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ehbi Koç Vakfı 46, Faaliyet Raporumuz
VKV üç yaşında.

Bu yıl ön yazımızda kurum olarak bizi mutlu kılan
bir ödülden ve ülke olarak bizi düşündürmesi gereken bir
araştırmadan -aynı çatı altında- bahsetmek istiyoruz.
Capital Dergisi’nin düzenlediği “Gönlü Zenginler”
sıralamasında bir kez daha birinci sırada yer aldık. Bu
sıralama ülkemizdeki hayırsever kişi ve kurumların bir yıl
içerisinde sosyal projelere verdikleri desteklerin rakamsal
karşılığını belgelemek ve öne çıkan kişi ve kurumları
ödüllendirerek potansiyel bağışçıları teşvik etmek amacıyla
yapılıyor. 2013 yılı sonunda yapılan ve hem 2012 yılını hem de
son on yılı kapsayan çalışmada da yine ilk sırada yer almanın
gururunu yaşamıştık. Koç Toplululuğu şirketlerinin sosyal
sorumluluk harcamalarını, şirketlerin Vakfımıza bağışlarını,
Koç Ailesi ve Vehbi Koç Vakfı’nın tüm sosyal harcamalarını
dikkate aldığımızda her yıl ülkemiz için ayırdığımız kaynağın
önemini bizler de bir kez daha idrak ediyoruz. Ancak, geçen
yılki ödül töreninde söylediğimiz gibi, bazı yarışmalarda
birinciliği kaybettiğinize üzülmez, aksine sevinirsiniz. Bu
araştırmanın geliştirilerek her yıl tekrar edilmesini ve bir gün
birincilik payesini bir başka kuruma devretmeyi samimiyetle
diliyoruz.
Bu kısa yazıda sizinle paylaşmak istediğimiz ikinci
haber İngiltere’nin ve dünyanın saygın üçüncü sektör
kurumlarından Charities Aid Foundation’ın (CAF) bir süredir
gerçekleştirdiği World Giving Index (Dünya Hayırseverlik
Endeksi) isimli çalışma. Ünlü araştırma şirketi Gallup’la
işbirliği yapan CAF toplam 135 ülkede, bilimsel olarak ülke
genelini temsil edebilecek bir örneklem grubuna aşağıdaki üç
soruyu soruyor:
Geçtiğimiz ay içerisinde,
1. Bir hayır kurumuna bağış yaptınız mı?
2. Gönüllü bir çalışmaya katıldınız mı?
3. Tanımadığınız birisine yardım ettiniz mi?
Bu çok basit üç soruya verilen Evet / Hayır
cevaplarının yüzdesi ülke olarak dünya sıralamanızı
belirliyor. 2014 yılı skorumuz % 18. Bu skorla 135
ülke arasında 128. sırada yer alıyoruz. Bizden daha
aşağıda olan ülkeler sırasıyla Hırvatistan, Karadağ,
Ekvator, Filistin, Venezuela ve Yemen.

Araştırmanın yüzeyselliği, güvenilirliği,
mevsimselliği üzerine çok şey söylenebilir. Yine
de listenin neredeyse sonunda yer almamızın bizi
düşündürmesi gerekmez mi? Gelir eşitsizliğinin
arttığı; çevre sorunlarının korkutucu boyutlara
ulaştığı; insan hakları, toplumsal cinsiyet, eğitim
alanlarında endişelerimizin büyüdüğü bir
bölgede “mutlu” bir ülke olmanın yolu biraz da
hayırseverlikten geçmiyor mu?
Bu duygu ve düşüncelerle VKV'nin üçüncü sayısını
beğeninize sunuyoruz. Keyifle okumanız dileğiyle...

T

he 3rd edition of our Annual Report VKV marks the 46th
anniversary of the Vehbi Koç Foundation.

In this year’s introduction, we would like to mention a
ranking study and a research report; the former a source of pride,
the latter food for thought for us all.
We have once again won first place in Capital Magazine’s
philanthropy rankings. This ranking study aims to document the
material value of the activities of various philanthropic individuals
and institutions, thereby creating an honor roll and incentivizing
others to follow suit. The ranking listed not only the winners for
2013 and 2012 but also the overall winners of the past ten years.
We were proud to have won first place in all three rankings. When
we look at all the corporate social responsibility spendings of Koç
Group companies, their various donations to our Foundation, as
well as the philanthropic expenditures of Koç Family members
and of the Vehbi Koç Foundation itself, the total expenditure made
in the benefit of our country does, indeed, seem considerable.
However, as we said at last year’s award ceremony, there are
competitions which one would be not sad but happy to lose. We
sincerely hope that the ranking study will be further expanded
and continued and that we will pass on the honor of first place to
other institutions in future years.

The second research study we would like to mention is the World
Giving Index conducted by the Charities Aid Foundation (CAF)
of the UK, one of the world’s respected NGOs. Carried out in
collaboration with Gallup and conducted with a scientifically
representative sample of people in 135 countries, the study asked
people which of the following three charitable acts they had
undertaken in the past month:
1. Donated money to an organisation?
2. Volunteered time to an organisation?
3. Helped a stranger, or someone they didn’t know who needed
help?
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The percentage of Yes/No answers to these simple
questions determines the country’s charitable giving
ranking in the world. In 2014, our score was 18%,
ranking Turkey 128th among 135 countries. The only
countries ranking lower were Croatia, Montenegro,
Ecuador, Palestinian Territory, Venezuela and Yemen,
in this order.
One could argue about the superficiality,
trustworthiness and seasonality of said report.
Nonetheless, shouldn’t we be concerned about
ranking so very low on this list? Doesn’t being a
“happy” nation in a region where the wealth gap has
been increasing, where environmental problems have
reached alarming proportions and where human
rights, gender equality and education have become
a source of concern, require also compassion and
philanthropy?
It is with these feeling and thoughts that we share
with you this year's VKV and hope that you will enjoy
reading it...
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Prof. Dr. M. İrşadi Aksun
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Interview, 21 November 2014

2013’te 20. yılını kutlayan Koç Üniversitesi, nispeten genç
yaşına rağmen fen, mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler
alanlarında yürüttüğü birbirinden önemli araştırmalarıyla
bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmaya başladı. Koç
Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. M. İrşadi Aksun ve Kurumsal İletişim
Direktörü Ahu Parlar ile araştırma ve iletişimde “kutulara
sığmayan” bilim merakını konuştuk.
Koç University is a relatively young university, having celebrated
its 20th anniversary only last year. Nonetheless, it has already
made contributions of universal significance to science with
important ongoing research in the natural sciences, engineering,
healthcare and the social sciences. We discussed “unbounded”
curiosity in science research and the communication of science
with Prof. M. İrşadi Aksun, Koç University Vice President
for Research and Development, and Ahu Parlar, Director of
Corporate Communications.

educatıon

■■ VKV: Sayın İrşadi Aksun. Dilerseniz, söyleşimize Koç
Üniversitesi’nin araştırma yaklaşımıyla başlayalım…
İrşadi Aksun: Araştırmaya bakış ve yetkinlikleri üniversitelerin
başarılarında en önemli rol oynayan iki faktörden birisidir. Diğer
önemli faktör, üniversitelerin eğitime bakışları ve bu alandaki
yetkinlikleridir. Doğaldır ki, araştırma yetkinliği üniversitede
çalışan akademisyenlerin araştırma yetkinliği ile tanımlanır. Ancak
bu yetkinliğin verimli bir araştırma yaklaşımına dönüşmesi için
üniversite doğru politikaları kurgulamalı, doğru ortamı yaratmalı
ve doğru destek hizmetlerini sunmalıdır. Aksi takdirde kadro ile
ortam arasında uyuşmazlık nedeniyle verimli çalışmalar yapmak ve
etkin çıktılar almak olanaklı olmayacaktır. Bu uyuşmazlık maalesef
Türkiye’deki üniversitelerde çok sık gördüğümüz bir durumdur.
■■ Biz Koç Üniversitesi olarak araştırma bakımından dünya
standartlarının çok üzerinde yetkin bir kadro ile çalışıyor ve
onlara kendi yetkinliklerini sergileyecekleri ortamı sağlıyoruz.
Bu nedenle, çok genç ve göreceli olarak küçük bir üniversite
olmamıza rağmen fark yaratıyoruz ve artan sayıda, etkin
farklar yaratmaya devam edeceğimizi de biliyoruz. Doğru yolda
olduğumuzun en önemli göstergesi Türkiye’de verilen araştırma
ödülleri ve projelerinden aldığımız önemli paylardır: Gerek
TÜBİTAK’ın en üst ödülleri Bilim ve Teşvik Ödülleri olsun,
gerek Türkiye Bilimler Akademisi’nin genç biliminsanlarını
desteklemeye yönelik “Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri”
olsun; Koç Üniversitesi hepsinde mutlak sayılarla en üst sırada
veya sıralardadır.
■■ Bizim gibi genç üniversiteler için, bu başarıların uluslararası
boyutlara taşınması doğal olarak zaman alacaktır. Ancak
unutulmamalıdır ki, bu başarıya giden yolda akademik
“ekosistem”in sürdürülebilirliği önemli bir rol oynayacaktır.
Araştırma odaklı bir ekosistemin önemli unsurlarını üç başlık
altında tanımlamak mümkündür: Yetkin araştırmacı öğretim
üyesi, araştırma odaklı politikalar ve akademik ortam. Bu
unsurlardan ilk ikisini anlamak kolay; ancak en az bu unsurlar
kadar önemli olan üçüncü unsur “ortam”ı biraz daha iyi
tanımlamamız başarının gerçek sırrını ortaya çıkaracaktır.
■■ Araştırmaya elverişli ortamı salt yatırımlarla veya yukarıdan
getireceğiniz kurallarla yaratamazsınız; bu, yönetsel bir yaklaşım
gerektirir ve bunun da temelinde araştırmacının “özgürlüğü”
yatar. Bu bağlamda özgürlük kelimesinden anlaşılması gerekenler
şunlardır: Araştırmacıların yaratıcılığını “ödül ve ceza” kurguları
ile köreltmemek, yapacakları araştırmaları kalıplara sokmamak,
onları araştırma seçimlerinde özgür bırakmak, içlerinden
gelen dürtüyle, merakla ve keyif ile araştırmalarını yapmalarını
sağlamak. Ancak böyle bir ortam sağlandığında, Daniel Pink’in
Drive isimli kitabında belirttiği ve onlarca örnekle desteklediği
gibi, gerçek yaratıcılık ve etkin katkı anlamında önemli ilerlemeler
sağlayabiliriz.
■■ Koç Üniversitesi yetkin öğretim üyesi kadrosu ve araştırma
odaklı politikaları ile büyük ölçüde başarılı oldu ve olmaya
devam edecektir. Ancak bu başarıyı bir üst seviyeye taşımak
ve Koç Üniversitesi’nin ilk 100 dünya üniversitesi arasına
girmesini sağlamak için ortamımızı daha da iyileştirmeli,
araştırmacılarımızın özgürlüklerini daha da artırmak konusunda
çalışmalar yapmalı ve bunları sürdürülebilir bir şekilde hayata
geçirmeliyiz.
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■■ VKV: Professor Aksun, let’s start with Koç University’s
outlook on research...
İrşadi Aksun: A university’s outlook on research is one of
the two most important factors determining its success, the
other being its educational competency. Obviously, research
competency will depend on the faculty’s competence.
However, for this to translate into an efficient research outlook,
the university must also have the appropriate policies, create
the right research environment and provide proper supporting
services. If there is no such match between faculty and the
university environment, research activity will be hampered.
Unfortunately, this is quite often the case in Turkey.
■■ At Koç University, we work with outstanding faculty with
a strong global track record and we provide them with an
environment in which they can put their excellence to work.
Therefore, even though we are a young and relatively small
university, we have already made an impact, and we are
confident that we will do so at an ever increasing rate in the
future. Our share in scientific awards and research grants
awarded in Turkey proves the point: Koç University ranks at the
very top in Science and Incentive Awards, which are TÜBİTAK’s
top awards, as well as the Young Scientists Awards of the
Turkish Academy of Sciences.
■■ For young universities like ours, it naturally takes time for
success to be taken to international levels. But it should not be
forgotten that the sustainability of the academic “ecosystem”
will play an important role on the way to this success. The main
elements of a research-focused ecosystem can be summed up
as competent research faculty, research-focused policies and
the academic environment. The first two are obvious, but to
reveal the true secret to success, we need to define what this
“environment” entails.
■■ An environment that is fit for research cannot be created solely
through investments or top-down directives; what’s needed is an
administrative approach that has the “liberty” of the researcher
at its heart. What I mean by liberty is that the creativity of
the scientist should not be blunted with outdated “reward &
punishment” systems, but that researchers should be at liberty
to choose their own research projects, driven only by their own
curiosity and the joy of scientific discovery. As Daniel Pink in his
book Drive also illustrates through many examples, true creativity
and progress will only flourish in this kind of environment.
■■ I believe that at Koç University we have largely achieved
this match of competent faculty with right research-focused
policies. However, to take our success to a higher level and put
Koç University among the world’s top 100 universities, we need
to further improve our environment, strive to provide even
greater freedom to our researchers and achieve sustainability in
everything we do.
■■ Is creativity an individual achievement or the product of
team-work?
In the context of the “public sector-business world-university”
triangle, both in Turkey and in the world, there are two
very commonly used, yet largely unsubstantiated concepts:
“innovation/creativity” and “entrepreneurship”. There are widely
varying opinions on what is required to realize them, and their

08

|

sınır tanımayan merak curIosIty wIthout boundarIes

■■ Sizce yaratıcılık sadece bireylere mi bağlıdır, yoksa ekip
işi midir?
Türkiye’de ve dünyada, “kamu–iş dünyası–üniversite”
üçgeninde en çok kullanılan ve genelde içi doldurulamayan
iki kavram vardır: “inovasyon/yaratıcılık” ve “girişimcilik”.
Bence içlerinin dolmamasının ana nedeni bu kavramları
hayata geçirmek için nelerin gerektiği konusunda çok
değişik görüşlerin olması ve temel yapıtaşlarının göz
ardı edilmesidir. Her iki kavram için de temel olan birkaç
yapıtaşını tanımlamam gerekseydi, ben bunlara “bilgi”,
“araştırma” ve “risk alma” derdim. Örnek olarak üniversiteyi
ele alalım: Eğer yetkin akademisyeniniz yoksa, üniversite
olarak yaratıcı olamazsınız. Ama bu da tek başına yeterli
olmayacaktır; öğrencilerinizin de bilgili, yetkin ve meraklı
olmaları ve ayrıca ortamınızın bu yaklaşımı desteklemesi,
yani yaratıcılığa elverişli olması gerekir. Üniversite ortamında
akademisyenlerde bilgi vardır, ancak genç öğrencilerimizin
risk alma iştahları ve girişimcilik potansiyelleri genel olarak
akademisyenlere göre çok daha yüksektir. Bu iki grubun
doğru bir ortamda bir araya gelmesi hem yaratıcılığı hem de
girişimciliği tetikleyecektir. Eğer kuruma göre bu karışımı
doğru kurgulayamazsak; yani üniversite örneğinde iyi
öğrenciyi, iyi doktora öğrencisini, iyi akademisyeni iyi
bir altyapıda ve
iyi bir ortamda
birleştirmezsek,
bu zinciri
tamamlayamazsak,
“yaratıcılık” ve
“girişimcilik”
kavramlarının içini
doldurmak şansa
kalacaktır.
■■ Dünyadaki en
iyi üniversiteleri
incelediğimizde,
ortak özelliklerinin
şu dörtlü ayağın
sağlamlığı olduğunu
görürüz: öğretim
üyesi, lisans
öğrencisi, yüksek
lisans/doktora
öğrencisi ve ortam.
Bu dördünden biri
eksikse birinci sınıf
üniversiteler arasında
yer alamazsınız.
Bu yüzden de
2009’da yeni
rektörümüz (Prof.
Dr. Umran İnan)
göreve başladığında
üniversitemizde
yaptığı ilk
atılımlardan biri
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basic building blocks are overlooked. If I had to define the basic
building blocks that are essential to both notions, I would name
them as “knowledge”, “research” and “risk taking”. Let us take the
university as an example. A creative university must have highly
competent faculty. But that in itself is not sufficient. You also
need to have knowledgeable, competent and curious students,
as well as an academic climate that is conducive to creativity.
In the university environment, faculty has greater knowledge,
but students will often have a greater appetite for risk taking
and entrepreneurship. Bringing these two groups together
in the right environment encourages both creativity and
entrepreneurship. If we cannot set up the right combination of
all these elements, that is, if we cannot bring together excellent
students and excellent graduate students with excellent faculty
in an excellent environment with the appropriate infrastructure,
in other words, if this chain remains incomplete, “creativity” and
“entrepreneurship” will be left up to chance.
■■ When you look at the top universities of the world, you will
see that what they have in common is the strength of these
four main pillars: faculty, undergraduate students, graduate
students and the academic environment. It is not possible to
be in the top league if even one of these pillars proves weak.
This is why one of the first tasks our new president, Prof.
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lisans düzeyindeki öğrenci kalitesini yukarıya çekmek oldu.
Sağ olsun, Vakfımız da bizi bu alanda çok destekledi. Bu
destek sayesinde burs sayımızı, dolayısıyla yüksek puandan
gelen öğrenci sayımızı artırabildik. Şu anda Boğaziçi
Üniversitesi’nden sonra en yüksek çıtada öğrenci alan
üniversite konumundayız – buna devlet üniversiteleri de
dahil. Biliyorsunuz, devlet üniversitelerinin tamamı burslu,
buna rağmen en yüksek puan alan öğrencilerin çoğu bizi
seçiyor. Çünkü bence onlar “Koç Üniversitesi farklı! Farklı bir
altyapısı, farklı bir akademik kadrosu ve farklı bir ortamı var.
Burada ben kendimi bulur ve hayallerimi gerçekleştirim,” diye
düşünüyorlar.
■■ Koç Üniversitesi’nin son dönemdeki ilginç araştırma
projelerinden bahsedebilir misiniz?
Burada vereceğim örnekler ister istemez temel bilimlerden
ziyade -ki bu alanlarda da çok kıymetli araştırmalar yapan
hocalarımız var- herkesin anlayabileceği, daha çok teknolojiye
dayanan örnekler olacak. Çığır açan birçok araştırma projemiz
disiplinlerarası birleşimlerden ortaya çıkıyor. Örneğin şu
anda otomobillerde kullanılan yakıt ve yağın kalitesinin
takip edilmesini sağlayan ve günümüzde çok konuşulan
quantum dot teknolojisine dayanan “Etiket” projesi var; bu
proje üniversitemizin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Bölümü’nden mikro-elektro-mekanik konusunda çalışan Prof.
Dr. Hakan Ürey ile quantum dot alanında araştırmalar yapan
Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nden Doç. Dr. Funda Acar Yağcı
arkadaşlarımızın ortak çalışmasından ortaya çıkmıştır.
■■ Bir başka önemli projemiz, Makine Mühendisliği Bölümü
öğretim üyesi Doç. Dr. Kerem Pekkan’a ait olan ve Avrupa
Araştırma Konseyi (European Research Council - ERC)
tarafından 2 milyon avroluk destek kazanan projemizdir.
Bu proje ile, yeni doğan her 100 çocuktan birinin doğuştan
gelen yapısal kalp ve damar bozukluğunun daha anne
karnında bir aylıkken tesbiti ve önlenmesi; bu ölümcül kalp
ve damar bozukluklarının tamamen ortadan kaldırılması
hedeflenmektedir.
■■ Koç Üniversitesi’nin halen dış kaynaklar tarafından
desteklenen yüzlerce projesi vardır; ben burada aklıma gelen
birkaçından bahsedebildim. Ancak hem üniversitemiz hem de
Türkiye için gurur kaynağı olan ERC destekli projelerimizden
bahsetmek yerinde olacaktır. Bilindiği gibi ERC proje
destekleri çok yetkin araştırmacılara çok yaratıcı proje fikirleri
için sunulmakta ve yaklaşık 1.5 ila 2.5 milyon avro arası bir
bütçe sağlamaktadır. Türkiye olarak maalesef bu destek
programından çok kısıtlı olarak yararlanabilmiş durumdayız;
2007 yılından bu zamana kadar verilen bu destek kapsamında
Türkiye olarak sadece 8 ERC projesi almış olmamız ve bunun
4 tanesinin Koç Üniversitesi tarafından son 3 yılda alınmış
olması, bizim için gurur verici olmakla beraber ülkemiz için de
bir zaafiyete işaret etmektedir. Görüşüme göre bu zaafiyet, bir
önceki sorunuza yanıt verirken belirttiğim gibi, doğru kadroyu
doğru ortam ile birleştirememekten kaynaklanmaktadır.
■■ Bu projelerin yanında daha merkezi ve üniversitemizin
araştırma yönünü belirleyici disiplinlerarası projelerimiz
de bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak Koç Üniversitesi
TÜPRAŞ Enerji Merkezi (KÜTEM) gösterilebilir. Bu merkez,
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Umran İnan, set out to accomplish when he took office in 2009,
was to increase the quality of new undergraduates. We are
also thankful to our Foundation for their support in realizing
this goal, thanks to which we have been able to award more
scholarships, thereby substantially increasing the number of
high-scoring freshmen students. We are currently the second
highest ranking university in Turkey after Boğaziçi University in
terms of the level of students admitted — this includes all state
universities. As you know, all state universities are tuition-free,
yet most of the highest scoring students in the university exam
choose us. This is because many of them, I believe, think, “Koç
University is different! It has special facilities, special faculty
and a special environment. Here, I will be able to discover my
potential and realize my dreams.”
■■ Can you tell us about some of the particularly interesting
recent research projects at Koç University?
The examples I will give are of necessity technology projects
that everyone can understand, rather than research projects
in the basic sciences, even though some of our faculty are
doing very important research in these fields as well. Many
of our groundbreaking research projects emerge out of
interdisciplinary work. For instance, our “Label” project, which
aims to make it possible to monitor the quality of fuel and oil
used in cars, is based on quantum dot technology. This project
emerged from collaborative work between Prof. Hakan Ürey
from the Electrical and Electronics Engineering Department,
who works on micro-electromechanics, and Assc. Prof. Funda
Acar Yağcı from the Department of Chemistry of our College
of Science, who conducts research on quantum dot materials.
■■ A current research project conducted by Assc. Prof. Kerem
Pekkan from the Department of Mechanical Engineering, which
was awarded a EUR 2 million grant by the European Research
Council, aims to make it possible to detect and prevent
structural heart and vascular disorders seen in 1 out of every
100 babies, and to cure these potentially fatal disorders in the
fetus during pregnancy.
■■ There are a great many externally funded projects still
underway at Koç University, but I should specifically mention
our ERC-supported projects, which are a source of pride for
both our university and for Turkey. As you may know, European
Research Council project grants are awarded to top researchers
for very creative ideas and provide funding of about EUR 1.5 to
2.5 million per project. Turkey has made very limited use of this
program so far; only 8 projects from Turkey have been awarded
ERC grants since 2007, and while we are proud that Koç
University researchers have won 4 of these grants in the past 3
years, it shows how relatively weak Turkey still is in this regard.
In my opinion, the reason for this weakness is, as I said to your
previous question, the inability of many universities to create
the right match between faculty and academic environment.
■■ Alongside these projects, there are several large-scale
interdisciplinary projects which shape our university’s research
focus. One such example is the Koç University TÜPRAŞ Energy
Center, KÜTEM. Established with the support of TÜPRAŞ,
this center provides an interdisciplinary environment and
infrastructure that allows researchers from various disciplines,
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TÜPRAŞ’ın desteği ile kurulmuştur ve içinde uluslararası
ilişkilerden, mühendislikten, fen bilimlerinden, ekonomiden,
işletmeden araştırmacıların birlikte çalışabildiği bir ortam ve
altyapı sağlamış olup, Koç Üniversitesi’ni enerji araştırmaları
konusunda yetkin bir yere getirmeyi ve topluma enerji
alanında hem ekonomik hem çevresel hem de bilimsel
katkılarda bulunmayı amaçlamaktadır. Günümüzde enerji
araştırmaları dediğimizde sadece kimya mühendisliği ve/
veya makine mühendisliği alanlarını kapsayan bir konudan
bahsetmiyoruz; enerjinin üretilip depolanabilmesi, enerjinin
verimli kullanılabilmesi, enerjinin pazarlanması, fosil
enerjinin verimli yakılması, alternatif enerji kaynaklarının
geliştirilmesi, çevreyi kirletmemesi… Baktığınızda, bütün bu
resmin tek bir alan içine sığmadığını görürsünüz; sadece tek
bir alanda eğitim almış, yetkin araştırmacıların bu genişlikte
bir resme yapacağı katkının etkisinin sınırlı olacağını tahmin
etmek pek de zor olmayacaktır. Değişik disiplinlerden kişiler
bir araya getirilir, altyapı sağlanır ve uygun ortam yaratılırsa, o
zaman dünyayı değiştirecek katkılar ortaya çıkacaktır.
■■ Koç Üniversitesi’nin bir diğer özelliği de sosyal bilimlerdeki
gücü ve yaptığı çok önemli çalışmalardır. Mesela, Koç
Üniversitesi’nin stratejik merkezlerinden Toplumsal Cinsiyet
ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’miz
(KOÇ-KAM) alanının en aktif merkezlerinden biri olup
dünya çapında tanınan, etkin bir merkezdir. Bir diğer önemli
araştırma merkezimiz, Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi’dir (MiReKoc).
■■ Toplumsal cinsiyet çalışmaları ve göç konusu şu anda
ülkemizin ve dünyanın en çok tartışılan konularındandır.
Etkileri hem ekonomik hem sosyal boyutlarda görüldüğü için,
bu konular KOÇ-KAM ve MiReKoc'daki gibi disiplinlerarası
kurgulanmalı; sosyoloji, sosyal psikoloji, hukuk, felsefe, siyaset
bilimi gibi konulardan yetkin araştırmacılar bir araya getirilerek,
problemlere kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretilmelidir.
■■ Ahu Hanım, biraz da iletişim boyutunu konuşalım. Son
dönem iletişim projelerinizden bahseder misiniz?
Ahu Parlar: Türkiye’de bilim konuşulan bir şey değil.
Türkiye’de bilim ve bilimsel araştırma, Koç Üniversitesi gibi
kurumlar bir yana, diğer kurum, kuruluş ya da kişilerin birinci
gündem maddesi değil. Ama Koç Üniversitesi’nin birinci
gündem maddesi. Koç Üniversitesi şuna inanıyor: Türkiye’nin
geleceği, dünyanın geleceği için asıl uğraşılması gereken
bilimin ta kendisidir. Yani başka meseleleri bir yana bırakalım,
asli işlerimize bakalım; çünkü hem ülkemizi hem de dünyayı
bir yere getirecek olan meseleler bunlardır. Elbette sokakta
durum böyle değil, sokağın meseleleri bambaşka. İnsanların
başka dertleri, tasaları var; sokakta birçok problem, sayısız
gündem var. Sonuçta iş şuraya geliyor: Sizin, yaptığınız işleri
toplumun gündemine sokmanız lazım, insanlarda farkındalık
yaratmanız lazım. Medya dediğimizde, bir sürü kanal var.
Geleneksel basın, gazeteler bunlardan sadece bir tanesi. Bir
gazete ortalama 30-40 sayfadır, ama “Bilim” başlığını taşıyan
bir sayfa yoktur hiçbirinde. Bilimsel gelişmeler, olsa olsa sağlık
ya da teknoloji haberleri altında, o haberlerle ilintili bir şekilde
verilir. Geleneksel basının o sayfalarında yer almayı hakikaten
iş edinmeniz lazım. Yaptığınız işi, bilimi, bilimsel araştırmaları
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such as international relations, engineering, natural sciences,
economics and management, to work together. The center aims
to make Koç University an authority in energy research and
to help advance the economical, environmental and scientific
aspects of energy research for the benefit of society at large.
Today, energy research is not only about chemical and/or
mechanical engineering but includes the production, storage
and efficient use of energy, the marketing aspect, efficient
use of fossil energy, the development of new, environmentally
friendly alternative energy sources, and so on. There is no one
discipline that would cover all these aspects and any single
researcher from a single discipline will not be able to impact all.
However, when scientists from different disciplines are brought
together and provided with the necessary infrastructure and
a suitable environment, world-changing contributions to the
field can indeed emerge.
■■ Another important feature of Koç University is our strength
in the social sciences and there is much important work being
done in the relevant fields. For example, the Center for Gender
Studies (KOÇ-KAM), is one of the most active strategic
research centers in its field and recognized worldwide. Another
important research center is the Koç University Migration
Research Center (MiReKoc).
■■ Gender and migration are currently intensely discussed social
issues, both in our country and the world. As these issues have
a wide range of economic and social implications, they need
to be studied in an interdisciplinary framework, as is the case
with KOÇ-KAM and MiReKoc, where accomplished scientists,
working in diverse areas such as sociology, social psychology,
law, philosophy and political science, collaborate to help provide
effective and sustainable solutions to the problems at hand.
■■ Mrs. Parlar, let us continue with communications. Which
are your recent communication projects at Koç University?
Ahu Parlar: Science is not really a popular discussion topic in
Turkey. With the exception of institutions like Koç University,
science and scientific research do not rank at the top of the
agenda of the general public. But science is, indeed, at the top
of our agenda. Koç University believes that science should be
society’s primary concern for the future of our country and
the world in general, because this is what will bring progress.
Naturally, people have all kinds of daily concerns on their
minds. There are many issues large and small that occupy
the public’s current agenda. To create public awareness of
science, therefore, is hard work. The traditional media and
newspapers are just some of the many different media channels
available today. Most Turkish newspapers have 30-40 pages,
but none of them has a dedicated science section. At best,
scientific developments will be mentioned as part of health or
technology news. It is therefore really quite difficult to find
a suitable place for science and research news in traditional
media outlets, and everything needs to be ‘translated’ into
the language of the media used. What makes our work a
little easier is that research conducted at our university is
truly extraordinary and that makes our research news also
interesting. But, of course, research findings need to be
communicated in a way that is intelligible to the layman.
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basın diline
çevirmeniz lazım.
Bizim yaptığımız
işin şu tarafı kolay:
Yapılan araştırmalar
gerçekten de
olağanüstü.
Olağanüstü oldukları
için bu araştırmalar
elbette çok ilgi çekici
oluyorlar. Ama her
halükârda herkesin
anlayacağı bir dile
tercüme edilmeleri
gerekiyor.
■■ Geçen ay açtığımız
popüler bilim sitesi
KURIOUS da
bu ihtiyaca yanıt
ararken ortaya çıktı.
Bu üniversitedeki
birikimi daha geniş
kitlelerin anlayacağı
bir dile nasıl transfer
ederiz, nasıl görünür
kılarız? Sonuçta
halihazırdaki
medyalar, mecralar
üzerinden bunu
yapamıyorsunuz,
onların kendi kısıtları
var. Dolayısıyla
kendinize yeni mecralar yaratmanız lazım. Üniversitenin 20. yılı
vesilesiyle hazırladığımız Bilime Övgü kitabı da bu mantığın
sonucunda ortaya çıkmıştı, KURIOUS da öyle oldu. KURIOUS,
“Herkes için Bilim” sloganıyla faaliyet gösteren popüler bir
bilim sitesidir. Sadece Koç Üniversitesi’ndeki araştırmaları
içeren bir site değil, dünyadaki bütün bilimsel gelişmeleri
toplumun ilgisini çekecek bir dille anlatan, bilime merak duyan
herkesin buluşma noktası olma iddiasında bir sitedir.
■■ “KURIOUS” adının anlamı nedir? Ne zaman açıldı? Nasıl
tepkiler aldınız?
KURIOUS, Koç Üniversitesi içinde sıkça kullandığımız
“KU” kısaltması ile İngilizcede merak anlamına gelen
“curious” sözcüğünden türetildi. Yaklaşık 1.5 senedir süren
hazırlıklardan sonra site çok yenilerde, 2014 Ekim ayında
açıldı. Sitenin tasarlanmasında üniversitedeki akademik
danışma kurulumuz çok yardımcı oldu. Yönetim olarak ilk
fikir aşamasında, İrşadi (Aksun) Bey, Barış (Tan) Bey, Umran
(İnan) Bey, Bilgen (Bilgin) Bey de katkılarda bulundular.
Sonrasında da danışma kurulumuz katkıda bulundu; onların
yönlendirmeleri oldu. Bilim ve Teknik dergisinde uzun yıllar
bilim yazarlığı görevinde bulunmuş bir arkadaşımız, Elif
Yilmaz, iki sene önce ekibe katıldı. Onunla beraber Bilim ve
Teknik dergisinin eski genel yayın yönetmeni, efsanevi ismi
Raşit (Gürdilek) Bey’le çalışmaya başladık. Bu kişilerin kolektif
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■■ We have launched a new popular science website, KURIOUS,
to address this particular need. The challenge was how to
communicate the scientific work done at the University in a
language that a broad audience would understand and how
to make it generally more visible. It was clear that the existing
media outlets would not serve this purpose as they have
constraints. So, we decided to create our own media channel,
dedicated to this specific purpose. Just as the university’s
20th anniversary publication A Tribute to Science was the
product of this thinking, so is KURIOUS, which is a popular
science website that operates under the motto“Science for
All”. KURIOUS is not exclusively dedicated to research at
Koç University but gives news of scientific developments
from all over the world in a language that the broader public
can understand, and also aims to become a meeting place for
everyone interested in science topics.
■■ What does the name “KURIOUS” mean? When was the
website launched? How was it received?
The name KURIOUS was derived from the abbreviation
“KU”, which we frequently use at Koç University, and the
word “curious”. The website was launched quite recently,
in October 2014, after about a year and a half of planning.
The university’s academic advisory board provided much
help during this stage. Also, members of the university’s
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katkısıyla KURIOUS sitesi oluştu. KURIOUS’un kimliği,
kişiliği işte böyle yaratıldı. Dediğim gibi, henüz çok yeni bir
oluşum. 2014 Ekim ayında lanse olmasına rağmen hakikaten
gerek üniversite içinden gerekse üniversite dışından çok
olumlu geri dönüşler oldu. Ben 2010 yılından beri buradayım.
O yıldan beri herhangi bir iletişim çalışmasında görmediğim
inanç ve coşkuyu KURIOUS etrafında oluşmuş gördüm.
Hocalarımız, çok yoğun olmalarına rağmen kendiliğinden
gelip site için ne yapabileceklerini soruyorlar, KURIOUS’a
destek olmak istiyorlar. Bu da KURIOUS ile ne kadar doğru
bir şey yaptığımızı, böyle bir iletişim kanalına ne kadar
ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Türkiye’de bu sitenin başka bir
örneği yok. Birtakım kişisel girişimler, blog’lar, çok kıymetli
işler yapan insanlar var ama böylesi bir sorumluluğu üstlenip
de bu işi yapan bizden başka bir kurum, bir üniversite yok.
Üniversite dışından da birçok cesaretlendirici e-posta aldık.
“Yaşasın! Nihayet Koç Üniversitesi gibi bir kurum böyle bir
işe girdi,” diyen e-postalar alıyoruz.
■■ İngilizce pek çok bilimsel başvuru sitesi var. Siz özellikle
Türkçe bir kaynak mı yaratmak istediniz?
Evet, tabii ki! Geniş kitlelere ulaşabilmemiz için sitenin
Türkçe olması şart. Ancak biz bu siteyi hem Türkçe
hem İngilizce hazırlıyoruz. Bunun da nedeni şu: Biz,
Türkiye’de yürütülen bilimsel çalışmaları dünya nezdinde
görünür kılmak istiyoruz. Bilimsel araştırmalarda
nasıl ki bir iddiamız var, nasıl ki dünyada ilk olanı, hep
en iyisini yapıyoruz, yapmak istiyoruz, popüler bilim
sitesi KURIOUS’ da böyle olmalı . Bu noktada bizim de
sorumluluğumuz var; iletişim noktasında bir farkılılık
yaratmamız gerekiyor.
■■ KURIOUS sadece siteyle sınırlı kalmayacak, zamanla
çoğalarak, büyüyerek ilerleyecek. Önümüzdeki dönem
bir radyo programı hazırlamayı, bir sergi düzenlemeyi
planlıyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalar şu anda yapılıyor.
KURIOUS’u çocuklar için de ilginç ve cazip hale getirmeye
çalışıyoruz. Çocuklara özel bir alan açmak istiyoruz
KURIOUS’ta.
■■ Öğrencilerinizin katkısı oluyor mu?
Evet, tabii. KURIOUS için yazan öğrencilerimiz var.
Ayrıca üniversitemizin Bilim Kulübü ile yakın bir dirsek
temasımız var. Onlar da çok hevesliler. Sitenin içeriğinin
oluşumuna katkıda bulunuyorlar; siteye girişleri de onlar
oluşturuyor ve ayrıca site için en son haberleri izliyorlar.
Onun dışında Bilim Kulübü ile beraber KURIOUS’a özel
projeler geliştirmek istiyoruz. İlk proje olarak, üniversite
içerisinde “popüler bilim yazarlığı, popüler bilimi yazmak/
konuşmak” konulu bir seminer düzenledik. Bunu başka
projeler de izleyecek. Gençlerde, çocuklarda bilimsel
ilgiyi uyandırmak, onların bilim konusundaki şevklerini
artırmak için bazı yarışmalar düzenlemek istiyoruz.
Bunu başka üniversitelere de yayalım, başka yerlerde de
şubelerimiz olsun istiyoruz. Bu her yerde KURIOUS ismi
altında olmayabilir. İsim çok da önemli değil, önemli olan
bilimin iletişimini yapmak amaçla bir araya gelmektir.
KURIOUS’un katkısı ve aracılığıyla bu amaca yönelik
organizasyonları hayata geçirmek istiyoruz. ■
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administration, including İrşadi Aksun, Barış Tan, Umran
İnan and Bilgen Bilgin contributed valuable ideas, and
the advisory board provided guidance. Elif Yılmaz, who
worked at Bilim ve Teknik magazine as a science writer
for many years, joined our team two years ago. We also
started to work with the legendary former editor of Bilim
ve Teknik, Raşit Gürdilek. KURIOUS took shape and gained
its unique identity through the collective effort of this
large group. The site is still very young, as we only went
online in October 2014, but we have already had some very
positive internal and external feedback. I have been with
Koç University since 2010 and I am amazed at the interest
and enthusiasm surrounding the KURIOUS project. Many
faculty members, despite their very busy schedules, have
offered support and help. This also shows that there is a
real need for this project and that we are on the right track.
KURIOUS is the only website of its kind in Turkey. There
are individual blogs where a number of people are doing
great individual work, but there is no other institutional
or university site that has made a similar commitment to
the popularization of science. We have already received
very encouraging e-mails from outside the university as
well, telling us: “Well done! At last, there’s an institution
like Koç University that’s doing this important work.”
■■ There are many popular science websites available in
English. Is it important to have a Turkish-language site?
Yes, of course, Turkish is a must for the broader public. But
our website is bilingual, because we would also like to make
the science research done in Turkey more visible abroad. Koç
University has high ambitions, wanting to be the best and
to come first in science research. So, naturally, our popular
science website KURIOUS can be no different. It is our
responsibility to stand out in communications also.
■■ KURIOUS will not be limited to the website; in time, it will
grow beyond it. We are planning to launch a radio program in
the next semester and organize an exhibition. Work for these
projects is currently underway. We will also be trying to make
KURIOUS attractive for children with a special children’s
science section.
■■ Do students also contribute to KURIOUS?
Yes, they do. Some students pen articles for KURIOUS. We
also work closely with the University’s Science Club, whose
members are very enthusiastic about the project. They
contribute content, do editing work and entries, and monitor
the latest science news. We are also doing joint projects with
the Science Club, the first of which was a seminar, held at
the university, on the topic of popular science writing and
communications, and there are more projects in the pipeline.
For example, we would like to organize science competitions
for children and young people in order to stimulate their
interest and enthusiasm. In addition to that, we would like to
take this project beyond the University confines. The project
may not operate everywhere as KURIOUS. The brand itself is
not what matters. What really matters is to join forces for the
popularization of science. It is this goal that we are trying to
achieve through the KURIOUS project. ■

educatıon
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Koç Üniversitesi

Koşar Adım
Koç University

Big Strides

■■ Vehbi Koç Vakfı tarafından 1993 yılında kurulan, bir
mükemmeliyet merkezi olma misyonuyla hem bilime evrensel
düzeyde katkıda bulunmayı hem de toplumsal sorumluluk
taşıyan bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Koç Üniversitesi;
bugün İnsani Bilimler ve Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler,
Fen, Mühendislik, Hukuk, Tıp Fakülteleri ve Hemşirelik
Yüksekokulu’ndaki 400’ü aşkın seçkin öğretim üyesi ve 5.300’ü
aşkın öğrencisiyle bilimin gelişmesine hizmet ediyor. ■

■■ Koç University was founded in 1993 by the Vehbi Koç
Foundation with the aim of becoming a center of excellence
that would make scientific contributions on a universal scale
while helping to instil a sense of social responsibility in the
individual. Today, the University has over 400 outstanding
faculty and 5,300 students, and its distinguished Colleges of
Social Sciences and Humanities, Administrative Sciences and
Economics, Science, Engineering, Medicine, Law, and Nursing
are all working for the advancement of science. ■
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2014 Önemli Gelişmeler
Burslu Öğrenci Oranı % 79
■■ 2013-2014 akademik yılında Koç Üniversitesi’nin 22
lisans, 31 yüksek lisans ve 16 doktora programında 5.307
kayıtlı öğrenci eğitim aldı; aynı dönemde 847 öğrenci mezun
olarak, toplam mezun sayısı 10.167’ye yükseldi. Kesintisiz
ve karşılıksız burs imkânından faydalandırılan yeni girişli
lisans öğrencilerinin oranı % 79 oldu. Çeşitli fakültelere bağlı
araştırma laboratuvarlarının sayısı 77’den 104’e yükseldi.
Öğrenci değişim programları çerçevesinde anlaşmalı yabancı
üniversitelerin sayısı 240’ı aştı.
Başarılarla Dolu Bir Yıl Daha
■■ Bu yıl Koç Üniversitesi’nde elektrik-elektronik, uluslararası
ilişkiler, psikoloji, matematik, tarih, pazarlama, kimya ve
biyoloji mühendisliği ile moleküler biyoloji ve genetik
alanlarında çalışan 22 öğretim üyesi Türkiye’nin en seçkin
bilim ve araştırma ödüllerine layık görüldüler.
■■ Koç Üniversitesi öğretim üyelerinin yayınlamış olduğu
makalelerin 276’sı ISI atıflı dergilerde yer aldı. Üniversite,
Türkiye’de kişi başına düşen yayın açısından ilk sıralardaki
yerini korudu.
■■ 2014 yılında Times Higher Education “Dünyanın En İyi
Üniversiteleri” sıralamasında ilk 350 üniversite arasında yer
alan Koç Üniversitesi, aynı kurumun “50 Yaşın Altındaki
Üniversiteler" sıralamasında 41., “Asya Üniversiteleri”
sıralamasında 40., “BRICS & Gelişmekte olan Ekonomiler”
sıralamasında 20. olmayı başardı.
Koç Üniversitesi Hastanesi Açıldı
■■ Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı Koç Üniversitesi
Hastanesi, 2014 yılının son çeyreğinde, Topkapı Kampüsü’nde
hizmete girdi. Hastanede 192 hasta odası, 13 ameliyathane
ve 224 poliklinik odası bulunuyor. En modern cihazlarla
donatılmış olan Koç Üniversitesi Hastanesinde 2014-2015
akademik yılında tıp eğitimine de başlandı. Projenin ikinci
fazında ise Onkoloji binası ve ana hastanenin diğer iki bölümü
ile Hemşirelik Yüksek Okulu’nun yanı sıra, İleri Eğitim ve
Araştırma Merkezi ile öğretim üyesi lojmanlarının ve öğrenci
yurtlarının da tamamlanması planlanıyor. ■

eğitim

2014 Significant Developments
79% of Students Awarded Scholarships
■■ There were a total number of 5,307 students enrolled
at Koç University in the 2013-2014 academic year, at 22
undergraduate, 31 graduate and 16 doctoral courses. 847
students graduated in the same period, bringing the total
number of alumni to 10,167. Of all new students this year, the
percentage of students awarded a scholarship rose to 79%.
The number of laboratories rose from 77 to 104, while the
number of exchange universities now exceeds 240.
Another Year Crowned with Success
■■ 22 Koç University faculty, working in the areas of
electrical and electronic engineering, international relations,
psychology, mathematics, history, marketing, chemistry and
biological engineering, and molecular biology and genetics
received prestigious science and research awards this year.
■■ With 276 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.
■■ In 2014, Koç University achieved an outstanding
success in the various rankings conducted by Times Higher
Education. It ranked among the top 350 universities in the
World University Rankings; 41st among the world’s top
100 universities under 50 years old; 40th among Asian
Universities; and 20th in the BRICS and Emerging Economies
Universities ranking.
Opening of Koç University Hospital
■■ Koç University School of Medicine’s Koç University
Hospital became operational in the last quarter of 2014
at the University’s Topkapı Campus. The hospital has 192
patient beds, 13 operation rooms and 224 outpatient rooms,
and is equipped with state-of-the-art medical technology.
Teaching also began at the Koç University Hospital in the
2014-2015 academic year. The Oncology Building, two
further units of the main hospital, the School of Nursing, the
Advanced Teaching and Research Center as well as faculty
housing and student lodgings will be completed in the
second phase of the project. ■

educatıon

koç üniversitesi haberleri
koç university news
Şubat February
Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi Kuruldu
Girişimcilik faaliyetlerinin merkezi olarak hizmet vermeyi
amaçlayan Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi Rumelifeneri
Kampüsü’nde kuruldu. Merkez, Koç Üniversitesi öğrenci,
akademisyen ve mezunlarının sürdürülebilir ve ölçülebilir
sosyal ve teknolojik içerikli girişimler başlatmasına destek
vermeyi amaçlıyor.
Koç University Incubation Center Established
The Koç University Incubation Center was established with
the aim of serving as a hub of entrepreneurship. Located
within the Rumelifeneri Campus, the Incubation Center
assists interested students, academics and alumni to build
sustainable, scalable technology and social-based ventures.
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Hukuk Fakültesi Law Schools
Global League (LSGL) Üyesi Oldu
Koç Üniversitesi Hukuk
Fakültesi, Law Schools Global
League (LSGL) üyesi olmaya
hak kazandı. LSGL her kıtadan
farklı hukuk kültürüne sahip
ülkelere mensup, özellikle hukuk araştırmaları ve
hukukun küreselleşmesi alanında dünya çapında öncü ve
seçkin konumda olan hukuk fakültelerinin katılımıyla
oluşturulan bir birliktir. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
hem Türkiye’de hem de yakın bölgede LSGL üyeliğine hak
kazanan ilk hukuk fakültesi oldu.
Law Schools Global League (LSGL) Membership
Koç University Law School was granted membership to
the Law Schools Global League (LSGL). The League is an
association of a select number of leading law schools from
all continents and legal cultures, which are considered
trailblazers in the field of legal research and the globalization
of law in particular. Koç University Law School prides itself
on being the first institution in Turkey and neighboring
regions to have been granted LSGL membership.
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Haziran June
Koç Üniversitesi OPET Nanomalzemeler Araştırma Laboratuvarı
(KUNAL) Kuruldu
OPET ve Koç Üniversitesi işbirliği ile; Koç Üniversitesi Opet
Nanomalzemeler Araştırma Laboratuvarı (KUNAL) kuruldu. Bu
laboratuvarda Türkiye’de ticari olarak üretilmeyen, yeni ve katma değeri
yüksek, teknolojik nanomalzemelerin geliştirilmesi hedefleniyor. KUNAL,
özellikle kuantum noktacığı sentez ve karakterizasyonunda en ileri
teknolojiler ile donatılmıştır.
Koç University-OPET Nanomaterials Research Laboratory Founded
Established as a collaborative venture between Koç University and OPET, the
Koç University-OPET Nanomaterials Research Laboratory (KUNAL) aims to
develop value-added high-tech nanomaterials not produced commercially. The
laboratory is also equipped for leading-edge technologies such as quantum
dot synthesis and characterization.

Ekim October

KURIOUS Yayına Açıldı
Türkiye’nin bilim ve teknolojide
gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşması
için bilim ve bilimsel gelişmelerin
sadece akademisyenlerin uğraş alanı
olmaktan çıkması gerektiğine inanan
Koç Üniversitesi, herkesin merakla
izleyeceği popüler bilim portalı
KURIOUS’u yayına açtı. “Herkes
için bilim” ilkesiyle kurious.ku.edu.tr
adresinden yayın yapan portal, Türkiye
ve dünyadaki bilimsel çalışmaları, yeni
buluşları ve teknolojideki gelişmeleri
sade bir dille geniş kitlelere ulaştırmayı
hedefliyor.
KURIOUS Goes Online
Conscious of the fact that science and
scientific developments need to have a
popular audience if Turkey is to become
a technologically advanced country, Koç
University set yet another precedent by
launching the popular science portal
KURIOUS. The portable operates under
the slogan “Science for All” and features
news from Turkey and the world in
easily accessible language about ongoing
science research, new discoveries and
technological developments. kurious.
ku.edu.tr.
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Kasım November
İşletme Enstitüsü “Yılın CEMS Okulu”
Seçildi
Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, her
ülkeden yalnızca bir üniversitenin temsil
edildiği ve 5 kıtada toplam 29 akademik
üyesi bulunan CEMS Birliği’nin 29 Kasım
2014 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen
mezuniyet töreninde “Yılın CEMS Okulu”
ödülünü aldı. Akademik üyelerin yanı sıra
68 çokuluslu şirket ve 4 uluslararası sivil
toplum kuruluşunun da üyesi olduğu CEMS,
Financial Times tarafından en iyi uluslararası
işletme yüksek lisans programı seçilen CEMS
MIM (Masters in International Management /
Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans) Programı ile
geleceğin liderlerini yetiştiriyor.
Graduate School of Business Elected
“CEMS School of the Year”
The Koç University Graduate School of
Business was elected “CEMS School of the
Year” during the graduation ceremony on 29
November 2014, in Brussels. The CEMS global
alliance has 29 academic members on five
continents as well as 68 multinational business
members and 4 global NGO members.
The CEMS MIM (Masters in International
Management) Program, which is considered to
be the best international graduate program in
management by Financial Times, aims to train
the leaders of the future.

Peter Greenaway ile Sinematik Bir Sohbet
İngiliz sinema yönetmeni ve ressam Peter Greenaway, 2. İstanbul
Tasarım Bienali kapsamında Koç Üniversitesi Design Lab tarafından
düzenlenen etkinlikle, Eisenstein Guanajuato’da isimli son filminin
dünya prömiyeri vesilesiyle tasarımcılar ve sinemaseverlerle buluştu.
Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Kültür Merkezi (SGKM) ve Sosyal
Bilimler Enstitüsü’nün işbirliğiyle, İstanbul Tasarım Bienali kapsamında
gerçekleşen bu etkinlikte Greenaway, anlatıma dayalı olmayan, çok
ekranlı, kendi tabiriyle “o an yaşanan” sinemaya ait tutkulu dönüşümünü
dinleyicilerle paylaştı.
Cinematic Conversation with Peter Greenaway
British film director and painter Peter Greenaway visited designers at a
seminar organized by Koç University Design Lab, prior to the release of
his latest film, Eisenstein in Guanajuato. The event was held as part of the
Istanbul Design Biennial with support from the University’s Sevgi Gönül
Cultural Center and the Graduate School of Social Sciences Institute.
Greenaway delivered a speech about the passionate transformation of
his cinema into a present-tense, multi-screen and non-narrative one.

MİREKOC 10. Yılını
Kutladı
Göç araştırmaları
alanındaki 10.
yılını kutlayan
Koç Üniversitesi
Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi (MIREKOC) 20-21 Kasım 2014
tarihlerinde Sınır, Hareketlilik ve Çeşitlilik: Eski
Sorular, Yeni Meseleler başlıklı bir uluslararası
göç konferansına ev sahipliği yaptı.
MIREKOC Celebrates its 10th Anniversary
On the occasion of its 10th anniversary in the
field of migration research, Koç University’s
Migration Research Center MIREKOC hosted
an international migration symposium, titled
Borders, Mobility and Diversity: Old Questions,
New Challenges, on November 20-21 2014.
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koç üniversitesi bilim ve araştırma ödülleri koç university science and research awards
Koç Üniversitesi öğretim üyeleri 2013-2014 akademik
yılında 4’ü TÜBİTAK, 7’si Bilim Akademisi Genç Bilim
İnsanları Programı Ödülü (BAGEP) olmak üzere çeşitli
ulusal ve uluslararası özel araştırma ödülü kazandılar.

tÜbitak ödÜlÜ kazanan koç
Üniversitesi öğretim Üyeleri
tÜbi̇tak facUlty awards
Zeynep Aycan, “Psikoloji alanında
Kültürlerarası Endüstri ve
Örgüt Psikolojisi konularındaki
uluslararası düzeyde üstün
nitelikli çalışmaları” nedeniyle
2014 TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü
kazandı.
Zeynep Aycan won the 2014
TÜBİTAK Science Award for
her “outstanding work at an
international level on the subject
of intercultural industry and
organizational psychology in the
field of psychology.”

Koç University faculty won several new awards in the 20132014 academic year. These included 4 awards by TÜBİTAK,
the Scientific and Technological Research Council of
Turkey, and 7 Young Scientist Awards (BAGEP) by the
Science Academy.

çeşitli UlUsal ve UlUslararası araştırma ödÜlÜ kazanan
diğer koç Üniversitesi öğretim Üyeleri
other national and international awards won by koç University facUlty
Mine Çağlar
HAYRİ KÖREZLİOĞLU ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ HAYRİ KÖREZLİOĞLU ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ | 2013

Menderes Işkın
MUSTAFA PARLAR ARAŞTIRMA TEŞVİK ÖDÜLÜ MUSTAFA PARLAR RESEARCH INCENTIVE AWARD | 2013

Ayşegül Özsomer
S. TAMER ÇAVUŞGİL ÖDÜLÜ S. TAMER ÇAVUŞGİL AWARD | 2013

Sinan Ünver
MASATOSHİ GÜNDÜZ İKEDA ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ MASATOSHİ GÜNDÜZ İKEDA RESEARCH AWARD | 2013

Tuğba Bağcı Önder
L'OREAL TÜRKİYE GENÇ BİLİM KADINLARINA DESTEK BURSU | 2013
L'OREAL TURKEY YOUNG WOMEN IN SCIENCE AWARD

Elvan Ceyhan
TWAS GENÇ ÜYESİ ÖDÜLÜ TWAS YOUNG FELLOW AWARD 2013

Şener Aktürk
JOSEPH ROTHSCHILD PRIZE IN NATIONALISM AND ETHNIC STUDIES-ASSOCIATION FOR THE STUDY OF
NATIONALITIES JOSEPH ROTHSCHILD PRIZE IN NATIONALISM AND ETHNIC STUDIES-ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF NATIONALITIES | 2013

Özgür Barış Akan
Özgür Barış Akan (Elektrik
Elektronik Mühendisliği /
Haberleşme kuramı ve haberleşme
ağları); Bahar Rumelili (Uluslarası
İlişkiler / Kimlik Kuramları
ve Avrupa Birliği Çalışmaları);
Fuat Balcı (Psikoloji / Deneysel
Psikoloji ve Davranışsal Sinirbilim)
kendi alanlarında 2014 TÜBİTAK
Teşvik Ödülü’nü kazandılar.
Özgür Barış Akan (Electrical
and Electronic Engineering /
Communications theory and
communications networks); Bahar
Rumelili (International Relations
/ Identity Theory and European
Union Research), and Fuat Balcı
(Psychology / Experimental
Psychology and Behavioral
Neuroscience) each won the 2014
TÜBİTAK Incentive Award in their
respective fields.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ GELECEK VADEDEN BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ | 2014
KADİR HAS UNIVERSITY PROMISING SCIENTIST AWARD
BİLİM KAHRAMANLARI DERNEĞİ 2013 GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ | 2014
SCIENCE HEROES SOCIETY 2013 YOUNG SCIENTIST AWARD

Seda Keskin Avcı
BİLİM KAHRAMANLARI DERNEĞİ 2013 GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ | 2014
SCIENCE HEROES SOCIETY 2013 YOUNG SCIENTIST AWARD

Sinem Çöleri Ergen
BAGEP | 2014

Özgür Barış Akan
BAGEP | 2014

Seda Keskin Avcı
BAGEP | 2014

Emre Mengi
BAGEP | 2014

Özlem Altan Olcay
BAGEP | 2014

Aslı Niyazioğlu
BAGEP | 2014

Tuğba Bağcı Önder
BAGEP | 2014

Menderes Işkın
2014 YILI FABED ESER TÜMEN ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ | 2014
FABED ESER TÜMEN OUTSTANDING ACHIEVEMENT AWARD

|
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Koç Üniversitesi Araştırmalarına Avrupa Birliği Desteği
■■ Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
bölümünden iki öğretim üyesi araştırma ekipleri ile birlikte
yürüttükleri projelerini geliştirmeleri için Avrupa Araştırma
Kurulu’nca (European Research Council - ERC) verilen prestijli
araştırma fonları tarafından desteklenmeye başlandılar.
■■ Hakan Ürey, artırılmış gerçeklik ve 3 boyutlu uygulamalar için
yeni görüntüleme ve izleme teknolojileri geliştirmeyi amaçlayan
WEAR-3D isimli projesi ile ERC tarafından Türkiye’de ilk kez
verilen 2.5 milyon avroluk Advanced Grant fonunu; Özgür Barış
Akan ise biyolojik-esinli nanoağlar ve bilişim-esinli nörolojik
tedavi için sinir sistemi haberleşmesinin kuramsal temellerini
inceleyen MINERVA isimli projesi için 1.8 milyon avro
değerindeki Consolidator Grant fonunu almaya hak kazandılar. ■

European Union Support for Koç University Research
■■ Two faculty members of the Department of Electrical
and Electronic Engineering have started to receive
prestigious funds from the European Research Council,
the ERC, for their ongoing research projects.
■■ Hakan Ürey’s WEAR-3D project to develop new
visualization and display technologies for augmented
reality and three dimensional applications won the EUR
2.5 million Advanced Grant, a first for Turkey; while Özgür
Barış Akan won the EUR 1.8 million Consolidator Grant
for his work on the MINERVA project, which analyzes
the theoretical foundations of neural communications in
order to enable biologically-inspired nanonetworks and
communication technology-inspired therapies. ■

2014 yeni yayınlar new publications
Koç Üniversitesi Yayınları bu yıl 12 yeni kitap yayınladı,
2 kitabın yeni baskısını yaptı. Yayınevinin 2010 yılındaki
kuruluşundan bu yana yayınlanan toplam kitap sayısı
58’e yükseldi.

This year, 12 new book were published and 2 books
republished by Koç University Publications, bringing the
total to 58 titles since its foundation in 2010.

derleyen edItor

Osmanlı Laleleri, Osmanlı
Kahvehaneleri: On Sekizinci
Yüzyılda Hayat Tarzı ve Boş
Vakit Eğlenceleri
Ottoman Tulips, Ottoman
Coffee: Leisure and Lifestyle in
the Eighteenth Century

Suna Altan

derleyen edItor

tasarım desIgn

Dana Sajdi

Bülent Erkmen

çeviren translated by

Bilime Övgü: Bir Üniversite’nin
Hayatından Rastgele Kesitler ve
Disiplinlerarası Sohbetler
A Tribute to Science: Random
Cross-Sections of Life at University
and Interdisciplinary Conversations

Aylin Onacak
Unutulmuş Krallık: Antik Alalah'ta
Arkeoloji ve Fotoğraf
The Forgotten Kingdom:
Archaeology and Photography at
Ancient Alalakh
derleyenler edItors

Murat Akar, Hélène Maloigne

İktidar İmgeleri: Sinop
İçkalesindeki 1215 Tarihli
Selçuklu Yazıtları
Legends of Authority:
The 1215 Seljuk Inscriptions of
Sinop Citadel, Turkey
yazar author

Scott Redford
Turquerie ve Temsil Politikası,
1728-1876
Turquerie and the Politics of
Representation,1728-1876
yazar author

Nebahat Avcıoğlu
çeviren translated by

Renan Akman

çeviren translated by

Barış Cezar
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Yirmi Birinci Yüzyılda
Türkiye’de Yahudiler:
Hoşgörünün Öteki Yüzü
Jewish Life in 21st Century
Turkey: The Other Side of
Tolerance

Asi'deki Antakya: Mozaikler
Şehrinde İlk Araştırmalar
Antioch on the Orontes: Early
Explorations in the City of
Mosaics

yazar author

Scott Redford
Çeviren: Azer Keskin, Tuna Şare

Marcy Brink-Danan

derleyen edItor

çeviren translated by

Barış Cezar

Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet
Çalışmaları: Eşitsizlikler,
Mücadeleler, Kazanımlar
Gender Studies in Turkey:
Inequalities, Struggle, Gains
derleyenler edItors

Hülya Durudoğan, Fatoş Gökşen,
Bertil Emrah Oder, Deniz
Yükseker
2. Baskı

Türkiye’nin Akdeniz Siyaseti
(1923-1939): Orta Büyüklükte
Devlet Diplomasisi ve Deniz
Gücünün Sınırları
Turkey in the Mediterranean
during the Interwar Era:The
Paradoxs of Middle Power
Diplomacy and Minor Power
Naval Policy
yazarlar authors

Dilek Barlas, Serhat Güvenç
çeviren translated by

Barış Cezar
Pasif Devrim-İslami Muhalefetin
Düzenle Bütünleşmesi
Passive Revolution: Absorbing
the Islamic Challenge to
Capitalism
yazar author

Hafızanın Sokakları: İstanbul’da
Peyzaj, Hoşgörü ve Ulusal Kimlik
Streets of Memory: Landscape,
Tolerance, and National Identity
in Istanbul

Cihan Tuğal

yazar author

çeviren translated by

Amy Mills

Ferit Burak Aydar
3. Baskı

çeviren translated by

Cem Soydemir

koç üniversitesi koç university
rektör presIdent Prof. Dr. Umran İnan
Rumelifeneri Yolu, 34450 Sarıyer - İstanbul
0 212 338 10 00 • www.ku.edu.tr
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VKF Koç School

A Year of Records
VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi

Rekorların Yılı
■■ VKV Koç Özel Lisesi 1988 yılında Vehbi Koç Vakfı
tarafından kuruldu. 1998 yılında İlköğretim okulunun
eklenmesiyle anasınıfından 12. sınıfa kadar kesintisiz eğitim
vermeye başladı. Uluslararası Bakalorya Diploma programını,
Türk Milli Eğitim programı ve YGS, LYS ve TEOG sınavlarının
gerekleri ile örtüştüren okul, geçmişin deneyimleri ve
geleceğin ihtiyaçlarını yansıtan güçlü müfredatı ve yüksek
yetkinliğe sahip öğretmen kadrosuyla öğrencilerin bütünsel
gelişimini sağlamayı amaçlıyor. ■

■■ The Koç School was founded in 1988 by the Vehbi Koç
Foundation. With the addition of the Primary and Middle
Schools in 1998, it was transformed into a K-12 establishment.
Combining the goals of the International Baccalaureate
Diploma Program and those of the Turkish National Curriculum,
including the demands of the YGS, LYS and TEOG, the School’s
strong curriculum and highly competent teaching staff aim to
provide an environment for rigorous learning while ensuring
optimum growth of the whole person. ■
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2014 Önemli Gelişmeler
Öğrencilerin Büyük Başarısı
■■ Lise öğrencilerinin IB (International Baccalaureate
/ Uluslararası Bakalorya) puanları, sadece okul tarihi
ortalamasında değil, aynı zamanda uluslararası standart
ve ortalamalarda da okul rekoru kırdı. 2014 mezunları,
yurtdışında eğitime devam edecek en kalabalık sınıf olmanın
yanı sıra, okul tarihinin en çok burs alan sınıfı da oldu.
■■ ABD ve Avrupa’da en prestijli üniversitelerin kabul
oranlarının inanılması güç bir seçicilik düzeyine ulaştığı bu
yıl, 2014 mezunları Haziran 2014 itibariyle ilk yılları için
2.186.650 USD tutarında ihtiyaç ve başarı bursu kazandılar.
Türkiye’de eğitimlerine devam edecek olan öğrenciler ise
353.034 USD’lik başarı bursu kazandılar.
■■ VKV Koç Özel Ortaokulu’ndan 150 öğrenci mezun oldu.
Başarı oranlarına göre burs hakkı kazanan 25 öğrenci Koç Özel
Ortaokulu'ndan Koç Özel Lisesi'ne direkt geçiş yaptılar.
Mükemmeliyet Ödülü
■■ 2013 yılında olduğu gibi bu yıl da dünyanın sayılı okullarının
tanıtıldığı Cambridge Üniversitesi'nin 2014 Mükemmeliyet
Rehberi’nde (The Guide to Excellence 2014) VKV Koç Özel
İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi yer aldı.
Sayılarla 2014
■■ 2014’te lisede 956, ortaokulda 643 ve ilkokulda 462 olmak
üzere toplam 2.061 öğrenci eğitimine devam etti. 222’si yerli 78’i
yabancı olmak üzere toplam 300 öğretmen görev aldı. Ortalama
öğretmen-öğrenci oranı yaklaşık 1:7 olarak gerçekleşti.
■■ 2014-2015 eğitim yılı için liseye 799,9554–788,1232 puan
aralığında Türkiye’nin 17 farklı ilinden 64 öğrenci alınarak lisede
eğitimine devam eden öğrencilerin il dağılımı 33’e çıkarıldı. ■

eğitim

2014 Significant Developments
Students’ Record Successes
■■ The Class of 2014’s IB (International Baccalaureate) scores
have broken not only the historical school record, but also
fared far beyond international standards and average points.
In addition, they are the largest class in school history for
placements at universities abroad as well as for total amount
of scholarships achieved.
■■ Despite the fact that entry conditions have become
extraordinarily difficult for all prestigious US and European
universities, Class of 2014 achieved scholarships of USD
353,034 in Turkey and USD 2,186,650 abroad for their first
year of study.
■■ A total of 150 students graduated from Koç Middle School
this year. 25 students were granted various merit scholarships
and gained direct entry to Koç High School.
Excellence Award
■■ Koç School again featured in Cambridge University’s The
Guide to Excellence 2014 which each year introduces the
worlds best schools.
The Year in Numbers
■■ There were a total of 2,061 students enrolled with Koç
School in 2014; 956 in high school, 643 in middle school and
462 in primary school. The teacher to student ratio was 1:7
this year; of the total of 300 teachers, 222 were local and 78
foreign nationals.
■■ 64 students from 17 different provinces across Turkey were
accepted to Koç School this year from within the 799,9554–
788,1232 points bracket, bringing the total of provinces
represented at School to 33. ■
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öne çıkan etkinlikler ve ödüller 2014 2014 select events and awards
Şubat February
Bilimsel Pentatlon Bilgi Yarışması’nda Birincilik
8. Liseler Arası Bilimsel Pentatlon Bilgi Yarışması’nda
fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri ve bilgisayar
ders sorularından oluşan yarışmada VKV Koç Özel Lisesi
birinci oldu.

Animasyon Yarışması’nda Üçüncülük
Ortaokul öğrencileri Can Conger ve Sarp Cenk Güler,
Gölge Adamın Gözünden Dünyadaki Başyapıtlar adlı
animasyon çalışmaları ile İstanbul Ortaokullar Arası 6.
Animasyon Yarışması’nda üçüncü oldu.

First Place in Pentathlon Science Competition
VKF Koç High School won first place in a pentathlon
science competition for 8th graders. Students had
to answer questions in physics, chemistry, biology,
mathematics, geometry and computer science.

Third Place in Animation Competition
Middle School students Can Conger and Sarp Cenk Güler
won 3rd place in the 6th Istanbul Middle School Animation
Competition with an animation titled The World’s
Masterpieces as Seen by Shadow Man.
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Matt Krause ile 2.000 km'de Türkiye
Amerikalı gezgin Matt Krause, Kuşadası'ndan Van'a
uzanan yolculuğunu Lise Hazırlık öğrencileriyle paylaştı.
Söyleşide gezerek öğrenmenin faydaları ve Krause'ın 2.000
km'yi aşan yolda yaşadığı maceralar paylaşıldı.
With Matt Krause at 2000 km in Turkey
American traveller Matt Krause, who has been journeying
from Kuşadası to Van, shared his experiences with students
from Koç School English Prep, talking about his adventures
and how travel benefits learning.

Mart March
Prof. Dr. Acar Baltaş ile Veli Söyleşisi
Seminerde Potansiyelini Hayata Yansıtan Çocuklar
Yetiştirmek başlığı altında alışılmış, standart yaklaşım ve
önerilerin dışında özgün görüşler irdelendi.
Prof. Dr. Acar Baltaş Parents’ Meeting
The seminar, titled Raising Children to Realize Their Potential,
examined non-standard, new perspectives to child rearing.

Kütüphane Söyleşileri - Murathan Mungan
Kitap okuma alışkanlığının farklı bir boyutta
incelenmesine öncülük eden kütüphane söyleşilerinde,
Çağdaş Türk Edebiyatı'nın önde gelen isimlerinden
Murathan Mungan ile lise öğrencileri buluştu.
Library Conversations - Murathan Mungan
Prominent Turkish writer Murathan Mungan met with Koç
School students as part of an innovative library program
that aims to encourage reading habits.

ve tek konferanstır. Bu yıl da konferansa onlarca ülkeden
500'den fazla öğrenci katıldı. İngilizce oturumların yanı
sıra, OIF (Organisation Internationale de la Francophonie)
komiteleri Fransızca oturumlar gerçekleştirdi.

Arkeoloji ve Kültürel Miraslar Semineri
Arkeoloji ve Kültürel Miraslar Projesi kapsamında;
Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü
akademisyenlerinin işbirliği çerçevesinde Arkeoloji Eğitim
Semineri düzenlendi.

MUNDP (Model United Nations Development Program)
The VKF School has been organizing the Model United
Nations Program since 2002 – the first such conference in
the world. Over 500 students from several dozen countries
participated this year. OIF (Organisation Internationale de la
Francophonie) committees held separate sessions in French.

Archaeology and Cultural Heritage Seminar
The Archaeology Educational Seminar was prepared
in cooperation with Koç University Department of
Archaeology and History of Art as part of the School’s
Archaeology and Cultural Heritage project.

MUNDP
(Model Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)
2002 yılından bu yana VKV Koç Özel Lisesi tarafından
organize edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı'nı inceleyen MUNDP dünyada konusundaki ilk

Nisan April
Tuvalden Kaleme Şiir ve Öykü Yazma Yarışması'nda
Birincilik
İstanbul çapında düzenlenen Tuvalden Kaleme Şiir ve
Öykü Yazma Yarışması’nda VKV Koç Özel Ortaokulu
öğrencisi Hüner Erdinç öykü yazma dalında birinci oldu.
First Place in Poetry and Short Story Competition
VKF Koç Middle School student Hüner Erdinç won first
place in the From Canvas to Pen Poetry and Short Story
Competition held in Istanbul.

educatıon

Sevgi Gönül Sanat Gecesi
2014’te 11’incisi gerçekleşen Sevgi Gönül Sanat Gecesi’nde
okulun 25 yıllık geçmişi öğrenci ve mezunların müzik, dans
ve sanat performanslarıyla işlendi.
Sevgi Gönül Art Night
The 11th Sevgi Gönül Art Night was held this year,
celebrating the School’s 25th anniversary with music, dance
and art performances by students.

Mayıs May
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Avrupa Gençlik Parlamentosu
Geleceğin toplumunu oluşturacak gençlerin sosyal, siyasi
ve ekonomik konularda profesyonel beceri ve deneyim
kazanmalarını amaç edinen 9. International İstanbul Youth
Forum (9. Uluslararası Gençlik Forumu) VKV Koç Özel
Lisesi öğrencileri tarafından düzenlendi. Öğrenciler
konferansta Avrupa ve Türkiye’nin önde gelen liselerini
ağırladılar, güncel konulara ve dünyadaki gelişmelere
çözümler ürettiler.
European Youth Parliament
The 9th International Istanbul Youth Forum was hosted by
VKF Koç High School students who welcomed students
from prominent local and foreign high schools to
discuss current world affairs and propose solutions. The
forum aims to help students gain professional skills and
experiences in social, political and economic affairs.

Uluslararası Tarih Yarışması Özel Ödülü
Uluslararası European School History Contest - On the
Routes of Europe (Avrupa Okul Tarih Yarışması - Avrupa
Yollarında) yarışmasında The African Migration to Turkey
(Türkiye’ye Afrika’dan Göç) başlıklı çalışmaları ile VKV
Koç Özel Lisesi öğrencileri Eda Gökçebay ve Esen Arıkan
özel ödül aldılar.

7. Suna Kıraç Öykü Yarışması
VKV Koç Özel Lisesi tarafından 2008 yılından beri
organize edilen liseler arası öykü yarışması, Sokak teması
ile genç yetenekleri bir kez daha bir araya getirdi. Kazanan
öğrenciler, düzenlenen bir törenle ödüllerini İnan
Kıraç'tan aldılar.

International History Contest Special Award
VKF Koç High School students Eda Gökçebay and Esen
Arıkan won the special prize in the European School
History Contest - On the Routes of Europe competition
with their work titled The African Migration to Turkey.

7th Suna Kıraç Short Story Competition
Organized since 2008 by VKF Koç High School, the interschool competition brought together young talents around
the topic of The Street. Winners received their award from
İnan Kıraç at the award ceremony, held at the School.
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Ekim October
Kardeş Türküler Konseri
Cumhuriyet Bayramı, Kardeş Türküler konseri eşliğinde
dünya kardeşliği ve barışı temasıyla kutlandı.
Kardeş Türküler Concert
Republic Day was celebrated with a concert by Kardeş
Türküler, under the theme of global brotherhood and peace.

Kasım November
II. Ebeveynlik Kongresi
22-23 Kasım tarihleri arasında düzenlenen “Dijital Çağda
Anne-Baba Olmak” konulu kongreye alanında uzman 26
konuşmacı ve yaklaşık 500 dinleyici katıldı.
II. Parents’ Congress
The congress, titled Parenting in the Digital Age, was held on
22-23 November with the participation of 26 speakers from
various areas of expertise as well as approx. 500 guests.

Haziran June
42. Uluslararası Koro Festivali İkinciliği
Okul korosu Çek Cumhuriyeti’nde gerçekleşen 42.
Uluslararası Koro Festivali’nde B2 kategorisinde gümüş
madalya kazandı.
Second Place in the 42nd International Choir Festival
The School Choir won the silver medal in category B2 at
the 42nd International Choir Festival, held in the Czech
Republic.

Lance King ile Öğrenme Sanatı Semineri
The Art of Learning Ltd.’nin kurucusu ve yöneticisi Lance
G. King, VKV Koç Özel Lisesi veli ve öğretmenleri ile
öğrenme sanatının püf noktalarını paylaştı.
The Art of Learning with Lance King
Founder of The Art of Learning Ltd., Lance G. King met
with parents and teachers at VKF Koç High School to share
with them the fine points of the art of learning.

Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu
Bu yıl VKV Koç Özel Lisesi’nde gerçekleşen sempozyuma
binin üzerinde öğretmen katıldı.
Autumn Teachers’ Symposium
The symposium, held each year at the VKF Koç High School,
hosted over one thousand teachers.

City of Lights - Constantinople ile Avrupa Birinciliği
II Comitato Antica Fiera di Santa Lucia di Piave tarafından
düzenlenen “Ortaçağı Yazmak” konulu 10. Avrupa
Yarışması’nda City of Lights - Constantinople projesi ile lise
kategorisinde birincilik ödülü VKV Koç Özel Lisesi’nin oldu.
First in Europe with City of Lights - Constantinople
VKF School won first prize in the high school category
with the City of Lights - Constantinople project in the 10th
European Competition organized by Il Comitato Antica
Fiera di Santa Lucia di Piave under the heading “Writing
about the Middle Ages”.
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2014 yeni yayınlar new publications
Her seviyedeki öğrencilerin başarılı çalışmalarının
yansıtıldığı yayınlar VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu
ve Lisesi öğretim programının önemli bir parçasını
oluşturuyor. 2014’te yayınlanan toplam 10 derginin 9’u,
bir bölümü İngilizce dilinde olmak üzere, öğrenciler
tarafından hazırlanıyor. Bu yıl iki yeni dergi yayınlandı:
ilkokul öğrencilerinin Türkçe ve İngilizce çalışmalarının
yer aldığı Koçi dergisi ve öğrencilerin sosyal bilimler
alanlarında kaleme aldığı yazı, deneme, röportaj ve
derlemelerinden oluşan Era.
VKF School magazines reflect student work from
Primary School, Middle School and High School, and
constitute an important part of the teaching program.
In 2014, 9 out of the total 10 magazines were published
partially in English. There were two new magazines this
year: Koçi, with Turkish and English articles by primary
school students, and Era, with articles, essays, interviews
and compositions on social science subjects.
Gelişim İçin El Ele
Gelişim İçin El Ele dergisi, Vehbi Koç
Vakfı ile Türkiye çapında ortak olarak
yürütülen “17 Okul” projesinin eğitim
ayağına destek veriyor ve bunun bir
yansıması olarak, projeye dahil olan
ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin
çalışmalarını paylaştıkları bir platform sunuyor.
The Gelişim İçin El Ele (Hand in Hand for Development)
magazine is an extension of the Vehbi Koç Foundation’s
“17 Schools Project”. The magazine reflects the outcome
of this cooperation and carries primary and middle school
student work from these 17 state schools.

Voice
Okulun kurumsal dergisi olan Voice,
Kurumsal İletişim Ofisi tarafından yılda
iki kez yayınlanıyor
The School magazine Voice is published
twice a year by the Corporate
Communications Office.

Koçi
İlkokul öğrenci dergisi, Türkçe &
İngilizce
Primaray School student magazine,
Turkish & English

Tohum
Ortaokul edebiyat dergisi
Middle School literature
magazine

Edge Jr
Ortaokul matematik ve
fen dergisi, İngilizce &
Türkçe
Middle School
mathematics and science
magazine, English &
Turkish

Epic Authors
Ortaokul edebiyat dergisi,
İngilizce
Middle School literature
magazine, English

Luminous
Pandemonium
Lise hazırlık dergisi,
İngilizce
High School English Prep
magazine

Felsefe
Lise felsefe dergisi
High School philosophy
magazine

Boyut
Lise edebiyat dergisi
High School literature
magazine

Era
Lise sosyal bilimler dergisi
High School social
sciences magazine

vkv koç özel ilkokulu,
ortaokulu ve lisesi
genel müdür
general dIrector
Koray Özsaraç
Orhanlı Köyü, Çayırlar Mevkii,
34941 Tuzla - İstanbul
0 216 585 62 00
www.kocschool.k12.tr
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Vehbi Koç Vakfı
Eğitim Projeleri
Haberler

Vehbi̇ Koç Foundation
Educational Projects
News

eğitim

Model Okul
Hazırlık Çalışmalarına Devam
■■ Vehbi Koç Vakfı tarafından 2010 yılından bu yana
yürütülen Model Okul Projesi, eğitim ortamlarının
öğrenmeye katkısını tartışan ve okul ortamlarına her açıdan
güncel bir tasarım bakış açısı kazandırmayı amaçlayan bir
proje. Bilgi üretimi, uygulama ve iletişim bölümlerinden
oluşan proje kapsamında, İstanbul’un Beykoz ilçesinde
1930’larda açılmış ve halen faaliyette olan Beykoz
Ortaokulu’nun mevcut binası yıkılıp yeniden inşa edilerek
hayata geçirilecek. İnşaat aşamasına geçilebilmesi için
devam eden hazırlıklara paralel olarak, Şubat 2014 tarihi
itibariyle okulun öğretim ve öğrenim kültürüyle ilgili
çalışmalara başlandı.
■■ Eğitim danışmanı Mesrure Tekay’ın desteği ile yürütülen
çalışmalar kapsamında öğretmen, öğrenci, veli temsilcileri ve
eğitim danışmanlarının katılımıyla Şubat - Eylül 2014 ayları
arasında çeşitli atölye çalışmaları ve çalıştaylar düzenlendi.
Bu toplantılarda yeni öğrenme ortamının felsefesi, amaçları
ve hedefleri oluşturuldu; “Nasıl bir öğrenme ortamı?”,
“Nasıl bir öğretmen?” soruları tartışıldı; iletişim ve takım
çalışmaları yapıldı, sınıf içi yönetimine özel uygulamalar ve
5. sınıflar için oryantasyon programı geliştirildi.
■■ Okul döneminin başladığı Eylül ayı içerisinde model okul
kültürünün yerleşmesini hızlandırmak amacıyla öğretmen
ve öğrencilerin görüşleri ile oluşturulan “Öğrenen Ajandası”
tüm öğrencilere ve öğretmenlere dağıtıldı. ■

educatıon

|

vehbi koç vakfı eğitim projeleri-haberler vehbi koç foundatIon educatIonal projects-news

Model School
Preparations Underway
■■ The Model School Project, initiated by the Vehbi Koç
Foundation in 2014, aims to open to discussion the
contribution of the school environment to education
and to bring a thoroughly up-to-date design perspective
to the school environment. Encompassing knowledge
production, application and communications, the project
will be realized through the rebuilding of the Beykoz
Middle School, originally built in 1930 and still active as a
school. Preparations for the construction of the project are
still underway and preliminary work on the new school’s
teaching and learning culture has begun in February 2014.
■■ Various workshops were held between February
and September 2014 with the support of educational
consultant Mesrure Tekay and the participation of
teachers, students, parents and educational consultants.
The meetings focused on defining the philosophy, goals
and targets for the new learning and teaching environment.
In addition to workshops on communication, team work,
and classroom management practices, an orientation
program was developed for 5th grade students.
■■ A “Learner’s Agenda”, prepared in consultation with
students and teachers, was handed out to all students and
teachers at the start of the school semester in September
in order to accelerate understanding of the new school
culture. ■
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MLMM Projesi
Meslek Eğitiminde Okul -İşletme İşbirliği
■■ Vehbi Koç Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı, Koç Holding
ve Koç Topluluğu şirketleri ile 81 ilde farklı sektörlerde
başarıyla hayata geçirilen ve 2013 yılı itibariyle tamamlanan
Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi,
“mesleki eğitim-istihdam-kalkınma” ekseninde döngünün
tamamlanmasını sağlayan Okul-İşletme İşbirliği modelinin
yaygınlaştırılmasıyla sürdürülüyor.
■■ Okul-İşletme İşbirliğinin Geliştirilmesi Programı,
Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Girişim ve İş Dünyası
Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye İşveren
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve TÜSİAD
sorumluluğunda; Vehbi Koç Vakfı, Özel Sektör Gönüllüleri
Derneği (ÖSGD), Eğitim Reformu Girişimi, Öğretmen
Akademisi Vakfı ve MESS Eğitim Vakfı işbirliğiyle hayata
geçirilecek.
■■ Program kapsamında, işletmeler ve mesleki eğitim
kurumları arasındaki işbirliklerinin sayısını ve kalitesini
artırmak üzere farklı bölgelerde sanayi ve ticaret odaları,

eğitim

MLMM Project
School-Workplace Partnerships for Vocational Training
■■ The Vocational Education: A Crucial Matter for the Nation
Project (MLMM), conducted by the Vehbi Koç Foundation,
the Ministry of Education, Koç Holding and Koç Group
companies across different industries in 81 provinces
and completed in 2013, is being continued in the form of
the “School-Workplace Partnership” model to enable the
completion of the vocational education — employment —
development cycle.
■■ The Program for Developing School-Workplace
Partnerships will be realized under the guidance of the
Ministry of Education, the Turkish Enterprise and Business
Confederation (TÜRKONFED), the Turkish Confederation
of Employer Associations (TİSK) and the Turkish Industry
and Business Association (TÜSİAD), in collaboration with
the Vehbi Koç Foundation, the Private Sector Volunteers
Association (ÖGSD), the Quality Education for All
Initiative, the Teachers Academy Foundation and the MESS
Educational Foundation.
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iş dünyası birlikleri, organize sanayi bölgeleri, meslek
kuruluşları, işletmeler, il istihdam kurulları ve mesleki eğitim
kurumlarının katılımları ile çalıştay ve eğitimlerin yapılması;
bunların neticesinde oluşturulan işbirliklerinin düzenli
olarak takip edilmesi planlanıyor. Programın pilot çalışması,
işveren ve mesleki eğitim kurumu temsilcilerinden yaklaşık
70 kişinin katılımıyla 27 Kasım tarihinde Bandırma’da
gerçekleştirildi.
■■ MLMM projesi 2014 yılında 11. ödülünü kazandı. Proje,
iyi uygulamalara dönüştürdüğü işbirliği modelinin etkinliği,
kapsayıcılığı, yenilikçiliği ve sürdürebilirliği sayesinde
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
tarafından 2014 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nde
Büyük Ödül’e layık görüldü. ■

■■ Plans are to organize workshops and training courses
with the participation of various chambers of industry
and commerce, business associations, industrial parks,
professional organizations, businesses, provincial employment
boards and vocational schools in order to increase both the
frequency and quality of collaboration between workplaces
and vocational schools and to monitor the progress of new
collaborations that will emerge from these contacts. A pilot
event was held in Bandırma on 27 November with about 70
participants from various businesses and vocational schools.
■■ In 2014, the MLMM project won the Grand Prize at the
2014 Corporate Social Responsibility Awards Ceremony of
the Turkish Confederation of Employer Associations (TİSK),
bringing the number of awards received so far to 11. The
award referred to the collaborative model of the MLMM
project as an effective, inclusive, innovative and sustainable
best practice example. ■
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Kocaeli Üniversitesi VKV Ford Otosan Gölcük
İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu
Otomotiv Meslek Yüksekokulu
■■ Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfı tarafından Kocaeli Üniversitesi bünyesinde kurulan Gölcük İhsaniye
Otomotiv Meslek Yüksekokulu 8 Ocak 2014 tarihinde açıldı. Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi ile
2006 yılından bu yana mesleki eğitim alanında yapılan çalışmaların kapsamında açılan Gölcük İhsaniye
Otomotiv Meslek Yüksekokulu, yükseköğrenimde ilk kez yapılacak uygulamalı mesleki eğitim konseptiyle
otomotiv sektörüne nitelikli işgücü yetiştirmeyi hedefliyor, yerel ve ulusal kalkınma için kilit bir nokta
olan kaliteli işgücünün yetişmesine ve genç istihdamının artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.
Uluslararası eğitim standartlarına ve mesleki kriterlere uygun eğitim alacak öğrenciler; sektörde tasarım,
üretim, pazarlama ve satış hizmetlerinde çalışarak Türkiye’nin global alanda rekabet gücünü artıracak. ■

Kocaeli University VKF Ford Otosan Gölcük İhsaniye
Vocational College for Automotive Technologies
A Vocational College for Automotive Technologies
■■ Established by Ford Otosan and the Vehbi Koç Foundation within Kocaeli University, the Gölcük
İhsaniye Vocational College for Automotive Technologies was opened on 8 January 2014. Set up as part
of the Vocational Education: A Crucial Matter for the Nation project, which has been underway since 2006,
the college provides a hands-on vocational training concept — a first in Turkish higher education — to
help train a skilled workforce for the automotive industry and increase youth employment, both of
which are crucial for development on the local and national level. Students are trained in accordance with
international educational standards and vocational criteria, and are employed in the design, production,
marketing and sales departments within the automotive industry, thus helping to improve Turkey’s global
competitiveness. ■

eğitim
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eğitim

BAGEP Ödülleri̇
Genç Bilim İnsanlarına Destek
■■ Vehbi Koç Vakfı’nın da destekçileri arasında bulunduğu Bilim Akademisi Genç
Bilim İnsanları Ödül Programı’nın (BAGEP) 2014 yılı ödülleri 27 Mart günü Orta
Doğu Teknik Üniversitesi’nde yapılan bir törenle sahiplerini buldu.
■■ Ödül programı, Bilim Akademisi tarafından en parlak ve gelecek vadeden 40 yaş altı
genç akademisyenleri araştırmalarını geliştirmelerine yardımcı olacak prestijli bir
burs ile ödüllendirmek amacıyla 2013 yılında başlatıldı. Geçen yıl 20 ödül verilirken,
2014 yılında artan destekler sayesinde Bilim Akademisi, 100 farklı üniversite ve
araştırma kurumundan yapılan toplam 284 başvuru arasından fen ve mühendislik
alanında 31, sosyal bilimler alanında 9, tıp alanında 3 olmak üzere toplam 43
araştırmacıyı ödüllendirme imkânı buldu.
■■ Vehbi Koç Vakfı, 2013 ve 2014 yıllarında toplam 20 ödülü fonlayarak genç bilim
insanlarının yeni araştırmalarına destek verdi. ■

BAGEP Awards
Supporting Young Scientists
■■ The winners of the 2014 Science Academy Young Scientist Award Program (BAGEP),
which the Vehbi Koç Foundation is also supporting, were announced during an award
ceremony at the Middle East Technical University in Ankara on March 27.
■■ The award program was launched in 2013 by the Science Academy in order to
encourage promising scientists below the age of 40 with a prestigious award. 20
BAGEP awards were awarded last year, but with increasing support in 2014, the total
number of awards reached to 43. Out of 43 awards, 31 were given to researchers
working in science and engineering, 9 in social sciences and 3 in medicine. Awardees
were chosen among a total of 284 applications.
■■ The Vehbi Koç Foundation supported supported young scientists’ new research by
funding a total of 20 BAGEP awards over 2013 and 2014. ■

educatıon

|

vehbi koç vakfı eğitim projeleri-haberler vehbi koç foundatIon educatIonal projects-news

2014 bagep ödül sahipleri 2014 bagep award winners
Ali Koşar

İsmail Turan

sabancı üniversitesi, mekatronik
sabancı university, mechatronics

orta doğu teknik üniversitesi, fizik
middle east technical university, physics

Alper Kaliber

Kemal Kösemehmetoğlu

istanbul bilgi üniversitesi, siyaset bilimi
ıstanbul bilgi university, political science

hacettepe üniversitesi, tıp
hacettepe university, medicine

Aslı Niyazioğlu

Mehmet Somel

koç üniversitesi, tarih
koç university, history

orta doğu teknik üniversitesi, biyoloji
middle east technical University, biology

Barış Kışkan

Mehmet Zahmakıran

istanbul teknik üniversitesi, kimya
ıstanbul teknik university, chemistry

yüzüncü yıl üniversitesi, kimya
yüzüncü yıl University, chemistry

Burcu Balçık

Nilay Noyan Bülbül

özyeğin üniversitesi, endüstri mühendisliği
özyeğin university, ındustrial engineering

sabancı üniversitesi, endüstri mühendisliği
sabancı university, ındustrial engineering

Bülend Ortaç

Özgür Barış Akan

bilkent üniversitesi, fizik
bilkent university, physics

koç üniversitesi, elektrik-elektronik mühendisliği
koç university, electrical and electronic engineering

Cengiz Erişen

Özgür Kocatürk

tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi, siyaset bilimi
tobb ekonomics and technology university, political science

boğaziçi üniversitesi, biyoloji
boğaziçi University, biology

Evren Mutlugün

Özgür Şahin

abdullah gül üniversitesi, fizik
abdullah gül university, physics

bilkent üniversitesi, biyoloji
bilkent University, biology

Eda Sonbaş

Özlem Altan Olcay

adıyaman üniversitesi, astronomi
adıyaman university, astronomy

koç üniversitesi, siyaset bilimi
koç university, political science

Elif Uysal Bıyıkoğlu

Öznur Taştan

orta doğu teknik üniversitesi, elektrik-elektronik mühendisliği
middle east technical university, electrical and electronic engineering

bilkent üniversitesi, bilgisayar mühendisliği
bilkent university, computer engineering

Emre Mengi

Sarper Özharar

koç üniversitesi, matematik
koç university, mathematics

bahçeşehir üniversitesi, fizik
bahçeşehir University, physics

Eren İnci

Seda Keskin Avcı

sabancı üniversitesi, ekonomi
sabancı university, economics

koç üniversitesi, kimya
koç University, chemistry

Erkan Şahinkaya

Senem Aydın Düzgit

medeniyet üniversitesi, çevre bilimi
medeniyet university, environmental science

istanbul bilgi üniversitesi, siyaset bilimi
ıstanbul bilgi University, political science

Evren Özarslan

Serdar Durdağı

boğaziçi üniversitesi, fizik
boğaziçi university, physics

bahçeşehir üniversitesi, biyoloji
bahçeşehir University, biology

Gökhan Demirel

Sinan Gezici

gazi üniversitesi, kimya
gazi university, chemistry

bilkent üniversitesi, elektrik -elektronik mühendisliği
bilkent university, electrical and electronic engineering

Gözde İnce

Sinem Çöleri Ergen

sabancı üniversitesi,malzeme bilimleri
sabancı university, material science

koç üniversitesi, elektrik- elektronik mühendisliği
koç university, electrical and electronic engineering

Hakan Usta

Tolga Can

abdullah gül üniversitesi, malzeme bilimleri
abdullah gül university, material science

orta doğu teknik üniversitesi, bilgisayar mühendisliği
middle east technical university, computer engineering

Haldun Sevinçli

Tuğba Bağcı Önder

izmir yüksek teknoloji enstitüsü, malzeme bilimleri
izmir ınstitute of higher technology, material science

koç üniversitesi, moleküler biyoloji ve genetik
koç university, molecular biology and genetics

Işın Güler Aran

Tuğba Tanyeri Erdemir

sabancı üniversitesi, işletme
sabancı university, management science

orta doğu teknik üniversitesi, arkeoloji
middle east technical university, archaeology

İbrahim Burç Mısırlıoğlu

Uğur Cem Hasan

sabancı üniversitesi, malzeme bilimleri
sabancı university, material science

gaziantep üniversitesi, elektrik-elektronik mühendisliği
gaziantep university, electrical and electronic engineering

İlke Sipahi

Zübeyir Çınkır

acıbadem üniversitesi, tıp
acıbadem university, medicine

zirve üniversitesi, matematik
zirve university, mathematics

Ioannis Grigoriadis
bilkent üniversitesi, siyaset bilimi
bilkent university, political science
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TEGV Eği̇ti̇m Parkları
Eğitim Gönüllüleri Çocukların Hizmetinde
■■ 1995 yılından bu yana Türkiye çapında 2 milyonun
üzerinde çocuğa gönüllü eğitim desteği veren Türkiye Eğitim
Gönüllüleri Vakfı’na bağlı Ankara, Antalya ve Şanlıurfa
“Eğitim Parkları”nın kuruluş ve idari giderleri Vehbi Koç
Vakfı tarafından karşılanmaya devam ediyor. Çok yönlü
bir eğitim desteği için gerekli altyapıya sahip olan bu
Eğitim Parklarının aktif öğrenme mekânlarında; 6-16 yaş
grubu çocuklarına yönelik katılımcı ve oyuna dayalı eğitim
faaliyetleriyle yaşam becerilerinin yanı sıra kişisel ve zihinsel
gelişimleri destekleniyor.
■■ 2013-2014 eğitim döneminde Antalya Suna-İnan Kıraç
Eğitim Parkı’nda toplam 3.176; Şanlıurfa Sevgi-Erdoğan
Gönül Eğitim Parkı’nda toplam 3.416; Ankara Semahat-Dr.
Nusret Arsel Eğitim Parkı’nda ise toplam 2.892 çocuğa eğitim
desteği verildi. ■

eğitim

TEGV Educational Parks
Volunteering for the Education of Children
■■ The Educational Volunteers Foundation of Turkey (TEGV)
was founded in 1995 and has so far helped give educational
support to over 2 million children across Turkey. Three TEGV
‘Educational Parks’ — in Ankara, Antalya and Urfa – were set up
and are maintained by funds from the Vehbi Koç Foundation.
These educational parks have all the necessary infrastructure
to provide multifaceted educational support for 6-16 year
olds in an active learning environment. Interactive educational
activities and games are designed to improve life skills as well as
personal and intellectual development.
■■ In the 2013-2014 school period, educational support
was given to 3,176 children at the Antalya Suna-İnan Kıraç
Educational Park; 3,416 at the Şanlıurfa Sevgi-Erdoğan Gönül
Educational Park, and 2,892 children at the Ankara Semahat-Dr.
Nusret Arsel Educational Park. ■
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1-8 antalya suna-inan kıraç
eğitim parkı
antalya suna-inan kıraç
educatıonal park
Açılış Yılı: 2001
Çalışan Sayısı: 4
Gönüllü Sayısı: 614
Bugüne kadar ulaşılan çocuk sayısı: 37.285
Launch: 2001
Employees: 4
Volunteers: 614
Children reached to date: 37,285
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2

eğitim

3

1-4 şanlıurfa sevgi-erdoğan gönül
eğitim parkı
şanlıurfa sevgi-erdoğan gönül
educatıonal park
Açılış Yılı: 2010
Çalışan Sayısı: 4
Gönüllü Sayısı: 146
Bugüne kadar ulaşılan çocuk sayısı: 11.145
Launch: 2010
Employees: 4
Volunteers: 146
Children reached to date: 11,145

4
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4

5

1-5 ankara semahat-dr. nusret arsel
eğitim parkı
ankara semahat-dr. nusret arsel
educatıonal park
Açılış Yılı: 2001
Çalışan Sayısı: 3
Gönüllü Sayısı: 327
Bugüne kadar ulaşılan çocuk sayısı: 44.561
Launch: 2001
Employees: 3
Volunteers: 327
Children reached to date: 44,561

3
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Avrupa Vakıflar Merkezi - EFC
Vehbi Koç Vakfı Avrupa Vakıflar Merkezi Program
Komitesine Seçildi
■■ Vehbi Koç Vakfı, Avrupa’da faaliyet gösteren birbirinden
değerli vakıfların oluşturduğu Avrupa Vakıflar Merkezi’nin
(European Foundation Center- EFC) Genel Kurul
ve Yıllık Konferans Komitesine seçildi. 2014 yılında
Saraybosna’da gerçekleştirilen Genel Kurul ve Konferans
esnasında yapılan çağrı neticesinde, Vehbi Koç Vakfı
hazırlık çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla komite
toplantılarına katılıyor. 21-22 Mayıs 2015’te Milano’da
gerçekleşecek olan etkinliğin teması: “Hayırseverlik: Değişim
için Vizyon ve Enerji”. ■

Anadolu Okuyor
Ağrı’daki Okullara Kitap Desteği
■■ 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
setler ulaştırılıyor. 2011 yılında Hakkari’de 229 okula,
2012 yılında Van’da deprem sonrası yaşanan eğitimöğretim zorluklarının aşılmasına yardımcı olmak
adına orta öğretim kurumlarına ve 200 ilkokula, 2013
yılında ise Şırnak’taki tüm orta öğretim kurumlarına
ve ilköğretim seviyesinde eğitim veren 200 okula
kitap setleri gönderildi. Vehbi Koç Vakfı 2014 yılında
Ağrı’da eğitim veren ilk ve ortaokullara toplam 261
adet kitap seti ulaştırdı. ■

Anatolia is Reading
Books for Schools in Ağrı
■■ The Vehbi Koç Foundation has launched the
Anatolia is Reading project in 2011 to respond
to the great demand for books coming from
schools all over Turkey. As part of the project,
sets comprising 20 books each and selected from
a list of 100 popular classics recommended by the
Ministry of Education are put together based on
grade levels and sent to all the elementary schools
in a province each year. Under this scheme, 229
schools in Hakkari received books in 2011. Books
were also delivered to 200 primary and secondary
schools in Van, in an effort to help relieve some
of the difficulties in education after the 2012 Van
earthquake. 2013 saw the delivery of book sets
to all secondary schools and 200 primary schools
in Şırnak. In 2014, the Vehbi Koç Foundation
delivered a total of 261 book sets to primary and
secondary schools in Ağrı. ■

eğitim

European Foundation Center - EFC
Vehbi Koç Foundation Selected to the European Foundation
Center Program Committee
■■ The Vehbi Koç Foundation was selected to the General
Assembly and Annual Conference Committee of the
European Foundation Center (EFC), an international
membership association made up of prestigious European
foundations. Following the call made in the EFC’s 2014
General Assembly and Conference at Sarajevo, the Vehbi
Koç Foundation has been attending committee meetings
to contribute to the preparatory work for the upcoming
meeting, titled Philanthropy: Visions and Energy for Change,
which is to take place on 21-22 May 2015, in Milan. ■
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Dreamstalk
Hayaller Gerçek Oluyor
■■ Vehbi Koç Vakfı, üniversiteli gençlerin hayallerini
gerçekleştiren Dreamstalk ekibine destek vermeye başladı.
Algı stratejisi uzmanı ve Koç Üniversitesi öğretim üyesi Semih
Yalman tarafından tasarlanıp yaratılan ve Koç Üniversitesi
mezunu Ezgi Utan tarafından yönetilen Dreamstalk
konferans serisinin ana hedefi; hayal kurmayı teşvik etmek,
hayal kavramı algısını olumluya taşımak ve gençlere kalıplar
dışında ifade imkânı sağlamak. 2014-2015 eğitim yılı boyunca
üniversitelerde hayallerin gerçekleştirilmesine fırsat verecek
olan proje kapsamında Dreamstalk ve Vehbi Koç Vakfı’nın
işbirliğiyle gerçekleştirilen ilk hayal Ceren Saner’in fotoğraf
sergisi hayali oldu. ■

41

Dreamstalk
Dreams Come True
■■ The Vehbi Koç Foundation has started supporting the
Dreamstalk team, which helps university students make their
dreams come true. Designed and created by Koç University
faculty and perception strategy expert Semih Yalman, and
managed by Koç University alumni Ezgi Utan, the Dreamstalk
conference series aims to encourage the imagination of young
people, helping to change perceptions of “dreaming” and to
think outside the box. Dreamstalk will be helping dreams come
true throughout the 2014-2015 academic year. Student Ceren
Saner’s dream of opening a photography exhibition became the
first dream realized under this scheme in collaboration with the
Vehbi Koç Foundation. ■
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Sessizliği Oku
İşitme Engellilerine İşaret Dili Eğitimi
■■ Boğaziçi Üniversitesi tarafından Koç Holding ve Vehbi
Koç Vakfı desteğiyle hayata geçirilen Sessizliği Oku projesi,
Türkiye’deki işitme engellilerin bilişsel gelişimlerini
sağlayarak eğitimlerine katkıda bulunmayı, sosyal yaşama
uyum sağlamalarını, istihdam edilmelerini ve girişimcilik
ruhlarının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Proje, işitme engelli çocuklara Türk İşaret Dili ve Türkçe
öğretmeyi ve işitme engelli yetişkinlerin Türkçelerini
geliştirebilmelerini sağlamayı amaçlıyor. Toplam 240 birey
ve ailelerine ulaşacak olan proje, Türk İşaret Dili ve Türkçe
eğitim malzemesi geliştirilmesini, geliştirilen malzemenin
eğitimde uygulanmasını, işitme engelli çocuk, yetişkin
ve ailelerine destek verilmesini kapsıyor. Sessizliği Oku
projesinin ilk aşamasında İlk İşaretlerim, İlk Sözcüklerim
kitabından işaretlerin belirlenmesi, animasyonların yapılması,
bilgisayar ve tablet uygulamalarının hazırlıkları tamamlandı.
Yetişkin Eğitimi’nden oluşan ikinci aşama kapsamında, ders
içeriklerinin çalışmaları yapıldı. ■

Köy Öğretmenleri İle
Haberleşme ve
Yardımlaşma Derneği
Köy Okullarına Araç Gereç Yardımı
■■ 1977’den bu yana köy okullarına araç
gereç yardımı yapan Vehbi Koç Vakfı, 1981
yılından beri bu desteğini Köy Öğretmenleri
ile Haberleşme ve Yardımlaşma Derneği
aracılığıyla sürdürüyor. Vakıf, derneğin
talepleri doğrultusunda düzenli olarak köy
ilkokullarına ihtiyaçları olan bazı malzemeleri
temin ederek destek vermeye devam ediyor.
2013-2014 eğitim yılında da proje kapsamında
birçok köy ilkokuluna toplam 24 bilgisayar ve
16 projeksiyon cihazı gönderilerek yardımda
bulunuldu. ■

Village Teachers’s
Communication and
Mutual Aid Society
Equipment Support for Village Schools
■■ The Vehbi Koç Foundation has been providing
equipment support for village schools since
1977, and in collaboration with the Village
Teachers’ Communication and Mutual Aid
Society since 1981. The Foundation continues
to provide primary schools in remote villages
with necessary equipment and materials on
demand. During the 2013-2014 school year, a
total of 24 computers and 16 projectors were
donated to various village schools that are part
of the project. ■

eğitim

Read the Silence
Sign Language Education for the Hearing Impaired
■■ Initiated by Boğaziçi University with the support of Koç
Holding and the Vehbi Koç Foundation, the Read the Silence
project aims to contribute to the cognitive development of
the hearing impaired, enabling them to adapt to social life,
find employment and develop an entrepreneurial spirit. The
project sets out to teach Turkish Sign Language and Turkish to
hearing impaired children, and enable hearing impaired adults
to improve their Turkish language skills. Plans are to reach a
total of 240 individuals and their families. The project’s scope
includes the development of Turkish Sign Language and Turkish
language teaching materials, the use of material developed
in educational courses, and providing support for hearing
impaired children, adults and their families. Preparations are
complete for the first stage of the project, which involves
the selection of signs from the book First Signs, First Words
and the preparation of animations and computer and tablet
software. Course content for the second stage which involves
adult education, has also been prepared. ■
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Avrupa Ergen Araştırmaları Derneği (EARA)
Çeşme Konferansı

43

European Association for Research on
Adolescence (EARA) Çeşme Conference

Ergen Araştırmaları Konferansı Çeşme’de
■■ Avrupa Ergen Araştırmaları Derneği (European
Association for Research on Adolescence) EARA’nın 2 yılda
bir düzenlediği konferansın 14’üncüsü Vehbi Koç Vakfı ve
Koç Holding’in de desteği ile 3-6 Eylül 2014 tarihlerinde
İzmir Çeşme’de gerçekleştirildi. Başta ergenlik üzerine
çalışan Avrupalı psikologlar olmak üzere eğitim, sosyoloji,
psikiyatri gibi diğer bilim dallarından da araştırmacı ve
uygulamacıların da katıldığı etkinlikte konferans öncesi
çalıştaylar, çağrılı sempozyum, yuvarlak masa tartışmaları,
sözlü ve poster bildiri sunumları gerçekleştirildi. Ergen
beyni konusunda öncü çalışmalar yapan Amerikalı psikolog
Laurence Steinberg’in açılış konuşmasını takiben konferans,
gençlerin politik ve sivil katılımı, kişilerarası ilişkiler, stres ve
başa çıkma, kimlik, okul, ergen-ebeveyn ilişkileri, yetişkinliğe
geçiş, zorbalık/siber zorbalık, kültürlerarası ve kültürel
perspektiften ergen gibi konuların ele alındığı oturumlarla
devam etti. ■

Adolescence Research Conference in Çeşme
■■ The 14th biannual conference of the European Association
for Research on Adolescence (EARA) was held in Çeşme,
Izmir, on 3-6 September 2014 with the support of the Vehbi
Koç Foundation and Koç Holding. Attended primarily by
European psychologists working on adolescent issues,
the event saw the participation of many researchers and
practitioners from such fields as education, sociology and
psychiatry. Workshops, a symposium, roundtable talks and
presentations were held before the main conference, which
was addressed by American psychologist Laurence Steinberg,
known for his pioneering research on the adolescent brain.
The conference continued with sessions on the participation
of young people in political life and civil society,
interpersonal relationships, stress and coping, identity,
schooling, adolescent-parent relationships, transition to
adolescence, bullying / cyber-bullying and adolescence from
a cultural and intercultural perspective. ■

VKV Eğitim Bursları
VKV Eğitim Bursları Daha Geniş Kitlelere Erişiyor
■■ Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak hedefiyle 1969 yılından bu yana verdiği
eğitim burslarıyla bugüne kadar 50 binden fazla gencin eğitimine destek
veren Vehbi Koç Vakfı, 2013-2014 eğitim döneminde de yetenekli ama
maddi imkânları yetersiz 6.087 öğrenciye burs desteği sağladı.
■■ Vehbi Koç Vakfı ile öğrenciler ve burs ofisleri arasındaki başvuru
sürecini şeffaf ve sürdürülebilir bir altyapıya oturtmak aynı zamanda daha
geniş bir öğrenci kitlesine ulaşabilmek için bir süredir çalışmaları devam
eden VKV Eğitim Bursları Başvuru Portalı Ekim 2014 tarihinden itibaren
kullanıma açıldı. ■

VKF Educational Scholarships
Wider Reach for VKF Scholarships
■■ In its mission to help provide equal opportunities in education, the Vehbi
Koç Foundation has been providing scholarships to over 50 thousand
students since 1969. It continued to give support to 6,087 talented students
with limited financial means in the 2013-2014 academic period.
■■ The VKF Education Scholarship Application Portal was launched in
October 2014 with the aim of making the scholarship application process
more transparent and sustainable for the Foundation, scholarship offices and
applicants, while reaching a wider audience of students. ■
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Prof. Dr. Nuran Yıldırım
İstanbul Üniversitesi Tıp
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Professor at the Department
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and Ethics at Istanbul
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Söyleşi, 20 Ekim 2014
Interview, 20 October 2014

Vehbi Koç Vakfı tarafından yayınlanan ve konusunda yazılmış ilk kitap
olan Savaşlardan Hastanelere Türkiye’de Hemşirelik Tarihi kitabı 2014
yılında okuyucularla buluştu. Geniş çaplı bir araştırmanın ürünü olan
kitap, Vehbi Koç Vakfı’nın, Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel’in
öncülüğünde 40 yılı aşkın bir süredir Türkiye’de hemşirelik mesleğinin
gelişimine verdiği güçlü desteğin parçalarından birini temsil ediyor.
Kitabın yazarı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuran Yıldırım ile Semahat Arsel Hemşirelik
Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin Nişantaşı’ndaki kütüphanesinde kitabın
serüveni ve Türkiye hemşirelik tarihi üzerine sohbet ettik.
From Wars to Hospitals: The History of Nursing in Turkey is the first comprehensive
study on the history of nursing in Turkey and was published by the Vehbi Koç
Foundation in 2014. The book is the product of extensive research and represents
the Foundation’s latest contribution to the nursing profession, an effort it has
sustained for over 40 years under the committed leadership of Foundation Chair
Semahat Arsel. We met with Dr. Nuran Yıldırım, professor at the Department of
the History of Medicine and Ethics at Istanbul University’s Medical School, in the
library of the Semahat Arsel Nursing Education & Research Center in Nişantaşı, to
talk about the story behind the book and the history of nursing in Turkey.
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■■ VKV: Savaşlardan Hastanelere Türkiye’de Hemşirelik
Tarihi kitap projesi nasıl başladı, nasıl oluştu?
Nuran Yıldırım: Hemşirelik tarihi, bir tıp tarihçisi olarak zaten
uzun yıllardır ilgimi çekiyordu. Kitap bazında, bir çalışma olarak
bizde henüz ele alınmamış bir konuydu; ufak tefek makaleler
vardı ama o makaleler de daha çok hemşireliğin Türkiye’deki
kurucusu olan Besim Ömer Akalın Paşa’nın yayınlarına
dayanıyordu, onun anlatılarının Osmanlıcadan Türkçeye
uyarlanmasından ibaretti. Arşivlere yönelik sistemli bir çalışma
yoktu. 2013 yılının Ağustos ayında Vehbi Koç Vakfı’ndan
Erdal Yıldırım Bey aradı, “Semahat Arsel Hanım Türkiye’de
hemşirelik tarihi konusunda bir kitap yazdırmak istiyor,”
dedi. Semahat Hanım, biliyorsunuz, hemşirelik mesleğine
Türkiye’de omuz vermiş bir insan, mesleğe çok büyük katkıları
var; yurtdışında hemşirelikle ilgili toplantılara katıldığı zaman,
gittiği ülkenin hemşirelik tarihiyle ilgili kitaplar görüyormuş
ve -daha sonra kendisinin de bana ifade ettiği gibi- niye bizde
böyle kitaplar yok, diye çok üzülüyormuş. Ancak bu kitabın
Mayıs 2014 Hemşirelik Günü’ne yetişmesini istiyorlardı.
Bir kitap için 8-9 ay tabii ki çok az bir süre. Yurtdışındaki
yabancı arşivlerde de epey araştırma yapılması gerekiyordu.
Neyse ki güvendiğim genç arkadaşlarım vardı. Amerika’da
doktora yapmakta olan genç bir arkadaşım American Board ve
Rockefeller arşivlerini araştırdı, hemşirelik ile ilgili belgeleri
çevirip gönderdi. Bir doktora öğrencim Başbakanlık Osmanlı
Arşivi’ndeki ilgili belgeleri araştırdı, Ankara’da öğretim üyesi
olan eski bir öğrencim de Türk Kızılayı Arşivi’ne gitti. Sonuçta
yönlendirdiğim bu arkadaşlar topladıkları belgeleri bana
ulaştırdılar. Ekim başı gibi
önümde büyük bir arşiv
malzemesi yığılmış oldu.
■■ Kitabı hazırlarken
hangi kaynaklardan
yararlandınız?
Ankara’daki Türk
Kızılayı Arşivi hemşirelik
tarihi bakımından en
zengin olanıydı, çünkü
hemşireliğin kuruluşu
Kızılay’ın -eski adıyla
Hilal-i Ahmer Cemiyetitarihiyle bire bir örtüşüyor.
O yüzden hemşirelik
tarihiyle ilgili yazışmaların
tümü ve çok sayıda belge o
arşivden çıktı. Başbakanlık
Osmanlı Arşivi’nden de
yararlandık; az önce adını
verdiğim Amerika’daki
arşivlerden yararlandık.
Hemşirelik tarihi
konusunda, ülkemizde
bu kitaba kadar yapılan
bütün çalışmalar sadece
Türk hemşireliği tarihi
ile sınırlıydı. Halbuki
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■■ VKV: How did the book project “From Wars to Hospitals:
The History of Nursing in Turkey” start and take shape?
Nuran Yıldırım: As a historian of medicine, I have been
interested in the history of nursing for a long time. There were
no published books dedicated to the subject, only various
articles, but they were mostly concerned with Besim Ömer
Akalın, the founder of nursing in Turkey, and consisted mostly
of the adaptation of his writings from Ottoman to Turkish.
No systematic research of archive materials had been done. In
August 2013, Erdal Yıldırım of the Vehbi Koç Foundation called
to tell me that Semahat Arsel would like to commission a book
on the history of nursing in Turkey. As you know, Semahat Arsel
has lent much support to the profession of nursing in Turkey
and has made great contributions to the field. As she later told
me herself, she found books on the history of nursing in every
country she had travelled to when visiting conferences on
nursing abroad and was saddened by the fact that such studies
did not exist in Turkey. I was told that the book needed to be
ready for the International Nurses Day in May 2014. 8-9 months
is a very short period, indeed, for a book of this scope, and much
research had to be done also in archives abroad. Luckily, I had
young associates and former students abroad whom I could
count on for help. One of them was doing her PhD in the United
States and helped with research in the archives of the American
Board and the Rockefeller Archive Center, translating all
relevant documents and sending them to me. A former student,
who is now a lecturer in Ankara, helped with research in the
Turkish Red Crescent Archives. By October, I had a large pile of
archive material in front of
me to work through.
What resources did you
draw on as you prepared
the book?
The Turkish Red Crescent
Archive in Ankara is the
richest resource with
regard to the history of
nursing, as the foundation
of the profession of nursing
coincides directly with
the history of the Turkish
Red Crescent, called
“Hilal-i Ahmer Cemiyeti” in
Ottoman times. Naturally,
therefore, most of the
relevant correspondence
and many documents
related to the history of
nursing originated from
their archives. We also
researched materials at the
Prime Ministry Ottoman
Archives, as well as the
archives in the United
States I cited earlier. Until
the publication of this
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biz kozmopolit bir ülkede yaşıyoruz; Osmanlı’dan, bir
imparatorluktan söz ediyoruz. O zamanlar bu kozmopolit
yapıya hemşirelik hizmeti nasıl götürülüyordu? Hemşirelik
hastanelerde icra edilen bir meslektir. Hastanelere baktığınız
zaman azınlık hastaneleri var: Fransız Saint Vincent de
Paul rahibeleri tarafından kurulan Şişli’deki Lape (La Paix)
Hastanesi gibi yabancı hastaneler var. Bunların arasında
American Board’un Amerikan Hastaneleri 1900’lü yılların
başında Anadolu’da en geniş faaliyet sahasına sahipti, bu
nedenle onların üzerine odaklanma ihtiyacını hissettik.
American Board bu hastanelerin yıllık faaliyet raporlarını
sürekli olarak yayınlamış; biz bu raporlara ulaştık.
■■ Amiral Bristol’ün Amerika’ya gönderdiği mektuplar, o
mektuplarda hemşirelikle ilgili yaklaşımları gibi bugüne kadar
hiç başvurulmamış arşivleri kullanarak orijinal belgeler ve
bilgiler derledik.
■■ Bu kitapla hem tarihi derinlik olarak hem de coğrafi
yaygınlık olarak Türkiye’deki hemşirelik mesleğinin ilk
defa çok yönlü ve geniş çaplı bir fotoğrafının çekildiğini
düşünüyorum.
■■ Bugünkü anlamda modern hemşirelik nasıl başladı?
Florence Nightingale’in 1854 yılında Kırım Savaşı sırasında
İstanbul’a gelmesi ve İstanbul’da Selimiye Kışlası’nda rahibe
hemşirelerle beraber İngiliz askerlerine hizmet vermesi
tüm dünyada hemşireliğin kuruluşu olarak kabul edilir.
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book, previous work on the subject had been limited to the
history of Turkish nursing. But the Ottoman Empire was a
multicultural environment, and it was within this context that
the history of nursing evolved and that nursing services were
provided to the various sections of this multicultural society.
Nursing as a profession is performed in hospitals, and several
hospitals had been established by various ethnic minorities.
One such hospital is the La Paix (Lape) Hospital in Istanbul’s
Şişli district, which was founded by the Daughters of Charity
of Saint Vincent de Paul. We also emphasized the American
Hospitals established by the American Board as they had the
largest presence in Anatolia at the time. Also, regular annual
reports had been kept that chronicled the activities of these
hospitals, and we were able to access those reports.
■■ This book brings to light a great many original
documents, information and archive materials that had
never been studied before, such as Admiral Bristol’s
letters to the United States, and his outlook on nursing
in these letters. I believe this book provides a multifaceted and extensive overview of nursing in Turkey, both
in terms of historical depth and geographical reach.
■■ How did modern nursing as we know it begin?
Florence Nightingale’s arrival at the Selimiye Barracks in
Istanbul in 1854 to treat English soldiers wounded during the
Crimean War with the help of a group of nursing nuns is today
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Bugün “bilimsel hemşirelik” kavramıyla birlikte Florence
Nightingale’in yanında her zaman İstanbul adını görürsünüz.
Onun için de Selimiye Kışlası’nda hemşirelik tarihinin
müzesi diyebileceğimiz Florence Nightingale Müzesi vardır.
Ben oraya her sene öğrencilerimi götürürüm; özellikle
Amerika’dan ve İngiltere’den gelenler orayı en az bir kere
görmek istiyor - mutlaka Florence Nightingale’in çalıştığı
yerlerde dolaşmak, onu yâd etmek istiyorlar.
■■ Türkiye’de hemşirelik mesleği nasıl gelişti?
Batı’da hemşirelik meslek olarak 14. yüzyıldan sonra
dinsel hemşirelik ile başlıyor; Kızılhaç’ın olsun Florence
Nightingale’in olsun çalışmalarının temelinde dinsel
hemşirelik vardı. Kızılhaç daha sonra dinsel kimliğinden
çıkıp vatansever hemşireliğe dönüşüyor ama bizde bu meslek
doğrudan doğruya vatansever hemşirelik olarak başlıyor.
İslami kaynaklarda Hz. Muhammed dönemindeki savaşlarda
kadınların orduyla beraber hareket ettiği, cephe gerisinde
çadırlar kurduğu ve buralarda askerlere baktığı anlatılır. Buna
rağmen hemşirelik mesleğinde Avrupa ve Amerika’daki dini
yapılanma yok, Müslüman kadınlar savaşlarda sadece mecburi
hallerde yaralı askerlere yardım edebiliyor. Örneğin 1877-78
Osmanlı-Rus Savaşı’nda Osmanlı ordusunda görevli İngiliz
hekim Dr. Charles S. Ryan, kitabında “Ağzı parçalanmış bir
hasta vardı, hiçbir şey yiyemiyordu; yakındaki köyden gelen
beyaz örtülü kadınlar her gün ağzına süt akıtarak bu hastayı
bir süre daha yaşatmayı başardılar,” diye anlatır. Çevredeki
köylü kadınlar gelip hastalara, yaralılara süt, çorba ve yiyecek
getirirlermiş; hastaların yanında oturur, onlara yardım
ederlermiş. 1877-78 Savaşı’nın bir önemi de, bu savaştan
birkaç yıl önce kurulan Türk Kızılayı’nın o savaş sırasında tam
anlamıyla faaliyete geçmesidir. Bu kitapta Türk Kızılayı’yla
ilgili çok enteresan yeni belgeler çıktı ortaya. Mesela,
Kızılay’ın ilk üç genelgesinden biri kadınlara yöneliktir, bu
genelgede kadınlar yardıma çağrılır. Gerek Kızılay’ın gerekse
hemşirelik hizmetinin ülkemizde büyük ölçüde kadınların
desteğiyle yerleşmiş ve gelişmiş olduğunu görüyoruz.
■■ Türkiye’de kadınların yaygın olarak hemşirelik mesleğine
yönelmesi nasıl başlıyor?
Tarihi kayıtlara baktığımızda Türkiye’de kadınların ilk
kez yaygın olarak 1912-1913 Balkan Savaşları’nda devreye
girdiğini görüyoruz. Balkanlarda çok kısa süren şiddetli
iki savaştan sonra Osmanlı ordusu çok büyük bir hezimete
uğruyor, perişan bir halde geri çekiliyor; çok sayıda yaralı
var, aynı zamanda kolera salgını çıkıyor. İstanbul o zaman
payitaht, İmparatorluğun başkenti. Yaralılar için halktan
yardım isteniyor. Yaralı ve hasta sayısı o kadar fazla ki
geçici hastaneler açılıyor; camiler, okullar, konaklar, büyük
apartmanlar, her yer hastaneye çevriliyor. Ancak hastanelerde
yatak yok, yorgan yok; at arabalarıyla sokak sokak gezip,
hastanelere yatak yorgan topluyorlar. Ortalığı kan götürüyor,
sokaklarda yaralılar, ölüler… İnsanlar evlerinde ne var ne
yok veriyorlar, genç kızlar çeyizlerini veriyor, hastaneler
bu şekilde donatılıyor. Balkan Savaşı başladığı sırada Besim
Ömer Paşa -kendisi Türk tıbbının yetiştirdiği en önemli
hekimlerden biridir- bir kongre nedeniyle bulunduğu
Amerika’da Kızılhaç’ın yaygın bir hemşire örgütü kurduğunu
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considered to be the origin of modern nursing. Indeed, you will
find that all library indexes on “scientific nursing” will also cite
Istanbul and Florence Nightingale. This is why the Florence
Nightingale Museum in the Selimiye Barracks could also be
considered to be the museum of the origin of nursing. I take my
students there every year; especially visitors from the United
States and England are keen to visit the museum to see where
Florence Nightingale worked, and to honor her memory.
■■ How did the profession of nursing develop in Turkey?
Nursing as a profession began in the West in the fourteenth
century as a religious service, and religious belief informed
the efforts of the Red Cross, as well as those of Florence
Nightingale. The Red Cross later shed its religious identity
and became a patriotic service, but in our country, nursing
began not with religion but with patriotism. Although Islamic
resources make reference to women accompanying the Prophet
Mohammed’s armies and treating wounded soldiers in tents set
up behind the battle lines, our history of nursing does not have
the religious roots it has in the West. It was only in wartime
that Muslim women could help wounded soldiers, and then
only as an exception. For instance, an English physician, Charles
S. Ryan, who served in the Ottoman army during the RussoTurkish War of 1877-78, reports that, “Women draped in white
veils would come from a nearby village to drip milk into the
badly wounded mouth of a soldier who could not eat anything,
keeping him alive for several days.” As in this example, women
from surrounding villages would come to bring milk, soup and
food for the wounded, sitting by their side and assisting them.
The 1977-78 War was also significant in that the Turkish Red
Crescent, formerly established a few years prior, was activated
for the first time during this period. We found many new and
fascinating documents on the history of the Turkish Red Cross
during research for this book. For example, one of the first
three edicts of the Red Crescent concerns women, calling them
to action to help with medical care. Both the development of
the Red Crescent and of the nursing profession in our country
depended in large part on the dedicated services of women.
■■ How did women begin to choose nursing as a profession in
Turkey?
Historical records show that women first began to get involved
in nursing in Turkey during the Balkan War of 1912-1913. After
two short and violent wars, the Ottoman army had been heavily
defeated, and was in a truly miserable state as it retreated.
There were a great many wounded and dying, and a cholera
epidemic spread throughout the population. Istanbul was
the capital of the empire at the time and civilians were called
upon to help. The number of wounded and sick was so high
that many mosques, schools, mansions and large apartment
buildings had to be converted into makeshift hospitals, but
there were not enough beds and blankets, so horse carts
were sent around the streets of Istanbul to collect them from
private homes. There was blood everywhere, the wounded
were dying out on the streets. People gave everything they
had. Young girls donated their dowry linens. It was around
this time that Besim Ömer Paşa – one of the most influential
physicians in the history of Turkish medicine – witnessed the
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görüyor ve döner dönmez ikinci başkanlığını yaptığı Hilal-i
Ahmer Cemiyeti’nde (Kızılay) hastabakıcılık kursları
açıyor, o kurslarda kadınlar eğitilip yaralı hastanelerinde
görevlendiriliyor. Gazetelere verilen ilanlarla hemşirelik
mesleğinin yüceliği dile getirilip kadınlar bu kurslara davet
ediliyor.
■■ O güne dek hizmetçilerle yaşayan birçok Osmanlı hanımı
konaklarından çıkıp, hastanelerde hastabakıcı olarak sabahlara
kadar canla başla çalışıyor. İnanılmaz özverilerde bulunarak,
aç biilaç çalışıyorlar. Her türlü mikroba ve hastalığa açıklar;
ayrıca ölen hastaların sayısı kurtulanların sayısından çok daha
fazla, bunun getirdiği manevi ıstırap da var. Bunların hepsini
aşmayı başarıyorlar ve ilk defa Balkan Savaşları’nda kadınlar
hastanelerde, erkeklerle aynı çatı altında yan yana çalışıyorlar.
Bundan sonra I. Dünya Savaşı’nda kadınların da çalışabileceği,
üstelik erkeklerle birlikte çalışabilecekleri anlaşılıyor.
Bunun yolunu evlerini bırakıp hastanelere koşan bu kadınlar
açıyorlar; bu fedakâr kadınlar aynı zamanda kadınların iş
hayatına girmesini kolaylaştırıyor.
■■ VKV: Tarihsel perspektiften baktığınızda günümüzde
hemşirelik mesleğini nasıl görüyorsunuz?
Kendi içinde önemli bir gelişme gösterdi tabii, ama yurtdışı ile
mukayese ettiğimizde meslek olarak Türkiye’de sağlık sistemi
içerisinde hak ettiği yeri alamamış olduğunu düşünüyorum.
Önemi anlaşılmış anlaşılmasına, ama yine de hak ettiği yere
gelememiş. Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma
Merkezi (SANERC) şu anda Türkiye’de hemşirelik eğitimin
en üst noktasında bulunuyor. Tabii ki, dileriz bir taneyle
kalmasın, SANERC’ler çoğalsın; ancak o zaman diğer ülkelerle
yarış edebilir bizim hemşireliğimiz.
■■ Beni böyle bir projeye yönlendirmiş olduğu için Semahat
Hanım’a çok müteşekkirim. Bu proje sayesinde ben de
bilmediğim çok şey öğrendim.
■■ Hemşirelik tarihi ile ilgili bu kitabı yazarken ilginizi en
çok çeken şey ne oldu?
Bu kitap için yaptığım araştırmalarda beni en çok hayrete
düşüren şey, savaşlar sırasında yurtdışından, özellikle
Almanya’dan gelmek isteyen hemşirelerin olması. Böyle
yüzlerce yabancı kadın var, bir kısmına bu kitapta yer verdim.
Yaralılara bakmaktan; yeme, içme ve yatma gibi insani
ihtiyaçlarının giderilmesinden başka herhangi bir talepleri
olmuyor - bu şekilde yüzlerce başvuru var. Ne kadar enteresan,
değil mi?! Bir başka ülkenin yaralılarına yardım etmek için
hanımlar memleketlerini terk ediyorlar ve hiç bilmedikleri
yerlerde, savaş şartlarında hizmet ediyorlar. Bu, hemşirelik
mesleğinin Batı kültüründe ne kadar büyük bir önemi
olduğunu da gösteriyor.
■■ Tıp tarihi alanına nasıl girdiniz?
İlginçtir: onu anlatayım size. Ben Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunuyum. Mezun olurken tıp
tarihiyle ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Ahmet Caferoğlu
Hocamız vardı, nur içinde yatsın, “Ne yapacaksın?” diye
sordu bana. “Edebiyat öğretmeni olarak tayin bekleyeceğim
hocam,” dedim. “Anadolu’ya gidip öğretmenlik yapmak
istiyorum, Çalıkuşu’nun Feride’si gibi kendimi öğrencilerime
vakfedeceğim, edebiyatçılar yetiştireceğim”dedim. Hocam,
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setting up of nursing services within the Red Cross on a visit
to the United States. On his return, he immediately began to
set up training courses for nurses within the Ottoman Red
Crescent, where women were trained to provide medical
assistance at the newly founded hospitals. Advertisements
were placed in newspapers hailing the nursing profession
and inviting women to participate in these training courses.
■■ Many affluent Ottoman ladies left behind their rich mansions
and maids to dedicate themselves with unbelievable devotion
to the care of the sick and wounded, often working day and
night. Not only were they vulnerable to all sorts of infectious
disease, but as the number of dead far outweighed those of
survivors, they also suffered great emotional distress. Yet,
they coped with it all, and for the first time ever, women
worked alongside men in hospitals throughout the Balkan
Wars. By the time the First World War broke out, it was a
proven fact that women could indeed work outside of the
home and alongside men. It was the self-sacrifice of these
women who left their homes and volunteered in hospitals
who paved the way for women to participate in working life.
■■ What does the state of the nursing profession today look
like from a historical perspective?
Nursing as a profession has made significant progress in
Turkey over the years, but I believe that its place within
the medical system is not what it deserves to be, especially
when compared to other countries. While everyone is well
aware of its importance, things are not what they should
be. The Semahat Arsel Nursing Education and Research
Center, SANERC, provides world-class training for nurses,
but of course, there should be many more institutions like
SANERC; only then can we hope that nursing in Turkey will
be comparable to the best in other countries. I am greatly
indebted to Semahat Arsel for initiating this project. It
proved to be a fascinating learning experience for me.
■■ Was there anything that especially surprised you?
One fact that amazed me the most during research for this
book was how many foreign nurses, especially from Germany,
volunteered to come here. There were literally hundreds of
women, some of whom are also mentioned in this book, who
applied to come and help, wanting nothing beyond their simple
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“Ne yapacaksın Anadolu’da? Tıp Tarihi’nde Osmanlıca
okutmanı arıyorlar, oraya git, Profesör Bedi Şehsuvaroğlu’nu
bul. Üniversitede çalışmak iyidir,” dedi. Ertesi gün dediği yere
gittim ve aynı gün işe alındım. Bedi Bey elime Osmanlıca bir
kitap tutuşturdu, “Kızım bunu çevir,” dedi. Bir baktım, veba,
kolera, hastalıklar, mikroplar… çok fena oldum. Edebiyat
Fakültesi’nden geliyorum; gül, bülbül, ilahi aşk, tasavvuf
okumuşum. Fuzuli,“Ne açar kimse kapım bâd-i sabâdan gayrı
/ Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge” derken birden
bire karşımda kanalizasyonlar, vebalar buldum. “Ben burada
çalışamam,” dedim, hemen ayrılmak istedim. Tayin istedim,
uzak bir kasabanın lisesine çıktı, ailem göndermedi. Daha
sonra anladım ki sağlık olmadan ne edebiyat olabilir, ne de
sanat. Edebiyattan kopmuştum ama sağlığın içindeydim.
Böylece bu alanda kalmaya karar verdim.
■■ Yeni projeleriniz var mı?
Şu anda üzerinde çalıştığım birkaç proje var. Tarih Vakfı,
Sağlık Tarihi Yazıları başlığı altında makalelerimden bir
seçki yapıyor; birinci cildi yayınlandı, bu sene ikinci cildini
toparlayacağız. Birinci ciltte hastaneleri, hastalıkları, sağlık
kurumlarını anlattık, ikinci ciltte de hekimlik, eczacılık, diş
hekimliği konularından bahsedeceğiz. Ayrıca, ilk fırsatta1970
yılından beri çalışmakta olduğum İstanbul Tıp Fakültesi’nin
tarihini yazmak istiyorum. Bir de Edirne’de Sultan II. Bayezid
Külliyesi Sağlık Müzesi’nin yenilenme projesi var. Herhalde
müze senaryosunu yazma işini üstleneceğim, çünkü ben
Edirneliyim; bunu memleketime borç olarak görüyorum. ■
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needs for food and accommodation to help care for the sick
and wounded. Isn’t it wonderful that so many women were
prepared to leave their homes to come and care for soldiers
of another country, serving under battle conditions in foreign
places? I believe that this also illustrates the great esteem
within which the nursing profession was held in the West.
■■ How did you first get involved in the history of medicine?
It’s an interesting story. I had just graduated in Turkish
Language and Literature from Istanbul University, and knew
absolutely nothing about the history of medicine. My lecturer,
the late Ahmet Caferoğlu, asked me what I intended to do
after graduation. I told him that I had applied for a teaching
post and was waiting to be assigned. I imagined that I would
teach literature in Anatolia, dedicating myself to my students
like the young idealist teacher Feride in the famous Turkish
novel Çalıkuşu, helping to raise future generation of writers
and poets. He said, “I don’t think that working in Anatolia is
what you should be doing. They need a lecturer in Ottoman
language at the Medical History Department; go, talk to Prof.
Sehsuvaroğlu. Working at the university is a good thing.” I
went there the next day and was accepted for the job straight
away. The professor handed me a book in Ottoman and asked
me to translate it. I took one look and saw that it was all about
disease: the plague, cholera, microbes… It was awful. Imagine
me, a young literature graduate; my head was full of Ottoman
Divan poetry with roses and nightingales, divine love and
Sufism. I could quote Fuzuli’s lines by heart, but here I was,
wading through page after page of sewers
and disease and plague… I wanted to hand in
my resignation and leave right away. But as it
turned out, my teacher’s assignment placed
me in a far away town and my parents did not
let me go. So, I stayed and gradually came to
understand that without health, there would
be neither art nor literature, so I left the
realm of literature for the realm of medicine,
and this is where I have been ever since.
■■ What are your upcoming projects?
I am currently working on several projects.
The Turkish History Foundation is compiling
a selection of my articles under the title
“Writings on the History of Medicine”. The
first volume is out, and we will be publishing
the second volume this year. The first volume
focused on hospitals, diseases and medical
institutions; the second will focus on medical
science, pharmaceutics and dentistry. I would
also like to find the occasion to write the
history of Istanbul University’s School of
Medicine, where I have been working since
1970. I am also involved in the renovation
project for the Museum of Medicine at
the Complex of Sultan Bayezid II Health
Museum in Edirne. I will probably be curating
for the museum; I was born in Edirne and
I feel duty-bound to my home town. ■
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Semahat Arsel Hemşirelik
Eğitim ve Araştırma Merkezi
Semahat Arsel Nursing Education
and Research Center

40 Yıllık Dostluk
A Friendship That Has Lasted
for 40 Years
SANERC
■■ Vehbi Koç Vakfı, 1974 yılında Yönetim Kurulu Başkanı
Semahat Arsel’in öncülüğünde oluşturulan Hemşirelik Fonu,
1992 yılında kurulan Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve
Araştırma Merkezi (SANERC) ve 1998 yılında kurulan Koç
Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu ile hemşirelerin en
üst uluslararası standartlarda eğitim almalarını ve mezuniyet
sonrası mesleki gelişimlerini sürdürmelerini sağlıyor. 2004
yılında Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’na bağlanan
SANERC, mezun hemşirelerin mesleki gelişimi için çeşitli kurs
programları düzenliyor, hemşirelere yönelik yayınlar çıkarıyor
ve hemşirelik alanındaki araştırmalara maddi destek sağlıyor. ■

■■ The Vehbi Koç Foundation, under the leadership of Semahat
Arsel, has been working to help provide world-class educational
services for Turkish nurses through the establishment in 1974
of a “Nursing Fund," which was followed by the establishment
of the Semahat Arsel Nursing Education and Research Center
(SANERC) in 1992 and the establishment of Koç University
School of Nursing in 1998. SANERC joined Koç University’s
School of Nursing in 2004, and continues to provide
various courses for the further professional development
of nurses, issues educational and research publications,
and provides funding for nursing research projects. ■
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2014 Önemli Gelişmeler
Yeni Kurs Programları
■■ SANERC eğitim programları çerçevesinde 2014 yılında
toplam 14 kurs programı düzenlendi, bu kurslara toplam 311
kişi katıldı. Abbott ve Johnson & Johnson firmaları için iki
seminer programı düzenlendi; işbirliği yapılan kurumların
sayısı artırıldı.
■■ Çeşitli kuruluşlardaki eğitim hemşirelerine anketler
uygulandı ve anket sonuçları değerlendirilerek gereksinimler
doğrultusunda kurs planlamaları yapıldı. Mezuniyet sonrası
hemşirelik kurslarına 7 adet program eklendi ve kurslara
katılım sayısında % 7 oranında artış sağlandı.
■■ Kanıta dayalı araştırmaların başlatılabilmesi için gerekli
düzenlemelerin planlanması yapıldı.
Uluslararası Akreditasyon
■■ 2010 yılında Amerikan Hemşireler Yetki Belgelendirme
Merkezi (American Nurses Credentialing Center- ANCC)
tarafından mezuniyet sonrası hemşirelik eğitiminde uluslararası
düzeyde akredite olan SANERC, 2014 yılında ANCC reakreditasyon sürecine girdi ve tüm kursların yeni akreditasyon
kriterlerine göre planlama ve uygulamasına geçildi.
Mezun Hemşirelere Araştırma Desteği
■■ Bugüne kadar 40 hemşirelik araştırma projesine destek
sağlayan “Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Destekleme
Programı” çerçevesinde 2014 yılında 3 yeni araştırma projesi
fonlandı. ■

2104 Significant Developments
New Courses Launched
■■ 14 training courses, receiving 311 participants, were held
as part of SANERC’s educational program in 2014. Two
seminar programs were organized for Abbott and Johnson &
Johnson, further increasing the number of professional training
programs.
■■ Polls were conducted at several institutions to determine
topics needed for postgraduate education programs; findings
informed course design and schedule. 7 new programs directed
at professional nurses were added to the existing offer, and
course participation increased by 7%.
■■ Arrangements were made to start evidence-based nursing
research.
International Accreditation
■■ SANERC was first accredited by the American Nurses
Credentialing Center (ANCC) in 2010 to provide international
standards in nursing education and maintain currency in this field
of expertise.
■■ The reaccreditation period by the ANCC was started in 2014
and SANERC has reviewed all course planning according to the
new accreditation requirements, and implementation was begun.
Research Funding Support for Nurses
■■ Set up to encourage research among nurses, the Vehbi Koç
Foundation’s “Nursing Support Fund” has so far funded 40
nursing research projects. In 2014, three research projects were
accepted for funding. ■

2014’te desteklenen hemşirelik araştırma
projeleri nursing research projects
Kan İlişkili Enfeksiyonda Görünmeyen Tehlikeli
Konektörler
Prof. Dr. Ayşe Ferda Ocakçı
Invisible Dangerous Connectors in Blood-Related
Infections
Prof. Dr. Ayşe Ferda Ocakçı

Hemşirelerin Tanı, Tedavi ve Bakım Uygulamaları
Sırasında Tıbbi Hata Oranlarının Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. İlknur Kahriman
Evaluation of Ratio of Medical Mistakes Made by
Nurses during Diagnosis, Therapy and Care
Asst. Prof. Dr. İlknur Kahriman

Ülkemizdeki Psikiyatri Kliniklerinin Tedavi Edici
Ortam Yönünden İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Gül Ergün
An Evaluation of the Therapeutic Environment of
Psychiatric Hospitals in Turkey
Asst. Prof. Dr. Gül Ergün

51

52

|

semahat arsel hemşirelik ve araştırma merkezi semahat arsel nursIng educatIon and research center

sağlık

2014 yeni yayınlar new publications
Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD),
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel
Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin (SANERC)
bilimsel, yaygın, süreli yayın organıdır. Hakemli bir dergi olan
ve yılda üç kez Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan HEAD;
hemşirelik ve sağlık bakımının tüm alanlarında yeni bilgi ve
gelişmeleri yansıtan araştırma ve derleme makalelerine, olgu
sunumları ve izinli çeviri yazılarına yer veriyor.
Education and Research for Nurses (HEAD) is the
Koç University Semahat-Arsel Nursing Education and
Research Center's periodic scientific journal. The journal
is issued three times per year and features research papers,
presentations of findings and licensed translated articles,
reflecting the latest developments and learning in all aspects
of nursing and health care.

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelikte
Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD) Cilt 11, Sayı 1 (2014)
Koç University School of Nursing, Nursing Education
and Research Journal (HEAD) Volume 11, No. 1 (2014)

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelikte
Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD) Cilt 11, Sayı 2 (2014)
Koç University School of Nursing, Nursing Education
and Research Journal (HEAD) Volume 11, No. 2 (2014)

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelikte
Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD) Cilt 11, Sayı 3 (2014)
Koç University School of Nursing, Nursing Education
and Research Journal (HEAD) Volume 11, No. 3 (2014)

koç Üniversitesi hemşirelik yüksekokUlU semahat arsel hemşirelik eğitim ve araştırma merkezi
koç university semahat arsel nursing education and research center
direktör dIrector Prof. Dr. Lale Ayşegül Büyükgönenç
Güzelbahçe Sokak, No. 20, 34365 Nişantaşı - İstanbul
0212 311 26 40 /14 • sanerc.ku.edu.tr
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Hemşirelerimiz En İyiye Layık
Koç Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu

Our Nurses Deserve the Best
Koç University School of Nursing
KUHYO
KUSON
■■ 1998 yılında dört yıllık lisans eğitimi vermek üzere kurulan
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nun İstanbul
Nişantaşı'ndaki 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 son derece çağdaş
bir ortamda sürdürülüyor. ■

■■ Koç University School of Nursing (KUSON) is housed in a
modern new building located in Nişantaşı and was established
in 1998 to provide a four-year undergraduate course in nursing,
It contains a fully equipped gymnasium, cafeteria, student
lounges, auditoriums, well-equipped lecture rooms and
laboratories, all designed to provide an environment conducive
to learning and teaching. ■
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2014 Önemli Gelişmeler
Müfredat Yenilendi
■■ 2013-2014 akademik yılında uygulanmaya başlanan
entegrasyona dayalı yeni müfredat programı başarılı bir şekilde
sürdürüldü ve gerekli güncellemelerle geliştirildi. Müfredat
programına eklenen yeni seçmeli derslerle öğrencilerin
hemşirelik mesleğinde farklı bakış açıları geliştirmeleri
bekleniyor.
■■ 2014-2015 akademik yılında % 80’i burslu olmak üzere toplam
121 öğrencisi bulunan Hemşirelik Yüksekokulu, 2014 yılında
40 mezun verdi. Böylece kuruluşundan bu yana Hemşirelik
Yüksekokulu’ndan mezun olan hemşirelerin sayısı 279’a ulaştı.
Akademik Kadro Genişletildi, Yüksek Lisans Öğrencileri
Arttı
■■ Hemşirelik Yüksekokulu’nun akademik kadrosuna 2014’te
katılması beklenen üç profesör ve üç yeni öğretim üyesi ile
akademik kadrodaki profesör sayısının 7’ye; öğretim üyesi
sayısının 16’ya yükselmesi planlanıyor.
■■ Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan
hemşirelik yüksek lisans (tezli) ve doktora programlarına kayıtlı
olan öğrenci sayısı 54’e ulaştı (2013/14 Bahar - 2014/15 Sonbahar
dönemleri). Lisansüstü eğitimleri; İç Hastalıkları Hemşireliği,
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Halk Sağlığı
Hemşireliği ve Hemşirelikte Yönetim alanlarında sürdürülüyor.
Uluslararası Akreditasyon
■■ ACEN (Accreditation Commission for Education in
Nursing/Hemşirelik Eğitimi Akreditasyon Kurulu) tarafından
Hemşirelik Lisans Programı’nın akreditasyon süreci başlatıldı;
kurul tarafından atanan iki üye Kasım 2014’te danışmanlık
ziyaretinde bulundu. ■

sağlık

2014 Significant Developments
Curriculum Renewed
■■ The new integrated curriculum implemented in the 20132014 academic year has been further improved and kept
up-to-date through on-going modifications. Students are
expected to widen their perspectives with the addition of
new elective courses in the curriculum.
■■ There are 121 students enrolled with KUSON in the
2014-2015 academic year, 80% of whom receive a full
scholarship. 40 students graduated with a nursing degree
in 2014, bringing the total number of alumni to 279 since
foundation.
Increase in Faculty and Graduate Students
■■ Until the end of 2014, and with the probable
participations of 3 new professors, the total number of
professors is expected to be 7 and the number of faculty is
forecast to reach 16.
■■ In November 2014, the number of Nursing Graduate
Program students reached 54 since the launch of the thesis
Master’s and PhD programs in nursing at the Graduate
School of Health Sciences in spring 2014. Graduate
programs in nursing are provided in the following subjects:
Medical Nursing, Obstetrics and Gynecology Nursing,
Pediatric Nursing, Public Health Nursing, and Management
in Nursing.
International Accreditation
■■ Two commission members from the Accreditation
Commission for Education in Nursing (ACEN) made
consultation visits to KUSON in November 2014 within the
context of the accreditation of the undergraduate program
in nursing. ■
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2014’te fonlanan kuhyo araştırma
projeleri 2014 kuson research
projects with funding support
Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi,
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)
Doç. Dr. Ayfer Elçigil, Prof.Dr. Ayşe Ferda
Ocakçı
Support Center for Disabled Children and their
Relatives, Istanbul Development Agency (IDA)
Assoc. Prof. Dr. Ayfer Elçigil, Prof. Dr. Ayşe
Ferda Ocakçı

Şanlıurfa ve Adıyaman Bölgesinde Mevsimlik
Tarım İşçisi Olarak Çalışan ve Laktasyon
Döneminde Olan Annelerin Sütünde Kalıcı
Organik Klorlu Bileşik Kalıntılarının
Araştırılması, TÜBİTAK
Prof. Dr. Kafiye Eroğlu
Search for Persistent Organochlorine
Compounds in the Breast Milk of Mothers
Working in the Sanliurfa and Adıyaman
Regions as Seasonal Agricultural Laborers
During Lactation, TÜBİTAK
Prof. Dr. Kafiye Eroğlu

2014 kuhyo etkinlikleri 2014 kuson events
Nisan April
18 5. KUHYO Hemşirelik Öğrencileri Etkinliği
↑
↓

19 5th KUSON Nursing Students Activity
Mayıs May
15

Hemşirelik Haftası Sempozyumu
Nursing Week Symposium

Yaşlıların Başarılı Yaşlanma Durumları
ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi, Koç
Üniversitesi Tohumlama Araştırma Programı
Dr. Işıl Işık, Prof. Dr. Lale Büyükgönenç,
Dr. Serpil Abalı Çetin
Healthy Aging Conditions for Elderly People
and Determination of Their Life Quality, Koç
University Seed Research Program,
Dr. Işıl Işık, Prof. Dr. Lale Büyükgönenç,
Dr. Serpil Abalı Çetin

Ülkemizdeki Psikiyatri Kliniklerinin Tedavi
Edici Ortam Yönünden İncelenmesi, Vehbi
Koç Vakfı
Dr. Işıl Işık, Dr. Gül Dikeç
Examining the Therapeutic Conditions of
Psychiatry Clinics in Turkey, Vehbi Koç
Foundation
Dr. Işıl Işık, Dr. Gül Dikeç

koç Üniversitesi hemşirelik yüksekokUlU koç university school of nursing
direktör dIrector Prof. Dr. Lale Ayşegül Büyükgönenç
Güzelbahçe Sokak, No. 20, 34365 Nişantaşı - İstanbul
0212 311 26 01 • son.ku.edu.tr
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Koç Üniversitesi
İlk Yardım
Eğitim Merkezi
Koç University
First Aid
Education Center
KUIYEM
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Bilinçli Kurtarıcılar
Able Rescuers
■■ 2010 yılında Koç Üniversitesi bünyesinde hizmete açılan İlk Yardım Eğitim Merkezi
(KUİYEM), özellikle şirket çalışanlarının ilk yardım eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere
kuruldu. Merkezin misyonu: “Doğru ve bilinçli ilk yardım yapan kurtarıcılar yetiştirerek
topluma hizmet etmek”. ■

■■ The Koç University First Aid Education Center was founded in 2010 to provide first aid
training primarily to company employees. The center’s mission is to “Train well-informed and
able first aid providers, and thereby provide a critical social service.” ■
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2014 Önemli Gelişmeler
Eğitimlerde Artış
■■ Koç Üniversitesi İlk Yardım Eğitim
Merkezi’nde Temel İlk Yardım ve Güncelleme
İlk Yardım olmak üzere iki temel kurs
düzenleniyor. Merkezde bireysel katılımcı ve
firmaların eğitim talepleri karşılanıyor, bunun
yanı sıra eğitim alan firma ve kuruluşlara talep
üzerine özel amaçlı ilkyardım seminerleri
veriliyor. 2014 yılında, özellikle Temel İlk
Yardım eğitimlerinde belirgin bir artış yaşandı.
2014 yılında toplam 1.030 kişi Koç Üniversitesi
İlk Yardım Merkezi’nin eğitimlerinden ve
ücretsiz seminerlerinden yararlandı. ■

2014 Significant Developments
Increase in Course Participation
■■ The Koç University First Aid Education Center
provides two types of first aid training: Basic
First Aid and Update First Aid. The center serves
to provide training sessions to individual and
corporate participants. Where requested, the
Center also provides training for specific first aid
purposes to various companies and institutions.
A significant increase in course participation was
registered in 2014 with a total of 1.030 people
participating in the center’s training programs
and public seminars. ■
koç Üniversitesi ilk yardım merkezi
koç university first aid education center
müdür Yrd. Doç. Dr. Özlem Yazıcı Korkmaz
manager Asst. Prof. Dr. Özlem Yazıcı Korkmaz
Güzelbahçe Sokak, No. 20, 34365 Nişantaşı - İstanbul
0212 311 26 48
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Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları
Vehbi̇ Koç Foundation Healthcare Institutions

VKV Amerikan Hastanesi
VKF American Hospital

Emin Adımlarla
Gelişmeye Devam…
Confident Steps
for Further
Development

■■ VKV Amerikan Hastanesi, Koç Üniversitesi Hastanesi ve
MedAmerikan Tıp Merkezi’ni kapsayan Vehbi Koç Vakfı Sağlık
Kuruluşları; 3.000’e yakın sağlık çalışanı, bilgi birikimi, kurumsal
yapısı ve en güncel teknolojileri ile Türkiye ve bölgede Kuzey
Amerika standartlarında hizmet veriyor. ■
■■ 1920 yılında Amiral Bristol adıyla kurulan, 1995 yılında Vehbi
Koç Vakfı bünyesine geçen Amerikan Hastanesi; hekim, hemşire
ve hasta bakım kalitesi, sahip olduğu tanı ve tedavi teknolojileri,
uyguladığı idari süreçler ve yürüttüğü uluslararası işbirlikleri ile
ülkemizin sağlık sektörünün gelişmesinde kilit bir rol oynamaya
devam ediyor. ■

■■ Vehbi Koç Foundation Healthcare Institutions, which include
the VKF American Hospital, the Koç University Hospital and the
MedAmerican Medical Center, provide healthcare services in
Turkey and the region at North American standards. In total, they
comprise the accumulated expertise of close to 3,000 care givers,
as well as a well-governed corporate structure and state-of-the
art medical technology.
■■ The VKF American Hospital was first founded in 1920 as the
Admiral Bristol Hospital and was acquired by the Vehbi Koç
Foundation in 1995. The VKF American Hospital continues to
play a key role in the advancement of Turkey’s health sector
with its physicians, nurses and general healthcare of outstanding
quality, sophisticated diagnostic and treatment technologies,
efficient administrative processes and international affiliations. ■
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2014 Önemli Gelişmeler
165 bin Hastaya Hizmet
■■ 200 hasta odası, 62 yoğun bakım yatağı, 51 gözlem yatağı ve 12
ameliyathanesi bulunan VKV Amerikan Hastanesi’nde 2014 yılında;
10 binin üzerinde ameliyat, 150 binin üzerinde poliklinik muayenesi
gerçekleşti, 15 binin üzerinde yatan hasta kabul edildi.
Amerikan Hastanesi MD Anderson Radyasyon Onkolojisi Merkezi ile 5. Yıl
■■ Amerikan Hastanesi Kanser Programı; en son teknoloji tıbbi teçhizatı,
uzman kadrosu, multidisipliner yaklaşımı, hasta ve aile odaklı tedavi
anlayışıyla dünyadaki tüm olanakları bir çatı altında topluyor. Kanser
Programı’nın en önemli parçalarından biri olan ve bu yıl beşinci yılını
dolduran Amerikan Hastanesi MD Anderson Radyasyon Onkolojisi
Merkezi, ileri teknoloji ve hizmet anlayışı ile yerli ve yabancı hastalara
hizmet vermeye devam etti.
Kemoterapi ve Onkoloji Polikliniği Yenilendi
■■ 2014 yılında ayrıca Amerikan Hastanesi Kemoterapi ve Onkoloji
Polikliniği, tıbbi kadronun deneyimleri ve hastaların tercihleri göz önüne
alınarak yenilendi. Amerikan Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi de yıl
içerisinde güncel tıbbı ve mimari gereksinimler ışığında tümüyle yeniden
inşa edildi.
MedAmerikan Tıp Merkezi’ne Yeni Bina
■■ 1997 yılında VKV Amerikan Hastanesi öncülüğünde İstanbul
Çiftehavuzlar’da MedAmerikan Polikliniği adı altında hizmet veren
ayakta tedavi merkezi, Bağdat Caddesi’ndeki yeni binasına taşınarak,
ameliyathaneleri de içeren daha kapsamlı bir tıp merkezine dönüştürülüyor.
MedAmerikan Tıp Merkezi’nin 2015 yılı ilkbahar döneminde hizmete
açılması planlanıyor. ■
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genel müdür ceo Dr. Erhan Bulutcu
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Serving 165,000 Patients
■■ The VKF American Hospital has 200 patient rooms, 62 ICU rooms, 51
observation rooms and 12 operation rooms. In 2014, over 10 thousand
operations were performed while over 150 thousand patients received
outpatient care and close to 15 thousand admitted patients were treated.
5th Year at American Hospital MD Anderson Radiation Oncology Center
■■ The American Hospital Cancer Program offers a multidisciplinary approach
that provides all valid treatment alternatives available in the world today in
combination with the latest medical technology, an expert health care staff
and a clear patient and family focus. The MD Anderson Radiation Oncology
Center, which is an important part of the American Hospital Cancer Program,
completed its 5th year of operation and continues to provide state-of-the-art
services to all patients from Turkey and abroad.
Outpatient Chemotherapy Unit and Oncology Outpatient Clinics Renovated
■■ The American Hospital Outpatient Chemotherapy Unit and Oncology
Outpatient Clinics underwent extensive renovation in 2014 to suit the
needs of medical staff and patient preferences. The Intensive Care Unit was
also renovated top to bottom to offer up-to-date medical and architectural
features.
New Building for the MedAmerican Medical Center
■■ The MedAmerican outpatient clinic, which was first founded in 1997 by
the VKF American Hospital in Istanbul Çiftehavuzlar, will be moving to a
new building with operation rooms in Bağdat Avenue, where it will function
as a comprehensive medical center. The MedAmerican Center is planned to
become operational in spring 2015. ■
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Koç Üniversitesi Hastanesi
Koç University Hospital

Tıp Eğitimi ve Araştırmalarına
Dev Yatırım
Giant Investment in Medical
Education and Research
■■ Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin eğitim, uygulama ve
araştırma hastanesi olan Koç Üniversitesi Hastanesi; İstanbul
Topkapı’da kendi alanında dünyadaki öncü projelerden biri
olma ideali ile kurulmuş olup, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
ile Hemşirelik Yüksekokulu kampüs binaları, araştırma
laboratuvarları ve genel hastane birimlerinin yanı sıra, çocuk
ve onkoloji ihtisas hastaneleri, öğrenci yurtları ve öğretim
üyesi lojmanlarından oluşan 250 bin metrekarelik büyük bir
sağlık kompleksinden oluşuyor. ■

■■ The Koç University Hospital is the teaching and research
hospital of Koç University School of Medicine. Established in
Istanbul’s Topkapı district with the aim of becoming a vanguard
project, the hospital consists of a giant 250.000 square meter
healthcare complex that includes the campus buildings of
Koç University’s Medical School, School of Nursing, research
laboratories, general hospital units, student lodgings, faculty/
staff housing as well as two specialty hospitals – a pediatric
hospital and an oncology hospital. ■

|

healthcare

vehbi koç vakfı sağlık kuruluşları vehbi koç foundatIon healthcare InstItutIons

2014 Önemli Gelişmeler

61

2014 Significant Developments

Birinci Etap Tamamlandı
■■ 22 Mayıs 2012 tarihinde temeli atılan Koç Üniversitesi
Hastanesi projesinin birinci etabı, planlandığı gibi, Eylül 2014
tarihinde tamamlanarak hizmete açıldı.
■■ Tamamlanan birinci etap çalışmaları; ana hastane binası olan
A Blok binasını, Çocuk Hastanesi binasını, ameliyathaneleri,
girişim alanlarını ve yoğun bakım ünitelerini kapsıyor. Böylece
Koç Üniversitesi Hastanesi’nin 192 hasta odası, 55 yoğun bakım
yatağı, 88 gözlem yatağı, 22 kemoterapi ünitesi, 224 poliklinik
odası ve 13 ameliyathaneyi kapsayan 150 bin metrekarelik net
alanı hizmete girmiş bulunuyor.
Tıp Fakültesi Eğitimlerine Başlandı
■■ Tasarımı Amerikalı mimarlık şirketi Cannon Design ve
Türk ortağı Kreatif Mimarlık danışmanlığında yapılan
Koç Üniversitesi Hastanesi, tıp eğitimi ve araştırmasında
disiplinlerarası bütünleşmeyi ve işbirliğini teşvik eden bir
kampüs ortamı sunuyor. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. ve
5. sınıf öğrencileri eğitimlerini Eylül 2014 itibariyle hastanede
almaya başladı.
İkinci Etap için Hedef 2016
■■ Koç Üniversitesi Hastanesi projesinin ikinci etabı Onkoloji
binasını ve ana hastanenin diğer iki bölümünü, Hemşirelik
Yüksek Okulu’nu, İleri Eğitim ve Araştırma Merkezi ile öğretim
üyesi lojmanlarını ve öğrenci yurtlarını kapsıyor. İkinci etabın
2016 yılı bahar döneminde bitirilmesi planlanıyor. ■

First Phase Concluded
■■ The first phase of construction for the Koç University
Hospital, first begun on 22 May 2012, was concluded in
September 2014 as scheduled and includes the A Block
building – the main hospital building – the Pediatric
Hospital, operation rooms, intervention areas and intensive
care units. Thus, a total hospital area of 150,000 square
meters and comprising 192 patient rooms, 55 ICU beds, 88
observation beds, 22 chemotherapy units, 224 outpatient
examination rooms and 13 operation rooms, are now
operational.
Teaching Begins at School of Medicine
■■ Designed by American architectural firm Cannon
Design and Turkish partner Kreatif Mimarlık, the campus
environment encourages multidisciplinary integration and
cooperation in medical education and research. Instruction
and training for 4th and 5th year students at Koç University
School of Medicine has begun as of September 2014.
Second Phase Target 2016
■■ The second phase of the Koç University Hospital project
includes the Oncology Hospital, two additional wings of
the main hospital, School of Nursing, Advanced Learning
and Research Center as well as faculty/staff housing and
student lodgings, and is scheduled to be completed in
spring 2016. ■

vehbi koç vakfı sağlık kUrUluşları koç Üniversitesi topkapı kampÜsÜ
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Ankara Üniversitesi Vehbi Koç
Göz Hastanesi
Göz Hastalıklarının Tedavisinde Yeni
Atılımlar
■■ 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 2014 yılında da devam etti.
■■ ESASO’nun eğitim müfredatı gereği bu
kursların üçüncüsü (10. Tıbbi ve Cerrahi
Retina Modülü), 22-26 Eylül 2014 tarihleri
arasında, kliniğin gelişmiş mikrocerrahi
ve simülatör laboratuvarlarında ve
ameliyathanelerinde, 12 ülkeden gelen
göz doktorlarının katılımıyla başarı ile
düzenlendi.
■■ Klinikte Prof. Dr. Emin Özmert
başkanlığında Retinal Protez Araştırma
ve Uygulama Birimi kurularak biyonik
göz (ARGUS II) ile ilgili bilimsel ve klinik
çalışmalara başlandı; ayrıca Novartis ilaç
firması işbirliğinde “Retina TR Okulu” hayata
geçirildi.

Ankara University
Vehbi̇ Koç Eye Hospital

Vehbi Koç Vakfı
Sağlık Projeleri
Haberler
Vehbi̇ Koç Foundation
Healthcare Projects
News

New Progress in the Treatment
of Eye Diseases
■■ Close collaboration continued throughout
2014 between the Ankara University Medical
School Ophthalmology Faculty Vehbi Koç Eye
Hospital and the European School for Advanced
Studies in Ophthalmology (ESASO), which was
established to provide professional clinical and
surgical training for ophthalmologists.
■■ The 10th Medical and Surgical Retina
Module, the third module in the ESASO
curriculum, was successfully held on 2226 September 2014 within the hospital’s
advanced microsurgery and simulator
laboratories and operating rooms.
Ophthalmologists from 12 countries
participated in this course.
■■ A Retinal Prosthesis Research and
Application Unit for scientific and clinical
work on bionic eyes (ARGUS II) was founded
at the clinic under the leadership of Prof. Emin
Özmert, while the “Retina TR Course” was
launched in collaboration with Novartis.
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Cihaz ve Malzeme Yardımı
Hastanelere Destek
■■ Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi (GATA)
Biyokimya Laboratuvarları’nda bazı kanser türlerinin
ileri teşhis ve tedavi takibinde kullanılan bir adet “kapiller
elektroforez” cihazının alınması, İstanbul Üniversitesi
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nde hemşire
eğitiminde çeşitli simülasyon çalışmalarında kullanılmak
üzere bir adet hasta simülasyon mankeninin temin edilmesi
sağlandı; İstanbul Tıp Fakültesi’nin bazı idari ve diğer
ihtiyaçlarının karşılanması için malzeme yardımında
bulunuldu. ■

Koç Üniversitesi Engelli Çocuk ve
Ailelerine Destek Merkezi (EÇADEM)
Hemşireler Engelli Çocuklara Yardım Eli Uzatıyor
■■ Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu; Kalkınma
Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından planlanan,
Sarıyer Belediyesi ve Boğaziçi Engelliler Derneği işbirliğiyle
yürütülecek olan Koç Üniversitesi Engelli Çocuk ve
Ailelerine Destek Merkezi (EÇADEM); Vehbi Koç Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü Genç ve Koç Üniversitesi Rektörü Umran
İnan’ın katılımıyla 1 Aralık 2014 tarihinde hizmete açıldı.
■■ EÇADEM, engelli çocuk, engelli çocuk anneleri ve
kardeşlerine psikososyal danışmanlık ve rehabilitasyon
hizmetleri verilmesi ile aile bütünlüğünün korunmasını
ve yaşam kalitesinin yükseltilmesini hedefliyor. İlk yıl bu
hizmetten Sarıyer Belediyesi Engelliler Koordinasyon
Merkezi kayıtlarında yer alan 60 gönüllü anne ve zihinsel
engelli çocukları yararlanabilecekler. ■

Equipment and Supplies
Support for Hospitals
■■ GATA, the Gülhane Military Medical Academy Training
Hospital’s Biochemistry Laboratory was provided with a
capillary electrophoresis device for use in the advanced
diagnosis and treatment of certain types of cancer. A
patient simulation mannequin was also provided to Istanbul
University’s Florence Nightingale School of Nursing to be
used in various simulation scenarios in nursing training.
Finally, various supplies were provided to Istanbul University
School of Medicine for administrative and other purposes. ■

Koç University Support Center for
Disabled Children and Their Families (EÇADEM)
■■ The Koç University Support Center for Disabled Children
and Their Families (EÇADEM), which was set up as a joint
project by Koç University’s School of Nursing, the Ministry
of Development and the Istanbul Development Agency,
opened on 1 December 2014 with the attendance of Vehbi
Koç Foundation Chair Semahat Arsel, Sarıyer Mayor Şükrü
Genç and Koç University President Umran İnan. The Center
will be operated in collaboration with the Municipality of
Sarıyer and the Boğaziçi Association for the Disabled.
■■ The Center aims to provide psychosocial consultancy and
rehabilitation services to disabled children, their mothers
and siblings, increase their quality of life, and protect the
integrity of their families. 60 volunteering mothers and
children with intellectual disabilities on record at the
Municipality of Sarıyer’s Coordination Center for the
Disabled will benefit from these support services in the first
year of operation. ■
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Antalya’da
History “Yaşayan” Tarih
“Alive” in Antalya

Arkeoloji ve kültür tarihi konulu ilgi çekici etkinliklerle
akademik çevrenin ötesinde “yaşayan” bir enstitü olmayı
amaçlayan Suna–İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma
Enstitüsü, AKMED’in tarihi ve faaliyetleri hakkında enstitü
müdürü Kayhan Dörtlük ile sohbet ettik.
The Suna–İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean
Civilizations, AKMED, is a research center that aims to go
beyond the confines of the academic world with attractive
events on archaeology and cultural history that bring history
alive for the interested public. We discussed the Institute’s
history and activities with director Kayhan Dörtlük…

Kayhan Dörtlük
Suna–İnan Kıraç Akdeniz
Medeniyetleri Araştırma
Enstitüsü ve Kaleiçi Müzesi
Enstitü Müdürü
Director, Suna–İnan Kıraç
Research Institute on
Mediterranean Civilizations
and Kaleiçi Museum
Söyleşi, 9 Ekim 2014
Interview, 9 October 2014

■■ VKV: AKMED nasıl kuruldu,
amacı nedir?
Kayhan Dörtlük: AKMED’in kuruluşu
1995’e dayanır ama resmi açılışı 18 Mayıs
1996’dır. 18 Mayıs Dünya Müzeler
Günü’dür, açılışımızı özellikle bu tarihe
denk getirmek istedik. Bana sorulduğunda,
ben bu kurumun tarihçesini hep şu
öyküyle anlatırım, çünkü bence çok
sempatik bir öykü: Antalya Kaleiçi’ndeki
bu çekirdek kentin korunmuş anıtsal
yapılarından bir tanesi olan eski bir kilise
binası var. Bu yapı o tarihlerde oldukça
bakımsız bir özel mülk. İnan Kıraç’ın
burayı görüp Suna Kıraç’a doğum günü
hediyesi olarak sunmak üzere satın
almasıyla başlar… Bu öykünün belgesel

■■ VKV: How was AKMED founded,
and what are its goals?
Kayhan Dörtlük: AKMED’s foundation
dates back to 1995, but the official
opening took place on 18 May 1996. 18
May is International Museum Day, and we
wanted the opening to coincide with it.
When asked, I always tell the history of
the institute with the following anecdote,
because it is so charming. There was an
old church building in Antalya’s historical
Kaleiçi (“Old City”) area, which is one of
the historical structures under protection
in this walled old city center. This structure
was a rather neglected private property
at the time. The story starts with İnan
Kıraç deciding to acquire the building

culture
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niteliğindeki devamı bana göre tam bir Koç klasiğidir: İnan
Kıraç satın alma işlemlerini bitirir, onarım kararı alır ve
bunu eşi Suna Kıraç’a ve o yıllarda küçük bir çocuk olan kızı
İpek Kıraç’a ayrı ayrı kaleme aldığı mektuplarla bildirir. Bu
mektupta, “Dilerim, değerli anneniz Sadberk Hanım gibi
siz de burayı bir müze haline getirirsiniz ve bu güzel yapı da
korunur,” der. Bu aşamada daha bir enstitü kurma fikri yoktu.
Enstitü fikri, eski kilise binasının hemen yanındaki bir başka
binanın satın alınmasıyla tartışılmaya başlandı. Antalya,
Türk arkeolojisinin hatta dünya arkeolojisinin önemli bir
merkezi durumundadır. Bu bölgede onlarca yerli yabancı
kazı yapılıyor, onlarca yüzey araştırması yapılıyor; bunlar
için gözle görülür bir ihtiyaç var. Antalya’da Vehbi Koç Vakfı
bünyesinde böyle bir enstitünün kurulması nasıl olur, diye
tartışıldı ve öyle başlandı. Sürece ben de bu aşamada katıldım.
Daha önce Antalya Müzesi’nde 17 yıl müdürlük yaptım,
Kültür Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde çalıştım. Bu enstitü
nasıl olmalı, diye tartıştık ve ortaya bu model çıktı.
■■ Nasıl bir model benimsendi?
Suna Kıraç’ın bu enstitünün oluşmasında ve
kurumsallaşmasında çok esaslı gözlemleri ve direktifleri
olmuştur, onu özellikle belirteyim. Kendisinin görüşü “Müze
de önemli ama enstitü öne çıkmalı” şeklindeydi. Bu sözünü
gerçekten şiar edindik. Enstitüden ne bekliyoruz? Nasıl
bir hizmet vereceğiz? Antalya’da bir arkeoloji enstitüsü
yapıyorsunuz; hedef kitlesinin, içeriğinin, sınırlarının
belirlenmesi çok önemli. Kitapsız, kütüphanesiz, kendi yayını
olmayan enstitü olmaz. Kütüphane kurmak çok pahalı ve zor
bir iştir; her kitabı alamazsınız, seçmek zorundasınız. Adımız
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü - bu adın işaret
ettiği konuları kapsayan yayınları alabilirsiniz sadece. Suna
Hanım mesela “Hangi Akdeniz?” diye sordu. Ben de bu soruyu
düşündüm ve kendisine şöyle dedim: “Pergelin sivri ucunu
Antalya’ya batırdım ve daireler çizmeye başladım. Birinci
daire Antalya şehrini ve çevresini içeriyor. İkinci daire bütün
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as a birthday present for his wife,
Suna Kıraç. It continues like a
documentary, and for me, it is a Koç
classic: İnan Kıraç concludes the
acquisition, decides to renovate
the building and informs Suna
Kıraç and his daughter İpek Kıraç,
who is a little child at the time,
with separately penned letters. In
his letter to Suna Kıraç, he says: “I
hope that you will preserve this
beautiful building and turn it into a
museum, just like your dear mother,
Sadberk Hanım.” There was no talk
of founding an institute at this
point. The idea of the institute was
first discussed with the acquisition
of another building adjacent to
the old church building. Antalya
is considered an important center
for archaeology, not just in Turkey
but also worldwide. Dozens of excavations and field surveys
are conducted in this region by Turkish and foreign teams;
the need for an institute was evident. It started with the
discussion of how such an institute could be founded as part
of the Vehbi Koç Foundation in Antalya, and I got involved in
the process at that stage. Previously, I had worked as director
of the Antalya Museum for 17 years, and served in various
capacities at the Ministry of Culture. We discussed what
form the institute should take, and this model emerged.
■■ What kind of model was adopted?
I should state that Suna Kıraç has contributed greatly to the
foundation and corporate governance of this institute with her
essential insights and directives. She was of the opinion that

2
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“The museum is important, but it is the institute that
should have priority.” We truly took her words to
heart. What do we expect from the institute? What
kind of services are we going to provide? If you
are starting an institute of archaeology in Antalya,
identifying the target audience, the content and
the framework is very important. An institute has
to have books, a library and its own publications.
Starting a library is a very costly and difficult task.
You cannot have every book in the world; you have
to pick and choose. The title of our institute is the
Research Institute on Mediterranean Civilizations,
so we can only include publications that fall within
the scope of this title. For example, Suna Hanım
once asked, “What exactly do we mean when we
say The Mediterranean?” I pondered this question,
and I said to her: “I put the needle of the compass on
Antalya and begin to draw circles. The first circle encompasses
the city of Antalya and its surroundings. The second circle
encompasses the entire Anatolian Mediterranean region.
The third circle encompasses the Levant, Palestine, etc. The
fourth circle encompasses the entire Mediterranean basin.
Here we are, in the first circle.” We gave this matter a lot of
thought. We prioritize the Anatolian Mediterranean region.
But of course, we cannot ignore our neighboring regions,
with which we have common cultures and connections. We
have always been very careful of getting this balance right.
So, the adventure began with 300-400 books and turned into
a large library with about 25 thousand books at present, with
a great number of additional documents. It is our primary
mission to present information and documents related to
the Anatolian Mediterranean region to researchers. And who
would these researchers be? Everyone. We intended not to
be a cold, isolated institute. If primary school students came

4

Anadolu Akdenizi’ni içeriyor. Üçüncü daire Levant’ı, Filistin’i,
vs. içeriyor. Dördüncü daire bütün Akdeniz havzasını içeriyor.
Biz, şimdi, birinci dairenin içerisindeyiz,” dedim. Bu çok
üzerinde durduğumuz bir konu. “Önce Anadolu Akdenizi,”
diyoruz. Tabii Anadolu derken komşulara da bakmamak
olmaz; kültür bu, bağlantı bu, alışveriş bu. İşte bu dozu çok
iyi ayarlayarak, 300-400 kitapla başlayan bir serüven bugün
yaklaşık 25 bin kitaplık bir kütüphaneye dönüştü, bir o kadar
da ciddi belge var elimizde. Anadolu Akdenizi ile ilgili bilgi
ve belgeleri araştırmaya/araştırmacıya sunmak bizim asal
görevimiz. Peki kim bu araştırmacı? Herkes. Soğuk bir enstitü
olmayalım, dedik. Bize gelen ilkokul talebesini de kapıdan
çevirmeyelim, dedik. Bu hedef kitle bu coğrafyada giderek
büyüdü. En azından çok fazla etkileşim oldu. İnan Kıraç’ın
gözlemidir: 10-15 yılda 30 yıl için düşlediğimiz hayalin çok
üzerine çıktı bu enstitü. Tabii ki bu da fiziki olarak bizi
zorlamaya başladı - eski kilise ve yanındaki bina ile başlayan
bir serüven bugün büyük bir külliyeye dönüştü. Şu an içinde
bulunduğumuz bina henüz bu yılın Haziran ayında, Suna
Kıraç’ın doğum günü olan 3 Haziran tarihinde, Semahat Arsel
Hanım’la açılışını yaptıkları en yeni binamızdır.
■■ Neler var bu yeni binada?
Bu binaya ana kütüphanenin, ilk başvuru kütüphanesinin
bir bölümünü taşıdık. Araştırmacılar için yeni çalışma
mekânları var. Ayrıca toplantı odamızı da buraya taşıdık, ama
burada bana göre kayda geçmesi gereken en önemli şey bir
numismatik kütüphanesi kurmamızdır. Kitapların bir bölümü
zaten vardı, ama yeni hedefimiz bunu daha da büyüterek
dünya ile yarışabilir hale getirmek. Antik numismatik ile ilgili
dünyadaki sayılı kurumlardan biri haline gelmeyi düşlüyoruz,
1–4 AKMED ve Kaleiçi Müzesinin desteklediği, “Eski Antalya: Gravürden Tuvale Yansımalar”
başlıklı proje ile, 17. - 19. yüzyıllar arasında çizilmiş Antalya’nın nadir siyah-beyaz gravürleri bir
grup ressam tarafından renklendirilerek büyük boyutlardaki tuvallere aktarılmıştır.
“Old Antalya: Engravings Reflected on Canvas” is a project that was initiated by AKMED and the
Kaleiçi Museum to transfer the rare black-and-white engravings of Antalya from the seventeenth
through nineteenth centuries onto large canvases by a group of artists.

1, 3 Karl Graf von Lanckoronski, 1890
2 Corneille Le Bruyn, 1728
4 Ernst Krickle, 1892
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o nedenle şimdi bu binada yeni bir bölüm açtık.
■■ Arkeoloji konulu kültür sanat etkinliklerinizden de
bahseder misiniz?
Arkeoloji ve kültür değerlerine olan ilgi arzulanan düzeyde
değil. Amacımız, sadece akademik çevreyi değil, bu çevrenin
dışında kalan ama konuyla özel olarak ilgilenenleri de
kucaklamaktı. Bu bir ihtiyaç. Bir konferans dizisi yapalım,
söyleşiler düzenleyelim dedik. 1996’da başladık bu etkinliklere.
İlk senelerde salonumuz yoktu. Müze olarak kullandığımız
Antalya Evi’nin “hayat bölümü” olan yerde 20 sandalyeyle
yerel araştırmacılar, yerel tarihçiler, yerel sanatçılarla başlayan
bir öykü… Arkamızda bu vizyonu destekleyecek Suna-İnan
Kıraç ve Vehbi Koç Vakfı var. Bir süre sonra 110-120 kişilik
konferans salonumuz oldu. O yıldan bu yana yıllık geleneksel
etkinliklerimiz var. Antalya yöresinde mayıs ayından sonra
arkeolojik kazı mevsimi başlar, dolayısıyla ekim-kasım
aylarında yeni dönemi başlatıyoruz, mayıs ayının ortalarına
kadar iki haftada bir etkinliklerimiz oluyor. Bize sürekli
şu soruyu yöneltiyorlar: Bu işi nasıl başardınız? Bu salon
-hakikaten görmeniz lazım- tamamen doluyor, insanlar
merdivenlerde bile oturuyorlar. Salon yetmedi, dışarıya
monitör koyduk, o da yetmedi, sergi salonumuza bir perde
koyduk; orada izletiyoruz konferanslarımızı.
■■ Kimler katılıyor bu konferanslarınıza?
Arkeoloji camiası, akademisyenler, tıp profesörleri,
Kaleiçi’nden arkeoloji meraklıları, rehberler, öğrenciler…
Konuları seçerken çok itina gösteriyoruz. Bir enstitü olarak
kaliteden ödün vermemek lazım ama bu kitleyi de sıkmadan
kucaklamak lazım. Davet ettiğimiz konferans konuşmacısı,
örneğin sadece bir Apollon Smintheus Tapınağı’nın arşitrav
düzenindeki sorunları anlatmasın, istiyoruz. Bu noktada doz
çok önemli.
■■ Yurtdışından çok önemli misafirler çağırdık buraya. Mesela
iki sene önce Göbekli Tepe kazı başkanı, adını rahmetle
andığım Prof. Dr. Klaus
Schmidt geldi; o sıralarda
bütün dünya Göbekli
Tepe’yi konuşuyor. Klaus
Schmidt salonun kapısında
durdu, “Çok kalabalık!”
dedi. “Ben bütün dünyayı
geziyorum, Almanya’da
bile 25 kişi, 30 kişi, 40 kişi
gelir böyle toplantılara.
Nasıl oluyor?” dedi.
Bana göre, bu etkinlikler
kurumumuzun en önemli
projelerinden biridir. Bunu
yaparken sunumların
akademik düzeyinden
hiç ödün verilmedi, ama
daha geniş bir kitleye
hitap edecek bir konferans
programı yapmaya da özen
gösteriyoruz. Örneğin
üç dört kez belgesel
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to us, we didn’t want to reject them. Our target audience in
the region was broadening, and there was a lot of interaction.
İnan Kıraç’s observation was that we achieved in 10-15 years
what we had planned to achieve in 30. Of course, there
were physical restraints after a while: what began with the
small church and the building next to it turned into a large
complex. The building we are in at present is our newest
building. It was opened very recently, on 3 June, which is
Suna Kıraç’s birthday, by herself along with Semahat Arsel.
■■ What is this new building for?
We moved part of the main library, the main reference
library, here. There are new work spaces for researchers. We
also moved our meeting room here, but for the record, the
most important thing here is that we established a library of
numismatics. Part of it consists of our existing collection, but
our new goal is to expand the library further and ensure its
recognition worldwide. Our dream is to become one of the
world’s leading institutions for ancient numismatics, which
is why we opened this new space in the new building.
■■ Can you tell us about the archaeology events held at
AKMED?
The public interest in archaeology and cultural values is not
what it should be. Our goal was to reach not just the academic
audience, but also history and archaeology enthusiasts outside
of academia. We felt a real need for this here and therefore
decided on launching a series of conferences and discussions.
We first started these events in 1996, and for the first few
years, we did not even have a conference hall. We used to
put 20 chairs in the “living quarters” of the Antalya House,
which we used as a museum, with local historians and artists
attending... We had Suna and İnan Kıraç as well as the Vehbi
Koç Foundation to support us in this mission, so that we were
eventually able to build a conference hall that seats about 110
to 120 people. We now have a well-established tradition of
regular conferences. As the archaeological excavation season
begins around May in Antalya, our activity season with roughly
fortnight meetings will start around
October or November, and last until
mid-May each year. We are constantly
5 akmed sergi salonu
akmed exhibition
asked how we manage to attract such
room
a large audience. Every seat in this hall
6 akmed konferans
salonu
is full - you have to see it to believe
akmed conference
it - and people sit on the stairs. We
hall
put monitors outside for those who
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sinemacılarla beraber Antalya’da Arkeoloji Belgeselleri
Festivali düzenledik. Araya böyle programlar da koyuyoruz.
“Bir Yönetmen, Bir Belgesel” konseptiyle filmin yönetmenini
çağırıyoruz, belgeselini anlatıyor, insanlar yönetmene soru
soruyorlar, tanışıyorlar. Tarık Akan Afrodisias’la ilgili bir
belgesel çekmişti, geçen sene geldi konferansımıza, filmini
tanıttı. Bunlar bizi farklılaştıran şeyler.
■■ Bu sene 8 Kasım’da son yılların en önemli arkeolojik
kazılarından biri olan Sagalassos kazısıyla ilgili Sagalassos
Antalya’ya Geliyor ismiyle bir konferans düzenledik. Kazı
başkanı Prof. Dr. Jeroen Poblome kazıyı anlattı, aynı gün üst
kattaki sergi salonunda kazının iki önemli fotoğrafçısının
fotoğraf sergisi açıldı. Belçika Büyükelçisi de konuğumuzdu.
■■ AKMED önemli yayıncılık faaliyetlerinde de bulunuyor…
Enstitünün olmazsa olmazı yayınlarıdır ve bu yayınlar
evrensel olmalıdır. İlk yıllık süreli yayınımız olan Adalya’yı
kuruluşumuzla neredeyse eş zamanlı olarak 1996’da başlattık.
“Adalya" Antalya’nın eski isimlerinden biridir ve 8. sayısından
itibaren -bu çok önemli bir konudur- dünyanın en önemli atıf
indeks kurumu Thomson tarafından taranmaktadır. Adalya
dergisine Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca makaleleri
kabul ediyoruz. Yabancı dilli makalelerin sonunda mutlaka
Türkçe özetleri de yer alır. Adını koyduğumuz bir coğrafya
var: Anadolu Akdenizi. Bu bölge Fethiye’den Antakya’ya kadar
uzanır ve antik Likya, Pamfilya, Pisidya ve Kilikya dediğimiz
coğrafyaları içine alır. Bu dar coğrafyaya giren makalelerle
varlığımızı sürdürüyoruz; çok zor bir iş ama ısrarcıyız. Bu yıl
18. sayımız çıkacak. Adalya’da makale yazan bir akademisyen
YÖK’ün belirlediği sistem içerisinde en üst derecede puan alır.
■■ İkinci dergimiz ANMED de yıllık yayınlanan bir
dergidir; bu coğrafyada yapılan tüm arkeolojik kazı ve
yüzey araştırmalarının raporları Türkçe ve İngilizce olarak
ANMED’de yayınlanır. Bu da çok önemli bir hizmettir.
Anadolu Akdenizi diye adlandırdığımız bu bölgede kazı ve
yüzey araştırması yapan herkes dönem sonunda raporlarını
gönderirler - ilk görüntüler, ilk raporlar dergimizde çıkar.
ANMED 12 yıldır yayınlanmakta ve dünyanın tüm ilgili
kütüphanelerine gönderilmektedir.

kültür

are unable to get in, and even that is sometimes not enough
so we installed a projection screen in the exhibition hall so
that people can watch the conferences live from there.
■■ Who comes to these conferences?
The archaeological community, academics, medical doctors,
archaeology enthusiasts, tourist guides, students... We
pick our subjects with great care. As an institute we must
never compromise on quality, but we also have to keep the
attention of this audience. We should not just talk about the
architrave composition of the Apollon Smintheus Temple,
for example. It is important to strike a right balance.
■■ We have hosted some world-renowned guests in the
past. For example, the late Professor Klaus Schmidt, who
led the Göbekli Tepe excavation, visited us two years
ago; the whole world was talking about Göbekli Tepe at
the time. The professor paused in front of the door of
the conference hall and said “What a crowd! I travel all
over the world, and even in Germany such meetings are
usually attended by 25 to 40 people at best. How come?”
If you ask me, these events are among the most important
undertakings of our institution. We never compromise
on academic standards, but we also aim for a conference
program that will appeal to a broader audience. For example,
we have been holding the Archaeological Documentary
Festival for a number of years now, where we invite
documentary directors to present their documentaries.
People meet the directors and ask questions. Tarık Akan
made a documentary on Aphrodisias, and he attended our
conference last year to present his film. I believe that events
like these make us stand out. On 8 November this year,
we organized a conference titled “Sagalassos Comes to
Antalya” on the Sagalassos excavation, which is among the
most important archaeological excavations of the recent
years. The excavation director Professor Jeroen Poblome,
made a presentation about the work of his team, and on
the same day, we also staged a photography exhibition
of the excavation by two renowned photographers.
The Ambassador of Belgium was also our guest.
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■■ Süreli yayınlarımız Adalya ve ANMED dışında çeşitli dizi
adlarıyla çıkan çok değerli yayınlarımız var. Örneğin, Adalya Ek
Yayın Dizisi adı altında çıkardığımız akademik yayınlarımız var.
Bu dizideki son kitabımızın yazarı Prof. Dr. Jürgen Borchhardt,
Antalya’da yıllarca Limyra kazısının başkanlığını yapmış çok
kıymetli Avusturyalı bir bilim adamıdır. Emekli olduktan
sonra yazdığı dev eseri (Strukturen Lykischer Residenzstädte
im Vergleich zu älteren Städten des Vorderen Orients/
Lykia’daki Yönetsel Merkezi Kentlerin Ön Asya’nın Erken
Kentleri ile Karşılaştırılması) Almanca olarak geniş bir Türkçe
özet ile birlikte yayınladık. Ayrıca bu sene Viyana Bilimler
Akademisi’nde kitabın tanıtımını muhteşem bir törenle yaptık.
■■ Uluslararası etkinlikler de düzenliyor musunuz?
Açıldığımızdan beri uluslararası kolokyumlar, sempozyumlar ve
kongreler düzenliyoruz, bunlar çok önemli buluşmalar. Örneğin
bir tanesi 2005 yılında düzenlediğimiz Likya Sempozyumu’ydu.
Bizim içinde bulunduğumuz
bu coğrafyaya ait kongrenin
birincisi ta 70’li yıllarda
İstanbul’da Fransızlar tarafından
yapılmış, ikincisi Viyana’da
Avusturyalılar tarafından
yapılmıştı.
Oysa, Likya bizim Likyamız.
Üçüncüsüne biz talip olduk
ve III. Uluslararası Likya
Sempozyumu’nu Antalya’da İşte
Likya! başlığı altında düzenledik.
Sempozyuma arkeoloji
dünyasının bütün devleri geldi,
yaklaşık 80-90 bildiri sunuldu. Geçen sene yine çok büyük bir
organizasyon gerçekleştirerek, I. Uluslararası Anadolu Para
Tarihi ve Numismatik Kongresi’ni düzenledik. Bu kongreye de
dünyanın en ünlü 60 numismatı katıldı, dört gün sürdü ve çok
başarılı geçti. Bütün bu uluslararası sempozyum ve kongrelerinin
de mutlaka bildiri kitaplarını yayınlarız. Likya Sempozyumu’nun
bildiriler kitabını bir yıl içinde çıkardık, Numismatik
Kongresi’nin kitabını da bu yılbaşında yayınlayacağız. ■
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■■ AKMED is also engaged in important publishing work...
Publications are essential for an institute, and they have to be
universal. The launch of Adalya, our first annual periodical, was
almost concurrent with the foundation of our institute. “Adalya”
is one of the oldest names of Antalya, and very importantly,
since its 8th issue, it has been indexed by Thomson, the world’s
leading citation index institution. The Adalya journal accepts
articles in Turkish, English, French and German. All foreign
language articles are accompanied by summaries in Turkish.
We have defined our region of interest as the Anatolian
Mediterranean. It starts from Fethiye and extends all the way
to Antakya - it includes Lycia, Pamphylia, Pisidia and Cilicia. We
continue our existence with articles that fall within the scope
of this small region; it is hard work, but we persist. Academics
writing for Adalya receive the highest citation points in the
Turkish Council of Higher Education’s citation system.
■■ Our second publication ANMED is also an annual journal.
Research reports for all archaeological excavations and field
surveys conducted in the region are published in ANMED in
Turkish and English. This is a very important contribution.
All research teams who conduct excavations or field surveys
in the region we define as the Anatolian Mediterranean
submit their preliminary reports and images to ANMED
for publication. ANMED has now been published for 12
years and is subscribed to by all the relevant libraries in the
world. We also publish additional publications under various
series titles. One such example is our series of academic
publications titled the “Adalya Supplementary Series”.
Professor Jürgen Borchhardt, the author of the latest book
in this series, is a very important Austrian archaeologist who
led the Limyra excavations in Antalya for many years. We
published his monumental work titled “Strukturen Lykischer
Residenzstädte im Vergleich zu älteren Städten des Vorderen
Orients” (Comparison of Lycian Residential Cities with the
Early Cities of the Near East) in German, with an extensive
Turkish summary. We even staged a book launch at the
Academy of Sciences in Vienna with a magnificent event.
■■ What about international events?
From time to time, we also organize international colloquia,
symposia and conferences, and these are very important
gatherings. One example was the 2005 Symposium on Lycia.
The first conference on this ancient region of ours was organized
in Istanbul by the French back in the 1970s, and the second by
the Austrians in Vienna. But this region is our Lycia... We set
out to organize the third one, and held the 3rd International
Symposium on Lycia in Antalya, with the title Lycia is Here!
The symposium was attended by all the important figures of
the world of archaeology. About 80-90 papers were presented.
Last year, we held another large congress, the 1st International
Congress on Anatolian Monetary History and Numismatics.
The four-day meeting was attended by the world’s top 60
numismatists, and it was a huge success. We publish all the
proceedings of these international symposia and congresses.
The book of proceedings for the Symposium on Lycia was
published the same year, and we are planning to publish the
Numismatic Congress proceedings by the end of this year. ■
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Antalya’da Arkeoloji ve Ötesi
Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri
Araştırma Enstitüsü
ve Kaleiçi Müzesi

Archaeology and More in Antalya
The Suna-İnan Kıraç Research Institute
on Mediterranean Civilizations
and Kaleiçi Museum
AKMED
■■ Vehbi Koç Vakfı bünyesinde 1996 yılında Antalya
Kaleiçi’nde hizmete açılan Suna–İnan Kıraç Akdeniz
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü AKMED ve Kaleiçi
Müzesi; öncelikle Antalya ve çevresinin tarihi, arkeolojik,
etnografik ve kültürel değerlerine yönelik araştırmalara destek
olmayı amaçlayan uluslararası bir kültür kurumudur. ■

■■ The Suna–İnan Kıraç Research Institute on
Mediterranean Civilizations (AKMED) and Kaleiçi Museum
is an international cultural institution that primarily
aims to support research on the historical, archaeological,
ethnographic and cultural values of Antalya and its
surrounding region. ■
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2014 Önemli Gelişmeler
AKMED Büyümeye Devam Ediyor
■■ Gelişimini sürdüren AKMED kütüphanesinin ihtiyaçları için
bir Kaleiçi evi daha restore edilerek 3 Haziran 2014 tarihinde
hizmete açıldı. Bu yeni binada kütüphanelerin yanı sıra çalışma
alanları, arşiv ve ulusal ölçekte öncü bir numismatik kitaplığı
da yer alıyor. Ayrıca AKMED görsel arşivinin güncel bir
programa aktarımı tamamlandı, böylece ağırlıklı olarak Antalya
ve çevresini içeren yaklaşık 15.500 fotoğraf, dia, stereoskop ve
kartpostaldan oluşan arşiv kullanıcıların hizmetine sunuldu.
Arkeoloji Araştırmalarına Destek
■■ AKMED kütüphane koleksiyonu; satın alma, bağış ve değişim
yoluyla edinilen yayınlarla birlikte yaklaşık 25.000 yayına erişti.
Eylül 2014 itibarıyla kütüphane kullanıcı/araştırmacı sayısı
428 olarak gerçekleşti. İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde
düzenlenen kültürel etkinlikler bu yıl 5.000 kişi tarafından
izlendi, Kaleiçi Müzesi ise yine yaklaşık 5.000 yerli yabancı
ziyaretçiyi ağırladı. Bunların yanı sıra bölgedeki arkeolojik
araştırma projelerine destek verilmeye devam edilerek yıl
boyunca 9 kazı projesi, 6 yüzey araştırma projesi, 4 araştırma
ve 4 yayın projesi desteklendi. AKMED Burs Programı
çerçevesinde ise bu yıl 10 yüksek lisans bursu, 8 doktora bursu
ve 5 lisans bursu verildi. ■
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2014 Significant Developments
AKMED Continues to Expand
■■ As AKMED continues its progress, another historical Kaleiçi
house was restored to meet the requirements of the institute,
and entered service on 3 June 2014. The new building hosts
work spaces, an archive and a pioneering numismatics library.
The AKMED visual archive was also upgraded to more
modern software, making the archive of 15,500 photographs,
transparencies, stereoscopes and postcards related to Antalya
and its surrounding areas fully accessible.
Supporting Archaeological Research
■■ The AKMED library collection, acquired through purchase,
donations and exchange, has now reached a total volume of
about 25,000 publications. By September 2014, 428 users/
researchers had utilized the library. The cultural events of the
Spring and Autumn 2014 seasons attracted a total audience
of 5,000 people, while the Kaleiçi Museum also hosted about
5,000 local and foreign visitors. AKMED also continued to
provide support to archaeological work in the area, funding
9 excavation projects, 6 field surveys, 4 research projects
and 4 publication projects in total. This year, the AKMED
Scholarship Program provided scholarships to 10 masters, 8
doctorate and 5 undergraduate students. ■
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2014 akmed konferansları ve sergileri akmed conferences and exhibitions
Ocak January
11

Şubat February
08

Prof. Dr. Marcella
Frangipane
Malatya Arslantepe’nin
50 Yıllık Kazı Çalışmaları:
İlk Devlet Sistemi ve
Doğu Anadolu Tarihine
Getirdiği Yeni Sonuçlar
50 Years of Excavations
in Malatya Arslantepe:
The First State System
and its Implications for
the History of Eastern
Anatolia

sergi exhIbItIon

Zeynep Kızıltan
Marmaray
Metro Kurtarma Kazıları
Işığında İstanbul: Bir
Kentin 8000 Yılı
Istanbul in the Light of
the Marmaray Metro
Salvation Excavations: A
City’s 8000 years
Rahmi Asal
Marmaray Metro
Kurtarma Kazıları Işığında
İstanbul: Antik Çağ’da
İstanbul’un Deniz Ticareti
Istanbul in the Light of the
Marmaray Metro Salvation
Excavations: Maritime
Commerce in the Istanbul
of Antiquity

Nisan April
05

Prof. Dr.
Osman Eravşar
Büyük Selçuklu
Mirasının İzinde
Tracing the Great Seljuk
Heritage

Prof. Dr. Francesco
D’Andria
Cehennemden
Cennete: Hierapolis’te
Yeni Arkeolojik
Buluntular
From Hell to Paradise:
New Archaeological
Findings in Hierapolis

22

19

18

18

Prof. Dr. Altan
Çilingiroğlu
Urartu Tarihi ve
Kültüründe Yeni
Gelişmeler
New Developments
in Urartu History and
Culture
Cengiz Bektaş
Akdenizlilik ve Antalya
Being Mediterranean and
Antalya

Mart March
08

Tarık Akan
Bir Yönetmen, Bir
Belgesel: Anneye
Adanmış Şehir
Afrodisias
One Director, One
Documentary: A City
Dedicated to Mother Aphrodisias

Prof. Dr. Murat
Arslan
Phaselis Antik Kenti
ve Bölgesi Yüzey
Araştırmaları
Surface Surveys in
the Ancient City
of Phaselis and
Surrounding Area
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Mayıs May
03

Kasım November

10

08

Prof. Dr. Hakan Mert
Priene: Anadolu’nun
Pompei’sinde Arkeolojik
Çalışmalar
Priene: Archaeological
Work in Anatolia’s
Pompeii

Prof. Dr. Mehmet
Özdoğan
Tarih Öncesi
Dönemlerde Kültürel
Oluşum ve Etkileşim
Bölgesi Olarak
Akdeniz Havzası:
Sorunlar ve Öngörüler
The Mediterranean as
an Area for Prehistoric
Cultural Formation and
Influence: Problems and
Insights

Jeroen Poblome
Antik Sagalassos Halkı
Nasıl Yaşıyordu?
How did the People of
Ancient Sagalassos Live?

Kasım November
08 Aralık December
08 sergi exhIbItIon
Sagalassos: Durduğumuz
Yerden
(In) Side Sagalassos Bruno
Vandermeulen and Danny
Veys
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22 Nezih Başgelen
Surları, Kaleleri,
Hisarlarıyla Türkiye
Turkey’s Walls, Castles
and Fortresses
Aralık December
13 Doç. Dr. Netice Yıldız
Kıbrıs’ta Haçlı Mirası:
Gotik ve Rönesans
Mimarisi ve Sanatı
The Crusader Heritage
in Cyprus: Gothic and
Renaissance Architecture
and Art

20 Prof. Dr. Mustafa
Muhtar Kutlu
UNESCO: Kültürün
Korunması ve Somut
Olmayan Kültürel Miras
UNESCO: Protecting
Cultural and Nonmaterial Heritage

2014 yeni yayınlar new publications
ADALYA XVII -2014
ADALYA, AKMED’in yıllık tariharkeoloji dergisidir. 1996’dan bu yana
aralıksız olarak Antalya’da yayınlanan
dergi, İ.Ö. 2. yüzyılın ortalarında
Bergama Kralı II. Attalos tarafından
kurulan bu tarihi kentin eski
adlarından birini taşımaktadır.
ADALYA is the Institute’s periodic scientific journal on
history and archaeology. The journal has been published
annually since 1996, and its title carries the name of the
city founded in the 2nd century BC by King Attalos II of
Pergamon.

ANMED 12 - 2014
ANMED, AKMED’in yıllık arkeoloji
raporları dergisidir. 2003'ten bu yana
Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan
ANMED, Anadolu Akdenizi olarak
belirlenen coğrafyanın sınırları içinde
bilim heyetleri tarafından yürütülen
kazıların, yüzey araştırmalarının,
koruma-onarım projelerinin ve diğer arkeolojik çalışmaların
yıllık raporlarını kapsamaktadır.
ANMED is the Institute’s archaeological news journal. The
journal has been published annually since 2003 bilingually
in Turkish and English and carries news of the archeological
excavations, surface surveys and conservation-restoration
work in the Anatolian Mediterranean region.

sUna–inan kıraç akdeniz medeniyetleri araştırma enstitÜsÜ ve kaleiçi mÜzesi
sUna–i̇nan kıraç research institUte on mediterranean civilizations and kaleiçi museum
müdür dIrector Kayhan Dörtlük
Barbaros Mahallesi Kocatepe Sokak No. 25, Kaleiçi - Antalya • 0 242 243 42 74 • www.akmed.org.tr

74

|

koç üniversitesi anadolu medeniyetleri araştırma merkezi koç unIversIty research center for anatolIan cIvIlIzatIons

Koç
Üniversitesi
Anadolu
Medeniyetleri
Araştırma
Merkezi

kültür

Koç University
Research Center
for Anatolian
Civilizations

Anadolu’nun
Kültür Mirası
Anatolia’s
Cultural Heritage
ANAMED
RCAC

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

■■ The Koç University Research Center for Anatolian Civilizations
- RCAC for short - was founded in 2005 as the country's local
academic research center dedicated to the support of scholarly
research into Anatolia’s past, from prehistoric times up to the end
of the Ottoman period, including history, art history archaeology
and other related fields. The center also serves as a scientific
platform for the development and promotion of historical
heritage management and museum studies. ■
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2014 Önemli Gelişmeler
ANAMED Bursiyerlerine T.C. Liyakat Nişanı
■■ ANAMED’in kıdemli bursiyerleri Machiel Kiel (2013-2014
dönemi) ve Evangelia Balta (2009-2010 dönemi) 11 Haziran
2014 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı’na layık
görüldü. Liyakat Nişanları 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
tarafından takdim edildi.
Kütüphaneye Yeni Bağışlar
■■ ANAMED Kütüphanesi günümüzün önde gelen Bizans
ekonomik tarihçilerinden Jacques Lefort, Hititolog Hatice
Gonnet Bağana ve antropolog Ulla Johanson’a ait kişisel
kitap koleksiyonlarının bağışlanmasıyla daha da zenginleşti.
Toplam 927 kitap ve 7 koli arşiv materyalinden oluşan Lefort
koleksiyonundan fazla kopya ve fotokopi kitaplar ayıklanarak
764 kitap kataloglandı ve okuyucuların hizmetine sunuldu.
296 kitaplık Gonnet Bağana koleksiyonundan 266 kitap da
aynı şekilde kataloglandı ve araştırmacıların kullanımına
açıldı. Ulla Johanson’a ait olan ve gezi notlarından oluşan
4 koli fotoğraf, 3 defter ve bir jeneolojik harita kullanıma
açılmak üzere ANAMED arşiv odasında korunmaya alındı.
Yaz Okulları
■■ ANAMED bu yıl üç ayrı yaz okuluna ev sahipliği yaptı.
Bizans ve Bizans Sonrası Kapadokya, Asırlar Boyunca İstanbul
ve Osmanlı Kitabesine Giriş başlıkları altında düzenlenen
bu kısa süreli
yaz programları
çerçevesinde
dünyanın dört bir
yanından arkeoloji,
tarih ve sanat tarihi
üzerine yüksek lisans
yapan yirmiden
fazla öğrenci
ANAMED’de konuk
edildi. Kapadokya ve
Epigrafi programları
Pennsylvania
Üniversitesi’nden
Robert
Ousterhout, Paris
Üniversitesi’nden
Tolga Uyar
ve Chicago
Üniversitesi’nden
Hakan Karateke gibi dünyaca tanınmış isimleri bir araya
getirirken, İstanbul programı da Koç Üniversitesi’nin en
deneyimli profesörleri tarafından düzenlendi.
Konferans ve Sempozyumlar
■■ Akademik ve kültürel etkinlikler çerçevesinde yıllık
ANAMED Sempozyumu yanı sıra, Toplum Arkeolojisi
Konferansı ve beş ayrı sergi düzenlendi, her serginin
konusunun kapsamlı incelendiği sergi katalogları hazırlandı.
ANAMED Burs Programı
■■ 2013-2014 yılında yerli ve yabancı 34 doktora ve doktora
sonrası öğrencisi ANAMED burslarından yararlandırıldı. ■
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2014 Significant Developments
RCAC Fellows Receive Order of Merit
of the Republic of Turkey
■■ The Order of Merit of the Republic of Turkey was conferred
by the 11th President Abdullah Gül upon two former Senior
Fellows of the (RCAC), Machiel Kiel (2013-2014) and Evangelia
Balta (2009-2010), on 11 June 2014.
New Library Donations
■■ The book collections of noted Byzantine economic historian
Jacques Lefort, Hittitologist Hatice Gonnet-Bağana and
anthropologist Ulla Johanson have been donated to the RCAC
Library, further enriching the Center’s library. From the generous
donation of Lefort, comprised of 927 books and 7 boxes of
archive material, 764 books were catalogued and opened to
researchers’ use. Similarly, from the generous donation of GonnetBağana, comprised of 296 books, 266 books were catalogued
and opened to researchers’ use. The sample from Ulla Johanson’s
collection, comprised of 4 boxes of photos and 3 notebooks based
on her field trips in Anatolia as well as a genealogical map are kept
in the archive room for further processing.
Summer Programs
■■ RCAC administered three summer programs this year:
Cappadocia in Context, Istanbul Through the Ages and
Ottoman Epigraphy. These short term programs drew in more
than twenty graduate
students from all
over the world
studying archaeology,
art history or
history. While
the Cappadocia
and Epigraphy
programs included
world-renowned
professors such as
Robert Ousterhout
from the University
of Pennsylvania,
Tolga Uyar from the
University of Paris
and Hakan Karateke
from the University
of Chicago, Istanbul
Through the Ages
was hosted by Koç University professors, each of whom are
experts in their own fields.
Conferences and Symposia
■■ As part of its annual program of academic and cultural events,
this year the RCAC hosted its Annual Symposium, the Public
Archaeology Conference and five different exhibitions, each
accompanies by a detailed exhibition catalogue.
RCAC Research Fellowships
■■ 34 RCAC fellowships were granted to 34 doctoral and postdoctoral researchers from Turkey and abroad in the 2013-2014
academic period. ■
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kültür

1

Şubat February
28

2014 anamed etkinlikleri rcac events
Kasım November 2013
27

Şubat February 2014

20 sergi exhIbItIon
Robertson: Osmanlı Başkentinde Fotoğrafçı ve Hakkâk
İstanbul’un ilk panorama fotoğraflarını çeken, dört
Osmanlı sultanı emrinde en nadide madeni para ve
madalyaları hazırlayan Osmanlı Darphanesi Başhakkağı
James Robertson, doğumunun 200’üncü yılında
ANAMED’de düzenlenen bir sergiyle anıldı. Ömer M. Koç
koleksiyonundan orijinal fotoğraf ve suluboya eserlerin yer
aldığı serginin küratörlüğünü Bahattin Öztuncay üstlendi.
Robertson: Photographer and Engraver
in the Ottoman Capital
RCAC hosted an exhibition commemorating the 200th
anniversary of the birthday of James Robertson, a
leading nineteenth-century photographer. Curated
by Bahattin Öztuncay, the exhibition features
Robertson’s original photographs and watercolor
paintings from the Ömer M. Koç Collection.

Nisan April

20 sergi exhIbItIon
Asi’deki Antakya,
Mozaikler Şehrinde İlk Araştırmalar
Sergide, 1932-39 yılları arasında Antakya bölgesinde Klasik
dünyanın en büyük kentlerinden biri olan Antioch’u ortaya
çıkarmak amacıyla Princeton Üniversitesi tarafından
yürütülen arkeolojik kazıların hikâyesi fotoğraflar
aracılığıyla anlatıldı. 1932 yılında kazma ve küreğin toprağa
ilk vurulduğu andan itibaren, arkeologlar Antakya’nın şehir
peyzajı altında saklı kalmış büyülü bir şehrin kalıntılarını
ortaya çıkarmaya başladılar. Roma evlerinin mozaiklerinde
de betimlenen ve şehrin en önemli simgelerinden biri
olan zeytin ağaçları, köklerinde antik resim sanatının en
etkileyici eserlerini saklıyorlardı.
Antioch on the Orontes,
Early Explorations in the City of Mosaics
This exhibition featured a photographic narrative of the first
archaeological expeditions conducted between 1932 and
1939 by Princeton University with the aim of uncovering
one of the greatest cities of the classical world. From the
very first moment when their picks and shovels hit the
ground in 1932, archaeologists started to expose the remains
of a fascinating city hidden under the urban landscape of
its modern successor. It turned out that the olive trees,
which are so often depicted in the mosaics of Roman villas
and constitute one of the most important symbols of the
city, concealed underneath their roots some of the most
impressive works of ancient pictorial art.
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Nisan April
30
10

Temmuz July
sergi exhIbItIon

Nazlı’nın Defteri: Osman Hamdi Bey’in Çevresi
Sergi, ressam, arkeolog ve Müze-i Hümayun’un kurucusu olarak tanınan Osman Hamdi Bey’in kızı
Nazlı Hamdi’nin, 14-18 yaşları arasındayken tuttuğu defteri merkeze aldı. Osman Hamdi Bey’in
dostları ile aile fertlerinin yazı ve anılarının bulunduğu defter, 1907-1911 yılları arasındaki döneme
ışık tutan bir belge niteliği taşıyor. Defterde yer alan kişilerin birbiriyle bağlantısını ortaya çıkarmak
için yürütülen titiz çalışmaları da gözler önüne seren serginin küratörlüğünü Edhem Eldem üstlendi.
Sergide Servet-i Fünun yayıncısı Ahmed İhsan’dan arkeolog-casus Gertrude Bell’e, Bavyera Prensi
Ruprecht’ten Şair Nigâr’a, ressam, yazar, diplomat, arkeolog otuzun üzerindeki kişinin hikâyesi yer aldı.
Nazlı’s Guestbook: Osman Hamdi Bey’s Circle
Osman Hamdi Bey was a famous Ottoman painter, archaeologist and founder of the Imperial
Museum. This exhibition focused on his daughter Nazlı Hamdi’s guestbook, containing dedications from the young woman’s
relatives and friends, but mostly from her father’s friends, colleagues, and acquaintances. The exhibition aimed to shed light on
their social and cultural environment by following the signatures of some of the leading figures of the time, from celebrated
archaeologist and latter-day spy Gertrude Bell to the founder of the illustrated magazine Servet-i Fünun Ahmed İhsan Bey, to
Bavarian Prince Ruprecht and to the famous Ottoman poetess Nigâr Hanım.
2

1 asi’deki antakya,
mozaikler şehrinde
ilk araştırmalar
antioch on the
orontes, early
explorations in the
city of mosaics
2 robertson:
osmanlı
başkentinde
fotoğrafçı
ve hakkâk
robertson,
photographer and
engraver in the
ottoman capital
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kültür

Temmuz September
18 Eylül September
03

tea glass, a coffee cup, a hairpin, and traced their "daily lives"
through illustrations, photographs and borrowed items
from the city’s inhabitants. The exhibition also featured
a postcard written by American artist Mark Dion to the
Museum of Innocence on behalf of The Jenks Society for
Lost Museums that deepens the parafictional bond between
the novel and the museum, as well as a series of photographs
of historical Istanbul streetscapes by Hasan Deniz.

sergi exhIbItIon

Masum Bir Kent, Gündelik
İstanbul Üzerine Mütevazı
Fikirler
Sergi, Ian Alden Russell
küratörlüğünde
Çukurcuma’daki Masumiyet
Müzesi’nden esinlenerek
hazırlandı. Koç Üniversitesi
yüksek lisans öğrencilerinin
müzeden seçtikleri 12 nesne ile
ilgili çalışmalarda çay bardağı,
saat, saç tokası gibi gündelik eşyaların hikâyeleri; haritalama,
illüstrasyon, fotoğraf ve kent sakinlerinden ödünç alınan
objeler aracılığıyla anlatıldı. Amerikalı sanatçı Mark
Dion’un “The Jenks Society for Lost Museums” (Jenks Yitik
Müzeler Topluluğu) adına Masumiyet Müzesi’ne ithafen
gönderdiği kartpostalın da yer aldığı sergi, kurguyla gerçek
hayat arasındaki çizgiyi de derinleştirdi. Sergide ayrıca
İstanbul’un tarihi sokaklarını konu alan, fotoğraf sanatçısı
Hasan Deniz tarafından çekilen fotoğraflar yer aldı.
An Innocent City, Modest Musings on Everyday Istanbul
Curated by Ian Alden Russell, this exhibition presented
stories and illustrations of everyday objects from Istanbul,
inspired by objects on display in the Museum of Innocence
in Çukurcuma. A group of Koç University graduate students
chose 12 objects from the Museum of Innocence, such as a

Eylül September
18
03

Aralık December
sergi exhIbItIon

Unutulmuş Krallık, Antik
Alalah’ta Arkeoloji ve
Fotoğraf
Sergide; Hatay Antik Alalah’ta
1936-1939, 1946-1949 ve
2003-2014 yılları arasında
gerçekleştirilen kazılara
ait fotoğraflar, Murat
Akar ve Hélène Maloigne
küratörlüğünde ziyaretçilerle
buluştu. Toplam 66 çalışmanın
yer aldığı sergide, İngiliz arkeolog Sir Leonard Woolley’nin
bölgede gerçekleştirdiği ilk kazıların fotoğrafları ile
güncel kazıların arazi direktörü Murat Akar’ın fotoğrafları
yer aldı. Yakın Doğu Tunç Çağı arkeolojisi adına kilit
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merkezlerden biri olan Antik Alalah (modern adıyla Aççana
Höyük), Anadolu, Yakın Doğu ve Doğu Akdeniz Tunç Çağı
(M.Ö. 2000-1300) kültürlerine ait bulguların açığa çıkarıldığı
kozmopolit bir başkent olarak biliniyor. Koç Üniversitesi’nin
akademik desteği ve K. Aslıhan Yener’in başkanlığında sürdürülen
Aççana Höyük, Antik Alalah Kazısı, Türkiye’nin en geniş ve
kapsamlı bilimsel arkeolojik kazılarından biri olarak gösteriliyor.

Asi’deki Antakya, Mozaikler
Şehrinde İlk Araştırmalar
Antioch on the Orontes,
Early Explorations in the City of
Mosaics

The Forgotten Kingdom,
Archeology and Photography at Ancient Alalakh
Curated by Murat Akar and Hélène Maloigne, this exhibition
presented photographs from excavations conducted throughout
1936-1939, 1946-1949 and 2003-2014 at ancient Alalakh (Tell
Atchana). The exhibition contained 66 photographs in total,
consisting of photographs by British archaeologist Sir Leonard
Woolley of the first excavations alongside photographs by Murat
Akar, field director of the recent excavations. Ancient Alalakh (Tell
Atchana) was a significant Bronz Age cosmopolitan center from
which many objects relating to the Bronz Age cultures of Anatolia,
the Near East and Eastern Mediterranean (2000 –1300 BC), have
been unearthed. Directed by K. Aslıhan Yener with the academic
support of Koç University, the Tell Atchana excavation at Ancient
Alalakh is considered as one of the most comprehensive scientific
archaeological excavations conducted in Turkey.

derleyen edItor

Aralık December 2014
06 9. anamed yıllık sempozyumu 9th rcac annual symposIum
↑
↓

07 Kavşaklar: Prehistorik Çağ’dan Bizans Dönemine
Konya Ovası
Türkiye’den ve yurtdışından 15 üniversite ve arkeoloji
enstitüsünden 25’e yakın uzmanın katıldığı sempozyumda;
Akdeniz’i Orta Anadolu’ya, Mezopotamya’yı ise Kuzey’e
ve Batı’ya bağlayan Konya Ovası’nın Anadolu kültür tarihi
içerisindeki önemi ve bağlantıları incelendi.
Cross Roads: Konya from Prehistory to the Byzantine Period
The symposium attended by experts from 15 universities and 25
archaeology institutes from around the world served to examine the
significance of the Konya Plateau that connects the Mediterranean to
Central Anatolia, and Mesopotamia with the North and the West, in
terms of its role and connections in the cultural history of Anatolia.

2014 yeni yayınlar
new publications
Robertson: Osmanlı Başkentinde Fotoğrafçı
ve Hakkâk
Robertson: Photographer and Engraver
in the Ottoman Capital
yazar author

Bahattin Öztuncay
çevirenler translated by

Robert Bragner, Mary P. Işın
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yazarlar authors

Shari Kenfield, Tina Najbjerg,
Christopher Moss, Hatice Pamir
Scott Redford
çevirenler translated by

Azer Keskin, Tuna Şare

Nazlı’nın Defteri:
Osman Hamdi Bey’in Çevresi
Nazlı’s Guestbook: Osman Hamdi
Bey’s Circle
yazar author

Edhem Eldem

Masum Bir Kent, Gündelik İstanbul
Üzerine Mütevazı Düşünceler
An Innocent City, Modest
Musings in Everyday Istanbul
derleyen edItor

Ian Alden Russell
çevirenler translated by

Yiğit Adam, Çiğdem Asatekin

Unutulmuş Krallık, Antik
Alalah’ta Arkeoloji ve Fotoğraf
The Forgotten Kingdom,
Archaeology and Photography at
Ancient Alalakh
yazarlar authors

Dilek Barlas, Murat Akar, Hélène
Maloigne, Rachael Sparks,
Dominique Collon, Emily Arouz,
K. Aslıhan Yener
derleyenler edItors

Murat Akar, Hélène Maloigne
çevirenler translated by

Azer Keskin, Sim İris Belik,
Müge Bulu

koç Üniversitesi anadolU medeniyetleri
araştırma merkezi koç University research center
for anatolian civilizations
merkez yöneticisi manager Buket Coşkuner
İstiklal Caddesi No: 181 Merkez Han 34433 Beyoğlu - İstanbul
0 212 393 60 00 • www.rcac.ku.edu.tr
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Koç Üniversitesi
Vehbi Koç Ankara Araştırmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi

From Vineyard
House to Urban History
Research Center

kültür

Bağ Evinden
Kentsel Tarih
Araştırma Merkezine
Koç University
Vehbi̇ Koç
Ankara Studies
Research Center

VEKAM
■■ Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Ankara’nın Keçiören
semtinde, kentin ayakta kalan son örneklerinden olan
I. Derecede Korunması Gerekli Kültür Varlığı statüsündeki bağ
evinde faaliyet gösteriyor. 1923 yılında Vehbi Koç tarafından
satın alınan ve uzun yıllar Koç Ailesi tarafından yazlık konut
olarak kullanılan bağ evi, 1992 -1993 yıllarında restore edilerek,
1994 yılında Ankara üzerine akademik çalışmalar yapmak
amacıyla Vehbi Koç Vakfı’na devredildi. VEKAM, 2014 yılında
Koç Üniversitesi’ne bağlanarak akademik bir araştırma merkezi
statüsüne kavuştu. ■

■■ The Koç University Vehbi Koç Ankara Studies Research
Center (VEKAM) in Keçiören, Ankara, is located inside
a historical vineyard house, which is one of the last
remaining examples of its kind in the city, and holds
national cultural heritage status of the first degree. The
vineyard house, which was originally acquired in 1923 by
Vehbi Koç and served as the Koç family summer house,
was restored in 1992-1993 and in 1994 was assigned
to the Vehbi Koç Foundation to be used for academic
research. In 2014, VEKAM was attached to Koç University,
becoming a full-fledged academic research center. ■
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2014 Önemli Gelişmeler
VEKAM Akademik Statüye Kavuştu
■■ Kurulduğu 1994 yılından bu yana bir sivil toplum örgütü
olarak hizmet veren Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları
Merkezi, 2014 yılında Koç Üniversitesi’ne bağlandı.
VEKAM’ın direktörlüğünü daha önce Harvard, Cambridge ve
Hacettepe Üniversitelerinde görev yapan arkeoloji ve sanat
tarihi uzmanı Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu üstlendi.
Kütüphane Entegrasyonu
■■ YÖK onaylı açık adı Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak değiştirilen
VEKAM’ın amaçları; “Ankara’nın kentsel gelişimi, Ankara ve
çevresinin toplumsal ve ekonomik tarihi, kültürü ve kültürel
mirası ile ilgili disiplinlerarası araştırma ve akademik çalışmalar
yapmak ve bu tür çalışmaları desteklemek; ilgili ulusal ve
uluslararası birimlerle eşgüdüm sağlamak ve işbirliği içinde
bulunmak; Ankara ve çevresi ile ilgili araştırma yapan akademisyen
ve araştırmacılara kaynak ve ortam yaratmak; Ankara
ve çevresi konusunda ulusal ve uluslararası akademik
diyaloğun gelişmesine katkıda bulunmak; Ankara ve
çevresi konulu çalışmaların, araştırmaların ve uygulama
projelerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak”
olarak tanımlandı. Koç Üniversitesi Kütüphanesi ile
entegrasyon çalışmaları tamamlandığında VEKAM
Kütüphanesi Koç Üniversitesi’nin kütüphane
kataloğundan taranabilir duruma gelecek, arşivi ise
üniversite kütüphanesinin dijital koleksiyonları ile aynı
platform üzerinden erişime açılacak.
VEKAM Konferansları Dizisi
■■ Mart 2014 tarihinden itibaren VEKAM Konferansları
dizisi başlatıldı. Her ayın ilk perşembe günü Ankara
Kızılay’daki Yapı Kredi Konferans Salonu’nda
düzenlenen disiplinlerarası toplantılara kentsel tarih
ve kültür konularıyla ilgili çeşitli akademisyenler,
uzmanlar ve araştırmacılar davet edildi. ■

2014 Significant Developments
VEKAM Gains Academic Status
■■ Having served as a non-governmental organization
since it establishment in 1994, the Vehbi Koç Ankara
Studies Research Center was attached to Koç University
in 2014. Archaeology and art history expert Prof. Filiz
Yenişehirlioğlu, who previously worked at Harvard,
Cambridge and Hacettepe Universities, has taken on
directorship of VEKAM.
Library Integration
■■ VEKAM’s full name approved by the Council of
Higher Education (YÖK) was changed to Koç University
Vehbi Koç Ankara Studies Research Center. VEKAM’s
goals were defined as conducting interdisciplinary
research and academic work on the social and economic
history, culture and cultural heritage of Ankara and
its surrounding area and supporting relevant work,
collaborating and coordinating with relevant national
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and international bodies, providing an environment and
resources for academics and researchers working on subjects
related to Ankara and its surrounding area, contributing to the
development of local and international academic discourse on
Ankara and its surrounding area, and ensuring the dissemination
of studies, research and applied projects on Ankara and its
surrounding area. Once integration with the Koç University
Library is completed, the VEKAM Library will be searchable
through the Koç University Library catalog, and the archive will
be accessible via the same platform as the digital collections of
the university library.
VEKAM Conference Series
■■ The VEKAM Conference Series was launched in March 2014.
Academics, experts and researchers interested in urban history
and culture were invited to the interdisciplinary meetings held
in the Yapı Kredi Conference Hall at Kızılay, Ankara, on the first
Thursday of each month. ■
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2014 vekam etkinlikleri vekam events
Mart March
20 konferans conference
İç Anadolu’da Tunç ve Demir Çağları Yerleşimi:
Konya Ereğlisi’nde İlk Araştırmalar
Bronze and Iron Age Settlement in Central Anatolia:
Initial Research in the Konya Ereğli Region
Yrd. Doç. (Asst. Prof.) Dr. Çiğdem Maner
Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve
Sanat Tarihi Bölümü
Koç University College of Social Sciences and Humanities,
Department of Archaeology and History of Art
Nisan April
24 konferans conference
Resimli Çocuk Kitapları ve Kültürel Miras
Illustrated Children’s Books and Cultural Heritage
Yrd. Doç. Dr. (Asst. Prof. ) Ilgım Veryeri Alaca
Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Medya ve
Görsel Sanatlar Bölümü
Koç University College of Social Sciences and Humanities,
Department of Media and Visual Arts
Haziran June
05 konferans conference
Cumhuriyet’in Kuruluş Döneminde Örnek Bir Yerleşim
Birimi: Etimesgut
A Sample Settlement During the Formation Period
of the Republic: Etimesgut
Prof. Dr. Levent Kayapınar
Türk Tarih Kurumu Turkish History Society

from the Victoria and Albert Museum’s National Art Library
attended the event with support from VEKAM.

Ekim October
31 sempozyum symposIum
20. Yıl Etkinlikleri
Üniversiteler ve Kent Araştırma Merkezleri
VEKAM’ın 20.
yıl kutlamaları
çerçevesinde
Ankara Bağ
Evi’nde
düzenlenen
Üniversiteler ve
Kent Araştırma
Merkezleri başlıklı
sempozyuma çok sayıda uzman ve çeşitli üniversitelerden
akademisyenler katıldı.Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanı Semahat Arsel, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Umran İnan ve Koç Üniversitesi VEKAM Direktörü Prof.
Dr. Filiz Yenişehirlioğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen
sempozyumun açılış konuşmasını Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
öğretim üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş yaptı.
20th Anniversary Events
Universities and City Research Centers
The Universities and Urban Research Centers Symposium was
held at the Ankara Vineyard House as part of a series of events
celebrating VEKAM’s 20th anniversary, with the attendance of
many experts and academics from various universities. Hosted by
Vehbi Koç Foundation Board of Directors Chair Semahat Arsel,
Koç University President Prof. Umran İnan and Koç University
VEKAM Director Prof. Filiz Yenişehirlioğlu, the symposium
opened with a keynote speech by Prof. Ruşen Keleş of the
Department of Political Science and Public Administration at
Ankara University’s Faculty of Political Science.

Eylül September
17 kongre congress
↑
↓

20 Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek
Kurumlarının Yönetimi
Üniversiteler ve Araştırma Kütüphaneleri (ÜNAK)
tarafından İstanbul’daki Osmanlı Arşivi Yeni Hizmet
Binası’nda düzenlenen uluslararası kongrenin Müze
Kütüphaneleri/ Kütüphanelerdeki Müzeler ile Kültürel Mirasın
Sayısallaştırılması bölümleri VEKAM danışmanlığında
düzenlendi; bu amaçla Paris 8 Üniversitesi’nden bir öğretim
üyesi ile Victoria & Albert Müzesi’ne bağlı İngiltere Ulusal
Sanat Kütüphanesi’nden bir uzmanın VEKAM’ın desteğiyle
toplantıya katılması sağlandı.
Management of Cultural Heritage
and Cultural Memory Institutions
VEKAM provided consultancy for the Museum Libraries /
Libraries in Museums and Digitization of Cultural Heritage
sections of the international congress organized by the
University and Research Librarians’ Association in Turkey
(ÜNAK) at the new Ottoman Archives Complex in Istanbul.
A lecturer from the University of Paris 8 and and an expert

Ekim October 2014
31

Mart March 2015

31 sergi exhIbItIon
20. Yıl Etkinlikleri
VEKAM'ın 20 Yılı
Sempozyum ile aynı tarihte açılan VEKAM’ın 20 Yılı isimli
sergi, Merkez’in 20 yıllık geçmişini belgelemeyi amaçlıyor. Bir
kent belleği olarak VEKAM’ın kuruluşundan bugüne kadar
gerçekleştirdiği faaliyetlerin, yayınların, kütüphane ve arşiv
koleksiyonlarının da yer aldığı sergi 31 Mart 2015 tarihine
kadar ziyaret edilebilecek.
20th Anniversary Events
20 Years of VEKAM
Opening on the same date as the symposium, the exhibition 20

culture

Years of VEKAM had the aim of documenting the VEKAM’s 20year history. The exhibition, which will be open until 31 March
2015, includes a selection of publications and other materials
from VEKAM’s extensive urban memory archives.

Kasım November
10 konferans conference
Jane Gallop Ankara’da
Konferans, VEKAM, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve
Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇKAM) ve Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma
ve Uygulama Merkezi (KASAUM) işbirliği ve Amerikalı
akademisyen Jane Gallop’un katılımı ile Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilimler Fakültesi’nde gerçekleşti.
Jane Gallop in Ankara
The conference took place at Ankara University’s Faculty of
Political Science, with the attendance of American professor
Jane Gallop, and with the collaboration of the Center for
Gender Studies at Koç University (KOÇ-KAM) and the
Women’s Studies Center at Ankara University.

20 konferans conference
Maltepe-Ankara, Anılardan Yazıya
Maltepe-Ankara, From Memories to Writing
Dr. Dursun Ayan
Sosyolog Sociologist
Aralık December 2014
08
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02 sergi exhIbItIon
Ankara’da Sokaklar ve İnsanlar
Araştırmacı Nezih Başgelen ve VEKAM’ın koleksiyonundan
oluşan, Murat Akar’ın küratörlüğünü yaptığı sergide eski
Ankara’nın sokak ve insanları yeniden canlandı. Ankara
Türk-Amerikan Derneği işbirliği ile TAD Emin Hekimgil
Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergi, Ankara’da yaşayan,
sokaklarında dolaşan, fotoğrafçıya poz veren, malını satmaya
çalışan günlük yaşamı içindeki başkentliye fotoğraflar ve
kartpostallar ile dikkat çekti.
Streets and People in Ankara
Curated by Murat Akar, the exhibition presented a selection
of street photographs and portraits from Ankara’s past, from
the collections of researcher Nezih Başgelen and VEKAM.
Organized with the support of the Turkish-American
Association in Ankara, the exhibition took place at the
TAA’s Emin Hekimgil Art Gallery. Notable articles from the
exhibition included historical postcards, and photographs of
the citizens of the old capital city of Ankara in the flow of
daily life, walking on streets, posing for photographers, and
selling their wares.
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Kasım November
29 Aralık December
17 sergi exhIbItIon
Sivil Mimari Bellek Ankara: 1930–1980
TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini
Destekleme Programı ve VEKAM tarafından desteklenen
proje kapsamında konut yapıları özelinde gerçekleştirilen
belgeleme çalışmaları ile görsel belgeleme ve sözlü tarih
çalışmalarının çıktıları, Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde
açılan bir sergiyle ilgililere sunuldu.
Civil Architectural Heritage: Ankara 1930–1980
Held at the Ankara Center of Contemporary Art, the
exhibition presented the output of documentation work
focusing on residential buildings, visual documents and oral
history work conducted with the support of VEKAM, and
TÜBİTAK’s Support Program for Scientific and Technological
Research.

Aralık December
05 sempozyum symposIum
Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sempozyumu
Sempozyumda VEKAM
ile Üniversite ve Araştırma
Kütüphanecileri Derneği
(ÜNAK) tarafından 17-20 Eylül
2014 tarihlerinde İstanbul’da
düzenlenen Kültürel Mirasın ve
Kültürel Bellek Kurumlarının
Yönetimi Kongresi’nde yer
alan konuşmacıların sunduğu
çalışmalardan bir seçki paylaşıldı.
Cultural Heritage and Cultural
Memory Symposium
The symposium consisted of a selection of work presented
by speakers at the International Congress on Management
of Cultural Heritage and Cultural Memory Institutions,
organized by the Research Librarians’ Association in Turkey
(ÜNAK), which held in Istanbul on 17-20 September 2014.
Aralık December
12 anamed konferansı rcac conference
Yeni Araştırmalar: Bizans ve Osmanlı Döneminde Mimari,
Tarih ve Kültür
Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’ne bağlı 20142015 dönemi araştırmacıları, Bizans ve Osmanlı dönemi
mimari, tarih ve sanat tarihi alanlarındaki yeni araştırma
projeleri sunumlarını Ankara Bağ Evi’nde düzenlenen bir
etkinlikle gerçekleştirdiler.
New Research Projects: Architecture, History and Culture
in the Byzantine and Ottoman Periods
Research Fellows at Koç University’s Research Center for
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2014 yeni yayınlar new publications
Anatolian Civilizations presented
their latest research on architecture,
history and culture in the Byzantine
and Ottoman periods at an event held
at the Ankara Vineyard House.

18 konferans conference
Erken Modern Osmanlı Rüya
Tarihi ve Biyografiler: Kaynaklar,
Sorunlar, Yöntemler
Early Modern Ottoman Dream
History and Biographies: Sources,
Problems and Methods
Yrd. Doç. Dr. (Asst. Prof. ) Aslı
Niyazioğlu
Koç Üniversitesi İnsani Bilimlerve
Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Koç University College of Social
Sciences and Humanities, Department
of History

24 konferans conference
Gravürden Kartpostala,
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ankara
Ankara: From Engravings to
Postcards,
from Ottoman to Republic
Nezih Başgelen

Tarih Yazımında Sivil Mimarlık Çalıştayı Notları
Yayın, Sivil Mimari Bellek: Ankara 1930-1980 projesi kapsamında
düzenlenen ve 2012 Aralık ayında gerçekleştirilen aynı isimli
çalıştaydaki tartışmaları içeriyor.
Proceedings of the Civil Architecture in Historiography
Workshop
The publication includes the proceedings of the workshop of the
same name conducted as part of the project Civil Architectural
Heritage: Ankara 1930-1980, in December 2012.

Korumada Sivil Mimarlık Çalıştayı Notları
Yayın, Sivil Mimari Bellek: Ankara 1930-1980 projesi kapsamında
düzenlenen ve 2013 Aralık ayında gerçekleştirilen aynı isimli
çalıştaydaki tartışmaları içeriyor.
Proceedings of the Civilian Architecture
in Preservation Workshop
The publication includes the proceedings of the workshop of the
same name conducted as part of the project Civil Architectural
Heritage: Ankara 1930-1980, in December 2013.

Kur(t)uluş 1923
Cumhuriyetimizin ilanının 90. yılı münasebetiyle 26 Ekim
2013 tarihinde VEKAM’da açılan Kur(t)uluş 1923 isimli serginin
kataloğu (Yayın Yılı: Aralık 2013).
Liberation 1923
Catalog for the exhibition Kur(t)uluş 1923 opened on 26
October 2013 at VEKAM on the occasion of the 90th anniversary
of the Republic of Turkey. (Published in December 2013)

Ankara Araştırmaları Dergisi
Süreli Yayın, Cilt: 2, Sayı: 1-2, Haziran-Aralık 2014
2013 yılından itibaren VEKAM tarafından yılda iki kez Türkçeİngilizce olarak yayınlanan hakemli dergi; bilimsel yöntemlerle
Ankara ve çevresine dair yeni veriler ortaya koyan akademik
çalışmaları derleyerek kamuoyuna duyurmayı ve her disiplinden
kente yönelik çalışmaları desteklemeyi amaçlamaktadır.
koç Üniversitesi vehbi koç ankara
araştırmaları Uygulama ve
araştırma merkezi
koç University vehbi koç ankara
stUdies research center
direktör dIrector
Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu
Pınarbaşı Mahallesi, Şehit Hakan Turan
Sk. No:9, Keçiören/Ankara
0 312 355 20 27
www.vekam.org.tr

Journal of Ankara Studies
Periodical, Vol: 2, No. 1-2, June-December 2014
Published twice yearly in English and Turkish by VEKAM since
2013, the peer-reviewed Journal of Ankara Studies aims to ensure
the public recognition of academic work presenting new data on
Ankara and its surrounding area, and to support studies on the
city in various disciplines.
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Sanat İçin Alan Space for Art

Çağdaş Sanatın Atardamarı
Contemporary Art in the Flesh and Blood
ARTER
■■ ARTER, çağdaş sanat alanında sürdürülebilir bir üretim
ve sergileme altyapısı sunmak üzere 2010 yılında İstanbul
İstiklal Caddesi’nde açıldı. Düzenlediği kişisel ve karma
sergilerle çağdaş sanatın görünürlüğüne katkıda bulunan
ARTER, bu sergiler kapsamında sanatçılara sunduğu üretim
olanaklarıyla Türkiye’de eser üretimini desteklemeyi de
hedefliyor. ■

■■ ARTER is an initiative of the Vehbi Koç Foundation and
opened in 2010 on Istanbul’s İstiklal Street 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. ■

1
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2014 Önemli Gelişmeler
ARTER Sergilerine 200.000 Ziyaretçi
■■ ARTER’de 2014 yılı boyunca gerçekleşen üç sergi, toplamda
200.000 izleyici tarafından ziyaret edildi. ARTER’in 2014
sergilerinin ilki, İngiliz sanatçı Marc Quinn’in 2000 yılından
bu yana ürettiği 30’dan fazla yapıtını bir araya getiren Aklın
Uykusu oldu. Sergide sanatçının sanat kariyerinde merkezi
öneme sahip işleriyle birlikte, son dönemde ürettiği ve ilk kez
ARTER’deki sergide gösterilen yapıtları da yer aldı.
■■ ARTER, 2014’ün yaz döneminde Türkiye çağdaş sanatının
öncülerinden Füsun Onur’un kapsamlı bir kişisel sergisini
gerçekleştirdi. Aynadan İçeri, aynı zamanda tasarlandıkları
dönemde sadece birer taslak veya maket olarak kalmış olan
kimi yapıtların yeni üretimlerini de içeren bir sergi oldu.
■■ 2014 yılının son aylarında ARTER’de Güneydoğu
Asya çağdaş sanatına odaklanan bir grup sergisi yer aldı.
Küratörlüğünü eleştirmen ve araştırmacı Iola Lenzi’nin
üstlendiği Göçebe Bakış başlıklı sergide Güneydoğu Asya
bölgesinin farklı ülkelerinde üretimlerini sürdüren 36
sanatçının 40’tan fazla yapıtı gösterildi.
■■ ARTER sergi programına, bu yıl da her bir sergi için özel
olarak hazırlanan yayınlar eşlik etti. ■

2014 Significant Developments
200,000 Visitors at ARTER Exhibitions
■■ Three exhibitions were staged at ARTER during 2014
and attracted a total of approx. 200,000 visitors. The first
of these exhibitions, The Sleep of Reason, featured over 30
works produced by English artist Marc Quinn since 2000. The
exhibition brought together a number of the artist’s seminal
works along with some of his most recent paintings and
sculptures, which were exhibited for the first time at ARTER.
■■ ARTER’s summer exhibition program included a
comprehensive solo exhibition by Füsun Onur, one of Turkey’s
pioneering contemporary artists. Through the Looking Glass also
featured a number of previously unrealized works produced
especially for the exhibition and premiered at ARTER.
■■ During the last quarter of 2014, ARTER hosted a large
exhibition of Southeast Asian contemporary art for the first
time in Turkey. Entitled The Roving Eye: Contemporary Art
from Southeast Asia and curated by researcher and critic Iola
Lenzi, the exhibition presented more than 40 works by 36 of
Southeast Asia’s most innovative contemporary artists.
■■ ARTER's 2014 programme also featured publications that
accompanied each exhibition. ■

2014 arter sergileri arter exhibitions
Şubat February
08 Nisan April
27 marc quınn
Aklın Uykusu
küratör Selen Ansen
Sanatçının Türkiye’deki bu ilk kişisel sergisinin
küratörlüğünü sanat kuramcısı Selen Ansen
üstlendi. 30’un üzerinde eserin yer aldığı Aklın
Uykusu, Marc Quinn’in kullandığı yöntem ve
malzemelerin çeşitliliğini yansıtan bir sergi oldu.
ARTER’in İstiklal Caddesi’ne açılan giriş bölümüne
yerleştirilen anıtsal ölçekteki deniz kabuğu heykeli
(The Origin of the World - Cassis Madagascariensis) ile
sanatçının kendi kanını kullanarak yaptığı Self adlı
büstü, serginin hem sergi mekânında hem de sosyal
medyada en çok ilgi gören yapıtları arasındaydı.
The Sleep of Reason
curator Selen Ansen
Marc Quinn’s first solo exhibition in Turkey The
Sleep of Reason was curated by art theoretician Selen
Ansen, and brought together more than 30 works
that presented the wide range of media and materials
used by the artist. The exhibition opened with the
sculpture entitled The Origin of the World (Cassis
madagascariensis), and was among the highlights of
the exhibition along with the artist’s frozen selfportrait sculpture Self made from his own blood.

2
3

2-3 Marc Quinn
aklın uykusu
the sleep of reason, 2014
arter, 2014

Sergiden yerleştirme görüntüsü
Installation view from the exhibition
Fotoğraf Photo: Murat Germen
Sanatçının ve ARTER'in izniyle
Courtesy of the artist and ARTER
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Füsun Onur
1 çiçekli kontrpuan
countrepoInt
wIth flowers, 1982
arter, 2014

Aynadan İçeri sergisinden yerleştirme
görüntüsü
Installation view from the exhibition
Through the Looking-Glass
Fotoğraf Photo: Murat Germen
Sanatçının ve ARTER'in izniyle
Courtesy of the artist and ARTER

4 tekir’e ağıt
elegy for tekir, 2009-2012

arter, 2014
Aynadan İçeri sergisinden yerleştirme
görüntüsü
Installation view from the exhibition
Through the Looking-Glass
Fotoğraf Photo: Murat Germen
Sanatçının ve ARTER'in izniyle
Courtesy of the artist and ARTER

5 aynadan içeri
through
the lookIng-glass, 2014
arter, 2014

Sergiden yerleştirme görüntüsü
Installation view from the exhibition
Fotoğraf Photo: Murat Germen
Sanatçının ve ARTER'in izniyle
Courtesy of the artist and ARTER

4

Mayıs May
28 Ağustos August
17 füsun onur
Aynadan İçeri
küratör Emre Baykal
Sergi, Füsun Onur’un 50 yılı aşan üretimine kapsamlı bir bakış sunma
amacını taşıyordu. Küratörlüğünü ARTER Sergiler Direktörü Emre
Baykal’ın üstlendiği sergi, ismini Lewis Carroll’ın Through the Looking Glass
(Aynadan İçeri) başlıklı kitabından ödünç alıyordu. Bu sergi için yeniden
üretilen yapıtlardan biri ARTER’in İstiklal Caddesi’ne bakan giriş kısmında
izleyiciyi karşılayan Aynalı Labirent, bir diğeri ise Pembe Bot başlıklı video
projesi oldu. Sergiye Ali Kazma’nın, Füsun Onur’un evine ve atölyesine
odaklanan Ev (2014) adlı yeni işi eşlik etti. Ev, Füsun Onur’un kız kardeşi
İlhan’la birlikte halen yaşamını sürdürmekte olduğu Kuzguncuk’taki küçük
yalının kapılarını Ali Kazma’nın gözünden izleyiciye araladı.
Through the Looking Glass
curator Emre Baykal

This exhibition provided a comprehensive overview of Füsun Onur’s work,
produced over 50 years, from her earliest productions to her most recent
work. Curated by ARTER Exhibitions’ Director Emre Baykal, the exhibition
borrowed its title from Lewis Carroll’s book Through the Looking Glass. It
also featured a number of previously unrealized works produced especially
for the exhibition, including Mirrored Labyrinth that greeted the viewer at
ARTER’s entrance facing İstiklal Street while a second, titled Pink Boat was
produced as a video work. Complimentary to Füsun Onur’s exhibition, a
new work by Ali Kazma, Home (2014), was also shown. Home parted open
the doors of the small waterfront house in Kuzguncuk, where Füsun Onur
was born, and still lives with her sister İlhan.
5
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Eylül September
18 Ocak January
04 Göçebe Bakış: Güneydoğu Asya’dan Çağdaş Sanat
küratör Iola Lenzi
Endonezya, Tayland, Filipinler, Singapur,
Myanmar, Kamboçya, Vietnam ve
Malezya’dan çağdaş sanatçıların yapıtlarını
Türkiye’de ilk kez kapsamlı bir biçimde bir araya
getiren sergide, bir bölümü bu sergi için özel
olarak üretilmiş olan yerleştirmeler, videolar, ses
işleri, fotoğraflar ve performanslar yer aldı. Etkileşim
ve katılım yoluyla oluşan izleyici deneyimine vurgu
yapan Göçebe Bakış, her gün 1.000’i aşkın izleyici
tarafından ziyaret edildi.
Sergideki sanatçılar: Alwin Reamillo, Araya
Rasdjarmrearnsook, Aung Ko, Aung Myint, Bui
Cong Khanh, Chris Chong Chan Fui, Dinh Q. Le,
Duto Hardono, FX Harsono, Heri Dono, Isabel &
Alfredo Aquilizan, Ise Roslisham, Jakkai Siributr,
Jason Lim, Josephine Turalba, Krisna Murti, Lee
Wen, Luong Hue Trinh & Nguyen Xuan Son,
Manit Sriwanichpoom, Melati Suryodarmo, Mella
Jaarsma, Michael Shaowanasai, Nguyen Van
Cuong, Restu Ratnaningtyas, Srey Bandaul, Sutee
Kunavichayanont, Tawatchai Puntusawasdi, Tay Wei
Leng, Vasan Sitthiket, Vertical Submarine, Vu Dan
Tan, Yee I-Lann.

1

2

3

1 göçebe bakış: güneydoğu
asya’dan çağdaş sanat
the rovıng eye:
contemporary art from
southeast asıa
arter, 2014

Sergiden yerleştirme görüntüsü
Installation view from the exhibition
Fotoğraf Photo: Murat Germen

2 Sutee Kunavichayanont
tarih dersi, 2. bölüm
hIstory class part 2, 2013

arter, 2014
Yerleştirme görüntüsü: Göçebe Bakış
sergisinden
Installation view from the exhibition
The Roving Eye
Fotoğraf Photo: Murat Germen

3 göçebe bakış: güneydoğu
asya’dan çağdaş sanat
the rovıng eye:
contemporary art from
southeast asıa
arter, 2014

Sergiden yerleştirme görüntüsü
Installation view from the exhibition
Fotoğraf Photo: Aras Selim Bankoğlu

The Roving Eye, Contemporary Art from
Southeast Asia
curator Iola Lenzi
The Roving Eye was the first comprehensive exhibition
of Southeast Asian artists in Turkey, presenting works
from Indonesia, Thailand, the Philippines, Singapore,
Myanmar, Cambodia, Vietnam and Malaysia. The
exhibition featured installations, videos, sound
pieces, photography and performances, a number of
which were especially commissioned for ARTER. The
exhibition placed particular emphasis on works that
embrace experience, interactivity and participation, and
welcomed more than 1,000 visitors each day.
Artists in the exhibition: Alwin Reamillo, Araya
Rasdjarmrearnsook, Aung Ko, Aung Myint, Bui Cong
Khanh, Chris Chong Chan Fui, Dinh Q. Le, Duto
Hardono, FX Harsono, Heri Dono, Isabel & Alfredo
Aquilizan, Ise Roslisham, Jakkai Siributr, Jason Lim,
Josephine Turalba, Krisna Murti, Lee Wen, Luong Hue
Trinh & Nguyen Xuan Son, Manit Sriwanichpoom,
Melati Suryodarmo, Mella Jaarsma, Michael
Shaowanasai, Nguyen Van Cuong, Restu Ratnaningtyas,
Srey Bandaul, Sutee Kunavichayanont, Tawatchai
Puntusawasdi, Tay Wei Leng, Vasan Sitthiket, Vertical
Submarine, Vu Dan Tan, Yee I-Lann.
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2014 yeni yayınlar
new publications
Aklın Uykusu
Marc Quinn'in
ARTER'deki Aklın
Uykusu başlıklı
sergisine eşlik eden
yayında, bu kitap için
özel olarak sipariş
edilmiş taze metinlere
ve sergideki işlerin fotoğraflarına yer
veriliyor. Serginin küratörü, sanat
kuramcısı Selen Ansen, sergi yayını
için “Eşikte” başlıklı bir kavramsal
çerçeve kaleme aldı. Tim Marlow'un
Marc Quinn'le bu kitap için yaptığı
söyleşi, sanatçının son dönem işlerine ve
sergideki yeni işlere odaklanıyor. Kitaba
Türkiye’den katkı yapan yazar Emre
Ayvaz ise bu kitap için kaleme aldığı
yazıda, Quinn'in kendi kanının kalıbını
alıp dondurarak ürettiği otoportrelerden
oluşan Self başlıklı serisini ele alıyor.
The Sleep of Reason
This catalogue was published to
accompany Marc Quinn's solo exhibition
The Sleep of Reason at ARTER. The
publication features three newly
commissioned texts along with photos
of the works in the exhibition. The
essay by art theoretician Selen Ansen,
the exhibition's curator, is titled “On
the Edge” and provides a conceptual
framework to the exhibition. The
interview Tim Marlow conducted with
Quinn focuses on the artist's most recent
works and the new works he produced
for the exhibition. Hailing from Turkey,
Emre Ayvaz wrote an essay where he
discusses Self, the self-portrait busts
Quinn has been producing since 1991
using his own frozen blood.

Aynadan İçeri
Füsun Onur'un
Aynadan İçeri
başlıklı sergisi
için hazırlanan
kitapta,
sanatçının
sergide yer
alan yapıtlarının fotoğrafları ile
1970'li yıllardan bugüne üretiminin
kaydını içeren albümlerden
ve defterlerinden sayfalara yer
veriliyor. Serginin küratörü Emre
Baykal, bu kitap için kaleme aldığı
metinde okuyucuya Füsun Onur'un
dünyasında, Kuzguncuk'taki
aile evinde, evin alt katındaki
atölyesinde, sergideki işler ve sergi
katları arasında bir gezinti öneriyor.
Through the Looking Glass
The book published on the occasion
of Füsun Onur's exhibition Through
the Looking Glass features photos of
all works in the exhibition as well as
pages from the artist's sketchbooks,
notebooks and albums that
document her entire work since the
1970s. In the essay he wrote for this
book, the exhibition’s curator Emre
Baykal offers the reader a journey
into Füsun Onur's world, strolling
through her family house in
Kuzguncuk, her studio downstairs,
her works in the exhibition and the
exhibition itself.

Göçebe Bakış:
Güneydoğu
Asya’dan
Çağdaş Sanat
Göçebe
Bakış sergi
kataloğunda,
küratör Iola
Lenzi'nin kavramsal çerçeve
yazısının yanı sıra, Filipinli sanat
tarihçisi ve akademisyen Flaudette
May Datuin'in, Tayland yerleştirme
sanatı üzerine uzmanlaşan serbest
yazar ve sanatçı Leigh Toop'un ve
Malezyalı gazeteci-yazar Karim
Raslan'ın bu katalog için sipariş
edilmiş yazılarına yer veriliyor.
Sergideki yapıtlardan ve yapıtların
üretim süreçlerinden fotoğraflar
içeren 216 sayfalık Göçebe Bakış
sergi yayını, özgün kapak resimleri
içeren 8 farklı şömizle sunuluyor.

editör edItor

The Roving Eye: Contemporary
Art from Southeast Asia
The catalogue of the exhibition The
Roving Eye features, besides Iola
Lenzi's comprehensive curatorial
overview, three fresh essays by
Philippines art historian and
professor Flaudette May Datuin,
freelance writer and visual artist
Leigh Toop, who focuses on
contemporary Thai installation art,
and Indonesia-based Malaysian
columnist and author Karim Raslan.
Comprising installation and process
photos from the works in the
exhibition, the 216-page catalogue
of The Roving Eye is printed with
multiple covers, all of 8 with unique
cover art.

İlkay Baliç

editörler edItors

tasarım desIgn

Iola Lenzi, İlkay Baliç

Esen Karol

tasarım desIgn

editör edItor

İlkay Baliç
tasarım desIgn

Esen Karol

Esen Karol

arter - sanat için alan | space for art
genel koordinatör general coordInator Bahattin Öztuncay
sergiler direktörü exhIbItIons dIrector Emre Baykal
İstiklal Cad. no: 211, Beyoğlu - İstanbul • 0 212 243 37 67 • www.arter.org.tr
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Sadberk Hanım Müzesi

Geçmişimize Sahip Çıkmak
Sadberk Hanım Museum

Safekeeping Our Past
■■ Sadberk Hanım Müzesi, Sadberk Koç’un vasiyeti olarak 14
Ekim 1980 tarihinde Vehbi Koç Vakfı tarafından kuruldu.
Osmanlı dönemi kadın kıyafetleri, işlemeler ve ipekli dokuma
örneklerinden oluşan zengin tekstil koleksiyonları müzenin
en çok ilgi çeken bölümlerinden. 1983 yılında satın alınan
Hüseyin Kocabaş Koleksiyonu ile müze envanterine bugün
7.000’i aşkın eserden oluşan arkeolojik eserler de dahil edildi.
Sadberk Hanım Müzesi ayrıca çocuklara yönelik müze
gezileri, aktivite programları ve eğitici yayınlar sunuyor. Müze
bu çalışmalarıyla ilköğretim çağı çocukların kültür bilinci
geliştirmesine ve zengin kültür hazinemizin genç kuşaklar
tarafından sahiplenilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. ■

■■ The Sadberk Hanım Museum was founded by the Vehbi Koç
Foundation on 14 October 1980 as a bequest of the late Sadberk
Hanım. Its wonderful textile collection of Ottoman-period
apparel, embroideries and silk ware has been attracting the
lively interest of all its visitors. The Museum also acquired the
entire Hüseyin Kocabaş Collection in 1983 for its archaeological
collection, which today boasts over 7,000 exhibits. The Sadberk
Hanım Museum also offers special museum tours, activity
programs and educational publications for children in the
attempt to help foster cultural awareness in primary-age school
children, and to ensure that the country’s cultural riches is
properly appreciated and preserved by the young generation. ■
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2014 Önemli Gelişmeler
İki Büyük Sergi
■■ Sadberk Hanım Müzesi, 2014 yılında iki büyük sergiyle ziyaretçilerin karşısına çıktı. Geçen
yılın Aralık ayında açılan Kadim Çağlardan İzler isimli sergide Sadberk Hanım Müzesi’nin
Arkeoloji Bölümüne ait 150 adet seçkin eser bir araya getirilerek Geç Neolitik Çağ’dan Bizans
Dönemi’ne kadar geniş bir tarihsel yelpazede kültür varlığımızın seçkin örnekleri sunuldu.
Sadberk Hanım Müzesi’nin tekstil koleksiyonundan sergi için uzun soluklu ve itinalı bir
çalışma ile restore edilen Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi ayakkabılarından oluşan Pabuç
isimli sergi ise 27 Kasım 2014 tarihinde açıldı ve büyük ilgiyle karşılandı. İki sergiye paralel
olarak geniş sergi katalogları yayınlandı.
Haydi Müzeye!
■■ 2014 yılında ayrıca Sadberk Hanım Müzesi’nin çocuklara yönelik hizmetleri kapsamında
geliştirdiği Haydi Müzeye! projesi için üç kitaptan oluşan bir eğitim paketi hazırlandı. Müze
koleksiyonunun eğitim amaçlı kullanılmasına hizmet eden eğitim paketinde; Anadolu
uygarlıklarının yaşam biçimleri, kültürel miras ve müze ziyareti hakkında bilgiler içeren
iki aktivite kitabı bulunuyor. Öğretmenlere yönelik üçüncü kitapta ise müzedeki eserleri
hem eğlenceli hem de öğretici bir dille aktarmanın ipuçları veriliyor. Aktivite kitaplarıyla
çocukların arkeoloji ve sanat tarihini keşfederek öğrenmeleri ve bunu gerçekleştirirken de
keyif almaları amaçlanıyor. Eğlendirirken bilgilendiren kitaplar, meraklı öğrenciler için müze
gezisini de adeta bir keşfe dönüştürüyor. ■

2014 Significant Developments
Two Large-Scale Exhibitions
■■ In 2014, the Sadberk Hanım Museum staged to exhibitions. The first, Traces of Ancient Times,
started in December of last year, brought together 150 choice artifacts from the Museum’s
Archeological Section, spanning from the Late Neolithic through to the Byzantine Era and
representing a select cross-section of the country’s cultural assets. The second exhibition, Shoes,
from the Museum’s Textiles Collection opened on 27 November 2014 and offered a splendid
display of Ottoman and Early Republican Era shoes – all meticulously restored and repaired for
display at the exhibition. Extensive exhibition catalogues were published on both occasions.
Let’s Go to the Museum!
■■ An educational kit consisting of three books was also published this year as part of the
Sadberk Hanım Museum’s Let’s Go to the Museum! project for school children. The kit includes
two activity books, designed to educate children about the life styles of Anatolian civilizations,
cultural heritage and museum visits. The third book in the series is a guide book for teachers,
helping them to explain the objects in the museum in an entertaining way. The “edutainment”
activity books help turn the museum visit into an exciting discovery tour, while informing
children with inquisitive minds about archaeology and art history. ■
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2014 sadberk hanım müzesi sergileri ve etkinlikleri sadberk hanim museum exhibitions and events
Kasım November 2013

Kasım November 2014

06

27

Mayıs May 2014

25 sergi exhIbItIon
Kadim Çağlardan İzler
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, Helenistik Dönem, Roma Dönemi ve Ortaçağ Bizans
Dönemi ile ilgili arkeolojik eserler sunuldu. 150 seçkin eserden
oluşan Kadim Çağlardan İzler sergisinde; Hacılar kültürüne ait
kaplar, taş aletler ve heykelcikler; Batı ve Orta Anadolu'nun
Yortan, Troia, Alacahöyük kültürlerine ait idoller, gaga ağızlı
testiler ve tunç silahlar; Asur Ticaret Kolonileri, Hitit ve
Miken kültürlerine ait çivi yazılı tabletler, mühürler ve sunu
kapları; Urartu, Frig ve Lidya krallıklarına ait çömlekçilik
ve kuyumculuk sanatının örnekleri; Karia kültürüne ait
zengin form ve bezeme çeşitleri; Arkaik ve Klasik Dönem
kültürlerine ait mitoloji ve kahramanlık konularının işlendiği
siyah ve kırmızı figürlü Attika çömlekleri; Helenistik Dönem
kültürlerine ait altın takılar, pişmiş toprak figürler, kalıp
yapımı kırmızı astarlı çömlekler; Roma Dönemi’ne ait heykel
sanatı, cam kapları ve takılar; son olarak da Bizans kültürüne
ait maden eserler bir araya getirilerek binlerce yıllık Anadolu
kültür mirasının geniş bir kesiti sunuluyor.
Traces of Ancient Times
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.
Traces of Ancient Times consisted of 150 choice artifacts
providing a large cross-section of Anatolia’s cultural heritage,
including vessels, stone tools and figurines belonging to the
Hacılar culture of the Late Neolithic and Early Chalcolithic
ages; idols, spouted jugs and bronze weapons belonging to the
Yortan, Trojan and Alacahöyük cultures of the Early Bronze
Age in western and central Anatolia; cuneiform tablets, seals
and libation vessels belonging to the Assyrian trading colonies,
Hittite and Mycenaean cultures of the Middle and Late Bronze
Age; pottery and jewelry belonging to the Urartian, Phrygian
and Lydian kingdoms of Iron Age Anatolia; Geometric period
Carian pottery with its wealth of forms and decorations; Attic
red and black figure vases decorated with mythological and
epic scenes representing the Archaic and Classical periods;
Hellenistic period gold jewelry, terra cotta figurines and
mould-made red slip pottery; statuary, glass vessels and jewelry
from the Roman period, and finally mainly metal artifacts
representing Byzantine culture.

Mayıs May 2015

31 sergi exhIbItIon
Pabuç, Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan
2014 yılının tematik sergisi olarak hazırlanan koleksiyon,
çoğunlukla Osmanlının son döneminde üretilmiş
ayakkabıları ve terlikleri içermekle birlikte az sayıda
Orta Asya, İran, Kuzey Afrika, Hint ve Avrupa örneğiyle,
Cumhuriyetin ilk yıllarında üretilmiş ayakkabıları da
kapsıyor. Sergide geleneksel anlayışın yanı sıra Batı
modasının da etkili olduğu geniş bir yelpazede; çizme,
bot, ayakkabı, terlik, nalın gibi çok çeşitli ayakkabılardan
seçilmiş 127 örnek yer alıyor. Deriden ya da kumaştan
yapılmış ayakkabıların çoğu sırma, gümüş tel ve
kılabdan ile, bunun yanı sıra ipekli iplik, pul, boncuk
ve başka süsleme malzemeleri kullanılarak işlenmiştir.
Osmanlı günlük yaşamında yaygın olarak kullanılan,
ahşaptan oyularak yapılmış, sedef, fildişi ve gümüş gibi
malzemelerle süslenmiş nalınlar ise sergide ilgi çekici
bir grup olarak yer alıyor. Ayrıca sergide yer alan etiketli
ayakkabı örnekleri Osmanlının son dönem ayakkabı
üreticileri ve satıcıları hakkında da fikir veriyor.
Ayakkabılar müzeciler için muhafaza edilmesi zor,
bakımları ve onarımları sıkıntılı eserlerdir. Malzeme ve
biçimleri itibariyle temizlenmeleri ve onarılmaları diğer
eserlere göre daha detaylı çalışma gerektirir. Sadberk
Hanım Müzesi konservasyon ve restorasyon ekibinin
uzun soluklu çalışması sonucunda başarılı bir şekilde
onarım ve tadilatı yapılan bu değerli eserler böylece
hem sergilenmeye hazır hale getirildi hem de ömürleri
uzatılmış oldu.
Shoes from the Sadberk Hanım Museum Collection
The Sadberk Hanım Museum’s new exhibition for 2014
consists mainly of late Ottoman shoes and slippers,
together with a small number made in Central Asia, Iran,
North Africa, India and Europe. It also includes some
examples dating from the early years of the Turkish
Republic, established in 1923. The exhibition presents
127 examples of diverse footwear, including boots, shoes,
slippers and clogs, some of which represent traditional
types while others illustrate the influence of European
fashions. Most of the shoes are made of leather or fabric
and embroidered with metal wire and metal wrapped
thread, or additionally with silk thread, sequins, beads
and other decorative materials. Clogs carved from wood
and decorated with mother-of-pearl, ivory, silver and
other materials were widely used in Ottoman daily life
and form an eye-catching section of the exhibition. Shoes
containing labels provide information about the shoe
manufacturers and retailers of the late Ottoman period.
Shoes are particularly challenging objects for museums,

culture

since their materials and shapes make their
conservation and restoration far more laborious than
those of other objects. All the shoes in the exhibition
were carefully cleaned and repaired by the Sadberk
Hanım Museum’s conservation and restoration team,
thus making them fit for exhibition while helping to
prolong their lives.
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2014 yeni yayınlar new publications

Eylül September 2014
Haziran June 2015

sergi kataloğu exhIbItIon catalogue

çocuk etkinliği
chIldren’s program

Pratik Matematik
2012 yılında başlatılan
Pratik Matematik projesi
2014-2015 eğitim yılında
da sürdürülerek 3. yılına
girdi. Projede ilköğretim
3, 4 ve 5. sınıf öğrencileri
hem matematik bilgilerini
kullanıyorlar hem de
müzede sergilenen eserler
hakkında bilgileniyorlar.
Her hafta Pazatesi ve
Salı günleri düzenlenen
etkinliğe bugüne kadar
yaklaşık 10.000 çocuk
katıldı.
Practical Math
First begun in 2012, the
Museum’s Practical Math
program continued in its
third year in the 2014-2015
academic year. The project
is designed for 3rd, 4th
and 5th graders, informing
them of the museum’s
collections while getting
them to use mathematics
skills. Held every Monday
and Tuesday, approximately
10,000 children have so far
participated in the program.

Kadim Çağlardan İzler, Sadberk Hanım Müzesi
Koleksiyonu
Traces of Ancient Times,Sadberk Hanım Museum Collection
Senem Özden Gerçeker, Deniz Uygun

sergi kataloğu exhIbItIon catalogue

Pabuç, Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan
Shoes from the Sadberk Hanım Museum Collection
Lale Görünür

eğitim kiti

educatIonal book kIt

Haydi Müzeye! Sanat
Tarihi/Arkeoloji /
Öğretmen Kitabı
İdil Zanbak
8 yaş ve üstü ilköğretim
çağındaki çocuklara
yönelik hazırlanan ve
mantık, eşleştirme, bulmaca, boyama gibi oyun tekniklerinin kullanıldığı Sanat Tarihi
ve Arkeoloji adlı aktivite kitapları birer hikâye ile başlıyor. Arkeoloji kitabında Roma
Dönemi’nde yaşamış olan Toros, Sanat Tarihi kitabında ise Osmanlı kızı Gülendam
karakterleri müze gezisi boyunca çeşitli aktivitelerle çocuklara eşlik ediyor. Eğlendirirken
bilgilendiren kitaplar müze ziyaretini adeta bir keşif gezisine dönüştürüyor. Öğretmenlere
yönelik kitapta ise müze eserlerini eğlenceli bir dille açıklamanın ipuçları veriliyor.
Let’s Go to the Museum! Art History/Archaeology/ Teacher’s Guide
The objective of the activity books, titled Art History and Archaeology is to help
children aged 8 and above to develop an interest in these subjects. Each book
opens with a story and includes games, logic and memory puzzles, coloring, etc.
Archaeology features the Roman character Toros while the main character in
Art History is the Ottoman-period girl Gülendam. Both characters accompany
the children throughout the book and their museum visit, turning it into an
exciting tour of discovery. The Teacher’s Guide Book provides useful tips to help
teachers explain the museum objects in an entertaining and interesting way.

sadberk hanım müzesi
sadberk hanım museum
müze müdürü museum dIrector Hülya Bilgi
Büyükdere Piyasa Cad. No: 27- 29 Sarıyer/İstanbul • 0 212 242 38 13 -14 • www.sadberkhanimmuzesi.org.tr
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Gölcük’te Sanat ve
Kültüre Açık Davet
Open Invitation to Art
and Culture at Gölcük

VKV Ford Otosan Gölcük Kültür
ve Sosyal Yaşam Merkezi
VKF Ford Otosan Gölcük Culture
and Community Center
■■ Vehbi Koç Vakfı 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 kuruldu.
Her yaştan, her kesimden izleyiciye hitap eden merkezde
klasik müzik dinletisinden caz konserlerine, geleneksel
ve dünya müziğinden dans gösterilerine, tiyatro ve çocuk
gösterilerinden bale, tenis gibi spor faaliyetleri ile sanat
atölyelerine kadar geniş yelpazede etkinlikler halka açık ve
ücretsiz olarak sunuluyor.

■■ The Vehbi Koç Foundation Ford Otosan Gölcük Culture
and Community Center was established in 2011 with the
collaboration of the Vehbi Koç Foundation and Ford Otosan,
with the aim of providing a supportive environment to
contribute to the social, cultural and artistic life of the area.
Addressing audiences of all ages and walks of life, the center
presents a wide variety of free events open to the public,
including classical and jazz concerts, traditional and world
music events, theatre and dance performances, children’s
events, ballet, sporting events and art workshops.
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■■ Eşsiz doğal güzelliğe ve mimari inceliğe sahip VKV Ford
Otosan Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi; yıl boyunca
60 etkinlikte 110 bine yakın Gölcüklü’yü misafir ederek yöre
halkının ve Ford Otosan çalışanlarının yaşamlarına renk
katmaya 2014 yılında da devam etti.
■■ Toplumsal sorumluluk bilinciyle kurulan ve işletilen merkezde
işitme engelli bireylere yönelik yaratılan Ford Otosan Tiyatro
Kulübü işaret dilini yaygınlaştırma projesine yeni sezonda da
devam etti. Üç yıldır faaliyetlerini sürdüren tiyatro kulübü
Koç Holding tarafından düzenlenen “En Başarılı Koçlular”
ödülünü kazandı. “Sanayinin Sanatçıları” projesi Ford Otosan
fabrikasında çalışan kaporta ve boyahane ustaları ile sac ve artık
malzemelerden heykeller çalışıldı. Sosyal sorumluluk projeleri
kapsamında sürdürülen bölge halkı çocuklarıyla yan flüt
eşliğinde kitap okuma projeleri 2014 yılında büyük ses getirdi. ■

■■ Situated in an area of unique natural beauty and featuring a
delicate architectural touch, the Center was visited by 110,000
guests attending 60 events throughout the year, livening up
the cultural life of the Gölcük community and Ford Otosan
employees.
■■ Established and operated with an awareness of social
responsibility, the center contributes to the well-being of
disabled citizens with the Ford Otosan Theater Club for the
Deaf, which continued its project for the popularization of
sign language throughout the year. The Theater Club has been
active for the last three years, and has won Koç Holding’s
“Most Successful Koç Member” award. As part of the “Artists
of the Industry” project, car bonnet and paint workers at the
Ford Otosan factory made metal sculptures out of sheet metal
and waste materials. Musical book readings with local children
accompanied by flute recitals constituted another popular
social responsibility project. ■

kültür

culture

|

vehbi koç vakfı kültür projeleri-haberler vehbi koç foundatIon cultural projects-news

97

Vehbi Koç Vakfı
Kültür Projeleri
Haberler
Vehbi̇ Koç Foundation
Cultural Projects
News
VKV Çağdaş Sanat Müzesi
Çağdaş Sanat Müzesi İçin
Hedef 2017
■■ Vehbi Koç Vakfı’nın geleceğe
yönelik en önemli kültür-sanat
projesi olan çağdaş sanat müzesi
projesi hem kent merkezinde
kolayca ulaşılabilecek bir
kültür odağı hem de bir eğitim
ve nitelikli vakit geçirme alanı
olarak kurgulanıyor. Müze,
Vehbi Koç Vakfı Çağdaş Sanat
Koleksiyonu’nun yanı sıra, yıl
boyunca süreli çağdaş sanat
sergilerine ev sahipliği yapacak.
■■ İstanbul’un Dolapdere
semtinde 20 bin metrekareye
yaklaşan inşaat alanına sahip
olan 7 katlı binada sabit ve
süreli sergi alanları, bir heykel
terası, performans alanları,
interaktif diyalog merkezleri,
konferans/toplantı/etkinlik
salonları, kütüphane, konservasyon
laboratuvarı, depolar, bir sanat
kitapçısı ve yiyecek/içecek hizmet
alanı bulunacak. Müzenin tasarımı
Grimshaw Architects (İngiltere)
tarafından yapıldı; uygulama projeleri
ise Turgut Alton Mimarlık tarafından
gerçekleştirildi. 2015 yılında inşaatına
başlanması planlanan müzenin 2017
yılı içerisinde açılması hedefleniyor.
Çağdaş sanat müzesi projesinin kurucu
direktörlüğünü Vehbi Koç Vakfı
Kültür Sanat Danışmanı Melih Fereli
üstleniyor. ■

1

VKF Contemporary Art Museum
■■ The most important future art project of the Vehbi Koç Foundation concerns the
establishment of a contemporary art museum. Located close to Istanbul’s city centre, the
museum is conceptualized both as a cultural and educational hub, and a quality recreation
area. The new museum will house the Vehbi Koç Foundation Contemporary Art Collection
as well as featuring temporary exhibitions throughout the year.
■■ The building in Istanbul’s Dolapdere district will have a covered area of 20,000 square
metres and hold, besides permanent and temporary exhibitions, a sculpture terrace,
performance spaces, interactive dialogue centres, conference/meeting/activity rooms,
a library, a conservation laboratory, storage facilities, an art book store, as well as service
areas for dining and refreshments. The building’s architectural design was executed by
Grimshaw Architects (UK). Its construction will begin in 2015, and is scheduled to be
completed in 2017. Melih Fereli, Culture and Arts Advisor of the Vehbi Koç Foundation, is
also the Founding Director of the contemporary art museum. ■
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VKV Çağdaş Sanat Koleksiyonu
VKV Çağdaş Sanat Koleksiyonu Dünya Galerilerinde
■■ Her sene yeni alımlarla genişleyen VKV Çağdaş Sanat
Koleksiyonu’nda 1.000’i aşkın yapıt yer alıyor. 2014 yılı boyunca
da koleksiyondaki yapıtlar dünyanın çeşitli yerlerindeki
kurumlara ödünç verilerek sergilerde yer almaya devam etti.
■■ New York’taki Modern Sanat Müzesi MoMA’da 2013 Nisan
ayında açılan Alibis: Sigmar Polke, 1963–2010 başlıklı sergide
Sigmar Polke’nin VKV Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda bulunan
Potato House başlıklı yapıtı yer aldı. Sergi, 9 Ekim 2014-8 Şubat
2015 tarihleri arasında Londra'daki Tate Modern'de gösterildi.
Venedik’teki Fondazione PRADA’nın gerçekleştirdiği Art or
Sound başlıklı sergide ise VKV Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan
üç yapıt yer aldı: Joseph Beuys, Klavier Oxygen; George Maciunas,
Piano Piece ve Ay-O (Takao Iijima), Ay-O’s and Joe’s Soundbox.
Koleksiyondaki sanat tarihinin mihenk taşları kabul edilebilecek
34 yapıt, 2012 yılında uzun süreli olarak Neues Museum
Nürnberg’e ödünç verildi. Bu müzeye ödünç verilen yapıtlar
arasında Joseph Beuys, John Cage, Henning Christiansen, Nam
June Paik, Olaf Metzel ve Arthur Köpcke’nin eserleri yer alıyor.
■■ Bunların yanısıra Vehbi Koç Vakfı Çağdaş Sanat
Koleksiyonu’ndan Canan Tolon’a ait iki yapıt, sanatçının
Londra’da Parasol Unit Foundation for Contemporary Art’ta
açılan Sidesteps başlıklı kişisel sergisinde yer aldı. Tayland’daki
Bangkok Art and Culture Centre Foundation’da (BACC)
gerçekleşen Concept, Context and Contestation başlıklı sergide
ise, Nguyen Van Cuong’un Trash Series ve Bui Cong Khanh’ın
Saigon Slum başlıklı işleri gösterildi. Londra Serpentine
Gallery’de Reiner Ruthenbeck kişisel sergisinde sanatçının
VKV koleksiyonundaki Aschehaufen V (mit Blechen) başlıklı
işi gösteriliyor. Moskova’daki The IRIS Foundation / Garage
Museum of Contemporary Art tarafından gerçekleştirilen The
New International Exhibition başlıklı sergide ise "Belgradlı Kazimir
Malevich" (Goran Djordjevic)’in dört yapıtı gösterildi. ■

VKF Contemporary Art Collection
VKF Contemporary Art Collection Tours World Galleries
■■ The Vehbi Koç Foundation Contemporary Art Collection
is continuing to grow each year and now includes over 1,000
contemporary art works. Several pieces from the collection
were lent to various leading art institutions and galleries
across the world throughout the year 2014.
■■ Sigmar Polke’s Potato House was lent to an exhibition
titled Alibis: Sigmar Polke, 1963–2010, which opened at
MoMA, New York, in April 2013. The exhibition was
then shown at Tate Modern, London between 9 October
2014 and 8 February 2015. Three works from the VKF
Contemporary Art Collection were featured in the Art or
Sound exhibition by Fondazione PRADA in Venice: Joseph
Beuys, Klavier Oxygen; George Maciunas, Piano Piece and
Ay-O (Takao Iijima), Ay-O’s and Joe’s Soundbox. 34 items from
the collection, all considered seminal pieces in the history
of contemporary art, were borrowed by Neues Museum
Nürnberg as a long-term loan. This group includes works by
Joseph Beuys, John Cage, Henning Christiansen, Nam June
Paik, Olaf Metzel and Arthur Köpcke.
■■ Other pieces in the collection that were lent to
exhibitions abroad included two works by Canan Tolon
for her solo exhibition Sidesteps at London’s Parasol Unit
Foundation for Contemporary Art, while Nguyen Van
Cuong’un Trash Series and Bui Cong Khanh’s Saigon Slum
were borrowed for the Concept, Context and Contestation
exhibition in Thailand’s Bangkok Art and Culture Centre
Foundation (BACC). Reiner Ruthenbeck’s work, titled
Aschehaufen V (mit Blechen), was lent to London’s Serpentine
Gallery for the artist’s solo exhibition. Four works by
“Kazimir Malevich from Belgrade” (Goran Djordjevic)
were lent to The IRIS Foundation / Garage Museum of
Contemporary Art in Moscow. ■
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1-2 yerleştirme görüntüsü:
starter sergisinden
ınstallation view from the
exhibition starter
arter, 2010

Fotoğraf Photo: Murat Germen

3 Aydan Murtezaoğlu
isimsiz (Ramiz Gökçe’den Sonra)
untitled (After Ramiz Gökçe), 2001

arter, 2010
Yerleştirme görüntüsü: Starter sergisinden
Installation view from the exhibition Starter
VKV Çağdaş Sanat Koleksiyonu | VKF
Contemporary Art Collection (Ed. 5 + 1 AP)
Fotoğraf Photo: Murat Germen

4 Nasan Tur
kollar arms, 2006
arter, 2010

Yerleştirme görüntüsü: Starter sergisinden
Installation view from the exhibition Starter
VKV Çağdaş Sanat Koleksiyonu
VKF Contemporary Art Collection (Ed.
5+2 AP)
Fotoğraf Photo: Murat Germen

5 Mircea Cantor
nıdo, 2007

arter, 2010
Yerleştirme görüntüsü: Starter sergisinden
Installation view from the exhibition Starter
VKV Çağdaş Sanat Koleksiyonu | VKF
Contemporary Art Collection (Ed. 1/3 +
1 AP)
Fotoğraf Photo: Murat Germen

6 Nam June Paik
fransız saati televizyonu
french clock tv, 1989
arter, 2010

Yerleştirme görüntüsü: Startersergisinden
Installation view from the exhibition Starter
VKV Çağdaş Sanat Koleksiyonu
VKF Contemporary Art Collection
Fotoğraf Photo: Murat Germen
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İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali (İTEF)
Edebiyat Festivalinde “Şehir ve Yolculuk”
■■ İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali’nin altıncısı Vehbi Koç
Vakfı’nın ana sponsorluğunda 5-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında,
"Şehir ve Yolculuk" teması altında gerçekleştirildi. İTEF kapsamında
edebiyatseverler, her yıl olduğu gibi bu yıl da sevdikleri yerli ve yabancı
yazarlarla bir araya geldiler.
■■ Okurlar 5-8 Mayıs tarihleri arasında söyleşiler, atölye çalışmaları,
çocuk etkinlikleriyle dopdolu bir festival programını takip etme imkânı
buldular. Festival aynı zamanda bu yıl bünyesine iki yeni programı
da katarak 9-11 Mayıs tarihleri arasında Mutfakta Edebiyat ve Çocuk
Etkinlikleri isimli programları gerçekleştirdi. Festivalin Polonya
Edebiyatı Mercek Altında bölümünde Polonya-Türkiye diplomatik
ilişkilerinin 600. yılı kutlamaları çerçevesinde Polonya’nın önde gelen
yeni nesil yazarları, İTEF’in davetlisi olarak festival yazarları arasındaki
yerlerini aldılar.
■■ Bu yılki festival kapsamında İstanbul’da, 8 mekânda 87 etkinlik
düzenlendi. Festival mekânlarında genel katılıma açık ve ücretsiz olarak
düzenlenenler ile okullarda çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen
etkinliklerde 9 ülkeden 105 yazar yaklaşık 15.000 kişi ile buluştu. ■

Istanbul Tanpınar Literature Festival (ITEF)
“City And Journey” at the Literature Festival
■■ Sponsored by the Vehbi Koç Foundation, the 6th Istanbul Tanpınar
Literature Festival was held on 5-11 May 2014, with the theme “City and
Journey”. As every year at ITEF, lovers of literature found the opportunity
to meet their favorite writers from Turkey and abroad.
■■ Readers were presented with a lively festival schedule full of
discussions, workshops and children’s events. The festival introduced
two new programs this year: “Literature in the Kitchen” and “Children’s
Events”, taking place on 9-11 May. Prominent new writers from Poland
attended the festival as part of the Contemporary Polish Literature
section, honoring the 600th anniversary of the establishment of
diplomatic relations between Turkey and Poland.
■■ This year’s festival hosted 87 events in 8 venues in Istanbul. 105 authors
from 9 countries met an audience of 15,000 in public and school events. ■

kültür

Zengibar Kalesi Kazıları
Orta Anadolu’nun En Büyük Antik Yerleşmesi
Ortaya Çıkarılacak
■■ Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Sabire Yazıcı Fen
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Osman Doğanay’ın yürüttüğü, Konya’nın
Bozkır ilçesi yakınlarında bulunan Zengibar Kalesi
antik yerleşmesinde yapılan arkeolojik kazı ve
çalışmalar Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklenmeye
başlandı. Isaura adıyla bilinen ve Antik Çağ’da Orta
Anadolu’nun en büyük yerleşmesi durumundaki
Zengibar Kalesi’nde 2010 yılından bu yana devam
eden arkeolojik çalışmalar Anadolu’nun kültür tarihi
açısından büyük önem taşıyor. ■

Zengibar Castle Excavations
The Largest Ancient Settlement in Central Anatolia
to be Uncovered
■■ The archaeological
excavations project at Zengibar
Castle in Konya’s Bozkır
district, led by Asst. Prof.
Osman Doğanay from the
Department of Archaeology
at Aksaray University’s Sabire
Yazıcı Faculty of Arts and
Sciences, received the support
of the Vehbi Koç Foundation.
Also known as Isaura, Zengibar
Castle was the largest Central
Anatolian settlement in
antiquity. Archaeological work
at the site has been underway
since 2010, and is of great
significance for the ancient
history of Anatolia. ■
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Avrupa Arkeologlar Birliği (EAA) Kongresi
Avrupa’nın En Büyük Arkeoloji Buluşması İstanbul’da Sevgi Gönül
Anısına Gerçekleşti
■■ Vehbi Koç Vakfı’nın sponsorları arasında bulunduğu Avrupa
Arkeologlar Birliği (EAA) Kongresi 10-14 Eylül 2014 tarihleri arasında
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Sevgi Gönül anısına düzenlendi.
EAA İstanbul Toplantısı, kültürel miras ve arkeoloji bağlamında
Türkiye’de yapılmış en geniş katılımlı toplantı olmanın ötesinde,
Avrupa’da da son 45 yılın en büyük kongresi oldu. Kongreye toplam 76
ülkeden 2.065 bilim insanı katıldı, 47 paralel oturum yapıldı ve 2.253
bildiri-poster sunumu gerçekleştirildi. Birleştirici Denizler – Sınırlar
Ötesi İlişkiler ana teması altında düzenlenen kongrenin diğer konu
başlıklarını; Arkeolojik Miras Yönetimi, Teknoloji ve Toplumsal
Tarih, Doğal Çevre Ortamı ve Yaşam, Kültürel Değişim Süreçleri:
Çöküş ve Dönüşüm Dönemleri, Arkeolojik Verilerin Elde Edilmesi ve
Yorumlanması oluşturdu. ■

European Association
of Archaeologists (EAA) Congress
Europe’s Largest Archaeology Meeting held in Istanbul
in Memory of Sevgi Gönül
■■ Sponsored in part by the Vehbi Koç Foundation, the European
Association of Archaeologists (EAA) Congress was held in Istanbul
this year in memory of Sevgi Gönül. The congress took place on 10-14
September 2014 at Istanbul Technical University. The EAA Istanbul
Congress was not only the largest cultural heritage and archaeology
gathering ever to be held in Turkey, but also the largest European
gathering in the past 45 years. A total of 2,065 researchers from 76
countries attended the congress, which hosted 47 parallel sessions
and 2,253 paper and poster presentations. The primary theme of the
congress was “Connecting Seas - Across The Borders”. Other themes
consisted of Managing Archaeological Heritage, Ancient Technologies
in Social Context, Environment and Subsistence, Times of Change:
Collapse and Transformative Impulses, and Retrieving and Interpreting
the Archaeological Record.■
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Pamukkale Hierapolis Kazıları
Hierapolis Antik Tiyatrosu Restore Edildi
■■ Türkiye’nin en büyük beş antik şehir
kalıntısından biri olan Pamukkale’deki
Hierapolis Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarına
2014 yılında da devam edildi. Vehbi Koç Vakfı,
1988'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren
Hierapolis'in kazı çalışmalarına 2013 yılı itibariyle
destek vermeye başladı.
■■ Hierapolis kazılarında, başta İtalya ve
Türkiye’den olmak üzere, Norveç, Almanya,
Fransa, İngiltere ve İran’dan; aralarında arkeolog,
mimar, restoratör ve çeşitli uzmanların bulunduğu
yaklaşık 70 kişilik bir ekip görev alıyor. Çalışmalar
kapsamında, Roma tiyatroları arasında en güzel
örneklerden biri olan ve yaklaşık 1800 yıl önce inşa
edilen antik tiyatronun sahne binası restorasyonu
tamamlandı. Türkiye’de sahne binası restore
edilen tek tiyatro unvanına sahip Hierapolis
antik tiyatrosu, yapılan restorasyon çalışmaları
sonrası 12 bin kişilik kapasitesiyle kültür-sanat
etkinlikleri için kullanılabilir duruma geldi.
Hierapolis’te, bugüne kadar gün ışığına çıkarılan en
önemli eserler arasında; Antik Tiyatro, Nekropol,
Kaplıcalar, Büyük Kilise, San Filippo Matrium,
Frontinus Kapısı, Gymnasium, Apollo Tapınağı ile
Pluto’nun Kapısı (Plutonium) yer aldı. ■

Pamukkale Hierapolis Excavations
Ancient Theater of Hierapolis Restored
■■ Archaeological excavation has continued
throughout 2014 at the site of the ancient city of
Hierapolis in Pamukkale. Hierapolis is one of the
five largest ancient city remains in Turkey today and
was listed as a World Heritage Site by UNESCO in
1988. The Vehbi Koç Foundation started supporting
the archaeological excavation project at Hierapolis
in 2013.
■■ The Hierapolis excavations are carried out by a crew
of about 70 experts, including archaeologists, architects
and restoration specialists from Turkey, Italy, Norway,
Germany, France, England and Iran. As part of the
project, the restoration of the stage building of the
1800-year old ancient theater, rebuilt during the Roman
period, was also completed, making the Hierapolis
Theatre the only ancient theater in Turkey with a
completely restored stage building. At completion of
the restoration project, the theater will be available
for cultural events with a seating capacity of 12,000.
Important historical discoveries at Hierapolis so far
include the Ancient Theater, the Necropolis, the Baths,
the Grand Church, the Martyrium of St. Philip, the
Frantinus Gate, the Gymnasium, the Temple of Apollo
and Pluto’s Gate (Plutonium). ■
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Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz
Arkeolojisi Araştırma Merkezi ve Aeroparkı
Urla’da Sualtı Arkeolojisine Büyük Destek
■■ Finansmanını Vehbi Koç Vakfı’nın üstlendiği, Türkiye
Sualtı Arkeolojisi Vakfı’nın büyük katkı sağladığı, Ankara
Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama
Merkezi tarafından yapılan Urla - Çeşmealtı’ndaki
Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Araştırma Merkezi ve
Arkeoparkı’nda çalışmalar 2014’te tüm hızıyla devam etti.
■■ Urla Belediyesi'nin; Çeşmealtı’nda 11 dönümlük araziyi
merkezin yapımı için 2009 yılında tahsis etmesinin
ardından araziye uygulanacak kampüs inşaatının mimari
projeleri hazırlandı. Kampüs alanı beş farklı üniteden
oluşuyor. Bunlardan ilki idari ofisler, konferans salonu
ve kütüphanenin bulunduğu ana binadır. İkinci ünite
sualtı çalışmalarının vazgeçilmez unsuru olan açık ve
kapalı mekânlardan oluşan restorasyon laboratuvarı ve
depo alanıdır. Üçüncü ünite ise Merkez Koordinatörlüğü
tarafından yürütülen projelerde yer alan katılımcıların
barınmalarını sağlayan otuz kişi kapasiteli yatakhane
bölümüdür. Beş oda kapasiteli misafirhane ve lojman
diğer iki üniteyi oluşturuyor. Geri kalan alanlar ise
kampüsün açık sergi alanları olarak kurgulandı.
■■ Merkezin başta konut modelleri olmak üzere
Neolitik Çağ’dan başlayarak günümüze kadar uzanan
kronolojik dizin içerisinde şehirleşme, beslenme ve
üretim teknolojileri ile günlük yaşamın canlandırıldığı
ve değişik dönemlere ait teknelerin sergilendiği kendi
alanında dünyadaki sayılı merkezlerden biri olması
planlanıyor. 2015 yılında tamamlanarak kullanıma
açılması planlanan araştırma merkezinin toplumdaki
kültür bilincinin genişletilmesine ve sualtı arkeolojisiyle
ilgili farkındalığın artmasına da katkıda bulunması
amaçlanıyor. ■

Ankara University Mustafa V. Koç Marine
Archaeology Research Center and Archaeopark
Major Support for Underwater Archaeology in Urla
■■ Significant progress was made for the construction project
of the Mustafa V. Koç Marine Archaeology Research Center
and Archaeopark in Çeşmealtı, Urla. The project is led by
Ankara University’s Underwater Archaeological Research
Center, supported by the Turkish Foundation for Underwater
Archaeology and financed by the Vehbi Koç Foundation.
■■ Architectural plans for the campus were prepared after the
Municipality of Urla provided an 11,000 square meter site
in Çeşmealtı in 2009. The campus consists of five separate
units. The first building contains the administrative offices,
the conference hall and the library. The second unit contains
the restoration laboratory with both in- and outdoor areas,
essential for underwater archaeology work, as well as the
storage area. The third building contains a 30-bed dormitory
for the accommodation of project participants. The
remaining two buildings consists of a five-room guest house
and the permanent housing building. The remaining areas
have been designated as open exhibition spaces.
■■ At completion, the center will be one of the world’s
important marine archaeology centers, with exhibits
providing a chronological overview of the development
of settlements as well as of nutrition and production
technologies since the Neolithic Period. Exhibits will also
include reproductions of boats and ships from various
historical periods. Planned to open in 2015, the Center aims
to contribute to public awareness of underwater archaeology
and culture. ■
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Vehbi Koç Odülü

2014 Vehbi Koç Ödülü’nü
Osmanlı Kent ve Kültür
Tarihçisi Zeynep Çelik Kazandı
Vehbi Koç Award

Ottoman Cultural Historian
Zeynep Çelik Wins 2014 Vehbi Koç Award
■■ 2002 yılından bu yana 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 kültür alanında Prof. Dr.
Zeynep Çelik layık görüldü.
■■ New Jersey Institute of Technology’de (Newark, New
Jersey, ABD) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde öğretim
görevlisi olan Prof. Dr. Zeynep Çelik, Osmanlı kent mimarisi
ve kültür tarihini inceleyen dünyanın önde gelen mimarlık
tarihçilerinden biridir. Ödül, 25 Şubat 2014 tarihinde
İstanbul’da düzenlenen 13. Vehbi Koç Anma ve Ödül

■■ 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. Prof. Zeynep Çelik was the recipient of the 13th
Vehbi Koç Award, presented this year in the area of “Culture”.
■■ Professor Çelik is a distinguished professor of architecture at
the New Jersey Institute of Technology (Newark, New Jersey,
USA), Department of Architecture and Design, and among the
leading architectural historians worldwide of Ottoman urban
and cultural history.
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Töreni’nde Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç
tarafından takdim edildi. Prof. Dr. Zeynep Çelik, Vehbi Koç Ödülü ile
birlikte para ödülü olan 100 bin doları da almaya hak kazandı.
■■ Her yıl olduğu gibi, ödülün verileceği alanın önde gelen
uzmanlarından oluşturulan Seçici Kurul’a bu yıl Boğaziçi Üniversitesi
Atatürk Enstitüsü ve Ekonomi Bölümü öğretim görevlisi ve Avrupa
Bilimler Akademisi üyesi Prof. Dr. Şevket Pamuk başkanlık etti. Prof.
Dr. Edhem Eldem, Prof. Eric J. Zürcher, Emeritus Prof. Dr. Fikret
Adanır ve Prof. Dr. Suraiya Faroqhi, 13. Vehbi Koç Ödülü Seçici
Kurulu’nun diğer kıymetli üyeleri arasında yer aldılar.
■■ Törende yaptığı konuşmada Türkiye’de birçok birey ve kurumun,
Vehbi Koç Vakfı gibi topluma değer yaratmak için her gün emek
sarf ettiğine dikkat çeken Mustafa V. Koç: "Bu örnek çalışmaların
daha fazla tanınmasını ve takdir edilmesini sağlamak da Vakfımızın
düsturu haline gelmiştir. Sayın Çelik, son otuz yılda Osmanlı kent,
kültür ve zihniyet tarihine hayranlık uyandıracak derecede zengin
katkılarda bulunmuş, bunu yaparken de Osmanlı tarihçiliğinin
sıklıkla mahkûm olduğu içe kapanıklığı kırarak çok daha geniş bir
çerçeveye açılmasını sağlamış olan bir tarihçidir” dedi.
■■ 13. Vehbi Ödülü’ne layık görülmekten ötürü büyük onur
duyduğunu belirten Prof. Dr. Zeynep Çelik, "Mimarlık tarihinin
genişlemesi, esnekleştirilmesi, beklenmeyen yönlere çekilmesi
açısından benim neslimin hatırı sayılır bir yeri var. Çalışmalarımın
getirdiği özel bir katkı, kültürlerarası ilişkilerin altını çizmek
olmuştur. Geç devir Osmanlı İmparatorluğu’nun hep Batı’ya mâl
edilen modernitenin önemli bir parçası olduğunu ortaya koyduğumu
sanıyorum.” dedi. ■

The award, which also carries a prize of USD 100,000, was presented
by Mustafa V. Koç, Chairman of Koç Holding, at the 13th Vehbi Koç
Award Ceremony, held in Istanbul on 25 February 2014.
■■ As in past years, the Selection Committee was again composed of
highly distinguished academics. This year’s Selection Committee was
headed by Dr. Şevket Pamuk, Professor at the Atatürk Institute for
Modern Turkish History and the Department of Economics at Boğaziçi
University, and member of The Academy of Europe. The group further
included distinguished members Prof. Edhem Eldem, Prof. Eric J.
Zürcher, Emeritus Prof. Fikret Adanır and Prof. Suraiya Faroqui.
■■ In his opening speech, Mustafa V. Koç pointed out that numerous
individuals and institutions in Turkey, including the Vehbi Koç
Foundation, are continuously striving to make valuable contributions
to society at large. He added: “Ensuring that such exemplary work is
recognized and promoted has become one of our Foundation’s guiding
principles. Professor Çelik is a historian that has contributed immensely
to the urban, cultural and intellectual history of the Ottoman period
in the last thirty years; and while doing so, succeeded in breaking the
rather introverted nature of Ottoman historiography and opened it to a
much wider audience.”
■■ Prof. Zeynep Çelik said that she was very honored to receive the 13th
Vehbi Koç Award, adding that: “My generation has played an important
role in expanding the scope of architectural history, in stretching and
pulling it toward unexpected directions, and approaching it from a
critical point of view. I believe that my work has served to underline
intercultural relationships, and helped to establish that modernity is
not only a Western phenomenon but that the late Ottoman Empire
made significant contributions to its development.” ■
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Zeynep Çelik
1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun
olan Prof. Dr. Zeynep Çelik, Rice Üniversitesi’nden yüksek lisans, California
Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı. Halen, 1991 yılında katıldığı
New Jersey Institute of Technology Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde
araştırmalarını sürdürüyor, yeni öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Yayınları
arasında Osmanlı Dönemi mimarlık ve kent tarihi konusunda yedi kitap ve çok
sayıda makale bulunuyor.
İlk çalışması 1986 yılında yayınlanan Çelik, Osmanlı Dönemi şehir tarihçiliğinin
ilk ciddi ve sistematik eseri niteliğini taşıyan İstanbul’u Yeniden Yapmak: 19.
Yüzyılda Bir Osmanlı Kentinin Portresi isimli kitabı ile Türk Araştırmaları
Enstitüsü Kitap Ödülü’nü; 2010 yılında ise İmparatorluk, Mimarlık ve Kent:
Fransız-Osmanlı Karşılaşmaları, 1830-1914 isimli kitabı ile Mimarlık Tarihçileri
Derneği (ABD) Spiro Kostof Kitap Ödülü’nü kazandı. Çelik, 2013 yılında
Boğaziçi Üniversitesi fahri doktora unvanına layık görüldü. 2014 yılında Osmanlı
kent, kültür ve zihniyet tarihi alanlarında yaptığı öncü ve özgün çalışmalarından
dolayı 13. Vehbi Koç Ödülü’nü kazandı.
Zeynep Çelik
Professor Çelik graduated from Istanbul Technical University in 1975 and
holds a Master Degree in Architecture from Rice University and a PhD from
the University of California, Berkeley. She currently serves as a distinguished
professor of architecture at the New Jersey Institute of Technology and
Federated Department of History at the NJIT and Rutgers-Newark, which she
first joined in 1991. Her publications include seven books and a great number of
articles on the architecture and urban history of the Ottoman period. Professor
Çelik’s first publication, The Remaking of Istanbul: Portrait of an Ottoman City in
the Nineteenth Century (1986) won the Institute of Turkish Studies Book Award,
while her Empire, Architecture, and the City: French-Ottoman Encounters, 18301914 (2008) won the Society of Architectural Historians Spiro Kostof Book
Award. Professor Çelik received an Honorary Doctorate from the Boğaziçi
University in 2013, and in 2014 was awarded the 13th Vehbi Koç Award for her
pioneering and original work on the urban, cultural and intellectual history of
the Ottoman period.

vehbi koç ödülü’nü kazanan şahıs ve kuruluşlar recipients of the vehbi̇ koç award
2014
KÜLTÜR CULTURE
SAĞLIK HEALTHCARE
2013
EĞITIM EDUCATION
2012
KÜLTÜR CULTURE
2011
		
SAĞLIK HEALTHCARE
2010
EĞITIM EDUCATION
2009
KÜLTÜR CULTURE
2008
SAĞLIK HEALTHCARE
2007
EĞITIM EDUCATION
2006
KÜLTÜR CULTURE
2005
SAĞLIK HEALTHCARE
2004
		
EĞITIM EDUCATION
2003
KÜLTÜR CULTURE
2002

Prof. Dr. Zeynep Çelik
Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil
Prof. Dr. Nermin Abadan Unat
Prof. Dr. Filiz Ali ve Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi
Prof. Dr. Filiz Ali and the Ayvalık International Music Academy
Prof. Dr. Turgay Dalkara
Prof. Dr. Türkan Saylan
Prof. Dr. Mehmet Özdoğan
Prof. Dr. Aziz Sancar
Nuri Okutan
Fazıl Hüsnü Dağlarca
Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Bilkent University Department of Molecular Biology and Genetics
Anne Çocuk Eğitim Vakfı AÇEV
Topkapı Sarayı Müzesi

106

Türkiye’de Vehbi Koç Vakfı Vehbi Koç Foundation in Turkey
Tüm Türkiye’de Nationwide
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
Dreamstalk
Dreamstalk

İstanbul
317
279

Türkiye Eğitim
Gönüllüleri Vakfı
(TEGV)
Educational Volunteers
Foundation of Turkey

düzenli olarak
desteklediğimiz stk’lar
regularly
supported ngo’s

ERG - Eğitim Reformu
Girişimi
Education Reform
Initiative

Köy Öğretmenleri
Derneği
Association of Village
Teachers
Türk Hemşireler
Derneği
Turkish Nurses
Association

Koç Üniversitesi
Koç University
Koç Özel İlkokulu,
Ortaokulu ve Lisesi
Koç School

TEMA - Türkiye
Erozyonla Mücadele,
Ağaçlandırma ve
Doğal Varlıkları
Koruma Vakfı
Turkish Foundation for
Combating Soil Erosion,
for Reforestation
and the Protection of
National Habitat

Geyre Vakfı
Geyre Foundation

İnegöl Koç
İlkokulu
İnegöl Koç Primary
School

Kocaeli
203
26

vkv kurumları
vkv organısatıons

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

17 okul
17 schools

vkv kurumları
vkv organısatıons

AKMED
ve Kaleiçi Müzesi
AKMED and Kaleiçi
Museum

Orhangazi Koç İlk ve Ortaokulu
Orhangazi Koç Primary and Middle School

Ford Otosan
Koç Ortaokulu
Ford Otosan Koç
Middle School

Bursa
299
42

Bolu
56
14

Antalya
35
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
25
Suna-İnan Kıraç Eğitim Parkı
desteklenen projeler
supported projects

Education Volunteers Foundation of Turkey
Suna-İnan Kıraç Education Park

Denizli
desteklenen projeler
1
supported projects
3 Pamukkale Hierapolis
Kazıları
Pamukkale Hierapolis
Excavations

Muğla
2
20

Burdur
8

Konya
desteklenen projeler
8
supported projects
29
Zengibar Kalesi Kazıları

Kocaeli Üniversitesi
VKV Ford Otosan
Gölcük İhsaniye
Otomotiv Meslek
Yüksek Okulu
Kocaeli University
VKF Ford Otosan
Gölcük İhsaniye
Vocational College

17 okul
17 schools

İnönü Vehbi Koç Ortaokulu
İnönü Koç Middle School
17 okul
17 schools

Bolu Koç İlk ve Ortaokulu
Bolu Koç Primary and Middle School

Çorum
1
3
Bartın Kastamonu
2 Karabük
1
9
1

Karşıyaka İlköğretim Okulu
Kütüphanesi
Karşıyaka Primary School Library

desteklenen projeler
supported projects

1
9

desteklenen
projeler
supported projects

for Automotive
Technologies

Eskişehir
111
26

Yenişehir Koç Ortaokulu
Yenişehir Koç Middle School

İzmir
51
Kırklareli
Edirne
Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi
Tekirdağ
65
1
Araştorma Merkezi ve Aeroparkı
6
22
Mustafa V. Koç Marine Archaeology
Research Center and Archaeopark
3
Çanakkale
Avrupa Ergen Araştırmaları
1
Derneği (EARA) Çeşme Konferansı
13 Balıkesir
European Association for Research
4
on Adolescence (EARA) Çeşme
Manisa 14
Conference
Uşak
5
3
Aydın

SANERCSemahat Arsel Hemşirelik
Eğitim ve Araştırma
Merkezi
Semahat Arsel
Nursing Education
and Research Center

MedAmerikan
Polikliniği
MedAmerican
Polyclinic

TÜSEV – Türkiye
Üçüncü Sektör Vakfı
Third Sector
Foundation of Turkey

Nilüfer Koç İlk ve Ortaokulu
Nilüfer Koç Primary and Middle School

Koç Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Kampüsü
Koç University Health
Sciences Campus

Amerikan Hastanesi
American Hospital

Gebze Koç Ortaokulu
Gebze Koç Middle
School

17 okul
17 schools

Koç Üniversitesi
Hemşirelik Yüksek Okulu
Koç University
School of Nursing

vkv kurumları
vkv organısatıons

Sakarya
40
23
Bilecik
10
Kütahya
3
3
Afyon
17
1
4
Isparta
1
12
Yalova
2
1

Zengibar Castle Excavations

Zonguldak
Düzce
5
1
15
Çankırı
1
2

Kırıkkale
2
5

Karaman
1
Mersin
1
18

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
2

Kırşehir
5
Nevşehir
1
Niğde
4
Adana
40
1
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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

Ankara
148
120

17 okul
17 schools

Beyazıt Ford Otosan
Koç İlkokulu
Beyazıt Ford Otosan
Koç Primary School
Beylikdüzü
Koç Ortaokulu
Beylikdüzü Koç
Middle School
desteklenen
projeler
supported projects

Atatürk Kitaplığı
Atatürk Library

Avrupa Arkeologlar
Birliği (EAA) Kongresi
European Association
of Archaelogistis
(EAA) Congress
Boğaziçi Üniversitesi
Superdorm Öğrenci
Yurdu Boğaziçi
University Superdorm
Boğaziçi Üniversitesi
Vakfı
Boğaziçi University
Foundation
Hisar Vakfı
Hisar Foundation

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

İstanbul Bienali
Istanbul Biennial

Istanbul Tanpınar
Literature Festival

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

TÜSEV Sivil
Toplumda Yeni
Yaklaşımlar
Konferansı (iki yılda
bir) Third Sector
Foundation of Turkey
Conference
(bi-annual)

Türkiye’de Güncel Sanat
Sergi ve Monografi Dizisi
Contemporary Art in
Turkey Exhibition and
Monography Series

düzenli olarak
desteklediğimiz
stk’lar
regularly
supported
ngo’s

Sarıyer Vehbi Koç
Vakfı Otelcilik ve
Turizm Meslek Lisesi
Sarıyer Vehbi
Koç Foundation
Hospitality and

Haydarpaşa Numune
Hastanesi Vehbi Koç
Acil Tıp Merkezi
Haydarpaşa Numune
Hospital Vehbi Koç
Emergency Center

Ankara Göz Hastanesi
Ankara Eye Hospital
ODTÜ – Vehbi Koç
Öğrenci Yurdu
METU – Vehbi Koç
Dormitories

Şanlıurfa
16
Türkiye Eğitim Gönüllüleri
15
desteklenen projeler
supported projects

Şanlıurfa Koç İlk ve
Ortaokulu
Şanlıurfa Koç Primary
and Middle School

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

Ankara Üniversitesi
Vehbi Koç Öğrenci
Yurdu
Ankara University
Vehbi Koç Dormitories

Elazığ
15
18

Samsun
42
Amasya 20
2

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

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

Trabzon Rize
Giresun
2
13 Gümüşhane
2
Erzurum
5
14
3
1
Elazığ
Yozgat
Erzincan
35
Tokat
15
Bingöl
1
2
18
4
1
Malatya
1
Kayseri
1
2
9
Muş
4
2
Kahramanmaraş
4
2
Mardin
Osmaniye
Gaziantep
1
1
1
Kilis
15
1
Hatay
4
3
Ordu
1

eği̇ t i̇ m
education

sağlik
healthcare

İstanbul Tanpınar
Edebiyat Festivali

Şırnak
8

Darülaceze
üye olunan
kuruluşlar
affılıatıons

TÜSEV-Türkiye
Üçüncü
Sektör Vakfı
Third Sector
Foundation of
Turkey

17 okul
17 schools

Silopi Koç İlk ve Ortaokulu
Silopi Koç Primary and
Middle School

Ağrı

Elazığ Koç İlköğretim Okulu
Elazığ Koç Primary School

Sivas Kangal Anadolu Lisesi
Sivas Kangal Anatolian High School

Uluslararası Sevgi Gönül
Bizans Araştırmaları
Sempozyumu
International Sevgi
Gönül Byzantine Studies
Symposium

Türkiye Eğitim
Gönüllüleri Vakfı
(TEGV) Semahat-Dr.
Nusret Arsel Eğitim
Parkı
Education Volunteers
Foundation of Turkey
Semahat-Dr. Nusret
Arsel Education Park

17 okul
17 schools

Diyarbakır
66

desteklenen projeler
supported projects

desteklenen projeler
supported projects

Sinop
2

Tourism Vocational
High School

desteklenen
projeler
supported projects

17 okul
17 schools

Sivas
44
48

Galatasaray
Lisesi - Suna Kıraç
Kütüphanesi
Galatasaray High
School Suna Kıraç
Library

desteklenen projeler
supported projects

Anadolu Okuyor
Kitap Projesi
Anadolu Okuyor
Kitap Projesi

Van
9
19

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

Kars
1

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
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Dünyada Vehbi Koç Vakfı
Vehbi Koç Foundation in the World

Stanford

carnegie vakfi
the carnegie foundation

abd
usa

Carnegie Hayırseverlik
Madalyası
The Carnegie Medal of
Philanthropy
dünya anıtlar fonu
world monuments fund

New York

abd
usa

Hadrian Ödülü
Hadrian Award
iris vakfı
iris foundation

fransa
france

Lahey
Den Haag

hollanda
netherlands

Cenevre
Geneva

Dekoratif Sanatlarda
Üstün Hizmet Ödülü
Award for
Outstanding Contributions
to the Decorative Arts

isviçre
swıtzerland

Metropolitan Müzesi Osmanlı
Sanatı Koç Ailesi Galerileri
Koç Family Galleries on Ottoman
Art at The Metropolitan Museum
Harvard Üniversitesi
Vehbi Koç
Türkiye Etüdleri Kürsüsü
Harvard University
Vehbi Koç
Chair of Turkish Studies

Paris

Venedik
Venice

Boston

italya
italy

abd
usa

Brüksel
Brussels
belçika
belgıum

bnp paribas

Hayırseverlik Ödülü
Grand Prix
for Individual
Philanthropy

vkv çağdaş sanat koleksiyonundan
eserlerin sergilendiği kurumlar
works from the vkf contemporary art collection
were exhibited at the following art institutions

New York

moma

abd
usa

europa nostra

Europa Nostra
Koruma Ödülü
Europa Nostra Award
for Conservation
ağa han
kültür vakfı
the aga khan trust
for culture

Ağa Han Mimarlık Ödülü
Aga Khan Award
for Architecture
Venedik Bienali
Türkiye Daimi
Sergi Alanı
Venice Biennial
Permanent
Turkish Pavillion
üye olunan kuruluşlar
affılıatıons

Avrupa Vakıflar Merkezi
European Foundation
Center

tate modern
parasol unit foundation
for contemporary art
serpentine gallery
bangkok art and culture centre
foundation

Londra
London

ingiltere
england

Bangkok
tayland
thailand

Moskova
Moscow

the ırıs foundation/
garage museum of
contemporary art

rusya
russia

Venedik
Venice

fondazione prada

italya
italy

Nürnberg

neues museum

almanya
germany

kültür
culture

ödüller
awards

