlık hizmetlerinde kaliteli ve güvenli hasta 
bakımının verilebilmesi için, mezun hemşirelerin ve diğer 
sağlık ekibi üyelerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi 
amacıyla çeşitli eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

 ■ SANERC, uluslararası standartlara sahip ve uzmanlık 
alanında güncelliğini koruyan Koç Üniversitesi Hemşirelik 
Yüksekokulu garantisi ile sürekli eğitimlerin etkinliğini en üst 
düzeye çıkarmaktadır.

Hemşirelik Araştırma
Projeleri

 ■ Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Destekleme Programı 
çerçevesinde 2003 yılından bu yana 37 farklı hemşirelik 
araştırma projesi desteklenmiş; 2013’te “Erkeklerin Meme 
Kanseri Tedavisinde Bağlı Fiziksel Değişikliği Olan Eşlerinin 
Görünümüne İlişkin Algıları” konulu proje kabul edilmiştir.

 ■ SANERC, the Semahat Arsel Nursing Education and 
Research Center is part of the Koç University School of 
Nursing, and was set up to provide professional training for 
nurses and other healthcare professionals in order to help 
raise the quality and reliability of patient care. 

 ■ SANERC maximizes the educational effectiveness 
of its continuing education courses through the Koç 
University School of Nursing faculty, who are qualified to 
international standards and maintain currency in their field 
of expertise. 

Nursing Research Projects

 ■ Set up to encourage research among nurses, the Vehbi 
Koç Foundation’s ‘Nursing Support Fund’ has so far funded 
37 nursing research projects. In 2013, a research project 
titled “Male attitudes to Women’s Physical Appearance after 
Breast Cancer Operation” was accepted for funding. 

Semahat Arsel Hemşirelik 
ve Araştırma Merkezi 

Semahat Arsel 
Nursing Education 

and Research Center

Mezuniyet Sonrası
Hemşirelik Eğitiminde Öncü

A Pioneer
in Professional Education 
for Nurses

SANERC
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2013’te sanerc
yayınları
sanerc's 
publicatıons
ın 2013

Hemşirelikte Eğitim ve 
Araştırma Dergisi 2013-1
Nursing Education and 
Research Magazine  
2013-1

Hemşirelikte Eğitim ve 
Araştırma Dergisi 2013-2
Nursing Education and 
Research Magazine  
2013-2

Nisan April

Eylül September

2013’te yeni gelişmeler new developments and events ın 2013

 ■ Mezuniyet sonrası kursların sayısında ve kurslara 
katılımda artış sağlandı.

 ■ Çeşitli kuruluşlarda anketler uygulandı ve anket 
sonuçları değerlendirilerek gereksinimler doğrultusunda 
kurs planlamaları yapıldı.

 ■ Kanıta dayalı araştırmaların başlatılabilmesi için 
gerekli düzenlemelerin planlanması yapıldı.

 ■ 4 ayda bir çıkarılan Hemşirelik Eğitim ve Araştırma 
Dergisi için makale kabulü ve makale değerlendirme 
süreçlerinin online olarak gerçekleştirilmesi sağlandı.

 ■ Derginin web sayfası yenilendi ve web sayfasına online 
olarak ulaşım sağlandı.

 ■ SANERC Eğitim Programları çerçevesinde 13 kurs 
programı düzenlendi ve  toplam 224 kişi katıldı; 20 kurs/
seminer yapıldı ve toplamda 470 kişiye ulaşıldı.

 ■ 19 Aralık 2013 tarihinde SANERC’in kurucusu ve 
onursal başkanı Semahat Arsel’in 50. çalışma yılını 
kutlamak amacıyla bir tören düzenlendi. Koç Holding 
Semahat Arsel’in 50. çalışma yılı anısına, Vehbi Koç 
Vakfı’na 50 hemşirelik öğrencisine daha burs verilmesi 
için bağışta bulunmaya karar verdi.

 ■ Both the number of the professional training programs 
and the number of participants were increased.

 ■ Polls were conducted at several institutions to 
determine topics needed for postgraduate education 
programs; findings informed course design and schedule

 ■ Arrangements were made to start evidence-based 
nursing research

 ■ Online evaluation and approval process of articles 
submitted to “Nursing Education and Research 
Magazine”, which is published every 4 months 

 ■ An application was made to include the SANERC’s 
nursing magazine in the index of TÜBİTAK-Ulakbim 
(the online academic network of the Scientific and 
Technological Research Council of Turkey)

 ■ The magazine’s website was updated and online access 
enabled 

 ■ 13 educational programs and 20 courses/seminars were 
organized during the year with a participation of 244 and 
470 nurses, respectively.

 ■ On 19 December 2013, a reception was organized to 
celebrate Semahat Arsel’s 50th working anniversary. In 

honor of Semahat 
Arsel, SANERC’s 
founder and honorary 
president, Koç Holding 
decided to make 
a donation of an 
additional 50 nursing 
scholarships.
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SANERC Tarihçesi

 ■ Vehbi Koç Vakfı, 
Türkiye’de hemşirelik 
hizmetlerinin geliştirilmesine 
destek sağlamak amacı 
ile 1974 yılında Semahat 
Arsel’in öncülüğünde özel 
bir “Hemşirelik Fonu” 
oluşturmuştur. 21 Aralık 
1992’de Amerikan Hastanesi 
bünyesinde Semahat 
Arsel Hemşirelik Eğitim 
ve Araştırma Merkezi 
(SANERC) kurulmuş ve 1 
Ocak 2004 tarihinde de Koç 
Üniversitesi Hemşirelik 
Yüksekokulu’na bağlanmış;  
25 Kasım 2010 tarihinde, 
Amerikan Hemşireler 
Yetki Belgelendirme 
Merkezi (American Nurses 
Credentialing Center) 
tarafından mezuniyet sonrası 
hemşirelik eğitiminde, 
uluslararası düzeyde  akredite 
edilmiştir. ■

SANERC History

 ■ The Vehbi Koç Foundation 
initiated the formation of 
a special “Nursing Fund” 
in 1974 to support the 
improvement of nursing 
services in Turkey. Semahat 
Arsel Nursing Education and 
Research Center (SANERC) 
was founded on December 
21st 1992 within the VKV 
American Hospital and 
was transferred to Koç 
University School of Nursing 
as of Jan. 1, 2004. SANERC 
being the first education and 
research center for health 
professionals in the Turkish 
Republic; was internationally 
accredited by the American 
Nurses Credentialing Center 
(ANCC) on 25 November 
2010. ■

Eğitim Hemşiresi 
Eğitimi
Education Nurse Training

Yoğun Bakım Semineri  
Intensive Care Seminar

Bezm-i Alem Vakıf 
Üniversitesi hizmetiçi 
eğitim 
Bezm-i Alem University 
inservice training

Enteral Beslenme & 
Enfeksiyon Kontrolü 
Seminer Programı  
Interal Nutrition & 
Infection Control 
Seminar

Enteral Beslenme & 
Enfeksiyon Kontrolü 
Seminer Programı  
Interal Nutrition & 
Infection Control 
Seminar

Niteliksel Araştırma 
Yöntemlerine Giriş, 
SASBİL işbirliği ile  
Introduction to 
Qualitative Research 
Methods, in cooperation 
with SASBİL

Niteliksel Araştırma 
Yöntemlerine Giriş, 
SASBİL işbirliği ile  
Introduction to 
Qualitative Research 
Methods, in cooperation 
with SASBİL

Tasarım ve Veri 
Oluşturma, SASBİL 
işbirliği ile  
Design & Data 
Formation, in 
cooperation with SASBİL

Ocak January

10
↑ ↓

19

12
↑ ↓

16

16
17

21
↑ ↓

23

26
27

30
31

Şubat February

02
03

Veri Analizi ve 
Raporlama, SASBİL 
işbirliği ile  
Data Analysis & 
Reporting, in cooperation 
with SASBİL

Yoğun Bakım Semineri  
Intensive Care Seminar

Bezm-i Alem Vakıf 
Üniversitesi hizmetiçi 
eğitim 
Bezm-i Alem University 
inservice training

Ameliyathane Semineri, 
Johnson & Johnson 
hizmetiçi eğitim  
Operating Room 
Seminar, Johnson & 
Johnson inservice 
training

Temel 
Elektrokardiyografi 
Kursu  
Basic 
Electrocardiography 
Course

Yenidoğan Yoğun Bakım 
Kursu, TAM-MED 
hizmetiçi eğitim  
Neonatal Intensive Care 
Course, TAM-MED 
inservice training

Temel Yaşam Desteği 
Kursu, Türk Kalp Vakfı 
işbirliği ile  
Basic life Support 
Course, Turkish Heart 
Association inservice 
training

Temel Yaşam Desteği 
Kursu  
Basic Life Support Course

09
10

12
↑ ↓

16

14
15

15
↑ ↓

22

Mart March

18
↑ ↓

28

22
23

Nisan April

01
02

Temel Yaşam Desteği 
Eğitici Eğitimi  
Basic Life Support Train 
the Trainer

Yenidoğan Yoğun 
Bakım Kursu  
Neonatal Intensive Care 
Course

Hemşirelik 
Hizmetlerinde Yönetici 
Geliştirme Kursu  
Nursing Management 
Course

İleri 
Elektrokardiyografi 
Kursu (Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Sağlık 
Bakanlığı işbirliği ile)  
Advanced 
Electrocardiography 
Course (In cooperation 
with Turkish Republic of 
Northern Cyprus Health 
Ministry)

Diyabet Hemşireliği 
Temel Eğitim Programı, 
Diyabet Hemşireleri 
Derneği işbirliği ile 
Diabetes Nursing 
Course, in cooperation 
with Diabetes Nursing 
Association

Doğal Doğum 
Semineri 4 - Adıyaman  
Normal Delivery 
Seminar 4 - Adıyaman
 
Eğitim Hemşiresi 
Eğitimi Kursu 
Nursing Train the 
Trainer Course

09
↑ ↓

12

10
↑ ↓

19

Mayıs May

13
↑ ↓

22

16
↑ ↓

22

Mayıs May
Haziran June20

21 

Eylül September
Ekim October11

20

2013 sanerc eğitim programı
2013 sanerc training program

21
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Hemşi̇reli̇kte Yeni̇li̇kçi̇ 
Bi̇r Güç Kaynağı

Koç Üniversitesi 
Hemşirelik Yüksekokulu (KUHYO)

A Force for Innovation 
in Nursing

Koç University School of Nursing 
(KUSON)

 ■ Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 
1998 yılında dört yıllık lisans eğitimi vermek 
üzere kurulmuştur. Okulun hedefi, öğrencileri 
profesyonel hemşirelik mesleğine hazırlamanın 
yanı sıra, eleştirel düşünen, evrensel değerlere 
sahip, akademik üstünlük ve araştırma öğelerini 
birleştiren bir anlayışta hemşireler yetiştirmektir. 

 ■ Okulun 2001 yılında taşındığı Nişantaşı’ndaki 
yeni binasında, modern yapısı ve en son teknolojik 
donanımı, çağdaş hizmet anlayışı, görsel-işitsel 
teknik donanımlı derslikleri, laboratuvarları, spor 
salonu, kafeterya ve dinlenme alanları ile eğitim 
ve öğretim çok daha zevkli ve modern bir hale 
getirilmiştir. Hemşirelik Yüksekokulu’nda Kimya ve 
Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Anatomi ve Fizyoloji 
Laboratuvarı, Simülasyon Laboratuvarı, Hemşirelik 
Becerileri Laboratuvarı, Bilgisayar Eğitim 
Laboratuvarı ve İngilizce Laboratuvarı olmak üzere 
6 adet laboratuvar tam kapasite ile öğrencilere 
hizmet vermektedir.

 ■ Koç University School of Nursing was 
established in 1998 to provide a four-year 
Bachelor of Science in Nursing degree 
program. The aim of KUSON is to provide a 
sound foundation for professional nursing 
by educating nursing students so that they 
are able to think critically, have global values 
and combine academical achievement with 
research.   

 ■ The School of Nursing is housed in a modern 
new building located in Nişantaşı since 2001. It 
contains a fully equipped gymnasium, cafeteria, 
student lounges, auditoriums and modern well 
equipped lecture rooms, all designed to provide 
an environment conducive to learning and 
teaching. KUSON has a total of 6 labs, including 
the Chemistry and Microbiology Lab, the 
Anatomy and Physiology Lab, the Simulation 
Lab, the Nursing Skills Lab, the Computer 
Technology Lab and the English Language Lab. 
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A Force for Innovation 
in Nursing

Dünya Kadınlar Günü: Kadınlar için 
Sağlık Politikası 
International Women’s Day: Health 
Policies for Women

4. Koç Üniversitesi Hemşirelik 
Yüksekokulu Toplantısı  
4th Meeting of the Koç University  
School of Nursing

Middlesex Üniversitesi Örneği: 
Çalışma bazlı/Çalışırken Öğrenme, 
Profesyonel Çalışmalar Doktora 
Programı  
The Example of Middlesex University: 
Experienced-based Learning, PhD  
Program in Professional Experience

‘ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) ile 
Yaşamak’ Sempozyumu   
‘Living with ALS (Amyotrophic Lateral 
Sclerosis)’ Symposium 

‘Hemşirelik Haftası Sempozyumu  
Nursing Week Symposium 

‘Dünyada ve Ülkemizde Ergenlik 
Dönemi Kanserleri ve Hemşirelik 
Yaklaşımları’ Paneli   
‘Adolescent Cancer and Nursing in the 
World and Turkey’ Panel

Mart March

08

29
30

Nisan April

09
11
09 

Mayıs May

07

17

Haziran June

14

2013 kuhyo etkinlikleri  
2013 kuson events

 ■ 2012-2013 akademik yılında 
125 öğrencisi olan Hemşirelik 
Yüksekokulu 22 mezun 
vermiştir. Kuruluşundan bu 
yana toplam mezun sayısı 
245’e ulaşmıştır. KUHYO 
mezunlarının 70’i yüksek 
lisans, 13’si ise doktora 
çalışmalarını tamamlamış ya da 
devam etmektedir. Akademik 
kadro sayısı iki profesör, 
üç doçent ve bir yardımcı 
doçentin katılımı ile 13’e   
yükselerek geçen yıla göre iki 
kat artmıştır.. 

 ■ 2013‘te Hemşirelik 
müfredatında köklü değişimler 
yapılarak entegre müfredat 
uygulanmaya başlanmıştır. ■ 

 ■ KUSON had a total of 125 
students in the 2012-2013 
academic year and 22 of them 
graduated, bringing the total 
number of alumni since its 
foundation to 245. So far, 70 
of KUSON graduates have 
completed their Master’s degree 
while 13 went on to do a PhD. 
Doubling its faculty size since 
last year, KUSON now has 13 
faculty members, including 
two professors, three associate 
professors and one assistant 
professor. 

 ■ A new integrated curriculum 
with a number of fundamental 
changes to the present curriculum 
was implemented in 2013. ■ 
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 ■ Koç Üniversitesi İlk Yardım Eğitim 
Merkezi (KUİYEM), özellikle şirketlerde 
çalışanların ilk yardım eğitim ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere Koç Üniversitesi 
bünyesinde, 7 Nisan 2010 tarihinde 
kurulmuştur. Merkezin misyonu doğru 
ve bilinçli ilk yardım yapan kurtarıcılar 
yetiştirerek topluma hizmet etmektir.                  

 ■ Koç Üniversitesi İlk Yardım Eğitim 
Merkezi’nde ‘Temel İlk Yardım’ ve 
‘Güncelleme İlk Yardım’ olmak üzere iki ana 
kurs düzenlenmektedir. Ayrıca, eğitim alan 
firma ve kuruluşlara talep üzerine özel amaçlı 
ilk yardım seminerleri de verilmektedir. 2013 
yılında, özellikle güncelleme eğitimlerinde 
belirgin bir artış yaşanmıştır. ■

Koç University 
First Aid 
Education Center 

Herkese İlkyardım 
Eğitimi

First Aid Courses 
for All

Koç Üniversitesi 
İlk Yardım 
Eğitim Merkezi

KUİYEM

 ■ The Koç University First Aid Education 
Center was founded on 7 April 2010 to 
provide first aid training especially to 
corporations. The center’s mission is to train 
well-informed and able first aid providers, 
and thus provide a critical social service. 

 ■ The Koç University First Aid Education 
Center provides two types of first aid 
training: ‘Basic First Aid’ and ‘Update First 
Aid’. Where requested, Koç University First 
Aid Education Center also provides training 
for specific first aid purposes. In 2013, 
there was a significant increase in demand 
especially for the update first aid course. ■

2013‘te temel
veya güncelleme
ilk yardım
eğitimi verilen
kurumlar
basic or update
first aid license
courses were
provided for
the following
companies 
in 2013

 ■ AES Elektrik
 ■ Arçelik
 ■ Aygaz
 ■ Aygaz Doğalgaz
 ■ Callus Bilgi ve İletişim 

Hizmetleri
 ■ Dijital Panorama
 ■ Divan City
 ■ Divan İstanbul
 ■ Ford Otosan
 ■ İnnova Bilişim Çözümleri 
 ■ Katron
 ■ Koç Holding 
 ■ Koç Sistem
 ■ Koçtaş
 ■ Le Meridien Otel
 ■ Opet
 ■ Otokoç
 ■ Promena
 ■ Ram 
 ■ Shaya 
 ■ Starbucks
 ■ Tanı Pazarlama
 ■ Tüpraş 
 ■ Vakıf Emeklilik
 ■ Zer 

temel ilk yardım eğitimi
basic first aid license 
course 

2 gün süren bu eğitim sonunda 
İl Sağlık Müdürlüğü’nce 
yapılan sınavda başarılı olan 
kişiye ilk yardımcı sertifikası ve 
kimliği verilmektedir. 2013’te 
16 kuruma verilen Temel İlk 
Yardım seminerlerine toplam 
212 kişi katılmıştır. Ayrıca, 
düzenlenen bir ilk yardım 
seminerine 50 kişi katılmıştır.
 
Course duration for the Basic 
First Aid License is 2 days. At the 
end of the course participants 
have to take a first aid exam 
at the Istanbul Local Health 
Authority. Successful applicants 
receive a first aid certificate. In 
2013 Koç University First Aid 
Education Center organized 16 
basic first aid license courses 
for 212 participants. Another 
first aid seminar attracted 50 
participants. 

güncelleme i̇lk 
yardım eğitimi
update first aid 
license course 

Daha önce ilk yardım 
sertifikası almış olan kişinin 
bu sertifikayı yenilemek için 
her 3 yılda bir tekrar eğitime 
girmesi gerekmektedir. 
Güncelleme eğitimleri 1 gün 
sürmektedir. 2013’te 8 kuruma 
verilen Temel İlk Yardım 
seminerlerine toplam 88 kişi 
katılmıştır. 

 
All first aid operators who have 
received a first aid license need 
to take an update course every 
three years. Course duration for 
Update First Aid License is one 
day. In 2013 Koç University First 
Aid Education Center organized 
8 update first aid license courses 
for 88 participants.
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 ■ Vehbi Koç Vakfı desteğiyle 1973 
yılında kurulan, 2007 yılında da geniş 
tadilatlar yapılarak tekrar hizmete 
açılan Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim 
Dalı Vehbi Koç Göz Hastanesi ile göz 
doktorlarının mezuniyet sonrası klinik 
ve cerrahi eğitimlerini geliştirmek 
için oluşturulmuş olan Avrupa 
Göz Hastalıkları Üst İhtisas Okulu 
(European School for Advanced Studies 
in Ophthalmology - ESASO) arasındaki 
yakın işbirliği 2013 yılında da devam 
etti. 

 ■ Ankara Üniversitesi Vehbi Koç 
Göz Hastanesi ESASO tarafından 
2011 yılında akredite edilmiş, 2012’de 
ESASO’ya bağlı Avrupa’daki altıncı 
eğitim merkezi seçilmiştir. 

 ■ ESASO interaktif kurslarının ilki, 
24–28 Eylül 2012 tarihinde, ikincisi 
(8th Medical and Surgical Retina 
Module) 7–11 Ekim 2013 tarihinde; 
Ankara Tıp Fakültesi Vehbi Koç Göz 
Hastanesi’nin gelişmiş wet-lab, simulatör 
laboratuarlarında ve ameliyathanesinde 
başarıyla düzenlenmiştir. Türkiye’den ve 
çeşitli Avrupa ülkelerinden uzman göz 
doktorlarının katılımıyla gerçekleşen 
bu seminerlerde, vitrektomi ameliyatı 
ve retina simülatörleri, üç boyutlu canlı 
cerrahi yayınları ile medikal ve cerrahi 
retina eğitimi verilmiştir. ■

 ■ The Vehbi Koç Eye Hospital, 
at the Ankara University Medical 
School Ophthalmology Faculty, 
founded with the support of the 
Vehbi Koç Foundation in 1973 
and reopened again in 2007 after 
extensive renovations, has continued 
its close collaboration in 2013 with 
the European School for Advanced 
Studies in Ophthalmology - ESASO, 
an institute set up for the clinical 
and surgical further training of 
ophthalmologists.  

 ■ The Ankara University Vehbi 
Koç Eye Hospital gained ESASO’s 
accreditation in 2011 and was elected 
as one of  ESASO’s six training 
centers in Europe in 2012. 

 ■ The first of the ESASO interactive 
courses was held on 24–28 September 
2012, while the second course (8th 
Medical and Surgical Retina Module) 
was held on 7–11 October 2013 at 
the Ankara University Vehbi Koç 
Eye Hospital’s advanced wet-lab, 
simulation laboratories and operating 
facilities. Attended by specialist 
ophthalmologists from Turkey and 
other European countries, the 2013 
seminar focused on medical and 
surgery trainings with vitrectomy 
surgery, retina simulators and 3D live 
surgery broadcasts. ■

Göz Hastalıklarının 
Tedavisinde En Son 
Teknoloji:  
Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi  
Vehbi Koç 
Göz Hastanesi

Cutting-Edge  
Technology 
in Ophthalmics:  
Ankara University 
Medical School  
Vehbi Koç  
Eye Hospital

Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi
Vehbi Koç Göz Hastanesi’nde
Uluslararası Eğitim Seminerleri

International Training Seminars
Held at the Ankara University
School of Medicine Vehbi Koç 
Eye Hospital
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Bİ R BAKIŞTA 2013
vehbi koç vakfı vehbi koç foundatıon

KÜLTÜR FAALİYETLERİ CULTURAL ACTIVITIES

AT A GLANCE

akmed

Suna-İnan Kıraç 
Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Enstitüsü ve 
Kaleiçi Müzesi

The Suna & İnan Kıraç 
Research Institute 
on Mediterranean 
Civilizations and 
the Kaleiçi Museum

77

Uluslararası 
Sevgi Gönül 
Bizans Araştırmaları 
Sempozyumu

International Sevgi 
Gönül Byzantine 
Studies Symposium

92

Koç Çağdaş Sanat Müzesi

Koç Contemporary Art Museum

61

vekam

Vehbi Koç ve Ankara 
Araştırmaları Merkezi 

Vehbi Koç and Ankara 
Research Center

84

Vehbi Koç Vakfı Ford 
Otosan Kültür ve 
Sosyal Yaşam Merkezi

Vehbi Koç Foundation 
Ford Otosan Culture 
and Community Center

87

Sadberk Hanım Müzesi

Sadberk Hanım Museum

81anamed

Koç Üniversitesi 
Anadolu Medeniyetleri 
Araştırma Merkezi

Koç University Research 
Center for Anatolian 
Civilizations (RCAC)

72

arter

Sanat İçin Alan

Space for Art

68

Uluslararası 
İstanbul Bienali

International Istanbul 
Biennial

90
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Türkiye’de Güncel Sanat 
Monografi Dizisi 
Contemporary Art in Turkey 
Monography Series 
YAPI KREDİ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK

2007–2011

İstiklal Serüveni Çağdaş Sanat 
Sergi Dizisi 
İstiklal Adventure Contemporary Art 
Exhibition Series
YAPI KREDI KAZIM TAŞKENT SANAT 
GALERİSİ

YapI kredI kazIm taŞkent art gallerY 
2007–2010

Görünmezlik Taktikleri 
Uluslararası Sergi 
Tactics of Invisibility International 
Exhibition
TBA21 THYSSEN-BORNEMIZSA ART 
CONTEMPORARY

VIYANA VIENNA, 16 Nisan April – 
15 Eylül September 2010

The Morning Line Projesi 
İstanbul Avrupa Kültür Başkenti 
etkinlikleri kapsamında
The Morning Line Project 
as part of the European Capital of 
Culture Activites
ISTANBUL, 22–24 Mayıs May 2010

babil’in ötesinde MÖ İkinci 
Binyılda Sanat, Ticaret ve Diplomasi, 
Uluslararası Sergi
beyond babylon Art, Trade and 
Diplomacy in the Second Millennium 
B.C., International Exhibition
NEW YORK METROPOLITAN MÜZESİ

metrOpOlItan museum Of art

NEW YORK, 18 Kasım November 2008 – 
15 Mart March 2009 

rumi kutlamaları Mevlana 
Celaleddin Rumi’nin Şiiri ve Sufi 
Müziği Gecesi, Uluslararası Sergi
celebratIng rumI An Evening of 
Mevlana Celaleddin Rumi’s Poetry and 
Sufi Music, International Exhibition 
LIBRARY OF CONGRESS VE FREER SANAT 
GALERİSİ

lIbrarY Of cOngress and freer gallerY 
Of art

WASHINGTON, 2007

Josephine Powell Anadolu Kilim ve 
Fotoğraf Koleksiyonu 
Josephine Powell Anatolian Kilim and 
Photography Collection  
ISTANBUL, 2007

stil ve statü Osmanlı 
Türkiyesi'nden Saray Giysileri, 
Uluslararası Sergi
style and status Imperial Costumes 
from Ottoman Turkey 
ARTHUR M. SACKLER GALLERY, 
SMITHSONIAN INSTITUTION

WASHINGTON, Kasım November 2005 –
Ocak January 2006 

Atatürk Kitaplığı 
Atatürk Library
ISTANBUL, 1973

kültür-sanat alanında geçmişte tamamlanan projeler
past culture and art projects

KÜLTÜR FAALİYETLERİ CULTURAL ACTIVITIES

tanas-berlın

96

İstanbul Tanpınar 
Edebiyat Festivali

Istanbul Tanpınar 
Literature Festival

97

Venedik Bienali
Türkiye Pavyonu

Venice Biennial
Turkish Pavillion

95
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Bir Müze Ne Zaman 
‘Sadece’ Müze Olmaktan Çıkar?
When Does A Museum Become More Than
‘Just’a Museum?

Koç Çağdaş Sanat Müzesi 
Koç Contemporary Art Museum

Bugün inşa edilmekte olan okullar  
hâlâ çoğunlukla eski, statik,  

standart yapı anlayışıyla tasarlanıyor. 

We see that most schools  
that are still being built today  

are perpetuating the old static,  
unpersonalized way of learning.

"Bizim varlığımızdan bağımsız olarak varlığını 
sürdüren bir dünya var. Bu, başkalarıyla da 
paylaştığımız, nesnelerin ve olayların oluşturduğu 
dışdünyadır. Ancak bir dünya daha var ki sadece 
biz varolduğumuz için vardır; bu dünya biz 
doğduğumuzda varolmaya başlar, öldüğümüzde de 
bizimle birlikte yitip gider. Kişisel bilincin mahrem 
içdünyasıdır burası ve bu dünyada sadece tek bir 
insanın ayakizleri vardır. Sanat; mahrem duyguların, 
anıların ve sezilerin oluşturduğu bu özel içdünyaya 
erişmenin yegâne yoludur – anlamaktan çok, onu tarif 
etmek için..."

"There is an outer world that exists independent 
of whether you exist or not; this is the outer world 
of objects and events which we share with other 
people. But there is also a whole world that exists 
only because you exist; a world that came into being 
when you did and will end when you die. This is the 
inner world of your private consciousness -  a world 
in which there is only one set of footprints. And it is 
this world of private inner feelings, memories and 
sensations to which the arts give us a unique means 
of access – not so much to explain but to describe..."

Ken Robinson, Zeitgeist Americas
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 ■ Your corporate profile mentions “humane, 
enduring and sustainable design”. What does 
this mean in practice? The experience of living 

with, working in and 
understanding buildings 
is incredibly important 
to us not only in terms 
of designing them but 
also looking to the 
future and considering 
how they may be 
adapted over time to 
suit potential different 
requirements and new 
uses. Ultimately our goal 
is to design buildings 
and environments that 
work, inspire people and 
have the ability to adapt 
to changing needs. We 
take a holistic approach, 
striving to synthesize 

Grimshaw Architects  
Koç Çağdaş Sanat  
Müzesi Projesi 
Baştasarımcısı Kirsten Lees 
Söyleşi, Ocak 2014

Kirsten Lees, Lead Designer, 
Grimshaw Architects  
Koç Contemporary Art 
Museum Project 
Interview, January 2014

Koç Çağdaş Sanat Müzesi
Koç Contemporary Art Museum

 ■ Kurumsal yaklaşımınız “insancıl, kalıcı 
ve sürdürülebilir” olarak tarif ediliyor. 
Bunu nasıl anlamalıyız? Yapıların içinde 
nasıl yaşandığını, 
nasıl çalışıldığını, 
nasıl algılandıklarını 
anlamak bizim 
için sadece tasarım 
açısından değil, 
yapının ilerideki olası 
ihtiyaçlara ve kullanım 
amaçlarına nasıl 
adapte olabileceğini 
görebilmek için son 
derece önemlidir. 
En temel amacımız, 
insanlara ilham veren, 
onların zaman içinde 
değişen ihtiyaçlarını 
doğru karşılayabilen, 
doğru çalışan 
binalar ve çevreler 

En temel amacımız, insanlara 
ilham veren, onların zaman 
içinde değişen ihtiyaçlarını 
doğru karşılayabilen, doğru 
çalışan binalar ve çevreler 

tasarlamaktır. 

Ultimately our goal  
is to design buildings and 

environments that work, inspire 
people and have the ability to 

adapt to changing needs.

Bir Müze Ne Zaman 
‘Sadece’ Müze Olmaktan Çıkar?
When Does a Museum Become 
More Than ‘Just’ a Museum?
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design, function and context; and focus on the 
intelligent use of materials, new technologies 
and sustainability. Rather than limiting our 
focus to energy use, our approach is as much 
about creating healthy, economically viable 
spaces and places. It is about going beyond 
‘sustainable design’ to achieve restorative 

development in which 
we create buildings that 
enhance their settings 
and the people who 
experience them.

 ■What distinguishes 
the designs for cultural 
buildings from that of 
commercial buildings? 
I believe cultural 
buildings have a bigger 
role to play in the city. 
In our globalized society 
these buildings are far 
more than repositories 
of art or single 
narratives. They reflect 
diverse community 
concerns and culture 
in its broadest sense, as 
well as trans-national 

ideas of art and culture. They provide a vital 
community space and are as much concerned 
with learning as with preserving artifacts. 
Audiences want to move between art forms 
and enjoy an immersive experience of film/
video, music, dance, literature, design and 
visual arts. Such a fluid, contemporary and 
experiential approach demands a wide range 
of interwoven spaces so that they can be 
programmed in diverse ways and contribute 
positively to audience experiences of 

tasarlamaktır. Bütünsel bir yaklaşımla tasarım, 
fonksiyon ve çevre şartlarını sentezleyerek; 
malzemelerin ve yeni teknolojilerin akıllı 
kullanımına, yapının sürdürebilirliğine 
odaklanırız. Bundan sadece enerji kullanımını 
kastetmiyoruz. Önemli olan sağlıklı 
ve ekonomik geçerliliği olan mekanlar 
tasarlamaktır. Salt 
‘sürdürülebilir tasarım’ın 
da ötesinde, içinde 
bulundukları çevreyi 
ve yapıyı tecrübe eden 
insanlara değer katan 
‘yeniden yapılandıran 
gelişim’ anlayışıyla 
binalar yaratmaktır. 

 ■ Kültür-sanat yapılarını 
ticari yapılardan 
farklılaştıran nedir? 
Kültür-sanat yapılarının 
bir kentin hayatında 
çok daha büyük bir rol 
oynadığına inanıyorum. 
Globalleşmiş dünyamızda 
bu yapılar sadece 
bazı sanat eserlerinin 
muhafaza edildiği ve 
sergilendiği hazneler 
değiller, tek bir hikâye anlatmıyorlar. 
İçinde bulundukları toplumun önemsediği 
konularını ve en geniş anlamda toplumsal 
kültürü, aynı zamanda kültür-sanatın ulus-
ötesi anlayışını yansıtırlar. Eserleri saklamak 
ve sergilemek kadar, öğrenmekle ilgili 
kamusal mekânlardır bu yapılar. Günümüzde 
müze ziyaretçileri değişik sanat biçimleri 
arasında gidip gelebilmek; film/video, müzik, 
dans, edebiyat, tasarım ve görsel sanatları 
derinlemesine tecrübe edebilmek isterler. Bu 

...içinde bulundukları 
çevreyi ve yapıyı tecrübe 

eden insanlara değer katan 
‘yeniden yapılandıran 

gelişim’ anlayışıyla binalar 
yaratmak... 

 ...to achieve restorative 
development  

in which we create buildings  
that enhance their settings  

and the people who experience 
them...

Türkiye’nin ilk özel 
müzesi olan Sadberk 
Hanım Müzesi’ni 1980 
yılında açmış olan Vehbi 
Koç Vakfı, Türkiye’nin 
ilk kapsamlı çağdaş 
sanat ve çağdaş yaşam 
odaklı müzesini hayata 
geçirmeye hazırlanıyor. 
Hazırlık çalışmaları 
2007’de, inşaat hazırlık 
faaliyetleri 2013’te 
başlatılan Koç Çağdaş 
Sanat Müzesi’nin 
2016 yılında İstanbul 
Dolapdere’de hizmete 
açılması planlanıyor.

The Vehbi Koç Foundation, 
which established Turkey’s 
first private museum, 
the Sadberk Hanım 
Museum, in 1980, has been 
working to establish a 
large scale museum that 
focuses on contemporary 
art and contemporary 
life. Preparations for 
the project started in 
2007 and construction 
planning in 2013. The 
Koç Contemporary Art 
Museum is set to open 
in Istanbul’s Dolapdere 
district in 2016.
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stimulation, inspiration and 
delight.

 ■ How did you get involved 
in the Koç Contemporary 
building and how were 
Grimshaw selected for the 
design project? We received 
a letter asking us if we 
would consider being part 
of a competition for a new 
contemporary art museum 
in Istanbul. There was 
absolutely no question! We 
were absolutely delighted 
to be invited to bid for such 
an exciting and prestigious 
project. Especially on reading 
further about the motivations 
and ideals of the Vehbi 
Koç Foundation, which we 
believe are very much aligned 
culturally with the philosophy 
of our own practice.  

 ■ The competition briefing 
required a trip to Istanbul to visit the site and meet the 
client team – we were on the plane almost the next day! 
Not only is Istanbul a fabulous, unique and vibrant city 

beklentiyi karşılayabilecek 
mimari tasarım yaklaşımı; 
değişebilen, çağdaş, 
deneyimlemeye dayanan, farklı 
şekillerde programlanabilen, 
ziyaretçiyi stimüle eden, 
ona ilham ve keyif veren 
birbirinden çok farklı, iç içe 
geçen mekânların tasarlanması 
anlamına gelir. 

 ■ Koç Çağdaş Sanat Müzesi 
projesiyle nasıl tanıştınız? 
İstanbul’da kurulacak bir 
çağdaş sanat müzesi için açılan 
konkura katılmak ister miyiz 
diye soran bir mektup aldık. 
Bu kadar heyecan verici ve 
prestijli bir proje konkuruna 
tabii ki katılmak istedik! Vehbi 
Koç Vakfı’nın amaçlarını ve 
ideallerini öğrenince daha da 
mutlu olduk, çünkü bizim 
değerlerimizle ve felsefemizle 
birebir örtüşüyorlar. 

 ■  Konkur şartnamesi konkura katılan firmaların 
İstanbul’a gitmesini, alanı ziyaret etmesini ve müşteri 
ekibiyle buluşmasını gerektiriyordu. Neredeyse ertesi 

Koç Çağdaş Sanat Müzesi koleksiyonu %45 oranında Türk veya Türkiye ile bağdaştırılan, %30 oranında Türkiye’ye 
komşu ülkelerden ,%25 oranında ise dünyanın geri kalan bölgelerindeki sanatçılar tarafından son elli yılda üretilmiş 
eserlerden seçilerek oluşturuluyor. Özellikle genç sanatçıların desteklenmesi suretiyle yeni üretimlerin oluşmasına fırsat 
veren Vehbi Koç Vakfı, bugün 900'ün üzerinde parçadan oluşan koleksiyonunu hızla zenginleştirmeye devam ediyor.

The art collection of the Koç Contemporary Art Museum will be sourced among art works produced in the past fifty 
years by artists from various regions: 45% of the collection will be from Turkey or artists associated with Turkey, 30% from 
neighbouring regions and 25% from the rest of the world. Placing great emphasis on new art productions by supporting 
young artists, the Vehbi Koç Foundation has been rapidly enriching its contemporary art collection, which already 
numbers over 900 artefacts. 

1 yukarıdan görünüm ve binanın konumu view from above and 
the locatıon of the buıldıng 

2 ön cephe facade

1

2
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but the brief for the project was incredibly 
exciting and ambitious. We were received by 
the Koç Contemporary Art Museum team 
and were immediately struck not only by how 
warm, personable and passionate they were 
but also by their commitment to ensuring 
that the Koç Contemporary Art Museum 
makes a positive and sustained contribution 
to contemporary life in Istanbul. The client 
confirmed that it wanted the competition 

to identify the right 
team for the project, in 
addition to finding the 
best solution, and to 
facilitate this we were 
offered the opportunity 
to engage with the client 
team throughout the 
competition process. 
This was a unique and 
extremely enlightened 
approach. Far too 
often competitions are 
anonymous and remote, 
seeking a design concept 
for a brief developed in 
isolation. This is quite 
bizarre as, ultimately, 
great buildings are a 
team endeavor and the 

relationship between the client and architect 
is one of the most fundamental cornerstones 
of a design. Close collaboration and 
partnership underpins our whole approach 
and design methodology. At an interim stage 
in the process we took the whole team out 
to Istanbul to present our ideas and concepts 
and, more importantly, to start building a 
dialogue. I believe this ability to work with, 

gün uçaktaydık! Hem İstanbul olağanüstü, 
benzersiz ve çok canlı bir kent hem de proje 
şartnamesi çok heyecan verici ve iddialıydı. 
Koç Çağdaş Sanat Müzesi ekibi tarafından 
karşılanır karşılanmaz, ekibin samimiyetinden 
ve cana yakınlığından; ayrıca Koç Çağdaş 
Sanat Müzesi’nin İstanbul’a gerçekten olumlu 
ve kalıcı bir değer katması konusunda ne kadar 
tutkulu olduklarını görmekten dolayı çok 
etkilendik. Bize sadece en doğru projeyi değil, 
en doğru takımı bulmak 
istediklerini söylediler 
ve bunu sağlamak için 
tüm konkur süresince 
kendileriyle çok yakın 
temas içinde çalışmamız 
istendi. Bu son derece 
özel ve aydın bir yaklaşım. 
Mimarlık yarışmaları 
çoğunlukla anonim ve 
mesafelidir, şartname 
ve tasarım birbirinden 
bağımsız olarak şekillenir. 
Oysa bu oldukça tuhaf bir 
anlayıştır çünkü sonuçta 
her büyük yapı bir ekip 
işidir; müşteri ve mimar 
arasındaki ilişki tasarımın 
en önemli yapı taşıdır. 
Tüm yaklaşımımızın 
ve tasarım metodolojimizin altında bu 
yakın işbirliği, partnerlik anlayışı yatar. 
Tasarımın bir ara aşamasında  fikirlerimizi, 
konseptlerimizi ve en önemlisi, diyaloğu 
başlatmak için tüm ekibimizi İstanbul’a 
getirdik. Müşterimizin ihtiyaçlarını, 
vizyonunu ve önceliklerini anlayabilme, 
yorumlayabilme ve onları çalışmalarımıza 
entegre etme kabiliyetimizin bu konkuru 

Koç Çağdaş Sanat 
Müzesi  

için geliştirilen  
tasarım şartnamesi 

başından beri  
hep açıklık prensibine 

vurgu yapıyordu. 

 From the outset  
the client made very clear 

its desire for  
a policy of openness.

Özellikle orta öğretim, 
lise, güzel sanatlar ve 
üniversite öğrencilerine 
yönelik eğitim 
programları tasarlanıyor, 
sergi alanlarına ilaveten 
özel eğitim alanları 
inşa ediliyor. Koç 
Çağdaş Sanat Müzesi 
40 milyon Euro’luk bir 
yatırımla hayata geçecek. 
Yatırımın tümü Vehbi 
Koç Vakfı tarafından 
karşılanmaktadır.

The Koç Contemporary 
Art Museum will also 
be a learning space with 
dedicated learning areas 
and programs designed 
especially for secondary 
school, high school, art 
academy and university 
students. The project is 
budgeted at 40 million 
euros, all of which will be 
funded by the Vehbi Koç 
Foundation. 

koç çağdaş sanat müzesi | koç contemporary art museum
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interpret and understand our clients’ objectives, vision and 
priorities was one of the principle reasons we were successful 
in this project.  

 ■ What was fundamental design concepts for the Koç 
Contemporary Art Museum? Where to begin? I suppose, as 
with all our projects, the process of design development 
emerges from a period of intense immersion in a whole myriad 
of different factors: the site, its context and history, and 
connections within the city, both physical and psychological; 
together with intense dialogue with colleagues, engineers 
and the Koç Contemporary Art Museum team. All combine to 

kazanmamızda çok etkili olduğuna inanıyorum. 
 ■ Koç Çağdaş Sanat Müzesi için temel tasarım konseptleriniz 

ve yaklaşımınız nedir? Nereden başlasam? Aslında tüm 
projelerimizde tasarım süreci, birçok farklı faktörlerle ilgili 
son derece yoğun bir öğrenme sürecinden sonra başlar: sahanın 
kendisi, çevresi, tarihi ve kentle olan  fiziksel ve manevi 
ilişkisi; aynı zamanda ekip arkadaşlarımız, mühendisler ve 
Koç Çağdaş Sanat Müzesi ekibiyle yoğun diyalog... Bütün bu 
süreçler,  projenin beklentilerini özgün bir tasarım tepkisiyle 
sentezleyebilmemizi,  ince nuansları ortaya çıkarmamızı sağladı. 

 ■ Koç Çağdaş Sanat Müzesi için geliştirilen tasarım şartnamesi 

3 giriş ve fuaye entrance and fuayer  

4 galeriler gallerıes  

5 öğrenme alanları learnıng areas

3 5

4

koç çağdaş sanat müzesi | koç contemporary art museum
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provide the various subtle nuances that constitute the 
synthesis of the aspirations for the project and a unique 
design response.

 ■ From the outset the client made very clear its desire for 
a policy of openness, providing multi-layered opportunities 
for everyone to discover, enjoy and deepen their 
engagement with the arts. 

 ■ Our proposal responds to the Koç Contemporary 
Art Museum team’s aspirations to present a dynamic, 
engaging and contemporary centre for contemporary art; 
for audience engagement transcending the boundaries 
between the visual arts, performance and media. An 
‘internal street’ is carved out of the heart of the building to 
create a seamless extension of the public realm where the 
boundary between inside and out is blurred. This unites the 
two contrasting aspects of the building’s location where 
passing pedestrians are tempted through exciting public 

başından beri hep açıklık prensibine vurgu yapıyordu. 
Sanatı keşfetmek için, sanattan keyif almak için, sanatla 
yakın ilişki kurabilmek için çok katmanlı olanaklar sunan 
mekânlar talep ediliyordu.  

 ■ Geliştirdiğimiz proje, Koç Çağdaş Sanat Müzesi ekibinin 
bu beklentisine dinamik, insanları içine çeken, izleyici 
tecrübesinde görsel sanatlar ile performans sanatları ve 
medya arasındaki sınırları aşan, çağdaş sanat için çağdaş 
bir mimari yapıyla karşılık veriyor. Yapının merkezinde 
içeride ve dışarıdaki kamusal alanlar arasındaki sınırları 
silikleştiren bir ‘iç sokak’ yer alıyor. Bu sokak aynı 
zamanda, ilginç aktivitelerin ve sürprizlerin sunulduğu 
açık alanlarla birleşerek yoldan geçenleri de cezbedecek, 
böylece binanın lokasyonundan kaynaklanan zıtlıkları 
da kucaklayacak. İstanbul’un zengin tarihi mirasına 
gönderme yapan ve dış mekanında kullanılacak olan el 

Yapının merkezinde  
içeride ve dışarıdaki  

kamusal alanlar arasındaki sınırları 
silikleştiren bir ‘iç sokak’ yer alıyor. 

 An ‘internal street’ is  
carved out of the heart of the building  

to create a seamless extension  
of the public realm  

where the boundary between  
inside and out is blurred.

6 heykel bahçesi sculpture garden 

7 galeriler gallerıes

8 arkadan görüntü back vıew

7

6

koç çağdaş sanat müzesi | koç contemporary art museum
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Kirsten Lees  
barch (hons), march, riba, coa

2010 yılından bu yana Grimshaw Architects ortaklarından olan Kirsten Lees, şirketin kültür-sanat, spor ve eğlence bölümlerini 
yönetmektedir ve bu alanlarda geniş uluslararası tecrübeye sahiptir. İspanya’nın La Coruña şehrindeki ödüllü Caixa Galicia 
Sanat Vakfı’nın proje mimarlığını yapmanın yanı sıra, Tate Gallery ve British Film Institute ile yakın çalışmalar yürütmüştür. 
Özel mesleki ilgi ve tecrübe alanı, kamusal mekânların yaratabildiği çözümlere odaklanan mekânsal planlama ve kentsel 
dönüşüm konularıdır. Halihazırda İstanbul’daki Koç Çağdaş Sanat Müzesi için yönettiği tasarım çalışmalarının yanı sıra, 
Londra’daki Queens Tenis Kulübü için yeni bir vizyon üzerinde çalışmakta ve Wimbledon All England Tennis Club master 
plan tasarımını yönetmektedir. 

Appointed Partner at Grimshaw Architects in 2010, Kirsten Lees is responsible for leading and promoting the company’s arts, 
sports and leisure sectors. She has a wide range of international experience in this arena, delivering unique buildings, tailored 
to client and geographical constraints. She was the project architect for the award-winning Caixa Galicia Art Foundation in La 
Coruña, Spain, from inception to completion, and has worked extensively with the Tate Gallery and the British Film Institute. 
She has specific interests and skills in physical planning and urban regeneration, with a strong focus on the role of the public 
realm in shaping solutions. Next to her designs for the  Koç Contemporary Arts Museum in Istanbul, she is currently working 
on preparing a new vision for Queen’s Tennis Club, London, and leading the master plan design for  Wimbledon (AELTC). 
encourage public awareness of this important part of the country’s historical heritage.

yapımı seramik çiniler; yapının monolitik ve homojen şeklini 
güçlü bir estetik ile yansıtırken, renk, doku ve ışık kullanımında 
ince farklılaşmalar yaratılmasını sağlıyor. Koç Çağdaş Sanat 
Müzesi, izleyicinin bakış 
açısına göre sürekli değişkenlik 
gösterebilen, çok katmanlı, 
iç içe geçmiş, disiplinlerarası 
bir kamusal yapıdır. Müzenin 
zengin programı ise çeşitli 
sanat dalları arasında yeni 
sinerjilerin geliştirilmesi 
ve yaşatılmasının yanı sıra, 
çağdaş sanatla fiziksel ve 
entelektüel ilişkilendirmelerin 
yapılması, yenilikçi ve yaratıcı 
toplulukların yaratılması için 
yeni bir odak noktası olacaktır. ■ 

spaces, which are rich in activity and surprise. Innovative use of 
bespoke ceramic tiling, which makes reference to Istanbul’s rich 
architectural heritage, gives a strong aesthetic for the monolithic 

and homogenous forms of the galleries 
while also allowing a more subtle play 
of tone, texture and light. The result 
is a complex, engaging totality that 
changes constantly depending on the 
observer’s position creating a multi-
layered, integrated and interdisciplinary 
public building. The Museum’s varied 
programme offers opportunities to 
foster and create new synergies between 
art forms, while providing a focus for 
physical and intellectual interaction 
and the creation of innovative creative 
communities. ■ 

koç çağdaş sanat müzesi | koç contemporary art museum

8
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24 Ocak January 
7 Nisan April 2013
Haset, Husumet, Rezalet
Envy, Enmity, Embarrassment
küratör curator Emre Baykal
Haset, Husumet, Rezalet, başlıklı 
sergide, on iki sanatçının bu sergi 
için üretilmiş işleri yer aldı, sergi 
kapsamında toplam 7 sanatçı 
konuşması yapıldı. Sergideki 
sanatçılar: Selim Birsel, Hera 
Büyüktaşçıyan, CANAN, Aslı 
Çavuşoğlu, Merve Ertufan & 
Johanna Adebäck, Nilbar Güreş, 
Berat Işık, Şener Özmen, Yusuf 
Sevinçli, Erdem Taşdelen, Hale 
Tenger ve Mahir Yavuz. Haset 
Husumet Rezalet, ARTER’in yeni 
üretimlere destek verme ve  
bu üretimleri sergileyecek bir 
platform oluşturma misyonuna 
uygun olarak gerçekleştirdiği ikinci  
“yeni üretimler” sergisi oldu. 
ARTER’in “yeni üretimler” 
sergilerinin ilki İkinci Sergi 
başlığıyla Kasım 2010 – Mart 2011 
tarihleri arasında gerçekleşmişti. ■

 ■ Bir Vehbi Koç Vakfı projesi olan ARTER, çağdaş sanat 
alanında sürdürülebilir bir üretim ve sergileme altyapısı sunmak 
üzere 2010 yılında açıldı. ARTER, düzenlediği kişisel ve karma 
sergilerle çağdaş sanatın görünürlüğüne katkıda bulunurken, bu 
sergiler kapsamında sanatçılara sunduğu üretim olanaklarıyla 
Türkiye’de eser üretimini desteklemeyi de hedefliyor. ARTER’in 
programına, her bir sergi için özel olarak hazırlanan yayınlar 
eşlik ediyor.

 ■ 2013 yılında düzenlenen sergilerin yanı sıra ARTER 
13. İstanbul Bienali’nin de sergileme alanlarından biri olarak yıl 
boyunca yaklaşık 100.000 izleyici tarafından ziyaret edilmiştir. ■ 

 ■ An initiative of the Vehbi Koç Foundation, ARTER opened 
in 2010 to offer a sustainable infrastructure for producing and 
exhibiting contemporary art. ARTER has been presenting solo 
and group exhibitions with the aim of providing a platform of 
visibility for artistic practices and encouraging production of 
contemporary artworks through the support it provides in the 
context of these exhibitions. ARTER’s programme also features 
publications that accompany each exhibition.

 ■ Next to its own exhibitions, ARTER also acted as one of the 
exhibition spaces for the 13th Istanbul Biennial in 2013, and 
attracted approximately 100,000 visitors throughout the year. ■

Şehi̇rde
Çağdaş Sanat

i̇çi̇n Alan

A Space for
Contemporary Art
in the City

ARTER

2013 Sergiler Exhibitions
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2 Mayıs May – 11 Ağustos 2013
volkan aslan 
Hatırlamayı Unutma Don’t Forget to Remember 
küratör curator  Emre Baykal
ARTER, Mat Collishaw’un sergisiyle eş zamanlı olarak 
Volkan Aslan’ın Hatırlamayı Unutma başlıklı kişisel sergisine 
ev sahipliği yaptı. Volkan Aslan, ARTER’in yeni üretimleri 
destekleme hedefi doğrultusunda gerçekleşen bu sergi için, 
haftanın günlerine dair kişisel ve toplumsal reflekslere ve 
hislere gönderme yapan yedi yeni iş üretti. ■

Running parallel with the Mat Collishaw exhibition, this solo 
exhibition by Volkan Aslan was conceived as a larger installation 
consisting of seven new pieces alluding to personal and social 
reflexes and sentiments about the days of the week. Don’t 
Forget to Remember was realised in line with ARTER’s mission of 
supporting new productions. ■

arter 

2 Mayıs May – 11 Ağustos August 2013
mat collıshaw  
Hayalet Görüntü Afterimage
küratör curator  Başak Doğa Temür
ARTER’de 2 Mayıs–11 Ağustos 2013 tarihleri arasında İngiliz 
sanatçı Mat Collishaw’un Türkiye’deki ilk kişisel sergisinde 
sanatçının 1990’lardan bugüne ürettiği 18 yapıta yer verildi. 
Collishaw’un bu sergi için özel olarak, Vehbi Koç Vakfı 
desteğiyle ürettiği Ödüllü Mahsul başlıklı video yerleştirmesi de 
dünyada ilk kez ARTER’de gösterilmiş  
oldu. ■

British artist Mat Collishaw’s first solo exhibition in Turkey, 
Afterimage brought together 18 works produced since the 1990s, 
and also featured a new video installation by the artist, Prize 
Crop, produced to be premiered at ARTER. ■

A group exhibition comprising 
new productions by artists from 
Turkey, Envy, Enmity, Embarrassment 
featured new works by Selim Birsel, 
Hera Büyüktaşçıyan, CANAN, Aslı 
Çavuşoğlu, Merve Ertufan & Johanna 
Adebäck, Nilbar Güreş, Berat Işık, 
Şener Özmen, Yusuf Sevinçli, Erdem 
Taşdelen, Hale Tenger and Mahir 
Yavuz. After hosted 7 artist talks 
during the period of the exhibition. 
Envy, Enmity, Embarrassment was  
the second exhibition of a series that 
ARTER initiated in November 2010  
as a benchmark event with  
the mission of providing a platform 
for the visibility of artistic practices, 
supporting the production of 
contemporary artworks and 
presenting this production through 
exhibitions. ■



70 | k ü l t ü r

aslı çavuşoğlu  
Taşlar Konuşuyor  
The Stones Talk
küratör curator Özge Ersoy
İşlerinde tarih yazımının 
seçiciliğini ele alan sanatçı, 
Taşlar Konuşuyor ile özellikle 
arkeoloji müzelerinde 
karşılaşılan sınıflandırma 
üzerine kurulu değer sistemini 
sorguluyor; hem objeleri hem 
de izleyiciyi çok sesli bir hikâye 
anlatıcılığına davet ediyor. ■

A critical examination of 
archaeological classifications,  
The Stones Talk exhibition 
challenges the value system 
of established historiography, 
inviting both objects and 
visitors to a more multi-faceted 
narrative. ■

15 Kasım November 2013–12 Ocak January 2014
3 Kişisel Sergi ve Bahane 
3 Solo Exhibition and Bahane

14 Eylül September  
20 Ekim October 2013
ARTER’de 13. İstanbul Bienali sergileri
Hosting the 13th Istanbul Biennial
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve Fulya Erdemci 
küratörlüğünde Anne Ben Barbar mıyım? başlığıyla gerçekleşen  
Bienal sergileri kapsamında ARTER’de 12 sanatçının işleri yer aldı. ■

Organized by the Istanbul Foundation for Culture and Arts,  
the 13th Istanbul Biennial was curated by Fulya Erdemci and titled  
Mom, am I Barbarian? As one of the exhibition venues, ARTER hosted  
various works by 12 artists at the Istanbul Biennial. ■

arter 
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Sarkis
Cage / Ryoanji Yorumu  
Cage / Ryoanji Interpretation
küratör curator  Melih Fereli
Sergide, Türkiye çağdaş sanatının en etkili 
figürlerinden Sarkis’in, John Cage’in  
Ryoanji başlıklı solo flüt eserini yorumladığı 
son dönem yapıtı, sanatçının biri kağıt üzerine 
yağlıboya, diğeri kağıt üzerine suluboya ve neonla 
yorumladığı Ryoanji Zen Bahçesi planlarıyla bir 
arada gösterildi. ■

This exhibition of a late work by Sarkis, one of the 
most influential figures in Turkish contemporary art, 
was inspired by John Cage’s solo flute score Ryoanji. 
The work features Sarkis’ interpretations of the score 
as oil and watercolor paintings with neon.  
The exhibition is accompanied by plans of the original 
Royoanji Zen garden. ■ 

fatma bucak  
Düşüşe Dair Bir Başka Hikâye Daha  
Yet Another Story About The Fall
küratör curator  Başak Doğa Temür
Sanatçının bu sergi için yeni ürettiği video çalışmalarıyla yakın tarihli 
işlerinden bir seçkiyi bir araya getiren Düşüşe Dair Bir Başka Hikâye Daha, 
Fatma Bucak’ın Türkiye’deki ilk kişisel sergisi. ■

Yet Another Story About the Fall is Fatma Bucak’s first solo exhibition in 
Turkey and presents a selection of her recent works alongside a new video 
installation produced especially for this exhibition. ■

Bahane
kurgulayanlar ınıtıated by  İlkay Baliç, İz Öztat
3 Kişisel Sergi ile kavramsal ilişkiler kuran  
Bahane adlı ortak kullanım alanında 
karıştırılabilecek kitaplar, keşfedilebilecek 
videolar, filmler ve belgeseller yer aldı. Mekan 
programı birlikte düşünmeye, tartışmaya ve 
üretmeye yönelik zeminler önermek üzere 
kurgulandı. ■

Conceptually intertwined with ARTER’s 3 Solo 
Exhibitions project, Bahane (lit. pretext, excuse) 
features books to leaf through, videos, films 
and documentaries to explore, in addition to a 
programme with workshops, discussions and talks. ■

arter 
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Bu Toprakların 
Eşsiz Kültür Mirası İçin

Koç Üniversitesi  
Anadolu Medeniyetleri  
Araştırma Merkezi
Koç University  
Research Center for 
Anatolian Civilizations

ANAMED RCAC

For the Research of 
the Unique Cultural Heritage 

of These Lands

 ■ 2005 yılında kurulan Anadolu Medeniyetleri Araştırma 
Merkezi, kısa adıyla AnaMed, Koç Üniversitesi’ne 
bağlı uluslararası bir kültür kurumudur. AnaMed, Koç 
Üniversitesi’nin, Anadolu’nun geçmişi hakkındaki bilimsel 
araştırmaları desteklemek için kurduğu ilk yerel akademik 
araştırma merkezidir. AnaMed, tarih öncesi çağlardan Osmanlı 
İmparatorluğu Dönemi’nin sonuna kadar, Türkiye’nin 
tarihi, sanat tarihi, arkeolojisi ve diğer tüm ilgili disiplinlerin 
araştırılmasını desteklemesinin yanı sıra kültür mirası yönetimi 
ve müzecilik çalışmalarının geliştirilmesi, yaygınlaşması için 
bilimsel platform oluşturur.

 ■ Merkez, Türkiye’den ve diğer ülkelerden, yılda ortalama 
yirmi beş araştırmacıya akademik çalışmalarını desteklemek 
amacıyla doktora ve doktora sonrası bursları sağlar. Yıllık 
sempozyumların yanı sıra Vehbi Koç Vakfı’nın desteğiyle, 
her üç yılda bir gerçekleşen Uluslararası Sevgi Gönül Bizans 
Araştırmaları Sempozyumu’nu organize eder. Ayrıca, 
sempozyum ve sergi çalışmalarını kalıcı hale getirmek, 
daha yaygın biçimde kamuoyuyla paylaşabilmek için Koç 
Üniversitesi Yayınları’yla birlikte yayınlar hazırlar. ■

 ■ Founded in 2005, the Research Center for Anatolian 
Civilizations, or RCAC, is an international cultural institution of 
Koç University. The RCAC is the first local academic research 
center founded by Koç University in order to support scholarly 
research on Anatolia’s past. The Center constitutes a scholarly 
platform supporting research on Turkey’s history, art history, 
archaeology and other related disciplines from prehistory to 
the end of the Ottoman Empire as well as developing and 
promoting cultural heritage management and museum studies.

 ■ The Center grants fellowships to approximately twenty five 
researchers each year, supporting the work of doctoral students 
and postdoctoral scholars from Turkey and other countries. 
In addition to an annual symposium, the Center organizes 
the triennial International Sevgi Gönül Byzantine Studies 
Symposium with the support of the Vehbi Koç Foundation. 
Moreover, the RCAC publishes books in collaboration with 
the Koç University Press to produce permanent records of 
symposia and exhibitions. ■
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2013 Önemli Gelişmeler
2013 Important Developments

 ■ Bu yılda da önde gelen araştırma merkezleri 
ile yeni işbirlikleri oluşturma çabaları devam 
etmiş ve Floransa’da bulunan Harvard 
Üniversitesi’ne bağlı olan İtalyan Rönesans 
Çalışmaları Araştırma Merkezi ve Max-Planck 
Enstitüsü’ne bağlı Sanat Tarihi Enstitüsü ile 
ortak burs anlaşması sağlanmıştır.

 ■ Günümüzün önde gelen Bizans sanat 
tarihçileri Eunice Dauterman Maguire ve 
Henry Maguire Bizans sanatı ve mimarisini 
temel alan kişisel kitap koleksiyonlarını 
Koç Üniversitesi AnaMed Kütüphanesi’ne 
bağışlamıştır. Maguire çiftinin 2200 yayından 
oluşan ve aralarında nadir kitapların da 
bulunduğu cömert bağışı, AnaMed ve Bizans 
İmparatorluğu’nun eski başkenti İstanbul’da 
yürütülen Bizans çalışmalarına büyük katkıda 
bulunmaktadır.

 ■ Daha önce 2007 ve 2010 yıllarında 
Vehbi Koç Vakfı tarafından düzenlenen 
Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları 
Sempozyumu’nun üçüncüsü ilk kez VKV’nin 
desteğiyle AnaMed tarafından organize 

1 anamed kütüphanesi lıbrary

2 yenikapı'daki arkeolojik kazı alanına ziyaret

visit to excavation area at yenikapi

2

1
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edilmiştir. Sempozyum kapsamında, son 
bulguların merakla beklendiği Yenikapı 
kazılarını anlatan sergi “Saklı Limandan 
Hikâyeler: Yenikapı’nın Batıkları”, 
İstanbul Arkeoloji Müzeleri işbirliğinde 
gerçekleştirilmiştir.

 ■ 2013/2014 döneminde toplam 34 
bursiyer kabul edilerek, enstitütün 
kuruluşundan bu yana toplam 159 yerli 
ve yabancı doktora ve doktora sonrası 
bursiyer çalışmaları desteklenmiştir. 2013 
yılı içerisinde 2 sempozyum, 4 sergi ve 7 
bursiyer mini sempozyumu düzenlenmiş; 
Koç Üniversitesi Yayınları işbirliğinde 4 
yeni kitap yayımlanmıştır. ■

 ■ This year, efforts continued to form new 
international collaborations with research 
centers and joint fellowship agreements 
were signed with Harvard University’s 
Center for Italian Renaissance Studies 
at Villa I Tatti and the Kunsthistorisches 
Institut in Florence (Max-Planck-Institut).

 ■ The book collection centering on 
Byzantine art and architecture is 
donated to the Koç University’s RCAC 
by noted Byzantine art historians Eunice 
Dauterman Maguire v Henry Maguire. 
The generous donation of Maguires’, 
comprised of 2200 publications including 
rare books, contributes greatly to the 
study of Byzantium at the RCAC and in 
the erstwhile capital of the Byzantine 
Empire itself.

 ■ The Third International Sevgi Gönül 
Byzantine Studies Symposium was 
organized by the RCAC with the support 
of Vehbi Koç Foundation. Within the 
scope of the symposium, eagerly expected 
recent findings of Yenikapı Excavations 
are displayed in the exhibition “Stories 
from the Hidden Harbor: Yenikapı 
Shipwrecks” that was held in cooperation 
with the Istanbul Archaeological 
Museums.

 ■ 34 new fellows were accepted in the 
2013/2014 period, bringing the total 
number of local and foreign doctoral 
and post-doctoral fellowships supported 
by RCAC to 159 since the Center’s 
foundation in 2005. Main activities 
included 2 symposia, 4 exhibitions and 7 
mini-symposia by fellows. 4 new books 
were published this year in collaboration 
with Koç University Publications. ■

konferans conference 

Prof. Marc Waelkens 
University of Leuven 
Sagalassos Arkeolojik 
Araştırma Projesi 
Başkanı  
Director of the Sagalassos 
Archaelogical Research 
Project 
Sagalassos 1986-2012: 
26 Yıldır Yürütülen 
Araştırmalarda Öne 
Çıkan Bulgular  
Sagalassos 1986-2012: 
Highlights of 26 Years  
of Research

Prof. Jeroen Poblome  
University of Leuven 
Sagalassos Arkeolojik 
Araştırma Projesi  
Başkan Vekili  
 Ass. Director of the 
Sagalassos Archaelogical 
Research Project 
Antik Sagalassos’taki 
Maddi Kültür 
Buluntuları Üzerinde 
Yürütülen Çalışmaların 
Ana Temaları 
Themes from the 
Study of Material 
Culture Found 
at Ancient Sagalassos

Mart March

09

etkinlikler events

The Last Romans 
Son Romalılar
yönetmenler dIrectors 
Philippe Axell 
Marco Visalberghi

Nisan April
Mayıs May10

30

belgesel gösterimi
documentary 
screenings

4-5-6 saklı limandan hikâyeler: 
yenikapı’nın batıkları  
stories from the hidden harbor: 
yenikapı shipwrecks 

4

5 6

anamed | rcac
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anamed yıllık sempozyumu 
anamed annual symposIum 

Konut Palimpsesti: Roma, Geç 
Antik, Bizans ve Erken İslam 
Dönemlerinde Yaşam Kalıplarını 
Yeniden Değerlendirmek 
The Palimpsest of the House: 
Re-assessing Roman, Late 
Antique, Byzantine and Early 
Islamic Living Patterns

sergi exhIbItIon 

Bir Başkentin Suyolları 
Waters for a Capital

sergi exhIbItIon 

Tarihi Hayallemek: Sagalassos. 
Kazı Fotoğrafçılığının 
Arkeolojisi 
(In) Site Sagalassos: The 
Archaeology of Excavation 
Photography

sergi exhIbItIon 

Artamonoff: Bizans İstanbul’u 
İmgeleri, 1930-1947 
Artamonoff: Picturing Byzantine 
Istanbul, 1930-1947 
küratör curator 
Günder Varinlioğlu AnaMed 
2012-2013 Bursiyeri Scholar

sergi exhIbItIon 

Robertson, Osmanlı 
Başkentinde Fotoğrafçı ve 
Hakkâk 
Robertson, Photographer 
and Engraver in the Ottoman 
Capital 
küratör curator 
Bahattin Öztuncay

Kasım November 2012
Aralık December 201330

01

Kasım November 2012
Şubat February 201309

18

Mart March 2013
Haziran June 201309

10

Haziran June 2013
Kasım November 201326

21 

Kasım November 2013
Aralık December 201326

21 

sempozyum ve sergiler
symposia and exhibitions

7 bir başkentin  
suyolları waters for  
a capital 
8 tarihi hayallemek: 
sagalassos. kazı 
fotoğrafçılığının 
arkeolojisi (in) site 
sagalassos. the archaeology 
of excavation photography
9-10-11 artamonoff:  
bizans istanbul’u imgeleri, 
1930-1947  
artamonoff: picturing 
byzantine istanbul,  
1930-1947 
12-13 robertson,  
osmanlı başkentinde 
fotoğrafçı ve hakkâk 
robertson,  
photographer and engraver 
in the ottoman capital

7

10

11

8

9

12

13

anamed | rcac
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Geçiş Dönemindeki Krallıklar ve İmparatorluklar 
Kingdoms and Empires in Transition
yorumcu commentator 
Aslı Özyar, Boğaziçi University

Doğu Akdeniz Ekonomilerine  
Uzun Vadeli Bir Bakış
Eastern Mediterranean Economies Over  
the Longue Durée
yorumcu commentator 
Seven Ağır, METU

Azizler ve Âlimler: Geç Ortaçağ ve Erken Modern 
Kültürlerde Bilginin Aktarımı 
Mystics, Scholars, and Scientists: Transmission of 
Knowledge in Late Medieval and Early Modern Literate 
Cultures
yorumcu commentator 
Derin Terzioğlu, Boğaziçi University

İlişkisellik: Taktikler ve Etkiler
Connectivity: Strategies and Impacts
yorumcu commentator 
Çiğdem Kafesçioğlu, Boğaziçi University

Gölgelerin Dışından:  Anadolu’da Tunç Çağlarından 
Bizans Çağına kadar kimlikler ve bağlantıları 
aydınlatmaya yönelik çalışmalar 
Out of the Shadows: Illuminating identities and 
connectivity in Anatolia from the Bronze Age to the 
Byzantine Empire 
yorumcu commentator 
Carolyn Aslan, Koç University

Olgular ve Kurgular: 17. Yüzyıl Osmanlı Elyazmaları 
Üzerine Okumalar
Facts and Fictions: Reading 17th Century Ottoman 
Manuscripts
yorumcu commentator 
Cemal Kafadar, Harvard University

Kültürel Miras,  
Arkeoloji ve Devlet Politikaları 
Cultural Heritage, Archaeology and State Policies 
yorumcu commentator 
Nuran Zeren Gülersoy, Istanbul Technical University

Mart March

01

15

29

Nisan April

05

19

Mayıs May

03

17

anamed bursiyerlerinin
mini-sempozyumları
mini-symposia by rcac fellows

Bizans Sarayı:  
İktidar ve Kültür Kaynağı 
(The Byzantine Palace: 
 Source of Power and Culture)
derleyenler edItors 
Ayla Ödekan, Nevra 
Necipoğlu, Engin Akyürek
çeviren translatIon 
Nina Ergin

Artamonoff: Bizans İstanbul’u 
İmgeleri, 1930-1947 
(Artamonoff: Picturing Byzantine 
Istanbul, 1930-1947)
derleyenler edItors 
Günder Varinlioğlu
çeviren translatIon 
Hayrullah Doğan

Saklı Limandan Hikayeler: 
Yenikapı’nın Batıkları 
(Stories from the Hidden Harbor: 
The Shipwrecks of Yenikapi)
derleyenler edItors 
Zeynep Kızıltan, Gülbahar Baran 
Çelik
çeviren translatIon  
Barış Cezar, Emrah Güler

Bizanslı Ustalar – Latin Patronlar  
Kuşadası Yakınındaki Kadıkalesi 
Kazıları Işığında Anaia Ticari 
Üretiminden Yansımalar
(Byzantine Craftsmen – Latin 
Patrons  
Reflections from the Anaian 
Commercial Production in the Light 
of the Excavations at Kadıkalesi 
nearby Kuşadası)
yazar edItor 
Zeynep Mercangöz 
çeviren translatIon  
Suat Başar Çağlan

Robertson, Osmanlı Başkentinde 
Fotoğrafçı ve Hakkâk 
(Robertson, Photographer and 
Engraver in the Ottoman Capital)
derleyen edItor 
Bahattin Öztuncay
çeviren translatIon  
Robert Bragner, Mary P.

yayınlar
publications

anamed | rcac
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 ■ Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma 
Enstitüsü (AKMED); öncelikle Antalya ve çevresinin 
tarihi, arkeolojik, etnografik ve kültürel değerlerinin 
araştırılması, belgelenmesi, korunması ve onarılması, 
ayrıca bölgenin tüm Akdeniz kıyılarıyla olan tarihi 
ilişkilerini yorumlamaya yönelik bilimsel çalışmalara ve 
araştırmalara destek olmak için kurulmuştur. Kültürel 
ve sanatsal etkinliklerle yaşayan bir enstitü olarak 
bilim, kültür ve sanata katkıda bulunmak da kuruluş 
amaçlarındandır. ■

 ■ The Vehbi Koç Foundation’s Suna & İnan Kıraç 
Research Institute on Mediterranean Civilizations 
(AKMED) is an international cultural institution 
chartered to encourage and support researchers to 
study, document, protect, and restore the historical, 
archaeological, ethnographical and cultural assets of 
Antalya and her environs, and to elucidate the region’s 
deep-rooted relations with the Mediterranean region. 
The Institute’s cultural and art events aim to contribute 
towards science, culture and art in general. ■

Antalya’da
bir Kültür Elçisi

An Ambassador 
of Culture in Antalya

Suna-İnan Kıraç  
Akdeniz Medeniyetleri  

Araştırma Enstitüsü  

ve Kaleiçi Müzesi

The Suna-İnan Kıraç  
Research Institute 
on Mediterranean Civilizations  

and Kaleiçi Museum
AKMED
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1-2 akmed ana giriş kapısı maın entrance

3-4 kaleiçi müzesi kaleiçi museum

1

3

2

4

Akmed Tarihçesi
Akmed History

 ■ Tümüyle Arkeolojik ve Kentsel Sit olarak koruma altına alınmış olan 
Antalya - Kaleiçi’nde, bir yapı adası üzerinde yer alan iki eski binanın, 
Suna ve İnan Kıraç tarafından satın alınıp 1993-1995 yılları arasında 
onarılmasından sonra kurulmuş ve 18 Mayıs 1996 tarihinde kapılarını 
bilim, kültür ve sanat dünyasının hizmetine açmıştır. Sonraları, bunların 
bitişiğindeki bir diğer eski eser niteliğindeki evin de onarılarak 1999 yılında 
hizmete sokulmasıyla birlikte büyük bir yapı kompleksine dönüşmüştür. ■

 ■ The Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations 
was inaugurated on 18 May 1996 after the restorations of two buildings 
acquired by Suna and İnan Kıraç and situated on an insula in Antalya’s Old 
City, Kaleiçi, an area under protection as an “archaeological and urban 
asset”, were completed. Later in 1999 it became a larger complex with the 
integration of a restored adjacent old mansion of historic value. ■
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2013’te
başlıca gelişmeler
developments
in 2013

1042   AKMED 
kütüphanesine yeni 
yayın girişi  
Entry of new 
publications to the 
AKMED library  

Kütüphane mevcutu 
23.190’a ulaşmıştır  

The library totals 23,190 
publications

 680 Kütüphaneden 
yararlanan yerli-
yabancı araştırmacı 
Local and foreign 
researchers using the 
library

 20 Kültürel etkinlikler 
Cultural events  

16 konferans,  
1 sempozyum, 2 sergi,  
1 kitap tanıtımı  
16 conferences,  
1 symposIum, 
2 exhibitions, 1 book 
promotion

 20 Kazı/yüzey araştırması 
vb. proje desteği 
Project support for 
excavations/surface 
digs etc.

 17 Burs desteği 
Scholarship support  

5 doktora, 7 yüksek 
lisans, 5 lisans  

5 phd, 7 ma, 5 ba

 4200 Etkinliklerde toplam 
katılımcı sayısı 
Total participants - 
cultural events

 5000 Suna-İnan Kıraç Kaleiçi 
Müzesi ziyaretçi sayısı 
Total visitors - Suna-
İnan Kıraç Kaleiçi 
Museum

ADALYA XVI-2013 
Bilimsel süreli AKMED 
yayını 
Periodic scientific AKMED 
journal

ANMED 11-2013  
Bilimsel süreli AKMED 
yayını 
Periodic scientific AKMED 
journal

Lykia ve Pamphylia Kökenli 
Roma Senatörleri 
(Roman Senators from Lycia 
and Pamphylia)

Strukturen Lykischer 
Residenzstädte im  
Vergleich zu Älteren 
Städten des Vorderen 
Orients (Lykia’daki  
Yönetsel Merkezi Kentlerin  
Ön Asya’nın Erken Kentleri  
ile Karşılaştırılması) 
(The Structures of Lycian 
Cities in Comparison  
to Older Cities of Near Asia)

2013’te Yeni Yayınlar
2013 New Publications

5-6 akmed arşivi ve kütüphanesi 
archıve and lıbrary 

7 oditoryum  
audıtorıum 

8 etnografya sergisi  
etnographıc exhıbıtıon

7

8

6

5
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konferans conference  

Süleyman Bulut  
Yeni Verilerin Işığında 
Myra Tiyatrosu 
The Myra Theater in the 
Light of New Data

konferans conference  

Süleyman Bulut  
Balıkesir, Antandros 
Antik Kenti Kazıları 
Antique City Excavations 
at Balıkesir, Antandros

konferans conference  

Tuncay Neyişçi  
Antalya: Altı da Su,  
Üstü de Su 
Antalya: Water Above, 
Water Below

sempozyum symposıum  

Birinci Uluslararası 
Anadolu Para Tarihi ve 
Nümizmatik Kongresi 
First International 
Congress On Anatolian 
Monetary History And 
Numismatics

konferans conference  

Sait Başaran  
Enez, Aionos Antik 
Kenti Kazı Çalışmaları 
Üzerine Genel Bir 
Değerlendirme 
A General Evaluation 
of the Antique City 
Excavations at Enez, 
Aionos

konferans conference  

Abdurrahman 
Uzunaslan  
Gladyatörler: Arenanın 
Tutsak Savaşçıları 
Gladiators: The Captive 
Warriors of the Arena

Ocak January

12

19

Şubat February

02

25
↑ ↓

28

Mart March

23

30

2013 akmed etkinlikleri
events

konferans conference  

Sümer Atasoy  
Türkiye’nin Karadeniz 
Kıyılarındaki Yeni 
Arkeolojik Kazılar, 
Araştırmalar 
Research on New 
Archaeological 
Excavations on  
Turkey’s Black Sea  
Coast

konferans conference  

Süleyman Bulut  
Balıkesir,  Antandros 
Antik Kenti Kazıları 
Antique City  
Excavations at Balıkesir,  
Antandros

bir yönetmen  
bir belgesel  
one dIrector  
one documentary 

Ömer Asan  
Kardeş Nereye ? 
Mübadele 
Where to Brother?  
The Population  
Exchange

konferans conference  
Sencer Şahin  
Roma Çağı Likya  
Yol Sistemleri ve 
Sorunları 
Lycian Road Systems  
and Their Problems 
During the Roman  
Period

konferans conference  
Nevzat Çevik  
Yeni Dünyada  
Müzecilik 
The Antique City 
Museology in  
the New World

Nisan April

12

20

Mayıs May

04

18

konferans conference  

Remzi Yağcı  
Mersin, Soli 
Pompeiopolis Antik 
Kenti Kazı ve Onarım 
Çalışmaları:  
1999-2012 
The Antique City 
Excavations and 
Restorations at Mersin, 
Soli Pompeiopolis: 
1999-2012

konferans conference  

İdris Bostan  
Piri Reis ve ‘Yeni Dünya’ 
Haritası 
Piri Reis and the Map of 
the ‘New World’

sergi exhIbItIon  
Sencer Şahin  
Piri Reis Haritaları ve 
Antalya 
Piri Reis Maps and Antalya

sergi exhIbItIon  

Eski Antalya: Gravürden 
Tuvale Yansımalar Old 
Antalya: Engravings 
Reflected on Canvas 
antalya expo center, 

yapex constructıon  

and restoratıon faır

20

Ekim October

26

yurtdışı  
kitap tanıtımı 
book promotıon  
abroad

Jürgen Borchhardt - 
Erika Bleibtreu  
Strukturen Lykischer 
Residenzstädte im 
Vergleich zu Älteren 
Städten des Vorderen 
Orients, AKMED 
Viyana Avusturya 
Bilimler Akademisi 
The Austrian Science 
Academie in Vienna

konferans conference  

Sencer Şahin  
Roma Çağı Likya Yol 
Sistemleri ve Sorunları 
Lycian Road Systems and 
Their Problems During 
the Roman Period

konferans conference  

Marianna Yerasimos  
Evliya Çelebi’nin 
Akdeniz Yolculuğu: 
Fethiye’den Adana’ya 
Yollar, Şehirler, Kaleler ve 
Yiyecekler 
The Mediterranean 
Travels of Evliya Chelebi: 
Roads, Cities, Fortresses 
and Foods from Fethiye to 
Adana

konferans conference  

Burhan Varkıvanç  
Bir Dünya Kültür Mirası: 
Ksanthos 
Xanthos: A World 
Cultural Heritage

konferans conference  

A. Harun Özdaş  
Akdeniz’in Kayıp Denizi 
The Lost Sea of the 
Mediterranean

Kasım November

06

16

30

Aralık December

07

21
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Yeni Gelişmeler New Developments

 ■ 2013 yılında  25. yılını tamamlayan Sadberk Hanım Müzesi 
Arkeoloji Bölümü, bu vesile ile koleksiyonları arasından seçtiği 
ve yapılmış oldukları dönemlere ışık tutan 150 adet seçkin 
taşınabilir kültür varlığını, “Kadim Çağlardan İzler” adlı yeni 
bir sergiyle bir araya getirerek kuruluş yıl dönümünü kutladı. 
Sergide yer alan eserler, Sadberk Hanım Müzesi Arkeoloji 
Bölümü koleksiyonunun kronolojik bütünlüğünü en iyi şekilde 
yansıtmak üzere seçilmiştir. 

 ■ 2013 yılında ayrıca Sadberk Hanım Müzesi’nde “Haydi 
Müzeye!” adlı Müzede Eğitim Projesi’nin çalışmaları 
tamamlandı. İlköğretim çağındaki çocuklar için hazırlanan 
eğitim projesinde müzenin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerini 
tanıtan aktivite kitapçıklarının yanı sıra öğretmenlere rehberlik 
edecek bir öğretmen kitapçığı bulunuyor.  

 ■ Sadberk Hanım Müzesi 2013’te yaklaşık 16.000 ziyaretçi 
ağırlamıştır. ■

 ■ 2013 marked the 25th anniversary of the Sadberk Hanım 
Museum’s Archaeological Section, and an exhibition was 
staged to commemorate this event. Titled Traces of Ancient 
Ages, the exhibition consists of 150 select archaeological 
artifacts and is designed to display the full chronological 
scope of the Sadberk Hanım Museum’s archaeological 
collections. 

 ■ The Sadberk Hanım Museum’s Let’s Go to the Museum! 
project, marked another significant new development in 2013. 
The project consists of a series of educational booklets for 
primary school-aged children that introduce the Museum’s 
archeological and art history collections through a number 
of entertaining activities. The series is accompanied by a 
teacher’s guide book.

 ■ In 2013, the Sadberk Hanım Museum welcomed about 
16,000 visitors. ■

Tarihi Keşfetmek
Discovering History

Sadberk Hanım Müzesi

Sadberk Hanım Museum
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VKV Sadberk Hanım Müzesi Tarihçesi
History of the Sadberk HanımMuseum
 ■ Türkiye’nin ilk özel müzesi olan Sadberk Hanım 

Müzesi, 14 Ekim 1980 tarihinde kuruldu. Sadberk 
Koç’un Türk ve İslam eserlerini bir araya getirmesi 
ile oluşan koleksiyon zaman içerisinde hibe veya 
satın alma yoluyla müze envanterine giren eserlerle 
birlikte zenginleşmiştir. 1983 yılında satın alınan 
Hüseyin Kocabaş Koleksiyonu ile müze envanterine 
arkeolojik eserler de dahil edilmiştir. Türk ve İslam 
eserleri, Büyükdere’de 19. yüzyıl sonlarında inşa 
edilmiş olan ‘Azaryan Yalısı’nda; bugün yaklaşık 
7.000’e yakın eserden oluşan Arkeoloji Bölümü ise bu 
yalının bitişiğinde yer alan ve 1988‘te ziyarete açılan 
‘Sevgi Gönül Binası’nda sergilenmeye başlamıştır. ■

 ■ Founded on 14 October 1980, the Sadberk Hanım 
Museum is Turkey’s first private museum. Its art 
history collection initially consisted of the late 
Sadberk Koç’s private collection of Turkish and 
Islamic art, which was later enriched and enlarged 
through new acquisitions and donations. With the 
acquisition of the Hüseyin Kocabaş collection in 
1983, the Museum’s inventory started to include 
archaeological artifacts. The Turkish and Islamic 
Art collections are housed in the so-called ‘Azaryan 
Mansion’ in Büyükdere, while the Archaeological 
collections, consisting today of about 7,000 artifacts, 
are housed in the adjacent ‘Sevgi Gönül’ building, 
opened to the public in 1988. ■

El Emeği Göz Nuru  
Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan Osmanlı 
İşlemeleri
Skill of the Hand, Delight of the Eye 
The Sadberk Hanım Museum Collection of 
Ottoman Embroideries
Sergi Katalogu Exhibition Catalogue 
İdil Zanbak, Hülya Bilgi

Kadim Çağlardan İzler  
Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonu
Traces of Ancient Times 
The Sadberk Hanım Museum Collection 
Sergi Katalogu Exhibition Catalogue 
Senem Özden Gerçeker, Deniz Uygun 

Geleneksel Bakır Kaplar
Semahat ve Nusret Arsel Koleksiyonu
Traditional Copperware 
The Semahat and Nusret Arsel Collection
Sümer Atasoy

yayınlar publıcatıons
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El Emeği Göz Nuru: Osmanlı İşlemeleri 
Skill of the Hand, Delight of the Eye: 
Ottoman Embroideries
Uzun soluklu bir hazırlık süreci 
gerektiren bu sergi için Sadberk Hanım 
Müzesi tekstil koleksiyonundaki 
yaklaşık 2000 eser arasından, 
işlemelerin zenginliğini ve çeşitliliğini 
gösteren farklı tür ve teknikte işlenmiş 
167 adet eser titizlikle seçilmiştir. 
Gerek sergi gerekse katalog bu 
konuya merakı olanlardan büyük ilgi 
görmüştür.

Selected from the Sadberk Hanım 
Museum’s extensive textile collections 
of over 2000 artifacts, the exhibition 
consisted of 167 of the best 
embroidery examples that beautifully 
demonstrate the rich diversity of 
Ottoman era embroideries. Both the 
exhibition itself and the exhibition 
catalogue attracted much attention 
from the interested public.

Kadim Çağlardan İzler:  
Çağlar Boyu Arkeoloji Eserleri 
Traces of Ancient Times: Archaeological 
Artifacts Throughout the Ages
Sadberk Hanım Müzesi Arkeoloji 
Bölümü koleksiyonunun kronolojik 
bütünlüğünü en iyi şekilde yansıtmak 
üzere derlenen sergide: Geç Neolitik ve 
Erken Kalkolitik Çağ; Erken, Orta ve Geç 
Tunç Çağı, Demir Çağı, Arkaik ve Klasik 
Dönem, Hellenistik Dönem, Roma 
Dönemi ve Ortaçağ Bizans Dönemi ile 
ilgili arkeolojik eserler sunuluyor.

The exhibition was curated to best exhibit 
the chronological scope of the Sadberk 
Hanım Museum’s Archaeological Section, 
and includes choice artifacts from the Late 
Neolithic and Early Chalcolithic Ages; the 
Early, Middle and Late Bronze Ages; the 
Archaic, Classical, Hellenistic and Roman 
periods of the Iron Age, as well as the 
Byzantine period of the Middle Ages. 

Aralık December 2012
Ağustos August 201307

25

Aralık December 2013
Mayıs May 201406

25

sergiler exhıbıtıons

Haydi Müzeye! Eğitim Projesi 
Let’s Go to the Museum! Educational Project
Sadberk Hanım Müzesi tarafından hazırlanan ve çocukları eğlenceli 
oyunlarla müze ziyaretine özendirmeyi amaçlayan Haydi Müzeye! 
kitapçıkları ilk etapta Vehbi Koç Vakfı tarafından Türkiye’nin 
çeşitli illerinde yaptırılan ilköğretim okullarına dağıtılacak. Bu pilot 
uygulamadan sonra, projenin diğer devlet okulları için de yaygınlaştırılması 
düşünülmektedir. 

 ■ This educational project encompasses a series of booklets, aimed at 
motivating children to visit the museum through a series of entertaining 
games. The booklets will be  distributed by the Vehbi Koç Foundation 
among various primary schools it has built across Turkey in a pilot scheme. A 
nationwide distribution of this project is under consideration.  

Matematik Saati Projesi 
Mathematics Hour Project

2012 yılında başlatılan Matematik Saati projesi 2013-2014 eğitim yılında da 
sürdürüldü. Projede 3.- 4. ve 5. sınıf öğrencileri hem matematik bilgilerini 
kullanıyorlar hem de müzede sergilenen eserler hakkında bilgileniyorlar.

First launched in 2012, the Mathematics Hour project entered its second year 
during the 2013-2014 academic period. The project is designed for 3rd, 4th and 5th 
graders, informing them of the museum’s collections while getting them to use 
mathematics skills. 

projeler projects
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Ankara’nın Benzersi̇z
Tari̇h Merkezi̇

A Unique History Center 
in Ankara

 ■ Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi (VEKAM), 
Keçiören’de, kentin ayakta kalan son örneklerinden, Vehbi 
Koç’a ait bağ evinde faaliyet göstermektedir. Bugün I. Derecede 
Korunması Gerekli Kültür Varlığı statüsünde olan ve Vehbi 
Koç’un kütüphanesini ve kişisel belgelerini muhafaza eden bağ 
evi, 1923 yılında Mareşal Fevzi Çakmak’tan satın alınmış ve 
uzun yıllar Koç Ailesi’nin yazlık konutu olarak kullanılmıştır. 

 ■ 1992 -1993 yıllarında restore edilen bağ evi, 1994 yılında Vehbi 
Koç Vakfı’na bağlanarak Ankara üzerine akademik çalışmalar 
yapmak, Ankara’ya dair her türlü bilgi ve belgeyi derleyerek 
araştırmacılara sunmak amacıyla hizmete açılmıştır.

 ■ VEKAM 2013’te yaklaşık 2.000 ziyaretçi ağırlamıştır. 
 ■ VEKAM 2014 yılı itibariyle Koç Üniversitesi bünyesinde 

faaliyetlerine devam edecektir. ■

 ■ The Vehbi Koç and Ankara Research Center (VEKAM) is 
situated in an orchard house in Ankara’s Keçiören district, one of 
the last remaining orchard houses in the city. Today a first degree 
cultural heritage site, the orchard house, purchased from Field 
Marshal Fevzi Çakmak in 1923 was used for many years as the 
Koç family’s summer residence, and preserves Vehbi Koç’s library 
and personal documents. 

 ■ The center was renovated during 1992–1993 for use by the 
Vehbi Koç Foundation. VEKAM was formally inaugurated in 
1994 with the aim of facilitating academic research into the 
cultural history of Ankara and its environs. 

 ■ In 2013, VEKAM welcomed about 2,000 guests. 
 ■ From February 2014 onwards, VEKAM will operate under Koç 

University and continue to support research on Ankara and its 
history. ■

Vehbi Koç ve Ankara 
Araştırmaları Merkezi 

The Vehbi̇ Koç and Ankara 
Research Center

VEKAM
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Ankara Araştırmaları Dergisi 
Journal of Ankara Studies
Ankara konulu araştırmalar için ilk hakemli dergi 
olan VEKAM Ankara Araştırmaları Dergisi Haziran 
2013‘te yayın hayatına başladı. Ankara’yı ve çevresini 
merkez alan ve bilimsel yöntemlerle yeni veriler 
ortaya koyan disiplinlerarası çalışmalara akademik 
bir zemin oluşturmak, bu çalışmaları kamuoyuna 
duyurmak ve desteklemek amacını taşıyan dergi, yılda 
iki kez Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. 
Ankara Araştırma Dergisi’nde özgün araştırma 
makalelerine ve görüş yazılarına yer verilmektedir. ■

This new initiative by VEKAM launched in June 2013 is 
the first interdisciplinary and peer-reviewed journal on 
Ankara and its environs. The Journal of Ankara Studies 
aims to provide a scientific platform for academic 
research and new findings on Ankara and its environs, 
and to support and communicate this research to the 
wider public. The Journal is published bi-annually, and 
features articles on original research and opinion in 
Turkish and English. ■

davet receptIon 

Dünya Kadınlar Günü 
International Women’s Day

sergi exhIbItIon 

5 Ankara 
5 Ankaras

davet receptIon  

Ankara Araşırmaları Dergisi Tanıtımı 
Journal of Ankara Studies Reception

atölye çalışması  
workshop

Ankara Bağ Evleri ve Sosyal Hayat 
Ankara Orchard Houses and Community Life
Çağdaş Drama Derneği işbirliğinde
In collaboration with the Contemporary Theater 
Group

sergi exhIbItIon  

Kur(t)uluş.1923 
Koleksiyoncular Derneği işbirliğinde
in collaboration with the Collectors’ Society

Mart Mart

08

12

Haziran  June

22

Temmuz  July

05

Ekim October

26

Cumhuriyet’i O’nu,  
O Cumhuriyet’ini Büyüttü… 
Vehbi Koç (1901-1996) 
A son and a Pioneer of the Republic… 
Vehbi Koç (1901-1996)

Ankara Araştırmaları Dergisi,  
sayı no. 1 
Journal of Ankara Studies  
Issue no. 1

Ankara Araştırmaları Dergisi,  
sayı no. 2 
Journal of Ankara Studies  
Issue no. 2
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Ankara’da  
1930 – 1980 Yılları Arası  
Sivil Mimari Kültür Mirası  
Araştırma, Belgeleme ve  
Koruma Ölçütleri
Research, Documentation  
and Conservation Criteria for  
Ankara’s 1930-1980  
Civil Architectural Heritage
Başkent Üniversitesi  bünyesinde VEKAM 
işbirliğiyle yürütülen ve TÜBİTAK 
tarafından desteklenen proje; sivil 
mimarlık yapıları için bir araştırma, 
belgeleme ve bu yapıların korunmasına 
yönelik ölçüt geliştirerek; mimari kültür 
mirasını koruma kavramının kapsamını 
geliştirmeyi ve bu yolla sivil mimari bellek 
oluşumunu sağlamayı amaçlamaktadır. ■

This project is conducted by Başkent 
University in cooperation with VEKAM 
and supported by the Scientific and 
Technological Research Council of Turkey. 
It aims to broaden the scope of what is 
considered ‘architectural heritage’ and 
contribute to the preservation of the city’s 
civil architecture through the definition of 
criteria for research, documentation and 
conservation. ■

LoCloud Projesi
LoCloud Project
LoCloud , Avrupa Birliği CIP ICT-PSP 
programı tarafından finanse edilen ve 
Avrupa’daki kültürel kuruluşların da 
katkısıyla 4 milyon yeni dijital kaydı 
‘Europeana’ bulut teknolojisi aracılığıyla 
erişilebilir kılmayı amaçlayan bir Avrupa 
Birliği projesidir. Ulusal koordinatörlüğü 
Hacettepe Üniversitesi tarafından 
yürütülen projede VEKAM fotoğraf, 
kartpostal ve haritalarıyla yer alarak 
Türkiye’de bu projeye katılan ilk kurum 
olacak. ■

LoCloud is a Best Practice Network co-
funded under the CIP ICT-PSP programme 
of the European Commission which will 
enrich ‘Europeana’ cloud content by 
adding over 4 million digitized items 
from European cultural institutions. In 
Turkey, the project is coordinated by 
Hacettepe University, and VEKAM will be 
the first Turkish institution to take part 
in this project, contributing its records, 
photographs, postcards and maps. ■

Beş Ankara Projesi 
Five Ankaras Project 
31 Mart March – 05 Mayıs May 2013

Ankara’nın beş ayrı tarihsel dönemi, dönemlerle ilişkili beş farklı 
mekanda VEKAM ve Açık Atölye işbirliği ile hazırlanan “Beş Ankara 
Projesi” ile gerçekleşti. Proje kapsamında beş hafta süren atölye 
çalışmalarıyla,  kentin sahip olduğu değerlerin içselleştirilmesi 
amaçlandı ■

Organized in collaboration with the theater group Açık Atölye 
Ankara, the project captured five historical periods of Ankara through 
workshops held at five different historical spots during five weeks 
The project aimed to highlight the values of the city. ■

Cumhuriyet Kurulurken  
Ankara’da Çocuk Olmak
Being a Child in Ankara  
during the Foundation Years of the Republic
18 Kasım November 2012 - 30 Mayıs May 2013 
Çocuk Müzeleri işbirliğiyle hazırlanan proje, Keçiören İlçesi’nde 
bulunan 10-12 yaş grubu öğrencilerin drama yöntemi ile  
Cumhuriyetimizin kurulma aşamasında (1920-1923) Ankara’da 
kültürel yaşam konusunda bilgi edinmeleri amaçlamıştır. Proje 
kapsamında toplam 100 öğrenciye eğitim verilmiştir. ■

Organized in collaboration with the Children’s Museum in Ankara, 
children from the Keçiören district aged 10-12 were engaged in a 
theater production to recreate the cultural life in Ankara during the 
founding years of the Turkish Republic (1920-1923). ■

Gölcük’te Kültür 
ve Sanatın Tüm Renkleri 
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All the Colors 
of Art and Culture

Gölcük’te Kültür 
ve Sanatın Tüm Renkleri 

 ■ Founded in 2011 in collaboration with the Vehbi 
Koç Foundation, the VKV Ford Otosan Culture and 
Community Center in Gölcük is chartered with the 
aim of enriching the social, cultural and artistic life 
of the local community. The center hosts visitors 
from all ages and backgrounds with a wide ranging, 
free-of-charge program of classical, jazz, folk and 
world music concerts; dance, drama and children’s 
theater performances, as well as a series of art 
workshops. 

 ■ VKV Ford Otosan Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam 
Merkezi 2011 yılında Vehbi Koç Vakfı ve Ford Otosan 
işbirliği ile bölge halkının sosyal, kültürel ve sanatsal 
yaşamlarının gelişimine ortam sağlamak amacıyla 
kurulmuştur. Her yaştan, her kesimden izleyiciye 
hitap eden merkezde klasik müzik dinletisinden, caz 
konserlerine, geleneksel ve dünya müziğinden, dans 
gösterilerine, tiyatro ve çocuk gösterilerinden sanat 
atölyelerine kadar geniş yelpazede etkinlikler halka 
açık ve ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Gölcük Kültür ve  
Sosyal Yaşam Merkezi

Gölcük Culture and  
Community Center

Ford Otosan 
vehbi koç vakfı   vehbi̇ koç foundation
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 ■ Situated in beautiful natural surroundings and 
housed in an architecturally sophisticated building, 
the VKV Ford Otosan Cultural and Community Center 
staged 62 events during the course of 2013, attracting 
approximately 100,000 visitors from the Gölcük area 
and Ford Otosan employees. 

 ■ Itself an expression of social responsibility, the 
Center’s Ford Otosan Theater Club was created for 
hearing-impaired audiences and received the Jury 
Special Prize by the 13th Direklerarası Awards, the 
most prestigious award organization in this category. 
The theater club has been performing at the center 
for two years, working to create awareness for sign 
language. In another art project, titled ‘Artists of 
Industry’, bodywork and paint shop workers at the Ford 
Otosan plant made artistic sculptures from sheet metal 
and residual materials. ■

 ■ Eşsiz doğal güzelliğe ve mimari inceliğe sahip VKV 
Ford Otosan Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi; 
yıl boyunca 62 etkinlikte 100 bine yakın Gölcüklü’yü 
misafir ederek yöre halkının ve Ford Otosan 
çalışanlarının yaşamlarına renk katmaya 2013 yılında 
da devam etti. 

 ■ Toplumsal sorumluluk bilinciyle kurulan ve işletilen 
merkezde 2013’te ayrıca işitme engelli bireylere yönelik 
yaratılan Ford Otosan Tiyatro Kulübü Türkiye’de 
konusunda en önemli otorite olan 13. Direklerarası 
Tiyatro Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. 
İki yıldır faaliyetlerini Kültür Merkezi’nde sürdüren 
Tiyatro Kulübü işaret dilini yaygınlaştırma projesine 
devam etmektedir. ‘Sanayinin Sanatçıları’ projesinde ise 
Ford Otosan fabrikasında çalışan kaporta ve boyahane 
ustaları ile sac ve artık malzemelerden heykeller 
çalışıldı. ■
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 ■ 14 Eylül – 20 Ekim 2013 tarihleri arasında İstanbul 
Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 13. 
İstanbul Bienali’nin ana sponsorluğunu 2007 yılından 
bu yana olduğu gibi yine Vehbi Koç Vakfı ve Koç 
Holding üstlendi. Bu sponsorluğun amacı, özellikle 
genç kuşakların çağdaş sanata ilgisini artırmak, çağdaş 
sanatla henüz hiç tanışmamış olanların dikkatini 
çekmek ve böylece çağdaş sanata duyulan ilgiyi 
canlandırıp yaygınlaştırmaktır.

 ■ İstanbul Bienali, Türkiye’de düzenlenen sanat 
etkinlikleri arasında, yurtdışında en fazla ilgiyi çeken 
ve en fazla bilinen sanat etkinliği haline geldi.

 ■ Bu sene tüm ziyaretçiler için kapılarını ücretsiz 
olarak açan 13. İstanbul Bienali kapsamında geçen 
yıllarda olduğu gibi Vehbi Koç Vakfı ve Koç Holding 
tarafından çocuklara ve gençlere yönelik özel gezi ve 
etkinlik programları düzenlendi.

 ■ 13. İstanbul Bienali için Vehbi Koç Vakfı desteğiyle, 
İKSV ve Yapı Kredi Yayınları tarafından Bienal Rehberi 
ve Sergi Kitabı hazırlandı. ■

Istanbul Again Hosted 
Contemporary Artists
from Around the World:

İstanbul Yine Dünyanın
Dört Bir Köşesinden Gelen

Çağdaş Sanatçıları Konuk Etti:

İstanbul Bienali 
Istanbul Biennial

 ■ The 13th Istanbul Biennial, organised by the 
Istanbul Foundation for Culture and Arts, was held 
between 14 September - 20 October. Koç Holding 
and the Vehbi Koç Foundation have acted as the 
Biennial’s main sponsors since 2007. The purpose 
underlying this sponsorship is to attract interest 
in contemporary art especially among the young 
generation and the novice public.

 ■ The Istanbul Biennial has become Turkey’s 
globally most renowned and respected art 
exhibition.

 ■ This year, entrance to the Istanbul Biennial was 
free for everyone and, as in previous years, Koç 
Holding and the Vehbi Koç Foundation organised 
special tours and activities for children and young 
people.

 ■ The Biennial guide and the exhibition book 
was published with the support of Vehbi Koç 
Foundation by Istanbul Foundation of Culture and 
Arts and Yapı Kredi Publications. ■
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Kavramsal Çerçeve Conceptual Framework

 ■ Küratörlüğünü Fulya Erdemci’nin üstlendiği, adını Lale 
Müldür’ün “Anne, Ben Barbar mıyım?” adlı eserinden alan 13. 
İstanbul Bienali’nin odak noktası, siyasi bir forum olarak kamusal 
alan fikri oldu. Tanımı ve içeriği üzerine çok tartışılan bu kavram, 
güncel demokrasi biçimlerini sorgulayan, günümüzün mekansal-
ekonomik politikalarını tartışmaya açan, standardize edilmiş 
verili birer konum ve dil olarak uygarlık ve barbarlık kavramlarını 
sorunsallaştıran ve en önemlisi, kamu olarak tanımlananı yapan 
ve bozan bir aracı olarak güncel sanatın rolünü açımlayan fikirler 
üretme ve pratikler geliştirme amacını taşıdı. ■

 ■ Curated by Fulya Erdemci and inspired by a book by Lale Müldür 
of the same title, the conceptual framework of the 13th Istanbul 
Biennial was the notion of the public domain as a political forum. 
This highly contested concept will serve as a matrix to generate 
ideas and develop practices that question contemporary forms of 
democracy,  challenge current models of spatio-economic politics, 
problematize the given concepts of civilisation and barbarity as 
standardised positions and languages and, above all, unfold the 
role of contemporary art as an agent that both makes and unmakes 
what is considered public. ■
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Üçüncü Uluslararası  
Sevgi Gönül  

Bizans Araştırmaları 
Sempozyumu

Third International 
Sevgi Gönül  
Byzantine Studies  
Symposium

All About 
Trade in Byzantium

Bizans’ta
Ticaret Hakkında
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 ■ Vehbi Koç Vakfı ve Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri 
Araştırma Merkezi (AnaMed) tarafından organize edilen 
Üçüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları 
Sempozyumu 24-27 Haziran 2013 tarihleri arasında AnaMed’de 
gerçekleştirildi.

 ■ 2007 yılından itibaren her 3 yılda bir düzenlenen 
sempozyumda, bu yıl “Bizans’ta Ticaret” teması işlendi. 4 
gün boyunca, 34 bildirinin sunulduğu 14 oturumda, son 
dönemlerdeki arkeolojik keşifler ve yazılı kaynakların yeni 
okumaları ışığında, Bizans dünyasında ticaret konusunda 
ulaşılan güncel bulgu ve belgeler aktarıldı. ■

 ■ The Third International Sevgi Gönül Byzantine Studies 
Symposium organized by the Vehbi Koç Foundation and Koç 
University Research Center for Anatolian Civilizations (RCAC) 
took place between 24-27 June 2013.

 ■ This year’s theme for the symposium, which has been held 
every three years since 2007, was “Trade in Byzantium”. The 
4-day long symposium hosted 14 sessions, in which a total of 
34 papers were presented, focusing on up-to-date findings 
and documents on trade in the Byzantine world in the light of 
recent archaeological discoveries and new readings of written 
sources. ■
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Saklı Limandan Hikayeler: Yenikapı’nın Batıkları 
Stories from the Hidden Harbor: Shipwrecks of Yenikapı
İstanbul Arkeoloji Müzeleri  
Istanbul Archaeological Museums

Sempozyuma paralel olarak düzenlenen bu sergi, Yenikapı kazılarından 
çıkan buluntular ve bilimsel araştırmalar ışığında, kentin ilk sakinlerinden 
bugüne uzanan kültür katmanlarından bir kesit sundu. Günümüzden 8.000 
yıl öncesine tarihlenen ve İstanbul’un en eski topluluğunu barındıran bu 
Neolitik yerleşim, İstanbul’un tarih yazımını değiştirecek nitelikteydi. Aynı 
zamanda kargoları ile bulunan dört batık üzerinden Doğu Roma’nın ticaret, 
denizcilik, gemi inşa teknolojisi ve günlük hayatına dair çok boyutlu bir 
bakış sağladı.

Organized in parallel to the Symposium, the exhibition revealed a cross-section 
of Istanbul’s cultural history based on new findings and related research from the 
excavations at Yenikapı. The discovery of an 8,000-year old Neolithic settlement 
is the oldest found in Istanbul so far, leading to a reevaluation of the city’s history. 
Also found in the excavation were four shipwrecks with their cargos, providing 
rich insights into the trade, navigation, shipbuilding and daily life in the Eastern 
Roman Empire.

Artamonoff: Bizans İstanbul’u İmgeleri, 1930-1947 
Artamonoff: Picturing Byzantine Istanbul, 1930-1947
Anadolu Medeniyetleri Araştırmaları Merkezi (AnaMed)  
Research Center for Anatolian Civilization

Rus asıllı amatör fotoğrafçı Nicholas V. Artamonoff’un İstanbul’da yaşadığı 
1922-1947 yılları arasında İstanbul’daki Bizans mimarlık mirası ve insan 
manzaraları fotoğraflarından oluşan sergi o dönemden beri köklü bir değişim 
geçiren kentin benzersiz bir kaydını oluşturuyor.

This exhibition featured the photographs taken by Nicholas V. Artamonoff, an 
amateur photographer of Russian origin, during the time he lived in Istanbul 
between 1922-1947. Artamonoff’s photographs constitute a unique record of the 
city, which since then has gone through a series of radical transformation.

Haziran June 2013
Ocak January 201425
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Kasım November 201326
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Sevgi̇ Gönül (1938-2003)

Sevgi Gönül (Koç), Vehbi 
Koç’un ortanca kızı olarak 
Ankara’da dünyaya gelmiştir. 
İstanbul Amerikan Kız 
Koleji’nden mezuniyetinin 
ardından iş hayatına atılmış 
ve 2003 yılındaki vefatına 
kadar, Koç Holding ve Vehbi 
Koç Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyeliği, Vehbi Koç Vakfı 
Sadberk Hanım Müzesi İcra 
Komitesi Başkanlığı, Türk 
Nümizmatik Derneği ve 
Geyre Vakfı Başkanlığı ile 
Beşiktaş Belediyesi Encümeni 
görevlerini sürdürmüştür. 
Türkiye’deki Bizans dönemine 
yönelik araştırmaların 
yaygınlaşması ve toplumun 
bu önemli kültür mirasına 
sahip çıkması için büyük çaba 
sarfetmiş; adına düzenlenen 
uluslararası sempozyum Sevgi 
Gönül‘ün mirası olmuştur. 

Sevgi Gönül (Koç) was born in 
Ankara to the family of Vehbi 
Koç, businessman and founder 
of the Vehbi Koç Foundation 
(VKV). After graduating from 
the American School for Girls 
at İstanbul, she served as a 
board member of Koç Holding 
and the Vehbi Koç Foundation, 
was chairperson of the 
executive committee of the 
VKV Sadberk Hanım Museum, 
president of the Turkish 
Numismatic Society and Geyre 
(Aphrodisias) Foundations, 
and a council member of 
Beşiktaş Municipality in 
İstanbul. Sevgi Gönül was 
very committed to the idea 
of facilitating research into 
the Byzantine period and to 
encourage public awareness 
of this important part of the 
country’s historical heritage. 
The Sevgi Gönül International 
Byzantine Studies Symposium 
is dedicated to her memory.

sergiler exhıbıtıons

uluslararası sevgi gönül bizans araştırmaları sempozyumu | InternatIonal sevgi gönül byzantIne studIes symposIum
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Turkey 
Gains Permanent Space
at the Venice Biennial

Türkiye
Venedik Bienali'nde

Kalıcı Bir Mekâna Kavuştu

 ■ Vehbi Koç Vakfı’nın da sponsorları 
arasında bulunduğu bir proje sayesinde 
Türkiye,  İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 
koordinasyonunda, dünyanın en önemli güncel 
sanat ve mimarlık etkinlikleri arasında sayılan 
Venedik Bienali’nde (La Biennale di Venezia) 
uzun süreli bir mekâna sahip oldu. Bienalin iki 
ana mekânından biri olan Arsenale’de bulunan 
bu mekân, 2014-2034 yılları arasında 20 yıllık 
bir süreyle Türkiye Pavyonu’na tahsis edildi. 
Venedik Bienali 14. Uluslararası Mimarlık 
Sergisi, 7 Haziran-23 Kasım 2014 tarihleri 
arasında  Rem Koolhas  küratörlüğünde 
‘Fundamentals’ başlığı altında gerçekleşecek. 
Türkiye Pavyonu’nun küratörlüğünü Murat 
Tabanlıoğlu, proje koordinatlüğünü  Pelin 
Derviş üstlenecek. ■

 ■ With the support of the Vehbi Koç Foundation 
and other sponsors, and under the coordination 
of the Istanbul Foundation for Culture and Arts, 
Turkey will have a permanent exhibition space 
at the Venice Biennial (La Biennale di Venezia), 
one of the world’s most important contemporary 
art and architecture exhibitions. The space for 
the Pavilion of Turkey will be allocated for a 
period of twenty years, from 2014-2034, and 
be located in Arsenale, one of the two main 
exhibition areas at the Biennial. The Venice 
Biennial 14th Architecture Exhibition will run 
from 7 June through to 23 November 2014, and 
be curated by Rem Koolhas under the theme 
‘Fundamentals’. The Pavilion of Turkey will be 
curated by Murat Tabanlıoğlu and coordinated 
by Pelin Derviş. ■

posta, 01 aralık december 2013
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 ■ Vehbi Koç Vakfı tarafından kurulan ve 
2008‘ten bu yana Berlin’de etkinliklerini 
sürdüren çağdaş sanat galerisi TANAS, René 
Block küratörlüğünde ve Neuer Berliner 
Kunstverein işbirliğiyle düzenlenen son 
sergisi “The Unanswered Question. İskele2” ile 
misyonunu tamamlayıp sanat dünyasına veda 
etti. Vehbi Koç Vakfı’nın çağdaş sanat projeleri 
dizisinin önemli evrelerinden biri olarak beş 
yıl devam etmesi öngörülen TANAS’ta ağırlıklı 
olarak Türkiye’den sanatçılara yer veren toplam 
22 kişisel ve karma sergi gerçekleştirildi; bu 
sergilere sanatçı konuşmaları, paneller ve çeşitli 
sanat profesyonelleri rehberliğinde özel sergi 
turları eşlik etti. Berlin’in canlı uluslararası sanat 
ortamında Türk çağdaş sanatına odaklanan 
TANAS, sanatçı, küratör, yazar ve öğrencileri 
bir araya getiren kapsamlı bir üretim ve tartışma 
platformu işlevi gördü. ■

 ■ Founded in 2008 in Berlin by the Vehbi Koç 
Foundation, contemporary art gallery TANAS 
staged its last show “The Unanswered Question. 
İskele2”, curated by René Block in collaboration 
with the Neuer Berliner Kunstverein, having 
completed its five-year mission. TANAS 
represents an important stage in the Vehbi 
Koç Foundation’s series of contemporary art 
projects, and helped to showcase the work of 
mainly Turkish artists with a total of 22 personal 
and collective exhibitions as well as artists’s 
presentations, panel discussions and guided 
exhibition tours. TANAS served as a broad 
platform for artists, curators, writers and art 
students that introduced contemporary Turkish 
art into the lively art scene of Berlin. ■

TANAS
Sanat Dünyasına
Veda Etti New Kids of the Block 

sanatçılar artIsts 

Ayşe Erkmen, Melanie Bisping, Bo Hee Choi, 
Sunah Choi, Dani Gal, Stephanie Gudra, 
Özlem Günyol & Mustafa Kunt,  
Jonas Hohnke, Sun-Hwa Lee,  
Michaela Meise, Esther Mittermeier,  
Nadia Pereira Benavente, Michael Pfrommer, 
Sascha Pohle, Stephanie Regenbrecht, 

Mandla Reuter, Jihun Song, Anne Staab, Dino Steinhof, Samuel 
Treindl, Nasan Tur, Birgit Wichern, Adrian Williams

13. İstanbul Bienali Giriş Sergisi Agorafobi
Agoraphobia, the prologue exhibition of the 13th Istanbul Biennial 
küratörler curators 
Fulya Erdemci and Bige Örer, Kevser Güler  

sanatçılar artIsts 

Jimmie Durham, Freee (Dave Beech, Andy Hewitt  
and Mel Jordan), LaToya Ruby Frazier, Amal Kanawy, 
Lux Lindner, José Antonio Vega Macotela,  
Cinthia Marcelle, Şener Özmen, Proyecto Secundario 
Liliana Maresca (Liliana Maresca Secondary School 
Project Liliana Maresca Secondary School Project), 
Christoph Schäfer and Mierle Laderman Ukeles

The Unanswered Question. İskele2 
küratör curator 
René Block 

sanatçılar artIsts 

Adel Abidin,  
Johanna Adebäck  
& Merve Ertufan,  
Nevin Aladağ,  
Halil Altındere,  
Fikret Atay, Maja Bajević, 
Rosa Barba, Claus Böhmler, 

Candice Breitz, Jae Eun Choi, Sunah Choi, Braco Dimitrijević,  
Maria Eichhorn, Ayşe Erkmen, Andrea Faciu & Florin Bobu,  
Asta Gröting, Mona Hatoum, Pravdoliub Ivanov, Christian 
Jankowski, Annika Kahrs, Gülsün Karamustafa, Ali Kazma, Kimsooja, 
Jarosław Kozłowski, Alicja Kwade, Jonas Mekas, Olaf Metzel,  
Bjørn Nørgaard, Ahmet Öğüt, Şener Özmen, Dan Perjovschi,  
Sonja Rentsch, Mario Rizzi, Michael Sailstorfer, Anri Sala, Sarkis, 
Superflex, Cengiz Tekin, Hale Tenger, Raša Todosijević, Endre Tót, 
Thu Van Tran, Rosemarie Trockel, Nasan Tur, Lawrence Weiner, 
Maaria

Mart March
Mayıs May06

11

Mayıs May
Temmuz July25

27

Eylül September
Kasım November08

03

2013 tanas sergileri exhıbıtıons

Art Space TANAS
Bids Farewell
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 ■ 2013 İstanbul Tanpınar Edebiyat 
Festivali, 30 Ekim-10 Kasım 2013 tarihleri 
arasında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
ünlü Beş Şehir eserinde yer alan İstanbul, 
Ankara, Bursa, Erzurum ve Konya’da 
edebiyat severlerini yerli ve yabancı 
yazarlarla buluşturdu. Ana sponsorluğunu 
Vehbi Koç Vakfı’nın üstlendiği İTEF’in 
2013 teması ‘Şehir ve Oyun’ oldu. Festival, 
beşinci yılında da okuma ve söyleşiler, 
sektörel buluşmalar, çocuklarla etkinlikler 
ve Türk edebiyatının uluslararası edebiyat 
çevrelerine tanıtılmasını amaçlayan 
edebiyat söyleşilerine ev sahipliği yaptı. 
2009 yılından beri her yıl düzenlenen, 
Türkiye’nin ilk ve tek edebiyat festivali 
olan İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali, 
2013 yılında da 15 ülkeden 50’yi aşkın 
yazarla edebiyatseverler için büyük bir 
edebiyat şöleni oldu. ■

 ■ Inspired by Tanpınar’s famous book Five 
Cities, the Istanbul Tanpınar Literature 
Festival, sponsored by the Vehbi Koç 
Foundation, brought together literature 
lovers from Istanbul, Ankara, Bursa, 
Erzurum and Konya with renowned writers 
from Turkey and abroad from 30 October 
through to 10 November 2013. The 
Festival’s conceptual theme this year was 
‘City and Play’. As in previous years, the 
festival included a wide range of literature 
talks, meetings, children’s activities and 
literature seminars introducing Turkish 
writers to international literature circles. 
Held annually since 2009, the Istanbul 
Tanpınar Literature Festival is Turkey’s 
first and only literature festival, and with 
the participation of over fifty writers from 
fifteen countries, turned into a real treat 
for literature lovers. ■

2013 İstanbul
Tanpınar Edebiyat Festivali
Beş Şehir’de

The 2013 Istanbul 
Tanpınar Literature Festival 
Travels to Five Cities

katılımcı yazarlar
participating authors

a Ahmet Ümit
Aslı E. Perker

c Çiler İlhan
e Ece Temelkuran

Ercüment Cengiz
h Hakan Yaman 

Hamdi Koç
Hikmet Hükümenoğlu

m Mario Levi
 Murat Işık
n Nermin Bezmen

Nermin Yıldırım
O Oya Baydar

Ömer Erdem
Y Yekta Kopan

Yiğit Bener
Yusuf Çopur

katılımcı
yabancı yazarlar
participating
foreıgn authors

a Ádám Kokesch
Alberto Manguel
Antonia Michaelis

b Barbara Stok
Bibi Dumon Tak

d Damian Barr
David Peace

e Eshkol Nevo
Eva Petric

f Franziska Gehm
j Jan van Mersbergen

José Oliver
k Katja Lange Müller

Konor Kostick
m Martin Rowson

Milena Mischika Flasar
n Nicholaus Patnaude
O Olivier Mauco
p Patrice Desilets
s Sandra Hili Vassallo

Selma Lonning Aaro
Sophie Smiley
Suzanne Joinson

t Teresa Praauer
Thomas Stangl

v Viktor Horvath
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İstanbul
 209
 262

vkv kurumları
vkv organısatıons

Koç Üniversitesi 
Koç University
Koç Özel İlkokulu, 
Ortaokulu ve Lisesi 
Koç School
Amerikan Hastanesi 
American Hospital
MedAmerikan 
Polikliniği 
MedAmerican 
Polyclinic

Koç Üniversitesi 
Hemşirelik Yüksek Okulu 
Koç University 
School of Nursing
Koç Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Kampüsü 
Koç University Health 
Sciences Campus
SANERC-
Semahat Arsel Hemşirelik 
Eğitim ve Araştırma 
Merkezi 
Semahat Arsel 
Nursing Education 
and Research Center

Uşak
 2

Kütahya
 2
 15

Kırklareli
 3

İzmir
 30
 71

Sakarya
 

Denizli
 3

Balıkesir
 4
 10

Çanakkale
 1

 14

Bursa
 262

 35

Bartın
 2
 2

Burdur
 3

Isparta
 8

Afyon
 1
 5

Çankırı
 1
 2

Konya
 6
 25

Mersin
 1
 14

Niğde
 3

Aydın
 2
 7

Manisa
 4

Kastamonu
 3

Kırıkkale
 1
 8

Düzce
 1
 7

vkv kurumları
vkv organısatıons

AKMED 
ve Kaleiçi Müzesi
AKMED and Kaleiçi 
Museum

desteklenen projeler
supported projects

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) 
Suna-İnan Kıraç Eğitim Parkı
Education Volunteers Foundation of Turkey 
Suna-İnan Kıraç Education Park

Antalya
 26
 17

17 okul
17 schools

İnegöl Koç 
İlkokulu
İnegöl Koç Primary 
School

Nilüfer Koç İlk ve Ortaokulu
Nilüfer Koç Primary and Middle School
Orhangazi Koç İlk ve Ortaokulu
Orhangazi Koç Primary and Middle School
Yenişehir Koç Ortaokulu
Yenişehir Koç Middle School

vkv kurumları
vkv organısatıons

Amerikan Marine Polikliniği
American Marine Polyclinic
desteklenen projeler
supported projects

Akdeniz Koruma Derneği - 
Kadın Balıkçılar Projesi
The Fisherwomen 
Project

Eskişehir
 116
 18

17 okul
17 schools

İnönü Vehbi Koç Ortaokulu
İnönü Koç Middle School

Muğla
 20

17 okul
17 schools

Gebze Koç Ortaokulu
Gebze Koç 
Middle School
Ford Otosan 
Koç Ortaokulu
Ford Otosan Koç
Middle School

vkv kurumları
vkv organısatıons

Ford Otosan Kültür ve 
Sosyal Yaşam Merkezi 
Ford Otosan Culture 
and Community 
Center

ÇanakkaleÇanakkaleÇanakkale

SakaryaSakaryaSakaryaSakarya

Bolu
 45
 13

Çorum

17 okul
17 schools

Bolu Koç İlk ve Ortaokulu
Bolu Koç Primary and Middle School

Karşıyaka İlköğretim Okulu Kütüphanesi 
Karşıyaka Primary School Library

Bilecik
 11
 4

Yalova
 2
 1

Kocaeli
 173
 18

desteklenen
projeler
supported projects

Bilim Akademisi 
Derneği 
Genç Bilim İnsanları 
Programı –BAGEP– 
Burs Ödülü
Science Academy  
Young Scientists 
Scholarship Award
Meslek Lisesi 
Memleket Meselesi 
Projesi
Vocational Education:  
A Crucial Matter for 
the Nation
Arçelik – Eğitimde 
Gönül Birliği Projesi
Arçelik – Working 
Together for 
Education

TEV -Türk Eğitim Vakfı
TEV- Turkish 
Educational 
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 Habitat
TÜSEV – Türkiye 
Üçüncü Sektör Vakfı
Third Sector 
Foundation of Turkey

düzenli olarak
desteklediğimiz stk’lar
regularly
supported ngo’s

Bilim Akademisi 
Derneği
The Science Academy 
Association 
ERG - Eğitim Reformu 
Girişimi
Education Reform 
Initiative
Geyre Vakfı
Geyre Foundation
Köy Öğretmenleri 
Derneği
Association of Village 
Teachers
TAPV - Türkiye Aile 
Planlaması Vakfı
Turkish Family 
Health and Planning 
Foundation

Zonguldak
 6

Tüm Türkiye’de Nationwide

Türkiye’de Vehbi Koç Vakfı Vehbi Koç Foundation in Turkey

Karabük
 11

Kırşehir
 3

Adana
 26

 1

Edirne
 6

Tekirdağ
 18
 3

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 2
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Zekeriyaköy Aile 
Hekimliği Merkezi 
Zekeriyaköy Family 
Health Center
ARTER
Sanat için Alan 
Space for Art
Koç Üniversitesi 
Anadolu 
Medeniyetleri 
Araştırma Merkezi 
(ANAMED) 
Koç University 
Research Center 
for Anatolian 
Civilizations

Sadberk Hanım 
Müzesi
Sadberk Hanım 
Museum
17 okul
17 schools

Beyazıt Ford Otosan 
Koç İlkokulu 
Beyazıt Ford Otosan 
Koç Primary School
Beylikdüzü 
Koç Ortaokulu 
Beylikdüzü Koç 
Middle School

düzenli olarak
desteklediğimiz 
stk’lar
regularly
supported ngo’s

Darülaceze
Kültür Bilincini 
Geliştirme Vakfı 
Cultural Awareness 
Foundation
üye olunan kuruluşlar
affılıatıons

Türkiye’de Güncel Sanat 
Sergi ve Monografi  Dizisi 
Contemporary Art in 
Turkey Exhibition and 
Monography Series
Uluslararası Sevgi Gönül 
Bizans Araştırmaları 
Sempozyumu 
International Sevgi 
Gönül Byzantine Studies 
Symposium
İstanbul Tanpınar 
Edebiyat Festivali 
Istanbul Tanpınar 
Edebiyat Festivali

desteklenen
projeler
supported projects

Atatürk Kitaplığı 
Atatürk Library
Boğaziçi Üniversitesi 
Superdorm Öğrenci 
Yurdu  Boğaziçi 
University Superdorm
Boğaziçi Üniversitesi 
Vakfı
Boğaziçi University 
Foundation
Hisar Vakfı 
Hisar Foundation

Galatasaray 
Lisesi - Suna Kıraç 
Kütüphanesi 
Galatasaray High 
School Suna Kıraç 
Library
Özel Amerikan Robert 
Lisesi Suna Kıraç Hall 
Robert College
Suna Kıraç Hall
Sarıyer Vehbi Koç 
Vakfı Lisesi Sarıyer 
Vehbi Koç Foundation 
High School

TÜSEV Sivil 
Toplumda Yeni 
Yaklaşımlar 
Konferansı (iki yılda 
bir) Third Sector 
Foundation of Turkey 
Conference 
(bi-annual)
Haydarpaşa Numune 
Hastanesi Vehbi Koç 
Acil Tıp Merkezi 
Haydarpaşa Numune 
Hospital Vehbi Koç 
Emergency Center
İstanbul Bienali 
Istanbul Biennial

Ankara
 127
 107

Osmaniye
 1

Hatay
 3

Malatya
 2

Kilis
 1

Yozgat
 1
 1

Sinop
 1

Samsun
 32
 21 Ordu

 2

Rize
 1

Van
 7
 17

Hakkari

Erzurum
 1
 35Tokat

 4

Amasya
 3

17 okul
17 schools

Silopi Koç İlk ve Ortaokulu
Silopi Koç Primary and 
Middle School
desteklenen projeler
supported projects

Anadolu Okuyor Kitap Projesi
Anadolu Okuyor Kitap Projesi

desteklenen projeler
supported projects
Anadolu Okuyor 
Kitap Projesi
Anadolu Okuyor 
Kitap Projesi

Diyarbakır
 53Sivas

 10
 20

Adıyaman

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

17 okul
17 schools

Elazığ Koç İlkokulu
Elazığ Koç Primary School

desteklenen projeler
supported projects

Sivas Kangal Anadolu Lisesi
Sivas Kangal Anatolian High School

desteklenen projeler
supported projects

Adıyaman Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Vehbi Koç Binası 
Adıyaman Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Vehbi Koç Binası 

Gaziantep
 1
 14

Şırnak
 6

Giresun
 6
 2 Gümüşhane

 1

17 okul
17 schools

Şanlıurfa Koç İlk ve 
Ortaokulu
Şanlıurfa Koç Primary 
and Middle School

desteklenen projeler
supported projects

Türkiye Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı (TEGV) Sevgi-Doğan 
Gönül Eğitim Parkı TEGV 
Sevgi-Doğan Gönül Education Park

Elazığ
 10
 15

Şanlıurfa
 16
 12

vkv kurumları
vkv organısatıons

VEKAM ve Ankara Bağ Evi
VEKAM and Ankara Orchard House
17 okul
17 schools

Sincan Koç İlkokulu
Sincan Koç Primary School

desteklenen
projeler
supported projects

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

eği̇ti̇m
education

sağlik
healthcare

kültür
culture

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

Trabzon
 2
 7

Kayseri
 4

Türkiye Üçüncü 
Sektör Vakfı
Third Sector 
Foundation of Turkey

17 okul 
17 schools

Van Koç İlk ve Ortaokulu
Van Koç Primary and 
Middle School
desteklenen projeler
supported projects

VKV Ford Otosan 
Van Öğretmen Lojmanları 
Van Teachers' Housing Project
Anadolu Okuyor Kitap Projesi
Anadolu Okuyor Kitap Projesi



Harvard Üniversitesi 
Vehbi Koç 
Türkiye Etüdleri Kürsüsü
Harvard University 
Vehbi Koç 
Chair of Turkish Studies

carnegie vakfi
the carnegie 
foundation 
Carnegie 
Hayırseverlik 
Madalyası
The Carnegie Medal 
of Philanthropy

dünya anıtlar fonu
world monuments fund
Hadrian Ödülü
Hadrian Award 
iris vakfı
iris foundation
Dekoratif Sanatlarda 
Üstün Hizmet Ödülü
Award for 
Outstanding Contributions 
to the Decorative Arts
Metropolitan Müzesi Osmanlı 
Sanatı Koç Ailesi Galerileri
Koç Family Galleries on Ottoman 
Art at The Metropolitan Museum

Boston
abd usa

New York
abd usa

bnp paribas
Hayırseverlik Ödülü
Grand Prix 
for Individual Philanthropy

europa nostra
Europa Nostra 
Koruma Ödülü
Europa Nostra Award 
for Conservation

üye olunan kuruluşlar
affılıatıons

Avrupa Vakıfl ar Merkezi
European Foundation 
Center

Paris
fransa 
france

Venedik
Venice
italya 
italy

Brüksel
Brussels
belçika 
belgıum

Lahey
Den Haag
hollanda 
netherlands

Stanford
abd usa

Venedik Bienali
Türkiye Daimi 
Sergi Alanı
Venice Biennial
Permanent 
Turkish Pavillion

Berlin
almanya 
germany

TANAS Sanat 
Galerisi
TANAS Art Gallery

Cenevre
Geneva
isviçre 
swıtzerland

ağa han 
kültür vakfı
the aga khan trust 
for culture
Ağa Han Mimarlık 
Ödülü
Aga Khan Award 
for Architecture
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ödüller
awards

kültür
culture

Dünya’da Vehbi Koç Vakfı
Vehbi Koç Foundation in the World




