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ehbi Koç Vakfı 48,
faaliyet raporumuz VKV
beş yaşında.

his is the 48th year of the Vehbi Koç
Foundation and the fifth edition
of our annual report, VKV.

2016 was a difficult year and filled with irreplaceable losses,
2016 Koç Ailesi, Vehbi Koç Vakfı ve Türkiye için çok
both for the Koç Family and the Vehbi Koç Foundation as well
zor, derin acılarla ve yeri doldurulmaz kayıplarla dolu
as for Turkey as a whole. On 21 January 2016 we suffered the
bir yıl oldu. 21 Ocak 2016 günü Koç Holding Yönetim
bereavement of Mustafa V. Koç, chairman of Koç Holding and
Kurulu Başkanı, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu
member of the Vehbi Koç Foundation Board of Directors. On
Üyesi Mustafa V. Koç’u kaybettik. 15 Temmuz 2016’da
15 July 2016 an attempted coup, instigated by a treacherous
devletin neredeyse tüm kritik mevkilerine sızmış
and insidious organization that had infiltrated into nearly
hain ve sinsi bir örgütün başlattığı darbe girişiminde
every vital arm of the state, led to the deaths of hundreds
yüzlerce vatandaşımız, askerimiz, emniyet görevlimiz
of citizens, military and police personnel. Before we had a
şehit oldu. Yaralarımızı sarmaya henüz fırsat
chance to bind our wounds, we found ourselves once again in
bulamamışken kendimizi tekrar ekonomik ve siyasi bir
the midst of economic and political uncertainty.
belirsizlik ortamında bulduk.
Yet, in the midst of this grave crisis, our foundation
Kelimenin tam anlamıyla bir “kriz” döneminde
and its institutions initiated and continued a great many
yaşarken Vakfımız ve bağlı kurumlarının çok
new investments, which was a source of inspiration for
önemli yatırımlara başlaması veya sürdürmesi ise
us all. Once again we grasped the importance of working
hepimiz için bir moral kaynağı oldu. Herşeye rağmen
hard, of overcoming challenges, and of having confidence
çalışmanın, mücadele etmenin ve ülkemizin ve
in the future of our country and its institutions, no matter
kurumlarımızın geleceğine güvenmenin önemini
what. As in previous years, our educational institutions
bir kez daha idrak ettik. Her yıl olduğu gibi eğitim
graduated thousands of bright young people and embraced
kurumlarımız binlerce pırıl pırıl genci mezun etti,
thousands of newcomers. Thousands of personnel on duty at
aramıza yeni katılan binlercesine de kucak açtı. Sağlık
our healthcare institutions provided healing treatments for
kuruluşlarımızda görev yapan binlerce çalışanımız
hundreds of thousands. Reaching out to audiences of every
yüzbinlere şifa dağıttı. Kültürel faaliyetlerimiz
age, our cultural offerings provided enlightenment and joy.
yediden yetmişe geniş kesimlere ulaştı, ışık tuttu,
The Vehbi Koç Award was bestowed for the
moral verdi.
fifteenth time in 2016. We believe that one of
2016 yılında Vehbi Koç Ödülü’nün
our most important duties is to recognize the
on beşincisi sahibini buldu. Sıradışı
extraordinary achievements of men and women in
başarılarıyla hepimize örnek olan bilim
the fields of healthcare, education and culture who
insanlarını ödüllendirmenin en önemli
sema
h
a
t
are an example to us all. In 2016 Koç University
vazifelerimiz arasında olduğuna inanıyoruz.
a r sel
also introduced the Rahmi M. Koç Medal of Science,
Koç Üniversitesi de 2016 yılında Rahmi M. Koç
Yönetim
Kurulu Başkanı
thereby initiating a most important program to
Bilim Madalyası’nı ihsas ederek genç ve seçkin
Chairperson
encourage accomplished young scientists.
bilim insanlarını teşvik edecek çok önemli bir
of the Board
of Directors
Despite all challenges, we lead by example
faaliyet başlattı.
and encourage others who do likewise; we have
Tüm güçlüklere rağmen örnek oluyoruz;
confidence in our country's future and we work
örnekleri teşvik ediyoruz; ülkemizin geleceğine
tirelessly.
güveniyoruz ve yılmadan çalışıyoruz.
Our founder Vehbi Koç once said, “I live and
Kurucumuz Vehbi Koç’un her fırsatta
prosper with my country. As long as democracy
anımsadığımız ve çok sık tekrar ettiğimiz
er d a l
y ıl d ır ım
exists and thrives, so do we.” That’s a motto which
sözü karanlık günlerde bize daha da güçlü bir
Genel
Müdür
we like to repeat often and which shines like a bright
ışık tutuyor: “Devletim ve ülkem varsa ben de
President
light even on the darkest of days.
varım; demokrasi varsa hepimiz varız”.
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İyilik Yapmak
VKV’nin düzenli okuyucuları bilir: Her sayımızda Vakfımıza
bağlı kurumlardan verdiğimiz geniş haberlerin yanı sıra
“Projeler” başlığı altında Vakıf merkezi tarafından desteklenen
projeler yer alır. Bu sayımızda odağımızı bu projelere yöneltip
uzun yıllardır Vakfımız tarafından desteklenen Eğitim Reformu
Girişimi, Ankara Üniversitesi Vehbi Koç Göz Hastanesi ve
İstanbul Kültür Sanat Vakfının yöneticileriyle görüştük.
Sohbetlerimizde hem kendi çalışmaları hakkında geniş bilgi
almak hem de desteğimizin bu kıymetli kurum ve girişimlerin
çalışmalarını nasıl etkilediğini irdelemek ve sizlerle paylaşmak
istedik.
“İyilik yapmak” konusunda etki ve verimlilik gibi kavramlar
ülkemizde genel olarak çok da dikkate alınmaz. Bu sayımızda
yer verdiğimiz TÜSEV raporunda da bu gerçek net bir şekilde
görülüyor: İnsanlarımız daha çok yakın çevrelerine ve acil
ihtiyaç sahibi kişilere doğrudan maddi yardımlar yapmayı tercih
ediyor. Oysa “Etkin Diğergamlık” (Effective Altruism) ekolü,
yardımlarımızda yaratılan faydayı mutlaka hesaba katmamız
gerektiğini savunuyor. Vakfımızın faaliyetlerini bu çerçevede
de olumlu değerlendireceğinizi ümit eder, keyifli okumalar
dileriz. ■
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Reform Initiative, the Ankara University Vehbi Koç Eye Hospital
and the Istanbul Foundation for Culture and Arts. The interviews
provide an insight into their activities and the effect that our
support has had.
Impact and efficiency are rarely part of the conversation when
talking about “doing good” as illustrated also by a recent report
by TÜSEV, which reveals that in Turkey most people prefer
charitable giving in the form of direct material help to persons in
urgent need. However, proponents of “Effective Altruism” argue
that effectiveness should be made part of all our philanthropic
actions. We hope that you will get a favorable impression of
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enjoyable read. ■
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Eğitim alanında sizce ülkemizde en önemli
sorunlar nelerdir?

In your opinion, what are the most important
problems with education in our country?

batuhan aydagül Bir, uykularımı
kaçıran sorunlar var, bir de önemli meseleler
var. Bence en çok üzerinde düşünmemiz ve
iyileştirmemiz gereken konu, Türkiye’de
eğitim sorunlarına yaklaşım şeklimizdir.
Daha teknik bir terim kullanmak gerekirse
“yönetişim” ya da “eğitim politikası
üretme süreci” diyebiliriz. Ülkenin eğitim
sorunlarının veri temelli anlaşılması,
katılımcı süreçlerde tartışılması, uzun
vadeli etkileri değerlendirilip bütüncül bir
çerçevede düşünülmesi gerekiyor. Olması
gereken bu iken, ne yazık ki Türkiye’de daha
kısa vadeli düşünüyoruz, kararların altına
yeteri kadar delil koymadan, katılımcılıktan
ve şeffaflıktan uzak iş yapıyoruz, karar alıp
politikalar geliştiriyor ve uyguluyoruz. Buna
ek olarak, aldığımız kararları bir Ar-Ge
sürecinden geçirmeden, küçük gruplarda
tartışmadan ya da pilot uygulamalarda
denemeden hayata geçiriyoruz. Eğitim
Reformu Girişimi, ERG, bu temel soruna
çözüm getirmek amacıyla kuruldu.

batuhan aydagül First off, there are the
problems that I lose sleep over; then there
are the important problems. In my opinion
the issue that we need most to think
about and to improve is how we approach
problems in education in Turkey. Using
a more technical term we might call this
the “educational policy-making process” or
its governance. The country’s education
problems need to be understood through an
evidence-informed approach; they need to
be debated through participatory processes;
their long-term consequences need to
be assessed and considered within an
integrated framework. But while that’s what
should be the case what usually happens
in Turkey is that we think in shorter terms;
we come to conclusions without sufficient
evidence; we take action with hardly any
participatoriness or transparency; we
take decisions and then we develop and
implement policies. And on top of all of
that, we act on those decisions without
first subjecting them to an R&D process, or
discussing them at the small-group level, or
trying them out as pilot studies.

Eğitime yaklaşım şeklimizin, konuyu
bir “bütüncül problem seti” olarak ele
alan yapıda olması gerekiyor. Fakat bütün
görevi bir kurumun, yani Millî Eğitim
Bakanlığının, üstüne yıkmamak lazım.
Eğitimle uğraşan diğer aktörler de bu
bütünlüğün parçası olmalı. Mesela eğitim
fakültelerimizin bu meseleleri kendine
dert edinen bir role soyunmaları lazım. “Biz
öğretmen yetiştiriyoruz.” diyor ama orada
duruyorlar. Oysa yetiştirdiğiniz öğretmenler
okula gittiklerinde karşılarına çıkan
sorunlara çözüm ararken size de bir rol
düşüyor. Siz bu rolü yeteri kadar benimsiyor
musunuz, sahip çıkıyor musunuz? Ya da
STK’lar; Bakanlığı sahadaki çalışmalarıyla
destekleyen, Bakanlığın ulaşamadığı ya
da ulaşmakta zorlandığı hedef kitlelere
ulaşan STK’lar. Onlara da görev düşüyor.
İnovasyon sahadaki uygulamalardan geliyor
ama STK’ların da bu süreci izliyor olması
lazım. Keza Meclis; yasa yapıcı olarak eğitim
sorunlarının çözümünde daha aktif bir rol
oynamalı.
Belki de en çok zorlandığımız yerdir burası;
kurumlar olarak beraber düşünmek ve
beraber çalışmak noktasında çok ciddi
sıkıntılarımız var. Türkiye’de kurumların,

Our approach to education ought to be
structured so as to address the issue as
an “integrated problem set” but at the
same time one mustn’t burden just one
organization–which is to say the Ministry
of Education–with that duty. Other actors
who are involved in education should also
be elements of this overall picture. For
example, our faculties of education need to
play a role here also, concerning themselves
with these problems. “We train the teachers”
they say but that’s as far as they go. Yes,
they train the teachers. But they should
also play a role in coming up with solutions
to the problems which those teachers
encounter when they get to the school.
Are they sufficiently aware of that role and
are they carrying it out? And then there
are the NGOs–the NGOs which support
the Ministry of Education through their
efforts in the field and which reach out to
target audiences that the ministry doesn’t
reach or has difficulty gaining access to.
Innovation is the product of hands-on
efforts in the field but NGOs also need
to keep their eye on this process. So does
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özellikle de eğitimde çalışan kurumların, konfor
arasında fark var ve bu fark, iyi okula girme yolunda
alanlarına çok alıştıklarını görüyoruz. Bu alandan
muazzam bir rekabet yaratarak sistemi kilitliyor.
çıkılmadığı zaman yenilikçilik gelmiyor. Türkiye
Okullaşma oranına bakıldığında iyiye gidiyoruz ama
artık bunu kaldıracak halde değil. Türkiye’nin genç
devamsızlık sorunumuz var.
nüfusu önemli bir fırsat
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin
penceresi ama bu genç
Millî
Eğitim
Bakanlığı
merkezi yönetim bütçesine oranı
nüfus ancak iyi eğitilirse,
bütçesinin GSYH'ya oranı
Ministry of Education Budget as
nitelikli eğitim ihtiyacı
Ministry
of
Education
Budget
as
Share of Central Administration
karşılanırsa bir avantaja
Share
of
GDP
Budget
dönüşür, aksi takdirde bir
(%)
(%)
kriz unsuru bile olabilir.
Başka ülkelerle
kıyaslandığında Türkiye’de
hangi sorunlar öne çıkıyor?
Okul öncesi eğitimin
ülkemizde çok fazla
yaygınlaşmamış ve özellikle
de ihtiyacı olanlara
ulaşamamış olması önemli.
Orta öğretimde de lise
türleri hâlâ eğitimde
kaliteyi ve eşitliği
destekleyecek şekilde
yeniden yapılandırılmış
değil. Kaliteli eğitimi
yaygınlaştıramamaktan
dolayı, özellikle lise
seviyesinde, okullar

2006

2,18

9,47

16.568.145.500 tl

2016

3,46

76.354.306.000 tl

13,38

educatıon

parliament, which in its capacity
as lawmaker should be playing a
more active role in the resolution
of education-related problems.
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we take such countries as our
benchmark. That’s important from
the standpoint of what we aspire
to. In terms of school access we’re
about on par with the others
but if you look at the newlyannounced PISA 2015 learning
scores, we ranked 34th among 35
OECD countries. If you consider
the matter from the standpoint
of rights in education, we still
have a long way to go in terms of
internationally-accepted human
rights owing to such reasons as
compulsory courses in “religious
culture and morality” and the
prohibition on mother tonguebased multilingual education.

Turkey’s young
population presents
a significant window of
opportunity:
But all those young
people become an
asset only if they are
well educated and if
their needs for quality
education are met.

Perhaps this is where we have
the most trouble: we have truly
serious difficulties when it comes
to diverse organizations thinking
and acting together. One
observes that organizations in
Turkey–especially those involved
in education–are overly fond of
their respective “comfort zones”.
But you can’t have innovation
if you never leave your comfort
zone. That is something which
Turkey can no longer afford. Turkey’s young population
presents a significant window of opportunity: But all
those young people become an asset only if they are
well educated and if their needs for quality education
are met. In the absence of that, youth may become a
source of crisis.
What are Turkey’s most prominent problems as compared
with those of other countries?
One important problem is the relative lack of
widespread pre-school education and the fact that it’s
not reaching those who are especially in need of it. In
secondary education, our high
schools are still insufficiently
structured by type so as to
support quality and equality in
education. Owing to widespread
unevenness in educational
quality there is a disparity
among schools–this is especially
true at the high school level–
and by creating tremendous
competition to enter the better
schools, that disparity is causing
the whole system to crash.
Looking at enrollment rates,
we’re improving although we do
have a problem with drop-out
rates.
The problems in fact are similar
in all countries except that
they differ in degree. What’s
important is whom we compare
ourselves with. Because we’re
in Europe, a candidate for EU
membership, and one of the
oldest members of the OECD,

| construct ve d alogue for educat onal reform | 11

Can you give us a few examples of your activities? Where has
the Education Reform Initiative been influential?
Essentially what we do as ERI is advocacy, by which I
mean trying to influence policy-making in education
through evidence. At the outset it was difficult for
the donors whose support we aspired to solicit to
understand this. That’s because the culture of charity
in our country involves building a school and putting
one’s name on it or looking kids in the eye as we hand
them their school fees. What we were saying to these
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bu sizin okul paranızdır.” diyen bir
hayırsever kültürüne sahibiz. Oysa
biz bu hayırseverlere, “Bilgi üretiriz,
Ankara’ya gider toplantılar yaparız,
iletişim yaparız...” diyorduk. Bugün
ERG’yi, çoğu büyük çaplı vakıflar
olmak üzere, toplam 17 farklı kurum
destekliyor. “Biz ERG çatısı altında bir
araya gelelim, gerekli fonları verelim,
ERG hepimiz için gitsin, memlekette
eğitimde aklı savunsun, yapıcı dili
savunsun, Ar-Ge’yi, yenilikçiliği
savunsun.” diyorlar.
ERG, eğitimin bağımsız ve objektif bir
sesi olmayı becerdi. Bu ses eleştirel bir
sestir, fakat kişilerle ya da kurumlarla
değil, konularla meselesi vardır.
Eleştirmek, yanlış gideni söylemek,
yanlış giden bir şey varsa onu
paylaşmaktır.

Sorunlar aslında bütün ülkelerde benzer ama boyutu
değişiyor. Kendimizi kimlerle karşılaştırdığımız
önemli. Biz, Avrupa’da olmamız, AB adayı olmamız
ve OECD’nin de eski üyesi olmamız itibariyle
kendimize bu ülkeleri referans alıyoruz. Gitmek
istediğimiz yer açısından bu çok önemli. Okula
erişim açısından bakarsanız nispeten denk sayılırız
ama öğrenme çıktıları açısından bakarsanız, yeni
açıklanan PISA 2015 sonuçlarına göre, OECD’de 35
ülke arasında 34’üncü sıradayız. Eğitim ortamında
özgürlükler açısından bakarsanız -din kültürü ve ahlak
bilgisi dersinin zorunlu olması, ana dil temelli çok
dilli eğitimin yapılamıyor olması gibi konuların da
etkisiyle- uluslararası insan hakları çerçevesine göre
almamız gereken daha çok yol var.
ERG’nin çalışmalarından birkaç
örnek verir misiniz? Hangi
konularda etkili oldunuz?
ERG olarak yaptığımız temel
iş savunuculuktur, yani veriyi
temel alarak eğitim politikalarını
etkileme işidir. Başlangıçta,
desteğini almak istediğimiz
hayırseverler açısından bu resmin
algılanması çok zordu. Çünkü
okul binası yapıp, üstüne de
ismini koymak isteyen ya da
çocukların gözüne bakıp, “Alın,

Mesela 2003-2004’lerde "Baba Beni
Okula Gönder", "Haydi Kızlar Okula"
kampanyaları sırasında çocukların
okula başlamasına çok vurgu vardı,
fakat okula devamlarıyla ilgili pek
farkındalık yoktu. ERG o farkındalığı getirdi, hem
kamuya hem kamuoyuna.
4+4+4 döneminde de kanunla ilgili riskleri en çok
dile getiren aktörlerden biri ERG idi. Ama bunu
yaparken kullandığı dil nedeniyle kamu ile arasında
bir husumet oluşmadı. Hatta öyle ki, kamu daha sonra
“Artık kanun çıktı, gelin, beraber tartışalım, en iyi nasıl
uygularız?” diyerek ERG’yi masaya davet etti. ERG,
kamuyla çalışmam, demedi. “Benim bir sorumluluğum
var; uygulamada çıkan sorunları kamuya tekrar haber
vermem lazım.” dedi.

Değişim hedefini koyarken sadece kanun değişikliğini
düşünmemek lazım. Çalıştığınız
bürokratların zihinsel
dönüşümüne katkı yapabilmeniz
Türkiye’nin genç
de bir etkidir. Keza, kamunun
bir uygulamasını iyileştirmek
nüfusu önemli bir
veya kamuyla çalışan STK’ları
fırsat penceresi ama
etkileyebilmek de değişim
hedefine
yönelik adımlardır.
bu genç nüfus ancak

iyi eğitilirse, nitelikli
eğitim ihtiyacı
karşılanırsa bir avantaja
dönüşür.

Eğitimde haklar, eleştirel
düşünme, eşitsizlikler, engelli
çocuklar... Tüm bu konularda
da ERG olarak çok iş yaptık;
araştırmalar yaptık, masaya
sorunu getirdik, sorunu
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people instead was “We will
In the run-up to the “4+4+4”
ERI has succeeded in
create intelligence. We will go
school system, ERI was one
becoming an independent
to Ankara to hold meetings with
of the most outspoken actors
officials. We will communicate
expressing the risks embodied
and objective voice in
these issues...” Today there are
in the proposed law but,
education. It is a voice
seventeen different institutions–
because of the language which
most of them major foundations–
it employed while doing so, it
that’s critical but it focuses
that support ERI. And what
avoided creating animosity
not on individuals
they’re all saying is “Let’s join
among authorities. So much
together under the auspices of
so
that, those same authorities
or organizations but
ERI, let’s provide the funding
later invited ERI to the table
on issues.
it needs; let ERI make its case
saying “All right, the law’s
on our behalf for reason and
passed. Let’s discuss how best
constructive dialogue, for R&D
to implement it.” And ERI
and for innovation in education in this country.”
didn’t refuse the offer but said instead “We’ve got a
responsibility. If there are problems in practice then
And ERI has succeeded in becoming an independent and
we need to make authorities aware of those too.”
objective voice in education. It is a voice that’s critical
but it focuses not on individuals or organizations but on
When setting reform targets one needs to think
issues. Being critical means saying so when something
about more than just changing the law. One can also
isn’t going right, pointing out things that aren’t going
be influential just by contributing to modifying some
right.
officials’ thinking. Similarly, making an improvement
in the way that authorities are doing something or
For example during the “Baba Beni Okula Gönder”
influencing NGOs working with these authorities
[“Daddy send me to school”] and “Haydi Kızlar Okula”
are also steps in the direction of achieving reform
[“Let’s go to school girls”] campaigns of 2003-2004 there
targets. Rights in education, critical thinking,
was a lot of emphasis on getting kids into school but
inequalities, children with disabilities... These are
there wasn’t much awareness about keeping them there.
all subjects that we’ve done much work on as ERI:
It was ERI that raised that awareness both with the
We’ve engaged in research; we’ve raised issues; we’ve
educational authorities and among the public at large.
drawn the public’s attention to certain problems.
And our attitude has always
been informed by evidence, by
constructive dialogue, and by
never deviating from our R&D
approach.
How did ERI get started?
Professor Üstün Ergüder
(a former rector of Boğaziçi
University) and the late
Professor Tosun Terzioğlu
(a beloved mentor and
the founding rector of Sabancı
University) set up the “İstanbul
Policy Center” at the latter
school. One issue that was of
concern to both of them was
primary education; another issue
was the fact that debates about
quality in education never went
beyond quantifying success in
such subjects as math, science,
and chemistry and that no
one ever talked about active
citizenship or critical thinking.
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kamuoyuna anlattık. Bütün
bunları yaparken ödün
vermediğimiz yaklaşım, her
zaman veriye dayanarak
konuşmak, her zaman yapıcı
bir dil kullanmak, Ar-Ge
yaklaşımından vazgeçmemek
oldu.
ERG’nin kuruluş hikâyesi nedir?
Eski Boğaziçi Üniversitesi
rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder
ve rahmetli hocamız, Sabancı
Üniversitesinin kurucu rektörü
Prof. Dr. Tosun Terzioğlu,
Sabancı Üniversitesinde
İstanbul Politikalar Merkezini
kuruyorlar ve ikisinin de ortak
bir derdi var: Temel eğitim. Yine
ikisini de çok rahatsız eden bir
diğer konu, eğitimdeki kalite
tartışmalarının matematik, fen,
kimya gibi konulardaki başarıyla
sınırlı kalması, aktif yurttaşlık
ve eleştirel düşünme gibi
konuların hiç konuşulmuyor
olması.
Daha sonra Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Sabancı
Üniversitesi ve Açık Toplum Enstitüsü (bugünkü
Açık Toplum Vakfı) olarak bir araya geliyorlar, Üstün
Ergüder ilk teklifi yazıyor. ERG, eğitim reformunda
bir “gözlemevi ve kuluçka merkezi” olma misyonuyla
kuruluyor.

Bey’in ERG’ye inanması, o inancını farklı kurumlarla
paylaşması çok kritikti. Rahmi Bey’in 2011’de bizim için
düzenlediği bir yemek vardır mesela; ERG için destekçi
sayısının artmasında ciddi bir dönüm noktası olmuştur
bu buluşma.
Vehbi Koç Vakfı bugün hangi çalışmalarınızı nasıl
destekliyor?

Bana göre en yenilikçi projemiz, Vehbi Koç Vakfının
Ben Stanford Üniversitesinde eğitim politikası
bir sorusu üzerine başlayan "Öğretmen Ağı"dır.
konusunda yüksek lisansımı bitirdikten sonra bu
“Öğretmenleri nasıl daha iyi eğitebiliriz, öğretmen
projeden haberdar oldum. Kurucu koordinatör
kalitesini nasıl artırabiliriz?” sorusuyla ortaya
Neyyir Berktay Şubat’ta katıldı, ben de Mart’ta
çıktı. Bu soruya cevaben insan odaklı düşünmeyi,
projeye katıldım. Yıl 2003. Şanslıydık çünkü AK
insan odaklı tasarımı, düşünme metotlarında yeni
Parti’nin yeni hükümete geldiği
yaklaşımları içeren bir proje
dönemdi. Eğitimde yapılması
önerdiğimizde, Vakıf bunu
gereken birçok işi ele aldılar.
hemen destekledi. Soru daha ilk
ERG bağımsız ve
Bu çalışmalar bize kamuyla
sorulduğunda, disiplinler arası iş
iş birliği ve iletişim kurma
birliği çalışmasını devreye aldık.
objektif bir eğitim
fırsatı sundu. Kız çocuklarının
Soruya cevaplar buldukça hem
sesi olmayı becerdi.
okullaşması yapılıyordu,
soru farklılaştı hem de masada
öğretim programları reformu
oturan kurum ve insan sayısı
Bu ses eleştirel bir
başlatıldı. Gerçekten önemli
artmaya başladı. Çalışmanın
sestir,
fakat
kişilerle
reformlar yapıldı o dönemde.
toplamında 125’e yakın insan
sorunun tespitine, tartışılmasına
ya da kurumlarla değil,
Bugün ERG 17 vakıf,
ve çözümlerin geliştirilmesine
konularla meselesi
üniversite ve şirket tarafından
dahil oldu. “Öğretmen kalitesini
destekleniyor ancak bu
nasıl artırabiliriz?” sorusundan,
vardır.
yolculukta Rahmi (Koç)
“Öğretmenin güçlenmesine nasıl

educatıon
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first proposal. ERI was set up with the mission of acting
as an “observatory and incubation center” for educational
reform. Around that time I heard of this project having
just completed a graduate degree in education policy at
Stanford University. Neyyir Berktay joined the project in
February as founding coordinator and I came on board
in March. That was in 2003. We were lucky because that
was also when the Justice & Development Party formed
its first government. What to do with education was
one of its first orders of business. Their efforts provided
us with opportunities to work and communicate with
public authorities. Programs were initiated to enroll
girls in school and to reform curricula. Indeed some very
important reforms were achieved during this period.
Today ERI has the support of seventeen institutional
donors consisting of foundations, universities, and
companies. But I must acknowledge that Rahmi Koç’s
confidence in ERI and his expression of that confidence
to other organizations was of critical importance to us.
A lunch that he organized for us in 2011, for example,
turned out to be a significant turning-point in increasing
the number of ERI’s supporters.
Which of your projects does the Vehbi Koç Foundation
support today?
Subsequently, the center joined forces with the Mother
Child Education Foundation, Sabancı University, and the
Open Society Institute (the forerunner of today’s Open
Society Foundation) with Üstün Ergüder writing up the

In my opinion our most innovative project is the
“Teachers Network”, which got its start in a question that
the Vehbi Koç Foundation raised. The question was “How
can we train teachers better
and improve teaching quality?”
millî eğitim bakanlığı 2015-2019 stratejik planı maliyet tablosu
When we proposed in response
mınıstry of educatıon 2015-2019 strategıc plan cost structure
to that question a project that
(381,2 milyar tl bıllıon tl)
incorporated people-focused
thinking, people-focused
% 23,4
% 46,1
design, and new approaches in
Bütün bireylerin eğitim ve
Beşerî, mali, fiziki ve
thinking methods, it gave the
öğretime adil şartlar altında
teknolojik yapı ile
project its support immediately.
erişmesini sağlamak.
yönetim ve organizasyon
When the question was
To ensure equal access
yapısını iyileştirerek
first posed we initiated an
eğitime erişimi ve
for all individuals
interdisciplinary collaborative
eğitimde kaliteyi artıracak
to education.
effort. As we came up with
etkin ve verimli işleyen
bir kurumsal yapıyı tesis
more and more answers to the
% 26,9
etmek.
Bütün bireylere çağın
question, the question itself
To provide the necessary
gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve
evolved in different ways and
human, financial, physical
davranışın kazandırılması ile girişimci,
the number of organizations
and technological resources
yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek,
and people discussing it
for
better
management
and
iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven
organizational
structures
increased. Eventually nearly
ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu
to build a more effective
125 individuals were involved
bireylerin yetişmesine imkân sağlamak.
% 3,6
and efficient corporate
To ensure that all students gain all such
in identifying the true nature
structure that will improve
Genel
yönetim
current knowledge, skills, attitudes and
of
the question, in debating it,
access to and quality of the
gideri
behavior as to foster entrepreneurial and
and
in developing answers to
educational system.
General
innovative thinking, creativity, language
it
and
we had moved forward
administrative
skills, self-confidence, responsibility, and
costs
from “How can we improve
interest in learning and communicating.
teaching quality?” all the way
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destek olabiliriz?” sorusuna geldik. Bugün projenin
beş ortağı daha var. Vehbi Koç Vakfının başlattığı
süreçte şimdi masada altı vakıf var.
“Güçlü öğretmen” ne demek? Hem mesleki becerileri
hem sosyo-duygusal becerileri ve yetkinliği yüksek
bir birey olarak öğretmen. İhtiyacını tanımlayan,
bu ihtiyaca göre “nasıl daha iyi olabileceğini”
soran, tartışan, bunu talep eden ve uygulayan,
uyguladıklarını da paylaşan bir öğretmen. Daha aktif
bir öğretmen...
Vehbi Koç Vakfı ile iş birliğimizin zemininden
Eğitim Laboratuvarı adında yeni bir girişimimiz daha
doğdu. Eğitim Laboratuvarı; tasarım düşüncesi odaklı
bir grup olan ATÖLYE Labs ile ERG’nin eğitimde
çözüm üretmek için ortak olduğu bir platformdur.
Farklı paydaşların birlikte çalışması ve kolektif etki
üretmesi prensibiyle başlatılan bu projenin çok ciddi
bir inovasyon potansiyeli olduğuna, o açıdan dünyaya
örnek olabileceğine inanıyorum.
Eğitim alanında hayırseverlikte dünyadaki yeni eğilimler
nelerdir?
Her şeyden önce, hayırseverliğin “hak temelli”
olarak algılanması önemli. Yapılan yardımlar
“iyilik” olmaktan öteye, temel bir insan hakkının
karşılanması anlamını taşıyor. Bu hakları birincil
olarak karşılamakla sorumlu olan devlettir, ancak
devletin farklı şekillerde desteklenmeye ihtiyacı var.
Kamunun kasları -genel olarak tüm dünyadayenilikçilik üretme noktasında zayıftır. Bu yüzden
birçok sivil toplum kuruluşu eğitimde yeni
yaklaşımlar üretmeye çalışıyor. Gördüğüm bir
diğer eğilim, uluslararası çalışan vakıfların kamu
nezdindeki konumuyla ilgili. Bugün uluslararası
kalkınma camiasında daha güçlü bir sese sahip, daha
aktif oyuncular haline geldiler. Eskiden masaya
yalnızca OECD üyesi olan ülkelerin kalkınma
ajansları otururken, bugün o masada güçlü vakıflar da
oturuyor. Vakıfların açabildiği alan farklı ve değerli;
kalkınma sektörü bunu kabul ediyor.

Ayrıca STK’lar uluslararası kamuyla daha çok konuşuyor.
Etkiyi daha çok önemsiyor; girdiyi değil de etkiyi. “Ne
yapıyorum ben, yani aldığım parayla ne yapıyorum ve
ne kadar etki yaratıyorum?” Bu soruyu daha çok soruyor
herkes. Üniversitelerde, araştırma merkezlerinde bu
sorunun cevabını vermeye yönelik alan da büyüyor.
Vakıfların kamuyla daha çok konuştuğunu söylemiştim;
bunun yanında vakıflar kendi aralarında da artık daha
fazla diyalog kuruyorlar. Dünyanın sorunları eskiye
göre daha karmaşık ve çok boyutlu. Bunlarla mücadele
etmek için daha çok disiplini bir araya getirmek ve iş
birlikleri kurarak çalışmak gerekiyor. Bu hem Türkiye
hem dünya için geçerli. Yeni birliktelikler kuruluyor,
yeni girişimlerin sayısı artıyor, sürekli yeni açılımlar,
yenilikler ortaya çıkıyor. Türkiye’deki vakıflar da bu yeni
uluslararası oluşumlarda yer alıyorlar. ■

Batuhan Aydagül
Batuhan Aydagül, Pennsylvania Üniversitesi
Düşünce Kuruluşları ve Sivil Toplum Programı
2015 Global Go To Think Tank Endeksi’nde “En İyi
Eğitim Politikası” kategorisinde ilk 50’de yer alan
Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) direktörüdür.
ERG, çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde
yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve
eleştirel düşünme yoluyla katkı yapan bağımsız
ve kâr amacı gütmeyen bir girişimdir. Stanford
Üniversitesi Uluslararası Karşılaştırmalı Eğitim
alanında yüksek lisans ve Marmara Üniversitesi
İşletme alanında lisans derecesi bulunan Aydagül,
eğitim alanında 20 yıllık deneyime sahip bir politika
analisti ve eğitim uzmanıdır.
Liberya Eğitim Bakanlığından Üstün Hizmet Ödülü
alan Aydagül, Chicago Council of Global Affairs
tarafından Türkiye’de kamu eğitimine katkılarından
dolayı 2012 Patricia Blunt Koldyke Sosyal
Girişimcilik Ödülü’ne layık görüldü. Aydagül, Anne
Çocuk Eğitim Vakfının (AÇEV) danışma kurulu
üyesi ve Öğretmen Akademisi Vakfının (ÖRAV)
yönetim kurulu üyesidir. Öncesinde ise, Darüşşafaka
Cemiyetinde ve merkezi Hırvatistan’da bulunan ve
bölgesel bir ağ olan Network of Education Policy
Centers’ta yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. ■

Eğitim Reformu Girişimi
Education Reform Initiative
www.egitimreformugirisimi.org
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to “How can we help make teachers stronger?” Five
more partners subsequently joined this project. Today
there are six foundations taking part in the process that
the Vehbi Koç Foundation initiated.
What does it mean to be “a strong teacher”? It means a
teacher who is a highly-competent individual who has
both professional and socio-emotional skills. It means
teachers who recognize their needs as teachers, who
ask and debate how they can improve, who demand
and implement improvements, and who share this with
others. More proactive teachers...
Out of the collaboration between the Vehbi Koç
Foundation and ERI there was also born a new initiative
called “Education Laboratory”, a collective platform
for coming up with solutions in education that ERI is

Batuhan Aydagül is the director of the Education Reform
Initiative (ERI), which ranked among the world’s top 50
think-tanks in the “Best Education Policy” category of
Pennsylvania University’s 2015 Think Tanks and Civil
Societies Program (Global Go-To-Think Tank Index).
ERI is an independent and not-for-profit organization
that contributes to systemic transformation in education
for the sake of child and social development through
sound evidence, constructive dialogue, and innovative/
critical thinking. Mr Aydagül holds a bachelor’s degree in
business administration from Marmara University and a
graduate degree in International Comparative Education
from Stanford University and he has more than twenty
years of experience as a policy analyst and educational
specialist.
Awards and recognitions which Batuhan Aydagül has
received include the Award for Outstanding Service
from the Liberian Education Ministry and a Patricia
Blunt Koldyke Fellowship in Social Entrepreneurship
granted by the Chicago Council of Global Affairs in 2012
in recognition of his efforts on behalf of education in
Turkey. Mr Aydagül is a member of the Mother Child
Foundation’s advisory board and holds a seat on the
board of trustees of the Teachers’ Academy Foundation.
Previously he served as a member of the boards of
directors of the Darüşşafaka Association and of the
Network of Education Policy Centers, a Croatia-based
regional network of such centers. ■
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undertaking jointly with ATÖLYE Labs, a group focused
on design thinking. Informed by the principle of bringing
different stakeholders together and generating a collective
impact, I believe that this project has serious innovation
potential and that, in this respect, it may become a model
for the rest of the world.
What are the latest worldwide trends in educational
philanthropy?
First of all it’s important to recognize that philanthropic
works have a “rights-based” approach, i.e. rather than just
“doing good”, charitable assistance should help fulfill a
basic human right. The primary responsibility for this lies
of course with the state but the state also needs to be
supported in different ways.
Educational authorities–and this is generally true all over
the world–are the weakest when it comes to innovation.
That is why so many NGOs are striving to come up with
new approaches in education. Another trend which I see is
related to the position of international foundations
vis-à-vis the educational authorities. Such foundations
have acquired a stronger voice and have become more
active players in the international development community.
There was a time when only the development agencies of
OECD-member countries were seated around the table;
today mighty foundations have been admitted to the circle
as well. NGOs can open up different and valuable new
fields and the international development community has
come to appreciate this.
Moreover NGOs are now engaging more actively with
international public bodies. They are also more focused on
impact rather than on resources. Now everybody is asking
themselves “What am I doing, that is, how much impact am
I creating with the funds I receive?” while universities and
research centers have been devoting more attention to
answering this question
I said that foundations are now talking more to the
educational authorities. That’s not all: they’re also entering
into dialogue more frequently with each other as well.
The world’s problems today are much more complex and
multidimensional than they used to be. Contending with
them demands efforts that are both multi-disciplinary
and collaborative. That’s true not just here in Turkey
but throughout the world. New alliances are being
created; new initiatives are increasing in number; there’s
a continuous stream of new undertakings and ventures.
Turkey’s own foundations are also joining in these new
international initiatives. ■

Koç Okulu
THE Koç School

Koç Okulu ve
Öğrencilerinden
Etkileyici Başarılar
Outstanding
Performance by
The Koç School
and Students

eğitim

Koç Okulundan 2016 yılında Liseden mezun olan
230 öğrenciden 85'i, bir üst eğitimine Türkiye’de, 141’i ise
yurt dışında -büyük çoğunluğu Amerika, Kanada ve
Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki üniversitelerde- devam
etmeye karar verdi. Eğitimine Türkiye’de devam etmeye
karar veren öğrenciler toplam 1.150.671 TL, eğitimine yurt
dışında devam etmeye karar veren öğrenciler ise 1.691.828
ABD doları burs kazandılar. Prestijli üniversitelerin her
geçen gün daha da azalan kabul oranları düşünüldüğünde,
Koç Okulu 2016 lise mezunlarının yurtdışı üniversite
kabul sonuçları çok etkileyici.
Koç Okulu bu yıl liseye, 2 milyonu aşkın öğrencinin girdiği
TEOG sınavında en üst %0.04’lük puan dilimi içine girmeyi
başaran 75 yeni öğrenciyi kabul etti. ■
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This year 230 high school students graduated from the Koç
School, and 85 graduates decided to continue their higher
education in Turkey while 141 chose to study abroad, most
of them at prestigious universities and colleges in the USA
and Europe. The graduates that chose to study in Turkey
were awarded TL 1,150,671 in scholarships, and those that
will continue their higher education abroad $1,691,828 in
total. Given the decreasing acceptance rates of prestigious
international universities, the Class of ’16 has attained very
impressive results.
The Koç School accepted 75 new students to its high school
among the top 0.04% in the TEOG exam, which over two
million middle school students took this year.s. ■

koç okulu
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KOÇ OKULU ETKİNLİKLERİNDEN SEÇMELER
A SELECTION OF THE KOÇ SCHOOL EVENTS
OCAK JANUARY

ŞUBAT FEBRUARY
ARKASI YARIN RADYO PIYESI

CERN SÖYLEŞISI

CERN TALK

Ortaokul öğrencileri, CERN’de araştırmacı
ve aynı zamanda Parçacık Fiziği kitabının
yazarı, ’97 Koç Okulu mezunu Sezen
Sekmen ile bilimsel bir söyleşide
buluştular. Sezen Sekmen, CERN’in
tarihçesi ve işleyişi hakkında detaylı
bilgiler verdi, öğrencilerin sorularını
yanıtladı. ■

Middle school students attended
a scientific talk by Sezen Sekmen,
Class of ’97, a scientist at CERN and
also the author of Particle Physics.
Sekmen talked about the history and
operation of CERN, and answered
students’ questions. ■

Koç Okulu
The Koç School

İlkokul öğrencileri, sabah
okulun anons sisteminden
yayınlanan “Koçi Serviste”
radyo piyesi ile güne başladılar.
Sınıflarda dört gün süreyle, ayrı
bölümler hâlinde yayınlanan
radyo tiyatrosunun sonrası
tahmin ve yorumlama
çalışmaları yapıldı. ■

Bi̇r Bakışta
At a Glance

Lise bölümü 1988 yılında kurulan,
1998’de anaokulu ve sekiz yıllık
toplam öğretmen sayısı
ilköğretim okulunun da faaliyete
total number of teachers
geçmesiyle K12 sistemini uygulamaya
304
başlayan Koç Okulu, 2012 yılı itibarıyla
yabancı
67
237
InternatIonal
yapılan 4+4+4 düzenlemesine göre
ilkokul, ortaokul ve lise olarak eğitime
devam ediyor. Farklı kültürlerden gelen
akademik bünyesi, çift dilli eğitim
programının kazandırdığı küresel bakış
açısıyla Koç Okulu, akademik ve etik
standartlar açısından en üst düzeydeki
toplam öğrenci sayısı
eğitim programını sürekli geliştiriyor.
total number of students
2132
Anasınıfından 12. sınıfa kadar tüm
öğrencilerinin entelektüel ve insani
490
960
ilkokul
niteliklerini geliştirerek, kendilerine
prImary
school
güvenen, ahlaklı, lider nitelikli ve
sorumluluk sahibi dünya vatandaşları
olmalarını amaçlıyor. ■
ortaokul
682
mIddle school

genel müdür general dIrector
Koray Özsaraç

yerli
turkIsh

lise
hIgh
school

Initially founded in 1988 as a high school,
The Koç School has been offering
a coherent K12 curriculum with the
opening of its preschool and eight-year
primary school in 1998 and has been
operating as a primary school, middle
school and high school since 2012 with
the introduction of the 4+4+4 system.
Koç School has a truly global perspective,
made possible by its multicultural
teaching staff and bilingual program,
and constantly strives to further
enhance its educational program, based
on the highest academic and ethical
standards. The Koç School aims to raise
self-confident, ethical, and responsible
global citizens with leadership skills
by enhancing the intellectual and
humanistic qualities of all its students,
from preschoolers to 12th graders. ■

Orhanlı Köyü, Çayırlar Mevkii, 34941 Tuzla - İstanbul t 0216 585 62 00 koc.k12.tr
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RADIO PLAY SERIES

Primary School pupils started
the day with the "Koçi at
Service" radio play, which was
broadcast in four parts over
the public announcement
system in each class over four
days. Each broadcast was
followed by speculation and
interpretation. ■

MUNDP 2016

Model Birleşmiş Milletler Gelişim Programı MUNDP 2016
için farklı okullardan 1000'i aşkın öğrenci Koç Okulu Lise
yerleşkesinde bir araya geldi ve programın 2016 yılı teması
olan Asya ve Pasifik ülkelerinin sorunlarını inceledi. Dört
gün süren konferansta delegeler, on üç ayrı komitede,
sağlıktan politikaya çeşitli konular hakkında düzenlenen
oturumlarda tartıştılar ve sorunlara ilişkin çözümler
ürettiler. ■
MUNDP 2016

Over 1,000 students from different schools came together
at The Koç School for the Model United Nations Development
Program, MUNDP, to discuss the 2016 theme of the program
that focused on the issues faced by Asia Pacific countries.
The delegates, divided into 13 different committees,
participated in sessions on a variety of topics from healthcare
to politics, discussed options and proposed solutions. ■

TEAMS 2016 YARIŞMASI
TÜRKIYE BIRINCILIĞI

TEAMS 2016 COMPETITION
TURKEY WINNER

20 Şubat tarihinde
gerçekleşen “İnovasyon
Araçlarının Mühendisliği”
(Engineering the Tools of
Innovation) temalı TEAMS
2016 yarışmasında Koç Okulu
- Lise takımı Türkiye birincisi
oldu. ■

The Koç School’s high
school team won the first
prize at the TEAMS 2016
competition themed
“Engineering the Tools
of Innovation” held on
20 February. ■
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KOÇ OKULU ETKİNLİKLERİNDEN SEÇMELER
A SELECTION OF THE KOÇ SCHOOL EVENTS
ŞUBAT FEBRUARY

NİSAN APRIL

ABD UZAY VE ROKET MERKEZINDE EĞITIM BURSU

Honeywell’in ABD Uzay ve Roket Merkezi ile
birlikte düzenlediği ve her yıl yüzlerce öğrencinin
eğitim almasına olanak sağlayan burs programına
bu yıl Türkiye’den seçilen 3 lise öğrencisinden biri
Koç Okulundandı. Öğrenciler, Huntsville’deki ABD
Uzay ve Roket Merkezinde, bilim ve teknolojiye
yönelik atölye ve takım çalışmalarına katıldılar.
Amacı öğrencilere bilim, teknoloji, mühendislik ve
matematik alanlarında liderlik becerilerini öğretmek
olan Honeywell Leadership Challenge Academy
(HLCA) burs programı kapsamındaki çalışmalar 20
Şubat - 4 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. ■
EDUCATIONAL SCHOLARSHIP AT THE US SPACE & ROCKET
CENTER

A Koç School high school student was among 3
Turkish high school students awarded a scholarship
to participate in an educational program developed
by Honeywell in partnership with the US Space &
Rocket Center. The students participated in science
and technology workshops and teamwork at the US
Space & Rocket Center in Huntsville from 20 February
to 4 March. The aim of the Honeywell Leadership
Challenge Academy (HLCA) scholarship program is
to promote leadership skills in science, technology,
engineering and mathematics. ■

MART MARCH
OKULLAR ARASI TÜRKIYE JIMNASTIK ŞAMPIYONASI

Konya'da düzenlenen Okullar Arası Türkiye
Jimnastik Şampiyonası'nda, Küçük Kız kategorisinde
yarışan Koç Okulu - Ortaokul öğrencileri Türkiye
2.'si, Minik Kız kategorisinde yarışan Koç Okulu İlkokul öğrencileri ise Türkiye 4.’sü oldular.
INTER-SCHOOL TURKISH GYMNASTICS CHAMPIONSHIPS

Koç School’s middle school students competing in
the Junior Girls category won second place while
its primary school students won fourth place in the
Young Girls category at the Inter-school Turkish
Gymnastics Championships organized in Konya this
year. ■

ORHAN PAMUK ILE SÖYLEŞI

Liseyi ziyaret eden Orhan Pamuk; kitapları, edebiyat ve yazarlık
üzerine öğrencilerle sohbet etti. ■
A CANDID CONVERSATION WITH ORHAN PAMUK

Turkish Nobel Laureate Orhan Pamuk visited The Koç School
to meet with students and talk about his books, literature and
writing. ■
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23. MESLEKLER GÜNÜ

Öğrencilerin bilinçli mesleki
tercihler yapabilmeleri için
tasarlanan , 1993 yılından beri
geleneksel olarak, öğrenciler
tarafından talep edilen meslek
gruplarından temsilcileri
öğrencilerle bir araya getiriyor.
Meslekler Günü kapsamında,
Özyeğin Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Esra Gençtürk tarafından
sunulan “Hayatınızın Girişimine
Hazır mısınız?” başlıklı konferansı
takiben öğrenciler, ilgilendikleri
meslekler için özel olarak ayrılmış
odalara dağıldılar. ■
23RD CAREER DAY

The Career Day, organized annually since 1993 to help students make conscious career choices,
brought students together with representatives of the most sought-after professions. This year, a
presentation titled “Are You Ready for the Initiative of Your Life?” by Özyeğin University President
Prof. Dr. Esra Gençtürk, was followed by sessions in different rooms where students received
detailed information about various professions. ■

AVRUPA GENÇLIK PARLAMENTOSU
BULUŞMASI

EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT
FORUM

Koç Okulu EYP (European Youth
Parliament/Avrupa Gençlik
Parlamentosu) Kulübünün
organizasyonunu üstlendiği
buluşma, bu yıl da Türkiye’nin
çeşitli illerinden ve yurtdışından
gelen 200 lise ve üniversite
öğrencisinin katılımıyla gerçekleşti.
EYP, Avrupa merkezli güncel
sorunların tartışıldığı, katılımcıların
birbirlerinden öğrendikleri,
İngilizce kullanma becerilerini
geliştirdikleri ve kültürlerarası
etkileşimde bulundukları bir ortam
sunuyor. Organizasyon ekibindeki
öğrenciler aynı zamanda ulaşım,
konaklama, program hazırlama
ve yürütme, kriz çözme, sponsor
bulma ve bütçe oluşturma gibi
birçok konuda kendilerini geliştirme
olanağı buldular. ■

This year’s European Youth
Parliament Forum, organized by
the Koç School EYP Club, took
place with the participation of
200 high school and university
students from different provinces
across Turkey and other countries.
The EYP provides a forum for
debate and reflection on current
Europe-based topics, promoting
intercultural dialog and mutual
learning, and improving English
skills. The event also offered
the organizational committee
members a chance to practice their
organizational skills, including
planning, logistics, accommodation,
session programming, problem
solving, sponsorship and
budgeting. ■
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KOÇ OKULU ETKİNLİKLERİNDEN SEÇMELER
A SELECTION OF THE KOÇ SCHOOL EVENTS
NİSAN APRIL
LISE ÖĞRENCILERI KOSTA RIKA’DA

Yedi 11. sınıf öğrencisi ve bir öğretmen,
Uluslararası Bakalorya’nın sosyal aktivite
programı CAS (Yaratıcılık, Aktivite, Hizmet)
çerçevesinde, nisan tatilinde bir hafta boyunca
Kosta Rika’da La Fortuna bölgesindeki volkan ve
yağmur ormanı servis projeleri misafirhanesinde
kaldı. Bu program sayesinde öğrenciler yerli Tico
halkının kültürünü gözlemleme fırsatı buldular.
Ayrıca, mikro-tarım uygulamaları, okul ve yaşama
alanlarının iyileştirilmesi, ağaç dikimi ve İngilizce
öğretimi gibi çeşitli gönüllü çalışmalar yaptılar. ■
HIGH SCHOOL STUDENTS IN COSTA RICA

During the spring break in April, seven 11th grade
students and a teacher traveled to Costa Rica
within the scope of CAS (Creativity, Activity,
Service), the social activity program of the
International Baccalaureate curriculum. They
stayed at the project guesthouse in the La Fortuna
volcano and rain forest territory. The program
offered the students an opportunity to observe
the culture of the local Tico tribe. They also
volunteered in various activities such as microfarming applications, improving schools and living
spaces, planting trees and teaching English. ■

ŞEHRI BOYAMAK

Lise öğrencileri tarafından
başlatılan ve 5’inci yılını dolduran
“Paint the Town / Şehri Boya”
etkinliği, bu sene 28 Mayıs’ta
yaklaşık 100 Koçlu ve Hisarlı
öğrencinin el ele vermesiyle
gerçekleşti. Tulumlar giyildi,
fırçalar ellere alındı ve Kuştepe
Mahallesi’nde 20’den fazla ev
boyandı. ■

PAINT THE TOWN

The “Paint the Town” event,
initiated by high school students
and now in its fifth year, took
place on 28 May with the
participation of nearly 100
students from the Koç and Hisar
schools. The students put on
their overalls, took brushes, and
painted more than 20 houses in
the Kuştepe neighborhood. ■

MAYIS MAY
13. SEVGI GÖNÜL SANAT GECESI

Sevgi Gönül Sanat Gecesi’nde bu yıl “kadın”
teması altında, anasınıfından 12. sınıfa kadar
toplam 532 öğrencinin hazırladığı eserler ve
gösteriler yer aldı. Film, fotoğraf, seramik,
resim, dijital sanat, müzik, dans ve drama gibi
farklı dallarda çalışmalar yapan öğrencilerin
çalışmaları 1000’i aşkın kişi tarafından izlendi. ■

KIZLAR VE KÖKLER

Lise öğrencileri, sosyal
sorumluluk projeleri
kapsamında, Van bölgesinde
sosyoekonomik durumları
yetersiz göç etmiş kadınlara
mesleki beceriler kazandırmayı
“Kızlar ve Kökler” etkinliğinde
çalıştılar. ■

13TH SEVGİ GÖNÜL ART NIGHT

532 students, preschoolers to 12th graders,
presented various art works and performances at
the 13th Sevgi Gönül Art Night, themed “Women”
this year. Students’ exhibitions and performances
included films, photographs, ceramics, digital art,
music, dance and drama, and were attended by
over 1,000 visitors. ■

GIRLS AND ROOTS

High school students
volunteered for the “Girls and
Roots” project that aims to help
disadvantaged immigrant women
living in the region of Van acquire
professional skills. ■
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AĞUSTOS AUGUST
SERTIFIKALI
PERMAKÜLTÜR TASARIMCILARI

Sürdürebilir Yaşam Kulübünden sekiz
öğrenci, yaz döneminde İzmir’in Bayındır
ilçesi Marmariç Köyü’nde Uluslararası
Permakültür Araştırma Enstitüsü
tarafından düzenlenen Permakültür
Tasarım Sertifikası eğitimine katıldılar,
programın ardından Permakültür
Tasarımcısı sertifikası aldılar. ■
CERTIFIED PERMACULTURE DESIGNERS

Eight students from the Sustainable Life
Club attended the Permaculture Design
Certificate Course organized this summer
by the International Permaculture Research
Institute in the village of Marmariç near
Bayındır, Izmir. Students each received a
permaculture designer certificate after
successfully completing the course. ■

EKİM OCTOBER
KOÇ HOLDING ZIYARETI

Lisenin 12. sınıflar için düzenlediği geleneksel Koç Holding ziyaretine
150 öğrenci katıldı. Panele katılan öğrenciler, açılış konuşmasının ardından
Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl’ın yönetiminde
CFO Ahmet Ashaboğlu, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım
ve İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol’a sorular sorma fırsatı
buldular ve sonrasında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ile
öğlen yemeği yediler. ■
VISIT TO KOÇ HOLDING

150 students attended the annual visit to Koç Holding,
organized by the high school for 12th graders. Following
the welcome speech, a panel discussion took place where
students could ask questions to the panel, which was
moderated by Koç Holding Corporate Communications
and External Affairs Director Oya Ünlü Kızıl and included
panelists Ahmet Ashaboğlu (CFO), Erdal Yıldırım
(President, Vehbi Koç Foundation), and Özgür Burak Akkol
(Human Resources Director). Students then had lunch
with Koç Holding Chairman, Ömer M. Koç. ■

SONBAHAR ÖĞRETMENLER SEMPOZYUMU

FALL SYMPOSIUM FOR TEACHERS

Yirmincisi düzenlenen Sonbahar Öğretmenler
Sempozyumu bu yıl Ekim ayında gerçekleşti. Bilgi
ve tecrübenin paylaşım platformu haline gelen
sempozyumda 47 özel eğitim kurumu 278 sunum
paylaştı. 1.000’in üzerinde eğitimcinin katıldığı
sempozyumda Koç Okulu, deneyim ve birikimlerini
12 sunumda katılımcılarla paylaştı. ■

The Fall Symposium for Teachers, organized for the twentieth
time, was held in October. At the symposium, which provides
a platform for exchanging insights and experiences, 47 private
educational institutions gave 278 presentations in total. The
Koç School gave 12 presentations, sharing its insights and
experiences with more than 1,000 participating educators. ■

Koç Üniversitesi
Koç University

Rahmi M. Koç Bilim Madalyası
Ödül Programı Başlatıldı
Rahmi M. Koç
Medal of Science
Award Program Launched

eğitim
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Türkiye’nin yetiştirdiği,
yurt içinde ve dışında
bilime katkıda bulunan
öncü bilim insanlarını
ödüllendirmek amacıyla
Koç Üniversitesi
tarafından başlatılan
Rahmi M. Koç Bilim
Madalyası programı
kapsamında “Fen,
Mühendislik ve Tıp”
alanında ilk madalyayı
Kaliforniya Üniversitesi
(UCLA) ve Howard
Hughes Tıp Enstitüsünde görev yapan,
Popular Science dergisi tarafından
dünyanın en parlak 10 genç bilim insanı
arasında gösterilen Prof. Dr. Aydoğan
Özcan kazandı. Prof. Dr. Özcan bu ödüle,
hesaplamalı görüntüleme, mikroskopi
ve fotonik alanlarında üst düzey temel
bilimsel çalışmalarının yanı sıra teletıp, mobil algılama ve teşhis
uygulamaları konusunda geliştirdiği yenilikçi teknolojiler ile layık
görüldü.
Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan 5 Aralık 2016
tarihindeki ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiyemizi
tüm dünyada başarıyla temsil eden, genç yaşlarında alanlarındaki
gelişmelere yön veren, birer lokomotif vazifesi üstlenmiş bilim
insanlarımızı hem bu özverili çalışmaları için kutlamak hem de onları
teşvik edebilmek amacıyla bu ödül programını oluşturduk. Bu yıldan
başlayarak bir yıl fen, mühendislik ve tıp bilimleri, sonraki yıl da idari,
sosyal, insani bilimler ve hukuk alanlarında Türkiye’nin yetiştirdiği,
yurtiçinde veya yurtdışında evrensel bilgi birikimine üst düzeyde
katkıda bulunan ve henüz 50 yaşını tamamlamamış bir bilim insanına
bu ödülü takdim edeceğiz, dedi. ■
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Koç University launched
the Rahmi M. Koç
Medal of Science Award
Program to encourage the
development of science
by supporting young
and successful Turkish
scientists in Turkey or
abroad. The first award was
presented in the “Science,
Engineering and Medicine”
category to Professor
Aydoğan Özcan for his
seminal contributions to
computational imaging, microscopy and photonics
as well as his scientific work in telemedicine, mobile
sensing and diagnostics. Dr. Özcan was named one
of “Brilliant 10” young scientists by Popular Science
magazine and is currently working at the UCLA and
the Howard Hughes Medical Institute.
Speaking at the award ceremony on December 5, 2016,
Koç University President Professor Umran İnan said,
We created this program to celebrate and encourage the
selfless efforts and outstanding achievements of scientists
who are already spearheading efforts in their respective
fields and thereby successfully represent our country.
We will present the award each year in one of two main
categories, either in science, engineering and medicine, or
the administrative and social sciences, humanities and law
to a Turkish scientist below 50 years of age, working in
Turkey or abroad, for his or her outstanding contribution to
the universal body of knowledge. ■
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Bi̇r Bakışta
At a Glance

Koç Üniversitesi
Koç University

İnsani Bilimler ve Edebiyat, İktisadi
ve İdari Bilimler, Fen, Mühendislik,
Hukuk, Tıp, Hemşirelik Fakülteleri
Schools of Social Sciences and
Humanities, Administrative Sciences
and Economics, Sciences, Engineering,
Law, Medicine, Nursing
22 lisans programı undergraduate
programs
29 yüksek lisans programı graduate
programs
19 doktora programı doctorate
programs
7 fakülte schools
4 enstitü graduate schools
6.708 öğrenci students

Koç Üniversitesi, Türkiye’de
uluslararası nitelikte, yaratıcı,
bağımsız ve objektif düşünebilen,
liderlik vasıflarına sahip en yetkin
mezunları yetiştirmek; bilimin
sınırlarını ilerletmek ve örnek
bir öğretim ve araştırma kurumu
olarak Türkiye ve insanlığa hizmet
etmek misyonuyla, 1993 yılında
kuruldu. Üniversite bugün, başta
Mühendislik, Tıp ve Hukuk
alanları olmak üzere Türkiye’nin
en yetenekli lisans ve lisansüstü
öğrencilerinin en çok tercih ettiği
üniversitelerden biridir. 2016 yılında
Koç Üniversitesine giriş yapan
öğrencilerin % 65’i tam, yarım veya
çeyrek burs alıyor; bursların tam
burs eşdeğeri %40. ■
2016 yılında koç
burssuz
üniversitesine başlayan self-payIng
tam, yarım ve çeyrek
burslu ve burssuz
öğrenciler oranı
scholarshıp and self-payıng
students
at koç unıversıty newly
enrolled ın 2016

Koç University was established in
1993 with the aim of teaching and
graduating the most competent
students in Turkey to become globally
oriented, innovative, independent
and objectively-minded leading
individuals. Its mission is to expand
the boundaries of science and to serve
Turkey and humanity as an exemplary
institute of education and research.
Today, Koç University attracts
some of the most accomplished
undergraduate and graduate students
in Turkey, particularly in the fields of
engineering, medicine, and law. 65% of
all new students that enrolled in 2016
received some form of scholarship,
the total of which equates to a 40%
full scholarship ratio.■
35

65

tam, yarım
ve çeyrek
burslu
scholarshIp
(full, half or
quarter fee
scholarshIps)

400 değişim öğrencisi exchange
students
11.000’i aşan mezun +11,000 alumni
430 tam zamanlı öğretim üyesi fulltime faculty
112 araştırma laboratuvarı research
labs
2.826 kişilik yurt kapasitesi (lisans ve
lisansüstü) student accommodation
capacity (undergraduate and
graduate)
Değişim programlarında 300 kurum
ile anlaşmalı üniversite Exchange
programs with 300 partnering
universities
2015/2016 öğretim yılı mezun
öğrenci sayısı 1.030 graduates in the
2015/2016 academic year
rektör presIdent
Prof. Umran S. İnan

(%)
Rumelifeneri, 34450 Sarıyer - İstanbul t 0212 338 10 00 ku.edu.tr
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KISA HABERLER
NEWS IN BRIEF
KOÇ ÜNIVERSITESINDE UNESCO
KÜRSÜSÜ KURULDU

Koç Üniversitesi ev
sahipliğinde, Toplumsal
Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
Araştırma ve Uygulama
Merkezi KOÇ-KAM Direktörü
ve Koç Üniversitesi Psikoloji
Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı adına
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
ve Sürdürülebilir Kalkınma
UNESCO Kürsüsü” kuruldu.
Kürsünün kuruluş töreni 30
Mayıs 2016 Pazartesi günü Koç
Pera'da gerçekleştirildi. ■
UNESCO CHAIR ESTABLISHED AT
KOÇ UNIVERSITY

Koç University has established
the UNESCO Chair on Gender
Equality and Sustainable
Development in the name of Prof.
Çiğdem Kağıtçıbaşı, KOÇ-KAM
Gender Studies Center Director
and professor of psychology
at Koç University. The opening
ceremony for the UNESCO
Chair took place at Koç Pera on
Monday, 30 May 2016. ■

AZIZ SANCAR
KOÇ ÜNIVERSITESINI ZIYARET ETTI

25 Mayıs 2016 tarihinde Koç Üniversitesini
ziyaret eden Prof. Dr. Aziz Sancar, Nobel
Kimya Ödülü’ne layık görülen “Hücrelerin
hasar gören DNA'ları nasıl onardığını
ve genetik bilgisini nasıl koruduğunu
haritalandıran araştırmaları” hakkında
seminer verdi ve öğrencilerin sorularını
yanıtladı. Prof. Dr. Sancar, “Türkiye temel
bilimlere odaklanmalı. Çünkü bilim adına
yapılan her araştırmanın eninde sonunda
insanlığa fayda sağlayacağına inanıyorum.”
dedi. Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Umran İnan, Üniversitenin Prof. Dr.
Aziz Sancar adına Anadolu Bursiyerleri
Programı kapsamında Mardinli bir kız
öğrenci için burs programı oluşturduğunu
duyurdu. ■

EÇADEM’IN ENGELLILER GÜNÜ İÇIN
HAZIRLADIĞI FILME YURTDIŞINDAN
ÜÇ ÖDÜL

Koç Üniversitesi Engelli Çocuk
ve Ailelerine Destek Merkezi
(EÇADEM), Engelliler Günü için
hazırladığı “Dünyamızı Değiştirmek
İçin Bir Gülümseme Yeter” tanıtım
filmiyle NC Awards’da, biri sosyal
medya kategorisinde altın ödül
olmak üzere, üç ödüle layık görüldü.
Dinamo İstanbul tarafından çekilen film, toplumun engelli
çocuk ve gençlere bakış açısını değiştirmeyi amaçlıyor. ■

AZİZ SANCAR VISITS KOÇ UNIVERSITY

Nobel Laureate Professor Aziz Sancar,
who visited Koç University on 25 May
2016, gave a lecture on his prize-winning
research on “Cell repair of DNA damage
and the mapping of genetic information
preservation”, followed by a Q&A
session with students. Professor Sancar
said, “I believe that Turkey should focus
on basic science research because all
scientific research eventually benefits
humanity.” Also speaking at the lecture,
Koç University President Professor
Umran Inan announced that a scholarship
fund in the name of Professor Sancar
was established for a female student
from Mardin as part of the Anatolian
Scholarship program. ■

THREE AWARDS FOR EÇADEM

A video titled “A smile is enough
to change our world”, prepared by
Koç University Support Center
for Disabled Children and Their
Families (EÇADEM) on the occasion
of the International Day of Persons
with Disabilities, won three prizes,
including a gold in the social media
communications category at the NC
Awards. Shot by Dinamo Istanbul, the
film aims to change social perceptions of children and young
people with disabilities. ■
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AKMED KOÇ ÜNIVERSITESINE BAĞLANDI

Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma
Enstitüsü (AKMED) ve Kaleiçi Müzesinin kurucu
müdürü Kayhan Dörtlük 2015 yılının sonunda
emekliye ayrıldı. AKMED’in araştırma merkezi
kimliğini desteklemek için Koç Üniversitesine
bağlanması kararlaştırıldı. Yeni adıyla “Suna & İnan
Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi”nin
direktörlüğünü Prof. Dr. Oğuz Tekin yürütüyor. ■
AKMED ASSOCIATED WITH KOÇ UNIVERSITY

The Suna & İnan Kıraç Research Institute on
Mediterranean Civilizations and Kaleiçi Museum
(AKMED) is now associated with Koç University in
order to strengthen its research capabilities. This
change follows the retirement of the institute’s
founding director Kayhan Dörtlük in late 2015. Now
called the Koç University Suna & İnan Kıraç Research
Center for Mediterranean Civilizations, the center is
currently managed by Professor Oğuz Tekin. ■

KOÇ ÜNIVERSITESI ÖĞRETIM ÜYESI ERDEM YÖRÜK AVRUPA’DAN
1,5 MILYON AVRO DEĞERINDE ARAŞTIRMA DESTEĞI KAZANDI

Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council ERC), Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Erdem Yörük’ün yürüttüğü, “Refah Devletinin Yeni
Siyaseti: Yükselen Ekonomilerde Yeni Bir Refah Devleti
Rejimine Doğru” adlı projeyi destekleme kararı aldı. Erdem
Yörük, projesiyle ERC’den 1,5 milyon avroluk “Başlangıç
Fonu" almaya hak kazandı. Bugüne kadar Türkiye’de
ERC’den destek alan 16 projenin 9’u Koç Üniversitesi öğretim
üyelerine ait. Bu 16 proje arasında sosyal bilimler alanında
desteğe layık görülen dört projenin üçü yine Koç Üniversitesi
öğretim üyelerinin imzasını taşıyor. Erdem Yörük tarafından
yürütülen proje, Türkiye’den sosyoloji alanında ERC Fonu
alan ilk proje oldu. ■
KOÇ UNIVERSITY FACULTY MEMBER ERDEM YÖRÜK RECEIVES ERC
GRANT WORTH €1.5 MILLION

The European Research Council (ERC) has decided to award
Asst. Prof. Erdem Yörük of Koç University’s Sociology
Department with a Starting Grant worth
€1.5 million for his project “The New Politics of Welfare:
Towards a new Welfare State Regime in Emerging Markets”.
To date, 9 out of 16 ERC grants awarded to Turkey belong to
Koç University faculty. Of these, three of the four ERC grants
awarded to researchers in the social sciences are again Koç
University faculty members. Erdem Yörük’s research project
is the first ERC Grant awarded in the field of sociology in
Turkey. ■

Bugüne kadar ERC desteğine hak kazanan Koç
Üniversitesi öğretim üyeleri:

Koç University faculty who have been awarded ERC
grants are:
Kerem Pekkan,
Makina Mühendisliği
Mechanical Engineering
Özgür Barış Akan,
Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği Electrical
and Electronics
Engineering
Hakan Ürey, Elektrik
ve Elektronik
Mühendisliği Electrical
and Electronics
Engineering
Cory Dunn, Moleküler
Biyoloji ve Genetik
Molecular Biology and
Genetics

Sedat Nizamoğlu,
Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği Electrical
and Electronics
Engineering
Elif Nur Fırat Karalar,
Moleküler Biyoloji
ve Genetik Molecular
Biology and Genetics
E. Erdem Kabadayı,
Tarih History
Alp Atakan, Ekonomi
Economics
Erdem Yörük, Sosyoloji
Sociology

educatıon

KOÇ ÜNIVERSITESINDE “BUZLANMAYI GECIKTIREN
ASFALT”

Her yıl binlerce insanın hayatını kaybettiği veya
yaralandığı trafik kazalarına sebep olan buzlanmayı
engellemek için yola çıkan Koç Üniversitesi
araştırmacıları, “buzlanmayı geciktiren asfalt”
geliştirmeyi başardı. Koç Üniversitesi Tüpraş
Enerji Merkezinde (KUTEM) Doç. Dr. Seda Kızılel
önderliğindeki araştırma ekibinin geliştirdiği yeni
asfalt sayesinde, kış aylarında buzlanmaya karşı
tuzlama yöntemine gerek kalmayacak. Buzlanmayı
engellediği belirtilen yeni bileşimin, test ve
araştırma aşamalarının tamamlanmasının ardından
karayollarında kullanılmaya başlanması amaçlanıyor.
Araştırma, Industrial & Engineering Chemistry Research
dergisinde yayınlandı. Araştırmacılar, dergiye
verdikleri demeçte, asfaltın trafik kazalarını azaltma
potansiyelinin yanı sıra sunduğu avantajları şöyle
açıkladı: Tuz, yağmurda ve yoğun araç geçişlerinde
kolaylıkla yolda eriyebilir. Çok miktarda kullanılması
ekonomik değil, asfalta zarar veriyor, yaşayan
organizmalara ve çevreye de olumsuz etkisi oluyor.
Geliştirdiğimiz yeni bitümen bileşimi hem daha ekonomik
ve daha güvenli hem de çevreye daha az zararlı. ■
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“ANTI-ICING ASPHALT” DEVELOPED BY KOÇ UNIVERSITY

Accumulation of ice on the road surfaces causes
thousands of accidents each year, resulting in injuries
and fatalities. Koç University researchers have
succeeded in developing “anti-icing asphalt”. Led by
Assoc. Professor Seda Kızılel at the Koç University
Tüpraş Energy Center (KUTEM), the researchers have
developed a new type of asphalt that may make the
use of salt during winter months redundant. Once
research and testing phases are completed, this new
bitumen could be applied on the roads.
The article titled “Gelation-Stabilized Functional
Composite-Modified Bitumen for Anti-icing Purposes”
was published in the Industrial & Engineering Chemistry
Research journal. The research team explained that this
asphalt, in addition to its potential to reduce traffic
accidents, has other benefits: Salt can be easily removed
by rain or automobiles and requires frequent application
on roads. Anti-icing agents compromise the mechanical
properties of asphalt and have a negative impact on living
organisms and the environment when used in large amounts.
The new bitumen that we developed is more economic, safer
and also has less impact on the environment. ■

I

32

| koç üniversitesi | koç un vers ty
I

eğitim

I

ROYAL SOCIETY’DEN ELIF NUR FIRAT-KARALAR’A ARAŞTIRMA
ÖDÜLÜ

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Yrd. Doç. Dr.
Elif Nur Fırat Karalar, İngiltere Bilimler Akademisi Royal
Society’nin “Newton Advanced Fellowship” araştırma
ödülünü almaya hak kazandı. Dr. Fırat Karalar’ın 108.000
sterlin ile desteklenen “Sentrozom duplikasyonunun
sentriyolar satelitler tarafından nasıl kontrol edildiğinin
moleküler mekanizmasının belirlenmesi” adlı projesinin,
tamamlandığında, genetik hastalıklar ve kansere sebep
olan moleküler bozuklukların belirlenmesine katkıda
bulunacağı düşünülüyor. ■
ROYAL SOCIETY FELLOWSHIP AWARDED TO DR. ELIF NUR FIRATKARALAR

Dr. Elif Nur Fırat-Karalar of Koç University’s Department
of Molecular Biology and Genetics has been awarded with
the prestigious Royal Society Newton Advanced Fellowship.
Her research project, titled “Dissecting the role of centriolar
satellites in spatiotemporal regulation of centriole
duplication” has been supported with a £108,000 grant, and
once completed, will lead to a better understanding of the
underlying cellular causes of human genetic diseases and
cancer. ■

2016 BILIM VE ARAŞTIRMA ÖDÜLLERI

2016’da Koç Üniversitesi öğretim üyeleri;
8’i Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı
Genç Bilim İnsanı Ödülü (TÜBA GEBİP),
8’i Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları
Programı Ödülü (BAGEP), 5’i de çeşitli ulusal
ve uluslararası özel araştırma ödülü olmak
üzere, toplam 21 ayrı ödül kazandılar. ■
2016 SCIENCE AND RESEARCH AWARDS

Various research projects by Koç University
faculty were recognized with 21 awards in 2016.
These consist of 8 Outstanding Achievement
Awards for Young Scientists by the Turkish
Academy of Sciences (TÜBA GEBİP), 8 Young
Scientist Awards by the Science Academy
(BAGEP), and 5 other national and international
research awards. ■
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BILIM AKADEMISI GENÇ
BILIM İNSANI ÖDÜLÜ
(BAGEP)
SCIENCE ACADEMY YOUNG
SCIENTIST AWARDS (BAGEP)

Selim Erdem Aytaç,
Uluslararası İlişkiler
International Affairs
Özgür Birer, Kimya
Chemistry
Ayşegül Buğra, Hukuk
Law
Barış Coşkunüzer,
Matematik Mathematics
Menderes Işkın, Fizik
Physics
Sarp Kaya, Kimya
Chemistry
Aşkın Kocabaş, Fizik
Physics
Alptekin Küpçü,
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering

TÜBİTAK TEŞVIK ÖDÜLÜ
TÜBİTAK – INCENTIVE AWARD

TÜBA GEBİP ÖDÜLÜ
TÜBA GEBİP AWARDS

İlke Öztekin Gillam,
Psikoloji Psychology

Şener Aktürk,
Uluslararası İlişkiler
International Affairs

BILIM KAHRAMANLARI
DERNEĞI 2016 GENÇ BILIM
İNSANI ÖDÜLÜ
SCIENCE HEROES SOCIETY
– YOUNG SCIENTIST AWARD
2016

Cory David Dunn,
Moleküler Biyoloji ve
Genetik Molecular Biology
and Genetics

Sinem Çöleri Ergen,
Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği Electrical
and Electronics Engineering

FABED ESER TÜMEN ÜSTÜN
BAŞARI ÖDÜLÜ
FABED ESER TÜMEN
OUTSTANDING ACHIEVEMENT
AWARD

Seda Keskin Avcı, Kimya
ve Biyoloji Mühendisliği
Chemical and Biological
Engineering

İlke Öztekin Gillam,
Psikoloji Psychology
Mehmet Gönen, Endüstri
Mühendisliği Industrial
Engineering
Elif Nur Fırat Karalar,
Moleküler Biyoloji ve
Genetik Molecular Biology
and Genetics
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AMERICAN PSYCHOLOGICAL
ASSOCIATION (APA) URSULA
GIELEN GLOBAL PSYCHOLOGY
KITAP ÖDÜLÜ
AMERICAN PSYCHOLOGICAL
ASSOCIATION (APA) URSULA
GIELEN GLOBAL PSYCHOLOGY
BOOK AWARD

Zeynep Aycan, Psikoloji
Psychology

İNGILIZ KRALIYET BILIMLER
AKADEMISI NEWTON
ADVANCED FELLOWSHIP
ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ
ROYAL SOCIETY NEWTON
ADVANCED FELLOWSHIP

Elif Nur Fırat Karalar,
Moleküler Biyoloji ve
Genetik Molecular Biology
and Genetics

Sarp Kaya, Kimya
Chemistry
Nathan Lack, Farmakoloji
Pharmacology
Alper Uzun, Kimya ve
Biyoloji Mühendisliği
Chemical and Biological
Engineering

2010'DAN BUGÜNE KOÇ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI (KÜY)

KOÇ UNIVERSITY PRESS (KUP) SINCE 2010

2010 yılında kurulan Koç Üniversitesi Yayınları
(KÜY), 2016’da yayımını ya da yeniden basımını
yaptığı 41 kitap ile birlikte, bu zamana kadarki
toplam yayın sayısını 113’e çıkardı. KÜY, 2017 yılında
da beşerî bilimler, sanat, edebiyat, sosyal bilimler, fen,
tıp, idari bilimler ve teknoloji konulu toplam 60 yeni
kitap yayımlamaya hazırlanıyor. Koç Üniversitesi
Yayınları, bilimin her alanında geniş bir okuyucu
kitlesine hitap eden yüksek nitelikli yayınlarıyla
Türkiye’nin kültürel hayatına katkıda bulunmayı
amaçlıyor.

First founded in 2010, Koç University Press (KUP)
published a total of 41 titles (including reprints) in
2016, raising the total number of its titles to 113. In
2017, KUP will be publishing a further 60 titles in the
humanities, the arts, literature, social sciences, natural
sciences, medicine, business, and technology. The aim
of the publishing house is to contribute to science and
scholarship through the publication of new research
and to publish state-of-the-art books in all fields of
science that are accessible for a wider audience, thus
contributing to the cultural life of Turkey.

Yayınlarını geçen yıldan itibaren Amazon üzerinden
de satmaya başlayan KÜY, aynı zamanda dünyanın
tanınmış grafik tasarımcılarıyla çalışarak yayınlarına
yeni bir boyut kazandırdı. ■

KUP began making its titles available on Amazon last
year, and working with leading graphic designers from
around the globe it has also brought a new approach to
academic publishing. ■
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Türkiye’de Bireysel Bağışçılık
ve Hayırseverlik Mercek Altında
Individual Giving and Philanthropy in Turkey
Under the Magnifying Glass
Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve
Yrd. Doç. Dr. Selim Erdem Aytaç liderliğinde, Koç Üniversitesi Saha Araştırmaları Merkezi
tarafından yürütülen “Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Araştırması” Türkiye
Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) tarafından Eylül 2016 tarihinde yayınlandı.■

In September 2016, the Third Sector Foundation of Turkey (TÜSEV) published a report titled
“Individual Giving and Philanthropy in Turkey”, which is the result of research carried out by
the Koç University Field Studies Center under the leadership of Prof. Ali Çarkoglu and Assoc.
Prof. Selim Erdem Aytaç from Koç University. ■
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41,9
11,8
8,4

şehit ve gazi
ailelerine yardım
famIlIes of martyrs
and veterans

9,1

eğitim
educatIon

çocuk ve gençlere
yardım
helpIng chIldren and
young

zekat
zakat

41,1
akrabalar
relatIves

18,6
diğer kişilere
others In need

0,9

sanat, kültür
ve tarihi koruma
art, culture and
hIstorIc preservatIon

1,1

mültecilere
yardım
helpIng refugees

1,2

çevreyi
koruma
envIronmental
protectIon

en az tercih edilen alanlar
least prefered areas
(%)

16,7

0,4

kurumlara
organIzatIons

0,9

komşulara
neIghbors

amatör sporlar
amateur sports

12,9
hayvan bakımı
ve koruma
anImal care
and protectIon

2
zorunlu bağışlara
oblIgatory gIvIng

türkiye’de bireysel bağışçılık ve hayırseverlik mercek altında

BAĞIŞÇILIK KÜLTÜRÜNDE 10 YIL İÇINDEKI
DEĞIŞIKLIKLER

TÜSEV’in 2006 yılında yayınlanmış olan
“Türkiye’de Hayırseverlik: Vatandaşlar,
Vakıflar ve Sosyal Adalet” isimli raporunda
yer alan verileri güncelleyerek aradan geçen 10
yılda meydana gelen değişimi gözler önünde
serdiği yeni araştırma raporu, Türkiye’de
bağışçılığın mevcut durumu ve gelişimine dair
önemli bulgular ortaya koyuyor. ■
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doğrudan kendiniz mi yoksa ilgili bir kuruluşa bağış yaparak
mı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı tercih ederdiniz?
would you prefer gıvıng to those ın need dırectly
or through an organızatıon?
(%)

1

ilgili kuruluşlara bağış yoluyla through an organIzatIon

12

20

10
87
2004 2015

CHANGES IN THE CULTURE OF GIVING IN THE LAST
DECADE

The new report presents important findings as
to the evolution and current state of giving in
Turkey, revealing changes that occurred over
the last decade and updating TÜSEV’s previous
report of 2006 titled “Philanthropy in Turkey:
Citizens, Foundations, and Pursuit of Social
Justice”. ■

87

88

doğrudan kendim dIrectly

daha iyi bir toplum için mevcut sorunların
çözümünde stk'lar ne kadar etkili olabilir?
to what extent do you thınk csos can have an
ınfluence ın addressıng exıstıng problems towards
creatıng a better socıety?
(%)

geçtiğimiz bir yıl içerisinde akraba, komşu ya da
herhangi bir diğer ihtiyaç sahibine doğrudan yiyecek,
giyecek, yakacak veya para yardımı yaptınız mı?
over the past years have you donated dırectly to a relatıve,
neıghbour or any other person ın need, ın cash or any other
way such as food, clothıng, fuel etc.
(%)
evet yes

evet yes

44

34

2004

çok etkisi olabilir
very InfluentIal

2015
2004 2015

10
7
etkisi olabilir
InfluentIal

54

56
hayır no

41
ne olabilir ne olamaz
neIther InfluentIal nor not InfluentIal

23
31
etkisi olamaz
not InfluentIal

9
14
hiçbir etkisi olamaz
not InfluentIal at all

4
5

ORTAK YOL HARITASI İÇIN İPUÇLARI

Rapor, Türkiye’de mevcut hayırseverlik kültürünün
gelişerek stratejik bağışçılığa dönüşebilmesi için
bağışçılar ve sivil toplum kuruluşları tarafından
atılabilecek adımlar hakkında da fikir veriyor;
Türkiye’de bağışçılık kültürünün gelişmesi için
çalışan kişi ve kuruluşların ortak bir yol haritası
oluşturabilmesi için önemli bir fırsat sunuyor. ■
POINTING TOWARDS A COMMON ROADMAP

The report also provides valuable suggestions as to the
steps that donors and CSOs need to take in order to
transform Turkey’s current culture of charity into more
strategic giving, indicating important opportunities
for a common roadmap for both individuals and
organizations working to develop the culture of
charitable giving in Turkey. ■

66
hayır no
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ÇARPICI VE DÜŞÜNDÜRÜCÜ BULGULAR

STRIKING AND THOUGHT-PROVOKING FINDINGS

Araştırmacılar, Türkiye’nin 68 ilinden 2.495 kişinin
katılımıyla yürütmüş oldukları saha çalışmasında
elde ettikleri bulgulardan hareketle, 2015 yılı
itibariyle Türkiye’de hayırseverlik faaliyetleri açısından
olumlu bir tabloyla karşılaştığımızı söylemek mümkün
değildir, diyorlar. Araştırmada öne çıkan bulgulardan
bazıları özetle şöyle:

The researchers, who conducted the fieldwork in
68 provinces across Turkey and interviewed 2,495
respondents, concluded that, As of 2015, it can’t be said
that Turkey presents a positive picture for charitable giving.
Some highlights from the report are listed below:

Vatandaşların çok büyük bir kısmı yardımlarını
ihtiyaç sahiplerine herhangi bir kuruluş aracılığıyla
değil, doğrudan kendileri ulaştırmayı tercih
ediyorlar. ■
Son bir yıl içerisinde doğrudan akraba, komşu
ya da diğer ihtiyaç sahiplerine maddi yardımda (nakit
para, yiyecek, giyecek, yakacak, vb.) bulunduğunu
belirtenlerin oranı %34. Aynı oran 2004 yılında
%44 idi. ■
Son bir yıl içerisinde dini vecibelerle ilgili
yardımlarda [fitre (%68), zekât (%28) ve kurban
kesimi (%43)] bulunanların oranı 2004 yılına kıyasla
tüm seçenekler için 7 ile 12 puan arasında düşüş
gösterdi. ■
Son bir yıl içerisinde herhangi bir gönüllü katılıma
yönelik kuruluşa (dernek, vakıf, hayır işleri yapan
kuruluşlar, sendika, spor kulübü vb.) aidat ödeme
dışında bağış yaptığını belirtenlerin oranı 2015 yılı
için sadece %13. Bu oran 2004’te %18 düzeyindeydi. ■
Son bir yıl içerisinde kişilerin yaptıkları tüm
yardım ve bağışların tahmini mali değeri göz
önüne alındığında, ortalama bir kişi toplam 228 TL
değerinde yardım ve bağış yapmış gözüküyor. ■
Hayırseverlik kavramı büyük oranda ihtiyaç
sahiplerine maddi yardımda bulunmak olarak
algılanıyor. ■

The great majority of individuals prefer giving directly
to those in need instead of making their donations
through an CSO. ■
The proportion of respondents who reported having
made direct material donations (of cash, food, coal,
clothing, etc.) to relatives, neighbors or others in
need over the past year is 34%. In 2004 this figure was
44%. ■
The proportion of respondents who reported making
donations related to religious obligations during the
previous year [sadaqa (68%), zakat (28%), sacrificing
practice (43%)] dropped by 7 to 12 points in 2015
compared to 2004. ■
The proportion of respondents who said that they had
made some donations other than membership fees to
any voluntary organization (association, foundation,
charity, unions, sports clubs, etc.) was 13% in 2015.
However, this figure was about 18% in 2004. ■
Considering the total financial value of all donations
(direct giving and giving through an organization)
made over the past year, the average per capita giving
in Turkey is estimated to be about TL 228. ■
The concept of philanthropy is mostly perceived as
making material donations to those in need. ■
Interpersonal trust in Turkey is quite low; only one
person out of ten believes that most people can be
trusted. ■

Türkiye’de kişiler arası güven oldukça düşük; her
on kişiden sadece biri çoğu insanın güvenilebilir
olduğunu düşünüyor. ■

Araştırma raporunun tam metni:
http://www.tusev.org.tr/usrfiles/files/turkiyede_bireysel_bagiscilik_ve_hayirseverlik.pdf
Full text of the report:
http://www.tusev.org.tr/usrfiles/images/belgeler/Individual_Giving_and_Philanthropy_in_Turkey.pdf
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Eğitim Projeleri
vehbi koç foundatıon

Education Projects

Model Okul
Hazırlık Çalışmaları
Preparations
for the Model School

Öğrenme ortamlarının yeniden
düşünülmesine ve tasarlanmasına
odaklanan “Model Okul” projesi,
Beykoz Ziya Ünsel Ortaokulunda vücut bulmaya
hazırlanıyor. 2010 yılı sonunda başlanan araştırma, paylaşım,
hazırlık ve tasarım sürecinin ardından projenin hayata
geçişi, eğitim sistemindeki değişiklikler ve bürokratik
süreçler nedeniyle ertelenmişti. Buna karşın, yönetici ve
öğretmenlerle yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
Bu yıl okulun öğretmenlerine yönelik iki eğitim
programı yürütüldü. İlki 22-23 Haziran 2016 tarihlerinde
Rahmi M. Koç Müzesi ve Sadberk Hanım Müzesinde
gerçekleştirildi. Öğretmenler için 5. kez düzenlenen eğitim,
farklı eğitim materyalleri ile farklı ortamlarda öğrenmenin
gerçekleşebileceğini deneyimletmeyi amaçladı. 6-7 Eylül
tarihlerinde ise oyun tabanlı öğrenme prensipleri ve zekâ
oyunlarının ders materyalleri ile paralel kullanılması
konusunda sertifika eğitimi gerçekleştirildi. ■

The Model School project that
focuses on reimagining and
redesigning learning environments
will soon come to life in the
Beykoz Ziya Ünsel Middle School.
The project’s research, sharing,
preparation and design process
started in late 2010 but the opening
was delayed due to changes in the
educational system and bureaucratic
processes. However, preparatory
activities with administrators
and educators have continued
seamlessly.
This year two training programs
were offered to teachers at the
school. The first program was
held on 22-23 June 2016 at the
Rahmi M. Koç Museum and at the
Sadberk Hanım Museum. The fifth
teachers’ training program aimed to
demonstrate the learning experience
with the use of different teaching
materials in different environments.
The other activity was a certification
training program that took place
on 6–7 September and focused on
game-based learning such as the use
of brain teasers as part of classroom
material. ■
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17 Okul Projesinde
Başarılı Öğrencilere
Burs Desteği
17 Schools Project
Scholarships for
Successful Students

1998 yılında Vehbi Koç Vakfı tarafından Cumhuriyet’in 75. yılı
vesilesiyle ve sekiz yıllık eğitime destek vermek amacıyla Anadolu’nun
çeşitli illerinde inşa edilip Millî Eğitim Bakanlığına devredilen 13
ilkokul ve ortaokulu kapsayan, sonrasında ilave yaptırılan 4 okulla
birlikte "17 Okul Projesi" olarak anılmaya başlanan proje, okullara
yapılan yıllık maddi katkı ve bu okullardan ilk 3’te mezun olan
öğrencilere verilen burs desteği ile sürdürülüyor. 2000 senesinden
bu yana her sene olduğu gibi 2016 yılında da 17 okulun her birinden
ilk 3’te mezun olan toplam 51 öğrenciye lise eğitimlerine devam
edebilmeleri için maddi destek sağlandı. 2000-2016 seneleri arasında
Koç İlk ve Ortaokulunu dereceyle bitiren mezunlara toplam
2.532 adet burs desteği verildi. ■

Soma
Yeraltı Eğitim Ocağı
Projesi
Soma
Underground
Training Pit
Project

Vehbi Koç Vakfı, Demir Export
ve Celal Bayar Üniversitesinin iş
birliğiyle 2015 yılında açılan Soma
Yeraltı Eğitim Ocağı, ülkemiz
madencilik sektörünün dünyadaki
gelişmelere ayak uydurabilmesi
için, modern teknolojileri bilen ve
bunları doğru kullanabilen teknik
insan gücünün yetiştirilmesine
katkı sağlamaya devam ediyor. Proje
çerçevesinde, Celal Bayar Üniversitesi
Soma Meslek Yüksekokulunun
Maden Teknolojisi, İş Sağlığı ve
Güvenliği, Makine ve Elektrik
bölümlerindeki öğrencilerin,
gerçek bir maden ocağında bulunan
ekipmanları kullanarak daha etkili bir
eğitim almaları sağlanıyor. ■

The Vehbi Koç Foundation launched this
project in 1998 on the occasion of the
Republic’s 75th anniversary and the 8-year
primary education system. Initially, 13
elementary and middle schools were built
in provinces across Anatolia and handed
over to the Ministry of Education. With the
addition of four schools later on, the project
came to be known as the “17 Schools”
project. Since 2000, the Foundation
provides annual financial support to these
schools as well as scholarships to each of
their top 3 students each year to help them
continue into high school. 51 students
received these scholarships in 2016, bringing
the total number in the 2000–2016 period
to 2,532 scholarships. ■

The Soma Underground Training Pit
opened in 2015 in collaboration with
Vehbi Koç Foundation, Celal Bayar
University, and Demir Export with
the objective of ensuring that the
Turkish mining industry keeps up with
global trends, continues to support
the training of a technical workforce
knowledgeable about and able to use
these modern technologies. Within
the scope of this project, students
studying at the Celal Bayar University
Soma Vocational College’s Mining
Technology, Occupational Health and
Safety, and Mechanical and Electrical
Departments receive hands-on training
using the equipment found in a real
mine pit. ■
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Ege’nin Kadın Balıkçıları Projesi
Fisherwomen of the Aegean Project

2013 yılında başlatılan ve Türkiye’de kadın balıkçıların
ihtiyaçlarının belirlenmesi, kadın ve aile balıkçılığının
devamlılığının sağlanması, kadın balıkçılara ilişkin
farkındalığın artırılması amaçlarıyla yoluna devam
eden Ege’nin Kadın Balıkçıları projesi, 2016 yılında da
UNDP Türkiye, GEF-SGP Comdex Programı ve Vehbi
Koç Vakfının desteğiyle sürdürüldü.

The Fisherwomen of the Aegean Project, launched
in 2013 with the aim of identifying the needs of
fisherwomen in Turkey, ensuring sustainability of both
fisherwomen and fishing families, and raising awareness
of fisherwomen, continued in 2016 with the support
of UNDP Turkey, GEF-SGP Comdex Program, and the
Vehbi Koç Foundation.

Bu yılın öne çıkan etkinliklerinden biri; Bozburun,
Karaköy ve çevre köylerindeki kadın balıkçılara
verilen “Liderlik ve Örgütlenme: Seçenekler
Yaratmak” eğitimiydi. Kadın balıkçıları sosyal ve
ekonomik bağımsızlık için bir arada hareket etmek
konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan eğitimin
ardından, bu konuda Türkiye'de örnek gösterilen
iki kadın kooperatifi olan Biga ve Karabiga Kadın
Kooperatiflerine bir gezi düzenlendi. Birlikte hareket
ederek bugüne kadar pek çok başarılı işe imza atmış
olan Bigalı ve Karabigalı kadınlar, tecrübelerini kadın
balıkçılar ile paylaştı. ■

Highlights of the year included a training program titled
“Leadership and Organization: Creating Options” that
was delivered to fisherwomen in Bozburun, Karaköy
and neighboring villages, informing them about
the importance of acting collectively for social and
economic independence. This was followed by a trip to
the Biga and Karabiga Women’s Cooperatives, two best
practice examples for women’s cooperatives in Turkey.
The women of Biga and Karabiga, who have achieved
outstanding success by acting collectively, shared their
experiences with the fisherwomen. ■
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TEGV Eğitim Parkları
TEGV Educational Parks

1995 yılından
bu yana Türkiye
çapında 2
milyonun üzerinde
çocuğa gönüllü
eğitim desteği veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına
(TEGV) bağlı Ankara, Antalya ve Şanlıurfa Eğitim
Parklarının kuruluş ve idari giderleri, Vehbi Koç Vakfı
tarafından karşılanmaya devam ediyor.
Çok yönlü bir eğitim desteği için gereken altyapıya sahip
Eğitim Parklarının aktif öğrenme mekânlarında, katılımcı
ve oyuna dayalı eğitim faaliyetleri aracılığıyla 6-16 yaş
grubu çocukların yaşam becerileri, kişisel ve zihinsel
gelişimleri destekleniyor. Ankara, Antalya ve Şanlıurfa
TEGV Eğitim Parklarında bugüne kadar toplam 120.000’i
aşkın çocuğa okul dışı eğitim desteği verildi. ■

The Educational Volunteers Foundation of Turkey (TEGV)
has provided voluntary education support for more than
two million children across Turkey since its inception in
1995, and the Vehbi Koç Foundation continues to cover the
start-up and administrative costs of the Educational Parks in
Ankara, Antalya and Şanlıurfa.
The Educational Parks provide multipurpose educational
support in an active learning environment with engaging,
play-based learning activities that build life skills and
support the personal and intellectual development
of children in the 6-16 age group. So far, over 120,000
children in total have benefited from the extra-curricular
educational support at TEGV’s Ankara, Antalya and Şanlıurfa
Educational Parks. ■

ŞANLIURFA SEVGI-ERDOĞAN GÖNÜL
PARKI

ŞANLIURFA SEVGI-ERDOĞAN GÖNÜL
EDUCATIONAL PARK

ANTALYA SUNA & İNAN KIRAÇ
EĞITIM PARKI

2015-2016 etkinlik yılında
toplam 114 gönüllünün desteği
ile düzenlenen 468 eğitim
etkinliğinde toplam 4.266
çocuğa ulaşıldı. Düzenli etkinlik
programının dışında, bu yıl 31
Mart tarihinde Turgut Özal
Parkı’ndaki Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi Çocuk Kütüphanesinde
120 çocukla Okuma Şenliği
gerçekleştirildi. 30 ve 31 Mayıs
tarihlerinde, Mehmet Akif
Ortaokulunda 6., 7. ve 8. sınıflarda
okuyan 310 öğrenciye kariyer
eğitimi verildi. ■

During the 2015–2016 event
calendar, a total of 4,266 children
benefitted from 468 educational
events with the support of 114
volunteers. Next to the regular
program, a Reading Festival
was organized in the Şanlıurfa
Metropolitan Municipality Children’s
Library located in the Turgut
Özal Park on 31 March with the
participation of 120 children. On 30
and 31 May, 310 students from the 6,
7, and 8th grades of the Mehmet Akif
Elementary School participated in
career training. ■

2015-2016 etkinlik yılında toplam
557 gönüllünün desteği ile
düzenlenen 544 eğitim etkinliğinde
toplam 6.817 çocuğa ulaşıldı.
Düzenli etkinlik programının
dışında, bu yıl 4 ve 5 Ocak, 27 Mayıs
ve 24 Haziran tarihlerinde Suna &
İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri
Araştırma Merkezi (AKMED)
ve Kaleiçi Müzesine geziler
düzenlendi. 6-14 Ocak ve 24 Mayıs
günlerinde “Düşler Atölyesi” sergisi
düzenlendi. ■
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Anadolu Okuyor
Anatolia is Reading

ANKARA SEMAHAT – DR. NÜSRET ARSEL
EĞITIM PARKI

2015-2016 etkinlik yılında toplam 316
gönüllünün desteği ile düzenlenen 654
eğitim etkinliğinde toplam 5.708 çocuğa
ulaşıldı. Düzenli etkinlik programının
dışında, bu yıl çocuklarla Ankara
Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine
bir ziyaret düzenlendi, denizaltı canlıları
incelendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı, “Her Çocuk Güneştir”
sloganıyla 150 çocuk ve 100 gönüllünün
katılımıyla coşku içinde kutlandı. 25
Nisan 2016 tarihinde ise Çankaya Evciler
ve Yayla Köyü'nde, Çankaya Belediyesi iş
birliğiyle Ankara Eğitim Parkı gönüllüleri
tarafından çocuklara "Oyunlarla Çocuk
Hakları" sunumu yapıldı. ■

ANTALYA SUNA & İNAN KIRAÇ
EDUCATIONAL PARK

During the 2015 - 2016 event
calendar, a total of 6,817 children
benefitted from 544 educational
events with the support of 557
volunteers. Next to the regular
program, trips were organized to
the Suna & İnan Kıraç Research
Center for Mediterranean
Civilizations (AKMED) and Kaleiçi
Museum on 4-5 January, 27 May,
and 24 June this year. “Atelier of
Dreams” exhibitions were held on
6–14 January, and 24 May. Şanlıurfa
Sevgi-Erdoğan Gönül Parkı. ■

ANKARA SEMAHAT – DR. NÜSRET ARSEL
EDUCATIONAL PARK

During the 2015 - 2016 event calendar,
a total of 5,708 children benefitted from
654 educational events with the support
of 316 volunteers. Next to the regular
program, a visit to the Ankara University
Veterinary School was organized for the
children to observe sea animals. The April
23 National Sovereignty and Children’s
Day was celebrated with the slogan “Every
Child is a Sun” with the participation
of 150 children and 100 volunteers.
On 25 April volunteers of the Ankara
Educational Park gave a presentation titled
“Children’s Rights with Plays” for children
in the Çankaya Evciler and Yayla villages in
cooperation with Çankaya Municipality. ■

Vehbi Koç Vakfı, Türkiye çapında
birçok okuldan gelen kitap talebini
yanıtsız bırakmamak amacıyla
2011 yılı itibariyle “Anadolu
Okuyor” ismiyle başlatmış olduğu
projeyi bu yıl da sürdürdü. Proje
kapsamında her yıl bir ilin orta
dereceli okullarının kitaplıklarına,
100 temel eser içerisinden okul
seviyesine göre seçilen 20 kitaplık
setler ulaştırılıyor. Daha önce
Hakkâri, Van, Şırnak, Ağrı ve Muş
illerindeki okullara gönderilen
kitap setleri, 2016’da Bitlis’teki
168 ilk ve orta dereceli okula ve 50
liseye gönderildi. Anadolu Okuyor
projesi kapsamında bugüne kadar
6 ilde 1.480 okula ulaşılmış oldu. ■

The "Anatolia is Reading" project,
launched by the Vehbi Koç
Foundation in 2011 in response to
the great demand for books from
numerous schools across Turkey, was
continued also this year. Each year
sets of 20 books are selected from a
list of top 100 recommended classics
and donated to the libraries of all
middle schools and high schools in
the chosen province of that year.
Following previous donations to
schools in the Hakkari, Van, Şırnak,
Ağrı, Muş provinces, this year
the book sets were delivered to
168 elementary and middle schools
and 50 high schools in Bitlis. To
date, a total of 1,480 schools in 6
provinces have received book sets
as part of the Anatolia is Reading
project. ■
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2016 BAGEP Ödülleri
2016 BAGEP Awards
En iyi genç akademisyenlerin belirlenmesi,
ödüllendirilmesi ve yeni araştırmalar için desteklenmesi
amacıyla 2013 yılında başlatılan Bilim Akademisi
Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) bu
yıl dördüncü kez gerçekleştirildi. Kamu fonlarından
yararlanmadan, sadece bağışçı desteğiyle sürdürülen bu
ödül programı, 2013 yılından bu yana Vehbi Koç Vakfı
tarafından da düzenli olarak destekleniyor.
2016 yılında, her biri iki yıl süreyle yılda 10.000 TL
değerinde, 44 araştırma ödülü dağıtıldı. Ayrıca, Bilim
Akademisi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
arasında yapılan yeni bir protokol ile 2016 yılından
itibaren her yıl tıp alanında verilen ödüllerden birine
“ÇYDD Türkân Saylan Bilim Ödülü” eklenecek. ■

eğitim

Ashoka – Mülteciler i̇çin
Yenilikçi Çözümler Konferansı
Ashoka – Innovative Solutions
for Refugees Conference
Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimci ağı Ashoka’nın
mülteciler ve göç konusundaki küresel çalışmalarının
Türkiye’deki başlangıcı olan Mülteciler için Yenilikçi
Çözümler Konferansı, 14 Haziran’da Koç Üniversitesi
Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezinde yapıldı.
Mülteci entegrasyonu konusunda birbirinden çok farklı
alanlardaki yenilikçi çözümlerin paylaşıldığı etkinlik, bu
konuda çalışmak isteyenler için ilham kaynağı olurken,
sosyal girişimciler arasında iş birliği fırsatlarına da kapı
araladı.
Konferans, Vehbi Koç Vakfının yanı sıra BMW Vakfı,
Amerikan Konsolosluğu, Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası desteğiyle ve Building Markets, Endeavor Türkiye,
C@rma, Mirekoç ve Techfugees Network ortaklığıyla
gerçekleştirildi. ■

Ashoka, an NGO that operates the largest worldwide
network of social entrepreneurs, organized a conference
at the Koç University Research Center for Anatolian
Civilizations on 14 June 2016, titled “Innovative Solutions
for Refugees” that marked the start of its global migration
and refugee-related activities in Turkey. The event provided
a platform to showcase innovative solutions in diverse areas
of refugee integration, inspiring those interested in working
in this field, and offering social entrepreneurs partnership
opportunities.
The Young Scientist Awards (BAGEP), launched in
2013 by the Science Academy with the objective of
identifying and recognizing the best young scholars and
encouraging them for new research, were presented
for the fourth time. The awards are granted as part of a
donor-supported program instead of public funding and
are supported by the Vehbi Koç Foundation since the
program’s inception.
Each of the 44 research awards distributed in 2016
provide an annual grant of TL 10,000 over a two-year
period. A new protocol between the Science Academy
and the Association for Supporting Contemporary Life
(ÇYDD) secures one more award in the field of medicine
as of 2016, the “ÇYDD Türkan Saylan Science Award”. ■

The conference was organized with the support of Vehbi
Koç Foundation, BMW Foundation, the US Consulate
in Istanbul, European Bank for Reconstruction and
Development, and in partnership with Building Markets,
Endeavor Turkey, C@rma, Mirekoç, and the Techfugees
Network. ■
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Meslek Lisesi
Memleket Meselesi
Projesi Meslek Lisesi
Koçları Programı
"Vocational Education:
A Crucial Matter for
the Nation Project"
Vocational
High Schools
Coaching Program
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Meslek Lisesi Koçları (MLK) Programı, 2006–2013 yılları arasında Koç Holding,
Millî Eğitim Bakanlığı ve Vehbi Koç Vakfı iş birliğiyle yürütülmüş olan
"Meslek Lisesi Memleket Meselesi" projesinin gönüllü koçluk programı olarak,
Koç Topluluğu şirketleri çalışanlarının bilgi ve deneyimlerini meslek lisesi
öğrencileriyle paylaşmalarına olanak sağlamıştı. Özel sektörün deneyiminin
gönüllülük temelli aktarılmasının en iyi örneklerinden biri olan MLK Programı,
2012 yılında Özel Sektör Gönüllüleri Derneğine (ÖSGD) devredilerek tüm
üye şirketlerin gönüllü çalışanlarının katılabileceği bir program olarak daha da
yaygınlaşması sağlandı. ÖSGD'ye üye olan 53 şirketin katılımıyla 2013’ten bu yana
yaklaşık 1.100 gönüllü; 14 şehirde, 96 okul ve 8.000’e yakın öğrenciye ulaştı.
Bu geniş iş birliği kapsamında, 23 Şubat 2016’da Vehbi Koç Vakfı ev sahipliğinde
“Meslek Lisesi Koçları Programı Okul ve Şirket Buluşması” gerçekleştirildi.
Buluşmaya ÖSGD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erhan Baş, Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şennur Çetin, ÖSGD Koordinatörü
Başak Güçlü ve Meslek Lisesi Koçları programını uygulayan yaklaşık 50 şirketin
temsilcileri ve iş birliği yaptıkları okulların yöneticilerinden oluşan toplam 100
mesleki eğitim lideri katıldı. ■

The Vocational High Schools Coaching Program
is the voluntary coaching part of the “Vocational
Education: A Crucial Matter for the Nation” project,
which was carried out by Koç Holding and Vehbi
Koç Foundation in cooperation with the Ministry of
Education from 2006 to 2013, and enabled Koç Group
employees to share their know-how and experiences
with vocational high school students. Considered one
of the best examples of communicating the private
sector’s experiences on volunteering basis, in 2012 the
program was transferred to the Association of Private
Sector Volunteers (ÖSGD) to expand the reach of the
program with the participation of volunteers from
all member organizations. Since 2013, nearly 1,100

volunteers from 53 ÖSGD member companies have
reached almost 8,000 students in 96 schools in 14
cities.
As part of this wide-scale collaboration, Vehbi Koç
Foundation hosted the “Vocational High Schools Coaching
Program - School and Company Meet Up” on 23 February
2016. A total of 100 vocational education leaders attended
the event. They included ÖSGD President Dr. Erhan Baş,
Vocational and Technical Education General Directorate
Department Head Şennur Çetin, ÖSGD Coordinator Başak
Güçlü, and representatives from nearly 50 organizations
that participated in the Vocational Schools Coaching
Program as well as the administrators of partner schools ■
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Vehbi Koç Vakfı
Eğitim Bursları
Vehbi Koç Foundation
Educational Scholarships

eğitim

I

Vehbi Koç Vakfı, eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla 1969
yılından bugüne kadar toplamda 50 bini aşkın öğrenciye
burs imkânı sağladı. Burs programı kapsamında, mesleki
eğitim, lisans ve asistan bursları dahil, 2014–2015 eğitim
döneminde toplam 6.685, 2015–2016 eğitim döneminde
toplam 6.026 öğrenciye burs desteği sağlanarak yetenekli,
başarılı fakat maddi imkânları yeterli olmayan gençlerin
eğitim süreçlerine katkıda bulunuldu.
2014 yılında başlatılmış olan Bursiyer Temsilciliği
Programı çerçevesinde, gönüllü Vehbi Koç Vakfı
bursiyerleri hem üniversitelerin burs
birimlerine hem de aday bursiyerlere
burs başvuru süreçlerinde destek
olmaya başladı. Daha önce, yine 2014
yılında, burs başvuru süreçlerini daha
şeffaf ve sürdürülebilir bir altyapıya
oturtmak amacıyla faaliyete geçmiş
olan VKV Eğitim Bursları Başvuru
Portalı da iyileştirilmeye devam
ediyor; bursiyerlerle tüm iletişimin
bu portal üzerinden yönetilmesi
amaçlanıyor.
Burs programının ve burs başvuru
süreçlerine ilişkin faaliyetlerin yanı
sıra bursiyerlerin kişisel, mesleki ve
kültürel gelişimlerini desteklemek
için de ayrıca farklı etkinlikler
planlanıyor. ■

Vehbi Koç Vakfı
Mirekoç Bursiyer Programı
Vehbi Koç Foundation
Mirekoç Fellowship Program
2004 yılında Nüfus Göç ve Çevre Vakfı (Stiftung
für Bevölkerung, Migration und Umwelt, BMU)
iş birliğinde kurulmuş olan Koç Üniversitesi Göç
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
(Mirekoç), bugün dünyanın önde gelen göç araştırma
merkezlerinden biri konumundadır. Mirekoç son
yıllarda, güncel göç sorunlarıyla bağlantılı olarak
özellikle Türkiye’yi ilgilendiren boyutlarıyla göç
araştırmalarına odaklanmış durumda.
Vehbi Koç Vakfı 2016 yılında, Mirekoç’un araştırma,
etkinlik ve koordinasyon kapasitesini artırmaya
yönelik olarak, bir bursiyer (fellowship) programı

da içeren destek projesini başlattı. Uluslararası
Göç Örgütünün önderliğinde, Koç Üniversitesi ve
T.C. Dışişleri Bakanlığının işbirliği ile “Migration
Information Research Center” adında göçle ilgili
bir bilgi toplama merkezi kurulacak. Bu amaçla
başlatılan Vehbi Koç Vakfı Mirekoç Bursiyer
Programı yardımıyla; düzensiz göç hareketleri,
sınırlar, mülteci hareketleri ve servis sağlayıcılarla
ilgili araştırmalar yapılacak, veri tabanları ve
haritalandırmalar oluşturulacak. Toplanan verilerin
online platform üzerinden ilgili tüm yerli ve yabancı
paydaşların ve araştırmacıların kullanımına açılması
planlanıyor. ■

The Migration Research Center at Koç University
(Mirekoç) was first established in 2004 in partnership
with BMU, Foundation for Population, Migration,
and Environment (Stiftung für Bevölkerung,
Migration und Umwelt) and has since become one
of the world’s leading migration research centers.
With the escalation of migration in recent years,
Mirekoç has been focusing mainly on Turkey-related
migration issues.

educatıon

Since 1969 Vehbi Koç Foundation has awarded over
50,000 scholarships for equal opportunity in education,
providing scholarships to talented and successful
students of limited financial means. A total of 6,685
students benefited from these scholarships in the
2014-2015 academic year, including vocational
education scholarships, financial aid for undergraduates
and research grants. In the 2015-2016 academic year,
this number totaled 6,026.
The Scholar Representatives Program launched in
2014 is carried out by volunteers from among Vehbi
Koç Foundation scholars to provide assistance to both
candidates and scholarship administration offices
at universities. Meanwhile, the VKV Educational
Scholarships Application Portal, which was launched
the same year to create a transparent and sustainable
infrastructure for the application process, is improved
continually with the eventual aim of managing all
student communication.
There are also plans to organize various events
to support the scholarship program, improve the
scholarship application process and contribute to the
personal, professional and cultural development of
these students. ■
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Avrupa Vakıflar Merkezi
Konferansı ve Mülteci Kadınlar
Oturumu
The European Foundation
Center Conference and
Women Refugees Session
Vehbi Koç Vakfının 1997 yılından bu yana üyesi olduğu Avrupa
Vakıflar Merkezi (European Foundation Center, EFC) altında
faaliyet gösteren üye kuruluşlarının, birbirlerinden öğrenmeleri
ve birbirleriyle iş birliği kurmalarını sağlamaya yönelik çeşitli
tematik ağları bulunuyor. Bu ağlardan biri olan Grantmakers
East Forum (GEF), başta Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak
üzere Avrupa’da hibe veren başlıca vakıfları bir araya getiriyor.
Geçtiğimiz yıl İstanbul’da Vehbi Koç Vakfının ev sahipliğinde
gerçekleşmiş olan Grantmakers East Forum (GEF) Konferansı,
bu yıl Almanya’nın Hamburg kentinde 30 Kasım – 2 Aralık
tarihleri arasında düzenlendi. Bu yıl mülteci krizini konu
alan konferansta, Avrupa ve ötesindeki fon sağlayıcıların,
mültecilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için bir arada nasıl
çalışabileceklerine ilişkin öneriler tartışıldı.
Vehbi Koç Vakfı Özel Projeler Yöneticisi ve GEF Yürütme
Kurulu üyesi Seçil Kınay, konferansın “Kadın Mültecilerin
İhtiyaçlarına Yenilikçi Çözümler” isimli oturumunu düzenleme
görevini üstlendi. Mülteci kadınların ekonomik, kültürel ve
temel haklarını ele alan oturum, UNWomen iş birliğinde
organize edildi ■

In 2016, Vehbi Koç Foundation launched a new
fellowship program to support research, organizational
and coordination efforts at Mirekoç. Led by the
International Organization for Migration and in
collaboration with Koç University and the Turkish
Ministry of Foreign Affairs, a “Migration Information
Research Center” will be established to collect
migration-related information. To this end, the Vehbi
Koç Foundation Mirekoç Fellowship will provide
research on irregular migration activities, borders,
migrant movements and service providers, collecting
and mapping all relevant data. This data will later be
made available via an online platform and shared with
all relevant local and international stakeholders and
migration researchers. ■

The European Foundation Center (EFC), of which Vehbi Koç
Foundation has been a member since 1997, is a platform for
and champion of institutional philanthropy, with several
thematic networks that enable member organizations to learn
from one another and collaborate. One of these networks
is the Grantmakers East Forum (GEF) that brings together
philanthropic initiatives in Europe, particularly from Central and
Eastern European countries. Last year’s Grantmakers East Forum
was hosted by the Vehbi Koç Foundation in Istanbul, while this
year’s conference took place in Hamburg, Germany, from 30
November to 2 December 2016. The conference was dedicated
to the refugee crisis this year and discussed how funders across
Europe and beyond could collaborate with each other and in
cooperation with others to respond to the needs of refugees.
Seçil Kınay, Special Projects Manager at Vehbi Koç Foundation
and a member of the GEF Steering Committee, organized
a breakout session in collaboration with UNWomen, titled
“Innovative Approaches to Women Refugee Needs” that
addressed the economic, cultural and basic rights of women
refugees. ■
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Mülteci Çocukların Entegrasyonu İçin Tüm Okul Destekleme Projesi
Whole School Support Project for the Integration of Refugee Children
Vehbi Koç Vakfı ve Hollanda merkezli bir vakıf,
eğitim yolu ile mültecilerin ev sahibi toplumlara
entegrasyonunun kolaylaştırılmasını amaçlayan
“Tüm Okul Destekleme Projesi” için iş birliği
yapacak. Uygulaması Türkiye’de gerçekleşecek
olan projede Vehbi Koç Vakfı, yerel ortak olarak
sahada kolaylaştırıcı görevini üstlenecek; iletişim ve
yaygınlaşma anlamında destek sağlayacak.

The Vehbi Koç Foundation will collaborate with
a Netherlands-based Foundation for the “Whole
School Support Project”, which aims to facilitate the
integration of refugees into the hosting communities
through education. Vehbi Koç Foundation will act
as the local partner and facilitator in the field for the
project that will be implemented in Turkey, and provide
support in communication and proliferation.

İlk etapta, mülteci çocukların Türkiye eğitim
sistemi içerisinde yer alan devlet okullarına
entegrasyonunun kolaylaştırılması, hem öğretmen ve
velilerin bilgilendirilmesi hem de tüm öğrencilerin
desteklenmesi amacıyla bir pilot çalışma başlatıldı.
Pilot projenin yürütücülüğünü Olumlu Davranış
Geliştirme Derneği (ODGEDER) üstlenecek. Öğrenci,
öğretmen, veli, yönetici ve rehberlik servislerinin
yapılanması ve güçlendirilmesini kapsayan bir model
ile anket ve ölçeklerle tarama, eğitim seminerleri
ve öğrencilerin ihtiyaç ağırlığına göre rehberlik ve
danışmanlık desteği uygulanacak. Proje, ilk olarak
Sultanbeyli ilçesinden başlayacak ve Sultanbeyli
Belediyesi ile İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün
desteğiyle hayata geçirilecek. ■

A pilot project has been launched to facilitate refugee
children’s integration into the state schools in the
Turkish education system, inform the teachers and
parents, and support all the students. The Association
for Positive Behavior Development (ODGEDER) will
assume executive management of the pilot project.
Utilizing a model that structures and reinforces
student, teacher, parent, administrator and guidance
services behavior, surveys and scaled reviews will be
conducted, training seminars will be carried out, and
guidance and counseling will be provided according
to student needs. The project will be launched in
the Sultanbeyli district and implemented with the
support of Sultanbeyli Municipality and the District
Directorate of Education. ■
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Sosyal Girişimcilik Geliştirme Programı
Social Entrepreneurship Development Program
Mayıs 2016’da Koç Üniversitesi Sosyal Etki
Forumu (KUSİF), Vehbi Koç Vakfı ve UniCredit
Vakfı ortaklığıyla, sosyal girişimcilerin
sürdürülebilirliklerinin sağlanmasına yardımcı olmak
amacıyla "Change with Business" Sosyal Girişimcilik
Geliştirme Programı başlatıldı. İki yıllık program,
Türkiye'de sosyal girişimciliğin gelişmesinin ve bu
kavramın Türkiye'deki sosyal ve ekonomik sisteme
yerleşmesinin önündeki engelleri ortadan kaldırmayı
hedefliyor.

In May 2016, Koç University Social Impact Forum
(KUSIF), in partnership with the Vehbi Koç Foundation
and UniCredit Foundation, launched “Change with
Business”, a social entrepreneurship development
program that aims to increase the social impact of
social entrepreneurs by helping them to achieve
better sustainability. The two-year program will
address obstacles to the development of social
entrepreneurship and its function in the Turkish social
and economic system.

Program üç ana noktaya odaklanıyor:
Sosyal girişimcilerin bilgi ve becerilerinin
geliştirilmesi

The activities will focus on three main areas:
Developing the knowledge and skills of social
entrepreneurs

Finansman mekanizmalarının gelişiminin
desteklenmesi ve finans sektörünün sürece dahil
edilmesi

Supporting the development of financing mechanisms
and engaging the financial sector

Sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişiminin
desteklenmesi
“Change with Business” Sosyal Girişimcilik
Geliştirme Programı; Yapı Kredi Bankası, Sosyal
İnovasyon Merkezi (SIM), Impact Hub İstanbul,
Ashoka Türkiye ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma
Danışmanlığı desteği ile gerçekleştiriliyor. ■

Zihinsel Yetersiz
Çocukları Yetiştirme
ve Koruma Vakfına
Destek
Supporting the Foundation
for Educating
and Protecting
Mentally Challenged
Children

Contributing to the development of a supportive
ecosystem for social entrepreneurs
The “Change with Business” social entrepreneurship
development program is supported by Yapı Kredi Bank,
Social Innovation Center (SIM), Impact Hub Istanbul,
Ashoka Turkey, and Mikado Sustainable Development
Consultancy. ■

Vehbi Koç Vakfı 2016 yılında, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme
ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) İstanbul Şubesinin operasyon giderlerinin
bir bölümünü karşıladı. Makbule Ölçen başkanlığında bir grup gönüllü
tarafından 1982 yılında Ankara’da kurulan ZİÇEV, özel eğitime
gereksinimi olan bireylerin sahip oldukları potansiyeli en üst seviyeye
çıkartarak kendilerine yeten, bağımsız, üretici bireyler olmalarını
sağlamak üzere çalışmalar yürütüyor. ■

The Vehbi Koç Foundation supported the Foundation for Educating and
Protecting Mentally Challenged Children (ZİÇEV) by covering some of
the operational costs of its Istanbul branch in 2016. ZİÇEV was founded by
a group of volunteers led by Makbule Ölçen in 1982 and aims to maximize
the potential of people with special educational needs to help them
become self-sufficient, independent and productive individuals. ■
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Göz Hastalıklarına Karşı
Büyük Mücadele
The Great Battle Against
Eye Disease

sağlık

healthcare

göz hastalıklarına karşı büyük mücadele

emin özmert Hastalık, hem
hastalanan kişi hem de çevresindekiler
açısından hassas dönemleri beraberinde
getiren bir durumdur. Toplumumuzun
kültürel yapısında bulunan duyarlılığın
bu duruma bir yansıması olarak,
hayırseverliğimizde de sağlıkla ilgili
konular ön plana çıkıyor. Sağlık,
devletimizin temel görevlerinden
birisidir; fakat sağlık sisteminin devamlı
değişip gelişen yapısı ve kapsamı gereği,
devletin bunlara tek başına yetişmesi
ve bunları tek başına üstlenmesi hiçbir
ülkede mümkün değil. Sivil toplum
kuruluşlarının, vakıf ve derneklerin,
hatta hayırsever şahısların desteği
olmadan yeni tedavi şekillerini istenilen
hızda ve çapta hayata geçirmek
mümkün olmaz.

Büyük hayırsever rahmetli
Vehbi Koç Bey’in daha 60’lı
yıllarda göz hastalıkları
alanındaki ihtiyaçları görüp
bu ihtiyaçların karşılanması

I

I

What is the place and importance of
philanthropy in medicine and healthcare
in your opinion?

Hayırseverliğin sağlık alanındaki yeri ve
önemi nedir sizce?

Konuyu bizim alanımız olan göz
hastalıkları açısından ele alacak
olursak: Görme kabiliyetinin
kaybedilmesi insan hayatında
hem fiziksel hem psikolojik
hem de sosyoekonomik
açıdan büyük bir yıkımdır.
Dolayısıyla, bir insanın görme
kabiliyetini -kısmen de olsatekrar kazanmasına yardımcı
olmak bana göre yapılabilecek
en büyük iyiliklerden biridir
gerçekten. Ne var ki, göz
hastalığı -kanser veya kalp
hastalıklarının aksinekamuoyunda ve medyada çok
bahsi geçen bir konu değil.
Oysa en ileri teknoloji göz
tedavilerinin bile maliyeti
kanser tedavisi yöntemlerine
göre çok daha azdır; nispeten
mütevazı yardım bütçeleriyle
insanların hayatında çok
büyük bir fark yaratmak
mümkündür.
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Prof. Dr. Emin Özmert
Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Göz Hastalıkları
Anabilim Dalı VitreusRetina ve Yapay Görme
ve Biyonik Göz Birimleri
Başkanı
Söyleşi, Aralık 2016

Head of the VitreousRetina and the Artificial
Vision & Bionic Eye Units,
Ankara University School
of Medicine Department
of Ophthalmology
Interview, December 2016

emin özmert Illness is something
that is accompanied by problematic
situations not only for someone who is
unwell but also for those around them.
One consequence of the sensitivity
towards this in our society’s cultural
makeup is that health-related issues
are in the forefront of charitable
works in our country. Human health
is one of the fundamental duties of
the state but owing to the constantly
changing structure and scope of
healthcare systems, it is impossible
for the state in any country to deal
with them comprehensively or solely
on its own. Without the support of
non-governmental organizations such
as foundations and associations, new
forms of treatment in particular cannot
possibly be implemented with the
urgency or on the scale necessary.

Sivil toplum
kuruluşlarının, vakıf ve
derneklerin, hatta hayırsever
şahısların desteği olmadan
yeni tedavi şekillerini
istenilen hızda ve çapta
hayata geçirmek mümkün
olmaz.
Without the support of
non-governmental
organizations such as
foundations and associations,
new forms of treatment in
particular cannot possibly
be implemented with
the urgency or on the scale
necessary.

To consider the issue from
the standpoint of disorders
of the eye, which is our
area of interest, the loss of
eyesight constitutes a great
physical, psychological, and
socioeconomic calamity
in a person’s life. For this
reason it seems to me that
helping someone regain
their ability to see–even if
only partially–should indeed
be one of the greatest
good deeds that you can
perform. Unfortunately,
eye diseases do not attract
public or media attention
to the same degree that
cancer or heart disease do
for example. But the fact is
that the financial cost of eye
treatments employing the
most advanced technologies
and methods available today
is far less than is the case
with even ordinary cancer
treatments, which means
that with even a relatively
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vizyoner kişiliğinin kanıtıdır bana
göre. Adını taşıyan kliniğimiz bugün
sadece Türkiye’nin en ileri göz
hastalıkları tedavi merkezi değil,
Avrupa’nın da sayılı tedavi ve eğitim
merkezlerinden biri olma şerefine
erişmiş durumda.
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Bu topraklarda
göz hastalıkları ile
ilgili çok köklü bir
bilgi birikimi ve
deneyim var.

Türkiye’deki en önemli göz hastalıkları
nelerdir? Bu hastalıklar ne kadar yaygın?
Şeker hastalığının ve sistemik yüksek tansiyonun
neden olduğu göz hastalıkları ile halk arasında “sarı
nokta hastalığı” olarak bilinen, yaşa bağlı maküla
dejenerasyonu gibi körlüğe yol açabilen hastalıklar,
dünyada olduğu gibi bizde de en sık rastlanan göz
hastalıklarıdır. Türkiye’de ayrıca trafik kazalarına,
ev ve iş kazalarına, terör olaylarına bağlı olarak artan
sayıda önemli göz travmaları söz konusu. Kapalı
toplum yapısına ve yakın akraba evliliklerine bağlı
olarak da çok sayıda çeşitli genetik göz hastalıkları var.
Önemli istatistiki verilere bakılacak olursa; Türkiye’de
1,5 milyon şeker hastalığına bağlı retinopati hastası,
750 bin civarında diabetik maküla ödemi hastası, 25
bin civarında da “tavuk karası” -tıbbi adıyla retinitis
pigmentosa- hastası bulunuyor. Ayrıca insanların
yaşam süresinin artmasıyla birlikte yaşa bağlı maküla
dejenerasyonu, yani sarı nokta hastalığının da
görülme sıklığı ve bu hastalığa bağlı oluşan körlükler
giderek artıyor.
Bu arada şunu da eklemek isterim: Yaygın olarak
bilinmez belki ama bu topraklarda göz hastalıkları
ile ilgili çok köklü bir bilgi birikimi ve deneyim var.
Tıp tarihinin en önemli isimlerinden İbn-i Sina kendi
geliştirdiği ince aletlerle, günümüzdeki anlayışa
benzer şekilde, dünyada ilk defa ekstrakapsüler
katarakt ameliyatını yapan kişidir. 1937 yılında
Dr. Hulusi Behçet dünya tıp literatürüne “Behçet’s
disease” olarak anılan ve esas olarak gözü etkileyen
Behçet hastalığını tanımlamıştır. Türk Oftalmoloji
Derneği de 1928 yılındaki kuruluşundan bu yana göz
doktorlarımızın tek bir çatı altında hem daha iyi ve
güncel eğitime ulaşmaları hem de etkin bilgi paylaşımı
yapabilmeleri için çalışıyor.
Ankara Üniversitesi Vehbi Koç Göz Hastanesi’nin tarihçesi
nedir?
Kliniğimiz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin
göz kliniği olarak 1946 yılında Prof. Dr. Süreyya
Gördüren tarafından Cebeci Kampüsünde kuruldu.
O yıllarda trahom hastalığı ülkemiz için büyük
bir toplum sağlığı sorunu idi. Trahom, chlamydia

trachomatis adlı mikroorganizmanın sebep olduğu ve
tedavi edilmezse kör eden bulaşıcı bir hastalıktır. Bu
hastalıkla yapılan başarılı mücadeleler sonucunda
hastalık önlenebilir ve tedavi edilebilir oldu; fakat
sekel olarak gözün yüzey tabakalarında ve korneada
büyük bozukluklar ve bulanıklıklar kalıyordu.
Türkiye’de ilk kez kliniğimizde gerçekleştirilen
keratoplasti ameliyatı aracılığıyla bu bozuk kornea,
organ bağışında bulunmuş bir kişinin sağlıklı korneası
ile değiştirildiğinde, göz eski sağlığına kavuşabildi.
Bu ameliyat gibi daha birçok başka yeni uygulama da
Türkiye’de ilk kez burada yapıldı.
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modest donation budget
one can make a big
difference in people’s
lives.
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using delicate instruments,
which he himself developed, in
a procedure that is very similar
to what we still do today. In
1937 Dr. Hulusi Behçet entered
international medical literature
with his description of Behçet’s
disease and its impact on the
human ocular system. Since its
foundation in 1928, the Turkish
Ophthalmology Association
has been actively engaging in efforts as a unified
platform bringing this country’s ophthalmologists
together so that they can keep their professional
knowledge up to date and share their experience
with others.

This part of
the world has deeprooted knowledge
and experience of
the treatment of eyerelated disorders.

Back in the 1960s that
great philanthropist
and benefactor of your
foundation, the late
Vehbi Koç, recognized
the needs that existed
in the treatment of eye diseases. That he
should have done so and lent his support
to addressing those needs is evidence of
his foresight and vision in my opinion. Our
clinic, which bears his name today, has
achieved the stature of being not just the
most advanced center for the treatment
of eye disorders in Turkey but also one of
only a few centers in Europe specializing in
ophthalmological treatment and education.
What eye disorders are the most serious in
Turkey? How prevalent are they?
As is the case elsewhere in the world,
blindness which is associated with diseases
such as diabetes, hypertension, and agerelated macular degeneration (AMD), a
condition that may result in blurred or
no vision at all, are the most frequentlyencountered eye ailments. There is also a
significant risk of eye trauma in Turkey that
is associated with traffic accidents, home
and work-related accidents, and terrorist
incidents. We also see a significant number
of genetically-determined eye diseases that
are associated with a high prevalence of
consanguineous marriages.

Looking at the statistical evidence we
see that 1.5 million people in Turkey are
afflicted with diabetic retinopathy, about
750 thousand with diabetic macular edema,
and around 25 thousand with retinitis pigmentosa (socalled “night blindness”). The prevalence of macular
degeneration and the number of cases of blindness
associated with it is also steadily on the rise as life
expectancy in Turkey continues to increase.
There’s another point that I’d like to inject here.
It’s not well-known perhaps but this part of the
world has deep-rooted knowledge and experience
of the treatment of eye-related disorders. Ibn-Sina
(Avicenna) is the first physician in the world known
to have performed extracapsular cataract extraction

What can you tell us about the history of the Vehbi Koç
Eye Hospital at Ankara University?
Our clinic was originally set up in 1946 by Professor
Süreyya Gördüren as part of the Ankara University
School of Medicine on what is now the school’s
Cebeci campus. Back then, trachoma was a serious
public health issue in this country. Trachoma is an
infectious disease caused by a bacterium, Chlamydia
trachomatis, and left untreated it can cause
blindness. As a result of a huge and successful effort
this disease ultimately became both preventable
and treatable in our country but those afflicted with
it frequently suffered from sequelae–secondary
consequences–such as ulcerations in the sclera as
well as cornea opacities and scarring. Through a
procedure known as keratoplasty, which was first
performed in this country at our clinic, the sight of
a patient who had been blinded by trachoma was
restored by replacing the damaged cornea with a
healthy one from an organ donor. That operation
was only one of many new medical procedures that
were introduced to Turkey by our clinic.
In 1967 Vehbi Koç supported a nationwide initiative
to set up an “eye bank”, an institution that accepts
and stores donated corneas according to established
medical procedures and sends them to clinics that
need them. As an expression of our gratitude for
his efforts, our clinic was renamed as the Ankara
University Vehbi Koç Eye Bank.
That initial support was continued in later years
by the Vehbi Koç Foundation. In 2007 our facilities
underwent an extensive renovation and expansion
after which our clinic was reopened and began
serving the public as the Ankara University School
of Medicine Ophthalmology Department Vehbi Koç
Eye Hospital.
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Bağışlanan korneaların bilimsel usullere göre saklanması
ve ihtiyacı olan kliniklere gönderilmesi için 1967 yılında
Vehbi Koç Bey’in desteğiyle “Göz Bankası“ denen bir
yapılanma ve ulusal çapta bir organizasyon başlatıldı.
Bunun için duyulan minnetin bir ifadesi olarak da
kliniğimize o dönemde “Ankara Üniversitesi Vehbi Koç
Göz Bankası” adı verildi.
Destekler sonraki yıllarda Vehbi Koç Vakfı tarafından
devam ettirildi. 2007 yılında binamız geniş çaplı bir
tadilatla tümden yenilenerek “Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Vehbi Koç
Göz Hastanesi” adıyla tekrar halkın hizmetine açıldı.
2012’de yine Vakfın desteğiyle, göz doktorları için ihtisas
sonrası eğitim kursları düzenleyen ESASO (European
School for Advanced Studies in Ophthalmology) ile
birlikte eğitim programları sunmaya başladık. Kliniğimiz
Avrupa’da ESASO sertifikasyonunu alabilmiş altı

Bağışlanan
korneaların bilimsel
usullere göre
saklanması ve ihtiyacı
olan kliniklere
gönderilmesi için
1967 yılında Vehbi Koç
Bey’in desteğiyle “Göz
Bankası“ denen bir
yapılanma ve ulusal
çapta bir organizasyon
başlatıldı.
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More recently in 2012 and with your foundation’s
support, we began offering training programs in
collaboration with the European School for Advanced
Studies in Ophthalmology (ESASO), an institution that
provides post-graduate education for specialists in
ophthalmology. Our clinic, by the way, is one of only
six centers in Europe which have been awarded ESASO
certification.
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Additionally, and because our clinic has gained
international recognition in the medical community
for its original research and studies, from time to time
we also provide short-term courses in retina-related
issues that are intended for ophthalmologists from
neighboring countries.

At our clinic we have set up a “Simulation and
Microsurgery Training Laboratory”. Employing
Today we are a polyclinic which admits about five
advanced technology that is to be found in only a
hundred patients a day into its various
very few other countries,
departments and which performs an
this laboratory gives junior
average of 100 operations a week. And
doctors aspiring to become
In 1967
of course, we also engage in training
specialists in ophthalmology a
Vehbi Koç supported
and research at both the national and
chance to acquire and perfect
a nationwide initiative
international levels.
their surgical skills safely.
The laboratory’s simulationto set up an “Eye
Could you give us a few examples of those
based training model has
Bank”, an institution
training and research programs?
been accepted and is now
being used by the Turkish
that accepts and
I just mentioned the ESASO program,
Ophthalmology Association.
stores donated
which is conducted on a yearly basis
and which accepts doctors not just
Numerous eye ailments such
corneas according to
from Turkey but likewise from Europe
as macular degeneration,
established
medical
and elsewhere. We also operate a
diabetic macular edema, and
calendar of post-graduate training
genetic macular dystrophy
procedures and sends
programs which may be attended, free
result in loss of vision
them to clinics that
of charge, by any eye doctor in our
because of the impairment
country.
of the region of the retina
need them.
(called the macula) which
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ve retina ile ilgilenen göz
doktorlarına da kliniğimizde
zaman zaman kısa süreli
eğitimler veriliyor.
Oftalmoloji ihtisası yapan
asistan doktorların gerekli
cerrahi tecrübeyi güvenli
bir şekilde elde etmelerine
imkân sağlamak için, dünyada
çok az ülkede bulunan ileri
teknoloji bir Simülasyon
ve Mikrocerrahi Eğitim
Laboratuvarı, kliniğimizde
kuruldu. Simülasyon bazlı bu
eğitim modeli Türk Oftalmoloji
Derneği tarafından da
uygulanmaya başladı.
Sarı nokta hastalığı, diabetik
maküla ödemi, genetik maküla
distrofileri gibi çok çeşitli
göz hastalıkları, keskin ve
renkli görmemizi sağlayan
maküla denen merkezi retina
bölgesini bozarak görme
kabiliyetini olumsuz etkiliyor.
Bu hastalıklarda uyguladığımız
çok sayıda değişik
rehabilitasyon yöntemi ile
hastaların görmelerini önemli
derecede iyileştirebiliyoruz.

merkezden biridir. Bugün polikliniğimizde ve
değişik departmanlarımızda her gün yaklaşık 500
hasta kabul ediyor, haftada ortalama 100 ameliyat
yapıyoruz. Bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası
çapta eğitim ve araştırma faaliyetlerimiz devam
ediyor.
Eğitim ve araştırma programlarınızdan bazı örnekler
verebilir misiniz?
Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve çevre ülkelerinden
göz doktorlarına hizmet veren ve yıllık bazda
düzenlenen ESASO programından az önce
bahsettim. Ayrıca düzenli bir takvime göre yapılan
ve ülkemizdeki tüm göz doktorlarının ücretsiz
olarak katılabildikleri mezuniyet sonrası eğitim
programları sunuyoruz.
Bunların yanı sıra, kliniğimiz orijinal bilimsel
çalışmaları ile uluslararası bilimsel ortamda da
tanınır hale geldiği için, çevre ülkelerden gelen

Vehbi Koç Vakfı, Türkiye Göz
Bankası Derneği ve Ankara
Kalkınma Ajansının katkılarıyla yaklaşık 15 yıldır
hizmet veren Görme Araştırmaları ve Az Görme
Rehabilitasyon Birimi de yeniden yapılandırıldı.
Çoğu Avrupa ülkesinde bile örneği bulunmayan,
her tür gelişmiş araç ve yöntemleri bünyesinde
barındıran merkezimize Türkiye’nin her yerinden
hasta gönderiliyor. Bu merkezimizde ayrıca yüksek
lisans ve doktora çalışmaları da yapılıyor.
Medyada da geniş yankı bulan “biyonik göz”
uygulamanız nedir? Öncü çalışmalarınız nelerdir?
2015 ve 2016 yıllarında kliniğimiz bünyesindeki
Yapay Görme ve Biyonik Göz Biriminde, görmeleri
ışık hissine kadar düşmüş iki hastaya değişik
kuruluşların bağışları ile tarafımdan “biyonik
göz” ameliyatı yapıldı. Hastaların uzun süreli ve
özellikli rehabilitasyonları Prof. Dr. Aysun İdil’in
başkanlığında devam ediyor. Bu ameliyatın ciddi
komplikasyonlarını önlemek ve ameliyat başarısını
artırmak için ilk kez kliniğimizde uygulanan
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makes high-resolution color vision in the human
eye possible. Because of the large number of
rehabilitation methods and procedures that we have
developed for dealing with these disorders, we have
many opportunities to improve our patients’ vision
significantly.
Thanks to the joint efforts of the Vehbi Koç
Foundation, the Turkish Eye Bank Association,
and the Ankara Development Agency, our Vision
Research & Vision Rehabilitation Unit has undergone
a thorough reorganization and expansion after nearly
fifteen years of service. Equipped with every sort
of highly-advanced apparatus and methods, some
of which most European countries still lack, this
center accepts patients from all over Turkey and
also provides resources for those doing master’s and
doctoral-degree research.
There’s been a lot of media publicity about the “bionic
eye” operation you performed. What other pioneering
work is your hospital involved in?
In 2015 and in 2016, I performed “bionic eye” surgery
on two patients suffering from retinitis pigmentosa.
Supported by donations provided by a number of
institutions, these operations took place at our
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clinic. Professor Aysun İdil is currently in charge of
overseeing both patients’ long-term recovery and
rehabilitation. Surgery of this type is at risk of many
serious complications, so to deal with that risk and
to enhance the chances of success, we employed
a procedure known as “endoscope-assisted and
guided Argus II epiretinal prosthesis implantation”
for the first time at our clinic. This procedure has
since entered the international medical literature.
The procedure is one of the most advanced being
employed in the field of ophthalmology today. Here
in Turkey, only a few centers have the accreditation
that is required to perform it. This surgery is
carried out in order to treat degeneration in the
outer retinal layers, conditions such as retinitis
pigmentosa and advanced-stage dry macular
degeneration. It involves implanting a chip-based
Argus II epiretinal prosthetic device in the patient’s
eye. This procedure is currently not covered by the
national health insurance scheme and until it is,
we are going to need the support of philanthropic
individuals and organizations in order to provide this
treatment to the many patients who need it and to
continue our bionic eye surgery and rehabilitation
work.
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ameliyat yöntemi, "endoscope-assisted
and guided Argus II epiretinal prosthesis
implantation" adıyla dünya tıp literatürüne
girmiştir.
Oftalmoloji bilimindeki en ileri uygulamalardan
biri olan bu ameliyat, az sayıda ülkede,
sadece akredite edilmiş belirli merkezlerde
yapılabiliyor. Tavuk karası ve ileri evre kuru tip
sarı nokta hastalığı gibi dış retina tabakalarında
dejenerasyona yol açan hastalıkların tedavisi
için yapılan bu ameliyatlarda, hastanın
gözünün içine çip şeklinde Argus II epiretinal
protez yerleştiriliyor. SGK bu ameliyatı geri
ödeme kapsamına alana kadar daha çok sayıda
ihtiyaç sahibi hastayı tedavi edebilmemiz için;
biyonik göz ameliyatlarını ve rehabilitasyon
çalışmalarını sürdürebilmemiz için, hayırsever
kurumların ve şahısların desteğine ihtiyaç
duyuyoruz.
Tüm dünyada çeşitli nedenlerden dolayı
tamamen kör olmuş ve mevcut yöntemlerle
herhangi bir tedavi uygulanamayan yaklaşık altı
milyon insan bulunuyor. Bu insanlara belirli bir
görme sağlayabilmek için, yaklaşık bir ay önce
Amerika’daki UCLA Üniversitesinde genç bir
hastanın beynindeki görme merkezine, bizim
de kullandığımız biyonik göz Argus II’ye benzer
bir çip yerleştirildi ve komplikasyonsuz bazı
olumlu ilk bulgular elde edilebildi. ORION
1 adı altında yürütülen ve potansiyel olarak
çeşitli nedenlere bağlı tüm körlüklere -az da
olsa- çare olabilecek bu öncü çalışmalara, destek
alabildiğimiz takdirde biz de klinik olarak
katılmaya hazırız. ■

Prof. Dr. Emin Özmert
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra
1981 yılında aynı fakültenin göz kliniğinde ihtisasa başladı.
Vehbi Koç Vakfı ve ABD Project ORBIS bursları ile, 1986-1987
yılları arasında Cornell Medical Center’da Vitreus-Retina
Hastalıkları ve Cerrahisi konularında üst ihtisas yaptı. Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1989 yılında doçent ve 1995
yılında profesör oldu.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim
Dalında, Vitreus-Retina ve Yapay Görme & Biyonik Göz
birimlerinin başkanı olarak görevini sürdüren Prof. Dr.
Özmert’in, bu konularla ilgili olarak yerli ve yabancı dergilerde
yayınlanmış 170’in üzerinde çalışması, katılımcı olarak yer aldığı
çok sayıda panel, verdiği çok sayıda konferans ve mezuniyet
sonrası eğitim kursları bulunuyor. Project ORBIS, Alumni of
Cornell Medical Center, EVRS, ASRS, Euretina gibi uluslararası
bilimsel derneklere üye olan Prof. Dr. Özmert, Harvard Tıp
Merkezinde de ziyaretçi profesör olarak konferanslar vermiştir.
2012 yılından bu yana da Avrupa Göz Üst İhtisas Okulu ESASO
Türkiye Direktörlüğünü yürütmektedir. ■

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim
Dalı Vehbi Koç Göz Hastanesi
Ankara University School of Medicine Department of
Ophthalmology Vehbi Koç Eye Hospital
http://gozhastaliklari.medicine.ankara.edu.tr
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It is estimated that there are about six million
people around the world who suffer from
complete blindness and whose condition cannot
be ameliorated by means of any currentlyavailable method. In the efforts to give such
people at least a possibility of vision of some
kind, about a month ago an Orion 1 prosthetic
device–a chip similar to the Argus II bionic
eye that we used–was implanted in the visual
cortex of the brain of a young patient at UCLA
in the United States. The initial findings of
this procedure, which was carried out without
complication, are tentatively positive. Such
pioneering work has the potential to allow us to
treat–even if only partially–blindness of any kind
no matter what caused it. Given the support that
it needs, our own clinic is ready to take part in
these efforts, too. ■

After graduating from Ankara University School of Medicine
in 1981, Dr Özmert began specializing in ophthalmology at the
school’s eye clinic. Supported by Vehbi Koç Foundation and USA
Project ORBIS grants, he did subspecialty work in vitreous-retinal
diseases and surgery at Cornell Medical Center in 1986-1987.
He joined Ankara University Faculty of Medicine as an associate
professor in 1989 and became a full professor in 1995.
Dr Özmert is currently the head of the Vitreous-Retina and the
Artificial Vision & Bionic Eye units of the Ankara University School
of Medicine Department of Ophthalmology. He has published
more than 170 papers in Turkish and international journals and
has also taken part in numerous panel discussions, given lectures,
and conducted post-graduate seminars on such subjects over the
years. A member of international professional organizations such
as Project ORBIS, Alumni of Cornell Medical Center, the European
Vitreo-Retinal Society, the American Society of Retina Specialists,
and Euretina, Dr Özmert has also given lectures at Harvard Medical
Center as a visiting professor. Since 2012 he has also been the
Turkish country director for the European School for Advanced
Studies in Ophthalmology (ESASO). ■

Koç Üniversitesi Hastanesi
Koç University Hospital
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Koç Üniversitesi
Hastanesinin
İkinci Etabı Tamamlandı
Second Phase Completed at
Koç University Hospital
Koç Üniversitesi Hastanesinin Topkapı'da
2012 yılında başlamış olan inşaat sürecinin ikinci
etabı 2016'nın son çeyreğinde tamamlandı.

The second phase of the Koç University Hospital
construction works, started in 2012 in Istanbul’s
Topkapı district, was completed in May 2016.

Yeni alanlarla beraber hastane 400 yatan hasta
odası, 77 yoğun bakım odası, 24 kemik iliği odası ve
250 poliklinik muayene odası ile hizmet verecek.
Bu alanlarda ayrıca Koç Üniversitesi Hemşirelik
Fakültesi, Tıp Fakültesi, İleri Eğitim ve Araştırma
Merkezi, Onkoloji Merkezi ve sosyal alanlar yer
alacak.

Together with the newly opened sections the hospital
provides 400 patient rooms, 77 ICUs, 24 bone marrow
transplant rooms and 250 outpatient rooms. New
sections also include Koç University School of Nursing
and School of Medicine facilities, the Advanced
Teaching and Research Center, the Oncology Center,
and social areas.

Hasta kabulüne 2014 yılında başlayan hastane,
2016 yılı itibariyle Genetik Tanı Merkezi, IVF
(Tüp Bebek) Merkezi ve Erişkin Kemik İliği Nakli
Merkezinde de hasta kabulüne başladı. Hem SGK
hem de özel sigorta hastalarına sunulan bu sağlık
hizmetleri, 9 Mayıs 2016’da yapılan bir basın
toplantısı ve akabinde başlatılan geniş ölçekli bir
reklam kampanyasıyla halka duyuruldu. ■

Initially launched in 2014, Koç University Hospital
started to accept patients into its Genetic Diagnosis
Center, IVF Clinic, and Adult Bone Marrow
Transplantation Center in 2016. Hospital services,
available to both private and public health insurance
patients, were detailed at a press conference on
9 May 2016, and announced to the general public
with a wide-scale advertising campaign. ■
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Bi̇r Bakışta
At a Glance

2014 yılında kuruldu. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinin
eğitim ve araştırma hastanesidir. 220.000 m2’lik kullanım
alanında, Genel, Çocuk ve Onkoloji Hastane Grupları,
400 tek kişilik hasta odası, 77 yoğun bakım yatağı, 88 gözlem
yatağı, 250 poliklinik muayene odası ve 13 ameliyathane
bulunuyor. Ayrıca Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve
Hemşirelik Fakültesi binaları, lojmanları, sosyal alanları ve
hemşirelik öğrenci yurtları da yer alıyor. ■

The Koç University Hospital is the teaching and research hospital of Koç University School of Medicine. It opened in
2014. The hospital occupies a total area of 220,000 m2 and includes general, pediatric and oncology hospital groups as well
as 400 patient rooms, 77 ICUs, 88 observation rooms, 250 outpatient rooms and 13 operating rooms. Campus buildings
belonging to Koç University School of Medicine and School of Nursing as well as lodgings, social areas and nursing student
accommodation are also located on the premises. ■
vehbi̇ koç vakfı sağlık kuruluşları
genel müdürü
ceo, vehbi koç foundatIon healthcare InstItutIons
Dr. Erhan Bulutcu, MD

.
.
.
.
koç üniversitesi tıp fakültesi dekanı
dean, koç unIversIty school of medIcIne
Prof. Dr. Evren Keleş, MD

Davutpaşa Cad. No.4, 34011 Topkapı - İstanbul t 0850 250 82 50 kuh.ku.edu.tr
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KISA HABERLER
Üremeye Yardımcı
Tedavi Merkezi Açıldı
Yaklaşık 1.000 m2 alanda hizmet
veren yeni Üremeye Yardımcı Tedavi
Merkezinde ileri görüntüleme
yöntemleri kullanılıyor, her türlü
hormonal ve genetik değerlendirme
yapılabiliyor. Türkiye’de ilk kez
kullanılan elektronik yönetim
sistemi sayesinde hem Merkez
çalışanları hem de hastalar,
tedavilerle ilgili tüm verilere gerçek
zamanlı olarak evlerinden ya da akıllı
telefonlarından erişebilecek. ■
Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi
Hasta Kabulüne Başladı
2.200 m2 alana sahip bölümde,
akım sitometri laboratuvarı,
kriyoprezervasyon ünitesi, aferez
ünitesi ve Temiz Oda'dan oluşan
teknik alan haricinde; her biri
ortalama 30 m2 büyüklüğünde 14 tek
kişilik hasta odası, 2 muayene odası,
doktor odaları ve hastanenin tümüne
hâkim, şeffaflık ilkesi ile tasarlanmış
ilaç hazırlama odası yer alıyor. ■
Simülasyon Merkezinin Tanıtımı Yapıldı
Açılışı Mayıs 2017’ye planlanan Simülasyon Merkezinin
tanıtımı için Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları CEO’su
Dr. Erhan Bulutcu ve Koç Üniversitesi Hastanesi tıbbi
kadrosu bir araya geldi. Yapılan toplantıda, 1 adet çok
amaçlı mankenli simülasyon odası ve 12 adet OSCE
(Objective Structured Clinical Examination) odası
bulunan merkezin
detayları paylaşıldı.
Simülasyon
Merkezi, öncelikle
Koç Üniversitesi
Tıp Fakültesi
öğrencilerinin,
ardından da diğer
sağlık kuruluşlarının
hizmetine
sunulacak. ■

Çocuk Diyabet Eğitimi İçin Online Platform Oluşturuldu
Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bölümü tarafından
çocuklarda diyabet konusunda eğitim amaçlı online bir
platform oluşturuldu. live.vkvhealth.org isimli sitenin
tanıtımı Diyabet Günü’nde yapıldı. Her ay diyabetle
ilgili farklı bir konunun ele alındığı bu programla, Tip 1
diyabetli çocuklar ve ailelerine en yeni bilgilerle destek
olmanın yanı sıra,
ülke çapındaki
diyabetliler arasında da
etkileşim sağlanması
amaçlanıyor. ■

healthcare
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NEWS IN BRIEF
Assisted Reproductive Treatment Center
Opened
In addition to using advanced imaging
technologies, the newly opened Assisted
Reproductive Treatment Center, spread
across facilities of approximately 1,000 m2,
also provides all types of hormonal and
genetic testing and assessments. An
electronic management system, a first
for Turkey, allows both the employees
and patients of the Center to access all
treatment-related data real-time from their
homes or via smart phones. ■
Bone Marrow Transplantation Unit Started to
Admit Patients
The Bone Marrow Transplantation
Unit, occupying an area of 2,200 m2,
consists of a flow cytometry laboratory,
a cryopreservation unit, an aphaeresis
unit and a Clean Room, as well as 14
single patient rooms, each about 30 m2
in size, and 2 examination rooms. There
are also doctors’ offices and a medication
preparation room overlooking the
entire hospital and designed with the
transparency principle in mind. ■
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Simulation Center Promoted
Erhan Bulutcu MD, CEO of Vehbi Koç
Foundation Healthcare Institutions,
and medical staff at the Koç University
Hospital came together at a meeting for
the promotion of the Simulation Center,
slated for completion in May 2017. During
the meeting details of the center, which will
feature a multipurpose mannequin-based
simulation room and 12 OSCE (Objective
Structured Clinical Examination) rooms,
were disclosed. The Simulation Center
will be initially available to students at the
Koç University School of Medicine, and
later made accessible to other healthcare
institutions as well. ■
Online Platform for Childhood Diabetes
Training
The Pediatric Endocrinology and Diabetes
Department created an online platform to
provide training for childhood diabetes. The
website live.vkvhealth.org was launched
on Diabetes Day. This program addresses a
different diabetes-related topic each month
with the aim of supporting children with
Type 1 diabetes and their families, as well as
creating a nationwide interactive platform
for diabetics. ■
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KOÇ ÜNIVERSITESI HASTANESI
TIBBİ KONFERANSLAR VE ETKINLIKLER
MEDICAL CONFERENCES AND EVENTS
Ocak January
Sağlık ve Sigorta Yöneticileri
Derneği Konferansı
Healthcare and Insurance
Executives Association
Conference
Arab Health Fuarı’na Katılım
(Dubai)
Participation in the Arab Health
Fair (Dubai)

Şubat February
İleri Evre Akciğer Kanserinde
Tanı ve Tedavide Güncel
Yaklaşım
Latest Approach to Diagnosis
and Treatment of Advanced Lung
Cancer
Deformite Manevraları Kursu
Deformity Maneuvers Course

Mart March
Hemşirelik Yüksekokulu Cilt ve
Yara Bakım Sempozyumu
School of Nursing, Skin and
Wound Care Symposium

Nisan April
Çocuk Nefroloji
Pediatric Nephrology
Prostat Kanserinde Yeni
Görüntüleme Teknikleri ve
Görüntüye Dayalı Fokal Tedavi
New Imaging Techniques and
Image-guided Focal Therapy in
Prostate Cancer
Otizm Farkındalık Konferansı
Autism Awareness Conference

Mayıs May
Yoğun Bakımda Kandida
Enfeksiyonları
ICU Candida Infections

2016

Türkiye Sağlık Bilimleri
Enstitüleri 28. Toplantısı
28th Conference of Turkish
Graduate Schools of Health
Sciences
Tüm Yönleriyle Tiroid
Hastalıkları Toplantısı
Conference on All Aspects of
Thyroid Diseases
Girişimsel Radyoloji Kulübü
Toplantısı
Invasive Radiology Club
Meeting
Tip 1 Diyabet Tedavisinde
Yeni Gelişmeler: Yapay
Pankreas ve Kök Hücre
Tedavisine Ne Kadar
Yakınız?
New Developments in Type 1
Diabetes Treatment: How
Close Are We to Artificial
Pancreas and Stem-Cell
Treatment?

Haziran June
Deformite Kursu
Deformity Course
Baş-Boyun Cerrahisi Kursu
Head-Neck Surgery Course

Eylül September
Spine Masters Konferansı
Spine Masters Conference

Ekim October
İleri Eğitim ve Araştırma
Merkezi Tanıtım Toplantısı
Advanced Teaching and Research
Center Info-meeting
Meme Kanseri Farkındalık
Semineri
Breast Cancer Awareness
Seminar

1

Kolon ve Rektum Kanserinde
Güncel Tedaviler
Latest Treatments in Colon and
Rectal Cancers
İnteraktif Laparoskopik Cerrahi
Kursu
Interactive Laparoscopic Surgery
Course

Kasım November
Uluslararası Katılımlı HPB
Cerrahi Eğitim Standartları
Çalıştayı
HPB Surgical Education Standards
Workshop with International
Participation
Hallux-Valgus-Ayak ve
Ayak Bileği Canlı Cerrahi
Uygulamaları
Live Surgery Applications for
Hallux-Valgus-Foot and Ankle
Tip 1 Diyabet Toplantısı –
Okulda Diyabet Bakımı
Type 1 Diabetes Meeting – Diabetes
Care at School
Çocuklarda Cerrahi Göğüs
Hastalıkları Kursu
Pediatric Chest Diseases Surgery
Course

healthcare

koç üniversitesi hastanesi

Aralık December
Besin Alerjisi Toplantısı
Food Allergies Conference
Kas Hastalıkları Bilimsel
Toplantısı
Muscle Disorders Scientific
Meeting
Tiroid Cerrahisi Sempozyumu
Thyroid Surgery Symposium
2

İlaç Alerjisi Desensitizasyon
Kursu
Medicine Allergies
Desensitization Course

1 ileri evre akciğer
kanserinde tanı
ve tedavide güncel
yaklaşım latest
approach to diagnosis
and treatment of
advanced lung cancer
2 deformite
manevraları kursu
deformity maneuvers
course
3 prostat kanserinde
yeni görüntüleme
teknikleri ve
görüntüye dayalı fokal
tedavi new imaging
techniques and imageguided focal therapy in
prostate cancer

3
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VKV Amerikan Hastanesi
VKV American Hospital

sağlık

Hasta Deneyiminde
Amerikan Hastanesi Farkı
The American Hospital Difference
in Patient Experience
VKV Amerikan Hastanesi; doktor,
hemşire ve hasta bakım kalitesi,
sahip olduğu tanı ve tedavi
teknolojileri, uyguladığı idari
sistem ve süreçleriyle Türkiye
sağlık sektörünün gelişmesinde
kilit rol oynamaya devam ediyor.
Hastane, tüm sağlık çalışanları
ve hastaların gözünde kazanmış
olduğu saygınlığı, bünyesinde yeni
kurulan Hasta Deneyimi Ofisi ile
pekiştiriyor.

Hasta Deneyimi Ofisinin amacı,
hastaların kendilerine sunulan
sağlık hizmetine ilişkin yaptıkları
değerlendirmelerin analiz
edilmesi ve elde edilen sonuçlar
doğrultusunda hizmet kalitesinin
daha da artırılmasına yönelik
çalışmalar yürütülmesidir. Başarılı
tıbbi sonuçların ötesinde, hasta
ve hasta yakınlarının ihtiyaç
duydukları fiziksel, duygusal ve
ruhsal desteği güçlendirmeyi
amaçlayan program, ülkemizde ilk
kez VKV Amerikan Hastanesinde
uygulanmaya başlandı. ■

The VKV American Hospital
continues to play a key role in
the development of the Turkish
healthcare industry offering
exceptional quality in patient
care with its physicians, nurses,
advanced diagnostic and treatment
technologies as well as administrative
system and processes. The hospital
is highly respected by medical
professionals and patients alike and
is now adding to this trust with its
new Patient Experience Office.

healthcare
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VKV Amerikan Hastanesi
VKV American Hospital
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Bi̇r Bakışta
At a Glance

1920 yılında Constantinopolis Amerikan Hastanesi
olarak kuruldu, 1995 yılından bu yana Vehbi Koç
Vakfı bünyesinde, kâr amacı gütmeyen özel hastane
statüsünde hizmet veriyor. 220 hasta odası, 41 yoğun
bakım ünitesi, 31 gözlem yatağı ve 12 ameliyathanesi
bulunuyor. Sağlık personeli, tedavi teknolojileri ve
idari sistemleriyle her zaman en yüksek uluslararası
standartları hedefleyen VKV Amerikan Hastanesi,
ülkemiz sağlık sektörünün gelişmesinde de kilit rol
oynuyor. ■

The Patient Experience Office aims
to analyze patients’ perceptions
of the healthcare services they
have received in order to help
further improve them based on this
feedback. The program is the first of
its kind in Turkey and emphasizes the
importance of physical, emotional
and mental support for patients and
their families or caregivers beyond
successful medical results. ■

The hospital was first founded in 1920 as the
Constantinopolis American Hospital and was acquired
in 1995 by the Vehbi Koç Foundation to serve as a notfor-profit private hospital. It has 220 patient beds, 41
ICUs, 31 outpatient beds and 12 operation rooms. The
VKV American Hospital has always aimed to provide
highest international standards with its healthcare
personnel, medical technologies and administrative
systems, and is playing a key role in the development of
Turkey’s healthcare system. ■
vehbi̇ koç vakfı sağlık kuruluşları
genel müdürü
ceo, vehbi koç foundatIon healthcare
InstItutIons
Dr. Erhan Bulutcu, MD
VKV Amerikan Hastanesi
VKV American Hospital
Güzelbahçe Sokak No.20, 34365 Nişantaşı - İstanbul
t 0212 444 37 77 amerikanhastanesi.org
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KISA HABERLER
NEWS IN BRIEF
AMERIKAN HASTANESI – MD ANDERSON
ULUSLARARASI İŞ BIRLIĞI

AMERICAN HOSPITAL – MD ANDERSON
INTERNATIONAL PARTNERSHIP

VKV Amerikan Hastanesi ile Texas Üniversitesi
MD Anderson Kanser Merkezi arasında 2010
yılında radyasyon onkolojisi alanı ile başlamış olan
ortaklık, VKV Amerikan Hastanesinin bölgedeki
tek MD Anderson Uluslararası Kanser Ağı
Temsilcisi unvanını alması ile daha da ilerletilmiş
oldu. Radyasyon onkolojisinin yanı sıra, kanserin
dokunduğu her alanda MD Anderson Kanser
Merkezi ile birebir aynı kalite ve standartlarda
hizmet sunulmaya başlandı. ■

The partnership between VKV American Hospital and
the University of Texas MD Anderson Cancer Center
began in the field of radiation oncology in 2010 and
has now expanded further with the VKV American
Hospital becoming the only associate member in the
region of the MD Anderson International Cancer
Network. In addition to radiation oncology, the
American Hospital now provides services to the same
quality standards as the MD Anderson Cancer Center
in all related areas. ■

healthcare
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220.000’IN ÜZERINDE HASTAYA HIZMET

VKV Amerikan Hastanesi, Koç
Üniversitesi Hastanesi ve MedAmerikan
Tıp Merkezini kapsayan Vehbi Koç Vakfı
Sağlık Kuruluşlarında; 2016 yılında 569
doktor, 931 hemşire, 1.342 idari ve 1.107
sözleşmeli çalışan olmak üzere toplam
3.949 kişilik bir ekiple 220.000’in üzerinde
hastaya hizmet verildi. ■
OVER 220,000 PATIENTS SERVED

In 2016, Vehbi Koç Foundation Healthcare
Institutions, which include the VKV
American Hospital, the Koç University
Hospital and the MedAmerican Ambulatory
Care Center, provided healthcare services
to over 220,000 patients, employing a
total staff of 3,949 employees, which
included 569 physicians, 931 nurses, 1,342
administrative and 1,107 contract staff. ■

i
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GENIŞ ÇAPLI RENOVASYON
ÇALIŞMALARI DEVAM
EDIYOR

2016’da VKV Amerikan
Hastanesinin çeşitli
birimlerinde genişleme
ve yenileme tadilatları
yapıldı. Hastanenin farklı
bölümlerindeki hasta
odalarını, yenidoğan bebek
yoğun bakım ünitelerini,
poliklinik ve idari odaları
kapsayan ünitelerin yapım
ve renovasyon çalışmaları
devam ediyor. ■
EXTENSIVE RENOVATION
WORK IN PROGRESS

In 2016, the Hospital
underwent a number of
expansions and renovation
of various sections,
including patient rooms,
newborn intensive care
units, outpatient clinic
units and administrative
rooms. ■

sağlık
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TIBBI KONFERANSLAR VE ETKINLIKLER
MEDICAL CONFERENCES AND EVENTS

2016

Mayıs May
Ocak January
20. Estetik Plastik Cerrahi Derneği
Ulusal Kongresi
20th Turkish Society of Aesthetic Plastic
Surgery National Congress
Arab Health Fuarı 2016 (Dubai)
Arab Health 2016 Fair (Dubai)

Şubat February
7. Geleneksel Kalp Kapak
Hastalıklarında Girişimsel Tedavide
Yenilikler Sempozyumu
7th Annual Symposium on Innovations
in Invasive Treatment of Cardiac Valve
Diseases

Mart March
9. Burun Okulu
9th Rhinoplasty School

Nisan April
Uluslararası Sağlık Turizmi
Forumu (Romanya)
International Forum for Health Tourism
(Romania)

Hemşirelik Sempozyumu
Nursing Symposium

Haziran June
8. Uluslararası Avrasya Estetik ve
Plastik Cerrahi Kursu
8th International Eurasian Aesthetic
Plastic Surgery Course

Ekim October
Rinoplastide Osteotomiler ve Dorsal
Şekillendirme
Osteotomies in Rhinoplasty and
Dorsal Shaping
Uluslararası Üroloji Konferansı,
Bakü (Rhazes Global ile birlikte
düzenlenmiştir.)
International Urology Conference,
Baku (organized in partnership with
Rhazes Global)

Ekim October
Aralık December
Pazartesi Konferansları
Monday Conferences

healthcare

“OPERATION ROOM”
SANAT SERGİLERİ
“OPERATION ROOM”
ART EXHIBITIONS
Türkiye’deki ilk hastane içi
sanat galerisi olma özelliğini
taşıyan VKV Amerikan
Hastanesi Sanat Galerisi
“Operation Room”, 2016
senesinde dört yeni sergi
düzenleyerek yerli ve yabancı
sanatçıların eserlerine ev
sahipliği yaptı. 2016'da
“Operation Room”da Bora
Başkan, Sami Baydar, Fikret
Muallâ ve Özgül Arslan’ın
sergilerine yer verildi. ■

vkv amerikan hastanesi
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24 Aralık December 2015
13 Şubat February 2016
YABAN MAKINSAN
SAVAGE HUMANCHINE

Felsefi metinler ve görsel temsiller arasındaki bağlantılar
üzerine çalışan sanatçının mekana özgü olarak tasarladığı
4. kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu. ■

bora başkan

The artist's fourth solo exhibition, created specifically
for this space, focused on the connection between
philosophical texts and visual representations. ■

17 Mart March
30 Nisan April 2016
SAMI, GÜZEL MELEK
SAMİ, BEAUTIFUL ANGEL

2012 yılında aramızdan ayrılan şair ve ressam Sami
Baydar’a bir saygı niteliğinde hazırlanan sergide,
sanatçının gerçeküstücü öğeleri naif formlarla
birleştirerek yaşamının son döneminde üretmiş olduğu
yağlıboya resimlerinin yanı sıra, arkadaşlarının özel
koleksiyonlarından seçilerek toplanmış olan kâğıt üzerine
desenleri de yer aldı. ■

sami baydar

VKV American Hospital’s
“Operation Room”, the first
art gallery housed within a
hospital in Turkey, presented
four new exhibitions this year,
hosting the works of local
and international artists from
various disciplines. In 2016
exhibitions featured works
by artists Bora Başkan, Sami
Baydar, Fikret Muallâ and
Özgül Arslan. ■
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The exhibition was curated as a tribute to poet and artist
Sami Baydar, who passed away in 2012. It presented
drawings on paper from private collections of his friends as
well as oil paintings that combine surrealist elements with
naive forms that the artist produced in his final years. ■

10 Haziran June
30 Ağustos August 2016
SAINTE-ANNE DESENLERI
SAINTE-ANNE DRAWINGS
fikret muallâ

Sergide, Fikret Muallâ Saygı’nın 1953, 1956 ve 1957
yıllarında belirli aralıklarla kaldığı Paris Sainte-Anne Akıl
Hastanesinde çizmiş olduğu desenleri yer aldı. Muallâ'nın,
hastanenin bahçesinde, avlusunda, yatakhanelerinde;
kurşun kalem ya da mavi tükenmezle çizdiği bu desenler,
hastalığın sakin ve durağan yüzünü yansıtıyor. ■

The exhibition featured drawings by the internationally
acclaimed artist Fikret Muallâ Saygı, made while he stayed
at the Sainte-Anne Psychiatric Hospital in Paris at various
times in 1953, 1956 and 1957. The pencil and blue ballpoint
pen drawings of the gardens, courtyards and wards of the
hospital reflect the calm and stable phases of his illness. ■

24 Kasım November 2016
21 Ocak January 2017
ESTETIK MÜDAHALE
AESTHETIC INTERFERENCE

Sergi, Özgül Arslan’ın 2015’te Kadıköy Kurbağalıdere
üzerine yaptığı kamusal alan yerleştirmesinin
dokümantasyonu niteliğini taşıyordu. ■

özgül arslan

The exhibition documented the process of Özgül Arslan’s
2015 public space installation on Kurbağalıdere, a stream in
Kadıköy, Istanbul. ■

MedAmerikan Tıp Merkezi
MedAmerican
Ambulatory Care Center

Sağlık Hizmetlerinde
Büyük Gelişme
Ambulatory Care Center
Expands Range
of Services
MedAmerikan Tıp Merkezi, Temmuz 2015 itibariyle İstanbul
Bağdat Caddesi üzerindeki yeni binasında tıp merkezi
statüsünde hizmet vermeye başladıktan sonra, hem hizmet
kapsamında hem hasta sayısında önemli bir büyüme yaşadı.
2016 yılı içinde MedAmerikan Tıp Merkezine başvuran hasta
sayısında %12’nin üzerinde artış yaşanarak 70.000’in üzerinde
hastanın tanı ve tedavisi yapıldı, 600’ün üzerinde ameliyat
gerçekleştirildi. 2016 Aralık ayında ISO 9001 ve ISO 14001
kalite belgeleri güncellendi. ■

sağlık

KISA HABERLER
NEWS IN BRIEF
FİZİK TEDAVİDE ŞOK DALGA TEDAVİ
(ESWT) UYGULAMASI

Fizik Tedavi Bölümünde çeşitli ağrılı
hastalıkların tedavisinde Şok Dalga Tedavisi
(Extracorporeal Shockwave Therapy, ESWT)
uygulanmaya başlandı. İğnesiz, ilaçsız,
ameliyatsız bir tedavi şekli olan ESWT,
özellikle ayak tabanı ve topuk ağrısıyla seyreden
rahatsızlıklarda (topuk dikeni, vb.), omuz kalsifik
tendiniti, lateral epikondilit (tenisçi dirseği),
medial epikondilit (golfçü dirseği) ve kronik
kas ağrısı (kas içi fibrozit) rahatsızlıklarında
başarıyla uygulanıyor. ■
SHOCKWAVE THERAPY IN PT

Since reopening as a full-service medical center at its new location
in Bağdat Caddesi, Istanbul, in July 2015, the MedAmerican
Ambulatory Care Center has greatly expanded both its range of
healthcare services as well as the number of patients serviced.
Recording over 12% increase in patient numbers in 2016,
MedAmerican helped more than 70,000 patients, providing
diagnostic and therapeutic services and over 600 surgeries.
The Center also renewed its ISO 9001 and ISO 14001 quality
certifications in December 2016. ■

Extracorporeal Shockwave Therapy (ESWT)
began to be used in the Physical Therapy Clinic.
ESWT is a non-invasive treatment that does
not involve injections or medication and is used
successfully to alleviate pain in cases involving the
sole or heel of the foot (plantar fasciitis), calcific
shoulder tendinitis, lateral epicondylitis (tennis
elbow), medial epicondylitis (golfer's elbow) and
chronic muscle pain (intramuscular fibrosis). ■

healthcare

medamerikan tıp merkezi

4 YENI MERKEZ AÇILDI

2016 yılında MedAmerikan Tıp
Merkezinde her biri kendi alanında
bütünsel bir bakış açısıyla hizmet
veren 4 yeni merkez açıldı: Ayak Sağlığı
Merkezi, Meme Sağlığı Merkezi,
Gastroenteroloji Referans Merkezi ve
Check-Up Merkezi. ■
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MedAmerikan
Tıp Merkezi
MedAmerican
Ambulatory Care Center

Bi̇r Bakışta
At a Glance

FOUR NEW CENTERS

2016 saw the opening of four new specialty
clinics at the MedAmerican, namely the
Podiatry Center, the Breast Health Center,
the Gastroenterology Reference Center,
and the Check-Up Center, each of which
provides an integrated-services approach in
its respective specialty field. ■

HASTALARA EVDE ÖZEL LABORATUVAR
HİZMETİ

“Evden Örnek Alma Hizmeti” ile
fiziksel engeli olup merkeze gelemeyen
hastaların laboratuvar örnekleri, klinik
laboratuvar bünyesinde oluşturulan bir
ekip tarafından hastanın evinde alınıp
klinikte işleniyor. ■
LAB TEST SERVICES AT HOME

The MedAmerican offers a "Lab Test Home Collection
Service" for bedridden patients or persons with other physical
disabilities. Specimens are collected from patients’ homes by
a specially designated team of lab technicians and brought back
to the MedAmerican lab for analysis and tests. ■

1997’den bu yana Amerikan Hastanesi
bünyesinde İstanbul’un Anadolu yakasında
faaliyet gösteren, 2015’te 10 milyon dolarlık
yatırımla tam teşekküllü bir tıp merkezine
dönüştürülen MedAmerikan Tıp Merkezinde,
22 muayene odası, klinik laboratuvar ve
tıbbi görüntüleme kliniklerine ek olarak,
2 ameliyathane ve 8 gözlem yatağı bulunuyor.

The Center first opened in 1997 as part of the
American Hospital, providing services to patients
in Istanbul’s Anatolian district. In 2015, it was
transformed into a state-of-the-art ambulatory
care center following an investment of 10 million
dollars. MedAmerican Ambulatory Care Center
has 22 examination rooms, clinical laboratories,
medical imaging clinics, 2 operation rooms and 8
outpatient beds.
vehbi̇ koç vakfı sağlık kuruluşları
genel müdürü
ceo, vehbi koç foundatIon healthcare
InstItutIons
Dr. Erhan Bulutcu, MD
MedAmerikan Tıp Merkezi
MedAmerican Ambulatory Care Center
Bağdat Caddesi No.130, 34724 Feneryolu
Kadıköy - İstanbul t 0216 468 25 55
medamerikan.amerikanhastanesi.org

Koç Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
Koç University
School of Nursing

Vakıf Üniversiteleri
Arasında
İlk Hemşirelik Fakültesi
First School of
Nursing Among
Private Universities

sağlık

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu,
YÖK Genel Kurulunun onayı ile vakıf üniversiteleri
arasında önemli bir ilki gerçekleştirerek
2016-2017 akademik yılından itibaren “Koç
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi” olarak eğitim
vermeye başladı.
Hemşirelik Fakültesi, eğitim faaliyetlerini Temmuz
2015 tarihinden beri Koç Üniversitesi Topkapı
yerleşkesinde sürdürürken klinik uygulamalarını
ise Koç Üniversitesi Hastanesinde yürütüyor.
Hemşirelik Fakültesi öğrencileri, hazırlık sınıfını
ve branş eğitimlerinin ilk yılını Rumelifeneri
Kampüsünde, eğitimlerinin diğer yıllarını ise
Topkapı Sağlık Bilimleri Kampüsünde geçirecekler. ■

healthcare
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Koç Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
Koç University
School of Nursing

I

I

I

Bi̇r Bakışta
At a Glance

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 1998 yılında
Johns Hopkins Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
ile işbirliği sonucunda 4 yıllık lisans eğitimi vermek
üzere kuruldu. 23 kişilik akademik kadrosunda 9
profesör, 3 doçent, 4 yardımcı doçent ve 7 öğretim
görevlisi bulunuyor. Koç Üniversitesi Hemşirelik
Fakültesinde; insan sağlığının korunmasında,
hastaların tedavi ve rehabilitasyonunda görev
alabilecek, kanıta dayalı bilgiyi kullanan,
araştırmacı ve sorgulayıcı lider hemşirelerin
yetiştirilmesi hedefleniyor. Kuruluşundan bu yana
Fakülteden (Yüksekokuldan) 340 hemşire mezun
oldu. ■

Koç University School of Nursing is a first among notfor-profit private universities in Turkey and commenced
education in the 2016-2017 academic year. It was first
established in 1998 in partnership with Johns Hopkins
University as the Koç University College of Nursing and
elevated to school of nursing status in 2015, following
approval by the Council of Higher Education. Since July
2015, the School of Nursing is located at the Koç University
Topkapı campus and clinical training is conducted at the
Koç University Hospital. School of Nursing students take
foundation year and first year courses at the University’s
Rumelifeneri Campus, and all remaining courses at the
Topkapı Health Sciences Campus. ■

Koç University School of Nursing was founded in
1998 in collaboration with Johns Hopkins University
School of Nursing to provide a 4-year undergraduate
nursing program. There are 23 faculty, including
9 professors, 3 associate professors, 4 assistant
professors and 7 lecturers. The School’s aim is to
create leading nurses that can help protect human
health, take an active role in patient treatment and
rehabilitation, and which have an evidence-based,
critical and research-minded approach. So far, the
School has 340 alumni. ■
dekan dean
Prof. Dr. Ayşe Ferda Ocakçı
Davutpaşa Caddesi No.4, 34010 Topkapı - İstanbul
t 0212 311 26 01 nursing.ku.edu.tr

74

| koç üniversitesi hemşirelik fakültesi | koç un vers ty school of nurs ng
I

KISA HABERLER
NEWS IN BRIEF
HEMŞIRELIK FAKÜLTESINDE ULUSLARARASI
ETKILEŞIMLER

Hemşirelik Fakültesi, II. Uluslararası
Klinik Hemşirelik Araştırma Kongresi’ne
ev sahipliği yaptı. Yurtiçi ve yurtdışından
toplam 100 katılımcı ile gerçekleşen
kongre kapsamında ve kongre öncesisonrası düzenlenen kurslarda, hemşirelik
alanında dünya çapında tanınmış
konuşmacılar yer aldı. II. Uluslararası
Klinik Evde Bakım Kongresi’ne ise yurtiçi
ve yurtdışından toplam 150 bilim insanı
katıldı. ■
INTERNATIONAL INTERACTIONS
AT THE SCHOOL OF NURSING

Koç University School of Nursing hosted
the IInd International Clinical Nursing
Research Congress with the attendance
of over 100 local and international
participants. There were leading speakers
from the international world of nursing
at the congress and some training courses
took place before and after the main
event. The IInd International Clinical Home
Care Congress was another important
event that took place this year with the
participation of 150 local and international
professionals. ■

Öğretim üyesi Prof. Dr. Zuhal
Bahar 11. ORPHEUS En İyi Poster
Ödülü’ne layık görüldü.

Faculty member Prof. Zuhal Bahar
won the Best Poster Award at the
11th ORPHEUS Conference.

Uluslararası Genetik ve Genomik
Zirvesi’ne (Bethesda, ABD) katılım
sağlandı.

Attendance at the International
Summit in Human Genetics and
Genomics (Bethesda, USA)

I

I

sağlık

Uluslararası Hemşirelik Birliği Klinik
Simülasyon ve Öğrenme Kongresi’ne
katılım sağlandı.

Avrupa Diyabet Hemşireleri
Sempozyumu’na davetli konuşmacı
olarak katılım sağlandı.

Attendance at the International
Nursing Association for Clinical
Simulation and Learning Congress.

Guest speaker attendance at the
European Diabetes Nurses Symposium.

Öğretim üyesi Doç. Dr. Şeyda Özcan,
Avrupa Diyabet Hemşireliği Yıllık
Kongresi’nin genel sekreterliğini yaptı
ve bilimsel komitesinde görev aldı.

Faculty member Assoc. Prof. Şeyda
Özcan served as secretary general
of the European Diabetes Nursing
Annual Congress and as member of its
scientific committee.

Quit Tobacco International
projesinin eğitimleri kapsamında
hemşire eğitimleri verildi.

Training for nurses was provided as
part of the Quit Tobacco International
project.

Öğretim üyesi Prof. Dr. Ayişe
Karadağ, Buckinghamshire New
University (İngiltere) Rehber Hemşire
Eğitim Programları’na katılım sağladı.

Faculty member Prof. Ayişe Karadağ
attended the Preceptorship Training
Programs at Buckinghamshire New
University, UK.

2016 ISONG International Society
of Nurses in Genetics Kongresi’ne
panelist olarak katılım sağlandı, iki
sözel sunum yapıldı.

Attendance at the 2016 ISONG
International Society of Nurses in
Genetics Congress with one panel
speaker and two presentations.

healthcare

ULUSLARARASI AKREDITASYON SÜRECI
TAMAMLANMAK ÜZERE

Hemşirelik eğitiminin uluslararası akreditasyon
kuruluşları tarafından akredite edilmesi, uluslararası
etkinliklerde özellikle Avrupa Birliğine üye ülkelerde
serbest dolaşımın sağlanması konusunda önemli bir
etkendir. Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin
akreditasyon adaylığı, 15 Ocak 2015 tarihinde,
Accreditation Commission for Education in Nursing
(Hemşirelik Eğitimi Akreditasyon Komisyonu, ACEN)
tarafından kabul edildi. Komisyon Değerlendirme Heyeti,
25-27 Ekim 2016 tarihlerinde Hemşirelik Fakültesini
ziyaret etti. ACEN'in akreditasyona ilişkin kesin kararını
Nisan 2017'de açıklaması bekleniyor. ■
INTERNATIONAL ACCREDITATION
PROCESS NEARLY COMPLETED

Providing accredited education in nursing, certified by
international accreditation bodies, is an important factor in
international events, providing freedom of movement for
nurses among EU member states. Koç University School of
Nursing has applied for its Undergraduate Nursing Program
to be accredited internationally by the Accreditation
Commission for Education in Nursing (ACEN). Its
accreditation candidacy was granted on 15 January 2015
and an assessment committee visited the school on 25-27
October 2016. The ACEN’s final decision will be announced
in April 2017. ■

koç üniversitesi hemşirelik fakültesi
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BILIMSEL TOPLANTILAR
SCIENTIFIC EVENTS

I

2016

Ocak January
Kapsamlı Sistematik Değerlendirme Eğitimi
Comprehensive Systematic Evaluation Training

Şubat February
Orpheus Sempozyumu (Sağlık bilimleri alanında
doktora eğitim ve araştırmalarının iyileştirilmesi
sempozyumu)
Orpheus Symposium (a symposium on developing
and disseminating best practices within PhD
training programs in health sciences)

Mart March
Cilt ve Yara Bakım Sempozyumu
Skin and Wound Care Symposium

Nisan April
I. Çocuk Sağlığı Hemşireliği Çalıştayı
Ist Pediatric Health Nursing Workshop

Mayıs May
Hemşirelik Haftası Sempozyumu
Nursing Week Symposium
Hemşirelik Bilişiminde Yeni Açılımlar
Sempozyumu
Innovations in Nursing IT Symposium

Haziran June
Yara Bakım Uzmanı Eczacı Semineri
Wound Care Specialist Pharmacist Seminar
Sistematik Değerlendirme ve Meta-Analiz
Çalıştayı I-II
Systematic Evaluation and Meta-Analysis
Workshop I-II
II. Uluslararası Evde Bakım Kongresi
IInd International Home Care Congress

Temmuz July
II. Uluslararası Klinik Hemşirelik Araştırma
Kongresi
IInd International Clinical Nursing Research
Conference

Eylül September
Rehber (Preceptor) Hemşire Eğitimi
Preceptorship Training

SANERC

sağlık

semahat arsel hemşirelik eğitim
ve araştırma merkezi
semahat arsel nursing education
and research center

Mezuniyet Sonrası
Hemşirelik Eğitiminde
En İyi Uygulamalar
Best Practices in
the Further Education
of Graduate Nurses

Uluslararası standartlarda mezuniyet sonrası
hemşirelik programları yürüten SANERC’in düzenli
eğitim faaliyetleri kapsamında, 2016 yılında toplam
11 kurs programı, 2 seminer düzenlendi. Kurs ve
seminerlere toplam 209 hemşire ve sağlık personeli
katıldı. SANERC kurslarının tamamı Amerikan
Hemşirelik Kredilendirme Merkezi (ANCC)
akreditasyon kriterlerine göre yürütülüyor. ■

SANERC, which provides regular training courses at
highest international levels for nursing professionals
after graduation, offered a total of 11 courses and 2
seminars in 2016. A total of 209 nurses and healthcare
professionals participated. All SANERC courses
are conducted by the accreditation criteria of the
American Nurses Credentialing Center (ANCC). ■

healthcare

sanerc

KISA HABERLER
NEWS IN BRIEF
SERTIFIKALI EĞITIM PROGRAMI İÇIN
SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI

SANERC, "Stoma ve Yara Bakım
Hemşireliği" konulu sertifika
programını vermek üzere Nisan
2016'da Sağlık Bakanlığı tarafından
yetkilendirildi. “Yoğun Bakım
Hemşireliği” konulu ikinci bir
sertifikalı eğitim programı için de
başvuru yapıldı, onay süreci devam
ediyor. ■
MINISTRY OF HEALTH APPROVES NEW
CERTIFICATE PROGRAM

SANERC has received the approval
by the Ministry of Health for a new
certificate program titled “Stoma and
Wound Care Nursing” in April 2016.
Application has been filed for another
certificate program titled “Intensive
Care Nursing” pending approval. ■

SANERC
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Bi̇r Bakışta
At a Glance

Ülkemizde hemşirelik mesleğinin bulunduğu noktanın
ilerletilmesi için mezuniyet sonrası hemşirelik eğitiminde
yaratıcı eğitim modelleri geliştirmek ve en iyi uygulamaları
sağlamak misyonuyla kurulan Semahat Arsel Hemşirelik
Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Türkiye’de sağlık
profesyonelleri için kurulan ilk mezuniyet sonrası eğitim
merkezidir. Kanıta dayalı ve klinik uygulamaları geliştiren
hemşirelik araştırmalarını destekleyen SANERC, 1992 yılından
bu yana Türkiye’de mezun hemşirelik eğitiminde liderlik
yapıyor.

Semahat Arsel Nursing Education and Research Center (SANERC)
was founded to develop creative education models and introduce
best practices for the education of professional nurses and to help
advance the nursing profession in Turkey. It is the first education
and research center for healthcare professionals after graduation
in Turkey. SANERC leads the field of professional training for
nurses since 1992 and continues to support nursing research that
develops evidence-based and clinical practices.
direktör dIrector
Yrd. Doç. Dr. Emine Türkmen, Asst. Prof.
Davutpaşa Caddesi No.4, 34010 Topkapı - İstanbul
t 0212 311 26 40/41 sanerc.ku.edu.tr
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HEMŞIRELIKTE EĞITIM VE ARAŞTIRMA
DERGISI’NE ONLINE ERIŞIM SAĞLANDI

Amacı hemşirelerin mezuniyet sonrası
sürekli gelişimini desteklemek ve bilimsel
çalışmalarını duyurmak olan SANERC
yayını Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma
Dergisi (HEAD) , 2016 Ocak ayından
itibaren online ortamda yayınlanmaya
başlandı. Yılda üç kez basılan dergi,
2014 yılından beri Türk tıp dizini
ULAKBİM’de yer alıyor. Ayrıca, derginin
uluslararası araştırma veri tabanı
EBSCO’da yer alması için de başvuruda
bulunuldu. ■
ONLINE ACCESS TO JOURNAL OF EDUCATION
AND RESEARCH IN NURSING

The Journal of Education and Research in
Nursing (HEAD), a SANERC publication
that aims to support the continued
professional development of nurses after
graduation and provide a medium for the
promotion of scientific study, has been
available online since January 2016. The
journal is published three times a year
and is indexed by ULAKBİM, the Turkish
Medical Index since 2014. An application
has also been filed to include the Journal
in EBSCO, the international research
database. ■

HEMŞIRELIK ARAŞTIRMALARINA DESTEK

2003 yılından bu yana 44 hemşirelik
araştırma projesine destek sağlayan VKV
Hemşirelik Fonu Proje Destekleme
Programı çerçevesinde, 2016 yılında iki
ayrı dönem başvuru alınmasına karar
verildi. Bu bağlamda 2016 yılının ilk
döneminde 2, ikinci döneminde ise 3 yeni
araştırma projesine destek sağlandı. ■

Desteklenen Hemşirelik Araştırmaları
Supported Research Projects in Nursing
dönem
term

proje adı
project tıtle

proje yürütücüsü
researcher

2016.1

Hemşirelerin Mesleki Deneyimlerini
Yazma ve Yayımlama Becerilerinin
Geliştirilmesi
Developing Nurses’ Skills to Write About
and Publish Their Professional Experiences

Prof. Dr.
Sibel Erkal İlhan

2016.1

Türkiye’de Hemşireler için Sağlıklı
Çalışma Ortamı Standartlarının
Geliştirilmesi
Improving Healthy Workplace Standards for
Nurses in Turkey

Prof. Dr.
Gülseren Kocaman

2016.2

Onkoloji Alanında Çalışan Hemşirelerin
Psikososyal Bakım Verme Konusundaki
Gereksinimlerinin Belirlenmesi
Identifying the Needs of Oncology Nurses
to Provide Psychosocial Care

Prof. Dr.
Perihan Güner

2016.2

Doğum Eyleminde Uygulanan Hemşirelik
Desteğinin Doğum Ağrısı, Korkusu ve
Doğum Algısına Etkisinin Belirlenmesi
Identifying the Impact of Nursing Support
Provided During Labor on the Pain and Fear
of Labor, and the Perception of Birth

Yrd. Doç. Dr.
Asst. Prof.
Dilek Coşkuner
Potur

2016.2

Doğuma Hazırlık Sınıflarının Anne
Adaylarının Doğum Eylemine Karşı
Tutumu ve Özgüven Düzeylerine Etkisi
The Impact of Childbirth Preparation
Classes on Expecting Mothers’ Attitude
toward Labor, and on their Self-confidence

Yrd. Doç. Dr.
Asst. Prof.
Çiğdem Gün

SUPPORTING RESEARCH IN NURSING

The VKV Nursing Support Fund for
Research Projects has provided funds for 44
research projects in nursing since its launch
in 2003. Following a decision to accept
separate applications for each term in 2016,
two new research projects were granted
funds in the first term, and a further three
projects in the second term. ■

KUİYEM
healthcare

kuiyem

koç üniversitesi
i̇lk yardım eğitim merkezi
koç unıversıty
first aid education center
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Hayat Kurtarıcı İlk Yardım
Life-saving First Aid
Kazalardan sonra ölümlerin yüzde 10’u ilk 5 dakika
içerisinde, yüzde 50’si ilk yarım saat içerisinde
meydana geliyor. Etkin, hızlı ve bilinçli ilk yardımcılar,
özellikle trafik, iş ve ev kazalarında sakatlık ve
ölümleri önleyebiliyorlar.

According to statistics, 10% of fatalities after an accident
occur within the first 5 minutes, and 50% within the first
half hour. Effective, fast and conscious first aiders can
make a difference between injury and death, especially in
traffic, work and home accidents.

Özellikle şirket ve diğer kurum çalışanlarına ilk
yardım eğitimi sunmak üzere kurulan Koç Üniversitesi
İlk Yardım Eğitim Merkezi (KUİYEM), altı yıldır
Nişantaşı Kampüsünde verdiği hizmeti 2016
yılından itibaren Koç Üniversitesi Hastanesi Sağlık
Bilimleri Kampüsünde sürdürmeye başladı. Modern
öğretim teknolojileri ile donatılmış yeni kampüsteki
eğitim kursları; insan anatomisine yakın maket ve
materyallerin yardımıyla, öğrenen odaklı, interaktif
eğitim teknikleri kullanılarak veriliyor. ■

Koç University First Aid Education Center (KUİYEM)
was set up to provide first aid training courses geared
especially towards company and other corporate
employees. After operating for six year at the
University’s Nişantaşı campus, KUİYEM moved to the
Koç University Health Sciences Campus in 2016. The
learner-focused, interactive training courses at the
new campus are equipped with advanced teaching
technologies and conducted with the help of anatomical
manikins and realistic support materials. ■

80

| kuiyem

sağlık

BAŞARILI KURSIYERLERE
İLK YARDIMCI SERTIFIKASI

KURUMLARA İLK YARDIM
BILGILENDIRME SEMINERI

16 saatlik Temel İlk Yardım
Eğitimi’ni alan başarılı
kursiyerlere T.C. İl Sağlık
Müdürlüğü onaylı Temel
İlk Yardım Sertifikası ve
İlk Yardımcı Kimlik Kartı
veriliyor. Temel İlk Yardım
Sertifikası’nı alan kişilerin 3 yıl
dolduktan sonra 3 ay içinde
Temel İlk Yardım Güncelleme
Eğitimi’ne katılıp belgelerini
güncellemeleri gerekiyor. ■

İlk yardım sertifika kurslarının
haricinde, kurum çalışanlarına
ilk yardımın temel prensiplerini
aktarmak amacıyla 2 saatlik İlk
Yardım Bilgilendirme Semineri,
KUİYEM eğitmenleri tarafından
kampüste veya ilgili kurumun
tesislerinde düzenlenebiliyor. ■

FIRST AID CERTIFICATE
FOR SUCCESSFUL TRAINEES

The participants that
successfully complete the 16hour Basic First Aid Training
course earn a Basic First Aid
Certificate and First Aider
Badge approved by the
Provincial Health Directorate.
These first aiders are required
to complete a First Aid Training
Refresher Course after three
years in order to renew their
certificates. ■

FIRST AID SEMINARS FOR
ORGANIZATIONS

In addition to first aid certificate
courses, KUİYEM trainers also
provide 2-hour informative first
aid seminars, either on campus
or at company premises, to teach
company employees basic first aid
principles. ■

KUİYEM

Bi̇r Bakışta
At a Glance

2010 yılında hizmete açılan Koç
Üniversitesi İlk Yardım Eğitim Merkezi
KUİYEM, şirket ve kurum çalışanlarına
Temel İlk Yardım Eğitimi, Güncelleme
Eğitimi ve İlk Yardım Bilgilendirme
Seminerleri adı altında ilk yardım
eğitimleri veriyor. Bugüne kadar 400 kişi
bu eğitimlerden yararlandı.

First set up in 2010, the Koç University First
Aid Education Center (KUİYEM) provides
first aid training courses for companies and
their employees under the headings Basic
First Aid Training, Refresher Training and
Basic First Aid Information Seminar. A total
of 400 people participated in these courses
in the course of 2016.
mesul müdür
responsIble manager
Hale Bilgiç
Davutpaşa Caddesi No.4, 34010
Topkapı - İstanbul t 0212 311 26 48
kuiyem.ku.edu.tr

vehbi koç vakfı

vehbi koç vakfı sağlık projeleri

| vehbi koç foundat on healthcare Projects | 81
I

Sağlık Projeleri
vehbi koç foundatıon

Healthcare Projects

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

1985 yılında Vehbi Koç Vakfı
desteğiyle kurulan, 2002’de
yeniden inşaası gerçekleştirilen
Haydarpaşa Numune Hastanesi
Vehbi Koç Acil Tıp Merkezinde,
artan talepleri karşılamak için
2015’te geniş çaplı bir tadilat
projesi gerçekleştirildi. Vehbi Koç
Acil Tıp Merkezinde her gün
800 ila 1000 kişiye hizmet
veriliyor. ■

Founded in 1985 with the support
of the Vehbi Koç Foundation and
rebuilt in 2002, the Haydarpaşa
Numune Hospital Vehbi Koç
Emergency Medical Center
underwent a major overhaul in
2015 to meet increasing demand.
The Vehbi Koç Emergency Medical
Center currently serves 800-1000
patients per day. ■

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Vehbi Koç Göz Hastanesi
Ankara University
School of Medicine
Vehbi Koç Eye Hospital

1967 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz
Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde kurulan,
2007 yılında geniş çaplı tadilatı yapılan Vehbi Koç Göz
Hastanesinde her gün yaklaşık 500 hastaya poliklinik
hizmeti veriliyor, haftada yaklaşık 100 ameliyat
yapılıyor. 2012 yılından bu yana Vehbi Koç Vakfı
desteğiyle göz doktorları için ESASO (European
School for Advanced Studies in Ophthalmology)
ihtisas sonrası eğitim kursları düzenleniyor. ■

The Vehbi Koç Eye Hospital, which was founded in
1967 as part of Ankara University's School of Medicine
Department of Ophthalmology and underwent a largescale renovation in 2007, serves approximately 500
patients a day in its outpatient clinics. The Hospital, where
approximately 100 eye surgeries are performed every
week, has also been offering ESASO (European School
for Advanced Studies in Ophthalmology) accredited postspecialization courses for ophthalmologists since 2012
with the support of Vehbi Koç Foundation. ■
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kültür

Kültür alanında yardımseverlik, topluma nasıl bir katkı
sağlıyor; önceliklendirilmesi neden önemli sizce?

Kültür-Sanat:
Gerçek Gelişimin
Olmazsa Olmazı
Arts and Culture:
Imperatives for
Real Development

Görgün Taner
İKSV
Genel Müdürü
Söyleşi, Aralık 2016

General Director,
IKSV
Interview, December 2016

görgün taner Türkiye’de hayırseverlik konusunda
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfının hazırladığı bir rapor yeni
yayımlandı. Bu araştırmada da gördüğümüz gibi bırakın
bizim konumuz olan kültür-sanatı; eğitime, sağlığa bile sıra
gelmeden, Türkiye’de yardımseverlik büyük oranda ihtiyaç
sahiplerine doğrudan maddi yardımda bulunmak olarak
algılanıyor. Böyle bir yardımseverlik algısı içerisinde
yeterli desteği alması zaten güç olan kültür ve sanat, bunun
üstüne bir de hem bireysel hem kurumsal öncelikler
arasında da ilk sıralara giremiyor. Bu nedenle ekonomik
hassasiyet dönemlerinden de her zaman ilk ve en çok
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What kind of contribution does cultural philanthropy make
to society? Why, in your opinion, should it be prioratized?
görgün taner The Third Sector Foundation of
Turkey (TÜSEV) recently published a report which it
had prepared on the subject of philanthropy in Turkey.
According to this report, charity is largely perceived
in Turkey as providing material support directly
to persons in need and this takes overwhelming
precedence even over such matters as education and
health much less our own field of arts and culture.
Given this perception of charity, arts and culture
already have difficulty soliciting sufficient support.
In addition, they do not rank among the top priorities
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of either individual or institutional donors. For this
reason, our field is always the first to suffer in times
of economic difficulties and it’s also the one that’s
hardest-hit. The fact is, of course, that arts and culture
are actually vital requirements of real social wellness
and progress.
Frequently the importance of “creating value-add” is
mentioned; the importance of “creativity” in producing
added value is underscored; the importance of
“freedom of expression” in the emergence of creativity
is emphasized. Such ideas are often expressed in the
business world, in political circles, and in academia.
All of these concepts are really concepts that are
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etkilenen alan oluyor. Hâlbuki gerçek bir toplumsal
dönüşüm ve gelişim için kültür-sanat aslında çok temel
bir ihtiyaç.
Sık sık “katma değeri olan iş” yapmanın öneminden
bahsediliyor; katma değer üretebilmek için
“yaratıcılığın” ne kadar önemli olduğunun altı
çiziliyor; yaratıcılığın ortaya çıkabilmesinde “ifade
özgürlüğünün” önemi vurgulanıyor. Bu fikirler iş
dünyasında, siyaset çevrelerinde ve akademik alanlarda
sıklıkla dile getiriliyor. Bu kavramların tümü aslında
kültür-sanat alanıyla ilişkili olan kavramlar. Kültür
ve sanat; yaratıcılığa, ifade özgürlüğüne ihtiyaç duyar;
bunlar geliştikçe kendisi de zenginleştiğinden, bunların
gelişmesini sürekli olarak teşvik eder. Kültür ve
sanat, ekonomik kalkınma için gerekli katma değerin
oluşturulabilmesinde de ifade özgürlüğü ve yaratıcılıkla
olan bu ilişkisi nedeniyle önemlidir. Dünya genelinde
katma değer açısından en başarılı örneklerin çıktığı
ülkelerin aynı zamanda kültür-sanata önem veren
ülkeler olması da bu ilişkiyi doğrulayan bir gösterge
olarak yorumlanabilir.
Türkiye’ye baktığımızda ise, örneğin Kültür Bakanlığına
ayrılan bütçenin, tüm bakanlıklara ayrılan toplam
bütçe içerisinde binde 4 civarında bir pay alabildiğini
görüyoruz. Kurumların herhangi bir ekonomik
sıkıntı durumunda ilk olarak kültür-sanat bütçesinde
kesintiye yöneldiklerini görüyoruz. Hatta kendi bireysel
yaşamlarımızda da bir ekonomik sıkıntı durumunda
öncelikle kültür-sanata konu faaliyetlerimizden
kıstığımızı görüyoruz.

getirebilmemiz de ancak bu
anlayışı daha geniş kitlelere
anlatabilmemizle mümkün
olabilir.
İKSV hangi amaçlarla kuruldu?
Nejat Eczacıbaşı
önderliğindeki iş adamları
ve sanatçılar tarafından
kurulan İKSV’nin,
İstanbul’un dünya kültürsanat başkentleri arasında
yer alması vizyonuyla yola
çıktığını söyleyebiliriz.
İlk festivalimizi Türkiye
Cumhuriyeti’nin
kuruluşunun 50. yıl
dönümünde, 1973’te
düzenledik. O yıldan bu
yana da faaliyetlerimizi
“kamu yararına çalışan vakıf”
statüsünde sürdürüyoruz.
Düzenlediğimiz
etkinliklerde kâr amacı
gütmüyoruz, vakfı
ayakta tutabilecek,
varlığını ve etkinliklerini
sürdürebilmesini sağlayacak
bir mali yapı oluşturarak bu yapıya uygun şekilde
çalışıyoruz.

Bizim öncelikle kültür-sanatın bir “lüks” değil,
temel bir ihtiyaç olarak algılanmasını sağlamamız
gerekiyor. Kültür-sanatı yardımseverliğin öznesi haline

Öncelikli olarak İstanbul’un kültür-sanat alanında
dünyanın önde gelen kentleri arasında yer almasını,
Türkiye’deki kültür-sanat üretimiyle global ölçekteki
kültür-sanat evreni arasında kalıcı bir etkileşim

2010 kültür bakanlığı
bütçesi
2010 budget of
the mınıstry of culture
(milyar billion € )

gsyh’ya oranı
as percentage
of gdp
(%)

Fransa
France

kişi başı
devlet kültür harcaması
per capıta publıc spendıng
on culture
(€)

12

İngiltere
UK

197

8,8

Almanya
Germany

143

8,3

İtalya
Italy

101

6,7

Rusya
Russia
Türkiye
Turkey

kültür

4,4
0,69

110
32
10

0,6
0,5
0,3
0,4
0,5
0,1

Bu tablolar İKSV'nin 2012 yılında yayımladığı Ekonomik Etki Araştırması Raporu'ndan derlenmiştir.
Tables derived from data contained in the 2012 İKSV Economic Impact Report.

t ü r k i ye 'ni n
k ü l t ü r bü t ç e s i n i n
g ysh 'ya o r a n ı
tu rk e y's p u bl ı c b u d ge t
f o r c u l tu re as
p e rc e n ta g e o f gd p
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related to the domain of arts and
culture: both demand creativity
and freedom of expression. Arts
and culture thrive on and in turn
enrich creativity and freedom
of expression. And it is this
connection of arts and culture
with creativity and freedom
of expression that enables the
production of added value
which is necessary for economic
development. This is corroborated
by the fact that throughout the
world, those countries that create
the highest economic added value
are also those where arts and
culture are valued most highly.
Looking at the situation here in
Turkey, however, we see that the
budget of the Ministry of Culture
corresponds to only about a half
of one-percent share of the total
amount allocated to all ministries.
Similarly we see that whenever a
company or institution encounters
economic problems, the arts and
culture budget tends to be the first
one to get cut. Indeed, even in our
personal lives this is where we economize first in
times of economic difficulty.

kültür ve turizm bakanlığının yıllar itibariyle
genel bütçeden aldığı pay
share of government budget allocated to
the mınıstry of tourısm and culture

Yıl
Year

Bütçe
Budget
(tl)

Bütçenin
Artış Oranı
Budget
Increase
(%)

2004

587.925.000

—

149.858.129.00

0,39

2005

646.392.000

9,94

153.928.792.910

0,42

2006

712.381.000

10,21

170.156.782.052

0,42

What was İKSV set up to do?

2007

816.378.000

14,6

200.902.066.401

0,41

2008

826.588.000

1,25

216.284.732.372

0,38

2009

1.021.346.00

23,56

257.742.142.488

0,40

2010

1.119.458.00

9,61

281.907.405.110

0,40

2011

1.510.066.000

34,89

306. 548.678.330

0,49

2012

1.705.076.000

12,91

344.512.858.921

0,49

2013

1.851.734.000

8,6

396.705.004.350

0,47

2014

1.974.789.000

6,65

428.296.493.000

0,46

2015

2.297.538.000

16,34

464.163.399.000

0,49

2016

2.777.769.000

20,9

560.782.309.000

0,49

The Istanbul Foundation for Culture and Arts
was set up by a group of business people and
artists under the leadership of Nejat Eczacıbaşı.
We can say that its founding vision was one of
positioning Istanbul among the world’s cultural
and artistic capitals. İKSV organized its very first
festival back in 1973, the year in which the 50th
anniversary of the founding of the Republic of
Turkey was celebrated. Ever since then, İKSV
has continued to function in its capacity as a
“publicly beneficial foundation”. We are entirely
a not-for-profit organization. We have built up
and manage a financial structure whose sole aim
is to keep the foundation alive and enable it to
conduct its activities.

Genel Bütçe
Government
Budget
(tl)

Pay
Share
(%)

We must promote an awareness that
engagement in arts and culture is not a “luxury”
but a fundamental need. Making cultural
philanthropy a matter of general concern to
society will be possible only if we can make
more people aware of this fact.
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kurulmasını sağlamak; kültür-sanat üretimine
ve kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda
bulunmak gibi temel amaçlarımız var. Bunların
tamamı toplumun ve ülkemizin gelişimine yönelik
amaçlardır.
Başlıca etkinlikleriniz ve çalışmalarınız nelerdir?
Bugün düzenli olarak İstanbul Müzik, Film, Tiyatro
ve Caz Festivalleri, İstanbul Bienali, İstanbul
Tasarım Bienali, Leyla Gencer Şan Yarışması
ve Filmekimi’ni düzenliyor, yıl boyunca özel
etkinlikler gerçekleştiriyor, Salon İKSV’de de farklı
disiplinlerdeki etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz.
Venedik Bienali’nde dönüşümlü olarak Uluslararası
Mimarlık ve Sanat Sergileri’ndeki Türkiye
pavyonunun organizasyonunu üstleniyoruz.
Ayrıca festivallerimizde sunduğumuz ödüller,
verdiğimiz eser siparişleri, parçası olduğumuz
yerel-uluslararası ortak yapımlar ve Fransa’daki
Cité International des Arts sanatçı atölyesinde
yürüttüğümüz misafir sanatçı programıyla, güncel
kültür-sanat üretimini de destekliyoruz. Yine bu
alanı desteklemek amacıyla her yıl sunduğumuz
iki önemli ödül var: Klasik müzik alanında Aydın
Gün Teşvik Ödülü, edebiyat alanında ise Talât Sait
Halman Çeviri Ödülü.
Öte yandan kültür politikalarının geliştirilmesine
katkıda bulunmak amacıyla araştırmalar yürüten ve
raporlar hazırlayan Kültür Politikaları Çalışmaları
Departmanımız var. Bu departmanda amacımız
hem ülke genelindeki politikalara hem de yerel
yönetimlerdeki politikalara katkıda bulunmak.
Bunu da yalnızca durum tespiti yaparak ya da
yanlış gidenleri söyleyerek değil; aynı zamanda
dünyadaki iyi örnekleri paylaşıp, bu örneklerden
yola çıkarak oluşturduğumuz çözüm önerilerimizi
ortaya koyarak ve bu önerilerimizin nasıl hayata
geçirileceğine ilişkin yol haritamızı paylaşarak
yapmaya çalışıyoruz.
Şubat 2017’de yayımlayacağımız yeni bir raporumuz
var. Bu raporda; izleyiciye nasıl ulaşılacağı,
izleyicinin nasıl geliştirileceği, izleyici ile kültür
kurumları arasındaki ilişkinin aslında nasıl olması
gerektiği gibi konuları ele alıyoruz. Böyle bir
çalışma yapmayı gerekli görmüş olmamızın sebebi,
Türkiye’de birçok kesim arasında kültürel içerik
akışına engeller olduğunu gözlemlememiz. Bu
engeller yerel yönetimlerle bazı kültür kurumları
arasında da var, kamuyla kültür dünyası arasında
da var; kültür dünyasının kendi içinde de var,
kültür dünyasıyla izleyici arasında ya da kamuyla
izleyici arasında da var. Biz bu engellerin nasıl
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ortadan kaldırılabileceği üzerine çalışmayı gerekli
görüyoruz. Raporumuzda bu konularla ilgili olarak
kültür kurumlarının ve kamunun sorumluluklarının
neler olduğunu inceliyor; ikisinin bir arada nasıl daha
etkili çalışabileceklerine ilişkin önerilerimizi ortaya
koyuyoruz. Kültürel içeriğe ulaşmanın yolunun, gidip
yerinde görmekten çok, dijital kanallardan geçmeye
başladığı bir dönemde; yeni izleyici tanımının ne
olduğuna ve bu yeni izleyiciye nasıl ulaşılacağına
ilişkin sorulara verilecek yanıtların ayrıca önem
kazandığını düşünüyoruz.
Amaçlarınız arasında “ulusal ve evrensel, geleneksel ve
çağdaş değerler arasında sürekli ve kalıcı bir etkileşim
sağlamak” yer alıyor...
Bu amaca ulaşma biçimlerimiz 1973’ten günümüze
değişmiş olsa da, bu amaç asıl olarak uluslararası
kültür-sanat arenasında Türkiye ve dünya arasında
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Our core and highest-priority goals are to ensure
Istanbul’s place among the world’s leading cities in
the area of arts and culture, to create continuous
interaction between national and universal values
and traditional and contemporary values via arts
and culture, and to contribute actively to the
development of cultural policy in this country.
What are your principal activities and events?
İKSV’s regularly scheduled events consist of the
Istanbul Music, Film, Theater, and Jazz festivals;
the Istanbul Biennial, the Istanbul Design Biennial,
the Leyla Gencer Voice Competition, and
Filmekimi [FilmInAutumn]. It also organizes oneoff events from time to time throughout the year.
At its performance venue Salon, which is located
in the Nejat Eczacıbaşı Building, the foundation
hosts cultural and artistic events from various
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disciplines. We also take turns organizing the Turkish
Pavilion at the International Art and Architecture
Exhibitions during the Venice Biennial.
We likewise support the production of contemporary
arts and culture by presenting awards at our festivals,
by commissioning works, by taking part in local and
international coproductions, and by coordinating
an artist residency program at Cité International des
Arts in France. There are also two important awards
that we bestow every year in two specific fields: the
Aydın Gün Award in classical music and the Talât Sait
Halman Translation Award in literature.

In addition, we have a Department of Cultural Policy
Studies which carries out research and prepares
reports with the aim of contributing towards
cultural policy-making. Our goal here is to assist in
the formulation of cultural policy at both national
and local-government levels.
When doing this we don’t just
assess existing situations and/
Bizim öncelikle
or point out where mistakes
are being made; we also try to
kültür-sanatın bir “lüks”
present best practice examples
değil, temel bir ihtiyaç
from across the world, to
suggest solutions based on such
olarak algılanmasını
examples, and to communicate
sağlamamız
a roadmap for realizing those
gerekiyor.
suggestions.
We have on hand a new report
that we’ll be publishing in
February 2017. In this report we
deal with such issues as how to
reach out to audiences, how to
develop audiences, and what the
relationship between audiences
and cultural institutions really
ought to be. The reason why we
thought that it was necessary
to make such a study is our
observation that there exist in Turkey obstacles
which hinder the flow of cultural content among
the different actors in the field. Such obstacles exist,
for example, between local governments and some
cultural institutions, between the public sector and
the cultural community, and within the cultural
community itself; they exist also between the cultural
community and audiences and between the public
sector and audiences. We think it’s necessary to
explore ways in which to eliminate these obstacles.
In this new report of ours, we examine what the
responsibilities of both cultural institutions and
the public sector are with respect to these issues
and we present recommendations as to how both

We must promote
an awareness that
engagement in arts and
culture is not a “luxury”
but a fundamental need.
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bir etkileşim yaratmak anlamına geliyor. Yani
bir yandan Türkiye’deki kültür-sanat üretiminin
uluslararası arenaya taşınmasına destek olurken bir
yandan da yurtdışından en iyi örnekleri İstanbul’da
düzenlediğimiz etkinliklerde sanatseverlerle
buluşturuyoruz. Sadece sanatseverler için değil,
sanatçılar için de verimli etkileşim platformları
yaratarak, farklı ülkelerden sanatçıların bir arada
çalışmaları ve üretmeleri için olanaklar sunuyoruz.
Bu anlamda uluslararası bir platform kurma yönü
en ağır basan etkinliğimiz belki de İstanbul Bienali.
Başlangıcından beri bu etkileşimin sağlanması yolunda
çok önemli fırsatlar sunmuş bir etkinliğimizdir.
2017’de 30. yılını tamamlayacak ve 15. kez
düzenlenecek.

dünyanın sayılı kültür sanat başkentleri arasında
sayılıyordu. Olumsuz etkinin kalıcı olmaması için sizce
neler yapılmalı?

Ulusal ve evrensel değerlerin etkileşimi ile ilgili olarak
Türkiye kendi değerlerini; az önce bahsettiğimiz
ifade özgürlüğü, yaratıcılık, katma değerli üretim
kavramlarının gereklerini yerine getirerek öne
çıkartabildiğinde, o sıkça söylediğimiz “Avrupa ile
Asya arasındaki köprü” vazifesini zaten görecek, kendi
ulusal değerlerinin evrensel değerlerle buluşmasını
sağlamış olacaktır.

Vehbi Koç Vakfının İKSV’ye ve genel olarak Türkiye’deki
kültür-sanat alanına verdiği desteğin etkisini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

2016 yılı özellikle İstanbul için çok zor bir yıl oldu;
birçok konser ve gösteri iptali yaşandı. Oysa son yıllarda

Şu aşamada en önemlisi kültür-sanat etkinliklerine
mutlaka aynı hızla devam etmemiz. Uluslararası
arenada kurumlarla dayanışma içinde çalışmak
büyük önem taşıyor. Dünya ile bağımızı koparmadan,
bu zamana kadar yaptığımız ve İstanbul’a mevcut
ivmesini kazandırmış işleri sürdürmemiz gerekli.
Kültür ve sanat hem yerel hem uluslararası anlamda
birleştirici bir güce sahip. Biz kendi adımıza şu anda
Türkiye ve İstanbul için yapabileceğimiz en önemli
şeyin bu etkileşimi sürdürmek olduğuna inanıyoruz ve
bunun için çalışıyoruz.

Vehbi Koç Vakfı kültür ve sanat alanında çok önemli
çalışmalar gerçekleştiriyor, İKSV’ye bu alanda verdiği
destek de çok önemli. Vehbi Koç Vakfının bize olan
katkısı özellikle güncel sanat alanında oluyor. Hem
Venedik Bienali Türkiye Pavyonu hem de İstanbul
Bienali çerçevesinde destek veriyor . Bu bienaller için
hazırlanan basılı malzemenin finansmanında Vakfın
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2016 has been a very difficult year, especially for Istanbul, where
sides can work together more effectively. At a time
many concerts and events had to be cancelled. The city had
when cultural content is increasingly being accessed
indeed become one of the world’s leading cultural capitals. What
through digital channels rather than by physically
should be done so that this negative impression will not last?
going to some venue, we think that it’s also important
to address the questions of how
At this point the most important
these new audiences should be
thing is to continue at the same
defined and how they are best
Kültürel içeriğe
pace with our cultural and artistic
reached.
ulaşmanın yolunun,
activities. It’s very important to work
in solidarity with other institutions in
One of your stated objectives is
gidip yerinde
the international arena. We must not
“to create continuous interaction
görmekten çok,
break off our links with the rest of
between national and universal
the world and we must continue to
values and traditional and
dijital kanallardan
do those things which we have been
contemporary values via culture and
geçmeye
başladığı
doing and which have given Istanbul
the arts”...
its existing momentum. Arts and
bir dönemde; yeni
culture are a unifying force at both
While the ways in which we
izleyici tanımının
the local and the international level.
seek to achieve that objective
For our own part we believe that the
have changed over the years
ne olduğuna ve bu
most important thing we can do for
since 1973, the objective itself
yeni izleyiciye nasıl
Turkey and for Istanbul is to sustain
essentially implies creating an
that interaction. And that is what we
effective interaction between
ulaşılacağına ilişkin
are striving to do.
Turkey and the rest of the world
sorulara verilecek
in the cultural and artistic arena.
yanıtların ayrıca
How has the support by the Vehbi Koç
By that I mean while supporting
Foundation contributed to İKSV and
efforts to take Turkey’s cultural
önem kazandığını
how do you evaluate its effect on arts
and artistic production into the
düşünüyoruz.
and culture in Turkey?
international arena, our events
bring the best examples of such
Vehbi Koç Foundation itself engages
work from abroad to audiences
At a time when
in some very impressive work in arts
in Istanbul. What’s more, we
cultural content is
and culture and the backing that it
also create interactive artistic
gives to İKSV in such endeavors is also
platforms that allow artists
increasingly being
very important. It supports our work
from different countries to
accessed
through
digital
especially in the area of contemporary
collaborate. The most substantial
art, which manifests itself both at the
of our efforts to create such an
channels rather than
Turkish Pavilion at the Venice Biennial
international platform is perhaps
by physically going to
the Istanbul Biennial. Since its
and during the Istanbul Biennial. Its
very outset, the biennial has
support helps finance the production
some venue, we think
been the most significant event
of all printed materials used during
that it’s also important
in the İKSV calendar for this
both biennials. Our biennial
interaction. In 2017 the Istanbul
catalogues have been published
to address the questions
Biennial will mark its 30th
for many years now thanks to the
of how these new
anniversary with its 15th edition.
worthy contributions of the Vehbi
audiences should be
Koç Foundation. It also contributes
through the many different Istanbul
So long as Turkey is able to
defined and how they
Biennial projects that are sponsored
put forward its own values by
are best reached.
by Koç Holding. Perhaps most
satisfying the requirements of
important of all is that it facilitates
the concepts to which I referred
access to and involvement in
a while ago–which is to say
contemporary art by helping make admission to biennial
freedom of expression, creativity, and value-added
venues and events free of charge.
production–it will also be carrying out its oft-cited
role as a bridge between Europe and Asia to bring
Vehbi Koç Foundation is one of the most important actors in
about a meeting of its own national values with
the area of contemporary art in Turkey today. We care about
universal values.
that because contemporary art is becoming increasingly more
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Türkiye bu zamana kadar ekonomik
anlamda birçok sıkıntılı dönem
geçirdi, birçok derin kriz yaşadı; fakat
bu dönemlerin hiçbirinde Vehbi Koç
Vakfının kültür ve sanat dünyasına
olan katkısı azalmadı; aksine, giderek
daha da arttı.

desteğini görüyoruz; Bienal kitaplarımız yıllardır
Vakfın değerli katkılarıyla yayımlanıyor. Vehbi Koç
Vakfı, Koç Holding’in sponsorluğunu üstlendiği
İstanbul Bienali’ne birçok farklı projeyle de katkıda
bulunuyor. Bu projelerden belki de en önemlisi, güncel
sanata erişimin ve katılımın kolaylaştırılması yönünde,
Bienal’in ücretsiz gerçekleştirilebilmesine katkı
sağlaması oldu.
Türkiye’de güncel sanat alanının en önemli
aktörlerinden biri Vehbi Koç Vakfı. Biz bunu
önemsiyoruz, çünkü güncel sanat dünyada giderek
daha fazla öne çıkıyor ve dolayısıyla Türkiye’nin dünya
ile kültürel bağı için de son derece önemli bir etkileşim
ve iletişim yolu.
Biz ayrıca Türkiye’deki kültür kurumlarının
“uluslararasılaşmasını” da çok önemsiyoruz. Bundan
kastettiğimiz; kültür kurumlarımızın dünyadaki
diğer kültür kurumlarıyla birebir ya da topluca
ilişkiler geliştirmeleri, dünyada olanlardan haberdar
olup bunlara dair bilgi birikimlerini Türkiye’deki
partnerleriyle paylaşmaları; bu sayede hem ülkedeki
hem de dünyadaki büyük kültür potasına katkıda
bulunmaları. Ben Vehbi Koç Vakfının bu açıdan
da çok önemli bir işlevi olduğunu hem dünyanın
çeşitli ülkelerinde gittiğim kongrelerde gördüm, hem
vakıflarla ilgili araştırma-geliştirme toplantılarında
gördüm, hem de Türkiye’deki kültür-sanat dünyası
içindeki çalışmalarda gördüm. Zannediyorum bunun
en iyi örneğini iki üç sene sonra bitecek olan çağdaş
sanat müzesi Arter’de de göreceğiz.

for real development

kültür

Söyleşimizin başında ekonomik hassasiyet
dönemlerinden ilk ve en çok etkilenen alanın kültürsanat olduğundan bahsetmiştim. Vehbi Koç Vakfı ise
bu konuya yaklaşımın aslında nasıl olması gerektiğine
dair en önemli örnektir. Türkiye bu zamana kadar
ekonomik anlamda birçok sıkıntılı dönem geçirdi,
birçok derin kriz yaşadı; fakat bu dönemlerin
hiçbirinde Vehbi Koç Vakfının kültür ve sanat
dünyasına olan katkısı azalmadı; aksine, giderek daha
da arttı. Bunu Vakfın bizimle olan ilişkisinde de her
zaman gördük. Onun için biz, kurum olarak, Vehbi
Koç Vakfına çok teşekkür ederiz. ■

Görgün Taner
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü
Görgün Taner, 1959 İstanbul doğumludur. Taner,
Kadıköy Anadolu Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih
Bölümü mezunudur. 2002 yılından bu yana genel
müdürlüğünü üstlendiği İKSV’de; 1983 yılında Sinema
Günleri Kent Sineması Koordinatörü olarak çalışmaya
başlamış, sonrasında İstanbul Festivali Direktör
Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü
olarak görev almış (1987-1994), daha sonra İstanbul Caz
Festivali’nin direktörlüğünü üstlenmiştir (1994-2002).
2013 yılı mayıs ayında, Amsterdam merkezli Avrupa
Kültür Vakfının (European Cultural Foundation)
yönetim kurulu başkanı olarak seçilen Görgün Taner,
aynı zamanda İstanbul Modern’in yönetim kurulu
üyesidir. Ayrıca, 2012 yılından bu yana HEC Montréal’de
Uluslararası Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programının
ve 2014 yılından bu yana Türkiye-Almanya Gençlik
Köprüsü’nün danışma kurulu üyeliğini üstlenmektedir.
Taner, 1998–2002 yılları arasında Avrupa Caz Festivalleri
Birliği Başkanlığını üstlenmiş, Temmuz 2009–Mart 2010
ayları arasında yapılan “Fransa’da Türkiye Mevsimi”
projesinin komiserliğini yürütmüş, 2010 Eylül-2011
Mayıs ayları arasında Amsterdam Belediyesi Sanat
Danışmanı olarak görev yapmıştır.
2011 yılında Fransa Cumhuriyeti tarafından Chevalier
dans L’Ordre National de la Légion d’Honneur nişanıyla,
2014 yılında ise Fransız Kültür Bakanlığı Sanat ve
Edebiyat Şövalyesi unvanıyla ve Polonya Cumhuriyeti
Üstün Hizmet Liyakat Nişanı Subay Haçı ile
onurlandırılmıştır. ■

İKSV
iksv.org
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kültür-sanat: gerçek gelişimin olmazsa olmazı

prominent around the world and thus is an extremely
important channel of interaction and communication in
Turkey’s cultural linkages with the rest of the world.
We also very much care about the “internationalization”
of Turkey’s cultural institutions. By that I mean the
ability of those institutions to engage individually or
jointly with other cultural institutions around the world,
to be aware of what’s going on in the world and share
that knowledge and experience with their partners in
Turkey, and thus to make their own additions to the
great cultural storehouse both in our own country and
throughout the world. That the Vehbi Koç Foundation

Born in 1959 in Istanbul, Görgün Taner is the general
director of the Istanbul Foundation for Culture and
Arts (İKSV). A graduate of Kadıköy Anadolu Lycee and
of Boğaziçi University (Department of History), Mr
Taner has been the general director of İKSV since 2002.
His association with the foundation began in 1983 as
Kent Cinema Coordinator in the İKSV Film Festival.
He later served (1987-1994) as assistant director of the
Istanbul Festival and international relations coordinator
and went on to become director of the Istanbul Jazz
Festival (1994-2002).
A member of the board of directors of Istanbul Modern,
in May 2013 Mr Taner was appointed the chair of the
Amsterdam-based European Cultural Foundation. He
has been serving as a member of the advisory boards
of the international arts management master’s degree
program at HEC Montréal since 2012 and of the
Turkish-German Youth Bridge since 2014.
Between 1998 and 2002, Mr Taner headed the European
Jazz Festivals Association. He served as commissioner
of the “La saison de la Turquie en France” series of
exhibitions between July 2009 and March 2010. He
also did as stint as an art consultant to the Amsterdam
municipality from September 2010 to May 2011.
Görgün Taner was awarded the insignia of a Knight of
the National Order of Merit of the Legion of Honor
by the Republic of France in 2011. In 2014 he received
the Knight of Art & Literature award from the French
cultural ministry as well as the Officer's Cross of the
Order of Merit for Superior Service from the Republic
of Poland. ■
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serves a very important function in this respect is
something that I have seen at the congresses that I
attend in other countries, during charitable foundationrelated research and development meetings, and in the
course of my own activities within the arts and culture
scene in Turkey. I think that we’ll be seeing the best
example of this in a couple of years’ time when the Arter
contemporary art museum opens its doors.
At the beginning of this interview I said that the domain
of arts and culture is always the first to suffer in times
of economic difficulties and that it’s also the one that’s
hit the hardest. The Vehbi Koç Foundation is the most

Turkey has frequently suffered from economic
hardships and has been hit by serious crises
but even during such times the Vehbi Koç
Foundation never withheld its support for arts
and culture: on the contrary, it has steadily
increased that support over the years.
outstanding example of what one’s approach to such
issues ought to be. Turkey has frequently suffered from
economic hardships and has been hit by serious crises
but even during such times the Vehbi Koç Foundation
never withheld its support for arts and culture: on the
contrary, it has steadily increased that support over the
years. We’ve also always been witness to this in our own
relations with the foundation. That’s why we at İKSV are
deeply grateful to the Vehbi Koç Foundation. ■
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Sadberk Hanım Müzesi
Sadberk Hanım Museum
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“Cevher”lere Büyük İlgi
“Jewels” Draw Crowds
2015 yılının aralık ayında açılan
“Cevher” adlı sergiyi 20 bine yakın
kişi ziyaret etti. Sadberk Hanım
Müzesinin 35’inci kuruluş yıl
dönümü vesilesi ile düzenlenen
sergide, Müzenin Türk-İslam
bölümünde yer alan mineli ve
murassa eserler tanıtıldı. Sergide,
Osmanlı İmparatorluğu’nun
kuyumculuk beğenisini yansıtan
elmas, zümrüt ve yakut gibi
değerli taşlarla süslenmiş murassa
eşyalara ve ince işçilikleri ile birer
mücevher niteliği taşıyan mineli

culture

eserlere yer verildi. Sergilenen
eserler arasında kemer tokası,
yazı kutusu, divit, kaşık, fincan
zarfı, sakızlık, şerbetlik, cep saati,
yelpaze, sineklik, tütün çubuğu,
enfiye kutusu, broş, nişan ve terlik
gibi farklı türde objeler yer aldı.
Sergilenen eserlerin ayrıntılı
olarak tanıtıldığı katalog, serginin
küratörlüğünü de üstlenen Hülya
Bilgi ve İdil Zanbak tarafından
hazırlandı. ■

sadberk hanım müzesi

The “Jewel” exhibition, organized on
the occasion of the 35th anniversary
of the Sadberk Hanım Museum and
opened in December 2015, received
nearly 20,000 visitors. Presented in
the Turkish-Islamic Section of the
museum, the exhibition featured
jeweled objects set with diamonds,
emeralds, rubies and other precious
stones as well as exquisitely crafted
enameled artifacts reflecting the
splendor of the Ottoman Empire. The
exhibits included objects for a wide
variety of uses such as belt buckles,
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writing sets, pen cases, spoons, coffee
cup holders, mastic jars, sherbet cups,
pocket watches, fans, fly whisks,
tobacco pipes, snuff boxes, brooches,
Ottoman decorations and slippers.
The exhibition catalog with detailed
information on the exhibited pieces
was prepared by the curators of
the exhibition Hülya Bilgi and İdil
Zanbak. ■
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Sadberk Hanım Müzesi
Sadberk Hanım Museum

Bi̇r Bakışta
At a Glance

Sadberk Hanım Müzesi 14 Ekim 1980 tarihinde SarıyerBüyükdere’deki Azaryan Yalısı’nda, Vehbi Koç’un eşi Sadberk
Koç’un anısına, kişisel koleksiyonunu sergilemek üzere açıldı. Daha
sonra 1983 yılında yalının yanındaki bina da restore edilerek “Sevgi
Gönül Binası” adıyla müze alanına katıldı. Bugün Sadberk Hanım
Müzesi bünyesinde 19 bini aşkın eser bulunuyor. Sevgi Gönül
Binası’nda MÖ 6 bin yıllarından Bizans dönemi sonuna kadar
Anadolu’da yaşamış uygarlıklara ait arkeolojik eserler; Azaryan
Yalısı’nda ise Osmanlı ağırlıklı İslâm eserleri, Osmanlılar için
yapılmış Avrupa, Uzak ve Yakın Doğu eserleri ile Osmanlı dönemi
dokumaları, kıyafetleri ve işlemeleri sergileniyor. Müzenin zengin
koleksiyonları, sanatseverlere dönemsel sergiler ve sergi yayınları ile
sunuluyor. Çocuklara yönelik eğitim çalışmaları da Sadberk Hanım
Müzesinin önemli faaliyetleri arasında yer alıyor.

Sadberk Hanım Museum was founded with the purpose of exhibiting
the private collection of Sadberk Koç, the wife of Vehbi Koç, and
opened on 14 October 1980 at the Azaryan Mansion in SarıyerBüyükdere. The building next to the mansion was acquired in 1983,
and later restored and annexed to the Museum as the “Sevgi Gönül
Wing”. Today the Museum’s inventory includes over 19,000 pieces.
Archaeological relics belonging to Anatolian civilizations from the
6th millennium BC to the end of the Byzantine period are housed
in the Sevgi Gönül Wing while Islamic artifacts with an emphasis
on the Ottoman period, European, Far Eastern and Near Eastern
artifacts made for the Ottomans, woven textiles from the Ottoman
era, garments and embroideries are exhibited in the Azaryan Building.
The vast collections of the Museum are introduced to the public with
periodic exhibitions and exhibition catalogs. Educational activities
aimed at children are also an important part of the Sadberk Hanım
Museum’s endeavors.
müze müdürü museum manager
Hülya Bilgi
Büyükdere Piyasa Caddesi No.27-29, Sarıyer - İstanbul
t 0212 242 38 13-14 sadberkhanimmuzesi.org.tr

KISA HABERLER
NEWS IN BRIEF
ATATÜRK’ÜN MANEVI KIZI AFET İNAN’IN
KIYAFETLERI SADBERK HANIM MÜZESINDE

Atatürk’ün manevi kızı, örnek Cumhuriyet
kadını Afet İnan’ın kıyafetleri, 27 Ekim
2016 tarihinden itibaren Müzenin sergi
salonlarında sergilenmeye başladı. İnan’ın
kızı Arı İnan ve oğlu Prof. Dr. Demir
İnan tarafından 2014 yılında Sadberk
Hanım Müzesine bağışlanan kıyafetler,
Müzenin tekstil restoratörleri tarafından
yürütülen ve yaklaşık iki yıl süren hassas bir
restorasyon ve bakım çalışmasıyla sergiye
hazır hale getirildi. Özenle hazırlanmış olan
ve dönemin modasını Türk işlemeleriyle
bağdaştırır nitelikteki bu kıyafetler, Afet
İnan tarafından 1930’lu yıllarda Atatürk
ile birlikte katıldığı çeşitli davetlerde ve
yabancı devlet adamlarının ağırlandığı
resepsiyonlarda giyilmişti. ■
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ATATÜRK’S PROTÉGÉE AFET İNAN’S OUTFITS AT THE
SADBERK HANIM MUSEUM

Outfits that belonged to Afet İnan, a protégée
of Atatürk and an exemplary woman of Turkey’s
Republican Era, started to be exhibited at the Museum
on 27 October 2016. The outfits, which Professor
İnan’s daughter Arı İnan and son Prof. Dr. Demir İnan
had donated to the Sadberk Hanım Museum in 2014,
were ready for exhibition following a two-year long
process of exquisite restoration and conservation
work by the Museum’s team of textile restorers. The
meticulously tailored clothes and costumes reflect the
period’s fashion trends but also feature references to
traditional Turkish embroideries. They were worn by
Afet İnan in the 1930s when she accompanied Atatürk
on various official occasions and receptions for foreign
dignitaries. ■

sadberk hanım müzesi
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HAYDI ÇOCUKLAR, MÜZEYE!

LET’S GO TO THE MUSEUM!

Sadberk Hanım Müzesi, 2014 yılında başlattığı "Haydi
Müzeye! Keşfet, Öğren, Eğlen" adlı eğitim projesi ile,
ülkemizin sahip olduğu kültürel değerlerin farkında
olan çocuklar yetiştirmek ve çocuklarda kültür-sanat
bilincini geliştirmek amacıyla öğretmen ve öğrencilere
yönelik çeşitli eğitim olanakları sunuyor. Sanat tarihi
uzmanı İdil Zanbak tarafından hazırlanan ve okul
gruplarına ücretsiz olarak verilen aktivite kitapları,
müzedeki eserleri çocuklara hem eğlenceli hem de
öğretici bir dille aktarıyor. “Haydi Müzeye!” etkinlikleri,
perşembe ve cuma olmak üzere haftada iki gün, üçer
seans olarak gerçekleştiriliyor. Okul grupları, müze
eğitmeni Gökçe Oflu eşliğinde müzeyi dolaştıktan sonra,
çocuk atölyesinde eğitmen ve öğretmenleriyle birlikte
çeşitli aktiviteler yapıyor. “Haydi Müzeye” eğitim
çalışmalarını okul grupları dışına da taşımak ve daha
fazla çocuğa erişebilmek için,
2016 ilkbaharından itibaren
her ayın son cumartesi günü
çocuk gruplarına yönelik
rezervasyonlu eğitim
çalışmaları düzenlenmeye
başlandı.

First launched in 2014, Sadberk Hanım Museum’s “Let’s
Go to the Museum! Discover, Learn, Enjoy” educational
project for children offers activities and events for
pupils and teachers visiting the Museum. Its purpose is
to inform children about the cultural treasures of our
country and to help them develop an awareness of arts
and culture. Activity books prepared by art historian İdil
Zanbak and distributed free-of-charge to visiting school
groups provide information about the Museum exhibits
in an entertaining yet informative manner. The “Let’s
Go to the Museum!” events are held on Thursdays and
Fridays in three sessions. The groups tour the Museum
accompanied by the Museum’s educator Gökçe Oflu and
then go on to participate in activities at the children’s
workshop with the educator and their own teachers.
In order to expand the scope of the program and reach
children also outside of
school, the Museum has begun
offering the “Let’s Go to the
Museum!” program on the last
Saturday of each month for
children’s groups. Participation
needs to be booked in
advance.

Sadberk Hanım Müzesinin
çocuklara yönelik eğitim
faaliyetlerine 2016 yılında
toplam 8001 öğrenci katıldı. ■

A total of 8,001 pupils
participated in the educational
activities of the Sadberk
Hanım Museum in 2016. ■
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“HAYDI MÜZEYE!” IPAD UYGULAMASI HAZIR

Sadberk Hanım Müzesi tarafından çocuklara yönelik hazırlanan aktivite
kitaplarının iPad uygulaması geliştirildi. Veliler “Haydi Müzeye” isimli
uygulamayı App Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyorlar. Türkçe ve İngilizce
olarak çift dilde hazırlanan uygulamanın içerisinde, tarih-arkeoloji-sanat
tarihi bilgileri kullanılarak oluşturulmuş yapboz, boyama, labirent, bilmece,
eşleştirme ve noktaları birleştirme gibi çok sayıda öğretici ve eğlendirici oyun
ile hikâyeler yer alıyor. Seslendirilmiş metinler ve oyunlar sayesinde okuma
yazma bilmeyen çocuklar da uygulamadan yararlanabiliyorlar. ■
"LET’S GO TO THE MUSEUM!" IPAD APP NOW AVAILABLE

An iPad application has been developed for the children’s activity books created
by the Sadberk Hanım Museum. Parents can now download the free “Let’s Go
to the Museum!” application from the App Store. It is available in Turkish and
English and features a range of educational and entertaining games that involve
games and activities such as jigsaw puzzles, painting, labyrinths, riddles, match
two, connect the dots, and stories, all created using information on history,
archaeology and art history. With audio stories and games, the app can also be
used by younger children who do not yet read and write. ■

SADBERK HANIM MÜZESI SERGILERINDEN SEÇMELER
A SELECTION OF PAST EXHIBITIONS AT THE SADBERK HANIM MUSEUM
Aralık December 2005
Şubat February 2006

Aralık December 2007
Mart March 2008

Kasım November 2011
Mayıs May 2012

2005 – 2016

Kasım November 2014
Haziran June 2015

Eski Çağda İçki ve
Sunu Kapları
Ancient Drinking and
Libation Vessels

Nisan April 2009
Ekim October 2009

Asırlar Sonra Bir
Arada
Reunited After
Centuries

Kilden Suretler
Images in Terracotta

Aralık December 2012
Ağustos August 2013

Nisan April 2007
Haziran June 2007
Ateşin Oyunu
Dance of Fire

Mayıs May 2010
Aralık December 2010

Çatma ve Kemha
Ottoman Silk Textiles

Osmanlı
İmparatorluğu’nun
Son Döneminden
Kadın Giysileri
Women’s Costumes of
the Late Ottoman Era

Pabuç
Shoes

Aralık December 2015
Kasım November 2016

El Emeği Göz Nuru
Skill of the Hand
Delight of the Eye

Ocak January 2014
Haziran June 2014
Kadim Çağlardan
İzler
Traces of Ancient
Ages
Cevher
Jewel

ARTER

kültür

sanat için alan
space for art

Çağdaş Sanata
Yeni Katkılar
New Contributions to
Contemporary Art

Arter 2016 yılında Şener Özmen’in “Filtresiz”, Murat
Akagündüz’ün “Vertigo”, Bahar Yürükoğlu’nun
“Devridaim”, Nil Yalter’in “Kayıt Dışı” ve Bilge
Friedlaender’in “Sözcükler, Sayılar, Çizgiler”
sergilerinin yanı sıra Selen Ansen’in küratörlüğünde
düzenlenen “Her Düşenin Kanadı Yoktur” adlı karma
bir sergiye yer verdi. Arter ismini taşıyacak olan ve
tamamlandığında kurumun mevcut faaliyetlerini
bir adım daha ileriye taşıması beklenen çağdaş sanat
müzesinin inşaatı ise 2016 boyunca Dolapdere’de
devam etti. ■
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Arter hosted five solo and group exhibitions in
2016, including Şener Özmen’s “Unfiltered”, Murat
Akagündüz’s “Vertigo”, Bahar Yürükoğlu’s “Flow
Through”, Nil Yalter’s “Off the Record”, and Bilge
Friedlaender’s “Words, Numbers, Lines” as well
as a group show entitled “Not All That Falls Has
Wings”, curated by Selen Ansen. The construction
of the contemporary art museum that will further
Arter’s program with the same name in Istanbul’s
Dolapdere district continued in 2016. ■

a r te r
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ARTER

Arter, çağdaş sanat alanında sürdürülebilir bir üretim
ve sergileme altyapısı sunmak üzere 2010 yılında
açıldı. Düzenlediği kişisel ve karma sergilerle çağdaş
sanatın görünürlüğüne katkıda bulunurken, bu sergiler
kapsamında sanatçılara sunduğu üretim olanaklarıyla
Türkiye'deki eser üretimini desteklemeyi de hedefliyor.
Arter'in programına, her bir sergi için özel olarak
hazırlanan yayınlar eşlik ediyor.

Arter opened in 2010 to offer a sustainable infrastructure
for producing and exhibiting contemporary art. Arter has
been presenting solo and group exhibitions with the aim of
providing a platform of visibility for artistic practices and
encouraging production of contemporary artworks through
the support it provides in the context of these exhibitions.
Arter's program also features publications that accompany
each exhibition.
kurucu
direktör
foundIng
dIrector
Melih Fereli

genel
koordinatör
general
coordInator
Bahattin
Öztuncay

başküratör
chIef
curator
Emre Baykal

İstiklal Caddesi No.211, 34433 Beyoğlu - İstanbul
t 0212 708 58 00 arter.org.tr

bahar yürükoğlu
devridaim flow through
arter, 2016
yerleştirme görüntüsü installation view
fotoğraf photo ali taptık
sanatçının ve arter’in izniyle courtesy of
the artist and arter
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KISA HABERLER
NEWS IN BRIEF
ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESININ İNŞAATI
DOLAPDERE’DE SÜRÜYOR

CONSTRUCTION OF THE CONTEMPORARY
ART MUSEUM CONTINUES IN DOLAPDERE

Vehbi Koç Vakfının geleceğe yönelik en önemli sanat
projeleri arasında, İstanbul Dolapdere’de inşaatı
süren çağdaş sanat müzesi yer alıyor. Bir kültür ve
eğitim odağı olarak kurgulanan müze, Vehbi Koç
Vakfı Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan eserlerin yanı
sıra, yıl boyunca süreli sergilere ve farklı disiplinleri
buluşturan etkinliklere de ev sahipliği yaparak Arter’in
süregelen faaliyetlerini bir adım daha ileriye taşıyacak.
Müzenin kurucu direktörlüğünü Vehbi Koç Vakfı
Kültür Sanat Danışmanı Melih Fereli üstlenirken,
küratörler ekibinin başında ise Emre Baykal yer
alıyor. İnşaatına 2015'te başlanan müzenin, 2018 yılı
sonbaharında açılması planlanıyor. ■

One of the most significant forward-looking cultural
projects of the Vehbi Koç Foundation is the establishment
of a contemporary art museum set to open in 2018
in Istanbul’s Dolapdere district. Conceptualized as a
multidisciplinary cultural and educational hub, the museum
will house the Vehbi Koç Foundation Contemporary Art
Collection as well as featuring temporary exhibitions and
events throughout the year, furthering Arter’s ongoing
program. Melih Fereli, Culture and Arts Advisor of the
Vehbi Koç Foundation, is the Founding Director of the
museum, while Emre Baykal acts as the head of the
curatorial team. The construction work started in 2015 and
is slated for completion in autumn 2018. ■
fotoğraf photo
serkan taycan

VKV ÇAĞDAŞ SANAT KOLEKSIYONU
DÜNYA SERGILERINDE

Vehbi Koç Vakfının 2018 yılında açılması planlanan
çağdaş sanat müzesi için oluşturduğu koleksiyon,
2007’den bu yana sürdürülen çalışmalar neticesinde
bugün 1.200’den fazla çağdaş sanat yapıtını içerir
duruma geldi. Koleksiyondaki işler, dünyanın önde
gelen sanat kurumları tarafından ödünç alınmaya
ve farklı coğrafyalardaki sergilerde izleyiciyle
buluşmaya devam ediyor. ■
VKV CONTEMPORARY ART COLLECTION AT
INTERNATIONAL EXHIBITIONS

In 2007, the Vehbi Koç Foundation started compiling
a collection for the contemporary art museum set to
open in 2018. Over the past nine years the collection
has grown to include over 1,200 contemporary works
of art and continues to expand. Several pieces from the
collection are lent each year to leading art institutions
and galleries across the world. ■

thomas bayrle

“Scheibenwischer: Bitt für uns”
Lenbachhaus, Münih Munich
gülsün karamustafa

“Double Action Series for
Oriental Fantasies” &
“Panter/Tabure”
Hamburger Bahnhof Museum
for Contemporary Art, Berlin

jaroslaw kozlowskı

“Exercises in Ethics”
CoCA (Center of Contemporary

Art in Znaki Czasu), Torun
& MOCAK (Museum of
Contemporary Art in Krakow)
abdoulaye konate

“Bosnie Angola Rwanda”
Arken Museum of Modern Art,
Danimarka Denmark

servet koçyiğit

“Burası Benim Adam” ve
“Geceleyin Doğu”
CoCA (Center of Contemporary

Art in Znaki Czasu), Torun
mehtap baydu

“Koza”
CoCA (Center of Contemporary

Art in Znaki Czasu), Torun


šejla kamerıc

“Red Carpet (M)”
Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum,
Trondheim
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ARTER SERGİLERİ
EXHIBITIONS AT ARTER

11 Aralık December 2015
28 Şubat February 2016
FILTRESIZ
UNFILTERED
şener özmen
küratör curator

Süreyyya Evren
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1

Arter’in ikinci katının üç köşesine yerleşmiş
üç “taht” üzerine kurulu “Filtresiz”, Şener
Özmen’in bu sergi için özel üretilmiş,
birbiriyle bağlantılı altı işini içeriyordu.
Sıcak iklimlerde kullanılan bir dış mekân
platformu olan tahtlara gönderme yapan
Özmen’in “taht”ları, hem kendi başlarına
birer yapıt olarak beliriyor hem de Özmen’in
işlerini taşıyan birer platform olarak
kullanılıyorlardı. Küratörlüğünü Süreyyya
Evren’in üstlendiği sergi, sanatçının bakışını,
düşüncelerini, yaklaşımını ve gerçeğini
filtresizce ifade ettiği; doğrudan, dobra bir
konuşmayı öne çıkardı. ■
2

şener özmen
1-2 filtresiz unfiltered
arter, 2016
yerleştirme görüntüsü
installation view
fotoğraflar photos
ali taptık
sanatçının ve arter’in izniyle
courtesy of the artist and
arter

The “Unfiltered” exhibition was set up on three “tahts” niched into three corners on
the second floor of Arter and included six interconnected artworks by Şener Özmen, all
newly produced for this show. These structures that make reference to the vernacular
“tahts”, which are wooden constructions used outdoors in hot climates, appeared both
as individual works in and of themselves, and also functioned as platforms bearing
other works. The exhibition, curated by Süreyyya Evren, highlighted a direct, candid
conversation where the artist expressed his stance, his thoughts, his approach and his
truth in an unfiltered manner. ■

102

| arte r

kültür

1

30 Mart
March 2015
15 Mayıs
May 2016
VERTIGO

Murat Akagündüz’ün “Vertigo” sergisi,
sanatçının yeryüzündeki en yüksek dağ
zirvelerinin Google Earth üzerindeki
görüntülerini betimleyen 13 adet “Kaf”
serisi resmini bir araya getiriyordu.
“Kaf” serisinden yansıdığı şekliyle
vertigo kavramı, hem psikolojik ve
fizyolojik düzlemde mekân algısı ve yön
duygusunun kaybına hem de mekân
içinde özne ve nesne ilişkilerine dair
algının belirsizleşmesine işaret ediyordu.
Küratörlüğünü Aslı Seven’in yaptığı
sergi, izleyiciye sessiz bir seyrin alanını
açarak bu zemin kaybının içerdiği yeni
olasılıkları duyumsamaya, dünyaya dair
yeni bir algı üretmeye davet etti. ■

murat akagündüz
küratör curator

Aslı Seven

2

1-2
murat akagündüz
kaf serisi kaf series
arter, 2016
yerleştirme görüntüsü
installation view
fotoğraflar photos
ali taptık
sanatçının ve arter’in izniyle
courtesy of the artist and
arter

Murat Akagündüz’s exhibition “Vertigo”
brought together 13 paintings from his
“Kaf” series, where the artist depicted
some of world’s highest mountain peaks
as seen on Google Earth. As reflected
through the “Kaf” series, vertigo is a
relational phenomenon, pointing both to a
spatial disorientation on psychological and
physiological levels, and to an uncertainty
regarding subject-object relationships
as perceived within space. By opening
up a space for silent contemplation, the
paintings in this exhibition curated by Aslı
Seven invited the viewer to sense the new
possibilities found in this loss of ground
and thus produce a new perception of the
world. ■
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30 Mart March
15 Mayıs May 2016
DEVRIDAIM
FLOW THROUGH
bahar yürükoğlu
küratör curator Duygu Demir

“Devridaim”, Bahar Yürükoğlu’nun 2015
yılında Kuzey Kutbu’na, hem güneşin
batmadığı yaz aylarında hem de karanlığın
bitmediği kış aylarında yaptığı seyahatlerdeki
deneyimlerinden yola çıkan bir sergi oldu.
İşlerinde renk, ışık ve ses ile kurgusal mekânlar
yaratan sanatçı, bu sergide, kutup bölgesinde
gözlemlediği ikilikleri bir araya getiriyordu.
Duygu Demir küratörlüğündeki “Devridaim”;
yerleştirme, fotoğraf ve videolarla sanatçının
kutup bölgesinde gözlemlediği varlık ve yokluk,
geçmiş ve gelecek, doğa ve medeniyet gibi
ikilikleri ele aldı. ■

3
bahar yürükoğlu
seyrüseferci the navigator
2016
video karesi video still
sanatçının ve arter’in izniyle courtesy of
the artist and arter

3

The exhibition “Flow Through” took as its
departure point Bahar Yürükoğlu’s experiences
during her travels to the Arctic Circle in 2015, both
in the summertime, when the sun does not set, and
during the winter months, when darkness prevails.
In this show, curated by Duygu Demir, the artist
who uses color, light and sound in her installations,
photographs and videos, created fictional spaces
based on the dualities she observed in the Arctic
region, like presence and absence, past and future,
nature and civilization. ■
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1

1
void

3
ryan gander

bruıt blanc
arter, 2016
yerleştirme görüntüsü
installation view

ftt, ft, ftt, ftt, ffttt, ftt
veya güncel bir jestin
nasıl oluştuğuna dair
modern bir temsil, theo ve
piet’in diyagonal çizginin
dinamik boyutu hakkındaki
tartışmalarının fizikselliğine
dair bir illüstrasyon ve yüz
sinematografik sahne için
chroma key tekniğiyle bir set
oluşturma çabası arasında bir
yerde ftt, ft, ftt, ftt, ffttt,
ftt, or somewhere between a
modern representation of how
a contemporary gesture came
into being, an illustration
of the physicality of an
argument between theo and
piet regarding the dynamic
aspect of the diagonal line
and attempting to produce a
chroma-key set for a hundred
cinematic scenes
arter, 2016
yerleştirme görüntüsü
installation view

sanatçının ve arter’in izniyle
courtesy of
the artist and arter
2
anne wenzel
dekadans teşebbüsü
attempted decadence
arter, 2016
yerleştirme görüntüsü
installation view
sanatçının ve arter’in izniyle
courtesy of the artist and arter

sanatçı ve akıncı, amsterdam
izniyle courtesy of the artist
and akinci, amsterdam
fotoğraflar photos murat germen

2
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9 Haziran June
18 Eylül September 2016
HER DÜŞENIN KANADI
YOKTUR
NOT ALL THAT FALLS
HAS WINGS
küratör curator

Selen Ansen

sanatçılar art I sts

bas jan ader
phyllıda barlow
cyprıen gaıllard
ryan gander
mıkhaıl karıkıs
& urıel orlow
voıd
anne wenzel
3

“Yerçekimi” ve “ağırlık/
vakar” kavramları etrafında
geliştirilen “Her Düşenin
Kanadı Yoktur” sergisi,
düşme eylemini fiziksel bir
düşüş, beceriksizlik ya da
yetersizlikten kaynaklanan
bir sonuç veya kötü yazgının/
lanetin getirdiği kaçınılmaz
son gibi ilk çağrışımlarının
ötesine geçerek ele
alıyordu. Küratör Selen
Ansen’in bir araya getirdiği
dokuz sanatçının, farklı
yöntem ve malzemelerle
gerçekleştirdikleri işlere yer
veren “Her Düşenin Kanadı
Yoktur”, en kişisel izleklerden
tüm beşeri yapı(t)lara,
hatta toplumların seyrine
uzanan bir ölçekte çöküşün
sürekliliğini araştırdı. ■
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Revolving around the notions
of “gravity” and “gravitas”
and going beyond initial
associations, the exhibition
“Not All That Falls Has Wings”
investigated the act of falling
as more than a physical
falling, a mere curse or a sign
of impotence. Curator Selen
Ansen brought together nine
artists whose artworks made of
various methods and materials
constituted the show “Not
All That Falls Has Wings” and
explored the permanence of
downfall that affects individual
trajectories, the products of all
human endeavor, and even the
course of societies. ■
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14 Ekim October 2016
15 Ocak January 2017
KAYIT DIŞI
OFF THE RECORD

kültür

ni̇l yalter
kayit dişi off the record arter, 2016
yerleştirme görüntüsü installation view

fotoğraf photo aras selim bankoğlu
sanatçının ve arter’in izniyle courtesy
of the artist and arter

nil yalter
küratör curator Eda Berkmen

Küratörlüğünü Eda Berkmen’in
yaptığı, Nil Yalter’in Türkiye’de
bugüne kadar gerçekleşen
en kapsamlı sergisi olma
özelliğini taşıyan “Kayıt Dışı”,
sanatçının yapıtlarındaki ana
tema ve motiflere genel bir
bakış niteliği taşıyordu. “Kayıt
Dışı” sergisindeki yapıtlar,
kayıt dışı kalmış kişi, duygu
ve bilgilere geniş yer veriyor;
bireyin toplumsal normlar
ve kontrol mekanizmaları
karşısında geliştirdiği var olma
stratejilerini araştırıyordu.
Yalter’in resim, fotoğraf, yazı,
kolaj, performans, video gibi
farklı mecraları bir araya
getiren yerleştirmelerinin
birçoğu Türkiye’de ilk kez
sergilendi. ■

Curated by Eda Berkmen,
“Off the Record”, the most
comprehensive exhibition of
Nil Yalter ever held in Turkey,
was a thematic overview of
the artist’s main themes and
patterns. Yalter’s work explores
the individual’s strategies for
survival in the face of society's
control mechanisms and norms,
focusing on omitted facts,
invisible people, enclosed places
and repressed emotions. Many
of Yalter’s hybrid installations
that combine painting,
photography, writing, collage,
performance, and video have
been exhibited in Turkey for the
first time. ■

bi̇lge friedlaender

1 kare mutasyon:
yerçekimin reddi #10
square mutation:
denying gravity #10
1975
fotoğraf photo hadiye
cangökçe
sanatçının ve arter’in
izniyle courtesy
of the artist and arter

2 sözcükler, sayılar,
çizgiler
words, numbers, lines
arter, 2016
yerleştirme
görüntüsü
installation view
fotoğraf photo aras
selim bankoğlu
sanatçının ve arter’in
izniyle courtesy
of the artist and arter
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14 Ekim October 2016
15 Ocak January 2017
SÖZCÜKLER, SAYILAR,
ÇIZGILER
WORDS, NUMBERS, LINES
bilge frıedlaender
küratör curator

Mira Friedlaender - Işın Önol

Bilge Friedlaender’ın, küratörlüğü
Mira Friedlaender ile Işın Önol
tarafından yapılan “Sözcükler,
Sayılar, Çizgiler” isimli kişisel
sergisi, sanatçının 1980 yılından bu
yana sergilenmemiş ve Türkiye’de
izleyicilerle hiç buluşmamış
eserlerini bir araya getiriyordu.
Merkezinde, Bilge Friedlaender’ın
“çizgi” ve “kare” gibi insan eliyle
yaratılmış formlar ve insanın
doğayla kurduğu ilişki üzerine
sürdürdüğü titiz araştırmanın yer
aldığı “Sözcükler, Sayılar, Çizgiler”,
2000 yılında aramızdan ayrılan
sanatçının vefatından sonra
gerçekleşen ilk kişisel sergisi olma
özelliğini de taşıyordu. ■

1

Bilge Friedlaender’s solo exhibition entitled “Words, Numbers, Lines”,
curated by Mira Friedlaender and Işın Önol, brought together works of
the artist which have never been shown in Turkey or exhibited elsewhere
since the 1980s. The works in the exhibition centered upon Bilge
Friedlaender’s rigorous investigation of created forms such as “line” and
“square” as expressions of the relationship between humans and nature.
“Words, Numbers, Lines” also marks the artist’s first posthumous solo
exhibition since her death in 2000. ■
2

YAYINLAR
PUBLICATIONS
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Filtresiz
Unfiltered
editör edıtor

Süreyyya Evren
tasarım desıgn

Okay Karadayılar
Vertigo
editör edıtor

Süreyyya Evren
tasarım desıgn

Deniz Cem
Önduygu
Emre Parlak
(Fevkalade)
Devridaim
Flow Through
editör edıtor

Süreyyya Evren
tasarım desıgn

Umut Altıntaş
Her Düşenin
Kanadı Yoktur
Not All That Falls
Has Wings
editör edıtor

Süreyyya Evren
tasarım desıgn

Okay Karadayılar
Kayıt Dışı
Off the Record
editör edıtor

Süreyyya Evren
tasarım desıgn

Okay Karadayılar
Sözcükler, Sayılar,
Çizgiler
Words, Numbers,
Lines
editör edıtor

Süreyyya Evren
tasarım desıgn

Okay Karadayılar

ANAMED

kültür

koç üniversitesi
anadolu medeniyetleri
araştırma merkezi
koç university
research center for
anatolian civilizations

ANAMED'de
Bizans Kimliği ve Öteki
Byzantine Identity
and the Other at ANAMED

Koç Üniversitesi Anadolu
Medeniyetleri Araştırma Merkezi
ANAMED’in 2016 yılı takviminde
öne çıkan organizasyonların başında
kuşkusuz Dördüncü Uluslararası
Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları
Sempozyumu vardı. Bu yıl 23
– 25 Haziran tarihleri arasında
“Coğrafi ve Etnik İmgelemde
Bizans Kimliği ve Öteki” başlığı
altında ANAMED’in Beyoğlu’ndaki
binasında yürütülen sempozyuma
farklı ülkelerden 32 Bizantolog
katıldı. ■
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Bi̇r Bakışta
At a Glance

ANAMED

One of the highlights in the
2016 calendar of Koç University
Research Center for Anatolian
Civilizations (ANAMED) was the
Fourth International Sevgi Gönül
Byzantine Studies Symposium.
Titled “Byzantine Identity and the
Other in Geographical and Ethnic
Imagination”, the 2016 symposium
was held on June 23 – 25 at the
ANAMED building in Beyoğlu
and hosted 32 Byzantinists from
various countries. ■

İstanbul'da İstiklâl Caddesi üzerindeki
tarihi Merkez Han’da yer alan Koç
Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri
Araştırma Merkezi (ANAMED),
Türkiye’deki medeniyetlerin tarihi,
sanatı, mimarisi ve arkeolojisine adanmış
araştırma projelerini geliştirmek ve
desteklemek amacıyla 2005 yılında
kuruldu. Anadolu’nun geçmişi
hakkındaki bilimsel araştırmaları
desteklemek için kurulmuş ilk yerel
akademik araştırma merkezi olan
ANAMED, kuruluş amaçlarına
yönelik faaliyetini; çıkardığı yayınlar,
düzenlediği sergi ve sempozyumların
yanı sıra, doktora ve doktora sonrası
araştırmacılara yönelik yürüttüğü
bursiyer programlarıyla sürdürüyor.

Koç University Research Center for
Anatolian Civilizations (ANAMED),
housed in the historic Merkez Han on
Istanbul’s Istiklal Street, was founded
in 2005 to develop and facilitate
research projects that are dedicated
to the history, art, architecture
and archaeology of civilizations in
Turkey. As the first local academic
research center founded to support
scientific research on the history
of Anatolia, ANAMED carries out
this mission through publications,
exhibitions, symposia, and fellowships
for doctorate and post-doctorate
researchers.

direktör dIrector
Chris Roosevelt
İstiklal Caddesi No.181, 34433 Beyoğlu - İstanbul

anamed.ku.edu.tr
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BIZANS ARAŞTIRMALARINDA BÜYÜK ULUSLARARASI BULUŞMA

GREAT INTERNATIONAL REUNION FOR BYZANTINE STUDIES

Sempozyum bu yıl, Bizans dünyası dışında kalan
kültürlerin Bizanslılar tarafından tasvir ediliş şeklinin,
Bizans dünyasına ait olmayanın nasıl algılandığı kadar,
Bizans’ın kendi imgelemini nasıl oluşturduğuna da
odaklanma fikrinden yola çıktı. "Öteki" imgesinin
oluşmasında etkisi olan coğrafi, etnik ve diğer tüm
unsurlar arasındaki karmaşık ilişki; yazılı kaynaklarla,
sanatsal ve maddi bulgularla sorgulandı; Bizanslıların
ötekilerden bahsederken kendilerini de nasıl anlattıkları
incelendi. Ayrıca sempozyum kapsamında ilk defa,
Türkiye’de Bizans üstüne araştırmalar yapan lisansüstü
öğrencilerine, sempozyum süresince poster sunumu yapma
imkânı sunuldu. ■

This year the symposium set off to explore the Byzantines’
perception of non-Byzantine cultures and of all that did not
belong to the Byzantine world, thereby also shedding light on
the construction of the Byzantine self-image. The complex
relationship between geography, ethnicity, and other factors
contributing to the formation of the image of the “other”
was examined on the basis of written, artistic, and material
evidence. How Byzantines talked about themselves while
talking about others was also explored. For the first time this
year, the symposium included a poster presentation session.
Graduate students from Turkish universities specializing in
Byzantine studies were given the opportunity to present
their research during the symposium. ■

Davetli araştırmacılar
aşağıdaki alt
başlıklarla ilgili yeni
bilgi ve değerlendirmelerin yer aldığı
bildiriler sundular:

Invited scholars
presented papers
exploring and
(re-)evaluating
the following topics:

Bizans sınırlarının
ötesinde öteki
(komşular/
dışarıdakiler/
yabancılar)
The other beyond
Byzantine borders
(neighbors/outsiders/
foreigners)

Bizans sınırlarının
içinde öteki (etnik,
dini, dil aileleri/
toplulukları, yabancı
ziyaretçiler)
The other within the
Byzantine Empire
(ethnic, religious,
linguistic communities
and foreign visitors)
Rhomania’nın sınırları
Limits of Rhomania
Dışarıdaki
Bizanslıların
bakışından öteki
The other as seen by
Byzantines abroad

Coğrafi imgelem ve
haritalar
Geographical
imagination and maps
Evrenin sınırları/uç
noktaları
Limits/extremities of
the universe
Cennet ve cehennem,
hayali/egzotik yerler
Heaven and hell,
imaginary/exotic lands

Öteki/egzotik
ile karşılaşmalar
ve ötekinin
benimsenmesi
Encounter with and
appropriation of the
other/exotic
Pagan geçmişle
karşılaşmalar
Encounter with the
pagan past
Devşirme malzeme
kullanımı
Use of spolia
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Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları
Sempozyumu, üç yılda bir Vehbi Koç Vakfının
desteğiyle gerçekleşiyor. Daha önce 2007’de
“On ikinci-On üçüncü Yüzyıllarda Bizans
Dünyasında Değişim”, 2010’da “Bizans
Sarayı: İktidar ve Kültür Kaynağı”, 2013’te de
“Bizans’ta Ticaret” başlıklarıyla düzenlenmiş
olan sempozyum, Bizans çalışmaları alanında
Türkiye’deki en büyük bilimsel etkinlik olma
özelliğini taşıyor. ■

The International Sevgi Gönül Byzantine
Studies Symposium is organized triennially
with the support of the Vehbi Koç Foundation
and represents the largest scientific event in
Byzantine Studies in Turkey. Previous symposia
were held on the topics of “Change in the
Byzantine World in the 12th–13th Centuries”
in 2007, “The Byzantine Court: Source of Power
and Culture” in 2010 and “Trade in Byzantium” in
2013. ■
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KISA HABERLER
NEWS IN BRIEF
BİBLİOPERA YAYINDA

Koç Üniversitesi Suna Kıraç
Kütüphanesi öncülüğünde oluşturulan
ve ANAMED’in de ortağı olduğu
Beyoğlu Araştırma Merkezleri Ağı:
BiblioPera’da, 9 araştırma merkezi, ortak
bir sanal platformda bir araya geliyor.
BiblioPera’nın geliştirilmesi için 2016
yılı boyunca yoğun bir mesai harcandı
ve www.bibliopera.org Eylül’de yayına
girdi. ■
BIBLIOPERA IS ONLINE

The Beyoğlu Research Centers Network:
BiblioPera is a partnership project led
by Koç University Suna Kıraç Library,
which brings together 9 research centers,
including ANAMED, on a common
virtual platform. After intense
development efforts throughout 2016,
www.bibliopera.org was launched in
September. ■

ÜNLÜ KÜTÜPHANECILER VE TARIHÇILER
ANAMED KÜTÜPHANESINDE

RENOWNED LIBRARIANS AND HISTORIANS
AT THE ANAMED LIBRARY

Harvard Üniversitesinin Emeritus
Kütüphane Direktörü ünlü tarihçi
Robert Darnton ile Fransa Ulusal
Kütüphanesinin Müdürü Bruno
Racine, kütüphanecilik konusunda
birer konuşma yaptılar. "ANAMED
Kütüphanesi Koleksiyon Sohbetleri"
adıyla başlatılan yeni konuşma serisi
kapsamında ise antropolog Kimberly
Hart, Josephine Powell Özel Koleksiyonu
üzerine; dünyaca ünlü Bizans sanatı
uzmanları Eunice D. ve Henry Maguire
ise kütüphaneye bağışlamış oldukları
koleksiyonları nasıl yarattıkları üzerine
birer sohbet gerçekleştirdiler. ■

The ANAMED Library also hosted
several important events throughout
the year. Harvard University Library’s
Emeritus Director, renowned historian
Robert Darnton, and Bruno Racine,
Director of the French National Library,
each gave a presentation. As part of a
new talk series titled "ANAMED Library
Collection Talks", anthropologist
Kimberly Hart gave a presentation on
the Josephine Powell Special Collection,
while renowned experts of Byzantine
art Eunice D. and Henry Maguire talked
about how they brought together the
collection they previously donated to
the ANAMED Library. ■
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ANAMED ETKİNLİKLERİ
ANAMED EVENTS

2016

8 Ocak January
20 Mart March 2016
sergi exh I b I t I on

GÜNLÜK SESLER: SESI GÜNDELIK HAYAT
ÜZERINDEN KEŞFETMEK
EVERYDAY SOUNDS: EXPLORING SOUND
THROUGH DAILY LIFE
sergi tasarımı exh I b I t I on des I gn

Cem Kozar / Işıl Ünal (PATTU)
Kurgusu ve tasarımını Cem Kozar ve Işıl
Ünal'ın üstlendiği sergi, ses tasarımcıları
Mine Erkaya ile Ateş Erkoç’un ses
yerleştirmeleri ve Pınar Çevikayak
Yelmi’nin "İstanbul’un Sesleri" çalışmasıyla
ziyaretçilere; mekân, sokak ve kent gibi
farklı ölçeklerde, bir soundscape (ses alanı)
deneyimi sundu. ■

The exhibition offered visitors different
soundscape experiences in a range of scales
from single spaces, to streets and the city as
a whole. The exhibition’s content and design
was developed by Cem Kozar and Işıl Ünal,
while sound installations were developed by
sound designers Mine Erkaya and Ateş Erkoç,
and the project "The Soundscape of Istanbul"
was realized by Pınar Çevikayak Yelmi. ■

1 – 2 Nisan April 2016
çalıştay workshop

MEKÂNIN DUYUSAL TARIHI
SENSORY HISTORIES OF PLACE

ANAMED, 2016 içerisinde
düzenlediği, duyu çalışmalarına
odaklanan iki sergilik seriye paralel
olarak 1-2 Nisan tarihlerinde
"Mekânın Duyusal Tarihi"
çalıştayını gerçekleştirdi. İki gün
süren çalıştayda, kutsal mekânlar,
arkeolojik alanlar ve kentin kültürel
peyzajı gibi çeşitli alanlardaki
duyusal çalışmalar, farklı
disiplinlerden gelen araştırmacılar
tarafından aktarıldı. ■
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A workshop titled "Sensory Histories
of Place" was organized by ANAMED
in parallel to its two 2016-exhibitions
focusing on sensory studies. The
workshop was held on 1 – 2 April
and brought together scholars from
different disciplines to discuss
research themes that covered
diverse fields such as sacred spaces,
archaeological sites, and urban
cultural landscapes. ■
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23 – 25 Haziran June 2016
IV. ULUSLARARASI BIZANS
ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
IV. INTERNATIONAL BYZANTINE
STUDIES SYMPOSIUM
Coğrafi ve Etnik İmgelemde
Bizans Kimliği ve Öteki
Byzantine Identity and The Other in
Geographical and Ethnic Imagination

14 Nisan April
8 Haziran June 2016
sergi exh I b I t I on

KOKU VE ŞEHIR
SCENT AND THE CITY
küratör curator Lauren Nicole

Davis
akademik danışman faculty
adv I sor Lucienne Thys-Şenocak
sergi tasarımı exh I b I t I on des I gn

Cem Kozar / Işıl Ünal (PATTU)

Farklı kültürlerin tören ve
geleneklerine ait kokuları ele
alan sergi, antik dönemden
günümüze kadar geçen süre
içerisinde Anadolu’da öne çıkmış
kokuların yanı sıra, İstanbul’un
Bizans döneminden bugüne
kadarki kokularını da ziyaretçilerle
buluşturdu. Kahve, nane ve
kolonya gibi günümüzün hâkim
kokularından pek çok örneğin yanı
sıra, geçmiş dönemlerin esintilerini
taşıyan safran, buhur ve amber
gibi örneklerin de aralarında yer
aldığı 50’yi aşkın koku sergide yer
aldı. "Koku ve Şehir", ANAMED
galerisinin bugüne kadar en çok
ziyaret edilen sergisi oldu. ■

"The Scent and the City" exhibition
invited visitors to discover a world of
smells from the rituals and traditions
of different cultures, focusing on
scents that were prominent in
Anatolia from antiquity to the present
day as well as those of significance
in Istanbul since the Byzantine era.
Over 50 scents were exhibited and
included historically significant scents
such as saffron, frankincense and agar
wood as well as modern-day scents
such as cologne, linden blossom and
burning coal. The exhibition became
ANAMED’s most visited show so far. ■
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19 Ekim September 2016
2 Ocak January 2017
sergi exh I b I t I on

ÇEPERDE: İSTANBUL KARA SURLARI
ON THE FRINGE: THE ISTANBUL LAND WALLS
küratör curator Figen Kıvılcım

Çorakbaş
sergi tasarımı exh I b I t I on des I gn

Yeşim Pröhl Demir

2013–2014 dönemi ANAMED
bursiyeri Figen Kıvılcım Çorakbaş’ın
küratörlüğünü üstlendiği sergi,
5. yüzyılda inşa edilmiş İstanbul Kara
Surları’nı konu etti. Sergide, surların
kentin su sistemi ve yeşil alanlarıyla
ilişkisine, surlarla bütünleşmiş ruhani
ve dinsel hafızaya, surlar çevresinde
yaşamış insanların hikâyelerine
ve surları ziyaret etmiş kentlilerle
gezginlerin anılarına yer verildi. ■

Curated by 2013–2014 ANAMED
fellow Figen Kıvılcım Çorakbaş, the
new exhibition focused on the Land
Walls of Istanbul, which were built
in the 5th century. The exhibition
examined the relationship of the walls
to the water system and green spaces
in the city, spiritual and religious stories
associated with the walls, stories of the
people who have lived and are living
around the walls, and the recollections
of the residents and travelers who have
visited them. ■

24 Haziran June
30 Eylül September 2016
sergi exh I b I t I on

BIZANS’IN ÖTEKI İMPARATORLUĞU: TRABZON
BYZANTIUM’S OTHER EMPIRE: TREBIZOND
küratör curator Antony Eastmond
sergi tasarımı exh I b I t I on des I gn

Ayşe Karamustafa

Dördüncü Uluslararası Sevgi
Gönül Sempozyumu kapsamında
Londra Üniversitesi Courtauld
Enstitüsü iş birliği ile açılan
sergi, Bizans İmparatorluğu’nun
gücünün azaldığı dönemde
başkent İstanbul ile siyaset,
ticaret ve sanat alanlarında
rekabet eden Trabzon’a
ve döneminin en önemli
yapılarından biri olan Trabzon
Ayasofyası’na odaklandı. ■

Organized in
collaboration with
the Courtauld
Institute of Art within
the framework of the
Fourth Sevgi Gönül
Byzantine Studies Symposium, the exhibition introduced
the extraordinary monuments of the now largely forgotten
empire of Trebizond whose capital was in the city of
Trabzon. It focused particularly on the 13th-century church
of Hagia Sophia in Trabzon, Turkey, the best-preserved
monument in the city. ■
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29 – 30 Eylül September 2016
çalıştay workshop

TAŞ YERINDE AĞIRDIR: AKDENIZ
ÜLKELERI ÇERÇEVESINDE AĞIR TARIHI
OBJELERIN IN-SITU KORUNMASI,
BELGELENMESI VE SUNUMU
TALKING HEAVY: SITE CONSERVATION,
DOCUMENTATION, AND PRESENTATION
OF HEAVY HERITAGE IN THE
MEDITERRANEAN BASIN

British Museum Konservasyon
Bölümü ve International Training
Program (ITP) iş birliğinde
gerçekleştirilen çalıştayda;
hem taşınır hem de taşınmaz
ağır tarihi mirasın bulunduğu
çok sayıda önemli arkeolojik
ve tarihi yerleşim yerine sahip
Akdeniz havzası ülkeleri arasında
deneyimler paylaşılarak gelecekte
oluşturulabilecek iş birlikleri için
fikir alışverişinde bulunuldu. ■

The workshop was organized in
collaboration with the British
Museum Conservation Department
and the International Training
Program (ITP). It brought together
a wide range of participants to
share experiences and exchange
ideas on how to create future
collaborations among the countries
in the Mediterranean basin, which
holds a vast number of important
archaeological and historical sites
with both movable and immovable
heavy heritage. ■

YAYINLAR
PUBLICATIONS

2016

Bizans’ın Öteki İmparatorluğu:
Trabzon Byzantium’s Other Empire:
Trebizond
editör edıtor

Antony Eastmond (ed.)

9 Aralık December 2016
sempozyum symposıum

11. ANAMED YILLIK SEMPOZYUMU: KUTSAL MEKÂNLAR VE KENTSEL AĞLAR
11. ANAMED ANNUAL SYMPOSIUM: SACRED SPACES & URBAN NETWORKS

Trade in Byzantium: Papers from
the Third International Sevgi Gönül
Byzantine Studies Symposium
editörler edıtors

Bu sempozyumda onbirinci
yüzyıldan itibaren Anadolu’da
manastırlar, zaviye ve tekkeler,
mezar yapıları ya da kutsal peyzaj
gibi “kutsal” atfedilen çeşitli
alanlar ve bu alanların mekânsal
ve sosyokültürel dinamikleri ele
alındı. ■

This symposium investigated
various forms of “sacred” spaces
such as monasteries, dervish
lodges, funerary buildings and
sacred landscapes in the context
of their spatial and sociocultural
dynamics in the urban landscape
of Anatolia from the eleventh
century onward. ■

Paul Magdalino, Nevra Necipoğlu
(ed.)

VEKAM
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koç üniversitesi
vehbi̇ koç ankara araştırmaları
uygulama ve araştırma
merkezi̇ ve ankara bağ evi
koç university
vehbi̇ koç ankara studies
research center and
ankara orchard house

İkinci Dünya Savaşı Yıllarına Bakış
A Look at the World War II Years
VEKAM’ın 2016 etkinlikleri arasında yer alan “İroni
ve Gerilim” başlıklı arşiv sergisi, İkinci Dünya Savaşı
yıllarında Türkiye’deki savaş algısını, bu algının İstanbul ve
Ankara’da nasıl ayrıştığının süreç ve biçimlerini, dönemin
propaganda ürünlerinin görsel rehberliğinde değerlendirdi.
Sergi, ziyaretçileri, savaş yıllarında ülke içinde tasarlanan,
basılan ve dolaşıma sokulan askeri albümler, resmî
bültenler, halkevi yayınları, posta pulları, popüler kültür
ve karikatür dergileriyle buluşturdu. Çankaya Belediyesi
Çağdaş Sanatlar Merkezi işbirliği ile gerçekleşen serginin
küratörlüğünü ve yayın editörlüğünü Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. M. Sinan
Niyazioğlu yaptı. 16 Kasım - 5 Aralık 2016 tarihleri arasında
Çankaya Sanat Merkezinde düzenlenen sergi büyük ilgi
gördü. ■

The exhibition “Irony and Tension”, one of the many
events VEKAM organized in 2016, addressed the
perception of war in Turkey during the World War II
years and how these perceptions differed in Istanbul
and Ankara, providing an insight into propaganda
materials of the time.
Exhibits included military albums, official bulletins,
community center publications, postal stamps,
popular culture and comic books, all designed,
printed and distributed within the country. Assoc.
Prof. M. Sinan Niyazioğlu of Mimar Sinan Fine Arts
University curated and edited the exhibition, which
was organized in collaboration with the Çankaya
Municipality Contemporary Arts Center. The exhibition
remained open at the Contemporary Arts Center from
16 November to 5 December 2016, and attracted great
interest. ■
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Bi̇r Bakışta
At a Glance

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Vehbi
Koç’un Ankara’da yaşadığı dönemin büyük bir
bölümünü geçirmiş olduğu bağ evinin 1994 yılında,
Ankara ve çevresinin toplumsal, kurumsal ve ekonomik
tarihi, kültürü ve kültürel mirası üzerine akademik
çalışmalar yapmak, Ankara’ya dair her türlü bilgi
ve belgeyi derleyerek araştırmacılara sunmak üzere
hizmete açılmasıyla birlikte faaliyetlerine başladı. 2014
yılında Koç Üniversitesine bağlanan VEKAM; Ankara
araştırmaları konulu konferanslar, sempozyumlar,
sergiler, yayınlar ve ödül programları içeren bir dizi
etkinlik yürütüyor. ■

Koç University Vehbi Koç Ankara Studies Research
Center (VEKAM) was founded in 1994 and launched its
activities with the opening of the Orchard House, where
the late Vehbi Koç resided for most of his Ankara years,
to engage in and support interdisciplinary research and
academic study of Ankara’s urban development, of the
social and economic history, culture, and cultural heritage
of Ankara and its region, and to provide the requisite
resources and environment for study and research
through its collections of documents and other materials
on Ankara. VEKAM, associated with Koç University since
2014, organizes a range of activities and events on Ankara
studies, including conferences, symposia, exhibitions,
publications and grant schemes. ■

KISA HABERLER
NEWS IN BRIEF
VEKAM ARAŞTIRMA ÖDÜLLERI

VEKAM, Sosyal ve Beşerî Bilimler alanlarında
yürütülen, Ankara’nın kentsel gelişimini,
Ankara ve çevresinin toplumsal, kurumsal
ve ekonomik tarihini, kültürünü ve kültürel
mirasını, Ankara ve çevresi ile ilgili halk bilim
ve somut olmayan kültürel mirası araştıran,
inceleyen bilimsel çalışmalara katkıda
bulunmak amacıyla 2015 yılında araştırma
ödülleri vermeye başladı. Ödül kapsamındaki
araştırmaların her birine 10.000 TL’ye kadar
maddi destek sağlanıyor.
2016 yılında ayrıca, “VEKAM Kütüphanesi
ve Arşivi Araştırma Ödülü” adı altında ikinci
bir ödül programı başlatıldı. Bu yeni ödül
programı kapsamında, VEKAM kütüphanesi
ve arşivlerinde yer alan koleksiyonlar
ve materyaller üzerinden yürütülecek
araştırmalar değerlendiriliyor. ■
VEKAM RESEARCH AWARDS

VEKAM launched the research awards in 2015
with a view to awarding noteworthy work in the
field of social and liberal sciences focused on
Ankara’s urban development, social, corporate
and economic history, culture, and cultural
heritage of Ankara and its environs, as well as
scientific studies on the folklore and intangible
cultural heritage of Ankara and its environs. Each
selected research project receives a research
grant of up to TL 10,000.
A separate program, the “VEKAM Library and
Archives Research Award” scheme was launched
in 2016 to support research into the collections
and materials available in the VEKAM library and
archives. ■

direktör dIrector
Prof. Filiz Yenişehirlioğlu
Pınarbaşı Mahallesi, Şehit Hakan Turan Sokak No.9,
Keçiören - Ankara t 0312 355 20 27 vekam.ku.edu.tr
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VEKAM ETKİNLİKLERİ
A SELECTION OF VEKAM EVENTS
2016 yılında VEKAM Araştırma
Ödülleri çerçevesinde burs almaya
hak kazanan projeler şunlar oldu:
Following projects won the 2016
VEKAM Research Award and
accompanying grants:
Mustafa Haluk Zelef
Ankara'nın Mimari Belleğine Bir
Katkı: Jack Nesim Aggiman ve Elçilik
Yapıları
A Contribution to Ankara’s
Architectural Memory: Jack Nesim
Aggiman and Embassy Buildings
Özgür Ceren Erişti
Ankara'da Kamusal Alanlardaki
Seramik Duvar Panoları
Ceramic Wall Panels in Ankara’s Public
Spaces

Ocak January
Aralık December 2016

Arda Can Özsu, Öncü Özsu
Özsu Evi : Hamamönü'nün Sosyo
Kültürel Tarihi Üzerine Bir Deneme
Özsu House: An Essay on the
Sociocultural History of Hamamönü
Zeliha Yiğit,
İbrahim Yavuz Yükselsin
Ankara Oyun Havalarında Süreklilik
ve Değişim: Yeni Angara Müziği
Continuity and Change in Traditional
Ankara Dance Music: New Angara
Music

2016

Mart March 2016
31

konferans
conference
VEKAM Konferansları
2014 yılından bu yana
yürütülen konferans dizisi
kapsamında bu yıl, çeşitli
uzmanların katkısıyla 7
konferans düzenlendi. ■
VEKAM Conferences
As part of the conference
series organized since 2014,
this year VEKAM hosted
seven conferences with
the participation of various
experts.■

sergi
exhIbItIon
Josephine ve Ayrıntılar
Josephine’s Fragments

Temuçin Faik Ertan,
Bahattin Demirtaş
Türkiye'yi Ziyaret Eden Yabancı
Devlet Adamlarının Ankara Günleri
(1923-1960)
Ankara Days of Foreign Dignitaries
Visiting Turkey (1923-1960)
Çiğdem Varol Özden, N. Aydan Sat,
S. Bahar Yenigül, Aslı Gürel Üçer
Başkentin Meydanı Kızılay: Sosyal,
Ekonomik ve Mekânsal Dönüşümüne
Tarihsel Bakış
The Capital’s Square Kızılay: A
Historical Look at its Social, Economic
and Spatial Transformation
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Ocak January 2016
02
panel
dıscussıon
Ankara Doğal ve Kültürel
Mirasının Sürdürülebilirliği:
Deneyimler ve Öneriler
Sustainability of Ankara’s
Natural and Cultural Heritage:
Experiences and Proposals

Mart March 2016
18
sempozyum
19 Cambridge Üniversitesi
iş birliğinde
symposıum
In collaboration with the University
of Cambridge
Osmanlı Anadolusu’nda
Hastalıklar ve Felaketler
2014 yılında VEKAM ile
Cambridge Üniversitesi The
Skilliter Centre for Ottoman
Studies arasında yapılan
bir anlaşma ile Osmanlı
Anadolusu’nun sosyal ve
ekonomik tarihi üzerine 3 yıllık
bir uluslararası sempozyum
serisi başlatma kararı alınmıştı.
Serinin ilk sempozyumu 1819 Mart 2016 tarihlerinde
“Osmanlı Anadolusu’nda
Hastalıklar ve Felaketler”
temasıyla Cambridge
Üniversitesi Newnham
College’da gerçekleştirildi. ■
Social and Economic History of
Ottoman Anatolia Symposium:
Disease and Disaster in
Ottoman Anatolia
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VEKAM ETKİNLİKLERİ
A SELECTION OF VEKAM EVENTS
VEKAM and the Skilliter
Centre for Ottoman Studies,
Newnham College, University
of Cambridge, agreed in 2014 to
start a joint three-year project
on the socio-economic history of
Anatolia in the Ottoman period.
The first symposium of the
series was held on 18–19 March,
titled “Disease and Disaster
in Ottoman Anatolia” at the
Newnham College, University of
Cambridge. ■

Mayıs May 2016
13

Nisan April 2016
18
30

sempozyum
symposıum

sergi
exhIbItIon
Esaretten Kurtuluşa Bir Tanık:
A. İzzet Bengüboz Objektifiyle
Erken Cumhuriyet Döneminde
Bir Anadolu Kasabası,
Mudurnu
Eyewitness from Anatolia:
Mudurnu in the Early Republican
Era through the Lens of
Bengüboz
küratör curator Ayşe Ege
Yıldırım

Orta Çağ’da Anadolu’da
Kültürel Karşılaşmalar: 12.
ve 15. Yüzyıllar Arasında
Anadolu’da İtalyanlar
Anadolu’da yaşamış değişik
uygarlıkları tanıtmak ve
bu alandaki araştırmaları
desteklemek üzere “Orta
Çağ’da Anadolu’da Kültürel
Karşılaşmalar” adı altında
2014’ten bu yana yılda iki
kez düzenlenen VEKAM
sempozyumlarında bu yıl,

“12. ve 15. Yüzyıllar Arasında
Anadolu’da İtalyanlar” konusu
uzmanlar tarafından ele
alındı. ■
Cultural Encounters in Anatolia
in the Medieval Period: The
Italians in Anatolia during 12th
-15th Centuries Since 2014,
VEKAM has been organizing an
international symposiums twice
a year on “Cultural Encounters in
Anatolia in the Medieval Period”
to introduce various civilizations
that existed in Anatolia over the
ages and to support the studies in
this field. Experts came together
to discuss the theme of 2016,
“Italians in Anatolia during 12th
and 15th Centuries”. ■

Eylül September
21 Ekim October 2016
06 sergi
exhIbItIon
Sivil Mimari Bellek Ankara
1930 - 1980
TÜBİTAK’ın desteğiyle Başkent
Üniversitesi bünyesinde
yürütülen “Ankara’da 19301980 yılları arasında Sivil
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2016
Mimari Kültür Mirası
Araştırma, Belgeleme ve
Koruma Ölçütleri Geliştirme
Projesi”, VEKAM tarafından
2012 yılından bu yana tartışma
programları, çeşitli yayınlar
ve sergilerle destekleniyor.
Proje kapsamında, Ankara'da
1930-1980 yılları arasında
yapılmış ancak şimdiye dek göz
ardı edilmiş konut yapılarına
dikkat çekmek, bu yapıların ve
mimarlarının bilinir olmasını
sağlamak amaçlanıyor. ■

Civilian Architectural Memory
of Ankara 1930-1980
VEKAM has been supporting
the “Project for Research,
Documentation and
Development of Conservation
Measures for Civilian
Architectural Culture Heritage
in Ankara in the period 19301980” carried out by Başkent
University and supported by
TUBITAK, since 2012 with
debates, publications and
exhibitions. The project aims at
drawing attention to residential
buildings in Ankara, built in the

period from 1930 to 1980, which
have received scant interest, and
raising awareness about these
buildings and their architects. ■
Kasım November 2016
11
12

çalıştay
workshop
Sözlü Tarih Çalıştayı
VEKAM, psikoloji, sosyoloji,
tarih, kültürel miras, müzecilik,
iletişim, kent ve çevre gibi
disiplinler arası alanlarda
çalışan uzmanlar eşliğinde,
sözlü tarih yönteminin teorik
yönlerinin çeşitli yöntem

ve uygulama örnekleri ile
tartışıldığı bir Sözlü Tarih
Çalıştayı düzenledi. Çalıştay’a
başta Koç Üniversitesi olmak
üzere, Ankara Üniversitesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi
ve Mersin Üniversitesinden
akademisyenlerin yanı sıra
Adalar Müzesi ve TRT’den de
uzmanlar katılarak sözlü tarih
konusundaki deneyimlerini
paylaştılar. Yoğun ilgi gören
Çalıştay’a, Türkiye’nin
çeşitli illerinden ve 26 farklı
disiplinden katılım oldu. ■

Oral History Workshop
VEKAM hosted the Oral
History Workshop to discuss
the scientific definition and
practice of oral history under
the guidance of experts across
different disciplines, including
psychology, sociology, history,
museology, cultural heritage,
archives, cinema, television,
urban and environment studies.
Scholars from Koç University,
Ankara University, Dokuz Eylül
University, Mersin University, as
well as experts from the Islands
Museum and TRT, participated
in the workshop to share their
insights about the theory and
practice of oral history. The
highly popular workshop was
attended by representatives
from 26 different disciplines and
several provinces of Turkey. ■
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VEKAM ETKİNLİKLERİ
A SELECTION OF VEKAM EVENTS
Eylül September
21 Ekim October 2016
06

2016
Kasım November 2016
25

İRONİ VE GERİLİM
IRONY AND TENSION
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA
İSTANBUL’DA VE ANKARA’DA SAVAŞ ALGISI
PERCEPTION OF WAR IN ISTANBUL AND ANKARA
DURING THE SECOND WORLD WAR YEARS

Aralık December 2016
01
toplantı
conference
Ankara’daki Süreli Yayınlar
Periodicals in Ankara
Aralık December 2016
23

SERGİ / EXHIBITION
17 KASIM - 5 ARALIK 2016
17 NOVEMBER - 5 DECEMBER 2016
ÇANKAYA BELEDİYESİ ÇAĞDAŞ SANATLAR MERKEZİ / ANKARA
Kennedy Cad. No. 4 Kavaklıdere

VEKAM
Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Koç University Vehbi Koç Ankara Studies Research Center
vekam.ku.edu.tr

sergi
exhIbItIon
İroni ve Gerilim: İkinci Dünya
Savaşı Yıllarında İstanbul'da ve
Ankara’da Savaş Algısı
Irony and Tension: Perception
of War in Ankara and Istanbul
During the World War II Years
küratör curator

M. Sinan Niyazioğlu

panel
dıscussıon
Koç Üniversitesi Kültürel
Miras Çalışmalarına Bakış
A Look at Koç University’s
Cultural Heritage Studies

sunum
presentatIon
VEKAM Araştırma Sunumları
VEKAM Research Presentation
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YAYINLAR
PUBLICATIONS

Ankara Araştırmaları
Dergisi C3.S2.
Ankara Studies Journal
V3. I2

2016

Savaş Sönmez,
Ankaralı Bulmacalar
Ayşe Duygu Kaçar,
Kültür/Mekân: Gazi
Orman Çiftliği, Ankara
VEKAM Yayınları Araştırma
Dizisi III
VEKAM Publications Research
Series III
Ankara’da Yayımlanan
Süreli Yayınlar Kaynakçası:
1923-2015
VEKAM Yayınları Araştırma
Dizisi IV
VEKAM Publications Research
Series IV
derleyenler edıtors

Ankara Araştırmaları
Dergisi C4.S1
Ankara Studies Journal V4.I1

Bülent Yılmaz, Nermin
Avşar

Ayşe Ege Yıldırım,
Anadolu’dan Bir
Tanıklık: Bengüboz’un
Objektifinden Mudurnu’da
Erken Cumhuriyet
Anadolu’dan Bir Tanıklık:
Bengüboz’un Objektifinden
Mudurnu’da Erken
Cumhuriyet
Sinan Niyazioğlu,
İroni ve Gerilim: İkinci
Dünya Savaşı Yıllarında
İstanbul’da ve Ankara’da
Savaş Algısı
Irony and Tension:
Perception of War in
Istanbul and Ankara during
the Second World War
Years
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AKMED

kültür

koç üniversitesi
suna & i̇nan kiraç
akdeni̇z medeni̇yetleri̇
araştırma merkezi
ve kalei̇çi̇ müzesi̇
koç unıversıty
suna & inan kiraç
research center for
mediterranean civilizations
and kalei̇çi̇ museum

Akdeniz Medeniyetleri
Araştırmacılarının Hizmetinde
At the Service of
Researchers of
Mediterranean Civilizations

26 binin üzerinde kaynağıyla
Türkiye’nin en zengin Akdeniz
araştırmaları kütüphanesi konumunda
olan AKMED Kütüphanesi, bu yıl
da 600 adet yeni yayın ve görsel
malzeme ile genişlemeye devam
etti; Koç Üniversitesi Suna Kıraç
Kütüphanesi entegrasyonu tamamlandı.
Kütüphaneden bu yıl 551 yerli ve
yabancı araştırmacı yararlandı. ■

culture

akmed

AKMED
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Bi̇r Bakışta
At a Glance

Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri
Araştırma Merkezi (AKMED), Antalya ve
çevresinin tarihi, arkeolojik, etnografik ve
kültürel değerlerinin araştırılması, belgelenmesi,
korunması, onarılması ve tüm Akdeniz kıyılarındaki
ilişkilerinin yorumlanmasına yönelik bilimsel
çalışmalara ve araştırmalara destek olmak amacıyla
Vehbi Koç Vakfı bünyesinde 1996 yılında hizmete
açıldı. 2016’da Koç Üniversitesine bağlanan
AKMED’in başlıca faaliyetleri arasında düzenli bir
konferans dizisi, çeşitli araştırma yayınları ile burs
ve arkeolojik kazı destek programları bulunuyor.
Kaleiçi Müzesi, Antalya Kaleiçi’nde korunması
gerekli kültür varlığı olarak tescilli iki binanın Suna
ve İnan Kıraç tarafından satın alınması sonrası
1993-1995 yılları arasında gerçekleştirilen özenli bir
restorasyonun ardından ziyarete açılmıştı. ■

With over 26,000 titles, the AKMED
Library is Turkey’s richest library on
Mediterranean studies and continued
to expand as 600 new publications
and visual materials were added this
year while its integration with Koç
University's Suna Kıraç Library was
completed. A total of 551 local and
foreign researchers made use of the
library in 2016. ■

The Suna & İnan Kıraç Research Center for
Mediterranean Civilizations (AKMED), inaugurated
in 1996, is part of the Vehbi Koç Foundation and
chartered to support scientific research aimed at
documenting, conserving and restoring the historical,
archaeological, ethnographical and cultural assets
in and around Antalya, and interpreting the deeprooted relationships in the Mediterranean region.
Becoming a research center linked Koç University
in 2016, AKMED organizes an annual conference
series, publishes research, offers grants and support
programs for archeological excavations.

direktör dIrector
Prof. Dr.
Oğuz Tekin

The Kaleiçi Museum opened after the meticulous
restoration (1993-1995) of two buildings, which were
listed as protected cultural assets in Kaleiçi, Antalya
and acquired by Suna and İnan Kıraç. ■

Barbaros Mah. Kocatepe Sokak No.25, Kaleiçi - Antalya
t 0242 243 42 74 akmed.kaleicimuzesi.com
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AKMED KONFERANSLARI

AKMED’in uzun yıllardır akademisyenler, öğrenciler ve
tarih meraklıları tarafından ilgiyle izlenen yıllık etkinlik
programı kapsamında bu yıl 26 bilimsel konferans
düzenlendi, konferanslara yaklaşık 3 bin kişi katıldı. ■
AKMED CONFERENCES

AKMED’s annual events program always attracts lively
interest among scholars, students and history buffs and this
year the Center organized 26 scientific conferences with the
attendance of nearly 3,000 participants. ■

ARAŞTIRMACILARA DESTEK

3 Haziran 2016 tarihinde toplanan
AKMED İcra Kurulunda yıllık proje
destek başvuruları değerlendirildi ve 19
adet kazı-araştırma, 9 adet doktora, 13
adet yüksek lisans projesini destekleme
kararı alındı. Böylelikle AKMED'in
bugüne kadar destek vermiş olduğu kazı
ve araştırma projesi sayısı 205'e, doktora
projesi sayısı 96'ya, yüksek lisans projesi
sayısı 80'e ulaştı. ■
SUPPORTING RESEARCHERS

Convening on 3 June 2016, AKMED’s
Executive Board evaluated applications
for annual project grants and resolved to
support 19 excavation-survey projects, 9
doctoral research and 13 master’s degree
fellowships. AKMED has so far supported a
total of 205 excavation-survey projects, 96
doctoral research and 80 master’s degree
fellowships. ■

kültür

culture

akmed

AKMED KONFERANSLARINDAN SEÇMELER
A SELECTION OF AKMED CONFERENCES
Ekim October 2016
14
Antalya Arkeolojisinde Çeyrek
Yüzyılımız
A Quarter Century in Antalya
Archaeology
Prof. Dr. Nevzat Çevik
Kasım November 2016
31
Mimarlık Tarihyazımında
Ayasofya Sorunsalı
The Hagia Sofia Issue in
Architectural Historiography
Dr. Aykut Köksal
SUNA & İNAN KIRAÇ KALEIÇI MÜZESI

AKMED’e bağlı Suna & İnan
Kıraç Kaleiçi Müzesi, 2016 yılı
içerisinde yerli ve yabancı 11.243kişi
tarafından ziyaret edildi. ■
SUNA & İNAN KIRAÇ KALEIÇI MUSEUM

AKMED’s Suna & İnan Kıraç Kaleiçi
Museum received 11,243 local and
international visitors in 2016. ■

Kasım November 2016
11
M.Ö. Birinci Binyıl Dilleri
Işığında Anadolu’da Göçmenlik
Migration in Anatolia in the Light
of First Millennium BC Languages
Prof. Dr. Recai Tekoğlu
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2016

Kasım November 2016
25
Varsak Yaşamından İzler: Varsaklar
Derneği Etnografik Eserleri
Traces from the Lives of Varsaks:
Varsaks Association Ethnographic
Works
Doç. Dr. Muzaffer Sümbül, Assoc.
Prof. Dr.
Aralık December 2016
11
Erken Orta Çağ'da Bizans ve İslam
Dünyası: Tacirler, Esirler ve Sefirler
Byzantine and the Islamic World
in the Early Medieval Period:
Tradesmen, Prisoners and
Ambassadors
Doç. Dr. Koray Durak, Assoc. Prof. Dr.
Aralık December 2016
16
10 Bin Yıl Öncesinde Orta
Anadolu’da Yaşam: Aşıklı Höyük
Life in Central Anatolia 10,000 Years
Ago: Aşıklı Höyük
Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran

YAYINLAR
PUBLICATIONS

2016

ANMED 14 – 2016
ADALYA XIX / 2016
Pamphylia ve Pisidia Kentleri
II. Cilt, Pisidia Pamphylian and
Pisidian Cities Volume II, Pisidia
Akdeniz Dağlık Yerleşimindeki
Kırsal Mimari Gelenekte Çevre
Estetiği: Ürünlü (Akseki - İbradı
Havzası) Environmental Aesthetics
of the Rural Architectural Tradition
in the Mediterranean Highlander
Settlement: Ürünlü (Akseki - İbradı
Basin)
Andriake Mureks Boya Endüstrisi
Andriake Murex Dye Industry

vehbi koç vakfı

Kültür Projeleri
vehbi koç foundatıon

Cultural Projects

İstanbul Bienali’nde 10 Yıl Daha Beraberiz
One More Decade in Support of
the Istanbul Biennial

kültür

İstanbul Kültür Sanat
Vakfının 1987 yılından
bu yana sürdürdüğü,
Türkiye’deki en kapsamlı
uluslararası çağdaş sanat
etkinliği niteliğindeki
İstanbul Bienali, 20062015 yılları arasında Koç
Holding ve Vehbi Koç Vakfı
tarafından desteklendi. İKSV
ile varılan anlaşma gereğince
iki kurumun desteği
2016-2026 yılları arasında
düzenlenecek beş İstanbul
Bienali için de sürdürülecek.
Koç Holding ve Vehbi Koç
Vakfı sponsorluğunda
düzenlenecek 15. İstanbul
Bienali, 16 Eylül –
12 Kasım 2017 tarihlerinde
gerçekleştirilecek.
15. İstanbul Bienali’nin
küratörlüğünü Elmgreen
& Dragset sanatçı ikilisi
üstlenecek. ■

culture

vehbi koç vakfı kültür projeleri | vehbi koç foundatıon cultural projects

The Istanbul Biennial,
Turkey’s largest
international contemporary
arts event, which the
Istanbul Foundation for
Culture and Arts (İKSV)
has been organizing since
1987, was co-sponsored
by Koç Holding and the
Vehbi Koç Foundation from
2006 to 2015. According
to a renewed agreement
with İKSV, the two
organizations’ sponsorship
will continue for five more
biennials to be held in the
2016-2026 period. The 15th
Istanbul Biennial, sponsored
by Koç Holding and the
Vehbi Koç Foundation, will
be open from 16 September
to 12 November 2017 and
curated by the artist duo
Elmgreen & Dragset. ■
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Sadberk Hanım Müzesi ile İnsan Kaynağını
Geliştirme Vakfı Kadın Dayanışma Grubu İş Birliği
Collaboration with Sadberk Hanım Museum and
the Human Resources Development Foundation’s
Women’s Solidarity Group
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Esenler
Toplum Merkezinin yürüttüğü “Suriyeli
Kadın Mülteciler Dayanışma Grubu”
çalışmalarına destek vermek amacıyla
her ay Sadberk Hanım Müzesinde
gezi ve eğitim çalışmaları yürütülüyor.
Dayanışma grubuna kayıtlı kadınlar,
çocukları ile birlikte müzeye gelerek
çevirmenleri eşliğinde müze uzmanlarıyla
müze gezisi yapıyor; çocuklar ayrıca müze
eğitimcileri tarafından yönlendirilen
eğitim çalışmasına katılıyor. Çoğu
yaşadıkları Esenler bölgesinden ilk
defa çıkan Suriyeli mülteci kadınlar ve
çocuklar, bu program aracılığıyla keyifli
olduğu kadar eğitici de olan bir kültür
sanat gezisi yapma fırsatı bulmuş oluyor. ■

İKSV Caz Festivali’nde
Damon Albarn &
Suriyeli Müzisyenler
Konseri
Damon Albarn &
the Orchestra of
Syrian Musicians
Performed at
the İKSV Jazz Festival

The Human Resources Development
Foundation’s Esenler Community
Center organized monthly visits to the
Sadberk Hanım Museum to support
the efforts of the “Syrian Women
Refugees Solidarity Group”. The women
registered with the solidarity group to
visit the Sadberk Hanım Museum with
their children and tour the museum
accompanied by interpreters and
museum experts while the children
participated in educational activities.
The program provided an interesting
and fun cultural day out to Syrian
refugee women and children, most of
whom traveled outside of the Esenler
district for the first time. ■

İKSV Caz Festivali kapsamında, Mülteciler Haftası’na
denk gelen 27 Haziran akşamı Harbiye Açık Hava
Tiyatrosu’nda Damon Albarn & Suriyeli Müzisyenler
Konseri gerçekleştirildi. İzleyiciler arasında, Türkiye’de
yaşayan Suriyeli mülteciler de yer aldı. Yaklaşık 200
mültecinin konserde ücretsiz olarak ağırlanabilmeleri
için İKSV, Vehbi Koç Vakfı ve Sabancı Vakfının bir araya
gelmiş olmaları, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının
birlikteliği için de örnek teşkil etti. ■

In the evening of 27 June, which coincided with the Refugee
Week, Damon Albarn & the Orchestra of Syrian Musicians
performed on the stage of the Harbiye Amphitheater as part
of the İKSV Jazz Festival. Syrian refugees living in Turkey
were also among the guests. İKSV, Vehbi Koç Foundation
and Sabancı Foundation collaborated to provide free tickets
for about 200 refugees, setting an example for solidarity
among NGOs. ■
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Yunan–Türk
Gençlik Orkestrası
Greek–Turkish
Youth Orchestra

Amacı, müzik aracılığıyla iki ülke
arasındaki dostluğu geliştirmek ve
teşvik etmek olan Yunan-Türk Gençlik
Orkestrası, yaşları 16 ila 28 arasında
değişen eşit sayıda Türk ve Yunanlı genç
müzisyenden oluşan 50 kişilik bir orkestra.
Prova için senede bir kez, bir hafta süreyle
Yunanistan ya da Türkiye’de bir araya gelen,
sonrasında da her iki ülkede konserler
için yeniden bir araya gelen orkestra,
2016 yılının Eylül ayında Yunanistan ve
Türkiye’de çeşitli konserler verdi. Vehbi
Koç Vakfı, 2015 yılında olduğu gibi bu yıl da
konserlerin Türkiye ayağına destek sağladı.
Yunan – Türk Gençlik Orkestrasının bu
yılki konserleri 2-3 Eylül’de Yunanistan’ın
Rodos Adası'nda, 5 Eylül’de Kos Adası'nda
ve 6 Eylül’de İzmir Adnan Saygun Sanat
Merkezinde düzenlendi. Orkestrayı 2013
yılından bu yana Cem Mansur yönetiyor. ■

kültür

The Greek Turkish Youth Orchestra,
composed of 50 young Greek and Turkish
musicians aged between 16 and 28, was
founded to develop and encourage the
friendship between the two countries.
The orchestra, which meets once a year
in Greece or Turkey to rehearse for a
week, and then reunites for concerts in
both countries, gave a number of concerts
in September 2016. As in 2015, Vehbi
Koç Foundation supported the concerts
in Turkey in 2016 as well. The Greek –
Turkish Youth Orchestra’s concerts this
year were on the Greek island of Rhodes
on 2-3 September, on the island of Cos
on 5 September and at the Izmir Adnan
Saygun Arts Center on 6 September.
Conductor Cem Mansur has been directing
the orchestra since 2013. ■

culture

Hierapolis Antik Kenti
Arkeolojik Kazılar
Archaeological Excavations at
the Ancient City of Hierapolis
1994 yılından bu yana Vehbi Koç Vakfı ve Tofaş tarafından
desteklenen Hierapolis arkeolojik kazı çalışmaları bu yıl
da devam etti. Pamukkale yakınlarında bulunan Hierapolis
Antik Kenti, geçtiğimiz yıl dünyanın dört bir yanından iki
milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı ve Türkiye’nin en çok
ziyaret edilen arkeolojik sahalarından biri oldu. UNESCO
Dünya Miras Listesi’nde de yer alan Hierapolis Antik
Kenti'nin kurtarılması ve restorasyonuna yönelik çalışmalar
kapsamında, Vehbi Koç Vakfının desteğiyle büyük
tiyatronun restorasyonu yapıldı. Üç binden fazla mermer
blok, yeniden inşa sırasında tam konumlarına yerleştirmek
amacıyla, analiz edildi. Parçalara ayrılmış sütunlar,
arşitravlar ve kornişler tekrar bir araya getirilerek özel
reçinelerle yapıştırıldı ve onarıldı. Bu çalışmalar sayesinde,
Akdeniz Bölgesi’nin en önemli tiyatrolarından biri olan
Hierapolis Antik Tiyatrosu yeniden ziyaret edilebilir hale
geldi. ■

The archaeological excavations at the Ancient City of
Hierapolis, supported by the Vehbi Koç Foundation and
Tofaş since 1994, continued also in 2016. The ancient city
of Hierapolis near Pamukkale attracted nearly two million
visitors from around the world, becoming one of the most
visited archaeological sites in Turkey. As part of the salvaging
and restoration works at the Ancient City of Hierapolis, a
UNESCO World Heritage site, the great theater was restored
with the support of the Vehbi Koç Foundation. Over three
thousand marble blocks were analyzed so that they could
be placed in their exact positions during the reconstruction.
The broken columns, architraves and cornices were pieced
together again, sealed with special resins and restored.
Thanks to this work, the Hierapolis Ancient Theater, one
of the most important in the Mediterranean region, is now
again accessible to visitors. ■
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Kritik Kültür Mirası Raporu
Critical Cultural Heritage Report

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma
Merkezi (ANAMED) ve Vehbi Koç Vakfı, Kritik Kültür
Mirası Raporlama Çalışması gerçekleştirdi. Proje
kapsamında "Yıkma-Yıkım-Çatışma: Krizdeki Komşular
İçin Kültür Mirası Politikaları" isimli bir rapor hazırlandı.
Koordinasyonu Koç Üniversitesi arkeoloji ve sanat tarihi
profesörlerinden Christina Luke tarafından, araştırma
ve yazımı ise Sam Hardy ve Claudia Liuzza tarafından
yürütülen araştırma raporu, hem akademik yayın olarak
literatürde yer alacak hem de ileride geliştirilecek projeler
için altyapı oluşturacak şekilde tasarlandı. ■

Koç University Research Center for Anatolian Civilizations
(ANAMED) and the Vehbi Koç Foundation published a
Critical Cultural Heritage Report, titled "Destruction–
Demolition–Conflict: Cultural Heritage Policies for
Neighbors in Crisis". The report, which provides an
important addition to scientific literature in the field and
provides a basis for future research, was coordinated by
Christina Luke, a professor of archaeology and art history at
Koç University, and researched and written by Sam Hardy
and Claudia Liuzza. ■
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Klaros Arkeolojik Kazıları
Claros Archaeological Excavations

kültür

Bugün İzmir’in Menderes ilçesine bağlı
Ahmetbeyli köyünün yakınlarında
bulunan Klaros Apollon tapınağı ve
kehanet alanı, Antik Çağ’ın en önemli
kehanet merkezlerinden biriydi.
Bölgede devam etmekte olan arkeolojik
kazılardaki bulguların, Klaros’un tarihine
ışık tutacağı ümit ediliyor.
Klaros Antik Kenti Kazı Başkanı ve Ege
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Nuran Şahin, 2001 yılından beri
yürütülen kazı çalışmalarında önemli
arkeolojik buluntulara rastladıklarını
belirtti.
Klaros kutsal alan kazıları bu yılın
Ağustos ayı boyunca sürdürüldü.
Çalışmalar, Prof. Dr. Nuran Şahin
başkanlığında kalabalık bir arkeoloji
ekibinin katılımıyla gerçekleşti. Vehbi
Koç Vakfı, Klaros kazısında ortaya
çıkarılan buluntuların belgelenmesine
ve koruma-onarım çalışmalarına destek
sağladı.■

Claros was one of the most famous
sanctuaries and oracles of Antiquity
and its ruins include a temple and the
altar of Apollo. It is located close to
the Ahmetbeyli village in the Menderes
district of Izmir province. Current
archaeological excavations, which were
started 2011, are expected to shed light
on the history of Claros.
Excavation director at the ancient city
of Claros, Professor Nuran Şahin of
Ege University’s Department of Classic
Archaeology, said that the excavations
have revealed several important
archaeological findings.
The excavation works on the sanctuary
of Claros continued throughout August
with a large team of archaeologists
headed by Professor Şahin. The Vehbi
Koç Foundation provided support for
the documentation and conservationrestoration work of artifacts found during
these excavations. ■

culture
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Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezinde Sanat Halkın Hizmetinde
Culture and Arts for the People at the Gölcük Culture
and Community Center

Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük Kültür ve Sosyal
Yaşam Merkezi, faaliyete geçtiği günden bu yana bölge
halkının sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlıyor.
Doğal ortamı, bahçesi ve ödüllü mimari yapısının yanı
sıra etkinlik programındaki kişisel gelişim ve sanat
kursları, sergiler, sahne sanatları ve müzik faaliyetleri
ile zengin bir kültürel ortam sunuyor. Sanatın
geliştirici, öğretici, birleştirici özellikleri; sanatsal
organizasyonlar sayesinde kültürlerin buluşmasına,
korunmasına ve geleceğe aktarılmasına fayda sağlıyor.
Merkez, klasik müzik dinletisinden caz konserlerine,
tiyatro ve çocuk gösterilerinden sanat atölyelerine
kadar geniş yelpazedeki etkinlik gündemi ile ayda
ortalama 9.000 ziyaretçi ve sanatseverin buluşma
noktası. Toplumsal sorumlulukları ön planda tutan
merkez, halka açık ve ücretsiz olarak her yaştan, her
kesimden izleyiciye hizmet veriyor.
Merkezin 2016’da öne çıkan etkinlikleri arasında
Haldun Dormen ile “Müfettiş” tiyatro oyunu, Sumru
Yavrucuk ve Ali Poyrazoğlu gösterileri, Ece Kazan’ın
“Sır Küpü” seramik sergisi, Hüseyin Özelik’in “Doğanın
Sırları” seramik sergisi, Pınar Çimen’in “1150(2)” isimli
resim sergisi, çeşitli kadın sanatçıların eserleriyle
oluşturdukları “Kırkyama” sergisi; çocuklar için ise
“Komik Tavşan Hopi” ve “Minions” müzikal gösterileri
yer aldı. ■

Since the day it opened, the Vehbi Koç Foundation Ford
Otosan Gölcük Culture and Community Center has been
promoting social and cultural development for the people
in the region. In addition to its natural surroundings,
its gardens and award-winning architectural design, its
events calendar provides a rich cultural environment with
opportunities for personal development, art courses,
exhibitions, theatrical arts and musical activities. Art is
educational, formative and unifying and artistic events
not only bring cultures together but also protect and
preserve them for future generations. The Center hosts an
average of 9,000 visitors and art enthusiasts each month,
functioning as a rendezvous point with activities ranging
from classical music recitals, jazz concerts and theater and
children’s performances to art workshops. The Center
focuses on community responsibilities, and it serves
audiences from every age group and segment of society
free of charge.
Some of the highlights in the Center’s 2016 schedule
included: “Inspector”, a play with Haldun Dormen;
performances by Sumru Yavrucuk and Ali Poyrazoğlu; “Sır
Küpü” (Jar of Secrets), a ceramics exhibition by Ece Kazan;
“Doğanın Sırları” (Nature’s Secrets), a ceramics exhibition
by Hüseyin Özelik; “1150(2)”, an art exhibition by Pınar
Çimen; “Kırkyama” (Patchwork), an exhibition by various
women artists; and the musicals “Komik Tavşan Hopi”
(Funny Bunny Hopi) and “Minions” for children. ■

VKV Ford Otosan Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi
VKV Ford Otosan Gölcük Culture and Community Center
yetki�li� supervIsor
Fulya Küçükaksoy

Denizevler Mahallesi Ali Uçar Caddesi No: 51, 41650 Gölcük - Kocaeli
t 0267 435 67 00 vkvfordkultur.org.tr

Vehbi Koç Ödülü
Vehbi Koç Award

Kâmil Uğurbil
15. Vehbi Koç Ödülü’nün Sahibi Oldu
15th Vehbi Koç Award Goes to
Kâmil Uğurbil

vehbi koç ödülü

2016 yılında sağlık alanında
verilen 15. Vehbi Koç Ödülü’ne,
insan beynindeki aktivitenin
manyetik rezonans görüntüleme
yöntemiyle incelenmesi
konusunda tüm dünyada çığır
açan çalışmaları bulunan Prof.
Dr. Kâmil Uğurbil lâyık görüldü.
Günümüz nörobiliminin
vazgeçilmez bir unsuruna
dönüşen fMRI teknolojisi;
Alzheimer ve depresyon gibi
nöropsikiyatrik hastalıkların
ameliyat gerektirmeden tanısının konması, tedavisinin
planlanması ve tedaviye verilen yanıtının izlenmesinde
yaygın olarak kullanılıyor. Profesör Uğurbil ve
ekibi tarafından geliştirilen manyetik rezonans
görüntüleme tekniklerinin, felçli kişilerin düşünce
gücüyle bazı hareketlerine tekrar kavuşması gibi öncü
ve deneysel uygulamaları da bulunuyor.
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Awarded this year in the field of
healthcare, the 15th Vehbi Koç
Award was won by Professor
Kâmil Uğurbil who is known for
his ground-breaking work in the
imaging of brain activity through
functional magnetic resonance.
Known as fMRI, this technology
has become an indispensable
part of modern neuroscience. It
is a non-invasive method used in
the diagnosis, therapy planning
and follow-up of wide-spread
neuropsychiatric conditions such as Alzheimers
and depression. The magnetic resonance imaging
technique developed by Prof. Uğurbil and his team has
also found application in pioneering and experimental
work that allows paralyzed patients to partially gain
control of their hands through thought command.
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İzmir, Tire doğumlu olan ve Robert Kolej’in ardından eğitiminin
devamı için gitmiş olduğu ABD’de halen Minnesota Üniversitesi
Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi yöneticisi olarak görev yapan
Uğurbil, ABD Başkanı Barack Obama’nın 2013 yılında başlattığı
“Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies”
(Yenilikçi Nöroteknolojilerin İlerletilmesi Yoluyla Beyin
Araştırmaları) projesinin 15 kişilik danışma kuruluna davet edildi.
Radyoloji, nörobilim ve tıp alanında “McKnight Başkanlık Profesörü”
unvanına sahip Uğurbil’in bilimsel yayınlarına yapılan 30 binin
üzerinde atıf bulunuyor.
20 Nisan 2016 tarihinde gerçekleşen ve Koç Ailesi üyeleri ile değerli
konukların hazır bulunduğu ödül töreninde ödülü Koç Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un elinden alan Prof. Dr. Kâmil
Uğurbil, konuşmasında medyada “Beynin sırrını çözen Türk” olarak
anılmasına atıfta bulunarak, “Beynin sırrını çözemedik ancak beynin
sırrıyla ilgilenen insanların çok kullandığı bir teknik geliştirdik.
Fonksiyonel MR denilen tekniği geliştiren kişilerden biriyim. Sırf
bana gelen ödül için değil de, aynı zamanda bilim insanlarına böyle bir
ödül verdiğiniz için teşekkürler. Bu, bilimin gelişmesi için çok anlamlı
bir destek.” dedi.
2016 Vehbi Koç Ödülü’nün Seçici Kurulunda Prof. Dr. Turgay Dalkara
(Başkan), Prof. Dr. Atilla Hıncal, Prof. Dr. İskender Sayek, Prof. Dr.
Gökhan Hotamışlıgil ve Prof. Dr. Şevket Ruacan yer aldılar. ■

Kâmil Uğurbil currently holds the McKnight Presidential Endowed
Chair Professorship in Radiology, Neurosciences, and Medicine and is
the Director of the Center for Magnetic Resonance Research at the
University of Minnesota. He was born in Tire near Izmir and came to the
US for his university education after graduating from Robert College in
Istanbul. Prof. Uğurbil was invited last year to serve as one of 15 members
of the BRAIN Initiative (Brain Research through Advancing Innovative
Neurotechnologies), a research initiative announced by the Obama
administration in 2013. Prof. Uğurbil’s numerous publications have
received over 30 thousand citations.
The award ceremony was held on 20 April 2016 with the participation
of members of the Koç Family and distinguished guests. Accepting the
award from Mr Ömer M. Koç, Chairman of Koç Group, Prof. Uğurbil
noted that he was referred to in the local press as ‘The Turk who solved
the brain’s mysteries’, adding: “We have not yet managed to solve the
brain’s mysteries but we have managed to develop methods used by
researchers interested in the mysteries of the brain. I am a co-developer
of the functional MR technique. I would like to thank you for this award
not just in my own name but for the meaningful support it represents to
all scientists and the development of science.”
The 2016 Vehbi Koç Award Jury was headed by Professor Turgay Dalkara
and consisted of members Prof. Atilla Hıncal, Prof. İskender Sayek, Prof.
Gökhan Hotamışlıgil and Prof. Şevket Ruacan. ■
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vehbi koç ödülü’nü
kazanan şahıs ve kuruluşlar
recipients of
the vehbi̇ koç award
15.th

SAĞLIK HEALTHCARE

2016

Prof. Dr. Kâmil Uğurbil

th

Vehbi Koç Ödülü, 2002 yılından bu yana insanların
yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan
kişi ve kurumları takdir ve teşvik etmek amacıyla
her yıl sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık alanlarında
veriliyor.

Initiated in 2002, the Vehbi Koç Award is given
each year in turn in the fields of culture, education,
and healthcare to acknowledge and encourage
individuals and organizations making outstanding
contributions to the quality of life.

14.

EĞITIM EDUCATION

2015

Prof. Dr. Ali Nesin ve Matematik 		
Köyü Projesi
Prof. Ali Nesin and Mathematics
Village Project

13.th

KÜLTÜR CULTURE

2014

Prof. Dr. Zeynep Çelik

12.th

SAĞLIK HEALTHCARE

2013

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil

11.th

EĞITIM EDUCATION

2012

Prof. Dr. Nermin Abadan Unat

10.th

KÜLTÜR CULTURE

2011

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

9.th

SAĞLIK HEALTHCARE

2010

Prof. Dr. Turgay Dalkara

8.th

EĞITIM EDUCATION

2009

Prof. Dr. Türkan Saylan

7th

KÜLTÜR CULTURE

2008

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan

6.th

SAĞLIK HEALTHCARE

2007

Prof. Dr. Aziz Sancar

5.th

EĞITIM EDUCATION

2006

Nuri Okutan

4.th

KÜLTÜR CULTURE

2005

Fazıl Hüsnü Dağlarca

2.rd

SAĞLIK HEALTHCARE

2004

Bilkent Üniversitesi
Moleküler Biyoloji
ve Genetik Bölümü
Bilkent University
Department of Molecular 		
Biology and Genetics

2.nd

EĞITIM EDUCATION

2003

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)
Mother Child Education
Foundation

1.st

KÜLTÜR CULTURE

2002

Topkapı Sarayı Müzesi
Topkapı Palace Museum
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Türkiye’de
VehbiKoç
KoçVakfı
Vakfı
Vehbi
Foundation
in Turkey
Türkiye'de Vehbi
Vehbi
KoçKoç
Foundation
in Turkey
İstanbul
219 257
vkv kurumları
vkv organızatıons
Koç Üniversitesi
Koç University
Koç Okulu
The Koç School
Amerikan Hastanesi
American Hospital
MedAmerikan
Tıp Merkezi
MedAmerikan
Ambulatory
Care Center
Koç Üniversitesi
Hastanesi
Koç University Hospital
Semahat Arsel
Hemşirelik Eğitim
ve Araştırma Merkezi
(SANERC)
Semahat Arsel
Nursing Education
and Research Center
ARTER
Sanat için Alan
Space for Art
Koç Üniversitesi
Anadolu Medeniyetleri
Araştırma Merkezi
(ANAMED)
Koç University Research
Center for Anatolian
Civilizations
Sadberk Hanım Müzesi
Sadberk Hanım Museum

Bursa
186 84
17 okul
17 schools
İnegöl Koç İlkokulu
İnegöl Koç
Primary School
Nilüfer Koç Ortaokulu
Nilüfer Koç Middle
School
Orhangazi Koç
İlk ve Ortaokulu
Orhangazi Koç
Primary and Middle
School
Yenişehir Koç
Ortaokulu
Yenişehir Koç Middle
School
Tofaş Müzesi
Tofaş Museum
eği̇ t i̇ m
education
sağlik
healthcare
kültür
culture
diğer
other

Kocaeli
123 48
17 okul
17 schools
Beyazıt Ford Otosan
Koç İlkokulu
Beyazıt Ford Otosan
Koç Primary School
Beylikdüzü Koç
Ortaokulu
Beylikdüzü
Koç Middle School
Beykoz Koç Model
Okulu Eğitimde Yenilikçi
Girişim için Prototip
Beykoz Koç Model
School Prototype for
Innovative Initiative in
Education
desteklenen
kurumlar
supported
organısatıons
Atatürk Kitaplığı
Atatürk Library
Boğaziçi Üniversitesi
Superdorm Öğrenci
Yurdu
Boğaziçi University
Superdorm

Galatasaray Üniversitesi desteklenen
Suna Kıraç Kütüphanesi etkinlikler
supported actıvıtıes
Galatasaray University
Suna Kıraç Library
İstanbul Bienali
Özel Amerikan Robert
Istanbul Biennial
Lisesi Suna Kıraç Hall
Uluslararası
Robert College
Sevgi Gönül Bizans
Suna Kıraç Hall
Araştırmaları
Sarıyer Vehbi Koç Vakfı
Otelcilik ve Turizm
Meslek Lisesi
Sarıyer Vehbi Koç
Foundation Hospitality
and Tourism Vocational
High School

Sempozyumu
International
Sevgi Gönül Byzantine
Studies Symposium

düzenli olarak
desteklenen stk’lar
regularly
supported ngo’s

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

Darülaceze

Zihinsel Yetersiz
Çocukları Yetiştirme ve
Koruma Vakfı
Foundation for
the Training and
Protection of Mentally
Handicapped Children

vkv kurumları
vkv organısatıons

üye olunan
kuruluşlar
affılıatıons

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

Türkiye Üçüncü Sektör
Vakfı (TÜSEV)
Third Sector
Foundation of Turkey

17 okul
17 schools

desteklenen projeler
supported projects

Gebze Koç Ortaokulu
Gebze Koç Middle School

Olumlu Davranış
Geliştirme Derneği
(ODGEDER) Mülteci
Çocukların Türkiye
Eğitim Sistemi’ne
Entegrasyonu
Positive Behavior
Development
Association - Integration
of Refugee Children
into Turkish Education
System

Ford Otosan Koç Ortaokulu
Ford Otosan Koç Middle School
desteklenen kurumlar
supported organısatıons
Kocaeli Üniversitesi
VKV Ford Otosan Gölcük
İhsaniye Otomotiv
Meslek Yüksekokulu
Kocaeli University
VKF Ford Otosan Gölcük
İhsaniye Vocational
College for Automotive
Technologies

Kırklareli
Edirne

1 6

Çanakkale

Hisar Vakfı
Hisar Foundation

1 2
Zonguldak

Tekirdağ

4 11

Boğaziçi Üniversitesi
Vakfı
Boğaziçi University
Foundation

Bartın

2

3

Balıkesir

Yalova

Sakarya

1

Düzce

3

Karabük

1 1

4

33 17
Bilecik

7

3 2
Kütahya

Eskişehir
62 17
17 okul
17 schools

5

Manisa
1 5

Uşak

desteklenen projeler
supported projects

İnönü Vehbi Koç
Ortaokulu
İnönü Koç Middle
School

Soma Yeraltı Ocağı
Soma Underground
Training Pit Project

İzmir
32 41

Denizli
1 4

Afyonkarahisar

1 2

12

Isparta

Aydın

4

4
Muğla

1 11

Burdur

Konya

8 15
Karaman

5

desteklenen projeler desteklenen projeler
supported projects
supported projects
Ankara Üniversitesi;
Mustafa V. Koç
Deniz Arkeolojisi
Araştırma Merkezi
Ankara University
Mustafa V. Koç
Marine Archaeology
Research Center
Klaros Kazısı
Claros Excavation
Kadın Balıkçılar
Projesi
Fisherwomen Project

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

Pamukkale
Hierapolis Kazıları
Pamukkale
Hierapolis Excavations

Antalya
31 23
vkv kurumları
vkv organısatıons
AKMED ve
Kaleiçi Müzesi
AKMED and Kaleiçi
Museum

Tüm Türkiye’de
Nationwide
devam eden projeler
ongoıng projects
Türkiye Eğitim
Gönüllüleri Vakfı
(TEGV)
Suna-İnan Kıraç
Eğitim Parkı
Education Volunteers
Foundation of Turkey
Suna-İnan Kıraç
Education Park

desteklenen projeler
supported projects
Yunan-Türk Gençlik
Orkestrası
Greek-Turkish Youth
Orchestra

Meslek Lisesi
Memleket Meselesi
Projesi – Okul İşletme
İşbirliği Modeli
Vocational Education:
A Crucial Matter for
the Nation – School
Business Cooperation Model
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2016
Bolu
29 9

Ankara
95 77

17 okul
17 schools

desteklenen
kurumlar
supported
organısatıons

vkv kurumları
vkv organısatıons

Bolu Koç İlk
ve Ortaokulu
Bolu Koç Primary
and Middle School

Diyarbakır
65 10

VEKAM ve
Ankara Bağ Evi
VEKAM and Ankara
Orchard House

ODTÜ – Vehbi Koç
Öğrenci Yurdu
METU – Vehbi Koç
Dormitories

17 okul
17 schools

Ankara Üniversitesi
Vehbi Koç Öğrenci
Yurdu
Ankara University
Vehbi Koç Dormitories

Sincan Koç İlkokulu
Sincan Koç Primary
School

Sivas
42 43

Kastamonu

Samsun

3
1

Ordu

37 12

Çankırı

3 2

1
Kayseri

1
Kahramanmaraş

Niğde

1 4

2

Osmaniye

1 14

Adana

Hatay

8 10

17 Okul Projesi
17 Schools Project
Eğitim Bursları
Educational
Scholarships

Gaziantep

4

35 10

1

Bingöl

1

1

15

Batman

7

desteklenen
projeler
supported projects
VKV Ford Otosan Van
Öğretmen Lojmanları
Van Teachers’ Housing Project

Şırnak
12 1
Silopi Koç İlkokulu
Silopi Koç Primary School

Adıyaman
2
desteklenen
projeler
supported projects
Adıyaman Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Vehbi Koç Binası
Adıyaman University
Faculty of Education
Vehbi Koç Building

Şanlıurfa
13 18
17 okul
17 schools

Muş

Şanlıurfa Koç İlk
ve Ortaokulu
Şanlıurfa Koç Primary
and Middle School

Malatya

6

Mersin

Ağrı

Iğdır

2

Tunceli

Nevşehir

1

3 13

12 1

1

Aksaray

Erzurum

Erzincan

2

3

Kars

1

1

Yozgat

Kırşehir

1

3

2

Kırıkkale

12 1

Rize

Gümüşhane

Tokat

1 6

Anadolu Okuyor
50 Lise, 167 Ortaokul
Anatolia is Reading
50 High School,
167 Middle School

Artvin

Van Koç İlk ve Ortaokulu
Van Koç Primary and
Middle School

17 okul
17 schools

desteklenen
projeler
supported projects

2 2

2 1

Çorum

Bitlis
1

Elazığ Koç İlköğretim
Okulu
Elazığ Koç Primary
School

Giresun

4

Amasya

Diyarbakır
Kayapınarı
Vehbi Koç İlkokulu
Diyarbakır
Kayapınarı
Vehbi Koç Primary
School

Ankara Üniversitesi
Vehbi Koç Göz Hastanesi
Ankara University
Vehbi Koç Eye Hospital

Trabzon

17 okul
17 schools

Diyarbakır Bağlar
Vehbi Koç İlkokulu
Diyarbakır Bağlar
Vehbi Koç Primary
School

17 okul
17 schools

Sivas Kangal
Anadolu Lisesi
Sivas Kangal
Anatolian
High School

5

17 okul
17 schools

Elazığ
11 9

desteklenen
kurumlar
supported
organısatıons

Sinop

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

Van
9 15

desteklenen
kurumlar
supported
organısatıons

Siirt

2

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

Mardin

2 7

Kilis

1

desteklenen
projeler
supported projects
Bilim Akademisi
Derneği Genç Bilim
İnsanları Programı
(BAGEP) Burs Ödülü
Science Academy
Young Scientists
Scholarship Award

Yunan – Türk Gençlik
Orkestrası 2016 yılı
Konser Sezonu
Greek - Turkish Youth
Orchestra 2016 Concert
Season

düzenli olarak
desteklenen
stk’lar
regularly
supported ngo’s
Eğitim Reformu
Girişimi (ERG)
Education Reform
Initiative

Köy Öğretmenleri
Haberleşme
ve Yardımlaşma
Derneği
Village Teachers'
Communication and
Mutual Aid Society
Türkiye Eğitim
Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
Educational Volunteers
Foundation of Turkey

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

Türk Hemşireler
Derneği
Turkish Nurses
Association
Geyre Vakfı
Geyre Foundation
Türkiye Üçüncü
Sektör Vakfı (TÜSEV)
Third Sector
Foundation of Turkey

140

| etki haritası |

I mpact

map

Dünyada Vehbi Koç Vakfı
Vehbi Koç Foundation in the World
New York abd usa

üye kuruluş
affılıatıon

dünya anıtlar fonu
world monuments fund

Hadrian Ödülü
Hadrian Award

iris vakfı
iris foundation

Brüksel belçika
Brussels belgıum
Avrupa Vakıflar Merkezi
European Foundation Center

Carnegie Hayırseverlik Madalyası
The Carnegie Medal of Philanthropy

kültür
culture
ödüller
awards
vkv çağdaş sanat
koleksiyonu
vkv contemporary art
collectıon

europa nostra

Europa Nostra Koruma Ödülü
Europa Nostra Award
for Conservation

bnp paribas

Metropolitan Müzesi Osmanlı
Sanatı Koç Ailesi Galerileri
Koç Family Galleries
on Ottoman Art
at The Metropolitan Museum

carnegie vakfi
the carnegie foundation

Lahey hollanda
Den Haag netherlands

Paris fransa france

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

Stanford abd usa

2016

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

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

Ishøj danimarka denmark
Arken Museum of Modern Art

Hayırseverlik Ödülü
Grand Prix for
Individual Philanthropy

Trondheim norveç norway

Ankara türkiye turkey

Toruń polonya poland

ankara üniversitesi
ankara university

CoCA
(Center of Contemporary Art
in Znaki Czasu)

Üstün Hayırseverlik Beratı
Medal of Philantropy

Venedik italya
Venice italy
Venedik Bienali
Türkiye Daimi Sergi Alanı
Venice Biennial
Permanent Turkish Pavillion

Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum

Berlin almanya germany
Hamburger Bahnhof Museum
for Contemporary Art Berlin

Krakow polonya poland
MOCAK
(Museum of Contemporary Art
in Krakow)

Münih Almanya
Munchen germany
Lenbachhaus

