


Üstümüze Vazife!
17 Ocak 1969 günü kurulan Vakfımız 50. faaliyet 
yılını tamamladı.

Kurucumuz Vehbi Koç’un bu çok önemli 
girişiminin arkasında yatan gerekçeleri ve gelecekle 
ilgili beklentilerini en iyi şekilde özetleyen belge, 
bizlere miras olarak bıraktığı “Vedia” metni. 

Arapça “emanet etmek” demek olan “ved” 
fiilinden türeyen “vedia”, Türkçede “emanet 
bırakılan şey” anlamına geliyor. Vehbi Bey bu 
metinde Vakfımızı Türk milletine emanet bıraktığını 
açıklıyor.

Arka sayfada sadeleştirilmiş Türkçesini 
okuyacağınız Vedia metninin daha ilk cümlesinde 

“vazife” kelimesi yer almakta. Kurucumuz bu ulvi 
amaç için yola çıkarken “üstüme vazife” demiş. 

Biz de 50. Yıl Manifestomuzda “taşın altına 
yalnızca elimizi değil, yüreğimizi koymak üstümüze 
vazife” dedik. Bunu da bütün yüreğimizle söyledik. 
Nasıl söylemeyelim? Okullarımızdaki çocuklar 
bizim yarınlarımız; koruduğumuz kültürel miras 
tüm insanlığın mirası; yanlarında durduğumuz 
öğretmenlerimiz geleceği inşa ediyor; 
sağlığına kavuşan vatandaşlarımızın 
gözlerindeki ışığı görmek her şeye bedel...

“Üstümüze Vazife” bir slogan; ama 
içi dolu, dopdolu bir slogan: Elli yıldır 
yaptıklarımızla, bizden sonraki kuşakların 
yapacaklarına olan inancımızla, ümitle ve 
sevgiyle...  Kurucumuzun sözleriyle, “yaşamı 
boyunca sürdürdüğü bir emek ve içten bir 
dilekle gerçekleştirdiği” örnek bir kurumun 
başardıkları ve başaracaklarıyla dolu, 
dopdolu bir slogan! 

The Onus Is on Us!
First established on January 17, 1969, our foundation 

has now completed 50 years of activity. 

The reasoning behind this important step as well 

as expectations for the foundation’s future are best 

summarized in the text of the “Bequest” letter, which 

our founder, Vehbi Koç, handed down to us. 

The Turkish word for bequest, vedia, derives 

from the Arabic verb ved, which means “to entrust”. 

The Bequest shows that Vehbi Koç entrusted our 

foundation to the Turkish people. 

You will find a translation of the letter on 

the following page. Notice that the word “duty” is 

mentioned already in the very first sentence. “The  

onus is on us,” he seems to say, as he embarked on this 

noble mission. 

Our 50th Anniversary Manifesto states that, 

“We have committed not only our minds but also our 

hearts to this cause.” And we mean it. How could we 

not? The children in our schools are our very future; 

the cultural heritage that we protect belongs to all 

humanity; the teachers that we support are helping 

build the future; and the light in the eyes of 

fellow citizens cured at our hospitals is the 

greatest reward…

“The Onus Is on Us” is not just an empty 

slogan: In it are vested all our achievements 

over the past fifty years, all our trust in the next 

generation of colleagues who will carry these 

efforts into the future, and all our hope and 

love… This slogan is, in the words of our founder, 

“the result of a lifetime of effort and sincere desire”, 

full of all the past and future achievements of this 

exemplary institution!
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Chair,  
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Bana bugünkü varlığımı bağışlayan ve böylece 
sağlığımda insani ve millî bir vazife olarak kabul ederek 
zevkle yaptığım hayır işlerine ölümümden sonra da 
adıma devam edilmesine olanak sağlayan yüce Tanrı’ya 
şükürler olsun.

Hayatta kalma becerisini yüzyıllardan beri en güç 
şartlar altında kanıtlayan Türk milletinin dünya 
durdukça var olacağına inanarak, bu Vakfı da sonsuza 
kadar yaşaması amacıyla kurmak istediğim için, 
ekonomik koşullar ve doğal afetlerle kıymetini bazen 
tamamen kaybedebilecek değerler yerine, günün 
gereklerine kolaylıkla uyabilecek bir varlığı vakfettim. 
Vakfı özellikle Koç Holding gibi ticari ve sınai birçok 
şirketi bünyesinde barındıran ve böylelikle riski azalan 
bir şirketin hisse senetleri ile kurmayı tercih ettim.

Allah’ın cömertliği sayesinde kurduğum bu Vakfı önce 
vârislerime ve onların çocuklarına, iş arkadaşlarıma, 
sonra da kamu düzenini ve güvenliğini korumakla 
görevli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne emanet 
ediyorum. Bütün vârislerimden, yakınlarımdan, 
iş arkadaşlarımdan ve bu vakıfla ilgilenecek 
yurttaşlarımdan, yönetiminde görev alacaklardan, 
bu bağışı Türk milletine bırakılmış bir emanet olarak 
kabul ederek korumalarını ve kuruluş amaçlarına 
ulaştırmak için en iyi niyetle çalışmalarını bekliyorum. 
Devletin, denetim organının ve gerektiğinde diğer 
yetkililerin, mahkemelerin ve adil hâkimlerimizin 
karar verirken Vakfın amacından uzaklaştırılmaması 
ve mahvedilmemesi için vicdanlarının emrinden 
ayrılmamalarını rica ediyorum.

Allah’a, bütün ömrümce süren bir emek ve içten bir 
dilekle gerçekleştirdiğim bu girişime yardımcı olması ve 
onu başarıya ulaştırması için yalvarıyorum...

Praise to God Almighty, who through His will granted 
me the means to continue my charitable work also after 
death; a duty I have performed with pleasure throughout 
my life. 

In the belief that the Turkish nation will continue to exist 
as long as the world endures, regardless of the difficulties 
that might occur, my wish was to establish this foundation 
in perpetuity. Thus, I have based this endowment on a 
commercial entity that will be able to adapt itself to 
the requirements of the day rather than on properties 
dependent on economic conditions and natural disasters. 
I have chosen to set up this endowment with the shares of 
Koç Holding. These are made up of numerous commercial 
and industrial enterprises and therefore less subject to risk. 

This foundation, that I have established by the grace and 
kindness of God, I entrust first of all to my heirs and to their 
succeeding generations, to my business colleagues and to 
the government of the Republic of Turkey. I call upon all my 
heirs, my close acquaintances, my business colleagues, my 
fellow citizens who may be involved in this foundation, and 
the officials who will assume its administration, to accept 
this endowment as a bequest made to the Turkish nation, 
to protect it, and strive with their best intentions to achieve 
its original aims. I ask the auditing authorities of the 
state and, when necessary, its authorized agencies, courts 
and judiciary, never to depart from the dictates of their 
conscience when making decisions, lest this foundation 
suffer harm and be diverted from its aims. 

I have brought this enterprise into being as a result of a 
lifetime of effort and sincere desire. I pray that God will 
regard this foundation worthy of His protection and grant 
it success...

Vehbi Koç 
1901–1996

v e d İ a 

b e q u e s t
17 Ocak January 1969
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Amacı 
Vehbi Koç Vakfı yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, sağlık ve kültür 
alanlarında yönetimini üstlendiği kurumlar, desteklediği projeler ve düzenli programlar 
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amaçlıyor.

Objective 
Vehbi Koç Foundation, through its management of institutions operating in fundamental 
areas of life such as education, healthcare and culture and through its regular 
contribution to such projects and programs, aims to support the rapid development of 
Turkey with best-practice activities and to provide sustainable and reproducible models 
for the benefit of all.
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Sources of Income
Koç Holding A.Ş.’nin %7,26 oranındaki 
hisselerinin yıllık geliri 
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Annual donations by  
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the Koç Family

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

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

*31.12.2018’de piyasa değeri olarak 
ulaştığı seviyedir. 
as per 31.12.2018

Bilanço Verileri 
Balance Sheet Data
2018 yılı fiili gideri 
2018 actual expendItures  
525.539.046,84 tl

2019 yılı bütçesi  
2019 budget 
631.722.000 tl
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vkv Umran Bey, siz Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nın arkasındaki itici güçsünüz. 
Bu fikir nasıl çıktı, sizi motive eden şey ne oldu?

umran s. inan Ben 22 yaşında 
Amerika’ya gittim, Türkiye’ye döndüğümde 
58 yaşındaydım. Otuz küsur sene 
Stanford Üniversitesi’nde çalıştım. 
Koç Üniversitesi’ne rektör olarak atandıktan 
sonra buradaki üniversite giriş sistemini 
inceledim. Vakıf üniversiteleri özelinde 
bir fırsat olduğunu, biraz da tesadüfle, 
2010 yazında fark ettim. Bir gün doğuştan 
âmâ bir öğrencimiz babasıyla birlikte 
ofisime geldi. Koç Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ni yarı burslu kazandığını 
ama masrafları karşılayacak maddi imkânı 
olmadığını söyledi. Çok etkilendim 
ve elimdeki kaynakları düşündüm. Kayıt 

vkv Professor İnan, you have been the driving force behind 
the Anatolian Scholarship program. How did you first 
get the idea, what motivated you?

umran s. İnan I was 22 years old when I went 
to the United States and 58 when I returned to Turkey. 
I worked for over 30 years at Stanford, and when 
I was appointed the president of Koç University, 
I began to look at the existing scholarship system 
in this country. In the summer of 2010, I discovered, 
a little by coincidence, that there was an opportunity 
in the case of foundation universities when 
a student and his father visited me in my office. 
The student, who was blind from birth, told 
me that he had won a partial scholarship to study 
law at Koç University but that he could not afford 
to pay for the remaining expenses. I was very much 
touched by his example and began considering what 
I could do to help. I contacted the registrar’s office 

Kabul Müdürlüğü’nü bilgilendirdim ve yarı 
burslu olarak kaydını yaptıran öğrenciyi, 
üniversitenin burslu olarak okutmasını 
sağladım.

Bu benim için bir uyanış oldu. Türkiye’de 
eğitimde ciddi bir fırsat eşitsizliği var. 
Anadolu’nun bir kasabasındaki öğrenciyle 
İstanbul’un köklü kolejlerinden birinde 
okuyan öğrenci aynı sınava giriyor, tabii 
ki sonuçlar farklı olacak. Öte yandan 
Türkiye’de mevcut koşullarda bu sınavı 
yapmaya da mecburuz. Şartlar kendisini 
yokuşa sürdüğü halde başarılı olan, buna 
rağmen Koç Üniversitesi’nde tam burslu 
okumayı kıl payı kaçıran öğrenciler 
olduğunu ve bu öğrencilere yardım edilmesi 
gerektiğini düşündüm. Bunlar gerçekten 
bambaşka öğrenciler. İçinde bulundukları 

and told them that they should go ahead and admit 
him on a partial scholarship but that the university 
would pay for all remaining fees and expenses. 

This case was a real eye-opener and brought home 
to me the inequality of opportunity in education 
in Turkey. A student at some small high school 
in Anatolia has to take the same university entry 
exams as a student studying at a prestigious high 
school in Istanbul; of course, outcomes are going 
to be different under these conditions. But at present, 
there is also no alternative to standardized university 
entry exams. I realized that there are a lot of students 
out there who were tremendously successful despite 
these  unfavorable conditions; that they had missed 
the chance for a full scholarship at Koç University 
by a mere hair’s breadth and that they needed 
to be helped; they are truly extraordinary young 
people. They managed to reach far beyond their 
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zor şartlara rağmen 
bir noktaya kadar uzanmışlar, 
biraz daha uzanabilseler 
tam burslu girecekler. 
Gidebilecekleri üniversiteler 
kötü değil elbette, fakat 
öğrencinin burada alacağı 
katma değeri veremiyorlar.

Bu noktada, bu gençleri 
okutmak isteyen başka 
hayırseverler de olacağını 
düşünerek harekete geçtik. 
Her öğrencide elimizi 
biz de taşın altına koyalım; 
eğitim masraflarının üçte 
birini Koç Üniversitesi, üçte 
ikisini de öğrenciyi okutan 
bağışçı şirket ya da kişi 
karşılasın istedik. Önce 
Koç Topluluğu bünyesindeki, 
sonra dışındaki şirketlerle 
konuşmaya başladık. 
İş insanlarına gidip 
Türkiye’deki fırsat 
eşitsizliğini, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden 
biri olan Koç Üniversitesi’nde okuyacak öğrencilerin 
yarınlarımızı daha iyi hâle getireceğini anlattık. 
İlk sene 14 öğrenci için kaynak toplayabildik, 2. sene 
44, 3. sene 60, sonra 85, bu sene de 123 öğrenci oldu. 

Bağışçılar nasıl ikna oldular? Programın finansman 
kurgusu nedir? 

usi Bağışçı olabilecek iş insanlarını bilfiil 
kendim ziyaret ettim ve etmeye devam ediyorum. 
Bugüne kadar 300-400 kadar şirketi ziyaret 
etmişimdir. Bir firma sahibi “Ben hayatımda rektör 
görmedim.” dedi, ama istisnasız hepsi çok ilgi 

gösterdi. Bu ziyaretlerimde 
çok farklı bir üniversite 
tipi kurguladığımızı 
ve bu imkânların daha 
fazla öğrenciye açılması 
gerektiğini anlatıyorum. 
Aslında Türkiye’de 
hayırseverlik kültürü 
toplumumuzun damarlarında 
var. İki tür hayırseverlik 
görüyorum. Bazı insanlar 
çok sayıda öğrenciye 
cep harçlığı miktarında 
kaynak sağlıyorlar. Mesela 
bir şirket sahibi 3.000 öğrenciye 
ayda 300 TL veriyor. Bunun 
bir ihtiyacı karşılama yönünde 
mutlaka etkisi var ama bu etki 
öğrencinin hayatının 
seyrini değiştirme yönünde 
değil. İkinci tür ise daha 
dönüşüm sağlamaya yönelik 
bir hayırseverlik, bizim burada 
yapmaya çalıştığımız bu.  

Şu anda 230 bağışçımız 
var, bunların sadece 15’i 
Koç şirketi. Koç Topluluğu 
şirketleri, Vehbi Koç Vakfı’na 
başka şekillerde zaten destek 
veriyorlar. Her Koç Topluluğu 

difficult conditions, and if they could have reached just 
a little higher, they would have won a full scholarship. 
The universities that these students could get into 
are not bad but could not provide the kind of added 
value that they would get here at Koç. 

At this point, we started to think that there 
may be other philanthropists out there who may also 
want to help these students. As Koç University, 
we would also commit ourselves to these students 
by paying for one-third of the total costs and ask donors 
to pay for the remaining two-thirds. We first 
approached Koç Group companies and later on other 
companies and individuals. We would tell business 
people about the inequality of opportunity in education 
and how these students would contribute to a better 
future if they had a chance to study at a leading 
university such as Koç University. In the first year, 
we managed to win donors’ support for 14 students; this 
number reached 44 in the second year, 60 in the third, 
fourth and fifth years, then 85, and now there 
is is funding for 123 new students this year. 

What persuaded donors? How is the program’s funding 
structured?

usİ I personally visited potential donors and continue 
to do so. I believe I must have made at least 300-
400 visits so far. One company owner told me that 
he had never met a university president before. 
But all have been very welcoming and showed 

great interest. I would tell them 
that we are a very different kind 
of university and that this opportunity 
should be available to a greater 
number of students. Turkey has a very 
strong philanthropic culture; it runs 
in our veins. Some people prefer 
to give small amounts to a large 
number of students. One company 
owner told me that he was supporting 
3,000 students with a small monthly 
grant of 300 TL each. These small 
grants definitely also address a need, 
however, they’re not enough to be life-
changing; but it is exactly a life-changing 
opportunity that we want to provide. 

We have 230 donors at present, 
and only about 15 of those 
are Koç Group companies. Koç Group 
companies already provide financial 
support to the university through 
the Vehbi Koç Foundation. When 
we ask them to support the Anatolian 
Scholarship program, we are in fact 
asking them for additional funds. Still, 
the vast majority of them agree to do so. 
Naturally, bearing the Koç name makes 
many business people initially question 
why we ask them for support, given 
that we have such a big industrial 

group behind us. That 
is why I first tell them 
about our university, 
how it runs a huge annual 
deficit of 30 percent 
that translates to about 
30 million dollars each 
year and which is 
funded by the Vehbi 
Koç Foundation. Koç 
University operates 
with the extraordinarily 
large financial support 
of the Koç family and is 
an exceptional gift to 
Turkey. When we 
launched the Anatolian 
Scholarship program, 
our only concern was 
to be able to offer the 
opportunities provided 
by Koç University to more 
students who do not have 
the necessary economic 
means to be paying 

Bazı insanlar  
çok sayıda öğrenciye 

cep harçlığı 
miktarında kaynak 
sağlıyorlar. İkinci 

tür ise daha dönüşüm 
sağlamaya yönelik 
bir hayırseverlik, 

bizim burada yapmaya 
çalıştığımız bu.  

umran s. inan

Some people prefer to give 
small amounts to a large 

number of students. These 
small grants definitely also 
address a need, however, 

they’re not enough 
to be life-changing; 

but it is exactly a life-
changing opportunity that 

we want to provide.  
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şirketinin CEO’suyla diğer şirketlerle olduğu 
gibi görüşmeler yapıyoruz; onlardan Anadolu 
Bursiyerleri için istediğimiz destek ek bir talep, 
ona rağmen çoğu programa katılmayı kabul etti. 
Koç adını taşıdığımız için dışarıdan bakanlarda, 
“Benden bir şey isteniyor ama bunu niye Koç Ailesi 
veya Koç Holding yapmıyor?” sorusu doğabiliyor. 
O yüzden ziyaretlerimde önce üniversite hakkında 
bilgi veriyorum. Üniversitemiz çok büyük bir yatırım 
açığıyla yürütülüyor; işletmede cari açığımız yüzde 
30 civarında, bu da yılda yaklaşık 30 milyon dolara 
tekabül ediyor. Koç Üniversitesi, Koç Ailesi’nin 
olağanüstü bir kaynak yatırımıyla devam ettirdiği, 
Türkiye’ye sunulan müthiş bir hediye. Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nı başlattığımız noktada 
tek amacımız maddi imkânları olmayan daha fazla 
öğrenciyi buraya getirebilmek, eğitimdeki fırsat 
eşitsizliğini bir miktar azaltmaktı. 

Her öğrencinin masraflarının üçte birini üniversite 
olarak üstlendiğimizi, verdiği kaynağın son kuruşuna 
kadar öğrenciye harcandığını gören bağışçılar 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na katılmakta 
tereddüt etmediler. Bağışçılar destekleyeceği 
öğrenciyi seçemiyor ama öğrencinin üç özelliğini 
belirleyebiliyor: cinsiyet, bölüm ve bölge/şehir. 
Bazıları özellikle kız öğrencilere destek olmak istiyor, 
bazıları kendi memleketinden gelen öğrencileri 
desteklemek istiyor, ama çoğunlukla seçimi bize 
bırakıyorlar. Öğrenci hangi şirket tarafından 

desteklediğini biliyor ama bağışçı şirkete karşı 
herhangi bir yükümlülüğü bulunmuyor. 

Melike, senin bu programla tanışman nasıl oldu? Kabul 
aldığını nasıl duydun, çevrenin tepkisi nasıl oldu?

melike coşkun Ben Orduluyum. Son sınıfta 
okurken üniversiteler liseme tanıtıma geliyordu; 
Koç Üniversitesi’nin de geleceğini duyunca 
heyecanlandık ama hiçbirimizde umut yoktu Koç’ta 
okuyabileceğimize dair, kazanamayacağımızı 
düşünüyorduk. “Orayı kazanmak kim, biz kim?” 
diyorduk. Küçük bir şehirden geliyorum, 
Koç Üniversitesi hepimizin gözünde çok büyük 
bir idealdi. Kalbimden geçiyordu ama dile 
dökemiyordum, çünkü gerçekleşebileceğine 
inanmıyordum. Başarısız bir öğrenci değildim 
ama Koç Psikoloji’ye burslu girmek için çok ekstra 
bir şey gerekiyordu. Tam burslu 4 kişi alıyorlar, yani 
kontenjan ilk 200 civarında bitiyor, ilk 1.000’e girmek 
bile yetmiyor. 

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı duyunca 
çok etkilendik ama bizi en çok korkutan bursun 
kesilmesi düşüncesiydi. Programın web sitesinde 

students and thereby redress some 
of the existing inequality in education. 

Donors are happy to learn that 
the university pays for one-third of each 
scholarship and that every penny 
donated directly benefits the student. 
Donors cannot choose which student 
will be supported with their funds, but, 
if they wish to, they can determine 
three criteria: gender, field of study, 
and town of origin. Some donors prefer 
to support female students, others 
prefer to sponsor students from their 
own hometowns, but most will leave 
it up to us to choose the student they 
will be sponsoring. Students know 
their sponsors but have no obligations 
whatever towards these companies. 

Melike, how did you get to know about this 
scholarship program? How did your friends 
and family react when you learned that 
you won this scholarship? 

melike coşkun I am from Ordu. During my final 
year at high school, several universities came 
to our school to introduce themselves to us. When 
we heard that Koç University would be among them, 
we all got very excited, but none of us had any hope 
of ever studying there; it just seemed totally beyond 
our reach. Ordu is just a small city, and Koç University 
was this big ideal for all of us. I wished for it but didn’t 
say anything aloud, because I didn’t believe that there 
was any hope for me. Not that I wasn’t a successful 
student, but to get admitted into the Department 
of Psychology at Koç University on a full scholarship 
requires another standard altogether: Only 4 students 
are admitted on a full scholarship, which means that 
even being among the top 1,000 in the university 
entry exams would not be enough; you’d have 
to be one of the top 200.

The Anatolian Scholarship program sounded 
really interesting, but even though the program’s 
website stated very clearly that the scholarship 
would not be conditional on academic performance 
at university and would not be cut off, we just 
couldn’t believe it. Even our  teachers didn’t believe 
it. “Why would anyone give you an unconditional 
scholarship for a full five years?” everyone asked. 
In the end, I decided to try my luck and applied  
only one week before the deadline. I was invited to  
visit Koç University together with a group of 120 
candidates; the final selection would be made from 

among our group. This was in July 2013. Everything 
was so exciting.

usİ That year, we accepted 60 students into the 
program, selecting them from a pool of 1,200 
applications. This year, we chose 123 students 
from among 4,200 applications, and the number 
of applications keeps on rising each year. There are 
so many young people who are affected by unequal 
opportunity. If we could only do more! Remember that 
over two million students take the university entry 
exams in Turkey each year. Any student has to be highly 
successful to meet our admissions criteria, and all of 
our Anatolian Scholars meet these criteria; they only 
lack the financial means.

mc I ranked within the top 6,000 at the national 
university entry exams; a great result but not enough 
to win a full scholarship to go to Koç. To be invited 
and to come here was a real dream come true. 

usİ Quite a few of these students come to Istanbul 
for the first time for this reason. When we had our first 
group of scholars at the beginning of the 2010-11 term, 
there were also a few girls from Sivas. I spent a lot of 
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“Akademik başarısızlıktan dolayı burs kesilmez.” 
yazıyordu ama buna ne kadar güvenebileceğimi 
bilmiyordum. Öğretmenlerim dahi inanamıyordu; 
çevremdekiler beş sene boyunca herhangi bir koşula 
bağlı olmaksızın niye burs versinler, diyorlardı. 
Başvuruların bitmesine bir hafta kala denemek 
istediğime karar verdim. Sonrasında Koç’ta 24 Saat 
programına katılmak için davet mektubu aldım, 
buraya 120 öğrenci çağrılmıştı, son eleme bu grup 
arasından yapıldı. 2013 Temmuz ayıydı. Benim için 
inanılmaz heyecanlı bir deneyimdi. 

usi O sene yaklaşık 1.200 başvuru arasından 
60 öğrenci seçtik. Bu sene 4.200 başvuru vardı, 
123 öğrenci aldık. Başvurular giderek artıyor; eğitimde 
fırsat eşitsizliğinin mağduru çok, keşke daha fazlasını 
alabilsek! Türkiye’de iki milyonu aşkın öğrenci 
üniversite sınavına giriyor, Koç Üniversitesi’ni 
kazanabilmek için bir öğrencinin zaten çok başarılı 
olması gerekiyor. Anadolu Bursiyerlerimizin tümü 
bu standardı yakalamış, sadece maddi kaynağı 
yetersiz…

mc ÖSYM’de ilk 6.000’deydim. Sıralamam 
iyi ama Koç’u tam burslu kazanamıyordum. Davetiye 
almak, buraya gelmek benim için rüya gibiydi. 

usi Bu nedenle İstanbul’a ilk kez gelen çok oluyor. 
2010-2011 eğitim döneminde ilk başladığımızda 

Sivas’tan birkaç kız öğrenci gelmişti; ne olursa olsun 
burslarının kesilmeyeceğine ikna edebilmek için 
babalarıyla saatlerce telefonda konuştum. Tam burslu 
kazanan öğrenciler hangi şartları haizse Anadolu 
Bursiyerleri de öyle. Artık herkes söylediklerimize 
güveniyor.

Üniversiteye girdikten sonra uyum sürecinde nasıl 
hissettin, kendini farklı gördüğün oldu mu? 

mc Gelmeden önce özel üniversite olmasına 
dair çok fazla olumsuz yorum aldım çevremden 
ama kendime güveniyordum. Geldikten 
sonra da oryantasyon programında ilk defa 
Koç Üniversitesi’nin kültürünü anladım. Kimse 
kimseye burslu mu burssuz mu sormuyor. Hazırlık 
okudum, orada arkadaşlar edindim. KU Gönüllüleri 
Kulübü’ndeyim. Bu şekilde çok büyük ve sıcak 
bir ailenin içine girmiş oldum. 

Gönüllülük faaliyetlerine katılmanda sence Anadolu 
Bursiyeri olmanın etkisi olmuş mudur?

usi Melike yine yapardı.

mc Gönüllülük çalışmaları her zaman yapardım, 
buna eminim ama eğitim projelerinde yer almamda 
etkisi olmuş olabilir. KU Gönüllüleri çok sayıda 
alt grubu ile gönüllülük projeleri yürütüyor. 
Ben üç senedir Eğitim Topluluğu’ndayım. Sarıyer 
çevresindeki imkânı 
olmayan 5.-8. sınıf 
öğrencilerini cumartesi 
ve pazar günleri okulumuza 
getiriyoruz; onlara 
matematik, Türkçe, 
fen bilgisi, inkılap tarihi 
gibi akademik derslerin yanı 
sıra dans, müzik, tiyatro 
dersleri de veriyoruz. Birkaç 
senedir kodlama, satranç 
gibi okullarında sağlanması 
zor olan ama burada 
gönüllülerimizin çok rahat 
verebildiği imkânları 
sunmaya çalışıyoruz. 
Bu öğrencilere evlerinde 
veya kendi okullarında 
da ders verebilirdik, 
ama özellikle üniversiteye 
getiriyoruz. Burayı 
tanısınlar, ufukları açılsın 
istiyoruz. Ben Anadolu 
Bursiyerleri maceramı 
anlatıyorum mesela. 

time on the phone with 
their fathers trying 
to persuade them that 
these scholarships would 
not be discontinued 
under any conditions 
and that their daughters 
would enjoy the same 
conditions as any other 
of our regular full 
scholarship students. 
Today, this is not an issue 
anymore, everyone 
trusts us, but it did take 
two years to convince 
everyone. 

Did you have any problems adjusting to university? 
Did you feel any different from the other students?

mc There were quite a few people among 
my friends and family who had negative opinions 
about my going to a private university, but already 
during the orientation program, I understood that 
Koç University culture does not discriminate between 
scholarship students and paying students. I made many 
new friends during my prep year. I am an active member 
of the KU Volunteers’ Society. So, I quickly became part 
of this large and welcoming family. 

Did the fact that you are an Anatolian Scholarship student 
influence your decision to join the university’s volunteering 
group?

usİ Melike would have done so anyway. 

mc True, I would have become a volunteer in any case, 
but it may have influenced my decision to become 
a volunteer in education. There are many sub-
groups within the KU Volunteers Society. I’ve been 
working for the past three years with the Educational 
Volunteers. We are tutoring 5th to 8th grade students 
from low-income communities around the Rumelifeneri 
Campus in the Sarıyer district. We bring them 
to the campus each weekend, where we tutor them 
not only in school subjects, such as mathematics, 
Turkish, science, and history, but also in music, 
dance, and theater. In recent years, we have even 
started giving lessons in coding and chess, subjects 
they will not find at school but which are easy 
to provide for our volunteers. We hold these classes 
at the university campus; we could also have gone 
to their homes or their schools, but we wanted to bring 
them to the university so that they would get to know 
another environment and broaden their horizons.  
I, for instance, always tell them about my own story 
and about how I became an Anatolian Scholar. 

En çok etkilendiğim 
anlardan biri mezun 

olduğum liseden benim 
örneğimle başvurup 

gelenlerin olması oldu. 
Birilerinin daha bu 

imkânı yakalamasında 
ufak da olsa bir katkım 

olduğunu hissettim. 
melike coşkun  

One thing that made 
me very happy was to 

see that other students 
from my high school 

were encouraged by my 
example and went on 
to be accepted into the 
Anatolian Scholarship 

program. This made me 
feel that I, too, have made a 
small contribution towards 
this effort of helping others 

gain access to  
better opportunities.  
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Önümüzdeki sene mezun olacaksın. Gelecek planların 
neler?

mc Koç Üniversitesi çok güzel, bu program 
çok güzeldi. Koza gibi sardı, çok güvenli bir ortamda 
okuduk. Ne kitap, ne yurt masrafı, ne harçlık 
düşündüm. Bana fırsatlar verildi ve ben onları 
kullandım. Bu güvenli kozadan çıkmak şu anda 
biraz korkutuyor. Yüksek lisansa devam etmek 
ve akademisyen olarak dönüp buraya katkı sağlamak 
isterim. Şu anda yüksek lisansa başvuru sürecindeyim; 
gelişim psikolojisinde uzmanlaşıp suça sürüklenmiş 
çocuklar ve topluma geri kazandırılmaları üzerine 
çalışmak istiyorum. Bir yandan da eğitim, hayatımda 
çok önemli bir noktada; diğer gençlere de 
olabildiğince destek olmaya çalışıyorum. Şu anda 
çevreyle de ilgileniyorum. Bu kapsamda gönüllü 
çalışmalar hayatımın her noktasında olacaktır.

You will be graduating next year. What are your plans 
for the future?

mc Koç University has been amazing and so has this 
program. It feels like being within a comfortable, 
secure cocoon. I didn’t have to think about 
any expenses at all, not for books, nor accommodation, 
nor fees. I was given opportunities, and I have tried 
to make the most of them. The idea of having to leave 
this safe cocoon feels a bit scary right now. I want 
to go on to become an academician and contribute 
to society in this way. I am in the process of applying 
for a master’s degree. I want to specialize 
in developmental psychology and work with 
delinquent children, helping them with their 
reintegration into society. Education has made such 
a big difference in my life; now I want to help other 
young people make a difference in their lives through 
education. I am also interested in environmental 
protection, and volunteering will always be part 
of my life. 

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın üzerinizdeki etkisi 
ne oldu? Umran Bey, sizin programla ilgili ileriye dönük 
planlarınız nelerdir?

usi Çok özel, sektörler arası, nesiller arası, beldeler 
arası bir kucaklaşma yaşanıyor bu programda. 
Tüm bağışçıların amacı aynı, hepimiz memleket 
faydası gözetiyoruz. Bağışçılar bu programa büyük bir 
kaynak ayırıyor ve amacımızı, ortaya çıkan öğrencileri 
gördüklerinde bunun üzerine bir de teşekkür 
ediyorlar onlara ulaştığımız için; bu beni çok etkiliyor. 

Uzun vadede hedefimiz bu programdaki öğrenci 
sayısını artırmak ve programın sürdürülebilirliğini 
sağlamak. Sistemin kendi kendini beslemesini; 
öğrencisi mezun olan bağışçının yeni öğrencileri 
fonlamaya devam etmesini; genel müdürlerin, şirket 
sahiplerinin değişmesinden etkilenmeyen bir süreç 
olmasını istiyoruz. Hedefimiz üniversitemizde 
daima 650-700 Anadolu Bursiyeri öğrencimizin 
olmasını sağlamak, ki bu da öğrenci nüfusumuzun 
%10 ila 15’ine denk geliyor. Gönül isterdi ki bu sayıyı 
daha da yukarıya çekelim ama en azından bu seviyeyi 

How has the Anatolian Scholarship Program affected you 
personally? Professor İnan, what are the upcoming plans for 
the program?

usİ This program has turned into one big embrace; 
people from different industries, different generations, 
different geographies have come together. 
All our donors share the same goal, all of us have 
the welfare of our nation at heart. Our donors 
are contributing significant sums to this program, 
and yet, seeing what becomes of these young people, 
they thank us for giving them the opportunity to help. 
This affects me deeply.   

In the long run, our plans for the program are to further 
increase the number of students we support 
and to ensure the program’s sustainability. Ideally, 
the system should be self-perpetuating; existing 
donors should automatically continue to support 
a new student once the current student graduates; 
the process should not be influenced by a change 
in company management or ownership. Our goal 
is to ensure that there will always be 650-700 Anatolian 
Scholars at the university at any one time, which 
translates to about 10-15 percent of our total 
undergraduate student 
population. It would 
be wonderful if we could 
increase this proportion, 
but we want to keep 
it stable at least. 
Another excellent 
development has been 
the fact that this year 
our alumni have also 
become program donors, 
supporting 18 of this 
year’s 123 new students. 
Alumni classes 
got together to fund 
one Anatolian Scholar 
each. To see our alumni 
contributing to their alma 
mater in this way has been 
really gratifying. 

mc I would also like 
to support an Anatolian 
Scholar once I graduate. 

usİ A student from 
Adıyaman said the very 
same thing at the reception 
last night… We organize 
a dinner each year where 
we bring together 

  Bağışçılar bu programa 
büyük bir kaynak 

ayırıyor ve  
amacımızı, ortaya 
çıkan öğrencileri 

gördüklerinde bunun 
üzerine bir de teşekkür 

ediyorlar onlara 
ulaştığımız için; 

bu beni çok etkiliyor .  
umran s. inan

Our donors 
are contributing 

significant sums to this 
program, and yet, seeing 
what becomes of these 

young people, they 
thank us for giving them 
the opportunity to help. 
This affects me deeply. 
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korumak istiyoruz. Başka güzel 
bir gelişme de şu: Bu sene yeni 
gelen 123 Anadolu Bursiyeri’nin 
18’i Koç Üniversitesi 
mezunlarının fonladığı 
öğrenciler oldu; belirli yılların 
mezunları birleşip bir öğrenciyi 
fonladı. Mezunlarımızın 
üniversiteye bu şekilde katkı 
sağlaması da çok kıymetli. 

mc  Ben de mezun olduğumda 
bir Anadolu Bursiyeri’ne destek 
vermeyi isterim.

usi  Dün akşamki yemekte 
Adıyamanlı bir öğrencimiz 
de aynı şeyi söyledi… Her sene 
bursiyerlerimizi bağışçılarıyla 
buluşturduğumuz bir yemek 
düzenliyoruz. Dün akşam 
800 küsur misafirimizin 
bir araya geldiği çok güzel 
bir akşam oldu; kucaklaşma 
çok muhteşemdi. Anadolu 
Bursiyerleri yaşı, memleketi, 
konumu ne olursa olsun, 
herkesin aynı misyon etrafında 
odaklanıp destek verdiği bir program oldu. Türkiye’de 
bunu takdir eden, buna katılmak isteyen birçok 
insanın olduğunu görmek, hayırseverliğin bu kadar 
güçlü olduğunu görmek… Bundan daha iyi ne olabilir?

mc  Bize çok büyük bir fırsat verildi. Çok fazla 
insan arasından seçilip geldik. Bu süreci yaşamış 
bir insan buraya geldiğinde elinden geldiğince yararlı 
olmak istiyor. Çalışıyoruz, okulun aktivitelerinden 
faydalanıyoruz. Bağışçılarımıza da başardığımızı 
göstermek istiyoruz. Bizler çok faydalandık, başkası 
da faydalansın istiyorum. En çok etkilendiğim 
anlardan biri mezun olduğum liseden benim 
örneğimle başvurup gelenlerin olması oldu. 
Birilerinin daha bu imkânı yakalamasında  
ufak da olsa bir katkım olduğunu hissettim. ■  

our scholars and donors. We had over 800 guests 
at last night’s event, and it was a great success. 
The sense of unity we all shared was just incredible. 
The Anatolian Scholarship Program has become 
a common mission for us all, where everybody joins 
forces, whatever their age, origin, or position may be. 
Seeing just how many people there are in Turkey 
who appreciate this and want to join forces, seeing 
how much people want to help… what could be better 
than that?

mc  I was fortunate to have been chosen from among 
so many others. This has been such a great opportunity 
for all of us Anatolian Scholars. We work hard, 
we participate in activities, and we also want to show 
our sponsors that we are successful. All of us have 
benefitted so much; now I want others to also benefit 
from this program. One thing that made me very 
happy was to see that other students from my high 
school were encouraged by my example and went 
on to be accepted into the Anatolian Scholarship 
Program. This made me feel that I, too, have made 
a small contribution towards this effort of helping 
others gain access to better opportunities. ■

Umran S. İnan  
Koç Üniversitesi Rektörü
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve  
Fizik Bölümleri Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Umran İnan, 2009 yılından bu yana 
Koç Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. 
Kendisi otuz yıldan uzun süre profesörlük ve Uzay, 
Telekomünikasyon ve Radyobilim Laboratuvarı 
Direktörlüğü yaptığı Stanford Üniversitesi’nde 
Elektrik Mühendisliği Bölümü Emeritus Profesörü’dür. 
Stanford Üniversitesi’nde 60 doktora öğrencisinin 
tez danışmanlığını yapmış ve toplam değeri 
100 milyon doları bulan ve yedi kıtada Antarktika 
dâhil kırkın üzerinde yerde ve aynı zamanda Dünya 
yörüngesindeki çeşitli uydularda jeofizik gözlemleri 
içeren çok sayıda bilimsel projeyi yönetmiştir. Prof. 
Dr. İnan Amerikan Jeofizik Birliği (AGU), Uluslararası 
Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü 
(IEEE) ve Amerikan Fizik Topluluğu (APS) fellow 
rütbeli üyesidir ve Uluslararası Radyobilim Birliği 
(URSI) Başkan Yardımcılığı yapmıştır. Aldığı birçok 
ödül arasında URSI ve Royal Society’nin verdiği 
2008 Appleton Ödülü, ABD Antarktika Hizmet 
Madalyası ve 2010 TÜBİTAK Özel Ödülü bulunuyor. 
Prof. Dr. İnan’ın çalışmaları sebebiyle Antarktika’da 
bir dağ “İnan Tepesi” olarak isimlendirilmiştir.

Melike Coşkun 
Koç Üniversitesi Psikoloji ve Tarih Bölümleri 
Çift Anadal Öğrencisi, 
Anadolu Bursiyeri, KU Gönüllüleri Üyesi

Melike Coşkun, 2013 yılında Ordu Anadolu 
Lisesi’nden üçüncülükle mezun oldu ve aynı 
yıl Koç Üniversitesi’nde Anadolu Bursiyeri olarak  
lisans eğitimine başladı. Toplumsal cinsiyet 
sorunuyla ilgileniyor ve şu anda Hollanda 
Başkonsolosluğu MATRA İnsan Hakları Programı 
kapsamındaki “Geleceğin Rol Model Lider Kadınları 
Projesi”nde çalışıyor. Koç Üniversitesi Gönüllüleri 
Yönetim Kurulu’nda İletişim Koordinatörlüğü ve aynı 
kulübün alt grubu olan Eğitim Topluluğu’nda Gönüllü 
Liderliği yapıyor. 2019 Haziran’ında mezun olduğunda 
Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisans yapmak 
istiyor.

Umran S. İnan  
President, Koç University
Professor of Electrical and Electronic Engineering 
and Physics

Professor Umran S. İnan has been president 
of Koç University since 2009. He is also a professor 
emeritus of electrical engineering at Stanford University, 
where he served on the faculty for more than 30 years 
and as the director of its Space, Telecommunications & 
Radioscience Laboratory. Professor İnan was principal 
dissertation supervisor for 60 PhD students at Stanford 
and has managed numerous federally-funded scientific 
projects totaling $100M and involving geophysical 
observations at more than 40 sites on all seven 
continents, including many sites in the Antarctica 
as well as on Earth-orbiting satellites. He is a fellow 
of the American Geophysical Union (AGU), the Institute 
of Electrical and Electronics Engineering (IEEE), and 
the American Physical Society (APS). Professor İnan 
has served as vice president of the International Union 
of Radio Science (URSI) and has received many awards 
and recognitions such as the 2008 Appleton Prize from 
the URSI and the Royal Society, the Antarctic Service 
Medal of the US, and the 2010 Special Science Award 
from the Scientific and Technological Research Council 
of Turkey. An Antarctic mountain has been named “Inan 
Peak” in his honor.

Melike Coşkun 
Double-Major Student at Koç University, Departments of 
Psychology and History, 
Anatolian Scholar, Member of Koç University 
Volunteers

Melike Coşkun graduated in 2013 from the Ordu 
Anatolian High School in third place. She was accepted 
into Koç University the same year on an Anatolian 
Scholarship. Her interests include gender issues, 
and she is working at present on a project titled 
“Enhancing Women’s Leadership Trajectories 
Through Female Role Models” as part of the MATRA 
Human Rights Programme by the Consulate 
General of the Kingdom of the Netherlands. 
She is the communications coordinator 
of the KU Volunteers Board, as well as the volunteer 
leader of the Koç Education Group, a sub-group 
of KU Volunteers. Melike will graduate in June 
2019 and wants to go on to do graduate studies 
in developmental psychology.
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Koç University

Koç Üniversitesi
25 Yaşında!
Koç University Celebrates
its 25th Anniversary!

Koç Üniversitesi, ülkenin ve dünyanın her yerinde 
saygın konumlarda bulunan, sayıları 13.000’i aşan aydın 
mezunuyla, evrensel düzeyde eğitim veren ve bilimsel 
üretimleriyle kendisinden söz ettiren akademik 
kadrosuyla, serbest araştırma ve çalışma ortamıyla 
bir dünya üniversitesi olma misyonu doğrultusunda 
çeyrek asrı geride bırakmanın haklı gururunu 
düzenlediği etkinliklerle kutladı.

Vehbi Koç’un öncülüğünde başlayan, Koç Ailesi 
ve Vehbi Koç Vakfı tarafından sürdürülen Koç 
Üniversitesi “projesi”, üstün yetenekli gençleri değerli 

öğretim üyeleriyle bir araya 
getirme, bilime evrensel 
düzeyde katkıda bulunma, 
ülkesine ve topluma katkı 
sağlayan donanımlı mezunlar 
verme hedefleri doğrultusunda 
şekillendi. 

Koç Üniversitesi 4 Ekim 1993 
sabahı kapılarını ilk öğrencilerine 
açtı. Vehbi Koç’un öğrencilere 
hitaben ilk derste söylediği 
“Koç Üniversitesi’nin amacı, 
sıradan olmayan gençlerin 
iyi yetiştirilmesini sağlamaktır. 
Onların yeterli sayıda olmaları 
ve hak ettikleri liderlik 
noktalarına gelmeleri sonucu, 
ülkemizin geleceği güvence 
altına alınmış olacaktır. Ne kadar 
çok kaliteli insan yetiştirebilirsek 
memlekete o nispette hizmet 
etmiş olacağız.” sözleri, 
üniversitenin çıkış noktasını 
ve hedeflerini özetler nitelikte, 
bugün de geçerliliğini koruyor. ■

This year, Koç University celebrated a quarter 
century of accomplishments in line with its mission 
to become a world-class university, providing a liberal 
environment for research and study. Its more than 
13,000 alumni are working in well-respected positions 
in Turkey and across the world, and its faculty members 
are globally recognized for the quality of their teaching 
and research output.

Spearheaded by the late Vehbi Koç and continued 
by the Koç family and Vehbi Koç Foundation, 
the Koç University “project” took shape around 

the objectives of bringing 
together brilliant young students 
with accomplished faculty 
members in order to contribute 
to the global body of science 
and to help produce alumni that 
are able to make meaningful 
contributions to their country 
and humanity. 

Koç University first opened 
its doors to its students 
on the morning of October 
4, 1993. Addressing students 
during the first lecture, Vehbi 
Koç said: “Koç University’s goal 
is to educate extraordinary 
young people. The future 
of our country will be assured 
when a sufficient number of these 
well-educated young people will 
be taking on the leading roles 
they deserve; the greater their 
numbers, the greater will have 
been our service to the country.” 
His words summarize 
the university’s objective 
and are as valid today as they were 
on that day. ■
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KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NİN KURULUŞU - ÖNEMLİ AŞAMALAR
THE FOUNDING YEARS OF KOÇ UNIVERSITY - MILESTONES

“MÜKEMMELIYET MERKEZI” KURULUYOR
Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu’na sunulan, Prof. Dr. 
Bülent Gültekin, Prof. Dr. Seha Tiniç, Prof. Dr. Işık 
İnselbağ ve Prof. Dr. Özer Ertuna tarafından hazırlanan 
“Koç Üniversitesi Olabilirlik Raporu”; Vehbi Koç’un 
şeref başkanlığında Başkan Vekili Aydın Bolak ve 
üyeler Rahmi M. Koç, Semahat Arsel, Sevgi Gönül, 
Suna Kıraç, Prof. Dr. İlhan Akın, Fahir İlkel, İnan Kıraç, 
Ünal Korukçu ve Prof. Dr. Kemal Oğuzman’dan oluşan 

20 Aralık December 1989 

kurul tarafından tartışıldı. “Koç Üniversitesi adı altında, 
İngilizce eğitim veren bir üniversite kurulması” kararı 
alınarak “küçük boyutlu fakat yüksek nitelikli” bir 
üniversite, bir “mükemmeliyet merkezi” kurmak üzere 
yola çıkıldı.

Üniversite, akademik programlardan mimari tasarıma 
kadar her alanda, alışılagelmiş zihniyetten farklı bir 
anlayışla yapılandırıldı. “Nasıl bir okul?” yerine “Nasıl 
bir öğrenci, nasıl bir mezun?” yaklaşımı benimsendi.  
Koç Üniversitesi:

Yüzyılın gerektirdiği şekilde derinlemesine ve 
kapsamlı düşünen, değerlendirme yapan ve çözüm 
üreten bir dünya insanı eğitecek;

Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre eğitim vererek 
“aranan ve iyi çalışma koşullarıyla istihdam edilen 
mezunlar” verecek;

Yurtiçi ve yurtdışındaki kurumlar karşısında stratejik 
üstünlük sağlayacak programlar uygulayacaktı. ■

CREATING A “CENTER OF EXCELLENCE”
The “Koç University Feasibility Report”, which was 
prepared by Professors Bülent Gültekin, Seha Tiniç, Işık 
İnselbağ, and Özer Ertuna, is submitted to an evaluation 
committee, headed by honorary chairman Vehbi Koç  
and vice-chairman Aydın Bolak and comprised of members  
Rahmi M. Koç, Semahat Arsel, Sevgi Gönül, Suna Kıraç, 

Koç Üniversitesi
Koç University

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

Koç Üniversitesi, kuruluşundan bu yana Türkiye’nin 
en gözde üniversitelerinden biri konumuna gelmiştir. 
İnsani Bilimler ve Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, 
Fen, Mühendislik, Hukuk, Tıp ve Hemşirelik Fakülteleri 
ile eğitim hizmetine devam eden üniversite Türkiye’de 
ve dünyada bilimin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. ■

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

Since its foundation, Koç University has become one 
of the country’s leading universities contributing  
to the advancement of science in Turkey and the world 
through its College of Social Sciences and Humanities, 
College of Administrative Sciences and Economics, College 
of Sciences, College of Engineering, Law School, School 
of Medicine, and School of Nursing. ■

SAYILARLA KOÇ ÜNIVERSITESI 
KOÇ UNIVERSITY IN NUMBERS

6.995 öğrenci 6,995 
students

473 öğretim üyesi faculty

13.400 mezun  
13,400 alumni

7 fakülte colleges 
4 enstitü graduate schools

20 araştırma merkezi 
research centers 
5 forum forums 
 

1 destek merkezi support 
center

22 lisans programı 
research laboratories 
29 yüksek lisans 
programı students on 
scholarship 
26 doktora programı PhD 
programs

194 araştırma 
laboratuvarı research 
laboratories

%43 burslu öğrenci 
students on scholarship

2.871 kişilik yurt 
kapasitesi (lisans ve 
lisansüstü)  
2,871 campus dormitory 
capacity (undergraduate 
and graduate)

Değişim programlarında 
260’tan fazla anlaşmalı 
üniversite Exchange 
programs with over 260 
universities

Bi̇r Bakışta
At a Glance

Prof. İlhan Akın, Fahir İlkel, İnan Kıraç, 
Ünal Korukçu and Prof. Kemal Oğuzman. 
The decision is made to “set up an English-
language university under the name Koç 
University” and that this institution should 
be relatively “small-scale but high-quality”, 
becoming a “center of excellence”. 

Everything about this university, from 
its architectural design to its academic 
programs, would be unique. Its main 
approach did not revolve around the 
question “What kind of university?” but 
rather “What kind of students, what kind 
of alumni?” This meant that Koç University 
should:

Help create citizens of the world, 
capable of analytic thought and able to 
create solutions. 

Provide an education that answers 
the needs of the Turkish economy, 
ensuring that “alumni are sought-after 
and employed in good positions.”

Provide programs that will give it a 
strategic advantage vis-à-vis national 
and international institutions. ■ 

Prof. Dr. Aptullah Kuran, Prof. 
Dr. İbrahim Kavrakoğlu, Prof. 
Dr. Ahmet Koç ve Prof. Dr. Özer 
Ertuna’dan oluşan bir komite, 
üniversitenin akademik hedeflerini 
ve programlarını belirlemek 
amacıyla çalışmalara başladı. ■ 

A committee comprised of Professors 
Aptullah Kuran, İbrahim Kavrakoğlu, 
Ahmet Koç, and Özer Ertuna starts 
to work to develop the university’s 
academic programs. ■

1990 

Koç Üniversitesi Kuruluş Kanunu 
Tasarısı’nın Bakanlar Kurulu’ndan 
geçmesiyle üniversitenin kuruluşu 
yasal anlamda tamamlandı. ■

Koç University’s Charter 
of Foundation is approved 
by the Council of Ministers, 
concluding its legal formation. ■ 

 
Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu 
tarafından seçilen Koç Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti ilk toplantısını 
yaptı. Rahmi M. Koç başkanlığında 
Suna Kıraç, Ömer M. Koç, 
Can Kıraç, M. Fahir İlkel, Yavuz 
Alangoya, Bülent Gültekin ve Tamer 
Şahinbaş üye olarak Mütevelli 
Heyeti’nde yer aldılar. Heyet, Tamer 
Şahinbaş’ı Koç Üniversitesi Kurucu 
Rektörlüğü’ne getirdi. ■

Appointed by the Board of the Vehbi 
Koç Foundation, the Koç University’s 
Board of Trustees convenes 
for the first time. Chaired by Rahmi 
M. Koç, the board includes Suna 
Kıraç, Ömer M. Koç, Can Kıraç, M. 
Fahir İlkel, Yavuz Alangoya, Bülent 
Gültekin, and Tamer Şahinbaş. 
The Board of Trustees appoints Tamer 
Şahinbaş as the university’s founding 
president. ■

5 Mart March 1992 

9 Mart March 1992 
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VE ÜNIVERSITE AÇILIYOR!
Geçici kampüs olarak, mülkiyeti 
Vehbi Koç Vakfı’na ait olan 
İstinye’de konumlanan metruk 
Türkay Kibrit Fabrikası’nın 
kullanılmasına karar verildi. ■

AND THE UNIVERSITY OPENS!
The decision is made to convert 
a property of the Vehbi 
Koç Foundation in Istanbul’s 
İstinye district, the former Türkay 
match factory, into the university’s 
temporary campus site. ■

 
Prof. Dr. Seha Tiniç, Mütevelli 
Heyeti ve YÖK onayıyla rektör 
olarak atandı. ■

Prof. Seha Tiniç is formally 
appointed president, following 
approval by the Board of Trustees 
and YÖK, the Higher Education 
Council of Turkey. ■  

 
Yoğun bir tadilat sürecinin 
neticesinde İstinye Kampüsü 
eğitim öğretim hayatına 
başlayacak duruma geldi. ■

Following a hectic period 
of construction and repair, 
the İstinye Campus is ready. ■

1993 

9 Haziran June 1993

Eylül September 1993

 
Bu sırada Koç Üniversitesi, ilk yüksek lisans mezunlarını 1995’te, 
ilk lisans mezunlarını 1997’de İstinye Kampüsü’nde verdi. 1998’de 
Sağlık Yüksekokulu, 1999’da Fen Bilimleri Enstitüsü kuruldu. ■

Koç University sends off its first class of graduates students in 1995 and 
its first class of undergraduate student in 1997 at the İstinye Campus. 
The School of Health Sciences is established in 1998 and the Graduate 
School of Sciences in 1999. ■

 
Rumelifeneri Kampüsü açıldı. 2000’de Mühendislik Fakültesi, 2003 
yılında Hukuk Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kuruldu. ■ 

The Rumelifeneri Campus is inaugurated. The College of Engineering 
is established in 2000, the Law School and Graduate School of Social 
Sciences are both established in 2003. ■

1995–1998

20 Kasım November 1999

KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NİN KURULUŞU – ÖNEMLİ AŞAMALAR
THE FOUNDING YEARS OF KOÇ UNIVERSITY – MILESTONES

ETKİNLİKLERDEN SEÇMELER
SELECTION OF EVENTS

 
Koç Üniversitesi, Vehbi 
Koç’un verdiği ilk dersle 
kapılarını öğrencilerine 
açtı. ■

Koç University opens 
its doors to its first 
students. Vehbi Koç delivers 
the opening address 
at the first lecture. ■

4 Ekim October 1993

 
BILIM KAPISI
Geçici kampüste öğrenci yetiştirmeye başlayan 
Koç Üniversitesi’nin kalıcı kampüsü olarak 
kararlaştırılan Rumelifeneri Kampüsü’nün temeli 
atıldı. Kampüsü tasarlaması için seçilen dünyaca 
ünlü İran kökenli Amerikalı mimar Mozhan Khadem, 
tasarımında kullanıcılarının kültürünü yansıtan, doğal 
ortamıyla uyum içinde ve hem yerel hem de ulusal 
kültürel kimliği takdir eden bir yaklaşım benimsedi. ■

PORTAL OF KNOWLEDGE
While instruction continues at the temporary İstinye 
Campus, the foundations are laid for Koç University’s 
new Rumelifeneri Campus. World-renowned architect 
Mozhan Khadem, an American architect of Iranian 
origin, designs the new campus which reflects the local 
and national cultural identity and is in harmony with 
its natural environment. ■

31 Mayıs May 1996

Koç Üniversitesi’nin 25. kuruluş yıl dönümü için 
tüm Koç Üniversitesi unsurları, çeyrek asırlık başarı 
hikâyesine yakışır 25 etkinlik kurguladı. Etkinliklerin 
yanı sıra 25. yıl dönümünün görsel yansımaları 
tüm kampüslerin duvarlarını süsledi. ■

Koç University marked its 25th anniversary with 
25 events that embraced all its stakeholders and high-
lighted its quarter-century of success. Next to these 
events, 25th anniversary graphics were displayed 
throughout all of the university’s various campus sites. ■ 

 
ZAMAN KAPSÜLÜ
Koç Üniversitesi’nin 25. kuruluş yılına özel 
olarak başlatılan gelenekle, her yılın mezun sınıfı 
üniversitedeki güzel zamanlarını simgeleyen objeleri 
zaman kapsüllerine yerleştirerek yönetim binalarından 
Henry Ford binasına uzanan Mezun Yolu’na gömüyor; 
üniversiteye kendilerinden bir parça miras bırakıyor. ■

TIME CAPSULE
Alumni started a new tradition on the occasion 
of Koç University’s 25th anniversary. Time capsules were 
created on the Alumni Path between the administrative 
buildings and the Henry Ford building. Each class 
of alumni placed small memorabilia into these time 
capsules to symbolize their time at the university. ■ 

 
 
FEN FAKÜLTESI KOLOKYUM SERISI
Fen Fakültesi’nin kurulduğu günlerde hayata 
geçirdiği Fen Fakültesi Seminerleri, 25. yıl kutlamaları 
kapsamında daha geniş bir kitleye hitap edecek şekilde, 
disiplinlerarası sinerjiyi güçlendirmek ve entelektüel 
merakı uyarmak vizyonuyla düzenlendi. ■

COLLEGE OF SCIENCES COLLOQUIUM SERIES
The Colloquium Series, first started by the College 
of Sciences at its establishment, was revised 
on the occasion of the university’s 25th anniversary 
to appeal to a wider audience in order to enhance 
interdisciplinary synergy and stimulate intellectual 
curiosity. ■

10 Eylül September 2017

7 Kasım  November 2017
17 May May 2018

 
Koç Üniversitesi’nin 
yeni rektörü olarak 
atanan ve iki dönem 
çok başarılı bir şekilde 
üniversiteye liderlik eden 
Prof. Dr. Attila Aşkar 
bayrağı 2009’da Prof. Dr. 
Umran S. İnan’a devretti. 
Tıp Fakültesi 2010-2011 eğitim yılında öğrenci kabul etmeye başladı; 
böylece Koç Üniversitesi yedi fakültesi ve dört enstitüsü ile bugün 
de sahip olduğu yapısını tamamlamış oldu. ■

Professor Attila Aşkar is appointed president in 2001. After having 
served two successful terms, he hands over the presidency to the newly 
appointed Professor Umran S. İnan. The School of Medicine is established 
and begins to accept its first students in the 2010-11 academic year. This 
completes Koç University’s present structure that includes seven colleges 
and four graduate schools. ■

2001–2010
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ROBOTLAR VE IŞLER:  
ABD IŞGÜCÜ PIYASASINDAN KANITLAR
Dünyanın en etkili ekonomistlerinden biri olarak değerlendirilen 
Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibi Prof. Dr. Daron 
Acemoğlu, Sevgi Gönül Kültür Merkezi’nde bir seminer verdi. ■

ROBOTS AND JOBS:  
EVIDENCE FROM US LABOR MARKETS
Professor Daron Acemoğlu, one of the most influential economists 
in the world and recipient of the Rahmi M. Koç Medal of Science, held 
a seminar at the Sevgi Gönül Cultural Center. ■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BIR DESEN OLARAK 25 
Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü, MAVA 327 Tipografi dersi 
öğrencilerinin Koç Üniversitesi’nin 25. yılına ithafen 25 sayısını bir desen 
olarak kullandıkları tasarımlar, bardak altlığı olarak okulda kullanıma 
sunuldu; ayrıca tişörtlerin üzerine yerleştirilerek sınırlı sayıda üretildi 
ve KU Store’da satıldı. ■

25 AS A PATTERN
Students of the MAVA 327 Typographical Design course at the Department 
of Media and Visual Arts created pattern designs for the number “25”, 
dedicated to the university’s 25th anniversary. The designs were introduced 
to Koç students as coasters and printed on a limited number of T-shirts 
and offered for sale at the KU Store. ■

 
“CUMHURIYET’I ONU, O CUMHURIYET’INI BÜYÜTTÜ” SERGISI
Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (VEKAM) tarafından düzenlenen ve Vehbi Koç’u anlatan sergi, 
Rumelifeneri Kampüsü’ndeki ELC Binası’nın zemin katına yerleştirildi. ■

“A SON AND A PIONEER OF THE REPUBLIC” EXHIBITION
VEKAM, the Koç University Vehbi Koç Ankara Studies Research Center, 
organized an exhibition to introduce Vehbi Koç to the younger generations. 
The exhibition was located on the ground floor of the ELC Building 
at the Rumelifeneri Campus and told Vehbi Koç’s extraordinary story. ■

22 Kasım November 2017

1 Aralık December 2017

8 Mart March 2017

 
PROF. DR. YAVUZ ALANGOYA’YI  
ANMA KONFERANSI
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Eski Üyesi Prof. Dr. Yavuz Alangoya’yı 
(1938-2016) anma etkinlikleri kapsamında 
“Farklı Hukuk Disiplinlerinin Gözüyle Usul 
Hukuku: Yargılamanın Amacı ve Etkisi” 
konulu bir konferans düzenledi. ■

MEMORIAL CONFERENCE FOR  
PROFESSOR YAVUZ ALANGOYA
A special memorial conference was held 
in honor of Professor Yavuz Alangoya (1938-
2016), a member of the Koç University 
Board of Trustees and faculty member 
at the Law School. The conference was titled, 
“Law of Procedure from the Perspectives 
of Various Disciplines of Law: The Goal 
and Effect of Jurisdiction”. ■

 
ANAMED VE VEKAM 25. YIL KONFERANSI
Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri 
Araştırma Merkezi (ANAMED) 
ile Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara 
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (VEKAM) tarafından “Hareket 
Halindeki Miras: Irak ve Suriye’ye 
Ait Kültürel Objelerin Kaçak Ticareti 
Üzerine” başlıklı konferans gerçekleştirildi. ■

ANAMED AND VEKAM 25TH ANNIVERSARY 
CONFERENCE
ANAMED, the Koç University Research 
Center for Anatolian Civilizations, 
and VEKAM, the Koç University Vehbi 
Koç Ankara Studies Research Center, 
held a joint conference titled “Heritage 
on the Move: The Trafficking of Iraqi 
and Syrian Cultural Objects”. ■

12 Mart March 2018

20 ve and 22 Mart March 2018
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SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA KONFERANSI
Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İşletme Enstitüsü 
iş birliği, Siemens sponsorluğu ve Kurumsal Yönetim Forumu’nun 
desteğiyle düzenlenen konferansta; sürdürülebilir büyüme, ekonomik 
eşitsizlik, inovasyon ve sürdürülebilir tüketim konuları tartışıldı. ■

SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONFERENCE
Organized jointly by the College of Administrative Sciences and Economics 
and the Graduate School of Business under the sponsorship of Siemens and 
with the support of the Corporate Management Forum, the conference 
addressed issues such as sustainable development, income inequality, 
innovation and sustainable consumption. ■

 
 

“HATIRLIYORUM”
Koç Üniversitesi’nin kuruluşuna tanıklık eden önemli isimlerin, 
ilk günlerden bu yana üniversitede çalışanların, lisans eğitimini 
üniversitede tamamlayıp öğretim üyesi kadrosunda yer alan 
akademisyenlerin hatıralarının yer aldığı kısa filmler sosyal medyada 
ve okulun 25. yılına özel olarak hazırlanan web sitesinde paylaşıldı. ■

“I REMEMBER”
Short films containing the testimonials of people who witnessed 
the foundation of Koç University were shared on social media and on the  
25th anniversary website. These included testimonials by employees who 
have been working at Koç University since its foundation, and alumni who 
completed their undergraduate studies at Koç University and later joined  
its faculty. ■

 
25. YIL FUTBOL TURNUVASI
Koç Üniversitesi öğrencileri, 
öğretim görevlileri, çalışanları 
ve mezunları Koç Üniversitesi 
25. Yıl Futbol Turnuvası’nda 
bir araya geldi. 28 takım 
Öğrenci Meydanı’nda kıyasıya 
mücadele etti. ■

25TH ANNIVERSARY  
FOOTBALL TOURNAMENT
Students, faculty members, 
employees and alumni 
came together for Koç University’s 25th Anniversary Football Tournament. 
Altogether 28 teams competed in the Student Square. ■

 
25. YIL TÜRK SANAT MÜZIĞI VE TÜRK HALK MÜZIĞI KONSERLERI
Sevgi Gönül Kültür Merkezi, Koç Üniversitesi Türk Sanat Müziği ve Türk 
Halk Müziği Kulüpleri, okulun 25. kuruluş yılı şerefine Vehbi Koç’un 
sevdiği şarkıların ağırlıkta olduğu konserlere ev sahipliği yaptı. ■ 

26 Mart March 2018

Nisan April
Ekim October 2018

17-26 Nisan April 2018

24-25 Nisan April 2018

25TH ANNIVERSARY TURKISH CLASSICAL 
AND FOLK MUSIC CONCERTS 
The Sevgi Gönül Cultural Center hosted 
two concerts by the Koç University Turkish 
Classical Music Club and the Turkish Folk 
Music Club. Their repertories also included 
some of the late Vehbi Koç’s favorite pieces. ■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKLIN ÇOCUK HALI: ILK YILLARDAN 
ÖĞRENDIKLERIMIZ 
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 
tarafından düzenlenen ve moderatörlüğünü 
Prof. Dr. Yankı Yazgan’ın yaptığı panelde, 
Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri, doktora 
öğrencileri ve mezunları sunumlar yaptı. ■

A CHILD’S STATE OF MIND: THINGS 
WE LEARNED AT AN EARLY AGE
The College of Social Sciences 
and Humanities organized a panel discussion 
on developmental psychology. The panel 
was moderated by Prof. Yankı Yazgan 
and various faculty members, doctoral 
students and alumni of the Department 
of Psychology delivered presentations. ■

 
“AKILLI GELECEK”
Mühendislik Fakültesi tarafından 
düzenlenen konuşma ve panel 
etkinliklerinde bulut bilişimin geleceği, 
insan-robot etkileşimi, yapay zekâ, yapay 
duygusal zekânın yükselişi ve yaşam 
bilimlerinde dijital çağ konuları ele alındı. ■

“INTELLIGENT FUTURE”
The College of Engineering held a series 
of talks and panel discussions on the future 
of cloud computing, human-robot interaction, 
artificial intelligence, the rise of artificial 
emotional intelligence, and digitalization 
in the life sciences. ■ 

3 Mayıs May 2018

4 Mayıs May 2018
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HEMŞIRELIK HAFTASI SEMPOZYUMU
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim 
ve Araştırma Merkezi (SANERC) ile Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları 
tarafından düzenlenen sempozyumda, hastaların sağlık hizmetlerine eşit 
erişiminde hemşireliğin katkısı farklı açılardan ele alındı. Sempozyum canlı 
yayınla yurt içinde ve yurt dışında izlendi. ■

NURSES’ WEEK SYMPOSIUM
The contribution of the nursing profession in securing equal access to health 
services was addressed from different perspectives at a symposium organized 
by the School of Nursing, the Semahat Arsel Nursing Education and Research 
Center (SANERC), and Vehbi Koç Foundation Health Institutions. 
The symposium’s live online broadcast was watched by viewers in Turkey 
and abroad. ■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEREM GÖRSEV VE KU ORKESTRA 25. YIL KONSERI 
KU Orkestra, dünyaca ünlü caz sanatçısı Kerem Görsev’le aynı sahneyi 
paylaştı. Konserde Kerem Görsev ile KU Orkestra’nın yaylı, nefesli, tuşlu 
ve vokal kadrosu müzikseverlerle buluştu. ■

25TH ANNIVERSARY CONCERT BY KEREM GÖRSEV AND THE KU ORCHESTRA 
KU Orchestra’s strings, keyboards, wind instruments, and vocals shared 
the stage with world-renowned jazz pianist Kerem Görsev to the delight 
of music lovers. ■ 
 
 
BILIM ŞENLIĞI 
Fen ve Mühendislik Fakültelerinin, Kurumsal İletişim 
Direktörlüğü’nün katkısıyla Bilim Şenliği’nin ilki gerçekleştirildi. 
İstanbul ve Türkiye’nin çeşitli illerindeki liseler, Rumelifeneri 
Kampüsü’nü ziyaret ederek şenliğe katıldı. ■

SCIENCE FAIR
A Science Fair was organized for the first time by the College 
of Sciences and the College of Engineering in collaboration with 
the Communications Office. High school students from various cities 
across Turkey also attended the fair at the Rumelifeneri Campus. ■

14-15 Mayıs May 2018

15 Mayıs May 2018

17 Mayıs May 2018

 
KALP VE DAMAR CERRAHISINDE 
BIYOÇÖZÜNÜR MALZEME VE KÖK HÜCRE 
TEKNOLOJILERI SEMPOZYUMU 
Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Koç 
Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma 
Merkezi (KUTTAM) iş birliğiyle düzenlenen 
sempozyumda, yurt içi ve yurt dışından 
kardiyovasküler çalışmalar yapan cerrahlar 
ve mühendisler araştırmaları hakkında 
paylaşımlarda bulundu. ■

BIODEGRADABLE SUBSTANCE IN 
CARDIOVASCULAR SURGERY AND STEM CELL 
TECHNOLOGIES SYMPOSIUM
The School of Medicine, in collaboration with 
the College of Engineering and KUTTAM, 
the Koç University Research Center for 
Translational Medicine, organized a 
symposium, which hosted surgeons and 
engineers doing research on cardiovascular 
surgery. ■

 
KOÇ ÜNIVERSITESI 24. MEZUNIYET TÖRENI
24. Mezuniyet Töreni’nde lisans ve 
lisansüstü eğitimini başarıyla tamamlayan 
1.154 öğrenci diploma aldı. Törene New York 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Andrew 
Hamilton konuk konuşmacı olarak katıldı. ■

24TH COMMENCEMENT CEREMONY
1,154 students who successfully completed 
their undergraduate and graduate studies 
received their diplomas at the 24th 
Commencement Ceremony. Professor 
Andrew Hamilton, the president of New York 
University, delivered the commencement 
address. ■ 

18 Mayıs May 2018

23 Haziran June 2018
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MÜZIKAL KULÜBÜ 25. YIL OYUNU
25. kuruluş yılı için Müzikal Kulübü 
tarafından 9 Eylül’de sahnelenen 
Homecoming isimli oyun, üniversitenin 
mezunlarının öğrencilik hayatlarına dair 
anıları yad etmelerini konu edindi. ■

25TH ANNIVERSARY MUSICAL FROM 
THE MUSICAL CLUB
The musical Homecoming was produced 
especially for the 25th anniversary year 
and had alumni reminiscing on their time 
at university. ■

 
ISTINYE KAMPÜS BULUŞMASI 
Öğrenciler, öğretim üyeleri, çalışanlar 
ve mezunlar Koç Üniversitesi’nin 
“doğduğu yer” niteliği taşıyan İstinye 
Kampüsü’nde buluşarak eski anılarını 
yad etti. ■

İSTİNYE CAMPUS REUNION
Students, faculty members, employees 
and alumni came together at the İstinye 
Campus, where Koç University was first 
“born”, and exchanged old memories. ■ 

 
GÜHER VE SÜHER PEKINEL  
25. YIL KLASIK MÜZIK KONSERI
Dünyanın önde gelen orkestralarıyla aynı 
sahneyi paylaşan Güher ve Süher Pekinel, 
ünlü İngiliz şef Howard Griffiths 
yönetimindeki İstanbul New Chamber 
Orchestra eşliğinde Sevgi Gönül Kültür 
Merkezi’nde sahne aldı. Pekineller,  
Mozart’ın “İki Piyano için Konçerto” 
eserini sahneledi. ■ 

GÜHER AND SEHER PEKINEL 25TH 
ANNIVERSARY CLASSICAL MUSIC CONCERT
The pianists Güher and Seher Pekinel, 
who have performed with many 
notable orchestras at concert halls 
across the world, played Mozart’s 
“Concerto for Two Pianos” at the Sevgi 
Gönül Cultural Center. The pianists 
were accompanied by the Istanbul 
New Chamber Orchestra, and the concert 
was directed by the renowned British 
conductor Howard Griffiths. ■

9 Eylül September 2018

13 Eylül September 2018

26 Eylül September 2018

 
25. YILDÖNÜMÜ KUTLAMASI
Koç Üniversitesi’nin kurucusu Vehbi Koç’un ilk dersi verdiği ve okulun kuruluş 
tarihi olarak kabul edilen 4 Ekim’de, 25. yıl şerefine görkemli kutlamalar yapıldı. 
Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Koç Üniversitesi’nin tarihine iz bırakan 
25 etkinliğin sonuncusu olan organizasyonla birlikte çeyrek asır geride bırakıldı. ■

25TH ANNIVERSARY CELEBRATIONS
October 4 was the date when the founder of Koç University, Vehbi Koç, first addressed 
students during the first lecture. It is now considered the university’s official date 
of foundation and was celebrated at a large gala event. The event also marked 
the end of the year-long anniversary celebrations spanning 25 events. ■ 

25. YIL KITABI: BİLİMİN YOLU
Koç Üniversitesi’nin kuruluşunun 25. yılını kutlamak üzere yayımlanan kitap; merak, 
heves, bağlantı, değişim ve miras ana başlıkları altında, 25 yıla damga vuran ve geleceğe 
ışık tutan konuları Koç Üniversitesi’nin kurucuları, Danışma ve Mütevelli Heyeti 
üyeleri, akademisyenleri, öğrenci ve mezunlarının anlatımlarıyla sunuyor. ■

25TH ANNIVERSARY BOOK: THE WAY OF SCIENCE
A commemorative book, The Way of Science, was commissioned on the occasion 
of the university’s 25th anniversary. It includes writings by faculty members, students, 
and alumni as well as by members of the Board of Trustees, the Board of Overseers, 
and the Koç family. The book is built around core values such as curiosity, passion, 
connection, change, and legacy, and reflects on the university’s past and future. ■

4 Ekim October 2018

KULE DERGISININ   
25. YIL ÖZEL SAYISI
Yayın hayatına 2002 yılında başlayan, 
Koç Üniversitesi’nin kurumsal 
dergisi Kule’nin 25. Yıl Özel Sayısı 
okulun tarihine ışık tutan kapsamlı 
bir dosya sunuyor. ■

KULE 25TH ANNIVERSARY  
SPECIAL ISSUE
First published in 2002, Koç 
University’s house journal Kule 
published a special anniversary issue 
that sheds light on the university’s 
history. ■ 
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Koç Üniversitesi tarafından, Türkiye’nin yetiştirdiği, 
evrensel bilgi birikimine katkıda bulunan başarılı 
ve öncü bilim insanlarını ödüllendirmek ve bilimin 
gelişmesini teşvik etmek amacıyla başlatılan Koç 
Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın 
üçüncüsü takdim edildi. Bu yıl “Fen, Mühendislik ve 
Tıp Bilimleri” kategorisinde verilen ödül, mikro ve 
nano biyomedikal robotik teknolojilerine öncü ve üstün 
katkıları nedeniyle Prof. Dr. Metin Sitti’nin oldu. 

soldan sağa  
from left to right   
rahmi m. koç 
prof. dr. metin sitti
prof. dr. umran i̇nan 

Törende yaptığı konuşmada, bundan sonraki çalışmalarında 
tıbbi robotlar üzerine odaklanacağını vurgulayan Prof. Dr. 
Sitti, ekip olarak amaçlarının “tedaviyi acısız hale getirmek” 
olduğunu belirterek bunun için kablosuz kameralı “nano 
robotlar” geliştirdiklerini anlattı. Bu robotların vücutta 
sağlık taraması yapabileceğini; ameliyat gerektirmeksizin 
gerekli görülen yerlerden doku/parça alabileceğini; ayrıca 
kanser gibi hastalıklarda, ilaçları tedavi edilecek bölgelerde 
tam hedefe götürebileceğini söyledi.

Robotik ve akıllı sistemler üzerine çalışmalarıyla fen 
ve mühendislik bilimleri ile teknoloji örtüşmelerinde 
insan sağlığının iyileştirilmesi konusunda dünyada çığır 
açan Prof. Dr. Metin Sitti, ödülünü Koç Holding ve Koç 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Şeref Başkanı Rahmi M. 
Koç’un elinden aldı. Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen 
törene Koç Ailesi üyeleri, bilim ve akademi çevreleri, iş 
dünyasının önde gelen isimleri ve basın mensuplarının 
yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. ■

The Koç University Rahmi M. Koç Medal of Science 
was established last year to promote the advancement 
of science by awarding successful and pioneering 
scientists educated in Turkey who contribute to universal 
knowledge. Presented this year in the category of Science, 
Engineering and Medicine, the 2018 Medal of Science was 
awarded to Professor Metin Sitti for his groundbreaking 
and leading contributions to micro and nano-biomedical 
robotics technologies. 

In his acceptance speech, Dr. Sitti said that the aim of 
his research group was to create “pain-free treatment” 
through the development of nanoscale wireless robots. 
He added that these “nanobots” could potentially 
perform scans, conduct non-invasive tissue repairs, take 
tissue samples, and execute high-precision targeted 
drug-delivery, especially necessary in cancer treatment. 

Dr. Metin Sitti has made significant contributions with 
his groundbreaking work in the field of medical micro-
robotics at the intersection of science, engineering, 
and technology. The 2018 Medal of Science Award 
was presented to Dr. Sitti by Rahmi M. Koç, honorary 
chairman of Koç Holding and the Koç University Board 
of Trustees. The award ceremony was held at the Rahmi 
Koç Museum and attended by many prominent names 
in science, academia, business, the media, and numerous 
other guests. ■

koç ünİversİtesİ 

Rahmi M. Koç 
Bilim Madalyası 
koç university

Rahmi M. Koç 
Medal of Science  

2018 Bilim Madalyası 
Metin Sittiʼnin Oldu
Metin Sitti Wins
2018 Medal of Science
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2018’de ÖDÜL ALAN ÖĞRETİM ÜYELERİ
AWARDS AND RECOGNITIONS 2018

2018 BİLİM AKADEMİSİ  GENÇ BİLİM İNSANLARI PROGRAMI 
(BAGEP) ÖDÜLLERİ  
SCIENCE ACADEMY YOUNG SCIENTIST (BAGEP) AWARDS 2018 

Metin Sezgin, Bilgisayar Mühendisliği Computer 
Engineering

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

Ceyda Açılan Ayhan, Moleküler Biyoloji ve Genetik  
Molecular Biology and Genetics 

Emir Salih Mağden, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Electrical and Electronics Engineering 

Sedat Nizamoğlu, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Electrical and Electronics Engineering 

Umut Aydemir, Kimya Chemistry 

Demircan Canadinç, Makine Mühendisliği Mechanical 
Engineering

Cem Demiroğlu, İşletme Business Administration 

Zeynep Derya Tarman Pekbey, Hukuk Law 

Barış Büyükokutan, Sosyoloji Sociology

 
 

2018 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA)  
ÜSTÜN BAŞARILI GENÇ BİLİM İNSANI (GEBİP) ÖDÜLLERİ
TURKISH ACADEMY OF SCIENCES (TÜBA)  
OUTSTANDING YOUNG SCIENTIST AWARDS (GEBİP)

Alptekin Küpçü, Bilgisayar Mühendisliği Computer 
Engineering

Ayşe Koca Çaydaşı, Moleküler Biyoloji ve Genetik  
Molecular Biology and Genetics

2018 YÖK ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLLERİ – BİREYSEL BAŞARI 
YÖK OUTSTANDING ACHIEVEMENT AWARDS –  
INDIVIDUAL AWARDS 2018

Öznur Özkasap, Bilgisayar Mühendisliği Computer 
Engineering

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

Seyhan Uçar, Bilgisayar Mühendisliği doktora mezunu 
Computer Engineering PhD graduate

DİĞER ÖDÜLLER 
OTHER AWARDS

Barış Yıldız, Endüstri Mühendisliği Industrial Engineering 
2018 SOLA (Informs-Section on Location Analysis) Tez Ödülü 
2018 SOLA (Informs-Section on Location Analysis)  
Dissertation Award

 
Metin Sitti, Almanya’daki Max Planck Topluluğu’nun 
Akıllı Sistemler Enstitüsü’nde 2014 yılının 
sonbaharından beri direktör olarak çalışıyor. Lisans 
(1992) ve yüksek lisans (1994) eğitimini Boğaziçi 
Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü’nden aldı. Doktora araştırmalarını 
Japonya’daki Tokyo Üniversitesi’nin Elektrik 
Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı (1999). ABD’de 
Berkeley’deki California Üniversitesi’nde doktora 
sonrası araştırmacı ve öğretim üyesi (1999-2002) 
ve Carnegie Mellon Üniversitesi’ndeki Robotik 
Enstitüsü’nde ve Makina Mühendisliği 
Bölümü’nde profesör olarak 
araştırmalarını sürdürdü (2002-2014). 

Araştırmaları tıbbi mikro-
robotlar, doğadan esinlenen 
minyatür hareketli robotlar 
ve yeni malzemeler, yumuşak 
minyatür robotlar, fiziksel 
akıllılık ve mikro/nano-
robotik üzerinedir. Çok 
sayıda makalesi ve iki kitabı 
yayımlanan Metin Sitti’nin 
11 adet yayımlanmış patenti 
ve 20’den fazla onay bekleyen 
patent başvurusu vardır. Gecko 
kertenkelesinden esinlenerek keşfettiği 
elastik mikrofiber yapıştırıcı, kurduğu startup 
şirketi nanoGriptech altında Setex® adıyla çok 
çeşitli endüstriyel alanlarda büyük bir kullanım 
alanı buldu. Metin Sitti’nin çeşitli en iyi makale 
ödülleri ve yarışma birinciliklerinin yanı sıra mikro/
nano-robotik alanındaki üstün araştırma ve eğitim 
katkılarından dolayı National Science Foundation 
CAREER Ödülü (2005), SPIE Nanoengineering 
Pioneer Ödülü (2011) ve IEEE Fellow unvanı (2014) 
bulunuyor; ayrıca Journal of Micro-Bio Robotics 
dergisinin baş editörlüğünü yürütmektedir. ■

Metin Sitti is currently a director at the Max Planck 
Institute for Intelligent Systems in Stuttgart, Germany, a 
position he has held since 2014. He received BSc and MSc 
degrees in electrical and electronics engineering from 
Boğaziçi University in 1992 and 1994, respectively, and his 
PhD in electrical engineering from the University of Tokyo, 
Japan. He worked as a postdoctoral research scientist 
at UC Berkeley from 1999 to 2002 and as a professor at 
Carnegie Mellon University’s Department of Mechanical 
Engineering and Robotics Institute from 2002 to 2014. 

His research interests include small-scale 
physical intelligence, mobile micro-

robotics, bio-inspired materials and 
miniature robots, soft robotics, 

physical intelligence and micro-/
nanomanipulation. Dr. Sitti has 
authored many articles and two 
books and has 11 published 
patents and over 20 patent 
applications pending approval. 
He is the inventor of a gecko-

inspired elastic microfiber 
adhesive, which has found use 

in a large number of industrial 
applications and is marketed under 

the Setex® brand name by his startup 
company nanoGriptech. He is the recipient 

of a many best paper, video and poster awards, has 
won the National Science Foundation’s CAREER Award 
(2005) for his contributions to research and teaching, 
and the SPIE Nanoengineering Pioneer Award (2011). 
Dr. Sitti has been an IEEE Fellow since 2014 and is 
editor-in-chief of the Journal of Micro-Bio Robotics. ■

METİN SİTTİ HAKKINDA
ABOUT METİN SİTTİ
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Koç Okulu Öğrencilerine 
NASA Yarışmasında 
Birincilik
The Koç School Students
Win First Place in 
NASA Contest

Koç Okulu 11. sınıf öğrencileri, NASA Ames Araştırma Merkezi, San Jose Eyalet Üniversitesi ve 
Amerikan Ulusal Uzay Topluluğu tarafından düzenlenen 2018 Uluslararası Uzay Yerleşimleri 
Yarışması için hazırladıkları “Lazarus” projesiyle, dünya çapında yaklaşık 10.000 öğrenci ve 2.500 
proje arasında 11. sınıflar kategorisinde birincilik ödülü aldı. 

Uzay kolonilerinde yaşam ihtimallerini sorgulama ve planlama projelerini kapsayan yarışmada 
öğrenciler fizik, matematik, uzay bilimleri ve çevre bilimlerinin yanı sıra güzel sanatlar, edebiyat 
ve sosyal bilimler alanlarındaki bilgilerini de kullanmaya teşvik edildiler. “Bir asteroidin Dünya’ya 
çarpması durumunda insanlığın devamı nasıl sağlanır?” senaryosu üzerine yoğunlaşan Koç 
Okulu ekibinin uzay yerleşkesi, Dünya ve Güneş arasındaki kütle çekim etkisinin birbirini 
eşitlediği Lagrange 1 noktasında, Dünya’dan bağımsız varlık sürdürmek ve asteroidin etkilerini 
tersine çevirmek için tasarlandı. Projenin diğer parçası olan Dünya yerleşkesi ise, Nevşehir’deki 
Derinkuyu yeraltı şehrinden ilham alınarak tasarlandı. Proje ekibindeki öğrenciler, önümüzdeki 
yıllarda yarışmaya okuldan başka öğrencilerin de katılabilmesi için NASA Kulübü’nü kurdu. ■

A team of Koç School 11th grade students received the 
first prize with their “Lazarus” project in the Grade 11 
category at the NASA Ames Settlement Design Contest 
2018, which is organized by the NASA Ames Research 
Center in collaboration with San Jose State University and 
the American National Space Community. Around 10,000 
students from all around the world competed with over 
2,500 projects.

Project designs for space colonies and Earth compounds 
had to utilize physics, mathematics, space sciences, and 
environmental sciences and were encouraged to include also 
the arts, literature, and social sciences to evaluate and plan 

for the possibility of life in space. Addressing the question 
“How do we keep humankind alive if an asteroid crashes 
on earth?”, the Koç School team’s project included a space 
compound that is situated at the Lagrange 1 point, where the 
gravitational forces between the Earth and the sun create an 
equilibrium, arguing that this position would maximize the 
space colony’s survival chances and reverse the effects of 
the asteroid’s impact. Their design for the Earth compound 
was inspired by the underground city of Derinkuyu, near 
Nevşehir. The project team also founded a NASA Club at 
school to encourage ongoing student participation in this 
competition. ■
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Vehbi Koç Vakfı tarafından ilk olarak 1988 yılında lise olarak 
açılan okul, 1998’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sekiz 
yıllık kesintisiz eğitim programı çerçevesinde bünyesine 
ilköğretim okulu dâhil etmiştir. Kısa sürede Türkiye’nin en 
seçkin eğitim kurumlarından biri haline gelen okul, 2012 
yılında MEB’in hayata geçirdiği 4+4+4 sistemine hızlıca uyum 
sağlayarak eğitim hayatını ilkokul, ortaokul ve lise olarak, 
K-12 bütünlüğünde, Koç Okulu adı altında sürdürüyor. 
Farklı kültürlerden gelen akademik ekibi ile çiftdilli eğitim 
programının kazandırdığı küresel bakış açısıyla Koç Okulu, 
Uluslararası Bakalorya Dünya Okullarından biridir ve Avrupa 
Uluslararası Okullar Birliği (ECIS) ile ABD’nin Üniversiteye 
Kabul Danışmanları Ulusal Birliği (NACAC) üyesidir. ■

The Koç School was initially founded as a high school by the 
Vehbi Koç Foundation in 1988. In 1998, it added an elementary 
school within the framework of the eight-year education 
program made compulsory by the Turkish Ministry of 
Education (MEB). Within only a few years, the Koç School has 
become one of the most prominent schools in Turkey. With 
the introduction of the so-called “4+4+4 system”, announced 
by the MEB in 2012, it continues to provide education as a 
K12 school composed of primary, middle and high schools. 
The Koç School’s academic team is composed of local and 
international teachers, and its bilingual educational programs 
enhance its global perspective and culture. The Koç School is 
an Accredited International Baccalaureate World School, as 
well as a member of the European Association of International 
Schools (ECIS), and the National Association for Admission 
Consultants (NACAC), USA. ■

Tepeören Mahallesi, Eski Ankara Asfaltı 
Caddesi, No: 60, Tuzla, 34959, İstanbul 
koc.k12.tr

genel müdür  
general director  
Prof. Dr. Murat Günel

Bi̇r Bakışta
At a GlanceKoç Okulu

The Koç School
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2018 MEZUNLARI
2018’de Koç Okulu – Lise’nin 209 mezununun 
%65’i üniversite eğitimine yurt dışında, %35’i 
ise yurt içinde devam etmeye karar verdi. Yurt 
içi vakıf üniversitelerinde eğitimlerine devam 
edecek öğrenciler yıllık toplam 950.536 TL, yurt 
dışında devam edecek öğrencilerse 1.928.664 ABD 
doları burs almaya hak kazandı. ■

2018 ALUMNI
In 2018, 65% of the 209 Koç School – High School 
alumni decided to go on to study university abroad, 
while 35% chose to stay in Turkey. Students were 
granted an annual total of TL 950,536 in national 
scholarships and USD 1,928,664 in international 
scholarships. ■

2018’DE LİSE’YE YENİ KATILANLAR
2018-2019 eğitim yılında Lise’ye, Türkiye 
genelinde 25 farklı ilden 79 öğrenci, LGS’de en 
yüksek 493,6 ve en düşük 414,6 puanla kabul 
edildi. Ek olarak 8 öğrenci transfer sınavıyla, 156 
öğrenci de Koç Okulu – Ortaokul’dan mezun 
olarak Lise’de eğitime başladı. ■ 

2018 NEW HIGH SCHOOL STUDENTS
In the 2018–2019 academic year, 79 students from 
25 different cities across Turkey were accepted 
into High School from within the 493.5-414.6 
points range at the National High School Entry 
Exams. Furthermore, 8 students were admitted 
via transfer exams, and 156 students continued to 
High School from the Koç Middle School. ■

İLKOKULDA “SINIRSIZ ÖĞRENME” DERSLERİ
2017-2018 eğitim yılında ilkokul öğrencilerine yönelik olarak 
başlatılan “Sınırsız Öğrenme” derslerinde, anasınıfından dördüncü 
sınıfa kadar bütün öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte belirledikleri 
ortak bir konu etrafında bir araya geliyor; yaş, konu, seviye ya da şube 
sınırı tanımaksızın, interaktif bir şekilde birbirlerinden ve birlikte 
öğreniyorlar. ■

“UNLIMITED LEARNING” LESSONS  
AT THE PRIMARY SCHOOL  
“Unlimited Learning” is a new lesson format launched in the 2017-
2018 academic year for all Primary School pupils, from kindergarten 
to fourth grade. Here, all pupils and teachers learn with and from each 
other, irrespective of age, subject, level, or grade distinctions. Topics are 
determined and studied collectively. ■
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DİLEK AĞACI  
YARDIM KAMPANYASI
Ortaokul Öğrenci Meclisi tarafından yürütülen 
geleneksel kampanyayla bu yıl, Rotary 
Bölge Vakfı İşitme Engelliler Okulu’ndaki 
öğrencilerin dilekleri gerçekleştirildi. 
Kampanyaya dâhil olan Okul Aile Birliği yeni 
yıla girerken yemekhane ve ISS çalışanlarına 
hediyeler aldı. ■

WISHING TREE  
CHARITY CAMPAIGN
The Middle School’s traditional Wishing Tree 
campaign this year granted the wishes of 
students at the Rotary Regional Foundation 
School for the Hearing Impaired. The Middle 
School PTA also participated in the campaign by 
providing presents for maintenance and cafeteria 
staff’s families. ■

“KIŞI ISITALIM”
2015 yılından beri sürdürülen ve 
çocukların çocuklara yardım ettiği 
“Kids Helping Kids” programı 
kapsamında bu kış düzenlenen “Kışı 

Isıtalım” kampanyası için ikinci el 
ve yeni kışlık malzemeler ihtiyaç 

sahibi çocuklara ulaştırıldı. ■

“LET’S WARM UP THE 
WINTER”

First launched in 2015, 
the Kids Helping 
Kids campaign’s 
theme was “Let’s 
Warm up the 
Winter”. Koç 
School students 
collected second-
hand and new 
winter clothes 

and shoes and 
distributed them to 

children in need. ■

SURİYELİ MÜLTECİLERE 
DESTEK
Lise öğrencileri, 
tasarladıkları çok 
yönlü projeyle 
İstanbul’un farklı 
semtlerinde yaşayan 
Suriyeli mültecilere 
mikroekonomi ortamı 
oluşturmayı hedefledi.  
Projenin sürekliliğini 
sağlamak için 
çalışmalarını bir kulüp 
altında yürütmeyi 
planlıyorlar. ■

SUPPORT FOR  
SYRIAN REFUGEES
High School students 
designed a sustainable 
multi-faceted project 
to help establish 
a microeconomic 
environment for 
Syrian refugees living 
in different districts 
of Istanbul. They are 
planning to continue 
with these activities as a 
school club to ensure the 
project’s sustainability. ■

YENİ COĞRAFYALAR: ETİYOPYA
Nisan ayında 10 gün boyunca Etiyopya’ya giden bir grup Koç 
Okulu öğrencisi, Mindvisa programı ile birlikte Lalibela’daki 
bir ortaokulda çeşitli gönüllü faaliyetlerde ve ziyaretlerde 
bulundu. Aynı grup Haziran ayında Etiyopyalı, Hindistanlı 
ve Türk öğrencilerle birlikte Lüleburgaz’ın Eskitaşlı köyünde 
farklı sosyal hizmet etkinlikleri gerçekleştirdi. ■

NEW GEOGRAPHIES: ETHIOPIA 
A group of Koç School students traveled to Ethiopia for 10 
days in April and participated in various volunteering activities 
at a middle school in Lalibela as part of the Mindvisa program. 
In June, the same group, together with Ethiopian, Indian, and 
Turkish students, met again to conduct community services  
in Eskitaşlı, a village of Lüleburgaz. ■

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS 

2018
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OCAK JANUARY

KİTAP HAFTASI
“Kitaplar Karanlıktan Aydınlığa Açılan 
Kapılardır” temasıyla bu yıl yirmincisi 
düzenlenen Kitap Haftası’nın açılışı 
Tozlu Kitaplar adlı tiyatro oyunuyla 
yapıldı; yazar sohbetleri, Türkçe ve 
İngilizce atölye çalışmaları, müzik ve 
masal dinletileri ve drama atölyeleriyle 
devam etti. ■ 

ŞUBAT FEBRUARY 

CERN İLE CANLI BAĞLANTI
Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’nde Parçacık Fiziği kitabının yazarı ve 
CERN’de görevli fizikçi Dr. Sezen Sekmen’97 ile canlı yayın yapan Açık Kapı Kulübü 
öğrencileri, kadınların farklı bilim alanlarındaki çalışmalarının önemi ve Dr. Sekmen’in 
çalışmaları üzerine zevkli bir sohbet gerçekleştirdi. ■

GOING LIVE WITH CERN 
Open Door Club students organized a live online chat with Dr. Sezen Sekmen’97, a physicist at 
CERN and the author of a book titled Particle Physics, on the International Women and Girls in 
Science Day. Dr. Sekmen told students about her work and the importance of women in different 
fields of science. ■

ETKİNLİKLERDEN SEÇMELER
SELECTED ACTIVITIES 

2018

BOOK WEEK  
Celebrating its 20th anniversary this 
year, Book Week was held under the 
theme “Books are Gateways to a Bright 
Future”. It opened with the play Dusty 
Books and continued with author 
talks, Turkish and English language 
workshops, music, story-telling, and 
drama workshops. ■

 
LIVE@KOÇ
Ortaokul öğrencilerinin hazırladığı 
Live@Koç yarışmasında öğrenciler 
solo vokal, solo enstrüman, grup 
müzik, solo dans, grup dans, skeç, 
fotoğraf ve karikatür kategorilerinde 
yarıştı. ■

LIVE@KOÇ 
Middle School students competed 
in the categories of solo vocal, solo 
instrument, group music, solo dance, 
group dance, sketch, photography, and 
cartoons at the Live@Koç contest. ■

VEHBİ KOÇ’U ANMA GÜNÜ
Koç’ta Üç Nesil kitabının yazarı olan 
Tuğrul Kutadgobilik, Vehbi Koç’u 
Anma Töreni’nin özel konuğu oldu. ■

VEHBİ KOÇ COMMEMORATION DAY  
Tuğrul Kutadgobilik, the author of Three 
Generations at Koç, was guest of honor 
at the Vehbi Koç Commemoration 
Ceremony. ■
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MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
KALKINMA PROGRAMI (MUNDP) 2018
Sekiz ülke ve 40 okuldan 800’ü aşkın 
öğrenci Model Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı için Koç 
Okulu’nda bir araya geldi. Sovyetler 
Birliği’nin çöküşünün ardından 
Doğu Avrupa ve Orta Asya’nın hızla 
büyümesi ve beraberinde getirdiği soru 
ve sorunlar tartışıldı. ■

MODEL UNITED NATIONS DEVELOPMENT 
PROGRAM (MUNDP) 2018  
More than 800 students from 8 
countries and 40 schools attended the 
Model United Nations Development 
Program at the Koç School. Delegates 
discussed the growth of Eastern Europe 
and Central Asia after the collapse of 
the Soviet Union and accompanying 
issues and problems. ■

MESLEKLER GÜNÜ
Bu yılki Meslekler Günü’nde, lise öğrencilerinin 
seçimiyle belirlenen 30 meslek alanında; 
uzmanlar, öğretim görevlileri ve mezunlar 
öğrencilerin sorularını yanıtlayarak bilgi 
verdiler. ■

 
AVRUPA GENÇLİK PARLAMENTOSU:  
KOÇ FORUM 2018
Avrupa Gençlik Parlamentosu Kulübü öğrencilerinin 
düzenlediği Koç Forum 2018, 300’ü aşkın öğrencinin katılımıyla 
gerçekleşti. “Yenilikler: Gelişen Teknolojilere Uyum Sürecinde 
Kültürel Değerleri Koruma Önerileri” başlığı altında tartışmalar 
yürütüldü. ■

EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT:  
KOÇ FORUM 2018 
Koç Forum 2018, organized by the European Youth Parliament 
Student Club, took place this year with the participation of over 
300 students. Discussions focused on “Innovation: Suggestions 
on How to Preserve Cultural Values While Adapting to New 
Technologies”. ■

ŞUBAT FEBRUARY 

ETKİNLİKLERDEN SEÇMELER
SELECTED ACTIVITIES 

2018

CAREER DAY  
At this year’s Career Day, specialists, lecturers and 
graduates in each of the 30 professions chosen 
previously by Koç High School students answered 
questions and provided information on each 
career path. ■

SEVGİ GÖNÜL SANAT GECESİ
Merhume Sevgi Gönül’ün anısına 
düzenlenen 14. Sevgi Gönül Sanat 
Gecesi; 400 öğrencinin resim, seramik, 
çağdaş sanat çalışmaları ve sahne 
performanslarıyla kutlandı. Koç Okulu 
Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kıraç’ın 
açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, 
1.000’in üzerinde konuk, çeşitli 
müzikallerden yapılan seçmelerden 
oluşan sahne gösterisiyle büyülendi. ■

SEVGİ GÖNÜL ART NIGHT 
The late Sevgi Gönül was 
commemorated during the Sevgi Gönül 
Art Night. 400 students contributed 
their paintings, ceramics, contemporary 
artworks, and stage performances. 
Over 1,000 attended the event, where 
chairperson of the Koç School Ms. İpek 
Kıraç delivered the opening remarks and 
students produced an unforgettable 
stage performance featuring popular 
songs from famous musicals. ■

MERAK VE BİLİM FUARI 2018
Bu yılki Merak ve Bilim Fuarı’nın teması “Geri Dönüşüm” oldu. 
2. sınıflar bu tema çerçevesinde merak ettiklerini Geri Dönüşüm 
Mahallesi’nde arkadaşlarıyla paylaştı. ■

CURIOSITY AND SCIENCE FAIR 2018 
“Recycling” was the theme of this year’s Curiosity and Science Fair. 
Second grade students shared their interests with their friends in 
the Recycling Neighborhood. ■

GENÇ MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER  
(JMUN) 2018
Koç Okulu kapılarını JMUN 
konferansı için 50’nin üzerinde 
okuldan 700’den fazla katılımcıya 
açtı. Konferansın bu yılki teması 
“Sorumluluk Almak: Dünya 
Üzerindeki Çatışmalara Son  
Vermek” oldu. ■

JUNIOR MODEL UNITED NATIONS  
(JMUN) 2018 
The Koç School hosted 700 participants 
from over 50 schools for the JMUN 
Conference this year. The conference’s 
theme was “Taking Responsibility: 
Ending Conflicts Around the World”. ■

MART MARCH 
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ETKİNLİKLERDEN SEÇMELER
SELECTED ACTIVITIES 

2018

İCAT ATÖLYESİ
3. sınıfların İcat Atölyesi’nde 
yaptıkları icatlar okulun kapalı 
teneffüshanesinde sergilendi. 
Minik mucitlerin icatları; uçan 
yataklar, rüküş robotlar, kirli deniz 
suyunu temizleyen araçlar ve 
niceleri görenleri hayran bıraktı. ■

INVENTION WORKSHOP
Third grade students exhibited 
their inventions from the Invention 
Workshop. Visitors got to admire 
flying beds, frumpish robots, 
contraptions to clean polluted sea 
water, and many others. ■

MAYIS MAY

TEDXKOÇSCHOOL
TED konferanslarının bir kolu olan TEDx, Koç Okulu’nda TEDxKoçSchool adıyla 
düzenlendi. “İsimsiz Kahramanlar” başlığı altında toplanan yedi konuşmacı, kendi 
alanlarında toplum yararına gerçekleştirdikleri projeleri izleyicilerle paylaştı. ■

TEDXKOÇSCHOOL
A TEDx conference was held at Koç School. Seven speakers shared their stories about 
various philanthropic projects under the conference’s theme “Unsung Heroes”. ■ 

NİSAN APRIL

DÜNYA BİLGİNLER KUPASI
Koç Okulu, Dünya Bilginler 
Kupası’nın belgesel yarışmasına 
ev sahipliği yaptı. Öğrenciler, 
yabancı dil becerilerini ve 
münazara tekniklerini hem 
yazılı hem de sözlü olarak 
geliştirme fırsatı buldu. ■

WORLD SCHOLAR’S CUP 
Koç School hosted the 
documentary competition of 
the World Scholar’s Cup. The 
event provided students with 
the opportunity to improve their 
written and verbal foreign language 
and debating skills. ■ 

SUNA KIRAÇ LİSELER ARASI  
ÖYKÜ YARIŞMASI
Suna Kıraç Liseler Arası Öykü 
Yarışması’nın bu yılki teması “Ev” oldu. 
Geleceğin yazarlarını teşvik etmek 
amacıyla düzenlenen yarışmanın ön 
elemesini geçen 26 öykü bir kitapta 
toplandı. Dereceye giren öğrenciler 
ödüllerini 25 Nisan’da düzenlenen 
törende aldı. ■

SUNA KIRAÇ INTER HIGH SCHOOL  
SHORT STORY CONTEST 
The theme of this year’s Suna Kıraç Inter 
High School Short Story Contest, which 
aims to motivate young writers, was 
“Home”. 26 finalist short stories were 
published in a book, and the winners 
received their awards at a ceremony. ■

MART MARCH 

KOÇ TEKNOLOJİ GÜNLERİ
Koç Teknoloji Günleri adı altında 
hazırlanan bilişim etkinlikleri 
çerçevesinde poster sunumları, 
konuşmalar ve atölyeler düzenlendi; 
bilim ve teknolojide kadın, dijital 
tasarım, girişimcilik, AR, VR, 3D 
baskı, robotik, dijital oyunlar, oyun 
senaryosu yazma ve karakter tasarımı 
gibi çeşitli konular ele alındı. Ayrıca 
LÖSEV için bağış toplandı. ■

KOÇ TECH DAYS
Koç Tech Days is a week-long 
information technologies 
activity series. Students 
made poster presentations, 
participated in talks and 
workshops on various issues 
such as women in science and 
technology, digital design, 
entrepreneurship, AR, VR, 
3D printing, robotics, digital 
games, script writing for 
games, and character design. 
Students also held a fund 
raiser for LÖSEV, a foundation 
for children with leukemia. ■

BİLİŞİM HAFTASI
Ortaokul’da gerçekleşen Bilişim 
Haftası (ICT) bu yılki açılışını 
tekno-girişimcilik konulu panelle 
yaptı. Öğrenciler çeşitli yarışma ve 
çalıştaylara katılarak hem teknoloji 
ve bilişim alanındaki yeniliklerden 
haberdar oldular hem de eğlendiler. ■

ICT FAIR
This year, ICT Week opened with 
a panel discussion on techno-
entrepreneurship. Students 
participated in various competitions 
and workshops and found out about 
the latest developments in technology 
and information systems. ■

TİYATRO KULÜBÜ’NE ÖDÜL
Koç Okulu Tiyatro Kulübü William Shakespeare’in Macbeth 
tragedyasını Koç Okulu’nda sahneledi. Güncel bir yorumla 
sahnelenen oyun, İstanbul’daki 15 lise tiyatro grubunun 
yer aldığı tiyatro festivaline katıldı. En İyi Oyun, En İyi 
Yönetmen, En İyi Kostüm dallarında adaylığıyla ilk üç tiyatro 
grubundan biri oldu ve En İyi Kostüm dalında ödüle layık 
görüldü. ■

AWARD TO THE DRAMA CLUB
The Koç School Drama Club staged a contemporary 
interpretation of William Shakespeare’s famous tragedy 
Macbeth. They also participated with this play in the high 
school theater festival together with 15 other drama groups. 
The play was elected one of the top three drama groups in the 
Best Play, Best Director and Best Costume categories and won 
first place in the Best Costume category. ■

MUSTAFA KOÇ ÖYKÜ VE DÜŞÜNCE YAZISI YAZMA YARIŞMASI
Türkçe Bölümü tarafından bu sene ikincisi düzenlenen Mustafa Koç Öykü ve 
Düşünce Yazısı Yazma Yarışması’nın konusu “Alçakgönüllülük” oldu. Yazarlar İshak 
Reyna, Mine Söğüt ve Nihan Eren yarışmanın seçici kurulunda yer aldı. ■

MUSTAFA KOÇ SHORT STORY AND ESSAY WRITING COMPETITION
Koç School organized the Mustafa Koç Short Story and Essay Writing Competition 
for the second time. This year’s theme was “Modesty”. Writers İshak Reyna, Mine 
Söğüt, and Nihan Eren acted as jury members. ■ 
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Yayınlar 
Publications

Koç Okulu yıllık kurumsal 
dergisi olan Voice’i 
çıkarmanın yanı sıra; 
edebiyat, fen, teknoloji, 
matematik, felsefe, tarih 
gibi çeşitli alanlarda 
öğrenciler tarafından 
hazırlanıp yine öğrencilere 
dağıtılan Koçi, Tohum, 
Felsefe, LP, Era, Edge 
STEAM, Pluto, Epic Authors, 
Boyut dergileriyle 2018’de 
de yayın faaliyetlerini 
sürdürdü. ■

The Koç School continued 
its publication activities 
with its annual institutional 
journal Voice, as well as 
journals prepared by and 
distributed to students 
on various topics such 
as literature, science, 
technology, mathematics, 
philosophy and history: 
Koçi, Tohum, Felsefe, LP, Era, 
Edge STEAM, Pluto, Epic 
Authors, Boyut. ■

Mayıs 2018

VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi 
Öğrenci Dergisi

TOHUM

HAZİRAN JUNE 

LİSE MEZUNİYET TÖRENİ
Koç Okulu, bu yılki mezuniyet töreniyle 210 
genci daha gururla mezun etti. Törenin açılış 
konuşmasını Koç Okulu Yönetim Kurulu  
Başkanı İpek Kıraç yaptı. Konuk konuşmacı,  
1994 mezunu Murat Özyeğin oldu. ■

HIGH SCHOOL GRADUATION CEREMONY 
The Koç School proudly sent off another 210 
graduates at this year’s graduation ceremony.  
Chair İpek Kıraç delivered the opening remarks. 
This year’s guest speaker was Murat Özyeğin,  
class of 1994. ■

WORLD SCHOLAR’S CUP 
Koç Scholar’s Club members participated at the 
World Scholar’s Cup Tournament of Champions 
2018, held in Connecticut, USA. The team won 
several top team awards in several categories as well 
as the individual first prize in written composition, 
chosen from among 1,200 entries worldwide. ■

EKİM  OCTOBER 

MEZUN PANELİ
Psikolojik Danışmanlık 
ve Rehberlik Bölümü’nün 
düzenlediği Mezunlar Paneli 
bu yıl beş mezunu, yüksek 
eğitim tercihlerini yurt içinde 
kullanmayı planlayan 12. 
sınıf öğrencileriyle bir araya 
getirdi. Mezunlar son sınıf 
öğrencileriyle üniversite 
sınavlarına hazırlık sürecine 
dair bilgi ve deneyimlerini 
paylaştı. ■

ALUMNI PANEL 
The Psychological Counseling 
and Guidance Department 
organized an Alumni Panel, 
which brought together five Koç 
School alumni with 12th grade 
students to discuss preparation 
for the local university exams. ■

KASIM NOVEMBER 

WORLD SCHOLAR’S CUP
Koç Scholars Kulübü üyeleri, ABD’nin 
Connecticut şehrinde düzenlenen World 
Scholar’s Cup Şampiyonlar Turnuvası 
yarışmasında etkileyici başarılar elde etti. 
Takım, çeşitli kategorilerdeki takım başarısının 
yanı sıra 1,200 öğrenci arasında bireysel 
yazılı kompozisyon alanında dünya yazma 
birinciliğini kazandı. ■

ARALIK DECEMBER 

EBEVEYNLİK KONGRESİ
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ebeveynlik Kongresi’nde cinsel eğitim alanındaki 
uzmanların katılımıyla sağlıklı ilişkilerden üreme sağlığına, yasal sorumluluk ve 
haklardan cinsel kimlik gelişimine kadar birçok konu ele alındı. Büyük ilgi gören 
kongreye 800’den fazla kişi katıldı. ■

PARENTING CONGRESS 
The 4th Parenting Congress focused on the topic of sexual education and was 
attended by over 800 guests. Discussions, led by specialists in the field, covered a 
wide range of topics such as sexual relations, reproductive health, legal rights and 
obligations, and gender identity. ■
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Eğitim Projeleri
vehbi koç foundatıon

Education Projects

Model Okul 
Açılış Hazırlıkları
Preparations for 
Model School Opening 
Under Way 

ODTÜ Senatosu 
Özel Ödülü 
Vehbi Koç Vakfı’na Verildi
Vehbi Koç Foundation 
Receives the
METU Senate Special Award 

VKV Model Okul projesi, öğrenme ortamlarının yeniden düşünülmesine 
ve tasarlanmasına odaklanan bir ortaokul modeli sunmayı hedefliyor. Proje 
kapsamında yeniden inşası devam eden Beykoz Ziya Ünsel Ortaokulu’nun, “Beykoz 
Koç Ortaokulu” adıyla 2019 yılı Eylül ayında açılması ve Millî Eğitim Bakanlığı’na 
devredilmesi planlanıyor. Öğretmenlerin 2014’ten bu yana katıldığı, VKV proje 
ekibi tarafından PORTA Eğitim ve Danışmanlık iş birliğiyle düzenlenen atölyeler 
2018’de hızla devam etti. Öğretmenlere yönelik yaklaşık iki ay süren mesleki gelişim 
eğitimleri gerçekleştirildi. Haziran ve Eylül aylarında ise öğrenme ortamlarının 
geliştirilmesine yönelik iki çalıştay düzenlendi. Ayrıca, öğretmenler Koç 
Üniversitesi İlk Yardım Merkezi’nde (KUİYEM) ilk yardım eğitimi aldı. ■

The VKV Model School project aims to provide a middle school model that includes 
the reframing and redesign of the entire learning environment. The ongoing 
reconstruction of Beykoz Ziya Ünsel Secondary School is scheduled to be completed 
and handed over to the Ministry of Education in September 2019. The new school 
will be renamed “Beykoz Koç Secondary School”. Teachers at the school have 
been participating in several workshops, prepared by the Vehbi Koç Foundation in 
cooperation with PORTA Education Consultancy. In 2018, they attended a two-month 
professional development training program. In June and September, two teacher 
support workshops were organized for the enhancement of learning environments. 
Teachers also attended a first aid training course at the Koç University First Aid 
Education Center (KUIYEM). ■

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Senatosu’nun, 
1981 yılından beri her yıl bilim, teknoloji ve sanat alanında 
toplumun gelişmesine ve çağdaşlaşmasına önemli 
katkılarda bulunmuş kişi veya kuruluşlara verdiği Senato 
Özel Ödülü’nün 2018 yılı sahibi, 12 Mayıs’ta düzenlenen 
törenle Vehbi Koç Vakfı oldu. Vehbi Koç Vakfı ve Koç 
Ailesi’ni temsilen geceye katılan Semahat Arsel’e ödülü, 
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök takdim etti. 
Ödülün verilme nedenleri arasında Vehbi Koç Vakfı’nın 
Türkiye’de eğitimi desteklemek ve eğitimde fırsat eşitliği 
yaratmak amaçlı gerçekleştirdiği üstün hizmetleri; 
Vehbi Koç tarafından yaptırılan ODTÜ 3. Yurt binasının 
üniversiteye bağışlanması; Ankara’nın kültürel mirasını 
korumak üzere Ankara Bağ Evi’nin yaşatılması; Vehbi Koç 
Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(VEKAM) aracılığıyla gerçekleştirilen projeler ile Ankara 
Kütüphanesi’nin oluşturulmasını içeren kent çalışmaları 
gösterildi. ODTÜ Senatosu tarafından, 1991 yılında Vehbi 
Koç’a milli eğitim ve kültür alanlarında sağladığı katkılar 
nedeniyle onursal doktora unvanı takdim edilmişti.

ODTÜ 3. YURT TADİLATI
Vehbi Koç Vakfı, Vehbi Koç tarafından 1968 yılında 
yaptırılan 3. Yurt binasına yaptığı yardımlarla ODTÜ’ye 
destek vermeye devam ediyor. Vehbi Koç Öğrenci 
Yurdu’nda konaklayan öğrencilerin çalışma ve sosyal 
yaşam alanlarını geliştirmek amacıyla, 2018 yazında tadilat 
çalışmaları gerçekleştirildi. Tadilat kapsamında binanın  
dış cephesi onarıldı ve öğrenci odalarındaki eşyaların 
tamamı yenilendi. ■

The Middle East Technical University (METU) Senate Special 
Award, initiated in 1981 and given each year in turn in the 
fields of science, technology, and arts to individuals or 
organizations who have contributed to the development of 
society, was awarded in 2018 to the Vehbi Koç Foundation. 
The award was presented by the president of METU  
Prof. Mustafa Verşan Kök to chairperson of the Vehbi Koç 
Foundation Semahat Arsel, who accepted the award on behalf 
of the Vehbi Koç Foundation and the Koç family at a reception 
on May 12. The award was given in recognition of the Vehbi 
Koç Foundation’s “support for education in Turkey and for 
providing outstanding services to promote equal opportunity 
in education”. The award also cited Vehbi Koç’s donation of 
METU’s 3rd Dormitory building in 1968, the conservation of 
the Ankara Orchard House and the preservation of Ankara’s 
cultural heritage through projects conducted by the Vehbi 
Koç Ankara Studies Research Center (VEKAM), as well as the 
Vehbi Koç Foundation’s contribution toward the formation 
of the Ankara Library. The METU Senate had previously 
presented an honorary doctorate to Vehbi Koç in 1991 for his 
contributions to national education and culture.

RENOVATION OF THE METU 3RD DORMITORY BUILDING
The Vehbi Koç Foundation has provided support to the 
Middle East Technical University (METU) by funding a large-
scale renovation project of METU’s 3rd Dormitory building, 
first built in 1968 with funds provided by Vehbi Koç. Large-
scale renovation work was carried out in the summer months 
of 2018 to improve the social and study areas of residents 
at the Vehbi Koç Student Dormitory. The building’s exterior 
walls were renovated, while all furnitures of the student 
rooms were renewed. ■
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Öğretmen Ağı
Teachers Network  

Öğretmen Ağı, Türkiye’de eğitimin niteliğinin ve öğrenci 
başarısının artmasına katkı sağlamak için, öğretmenlerin 
değişim ve dönüşüm yaratacakları devamlı bir etkileşim ortamı 
oluşturmayı hedefliyor. Öğretmen Ağı; ATÖLYE, Eğitim Reformu 
Girişimi (ERG) ve Türkiye'nin diğer önde gelen vakıflarıyla iş 
birliği içinde Vehbi Koç Vakfı tarafından kuruldu.  

Öğretmen Ağı modeline yeni katılımcılar dahil etmek için 
yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında, 4-5-6 Temmuz 2018 
tarihlerinde Koç Okulu ev sahipliğinde, 16 ilden gelen 100’ü 
aşkın katılımcıyla Öğretmen Ağı Değişim Elçisi Yaz Buluşması 
gerçekleştirildi. İstanbul dışındaki illerdeki ağ geliştirme 
çalışmaları kapsamında, Eylül ayında TEGV Van Eğitim Parkı’nda 
iki günlük tanışma etkinliği düzenlendi. Ekim ayında, İzmir’de 
öğretmenlere yönelik Yaratıcı Problem Çözme Programı 
başlatıldı. ■

The Teachers Network aims to offer a platform for 
continuous interaction where teachers are supported 
to transform school education in Turkey and to improve 
student performance. The Teachers Network was launched 
by the Vehbi Koç Foundation in partnership with ATÖLYE 
and the Education Reform Initiative (ERG), and other leading 
foundations in Turkey. 

A development program, the “Teachers Network Exchange 
Delegates’ Summer Meeting” was held from July 4 to 6, at the 
Koç School in Istanbul and with the participation of over 100 
teachers from 16 provinces across the country. Furthermore, 
a two-day meeting was held at the TEGV Van Education Park 
in September and a “Creative Problem-Solving Program” was 
held in Izmir, in October 2018. ■
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17 Okul
17 Schools 

Vehbi Koç Vakfı tarafından 1998 yılında, Cumhuriyet’in 75. yılı vesilesiyle ve sekiz yıllık 
eğitime destek vermek amacıyla Anadolu’nun çeşitli illerinde inşa edilip Millî Eğitim 
Bakanlığı’na devredilen 13 ilkokul ve ortaokulu kapsayan, sonrasında ilave yaptırılan  
dört okulla birlikte “17 Okul Projesi” olarak anılmaya başlanan proje, okullara yapılan 
yıllık maddi katkı ve bu okullardan ilk üçte mezun olan öğrencilere verilen burs 
desteğiyle sürdürülüyor. 2017-2018 eğitim yılında 17 Okul mezunu toplam 153 öğrenciye 
lise eğitimlerine devam edebilmeleri için maddi destek sağlandı. Mesleki gelişimlerini 
desteklemek amacıyla 42 adet 17 Okul öğretmeninin Eğitim Reformu Girişimi’nin 
düzenlediği 2018 Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’na katılımı sağlandı. Bolu Koç İlkokulu 
öğretmenlerinden Betül Aydın’ın girişimcilik eğitiminin erken yaşlarda başlatılması 
konusundaki konferans sunumu desteklendi. ■

The Vehbi Koç Foundation launched the 17 Schools project in 1998 on the occasion of the 
Turkish Republic’s 75th anniversary and in order to support the eight-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 in subsequent 
years, the project came to be known as the “17 Schools Project” and the Foundation continues 
to provide annual financial support to these schools as well as scholarships to top three 
students at each school. In the 2017-2018 academic year, 153 graduates of the 17 Schools 
received financial support for their high school education. In addition, 42 teachers of the 17 
Schools network received support to enable them to participate in the 2018 Best Practices in 
Education Conference, organized by the Education Reform Initiative. Betül Aydın, a teacher 
from the Bolu Koç Elementary School, was supported for her conference presentation on 
education for entrepreneurship in elementary schools. ■

2018 BAGEP Ödülleri
2018 BAGEP Awards

Üstün başarılı genç bilim insanlarını 
ödüllendirmek, desteklemek, bilimde 
önde gelen gençlerin tanınmalarını ve 
birbirlerinin araştırmalarından haberdar 
olmalarını sağlamak amacıyla Bilim 
Akademisi Derneği tarafından 2013 
yılında başlatılan Bilim Akademisi Genç 
Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) 
bu yıl altıncı kez gerçekleştirildi. 39 genç 
bilim insanı ödüllerini 27 Nisan Cuma 
günü İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 
düzenlenen törenle aldı. Kamu fonlarından 
yararlanmadan, sadece bağışçı desteğiyle 
sürdürülen ödül programına, Vehbi Koç 
Vakfı 2013 yılından bu yana destek veriyor. ■

The Young Scientist Awards (BAGEP), first launched in 2013 by the Science Academy, were 
presented for the sixth time with the aim of rewarding and supporting outstanding young 
scholars, promoting leading young scientists and enabling them to be informed about their 
colleagues’ work. 39 young scholars received their awards at a ceremony which took place at 
Istanbul Bilgi University. The awards are granted without any public funding and sustained 
only with the support of donors. The Vehbi Koç Foundation has been supporting the BAGEP 
Awards program since 2013. ■
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Burslar
Scholarships 
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Anadolu Okuyor
Anatolia is Reading 

TEGV 
Eğitim Parkları 
TEGV 
Education Parks 

Vehbi Koç Vakfı, 1995 yılından bu yana Türkiye 
çapında 2,5 milyonu aşkın çocuğa gönüllü eğitim 
desteği veren Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı’na 
(TEGV) bağlı Ankara, Antalya ve Şanlıurfa Eğitim 
Parklarının ve İstanbul İpek Kıraç Öğrenim 
Birimi’nin kuruluş ve idari giderlerini karşılamaya 
devam ediyor. Eğitim Parklarının aktif öğrenme 
mekânlarında, katılımcı ve oyuna dayalı eğitim 
faaliyetleri aracılığıyla 6-14 yaş grubu çocukların 
yaşam becerileri, kişisel ve zihinsel gelişimleri 
destekleniyor. 2017-2018 faaliyet yılında 
gerçekleştirilen eğitim etkinliklerinde Şanlıurfa 
Eğitim Parkı’nda toplam 5.097, Antalya Parkı’nda 
6.607, Ankara Parkı’nda 7.183 ve İpek Kıraç 
Öğrenim Birimi’nde 2.407 çocuğa ulaşıldı. ■ 

TEGV, the Educational Volunteers Foundation 
of Turkey, has been providing voluntary extra-
curricular educational programs for nearly 2.5 
million children across Turkey since 1995. The 
Vehbi Koç Foundation has been funding the 
developmental and administrative expenses of 
TEGV’s Educational Parks in Ankara, Antalya, 
Şanlıurfa and of the İpek Kıraç Learning Unit 
in Istanbul. The parks provide multipurpose 
educational support in an active learning 
environment through engaging, play-based 
activities for disadvantaged children in the 6-14 
age group, assisting them in their personal and 
intellectual development and helping them to 
build life skills. In the 2017-2018 activities calendar, 
a total of 5,097 children at the TEGV Şanlıurfa 
Park, 7,183 children at the TEGV Ankara Park, 
6,607 children at the TEGV Antalya Park and 2,407 
children at the İpek Kıraç Learning Unit benefitted 
from these educational support activities. ■
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Vehbi Koç Vakfı, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak anlayışıyla 1969 yılından bugüne kadar 
50 binin üzerinde öğrenciye burs imkânı sağladı. İhtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilerin 
eğitimlerine destek vermeyi amaçlayan çok çeşitli burs programları; lisans, mesleki 
eğitim, hemşirelik, asistan ve 17 Okul burslarını kapsıyor. Vehbi Koç Vakfı’nın web 
sitesinde yer alan burs portalı üzerinden Türkiye genelinde 13.000’in üzerinde burs 
başvurusu alındı. 2017-2018 eğitim döneminde toplam 6.131 öğrenciye burs verildi. ■

The Vehbi Koç Foundation scholarship program, first begun in 1969 to promote equal 
opportunity in education, has so far provided support to over 50,000 students. The Vehbi 
Koç Foundation's online portal received more than 13,000 scholarship applications from 
across the country. The program, which includes scholarships for vocational training, 
undergraduate and residency study, nursing, and scholarships provided to the 17 Schools 
project, supported a total of 6,131 students with limited financial means in the 2017-2018 
academic year. ■

Vehbi Koç Vakfı, Türkiye çapında birçok 
okuldan gelen kitap talebini yanıtsız 
bırakmamak amacıyla 2011 yılı itibarıyla 
başlattığı Anadolu Okuyor projesi kapsamında, 
her yıl bir ilin orta dereceli okullarının 
kitaplıklarına 100 temel eser içerisinden 
okul seviyesine göre seçilen 20 kitaplık setler 
ulaştırıyor. Bunun yanı sıra, VKV yayınlarından 
çıkmış olan çeşitli kitaplar da bu yılki setlere 
eklendi. Daha önce Hakkâri, Van, Şırnak, 
Ağrı, Muş, Bitlis ve Siirt illerindeki okullara 
gönderilen kitap setleri, bu yıl Batman’daki 
177 ortaokula ve 68 liseye gönderildi. Anadolu 
Okuyor projesi kapsamında bugüne kadar 8 ilde 
1.920 okula ulaşıldı. ■

The Vehbi Koç Foundation has been donating 
sets of 20 books, selected from a list of top-100 
recommended classics, to the libraries of all the 
middle and high schools in a chosen city each 
year. The program was begun in 2011 in reply 
to the great demand for books from numerous 
schools across Turkey. This year, several titles 
by VKV Publications were also added to the 
book sets. Having made donations to schools in 
Hakkari, Van, Şırnak, Ağrı, Muş, Bitlis and Siirt in 
previous years, this year the book sets were sent 
to 177 secondary schools and to 68 high schools 
in Batman. A total of 1,920 schools in seven 
cities have so far received books through this 
initiative. ■
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Tıp Araştırmaları 
ve Bilim Hevesi Üzerine 
Nesiller Arası 
Bir Sohbet
An Intergenerational Conversation 
on Medical Research
and the Passion 
for Science

vkv  Bize önce kendinizden, güncel çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz?

ilknur sur erdem Doktoramı yaparken 
araştırmaları sağlıklı yaşlanma konusunda 
yoğunlaşan bir grupla birlikte çalıştım. Kanser 
de insanları sağlıksız bir şekilde yaşlandıran 
hastalıklardan biri. Üç senedir Koç Üniversitesi 
Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’ndeyim (KUTTAM) ve son iki senedir 
çalışmalarım beyin kanseri üzerine yoğunlaştı; 
özellikle de beyin kanserinin en kötü türü 
olan glioblastoma multiforme (GBM) üzerine 
çalışıyorum. Bu kanser türünde, ameliyatla 
tümörün çıkarılmasının ardından radyoterapi ve 
ilaç tedavisi uygulanıyor ancak maalesef hastaları 14 
ay gibi kısa bir sürede kaybediyoruz. Geliştirdiğimiz 
yöntemlerle ameliyata bile gerek duymadan, 
mevcut radyoterapiye veya ilaç tedavisine ek yeni 
bir kimyasal aracı madde geliştirip beyin kanserinin 
tedavisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. 
Translasyonel ya da çevrimsel tıbbın temel 

vkv  Please, tell us first a little about yourselves and your 
current work. 

ilknur sur erdem During my doctoral studies, 
I worked with a group whose research focus was 
healthy aging. Cancer is one of the main factors that 
prevent healthy aging, and I have been working for 
the past three years at KUTTAM, the Koç University 
Research Center for Translational Medicine, on a 
particularly malignant form of brain cancer, called 
glioblastoma multiforme, or GBM for short. At 
present, the only therapy available for GBM is 
the surgical removal of the cancerous tumor and 
subsequent radiotherapy and drug treatment. 
Nonetheless, most patients, unfortunately, do 
not survive beyond 14 months. We are working to 
develop a new chemical agent to supplement drug 
treatment which, if successful, could even eliminate 
the need for surgery and radiotherapy. This is, in fact, 
one of the main objectives of translational medicine, 
namely to conduct research on currently unsolved 
issues in medical science and to translate this 
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kuruluş amaçlarından biri de tam olarak 
bu: Tıpta henüz çözülememiş konular 
hakkında araştırmalar yapmak ve bu 
araştırma bulgularını klinik uygulamada 
hastalığın tanısını, tedavisini veya izlemini 
kolaylaştıracak yöntem ve teknolojilere 
“çevirmek”. KUTTAM’daki araştırmalar şu 
anda üç alanda yoğunlaşıyor: Kanser,  beyin 
hastalıkları ve yeni enfeksiyon hastalıkları. 
Benim ilgi alanım ilk ikisinin örtüştüğü bir 
alanda yer alıyor.

yağmur kahveci Ailem Bulgaristan’dan 
1989 yılında Türkiye’ye göç etmiş. İlkokulu 
ve ortaokulu Lüleburgaz’da okudum. Koç 
Lisesi’ni tam burslu olarak kazandım. 14 
yaşında ailemden uzakta olmak başlarda 
zordu ancak birçok alanda kendimi test 
ettiğim ve geliştirme fırsatı bulduğum bir 
lise hayatım oldu. Yakında mezun olacağım. 
Türkiye’de tıp okumak ve İlknur Sur Hocam 
gibi tıbbi araştırma alanında çalışmak 
istiyorum. Bu hedefime giden ilk adım 
olarak geçtiğimiz sene TÜBİTAK 
Ulusal Biyoloji Olimpiyatları’na 
katıldım. TÜBİTAK bu teorik ve 
uygulama sınavlarıyla aynı zamanda 
Uluslararası Bilim Olimpiyatları’na 
katılmak üzere dört kişi seçerek bir 
millî takım oluşturuyor. Geçen sene 
ulusal yarışmada madalya aldım 
ancak millî takıma girememiş, 
yedek olmuştum. Bu yıl üniversite 
sınavlarının da eklenmesiyle daha 
bilinçli ve planlı çalışmaya gayret 
ediyorum ve millî takıma girerek 14 
Temmuz’da Macaristan’da ülkemizi 
temsil etmeyi hedefliyorum. Bu 
seneki sınav konuları arasında 
özellikle biyokimya, moleküler 
biyoloji ve hücre biyolojisi, 
nörobiyoloji ve biyoinformatik 
var. Takım kamplarında diğer 
arkadaşlarımla birlikte bu 
alanlarda teorik ve pratik eğitimler 
alacağız. Moleküler biyoloji, 
biyokimya, genetik, mikrobiyoloji, hayvan fizyolojisi, 
bitki biyolojisi ve sistematik dersleri aldık. Okul 
derslerimden arta kalan tüm zamanımı ve bütün 
tatillerimi Bilim Olimpiyatları’na hazırlanmakla 
geçiriyorum. Tüm bu hazırlıkların üniversite 
hayatımda da yardımcı olacağını ümit ediyorum. 
Hedefim Koç Üniversitesi’nde tam burslu tıp 
okumak olduğu için üniversite sınavında da çok  
iyi puan almam şart tabii ki. 

research into new methods 
and technologies for the 
better diagnosis, treatment 
and monitoring of a disease. 
KUTTAM’s present research 
focus is in the fields of cancer, 
neurological diseases and 
new infectious diseases. My 
research interest lies at the 
intersection of the first two. 

yağmur kahveci My family 
emigrated from Bulgaria to 
Turkey in 1989, settling in 
Lüleburgaz, where I was born 
and completed elementary 
and middle school. At the age 

of 14, I won a full scholarship to study as a boarding 
student at Koç High School. It was difficult at the 
beginning, yet I had a great high school experience, 
where I had the chance to test and improve myself 
in various aspects. I will soon graduate and want to 
go on to study medicine in Turkey and, like Dr. Sur 
Erdem, become a medical researcher. As a first step, 
I participated in the TÜBİTAK National Biology 
Olympiad last year. At the end of these theoretical and 

practical exams, TÜBITAK elects a national team of 
four students to compete at the International Science 
Olympiad. I did win a medal at the national tournament 
last year but did not make it into the national team 
as a full member. However, with the addition of the 
university entrance exams this year, I have a more 
disciplined and informed work plan and hope to make 

Tıpta araştırmaların faydalı yeni 
tedavi yöntemlerine dönüşmesi 
10-20 yıl gibi uzun sürelerde 
gerçekleşebiliyor, üstelik birçok 
araştırma da beklenen sonucu 
vermiyor. İlknur Hanım, 
siz motivasyonunuzu nasıl 
koruyorsunuz? Bu alana nasıl 
yöneldiniz?

ise Benim bu alana yönelmemin 
en büyük sebebi babaannemdir. 
Ben küçük yaşlardayken 
babaannem beyin felci geçirdi; 
öncesinde çok zinde bir insan 
olmasına rağmen felç geçirdikten 
sonra çok fazla yeti kaybı yaşadı. 
Üzerimde çok emeği ve etkisi 
vardır, her gün ona “Seni ayağa 
kaldıracak bir şey mutlaka 
bulacağım.” diyordum. Doktora 
tezimi de ona ithaf ettim. 
Gerçekten de tıbbi araştırmaya 
yönelmek, bunun tedavisini ve 
sebebini bulmaktı amacım. Aynı 
zamanda, tam da beyin kanseri 
üzerine çalışırken çok yakın bir 
akrabamı, yengemi kaybettim. 
Ailece bu hastalığın ne kadar kötü 
olduğunu gördük. Yengemi çok 
genç yaşta kaybettik ve azmim 
daha da arttı. Artık bir şeyler 
yapmam şarttı.

İnsanlığa ve topluma faydamın 
olması için de bu konuda 
çalışmaya devam edeceğim. 
Doğru yolda gittiğimi gösteren 
ve beni daha çok çalışmaya iten 
bir şey de şu oldu: Doktoramı 
bitirip Almanya’dan Türkiye’ye 
döndüğümde yurda dönüş 
projem TÜBİTAK tarafından 
kabul edildi. Sonrasında Bilim 
Akademisi Genç Bilim İnsanı 
Ödülü ve başka ödüller aldım. 
Bunlar beni gerçekten motive 
etti. Ayrıca Yağmur gibi yetenekli 
gençlerin bu alanda çalışmak istemesi benim için çok 
heyecan verici. Yazları KUTTAM’a staj yapmak için 
lise öğrencileri geliyor; onların enerjileri, hevesleri ve 
performansları beni hem çok şaşırtıyor hem de bana 
doğru yolda olduğumuzu hissettiriyor. 

Okul derslerimden  
arta kalan  

tüm zamanımı  
ve bütün tatillerimi  

Bilim Olimpiyatları’na 
hazırlanmakla 
geçiriyorum.  

yağmur kahveci    
I spend literally  

all my spare time  
as well as holidays 
preparing for the 

Science Olympiad.
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Yağmur, senin tıbba karşı ilgi duymanın özel bir sebebi  
var mı? 

yk Aslında ben önce daha çok fiziğe meraklıydım; 
parçacık fiziği okuyacağım, diyordum. Daha sonra 
ben de ailemde yaşanan kayıplar ve hastalıklar 
sebebiyle tıbba kaydım. Babamın tip 2 diyabeti var ve 
kalp hastası; dedem ve dayımı da ani kalp krizleriyle 

it into the national team to represent my country 
at the International Science Olympiad, that will be 
held on July 14, in Hungary. For this, myself and the 
other contestants have to pass exams in biochemistry, 
molecular biology, cell biology, neurobiology, and 
bioinformatics. We will be studying for these topics 
at team training camps, where we have already taken 
classes on molecular biology, biochemistry, genetics, 

microbiology, animal physiology, 
plant biology, and systematics. I 
spend literally all my spare time as 
well as holidays preparing for the 
Science Olympiad. I hope that all 
this study will also benefit me at 
university. I would like to have the 
chance to study as a full scholarship 
student at Koç University School of 
Medicine, which, of course, means 
that I have to achieve top scores in 
the university entrance exams  
as well. 

It can take up to 10-20 years for 
medical research to turn into useful 
clinical therapy, and much research 
turns out to be a dead-end. Dr. Sur 
Erdem, what keeps you motivated,  
and what made you choose this field?

ise My grandmother is the single 
most important reason. She was 
a very active person, but when I 
was a small child she had a stroke 
that left her partially paralyzed. 
She was a big figure in my life, and 
I was very much attached to her. I 
kept thinking, “I will find a cure to 
help you get up again.” And it was 
to her that I dedicated my PhD. 
I wanted to do medical research 
and find the cause of and a cure 
for her condition. Another close 
relative, an aunt, died of brain 
cancer at a relatively young age. 
All of us experienced this horrible 
disease at close quarters, and this 
strengthened my determination 
even more. I felt that I just had to 
do something. 

I intend to continue on this path 
to help people and society. On my 
return to Turkey, I won a TÜBİTAK 
fellowship and the Young Scientist 
Award by the Science Academy; 

these acknowledgements confirmed 
my conviction and provided fresh 
motivation. I am also really encouraged 
by talented young people like Yağmur 
wanting to work in this field. We get 
high school students doing internships 
at the KUTTAM lab during the summer 
term, and I’m amazed at their energy, 
their drive and brilliance. It also makes 
me feel that I’m on the right path. 

Yağmur, is there a special reason for your 
interest in medicine?

yk Actually, I was initially interested in 
physics and wanted to study particle 
physics. But loss and illnesses in my 
own family made me change course. 
My father has type 2 diabetes and a 
heart condition; both my grandfather 
and uncle died from sudden heart 
attacks. I think that all this really 
affected me. But apart from these 
factors, my greatest motivation is 
curiosity. And it is this curiosity and 
passion that is keeping me awake when 
I have to study hard for the Science 
Olympiad, sometimes not sleeping for 
two days. When I ask myself which 
career path is likely to motivate me 
throughout my life, the answer is 
now definitely “medicine”. In any 
case, medicine is a multidisciplinary 
field, and one has to know a lot of 
physics, chemistry, and biology. For 
instance, you need to know about 
fluid mechanics to understand how 
blood vessels work or about electrical 
potential when studying nerve 
structures and muscles. Similarly, 
you have to know about chemical 
equilibrium and kinetics to be able to 

understand protein-ligand interactions. This is why my 
passion for medicine outweighs all others. 

ise This is exactly the kind of multidisciplinary 
environment we cultivate here at KUTTAM, where we 
not only work closely with basic science disciplines 
that are directly related to medicine but also run joint 
research projects with colleagues from engineering and 
the social sciences. One of the objectives of KUTTAM 
is to develop new perspectives in medical science, 
and for this we also need good physicists. A strong 
foundation in basic science, that is, in mathematics, 
physics, chemistry, and biology, is always a big plus. 
KUTTAM is also focused on advanced research for the 

kaybettik. Onlardan çok etkilendiğimi düşünüyorum. 
Bu itkiyle birlikte en büyük motivasyonum merak 
sanırım. Bilim Olimpiyatları’na hazırlanırken iki 
gün uyumadan çalışabilmemi sağlayan bu merak 
ve tutkuydu açıkçası. Kendime ömrümün sonuna 
kadar aynı tutkuyla sürdürebileceğim meslek hangisi, 
diye sorduğumda da “tıp” cevabını veriyorum artık. 
Aslında tıp alanı çok disiplinlerarası olduğu için 
fizik de, kimya da, biyoloji de öğreniyorsunuz. Bu 
tıbbın her alanı için geçerli. En basitinden damarları 
incelediğinizde akışkanlar mekaniğine, sinir 
yapılarını ve kasları incelediğinizde ise elektriksel 
potansiyel kavramlarına hâkim olmanız gerekiyor. 
Aynı şekilde protein-ligand etkileşimlerine 
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baktığınızda da kimyasal denge 
ve hız prensiplerine hâkim 
olmalısınız. Biraz da o yüzden 
bu alana olan tutkum ağır bastı 
diyebilirim. 

ise KUTTAM’da tam da bu 
çokdisiplinli ortam sağlanıyor. 
Sadece doğrudan tıp alanını 
ilgilendiren temel bilimlerle 
değil; mühendislik bölümleri 
ve sosyal bilimlerle de birlikte 
yürüttüğümüz ortak araştırma 
projelerimiz var. KUTTAM’ın 
amaçlarından biri de tıpta yeni bir 
bakış açısı geliştirmek, bunun için 
iyi fizikçilere de ihtiyacımız var. 
Temel bilimlerde, yani matematik, 
fizik, kimya ve biyolojide alt 
yapının çok güçlü olması her 
zaman büyük avantaj. KUTTAM 
aynı zamanda biyomedikal cihazlar 
geliştirmek için daha ileri seviyede 
araştırmalar yapmayı, tıbbi cihazlar 
ve yeni teknolojiler geliştirmek için 
üniversite–sanayi iş birliğini öne 
çıkarmayı amaçlayan, Kalkınma Bakanlığı tarafından 
da desteklenen bir yapı. Bütün bunlar çokdisiplinli 
çalışmalar için çok verimli bir ortam sağlıyor. 

Ekibinizden ve çalışma rutininizden bahseder misiniz?

yk Koç Lisesi’nde Bilim Olimpiyatları’na katılan 
ilk ve tek öğrenci benim şu anda, dolayısıyla okulda 
takımım yok ancak biyoloji öğretmenim Elif 
Mollamehmetoğlu’nun desteğinin ve emeğinin çok 
olduğunu belirtmek isterim. Takım olmak tabii ki 
çok büyük avantaj aslında; birlikte çalışıyor, kamplara 
birlikte katılıyor, deneyimlerinizi arkadaşlarınızla 
paylaşabiliyorsunuz. Uluslararası Bilim 
Olimpiyatları’nda en başarılı ülkeler, özellikle ABD, 
Çin ve Güney Kore, çok geniş ekiplerle katılıyor; büyük 
ulusal turnavalar düzenliyorlar. Bilim Olimpiyatları 
okullarda özel olarak teşvik ediliyor. Umarım başarılı 
olurum ve ileride başka Koç Liseliler de bundan motive 
olup Bilim Olimpiyatları’na katılırlar. 

Şu anda akademik kitaplara ek olarak özellikle 
moleküler biyolojiyle alakalı yeni çıkan makaleleri 
takip etmeye çalışıyorum. Daha çok kanser 
araştırmalarıyla ilgili makaleleri okumayı seviyorum 
ama bu seneki olimpiyat sınavlarına nörobiyolojinin 
de eklenmesi sebebiyle o konuya ağırlık veriyorum. 
NCBI’de [ABD’nin Ulusal Biyoteknoloji Bilgi 
Merkezi] yayımlanan bilimsel makaleleri takip 

ediyorum, ayrıca TÜBİTAK’taki hocalarımızın 
paylaştığı makaleleri de okuyorum. Geçen yıl millî 
takımın yedeğinde olduğum için yaz tatilinde 1,5 
ay laboratuvarda çalışma fırsatım da oldu. Gazi 
Üniversitesi’nde TÜBİTAK biyoloji komitesi 
başkanımız Prof. Dr. Leyla Açık önderliğinde çalıştık. 

ise KUTTAM bünyesindeki Beyin Kanser Terapi 
ve Araştırma Merkezi’nde 14 kişilik bir ekibiz 
ancak klinisyenleri de sayarsak daha kalabalığız 
elbette. Onun dışında doktora ve yüksek lisans 
öğrencilerimiz var. Ekibimizdeki tüm araştırmalar 
beyin kanseri olgusunun değişik mekanizmaları 
üzerinden ilerliyor. Ben DNA hasar mekanizması 
üzerine çalışırken başka arkadaşlar invazyon 
mekanizması, yani kanser hücrelerinin dokuya 
yayılma mekanizması üzerine çalışıyor, diğer 
arkadaşlar da epigenetik faktörlerle çalışıyorlar.

yk Ben glioblastomada etkin sinyal yolakları 
üzerinde nasıl çalıştığınızı çok merak ediyorum.

ise GBM hücrelerini laboratuvar ortamında 
incelediğimizde bu hücrelerin ilaçlara ve 
radyoterapiye dirençli olmasında DNA hasar 
mekanizmasının rol oynadığını görüyoruz. Bu 
mekanizmayla ilgili bir örnek vereyim: Diyelim ki 
güneşlenmeye çıktık, tenimiz kararıyor ve soyulmaya 
başlıyor. Yanan deri hücrelerimizin ölüp dökülmesi, 
vücudumuzun en önemli savunma ve yenilenme 
sistemlerinden biri olan DNA hasar mekanizması 
sayesinde gerçekleşiyor. Zararlı etkiler DNA 
hasar mekanizmasını uyarıyor ve ilgili bölgedeki 

development of biomedical 
devices, works with industrial 
partners for the development 
of new medical technologies 
and is supported by the 
Ministry of Development. 
All of this is great news for 
multidisciplinary collaboration. 

Tell us a little more about your 
team and working routine. 

yk At Koç High School, I’m the 
first and only student working 
for the Science Olympiad, so 
I don’t have a team at school. 
But my biology teacher Elif 
Mollamehmetoğlu has been 
a great support. Actually, it 
would have been good to 
be part of a team, to study 
together, go to the training 
camps together and share 
experiences. The USA, China, 
and South Korea—the three 
most successful countries at 

the International Science Olympiad—all have large 
teams and big local tournaments. Many schools go  
out of their way to support the Science Olympiad.  
I hope that I will be successful this year and that this 
will motivate other students at Koç High School  
to participate. 

At the moment, I am reading a lot of new academic 
articles and books on molecular biology. I also like to 
read about cancer research, but because this year’s 
competition also includes neurobiology, that’s what 
I am focusing on. I read scientific articles published 
by the NCBI  [National Center for Biotechnology 
Information] as well as articles that our instructors 
from TÜBİTAK give us. Because I was a replacement 
member of last year’s national team, during the 
summer, I had the opportunity to work for 1.5 months 
at the lab of Professor Leyla Açık at Gazi University, 
who is also head of TÜBİTAK’s biology committee. 

ise We are a team of 14 researchers at KUTTAM’s 
Brain Cancer Research and Therapy Lab, and that’s 
without counting the clinicians. There are also 
graduate and doctoral students in our team. We are 
all working on different mechanisms involved in brain 
cancer: I am working on the DNA damage response 
pathways while other colleagues are working on 
invasion mechanism or on epigenetic factors. 

yk Which particular signaling pathways in 
glioblastoma are you working with?

ise During our research, we found that the DNA 
repair response pathway was involved in the drug 
and radiotherapy resistance of GBM cancer cells. You 
can see how this mechanism works whenever you 
are exposed to sunlight and then get a tan or sunburn 
with skin peeling off. The discarded skin cells are the 
result of one of the most important defense and repair 
mechanisms in our body, the DNA damage response 
mechanism. This pathway is triggered by harmful 
effects and either leads to the repair of the DNA 
damage or, if the damage is too great to be repaired, 
leads to apoptosis (programmed cell death). However, 
not only does this mechanism not work as it should 
in cancer tumors, but it also causes therapy to fail, 
because the drugs and radiation given to GBM patients 
trigger some genes involved in the gene response 
mechanism, which then causes resistance in the cancer 
cells. The question we asked ourselves was this: can 
we get the drugs to work if we inhibit the function 
of some of these genes involved in the DNA damage 
response pathway? In fact, we found in our research 
that when we inhibit a specific gene, the drugs do 
indeed kill the cancer cells. However, when the 
resistance mechanism is inhibited, the drugs kill not 
only cancer cells but also healthy cells. That’s why we 
need “smart” drugs that will be effective only on cancer 
cells. TRAIL, a protein we are currently working on, 
shows a lot of promise but is not yet ready for clinical 
trials. Its effectiveness has to be much increased, and 
that is what we are trying to help achieve. 

Sadece doğrudan  
tıp alanını ilgilendiren 
temel bilimlerle değil; 
mühendislik bölümleri 
ve sosyal bilimlerle de 
birlikte yürüttüğümüz 

ortak araştırma 
projelerimiz var. 

ilknur sur erdem  
We not only work closely 

with basic science 
disciplines that are directly 

related to medicine but 
also run joint research 

projects with colleagues 
from engineering and  

the social sciences. 
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bazı genler, zarar gören hücrelerin çoğalmasını 
engellemek için ya oluşan genetik hasarı onarıyor ya 
da hasar onarılmayacak kadar büyük ise zarar gören 
hücrenin apoptosise (programlı hücre ölümüne) 
uğramasına yol açıyor. Ne var ki, kanserli tümörlerde 
bu mekanizma doğru çalışmadığı gibi tedaviye de 
engel oluyor çünkü GBM hastalarına verilen kanser 
ilaçları ve radyasyon, DNA hasar mekanizmasındaki 
bazı genleri tetikleyerek kanserli hücrenin tedaviye 
direnç göstermesine yol açıyor. Bizim sorduğumuz 
soru şuydu: Acaba bu mekanizmadaki genler üzerine 
çalışır ve bazı genleri inhibe edip durdurabilirsek 
ilacın etkili olmasını sağlayabilir miyiz? Nitekim şu 
andaki çalışmalarımızda DNA hasar mekanizmasında 
rol oynayan bir geni durdurduğumuzda, gerçekten de 
ilacın kanserli hücreleri öldürebildiğini görüyoruz. 
Ancak sorun şu ki, hücrelerdeki direnç mekanizması 
önlendiğinde kanserli hücrelerle birlikte sağlıklı 
hücreler de ölüyor. Dolayısıyla sadece kanserli 
hücreler üzerinde etkili olacak “akıllı” ilaçların 
geliştirilmesi gerekiyor. Örneğin, şu anda üzerinde 
çalıştığımız, kısa adı TRAIL olan protein sadece 
kanserli hücrelere gidip onları öldürüyor ama 
klinikte uygulama aşamasına gelmedi henüz. Klinik 
uygulamasına geçilmesi için etkinliğinin artması 
gerekiyor. Biz de bunun için uğraşıyoruz.

Son olarak, üstünüze vazife edindiğiniz, idealinizde 
çözmek istediğiniz konu nedir?

ise Beyin kanserleri üzerinde doğru ve etkili tedavi 
yöntemini bulmak. En azından bunun alt yapısını 
sağlamak; çünkü böyle bir hedefin gerçekleşmesi en 
az 20 yılı sürecek, bunu biliyorum. İlaçlar bulunsa 
da bunların çok uzun deneme süreleri oluyor. Aziz 
Sancar gibi belki, topluma katkısı olan bir insan 
olmak en büyük hayalim. 

yk Henüz kesin konuşmak için erken bir yaştayım, 
ama bilim ve sanatın yeri çok ayrı benim için. İkisine 
de yapılan en ufak katkı bile uzun vadede çok daha 
büyük katkılara, keşiflere yol açabiliyor. Ben de bu 
zincirde yer alabilirsem, ne mutlu bana. ■ 

Finally, tell us what problems are you trying to solve, what 
is your ideal?

ise To find an effective treatment for brain cancer, 
that is, at least to contribute to the development of 
the necessary chemical agents, because I know that the 
development of the drug itself might take 20 years or 
more. Even if a new drug is developed, it will be years 
before the necessary clinical trials are concluded. My 
larger dream is to become a great scientist like Aziz 
Sancar. 

yk I am too young to say something definite, but 
science and art will always be central to my life. I 
believe that even a small contribution to either may 
lead to great discoveries and contributions. I would 
consider myself lucky to be involved somewhere along 
this line. ■

İlknur Sur Erdem
KUTTAM  
Doktora Sonrası Araştırmacısı

Dr. İlknur Sur Erdem lisans eğitimini Gazi 
Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini Yeditepe 
Üniversitesi’nde, doktora eğitimini ise Köln 
Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora çalışması kanser 
ve yaşla ilişkili hastalıklarda genetik istikrarsızlığın 
belirleyicileri olan Nesprin-1’in DNA tespit hasar 
yolundaki rolü üzerinedir. Bilim Akademisi Genç 
Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görüldü, TÜBİTAK 
Yurda Dönüş Araştırma Bursu ve Kariyer Geliştirme 
Burs programlarına hak kazandı. Çalışmalarının 
amacı, apoptotik direncin mekanizmalarını araştırma 
ve beyin kanserlerinin direncinin üstesinden gelmek 
için etkili terapötik stratejileri sağlamaktır. 2015 
yılından beri Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp 
Araştırma Merkezi’nde doktora sonrası araştırmacı 
olarak çalışıyor.

Yağmur Kahveci
Koç Özel Lisesi,  
12. Sınıf Öğrencisi

Yağmur Kahveci, 2000 
yılında Lüleburgaz’da doğdu. 
İlköğretiminin ilk beş yılını 
Lüleburgaz’da bir devlet 
okulunda, son üç yılını da 
tam burslu olarak Fatih 
Koleji’nde (eski Şimşek 
Koleji) tamamladı. TEOG 
sınavında derece alarak tam bursla girdiği Koç Özel 
Lisesi’nde yatılı lise eğitimine devam ediyor. Lise 
eğitimi boyunca Kız Futbol Takımı, MUN Kulübü, 
NASA proje yarışmaları, edebiyat ve bilim dergileri, 
dernek çalışmaları dâhil olmak üzere birçok farklı 
çalışma ve etkinlikte yer aldı. Resim yapıyor. 11. 
sınıfta TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları’na Biyoloji 
alanında katıldı ve halen devam ediyor. Kısa vadede 
Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda ülkemizi 
temsil etmek, uzun vadede ise dürüstlük ve adalet 
değerlerini bilfiil uygulayan bir bilim insanı  
olmak istiyor.

Yağmur Kahveci, bu söyleşinin yapıldığı tarihten sonra 
katıldığı TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları’nda 
Biyoloji dalında altın madalya kazanarak Uluslararası 
Bilim Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil etmeye hak 
kazandı.

İlknur Sur Erdem
KUTTAM  
Postdoctoral Researcher

Dr. İlknur Sur Erdem holds a bachelor’s degree from 
Gazi University and a master’s degree from Yeditepe 
University. She completed her doctoral studies at 
Cologne University. Her doctoral studies were focused 
on the role of Nesprin-1 in the DNA damage response 
pathway, which is a determinant of genetic instability 
in cancer and age-associated diseases. She is the 
recipient of several awards and fellowships including 
the Science Academy’s Young Scientist Award and 
the Turkish Scientific and Technological Research 
Council’s Repatriation and Career Development 
Fellowships. Dr. Sur Erdem’s postdoctoral research 
aims to explore the mechanisms of apoptotic 
resistance and provide effective therapeutic strategies 
in the treatment of brain cancers. She has been 
working as a postdoctoral researcher at KUTTAM, 
the Koç University Research Center for Translational 

Medicine, since 2015. 

Yağmur Kahveci
Koç High School,  
12th Grade Student

Yağmur Kahveci was born 
in 2000, in Lüleburgaz. 
She completed the first 
five years of her primary 
school education at a 
state school in Lüleburgaz 

and the final three years at Fatih Kolej (now Şimşek 
Kolej) as a scholarship student. Her top scores at the 
high-school entry exams (TEOG) earned her a full 
scholarship as a boarding student at Koç High School, 
where she is presently in her final year of study. At 
school, she has been an active member of the Girl’s 
Football Team, the MUN Club, worked on the NASA 
project competition, the school’s literature and science 
magazines, and participated in volunteer projects. She 
also likes to paint. In 11th grade, Yağmur participated 
in TÜBİTAK’s Science Olympiad  Biology Tournament, 
for which she continues to work. Her short-term goal 
is to participate in the International Science Olympiad, 
representing Turkey. In the long term, she wants to be 
a scientist actively implementing the values of fairness 
and justice.

After this interview, Yağmur Kahveci received a gold medal 
in the Biology category of the TÜBİTAK National Science 
Olympiad and will be representing our country at the 
International Science Olympiad.
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Koç University Hospital

Dünyanın öncü pediyatrik cerrahlarından biri 
olan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu liderliğinde 
kurulan Organ Nakli Merkezi, Koç Üniversitesi 
Hastanesi’nde hizmete girdi. Oluşturulan ekipte, 
Böbrek ve Pankreas Nakli Merkezi Sorumlusu 
Prof. Dr. Burak Koçak ve Karaciğer Nakli Merkezi 
Sorumlusu Doç. Dr. Turan Kanmaz bulunuyor. 
Merkez, tecrübeli ekibin yanı sıra sektördeki son 
teknolojik gelişmeler doğrultusunda yüksek kalitede 
donatılan alt yapısı ve uygulanan modern cerrahi 
tekniklerle başarılı operasyonlara imza atıyor. 
Karaciğer, böbrek ve pankreas nakillerinin bir arada 
yapılabildiği nadir merkezlerden biri olan Koç 
Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde, 
çocuklara ayrı ayrı ya da eş zamanlı olarak böbrek ve 
karaciğer nakilleri yapılabiliyor. Bunların arasında 
dünyada çok nadiren yapılan hemofili hastasına 
karaciğer nakli de yer alıyor. ■ 
 

Koç Üniversitesi 
Hastanesi’nde 
Organ Nakli 
Merkezi Açıldı
Organ Transplantation Center
Opens at the 
Koç University
Hospital

The Organ Transplantation Center at the Koç  
University Hospital was recently launched under the 
directorship of Prof. Münci Kalayoğlu, MD, who is 
regarded as one of the world’s foremost paediatric 
surgeons. The team also includes Prof. Burak Koçak, 
MD, head of the Kidney and Pancreas Transplantation 
Unit, and Assoc. Prof. Turan Kanmaz, MD, head of 
the Liver Transplantation Unit. In addition to this 
accomplished team, the Transplantation Center has 
state-of-the-art infrastructure and employs surgical 
techniques in line with the latest developments 
in the field. The Koç University Hospital Organ 
Transplantation Center is one of the few centers 
in the world, where simultaneous liver, kidney, and 
pancreas transplants as well as combined kidney-
liver transplants in children can be performed. These 
and other challenging transplantations, such as liver 
transplants in hemophilic patients, can be carried out  
in only a handful of hospitals worldwide. ■ 

Koç Üniversitesi Hastanesi
Koç University Hospital

2014 yılında açılan Koç Üniversitesi Hastanesi, bir eğitim 
ve araştırma hastanesidir. 214.000 m2’lik kullanım alanında 
genel, çocuk ve onkoloji hastane grupları; 261 hasta 
odası, 128 poliklinik muayene odası ve 12 ameliyathane 
bulunuyor. Aynı zamanda kampüste Koç Üniversitesi 
Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi, İleri Düzey 
Girişimsel Tıp Eğitimi ve Simülasyon Merkezi binaları  
ile sosyal alanlar yer alıyor. ■

Opened in 2014, Koç University Hospital is a teaching and research hospital. The hospital occupies a total area 
of 214,000 m2 and includes general, pediatric and oncology hospital groups as well as 261 patient rooms, 128 outpatient rooms 
and 12 operating rooms. The Health Sciences Campus also includes Koç University School of Medicine, the School of Nursing, 
the RMK AIMES (Rahmi M. Koç Academy of Interventional Medicine, Education & Simulation), and social areas. ■

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

koç üni
.
versi

.
tesi

.
 tıp fakültesi

.
 dekanı  

dean, koç unIversIty school of medIcIne
Prof. Dr. Şükrü Dilege, MD

Davutpaşa Caddesi, No.4, 34011 Topkapı - İstanbul t 0850 250 82 50 kuh.ku.edu.tr

Bi̇r Bakışta
At a Glance
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KISA HABERLER
NEWS IN BRIEF

ERİŞKİN DOĞUMSAL  
KALP HASTALIKLARI MERKEZİ  
Bu yıl hizmete açılan Koç Üniversitesi 
Hastanesi Erişkin Doğumsal Kalp 
Hastalıkları Merkezi, doğumsal kalp 
hastalığının komplikasyonlarını 
önlemek amacıyla kapsamlı bir bakım 
ve tedavi programı sunuyor. Hayat 
boyu uzman bakım ve takip gerektiren 
erişkin doğumsal kalp hastalığı, 
özellikle çocukluktan yetişkinliğe 
geçiş döneminde kritiktir ve dikkatli 
bir şekilde programlanmalıdır. 
Merkezde bu hastaları bütünsel 
olarak değerlendirip bakım sürecini 
doğru yönlendiren uzman ekipte 
çocuk ve yetişkin kardiyologları, 
kardiyak cerrahlar, radyologlar, kadın 
hastalıkları ve doğum uzmanları, 
genetikçiler, psikiyatristler ve uzman 
hemşireler bulunuyor. ■

SUALTI HEKİMLİĞİ VE
HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ MERKEZİ
Koç Üniversitesi Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik 
Oksijen Tedavi Merkezi, Türkiye’de tek kişilik kabinlerde 
hizmet veren ilk merkez olarak hizmete girdi. Hiperbarik 
oksijen tedavisi; dokularda oksijenlenmenin azalması 
veya tamamen ortadan kalkmasıyla oluşan iyileşmeyen 
yaralar, diyabetik ayak enfeksiyonları, yetersiz beslenmeye 
bağlı kemik dokunun ölümü olarak bilinen avasküler 
nekroz, kemik enfeksiyonları, cilt ve cilt altı yanıklarıyla 
birlikte ani işitme ve görme kaybı yaşayanlara uygulanıyor. 
Tek kişilik basınç odaları, enfeksiyonu olan hastalarda 
izolasyon imkânı sağlayarak hastanın iyileşme sürecini 
hızlandırıyor ve yaşam kalitesini artırıyor. ■

UNDERSEA AND HYPERBARIC OXYGEN THERAPY CENTER 
An Undersea and Hyperbaric Oxygen Therapy Center was 
inaugurated at the Koç University hospital. The center is 
the first monoplace hyberbaric chamber in Turkey that 
provides treatment for individual patients. Hyperbaric 
oxygen therapy is applied for non-healing wounds caused by 
insufficient oxygenation of tissue, diabetic foot infections, 
avascular necrosis (AVN) caused by death of bone tissue due 
to interruption of the blood supply, bone infections, skin 
burns and burns of subcutaneous tissue, as well as for the 
treatment of a sudden loss of vision or hearing. Monoplace 
hyperbaric chambers provide the necessary isolation of 
patients with infections and accelerate their healing process 
and subsequently increase their quality of life. ■

KOLOREKTAL KANSERLERE AMELİYATSIZ TEDAVİ
Koç Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji 
bölümünde, “kapalı yöntem” olarak bilinen Endoskopik 
Submukozal Diseksiyon (ESD) yöntemiyle endoskopinin 
ulaşabildiği yerlerdeki kolorektal tümörler başarıyla çıkarılıyor. 
ESD yöntemi geleneksel cerrahi girişimlere göre hem daha az 
risk taşıyor hem de hastanın daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. 2017 
Haziran’ında Koç Üniversitesi Hastanesi’nde göreve başlayan 
İleri Düzey Girişimsel Gastroenteroloji Merkezi Direktörü 
Doç. Dr. Fatih Aslan’ın önderliğinde bugüne dek yaklaşık 7.000 
işlem başarıyla gerçekleştirildi. Dr. Fatih Aslan kendi geliştirdiği 
endoskopik teknikle Amerikan Gastrointestinal Endoskopi 
Derneği (ASGE) Dünya Endoskopi Birincisi oldu.  ■

NON-SURGICAL TREATMENT OF COLORECTAL CANCER
The Koç University Hospital’s Gastroenterology and Hepatology 
Department has been successfully performing minimally invasive 
treatment of colorectal cancer using Endoscopic Submucosal 
Dissection (ESD). This technique carries fewer risks than traditional 
surgery and leads to comparatively faster recovery. The hospital’s 
Advanced Interventional Gastroenterology Center, where close  
to 7,000 ESD operations have been performed successfully so far,  
has been headed by Assoc. Prof. Fatih Aslan, MD, since June 2017.  
Dr. Aslan received the World Endoscopy Award from the American 
Society of Gastrointestinal Endoscopy for an endoscopic technique 
that he developed. ■ADULT CONGENITAL  

HEART DISEASE CENTER
The Koç University Hospital Adult 
Congenital Heart Disease Center, 
which opened this year, offers 
comprehensive care and treatment to 
prevent complications of congenital 
heart disease. Congenital heart disease 
requires ongoing specialist care and 
monitoring and is especially critical 
during transition into adulthood, 
where the transition process needs to 
be very carefully monitored. The team 
of specialists at the Congenital Heart 
Disease Center provides a holistic 
evaluation of each patient and includes 
pediatric and adult cardiologists, 
cardiac surgeons, radiologists, 
gynecologists and obstetricians, 
geneticists, psychiatrists and specialist 
nurses. ■



h e a lt h c a r es a ğ l ı k

Sitapatoloji Toplantısı  
Cytopathology Meeting 

Travma Toplantısı 
Trauma Meeting 

Travma Toplantısı 
Trauma Meeting

Cilt ve Yara Bakım Günleri Sempozyumu  
Skin & Wound Care Days Symposium

Burun Okulu  
Nose School

Hemşirelik Fakültesi Öğrenci Etkinliği  
Nursing Students’ Event  

Araştırma Günleri  
Research Days

Travma Toplantısı  
Trauma Meeting 
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TIBBİ KONFERANSLAR VE ETKİNLİKLER  2018
MEDICAL CONFERENCES AND EVENTS 

Mide Kanseri Tedavisinde Istanbul 
Grubu Konsensus Toplantısı  
Istanbul Group Consensus Meeting on 
Gastric Cancer Treatment 

 

Medikal Onkoloji / Yılbaşı Etkinliği  
Medical Oncology / New Year Event

Travma Toplantısı 
Trauma Meeting

 
Osteotomi Toplantısı  
Osteotomy Meeting 
 

 

Ocak January

Şubat February

Mart March

Nisan April

 
Patoloji Konferansı 
Pathology Conference 

Istanbul Spine Masters 
Istanbul Spine Masters

Travma Toplantısı 
Trauma Meeting

Kadavra Uzmanlık Sınıfı Programı 
Cadaver Masterclass Program 
 

 

Mayıs May

Sürekli Glikoz Izleminin (CGM) Etkin 
Kullanımı 
Effective Use of Continuous Glucose 
Monitoring (CGM)

Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları 
Sempozyumu 
Adult Congenital Heart Diseases 
Symposium 

KoçBat CRISPR Sempozyumu 
KoçBat CRISPR Symposium

Ağır Astım Sempozyumu 
Severe Asthma Symposium

Avrupa Board Sınavı 
European Board Exam

Travma Toplantısı 
Trauma Meeting

Dermatoloji Toplantısı  
Dermatology Meeting 
 

 

Mayıs May

Haziran June
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Kolorektal Kanserde Yeni Ufuklar 
New Approaches to Colorectal Cancer

Metabolik Kemik Hastalıkları Toplantısı 
Metabolic Bone Diseases Meeting

2. Multiparametrik Prostat MR 
Görüntüleme (mp-MRG) ve Prostat MR – 
Füzyon Biyopsi Kursu 
2nd Multi-parametric (mp) MRI of the 
Prostate and Prostate MRI – Fusion Biopsy 
Course

Travma Toplantısı  
Trauma Meeting

Istanbul Dermatoloji Derneği Toplantısı  
Istanbul Dermatology Association Meeting 
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Uzman Görüşler: Travma ve  
Afet Toplantısı  
Expert Perspectives: Trauma and  
Disaster Meeting

Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları 
Sempozyumu 
Adult Congenital Heart Diseases 
Symposium 
 

Yoğun Bakımda Invaziv Fungal 
Enfeksiyonlar Toplantısı 
Invasive Fungal Infections in ICU Meeting

Istanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu 
Istanbul Interventional Cardiology  
Training Program

Travma Toplantısı  
Trauma Meeting

Inovatif Tiroid Cerrahisi Günleri 
Innovative Thyroid Surgery Days 
 
 

 
 

 
Tip 1 Diyabetliler ve Aileleri Için Eğitim 
Programı – Teknolojinin Etkin Kullanımı 
ve Karbonhidrat Sayımı 
Training Program for Type 1 Diabetics 
and Their Families – Effective Use of 
Technology and Carbohydrate Counting 

 

 
 
 
 

TIBBİ KONFERANSLAR VE ETKİNLİKLER  2018
MEDICAL CONFERENCES AND EVENTS  

Eylül September

Ekim October

Kasım November
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VKV Amerikan Hastanesi pek yakında güvenilir hasta bakım 
ve tedavi hizmetlerini ilk kez İstanbul dışına taşıyarak 
Bodrumlularla buluşturacak. 1997 yılında kurulan ve 
hem Bodrumluların hem de Bodrum’a tatile gelenlerin 
tedavi oldukları Özel Bodrum Hastanesi, Vehbi Koç Vakfı 
tarafından satın alındı. Amerikan Hastanesi’nin vizyonu 
ve kalite standartları ışığında iyileştirme ve yenileme 
çalışmalarına Mart 2018’de başlandı. 

53 yatak kapasiteli olacak hastanede İç Hastalıkları, Ortopedi 
ve Travmatoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, 
Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üroloji, Kardiyoloji, Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları, Göz Sağlığı ve Hastalıkları, Nöroloji, 
KBB Hastalıkları branşlarında ileri teknoloji tanı ve 
laboratuvar hizmetlerinin de desteğiyle 24 hekim görev 
alacak. Bazı branşlarda ayakta tedavi hizmetlerine başlayan 
Bodrum Amerikan Hastanesi’nin yenileme çalışmalarının 
2019 yılı içerisinde tamamlanması öngörülüyor. 

Bodrum Amerikan Hastanesi’nin inşaat çalışmaları sırasında 
Geç Roma Dönemi’ne ait bazı arkeolojik kalıntılar da 
bulundu. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü 
tarafından yürütülen kazılarda ortaya çıkan MÖ 4. yüzyıl ile 
MS 5.-6. yüzyıla ait bu eserlerin hastane içinde açılacak müze 
bölümünde sergilenmesi planlanıyor. ■

Expanding for the first time beyond Istanbul, the VKV 
American Hospital will soon offer its high-quality and well-
trusted medical services to the residents and visitors of 
Bodrum. The Vehbi Koç Foundation acquired the Private 
Bodrum Hospital, which was first founded in 1997, and began 
a full-scale renovation of the building and its facilities in line 
with the vision and quality standards of the VKV American 
Hospital, in March 2018.

The Bodrum American Hospital will have 53 patient rooms, 
and its 24 physicians will provide patient care across a wide 
range of services, including Internal Medicine, Orthopedics 
and Traumatology, Brain and Vascular Surgery, Thoracic 
Medicine, Obstetrics and Gynecology, Urology, Cardiology, 
Pediatrics, Ophthalmology, Neurology, and ENT, with the 
support of latest technology imaging and laboratory facilities. 
The Bodrum American Hospital is already providing some 
outpatient services, but its full renovation is slated for 
completion in 2019. 

Construction work at the hospital site unearthed some 
archaeological remains from the late Roman period, which 
are now being excavated by the Directorate of the Bodrum 
Underwater Archaeological Museum. The finds date from the 
4th century BC to the 5th-6th century AD, and plans are to 
exhibit them in a museum inside the new hospital building. ■

VKV Amerikan Hastanesi 
VKV American Hospital 

Amerikan Hastanesi 
Bodrum’da!

The American Hospital 
Opens in Bodrum!
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DOĞUMHANE VE YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ YENİLENDİ 
Doğum servisiyle de Türkiye’de öncü konumda olan VKV Amerikan Hastanesi’nin Doğum 
Katı ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 2018 yılında baştan aşağı yenilendi. Doğum sürecini 
kolaylaştıran ergonomik özel doğum yataklarıyla doğumhane konforu artırıldı. 5 suit oda ve 
suite çevrilebilen 7 geniş odaya ek olarak, yenilenen 14 oda hizmete girdi. Yenidoğan Yoğun 
Bakım Ünitesi renovasyonu kapsamında ise 9 yenidoğan yoğun bakım ünitesi, emzirme odası, 
işlem odası ve mama hazırlama odası Kuzey Amerika standartlarında yenilendi. Ayrıca ailelerin 
yeni doğan bebeklerini gözlemleyebileceği geniş pencereli gözlem odası hizmete girdi.  ■

DELIVERY CENTER AND NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT RENOVATED 
The VKV American Hospital, which has been in the forefront of medical practice in Turkey also 
regarding mother and newborn care, has undertaken a large-scale renovation of its Delivery Ward 
and Neonatal Intensive Care Unit in 2018. The Delivery Center was refurbished and new ergonomic 
birthing beds were installed to ease labor and delivery. The renovated Delivery Center now has  
5 suites, 7 large rooms that can be converted into suites, and 14 normal-size rooms. Renovation 
work of the neonatal intensive care unit was carried out according to North American hospital 
standards and included the installation of 9 new neonatal intensive care units as well as the 
renovation of the breastfeeding room, procedure room, formula kitchen. A large observation 
window was also installed to allow family members to watch their newborns in NICU care.  ■

KOÇ HEALTHCARE MOBİL UYGULAMASI 
Koç Healthcare mobil uygulamasıyla 
hastalar radyoloji, patoloji ve laboratuvar 
sonuçlarına ve tıbbi arşivlerine dilediği 
zaman ulaşabiliyor, sonuçları çıkar çıkmaz 
anlık bildirimle haberdar olabiliyor, tüm 
ameliyat raporlarına ulaşabiliyor, sağlık 
personeliyle mesajlaşabiliyor, çağrı merkezine 
bağlanabiliyor. Koç Healthcare mobil 
uygulaması aynı zamanda Koç Grubu şirketleri 
arasında düzenlenen En Başarılı Koçlular 
yarışmasında 30 proje arasından Dijitalleşenler 
kategorisinde ödül kazandı. ■

KOÇ HEALTHCARE MOBILE APPLICATION 
The newly-introduced Koç Healthcare mobile 
application allows patients to message healthcare 
personnel and connect to the call center as well as 
directly access their medical imaging, pathology 
and laboratory test results, and post-operative 
reports as soon as they become available. The 
application also won a prize in the Digitalization 
category among 30 entries to the Most Successful 
Koç Group Employee competition. ■

BÜTÜNSEL SAĞLIK İÇİN CODE LOTUS
Geçen yıl “İyileştir Kendini” mottosuyla 
hastaların yanı sıra çalışanların  
fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlıklarına 
katkıda bulunacak nitelikteki bütünsel 
yaklaşımları benimseyen Code Lotus 
programı başarıyla devam etti. Homeopati, 
biofeedback, müzik terapisi, dans terapisi, 
sanat terapisi, ayurvedik danışmanlık, 
akupunktur, yoga ve meditasyon gibi 
alternatif terapiler sunan Code Lotus, 
bu yıl dünyaca ünlü konuşmacılara ev 
sahipliği yaptı: 23 Haziran’da Mindsight 
Enstitüsü Başkanı Nöropsikiyatrist Prof. 
Dr. Daniel J. Siegel “Farkındalığın Bilimi”ni 
anlattı. 19 Eylül’de ise Dr. Gabor Maté, 
“Vücudunuz Hayır Diyorsa: Zihin/Beden 
Birliği ve Stres-Hastalık Bağlantısı” adlı  
bir konuşma yaptı. ■

CODE LOTUS FOR HOLISTIC WELL-BEING
The Code Lotus program, which was first launched last year to bring an holistic approach to the 
physical, mental, and psychological wellbeing of patients and staff, continued also this year under the 
motto “Heal Yourself”. Including alternative treatments such as homeopathy, biofeed-back, musical 
therapy, dance therapy, art therapy, Ayurvedic consultancy, acupuncture, yoga, and meditation, the 
Code Lotus program also hosted two events by world-renowned speakers: On June 23, director of the 
Mindsight Institute, neuropsychiatrist Dr. Daniel J. Siegel presented on “The Science of Mindfulness”, 
and on September 19, Dr. Gabor Maté delivered a talk titled “When the Body Says No: Mind/Body 
Union and Stress-Disease Connection”. ■

VKV Amerikan Hastanesi
VKV American Hospital

1920 yılında Konstantinopolis Amerikan Hastanesi olarak 
kuruldu; 1995 yılından bu yana Vehbi Koç Vakfı bünyesinde, 
kâr amacı gütmeyen özel hastane statüsünde hizmet 
veriyor. 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, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi’nin 
tüm giderlerini karşılayarak ülkemiz sağlık sektörünün 
gelişmesinde de kilit rol oynuyor. ■

The hospital was first founded in 1920 as the Constantinopolis 
American Hospital and was acquired in 1995 by the Vehbi Koç 
Foundation to serve as a non-profit private hospital. It has  
220 patient beds, 41 ICUs, 31 outpatient beds and 12 operation 
rooms. The VKV American Hospital has always aimed to 
provide the highest international standards with its health care 
personnel, medical technologies and administrative systems. It 
has also been playing a key role in the development of Turkey’s 
healthcare system, a support that includes the funding of the 
Koç University School of Medicine and the Koç University 
Hospital. ■

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

Bi̇r Bakışta
At a Glance
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ULUSLARARASI HASTA PROGRAMI  
İstanbul’da en çok uluslararası hastaya hizmet veren sağlık kuruluşları arasında yer alan 
VKV Amerikan Hastanesi; tedavi ve bakımdaki yüksek hizmet kalitesi, kurumsal yaklaşımı, 
standardizasyon ve dijital programların desteğiyle 2018’de uluslararası hasta sayısını artırmayı 
sürdürdü. Ağırlıklı olarak Onkoloji, Kompleks Cerrahi Vakalar, Estetik Cerrahi, Kozmetik 
Dermatoloji, Çocuk Hastalıkları, Beyin Cerrahisi, Ortopedi ve Kardiyoloji Bölümlerinin 
hizmetlerinden faydalanan uluslararası hastalar toplam vaka sayısının %15’ine ulaştı. ■

INTERNATIONAL PATIENT PROGRAM
The VKV American Hospital is one of Istanbul’s most highly preferred hospitals for international 
patients, who appreciate the quality of its patient treatment and care as well as its corporate 
stance, standardized practices, and digital support. International patients, whose number has 
continued to grow in 2018, now constitute about 15 percent of all patients at the VKV American 
Hospital, primarily across the Departments of Oncology, Complex Surgery, Aesthetic Surgery, 
Cosmetic Dermatology, Pediatrics, Neurosurgery, Orthopedics, and Cardiology. ■

SUPPORT FOR THE ARTS AND SPORTS
This year, the VKV American Hospital provided 
sponsorship support to two projects: It 
participated with an interactive stand at the 
Contemporary Istanbul art fair, held on September 
20-23, 2018, where it offered a digital design 
installation. The project was also awarded first 
prize at the Mediacat Felis Awards in the Guerilla 
Projects in Healthcare Communications field. 

In sports, the VKV American Hospital has become 
the title sponsor of The Bodrum Cup for a period 
of three years. The event, which is regarded as the 
Mediterranean’s biggest marine festival, celebrated 
its 30th anniversary this year and will be titled 
American Hospital The Bodrum Cup for the next 
three years. Almost two hundred sailing teams 
participated in various categories across five races 
between September 23 and 27, 2018. ■

SANATA VE SPORA DESTEK
Kültür, sanat ve spor faaliyetlerine de katkı sağlayan VKV 
Amerikan Hastanesi, bu yıl iki farklı alana sponsorluk 
desteği verdi. 20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul 
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen 
Contemporary İstanbul çağdaş sanat fuarının sponsorları 
arasında yer alan VKV Amerikan Hastanesi, fuarda dijital 
tasarım enstalasyonu içeren interaktif bir stant hazırladı. 
Proje, Mediacat Felis Ödülleri’nde Sağlık İletişimi Bölümü 
Gerilla Projesi kategorisinde birincilik kazandı. 

Spor alanında ise VKV Amerikan Hastanesi 2018 
yılından itibaren üç yıl boyunca The Bodrum Cup’ın 
isim sponsorluğunu üstlendi. Bu yıl 30. yıl dönümünü 
kutlayan ve Akdeniz’in en büyük deniz festivallerinden 
biri olan organizasyon, üç yıl boyunca American Hospital 
The Bodrum Cup adıyla gerçekleşecek. 23-27 Ekim 2018 
tarihleri arasında gerçekleşen beş etaplı yelken yarışlarına 
çeşitli kategorilerde iki yüze yakın takım katıldı. ■

KADIN SAĞLIĞINDA SERVICE LINE 
VKV Amerikan Hastanesi’nde başlatılan hasta 
merkezli Service Line yönetim sistemi sayesinde, 
hastaların, bütünsel hizmet yaklaşımıyla 
hastaneye girişlerinden çıkışlarına kadar 
takip edilerek rahat ve akıcı bir hizmet alması 
sağlanıyor. 2018’de Kadın Sağlığı alanında 
hizmete giren Service Line, Sindirim Sistemi 
Sağlığı ve Kalp ve Damar Sağlığı alanlarında da 
hastaların hizmetine sunuluyor. ■

WOMEN’S HEALTH SERVICE LINE 
The service line management system 
introduced at the VKV American Hospital 
is a patient-centric system that allows for a 
smooth and seamless service across several 
different departments. The Women’s 
Health service line was introduced in 2018, 
following the hospital’s Digestive Health 
service line, and the Cardiac and Pulmonary 
Health service line. ■
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TIBBİ KONFERANSLAR VE ETKİNLİKLER
MEDICAL CONFERENCES AND EVENTS 

2018

Psikanaliz Derneği 
Konferansı  
Psychoanalysis Association 
Conference

32. Koç Tıp Bayramı  
32nd Koç Medicine Day  

Rinoplasti Çalıştayı 
Rhinoplasty Workshop 

Mart March

Nisan April

Burun Estetiği Cerrahisi - 
Canlı Ameliyat   
Aesthetic Surgery of the 
Nose - Live Surgery 

Hemşirelik Sempozyumu 
ve Gecesi 
Nursing Symposium and 
Gala 

Mayıs May

Mentor XFactor 
Sempozyumu, Meme 
Cerrahisi Canlı Ameliyat  
Mentor XFactor Symposium, 
Live Breast Surgery 

Teoman Doğan  
Rinoplasti Kursu  
Teoman Doğan  
Rhinoplasty Course

Eylül September

Ekim October

PAZARTESİ KONFERANSLARI
MONDAY CONFERENCES
2018

Uzun yıllardır VKV Amerikan 
Hastanesi bünyesinde tıpla ilgili 
geniş bir yelpazede düzenlenen 
haftalık Pazartesi Konferansları, 
kurum içinden ve dışından tüm 
sağlık personeline ve konuya ilgi 
duyanlara açıktır. Konferanslar 
amerikanhastanesi.org adresinden 
takip edilebilir. ■

The Monday Conferences have been 
held at the VKV American Hospital 
for many years on a wide range of 
health-related topics and are open to 
all health care personnel from within 
and outside the Hospital as well as to 
all interested laymen. Information is 
available at amerikanhastanesi.org. ■

 
 
Kulak Cerrahisi: Dünü, Bugünü 
ve Yarını 
Ear Surgery: Past, Present, and 
Future

Kadınlarda Kalp Hastalıkları 
Erkeklerle Aynı mıdır? 
Is Cardiac Disease Among Women 
the Same as Among Men? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dijital Çağda Diyabet 
Diabetes in the Digital Age 
 
 

Ocak January

Kalça ve Diz Protezi 
Uygulamalarında Yenilikler  
Innovative Applications in Hip 
and Knee Prosthetics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jüvenil Behçet Hastalığında Seyir  
The Course of the Juvenile 
Behçet’s Disease

Ürtikerin Değişik Yüzleri 
The Changing Faces of Urticaria

 

Şubat February

Parkinsonizm ile Gelen 
Hastalıklarda Ayırıcı Tanı 
Discerning Diagnosis of Diseases 
That Accompany Parkinsonism

Kozmetik Boy Uzatma  
Cosmetic Body Lengthening

Gastroenterolojik Tanı ve 
Tedavide Endosonografi (EUS)  
Endosonography (EUS) in 
Gastroenterological Diagnosis 
and Treatment 

Hiperbarik Oksijen Tedavisi: 
Doğru Hastada ve Doğru 
Zamanda...  
Hyperbaric Oxygen Treatment: 
With the Right Patient and at the 
Right Time…

Tıp ve Sanat Nerede Buluşur?  
Where Do Medicine and Art Meet?

Epilepsi Tedavisinde Son 
Gelişmeler  
Latest Developments in the 
Treatment of Epilepsy

Atlantik’in Öbür Kıyısında Tıp 
Medicine on the Other Side of the 
Atlantic 
 

Mart March

Nisan April

Yaratıcı Yıkım: Tıpta Yapay Zekâ 
Creative Destruction: Artificial 
Intelligence in Medicine

Roma’dan Istanbul’a Kalp 
Yolculuğu  
A Heart Journey from Rome to 
Istanbul 

 
Türkiye’de Yoğun Bakım 
Yolculuğu  
Intensive Care Journey in Turkey

Tıbbi Kadro Toplantısı 
Medical Team Meeting 

Organ Naklinin Dünü, Bugünü, 
Yarını  
The Past, Present, and Future in 
Organ Transplants 
 

 
 
Translasyonel Nükleer-Onkoloji: 
Yeni Moleküller  
Translational Nuclear Oncology: 
New Molecules

Uyku ve Ötesi  
Sleep and Beyond 
 

Mayıs May

Ekim October

Tütün ve Insan Sağlığı 
Tobacco and Human Health 
 
 
Böbrek Nakli: Tek Böbrekle Bir 
Ömür Mümkün mü?  
Kidney Transplant: Living With 
Only One Kidney?

Atatürk’ün Izinde, Cumhuriyet 
Yolunda  
In the Footsteps of Atatürk, On 
the Path of the Republic

Meme Kanserinde Güncel 
Yaklaşımlar  
Current Approaches to Breast 
Cancer

Farklı Bir Türle Takım Çalışması 
ve Iletişim ile Pet Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
Teamwork and Communication 
with a Different Species in 
Pet Physical Treatment and 
Rehabilitation

Kasım November
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23 Şubat February   
28 Nisan April 2018 

Eğik
Oblique 

Pavlos Nikolakopoulos’un sergisi, 
sanatçının, 2001 yılında zorunlu 
askerlik hizmetini vicdanen 
reddetmesi sonucu otomatik olarak 
uygulanan bir devlet prosedürüyle 
gönderildiği akıl hastanesinde 
geçirdiği 17 günden ilham aldı. 
Devlet mekanizması, otorite ve 
iktidarın; hastalık-sağlık, akıllılık-
delilik üzerinden insan bedenine 
uyguladığı tahakkümü sorgulayan 
“Eğik”, denge konusunu odağına  
aldı. ■

The exhibition by artist Pavlos 
Nikolakopoulos was inspired by 
17 days that he spent at a mental 
hospital, where he had been sent as 
part of a routine official procedure 
for conscientious objectors, following 
his refusal to do his military service 
in 2001. Oblique examines the 
domination by state mechanisms, 
authority, and power over the human 
body through illness and wellness, 
sanity and insanity. ■
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13 Eylül September  
10 Kasım November 2018 

Değil, Orada Değil
Not, There Not 

Kadir Has Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin görsel, görsel-işitsel ve zaman tabanlı 
işlerinden oluşan sergide görüntü ile düşüncenin temsili arasındaki ilişki teknolojik bir perspektifle üretildi. 
Sergiye ait işler düşünce ve görüntü arasındaki ilişkinin her an kopabilir olduğunu, teknolojik imkânların biçime 
ve içeriğe sunduğu katkılar eşliğinde hissettirmeyi amaçladı. ■

This exhibition by students at the Kadir Has University’s Department of Visual Communication Design was 
comprised of visual, audio-visual and time-based works that focused on the relationship between image and the 
representation of thought. The exhibition attempted to show, with the help of technological interventions in both 
contents and form, that the connection could be severed at any time. ■

1 Aralık December 2018   
2 Şubat February 2019 

Pozitif Alan
Positive Space

Alper Turan’ın küratörlüğünde düzenlenen 
sergi; video, yağlı boya, kolaj, heykel, 
yerleştirme ve fotoğraf gibi farklı medyaları 
kullanan sanatçıların işlerini birbirleriyle 
temas ettirerek, bir “anlamlar epidemiği” 
olan HIV/AIDS’i deşifre etmeyi amaçladı. 
“Pozitif Alan”; kaydeden, ayrıştıran, 
kabul eden, reddeden, bulaşan ve yayılan 
öznel bedenlerin karşısında ideolojik ve 
medikal bedenin yanı sıra, görünürlük ve 
damgalanma, kurban ve suçlu halleri, haz 
ve hastalık gibi HIV/AIDS’le doğrudan 
ilişkilenen konuları da tartışmaya açarak 
sanatseverlerle buluştu. ■

Curated by Alper Turan, the exhibition 
attempted to decipher the “epidemic of 
meaning” of HIV/AIDS by connecting the 
works by various artists consisting of video 
films, oil paintings, collages, sculptures, 
installations, and photography. Positive Space 
is an artistic discussion of the ideological and 
medical body as opposed to the subjective 
body that records, dissects, accepts, denies, 
meets, and spreads. It also touches upon 
topics that directly relate to HIV/AIDS, such as 
visibility and stigma, victimization and crime, 
pleasure and sickness. ■

Türkiye’nin ilk hastane içi sanat 
galerisi VKV Amerikan Hastanesi 
Operation Room Sanat Galerisi, 
2018’de üç yeni sergi düzenledi. ■

The Operation Room at the VKV 
American Hospital is the first art gallery 
at a hospital in Turkey. Three exhibitions 
were staged at the gallery in 2018. ■

OPERATION ROOM SANAT GALERİSİ
“OPERATION ROOM” ART EXHIBITIONS



h e a lt h c a r es a ğ l ı k medamerikan tıp merkezi | medamerIcan ambulatory care center  | 8786 | vkv amerikan hastanesi | vkv amerIcan hospItalMedAmerikan Tıp Merkezi 
MedAmerican 
Ambulatory Care Center 

MedAmerikan Tıp Merkezi, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda 20 yıldır 
verdiği güvenilir ve kaliteli sağlık hizmetlerine bir yenisini ekledi. Bu 
yıldan itibaren tüp bebek alanında da hizmet vermeye başlayarak sağlık 
ve klinik hizmetlerini daha da genişletti. Merkez, tecrübeli kadrosu ve 
Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları kalitesinin birleşmesiyle tüp bebekte 
kanıta dayalı tedavi seçenekleri konusunda yeni bir referans noktası 
olmayı hedefliyor. Tüp bebek tedavisi alanında öncü bir isim olan Prof. 
Dr. Teksen Çamlıbel’in liderliğinde hizmete giren merkez, teknoloji 
ve kaliteyi bir araya getiriyor. Yılda 1.500 ila 2.000 arası aileye tedavi 
yapılması planlanan merkezde, yedi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 
üç embriyolog, bir üroloji uzmanı, altı hemşire ve yardımcı personel 
hizmet veriyor. ■

The MedAmerican Ambulatory Care Center, which has been providing 
high-quality, trustworthy healthcare for residents living on Istanbul’s 
Anatolian side, has added IVF services to its broad range of healthcare and 
clinical services as of this year. Combining its experienced clinical team 
with the Vehbi Koç Foundation Healthcare Institutions’ service quality, the 
MedAmerican IVF Center plans to become a reference point for various 
evidence-based therapy alternatives in IVF. The IVF Center, which offers 
latest-technology facilities together with high service quality, is headed by 
Prof. Teksen Çamlıbel, MD, a well-recognized specialist in the field. The 
IVF Center plans to provide fertility treatment to 1,500-2,000 couples per 
year and includes seven obstetrician-gynecologists, three embryologists, 
one urologist, as well as six nurses and healthcare staff. ■

MedAmerikan’da 
Yeni Tüp Bebek Merkezi 
Hizmette
MedAmerican Launches
New IVF Center
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MedAmerikan  
Tıp Merkezi
MedAmerican  
Ambulatory Care Center
1997’den bu yana Amerikan 
Hastanesi bünyesinde, İstanbul’un 
Anadolu yakasında tıbbın birçok 
uzmanlık dalında faaliyet gösteren 
MedAmerikan Tıp Merkezi, uzman 
doktorları ve deneyimli destek 
personeliyle uluslararası standartta 
hizmetler sunuyor. MedAmerikan 
Tıp Merkezi’nde 32 muayene odası, 
klinik laboratuvar, tıbbi görüntüleme 
merkezi ve fizik tedavi kliniğine ek 
olarak iki ameliyathane, dört gözlem 
yatağı ve üç hasta odası bulunuyor. ■

The MedAmerican Ambulatory Care 
Center is located on the Anatolian 
side of Istanbul and has been affiliated 
with the American Hospital since 1997, 
delivering high-quality healthcare 
services at international standards with 
its experienced staff of specialized 
physicians and healthcare personnel. 
The MedAmerican Ambulatory 
Care Center has 32 examination 
rooms, clinical laboratories, medical 
imaging facilities, a physiotherapy 
and rehabilitation clinic as well as two 
operating rooms, four observation beds 
and three inpatient rooms. ■

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

Bağdat Caddesi No.130, 34724 Feneryolu 
Kadıköy - Istanbul
t 0216 468 25 55 
medamerikan.com
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EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ GENİŞLEMEYE DEVAM EDİYOR
Med Amerikan Hastanesi, 2016 yılında başlattığı “Evde Sağlık 
Hizmetleri” sayesinde evden kolay çıkamayan ve yatalak hastaların 
muayene ve tetkikleri veya ameliyat sonrası bakımlar için hemşirelik 
uygulamaları yapabiliyor. Hizmetler, acil durum dışında tüm 
branşlarda uzman doktor muayenesi, her türlü hemşirelik hizmetleri 
ve bakımı, laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri, fizik tedavi ve 
rehabilitasyon, tıbbi destek eğitimleri (yenidoğan ve yeni anne eğitimi, 
diyabet eğitimi) ve tıbbi cihaz ve malzeme teminini kapsıyor. Evde 
Sağlık Hizmetleri’nin kapsamını gelecek yıllarda daha da genişletmek 
üzere yatağa bağımlı hastaların bakımı ve evde yalnız yaşayan hasta 
veya yaşlıların önemli ihtiyaçlarının desteklenmesi üzerine çalışmalar 
planlanmaya başlandı. ■

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON  
SALONU YENİLENDİ
MedAmerikan Tıp Merkezi Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Salonu, deneyimli 
doktorların ve fizyoterapistlerin 
gözetimi altında, kişilerin daha konforlu 
hissedecekleri yeni salonunda hizmet 
vermeye devam ediyor. Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon bölümünde, çeşitli 
nedenlere bağlı oluşan ağrılı fonksiyon 
kayıpları ve fiziksel yetersizlikler tedavi 
edilerek, bireyin aktif hale getirilmesi 
ve yaşam kalitesinin en optimal düzeye 
ulaştırılması hedefleniyor. Klasik 
elektroterapi, masaj, terapötik ve 
rehabilitasyon egzersizlerini içeren tedavi 
metotlarına ilave olarak topuk dikeni, 
tenisçi dirseği, kalsifiye tendinitler ve 
fibromiyaljide de başarılı sonuçlar alınan 
yeni uygulamalara başlandı. ■

PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION 
FACILITIES RENOVATED
The physiotherapy and rehabilitation 
facilities at the MedAmerican underwent 
extensive renovations this year to provide a 
more comfortable and pleasant environment 
where patients receive PT and rehab 
treatments under the supervision of the 
MedAmerican’s experienced physiotherapists. 
The facility treats patients who suffer from 
muscle or joint pains, or from loss of mobility 
due to various medical conditions and thus 
helps them to regain activity and optimize 
their quality of life. Treatment options 
include standard electrotherapy, massages, 
therapeutic and rehabilitation exercises, 
as well as new and successful treatment 
options for heel spur, tennis elbow, calcified 
tendinitis, and fibromyalgia. ■

KISA HABERLER
NEWS IN BRIEF

HOME HEALTHCARE CONTINUES TO EXPAND
First launched in 2016, the MedAmerican’s “Home Healthcare 
Services” provide a broad range of healthcare services 
for patients who cannot come to the clinic. It includes 
medical examinations, post-op treatments, and nursing 
care, interventions in all specializations (except emergency 
services), laboratory and imaging services, physiotherapy and 
rehabilitation, support training (for newborn mothers and 
diabetes patients) as well as the supply of medical devices 
and equipment to the home. MedAmerican has also begun 
preparations to expand its range of home healthcare services 
to include essential services for bedridden patients and sick or 
elderly persons living alone. ■
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Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Koç University School of Nursing

Hemşirelik Fakültesi’nin temelleri, 1920 yılında Amerikan Hastanesi bünyesinde kurulan ve 1957 yılına kadar 
Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından desteklenen Amiral Bristol Hemşirelik Okulu’na dayanır.  
1995 yılında Vehbi Koç Vakfı bünyesine geçen Hemşirelik Okulu, Semahat Arsel’in öncülüğünde, Johns Hopkins 
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi iş birliğiyle 4 yıllık lisans eğitimi vermek üzere yeniden yapılandırıldı. 1998-
1999 eğitim yılında, Koç Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Yüksekokulu olarak hemşirelik eğitimi vermeye başlayan 
okul, 2005 yılında Hemşirelik Yüksekokulu ve 2016 yılında ise Bakanlar Kurulu kararıyla Hemşirelik Fakültesi 
oldu. Uluslararası ACEN akreditasyonuna sahip olan Hemşirelik Fakültesi, 22 kişilik akademik kadrosuyla ileri 
teknolojik bir alt yapıya sahip olan Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü’nde eğitim ve öğretim  
faaliyetlerine devam etmektedir. ■

The history of the School of Nursing dates back to the Admiral Bristol School of Nursing, first established in 1920 
under the auspices of the American Hospital and supported by the USA Government until 1957. It was incorporated 
into the Vehbi Koç Foundation in 1995 and, under the leadership of Semahat Arsel, underwent a total restructuring 
in collaboration with Johns Hopkins University School of Nursing. In the 1998-1999 academic year, the School of 
Nursing started to provide a 4-year nursing degree, became the College of Nursing in 2005, and, following approval 
by the Council of Ministers, became a fully-fledged nursing school in 2016. The School of Nursing provides ACEN-
accredited nursing education at the Koç University Health Sciences Campus and has an academic staff of 22 faculty 
members. ■

dekan dean   
Prof. Dr. Ayişe Karadağ 

Davutpaşa Caddesi No. 4 34010  
Topkapı – İstanbul  
nursing.ku.edu.tr
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Hemşirelik Fakültesi
Öğrencileri 
Sağlık Bilimleri Kampüsü’nde
Health Sciences Campus 
Welcomes Nursing Students

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin yeni 
müfredatıyla eğitime başlayan ilk öğrenciler, Rumelifeneri 
Kampüsü’ndeki çokdisiplinli Çekirdek Program’ı 
tamamlayarak 2018’de ilk kez Topkapı’daki Sağlık Bilimleri 
Kampüsü’nde hemşirelik programına başladı. Öğrenciler, 
yeni müfredat kapsamındaki uygulamalı eğitimlerine Koç 
Üniversitesi Hastanesi dâhilindeki  Rahmi M. Koç İleri 
Düzey Girişimsel Tıp Eğitimi ve Simülasyon Merkezi’nde 
(RMK AIMES) devam edecekler. Hemşirelik öğrencileri, 
5 Ekim’de Hemşirelik Fonu’nun ve SANERC’in kurucusu 
Semahat Arsel’in katılımıyla ilk kez gerçekleşen törende, 
mesleğe attıkları ilk adımın sembolü olarak beyaz önlük 
giydiler. Hemşirelik Fakültesi, 2018 Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı’nda (YKS) en yüksek puanla öğrenci 
kabul eden hemşirelik fakültesi oldu. Fakülteye yeni 
katılan öğrenciler, hemşirelik programları öncesinde 
Rumelifeneri Kampüsü’ndeki İngilizce Dil Merkezi’nde 
İngilizce eğitimlerine başladı. ■

The Health Sciences Campus, which also hosts the 
Koç University Hospital, welcomed its first class 
of nursing students this year. After completing 
their multidisciplinary Core Program courses at the 
Rumelifeneri Campus, nursing students will continue 
their education and clinical practice at the Rahmi M. Koç 
Academy of Interventional Medicine, Education, and 
Simulation (RMK AIMES) at the Koç University Hospital. 
A white coat ceremony, which signifies nursing students’ 
introduction into clinical practice and the nursing 
profession, was also held for the first time on October 
5, with the attendance of Ms. Semahat Arsel, founder of 
SANERC and the “Nursing Fund”. Koç University School 
of Nursing also attracted the highest-scoring students 
from the 2018 University Entrance Exams among all 
nursing schools in Turkey. New nursing students will 
spend their first year at the university’s English Learning 
Center at the main campus in Rumelifeneri. ■
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HAZİRAN JUNE - TEMMUZ JULY

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ UZMAN 
AKADEMİSYENLERİ AĞIRLADI
Haziran ve Temmuz aylarında Erasmus 
Worldwide programı kapsamında 
Beyrut Amerikan Üniversitesi (AUB) 
Hemşirelik Yüksekokulu Direktörü 
Dr. Huda Abu-Saad Huijer ve Hong 
Kong Çin Üniversitesi (CUHK) 
Nethersole Hemşirelik Yüksekokulu 
Direktörü Dr. Sek Ying Chair, 
Hemşirelik Fakültesi’ni ziyaret etti. 
Misafir öğretim üyeleri, Hemşirelik 
Fakültesi öğretim üyeleri ve doktora 
öğrencileriyle hemşirelikte araştırma 
programları ve proje alanlarının 
geliştirilmesi konularında seminer ve 
toplantılar gerçekleştirdi.  ■

SCHOOL OF NURSING HOSTS 
INTERNATIONAL ACADEMICIANS 
In June and July 2018, the School of 
Nursing hosted Dr. Huda Abu-Saad 
Huijer, Director of the School of 
Nursing at the American University of 
Beirut, and Dr. Sek Ying Chair, Director 
of the Nethersole School of Nursing at 
the Chinese University of Hong Kong. 
Both guest lecturers held seminars and 
meetings with faculty members and 
doctoral students on how to develop 
research programs and project areas in 
nursing research. ■

MAHER M. EL-MASRİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ 
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ’NDEYDİ
Canadian Journal of Nursing Research 
Editörü ve Windsor Üniversitesi 
Hemşirelik Araştırma Kürsüsü Başkanı 
Prof. Dr. Maher M. El-Masri, ziyaretçi 
araştırmacı olarak Koç Üniversitesi 

OCAK JANUARY

KLİNİK UYGULAMA ÇALIŞTAYI
Hemşirelik Fakültesi öğretim 
üyelerinin katılımıyla gerçekleşen 
çalıştayda, yeni müfredat kapsamında 
yer alan uygulamalı derslerin 
planlanmasına ve klinik uygulamaların 
ulusal ve uluslararası standartlara 
göre yürütülmesine ilişkin çalışmalar 
yapıldı. ■

CLINICAL PRACTICE WORKSHOP 
The workshop, which was attended by 
all the School of Nursing faculty, aimed 
at ensuring that the clinical courses 
of the revised curriculum are aligned 
with best practices in national and 
international nursing education. ■

MART MARCH

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE KLİNİK 
REHBERLİK UYGULAMASI ÇALIŞTAYI
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
ve Hemşirelik Eğitim Derneği 
(HEMED) iş birliğiyle düzenlenen 
çalıştayda, 16 hemşirelik fakültesi 
dekan ve direktörünün katılımıyla, 
klinik rehberlik uygulaması ve 
Türkiye’de klinik rehberlik eğitimi 
standartları tartışıldı. ■

MENTORSHIP IN NURSING EDUCATION 
WORKSHOP 
The workshop was organized in 
collaboration with HEMED, the Turkish 
Nursing Education Association, to 
discuss clinical mentorship practices 
and educational standards in Turkey. 
Deans and department heads from 
16 nursing schools across Turkey 
participated in the workshop. ■ 

11 – 12 Ocak January

21 Mart March
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ETKİNLİKLERDEN SEÇMELER
SELECTED ACTIVITIES 

2018

25 Haziran June – 13 Temmuz July

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 
ÖĞRENCİLERİ ETKİNLİĞİ
Koç Üniversitesi Hemşirelik 
Öğrencileri Etkinliği’nin 
dokuzuncusu, Farklılıklar İçinde 
Bütün Olmak teması altında 
düzenlendi. Etkinliğe İstanbul’un 
farklı üniversitelerinden ve Zonguldak 
Bülent Ecevit Üniversitesi Hemşirelik 
Bölümü’nden hemşirelik öğrencileri 
katıldı. ■

KOÇ UNIVERSITY NURSING STUDENTS’ 
SYMPOSIUM 
This year’s 9th Nursing Students’ 
Symposium was titled Unity in 
Diversity. Nursing students from various 
nursing school across Istanbul as well 
as from the Department of Nursing at 
Bülent Ecevit University in Zonguldak 
participated at the event. ■

MAYIS MAY

ULUSLARARASI HEMŞİRELİK HAFTASI 
SEMPOZYUMU
SANERC ve Vehbi Koç Vakfı Sağlık 
Kuruluşları iş birliğinde düzenlenen 
Uluslararası Hemşirelik Haftası 
Sempozyumu, Amerikan Hastanesi’nde 
gerçekleştirildi. Uluslararası 
Hemşirelik Konseyi Geçmiş Dönem 
Başkanı Judith Shamian ile Royal 
College of Nursing’den Nichola Ashby 
sempozyumun konuk konuşmacıları 
arasında yer aldı. ■

INTERNATIONAL NURSES WEEK 
SYMPOSIUM 
The symposium was held at Koç 
University in cooperation with SANERC 
and Vehbi Koç Foundation Healthcare 
Institutions. Judith Shamian, Former 
President of the International Council 
of Nurses, and Nichola Ashby, from the 
Royal College of Nursing, were guest 
speakers at the event. ■ 

14 – 15 Mayıs May

30 Mart March Hemşirelik Fakültesi’ndeydi. Prof. 
Dr. El-Masri, öğretim üyeleriyle, 
uluslararası düzeyde hastane 
elektronik hasta kayıt sistemlerinde 
kullanılan çeşitli hemşirelik tanıları 
sınıflama sistemlerinin Türkçeye 
uyarlanması faaliyetlerini yürüttü. 
Ayrıca araştırma, makale ve proje 
yazma seminerleri verdi.  ■

MAHER M. EL-MASRI VISITS KOÇ 
UNIVERSITY SCHOOL OF NURSING 
Professor Maher M. El-Masri, the editor 
of the Canadian Journal of Nursing 
Research and head of nursing research 
at the University of Windsor, was 
a visiting researcher at the School 
of Nursing. During his stay, Prof. El-
Masri worked on a project to adapt 
various international electronic data 
classification systems into the Turkish 
context. He also held several seminars 
and courses on nursing research and 
publications. ■

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE KLİNİK 
REHBERLİK EĞİTİCİ EĞİTİMİ
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 
Hemşirelik Eğitimi Derneği (HEMED) 
iş birliğiyle düzenlenen Hemşirelik 
Eğitiminde Klinik Rehberlik 
Eğitici Eğitimi’ne ev sahipliği yaptı. 
Buckinghamshire New University’den 
öğretim görevlilerinin eğitmenliğini 
yaptığı program, Türkiye’de hemşirelik 

16 – 18 Temmuz July

3 – 5 Eylül September

alanında klinik rehberlik eğitimi 
verecek eğitmenler yetiştirmeyi 
amaçlayan ilk eğitim oldu. Programa 20 
üniversiteden 30 öğretim üyesi katıldı. ■

TRAINER’S TRAINING FOR MENTORSHIP  
IN NURSING EDUCATION 
A Trainer’s Training for Mentorship in 
Nursing Education workshop was held 
in cooperation with the Turkish Nursing 
Education Association (HEMED) at 
Koç University School of Nursing. The 
program was run by instructors from 
Buckinghamshire New University and is 
the first of its kind in Turkey. 30 faculty 
members from 20 different universities 
participated in the event. ■

EYLÜL SEPTEMBER

KLİNİK REHBER HEMŞİRE EĞİTİMİ 
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
tarafından, klinik uygulamalarda 
öğrencilere rehberlik edecek “rehber 
hemşireler” yetiştirmek amacıyla 
düzenlenen eğitim, Koç Üniversitesi 
Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin 
katılımıyla gerçekleştirildi. ■

MENTOR NURSE TRAINING 
The training course is designed to train 
“mentor nurses” that will assist nursing 
students during clinical practice. Nurses 
at the Koç University Hospital attended 
the program. ■

EKİM OCTOBER  
ARALIK DECEMBER

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ 
Endonezya’da hemşirelik eğitimi 
veren 300’den fazla kurumu temsil 
eden Endonezya Hemşirelik Eğitim 
Merkezi Derneği’nin (AINEC) başkanı 
ve 32 temsilcisi, 4 Ekim’de Hemşirelik 
Fakültesi’ni ziyaret ederek stratejik 
iş birliği konusunda görüşmeler 
gerçekleştirdi. Ayrıca, Hemşirelik 
Fakültesi Aralık ayında uluslararası 
iş birliklerini geliştirmek amacıyla 
İngiltere’deki Royal College of 
Nursing ve University of Nottingham’ı 
ziyaret etti. ■

DEVELOPING INTERNATIONAL 
COOPERATION  
The president of the Association of 
Indonesia Nursing Education Centers 
(AINEC), which represents over 
300 institutions providing nursing 
education in Indonesia, visited the 
School of Nursing to discuss strategic 
cooperation. The School of Nursing’s 
attempt to further develop its 
international connections continued 
in December 2018, with a visit to the 
Royal College of Nursing and the 
University of Nottingham in England. ■
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Dr. Kader Tekkaş, Avrupa 
Komisyonu Horizon 2020 Araştırma 
ve Yenilik Çerçeve Programı 
kapsamında sunduğu proje önerisiyle 
TÜBİTAK Eşik Üstü Ödülü’nü ve 
2018 Koç Üniversitesi Üstün Eğitici 
Ödülü’nü aldı. 
Asst. Prof. Kader Tekkaş was awarded 
the TÜBİTAK Above-Threshold-Award 
within the European Commission’s 
Horizon 2020 Research and Innovation 
Framework Program. She also received 
the 2018 Koç University Outstanding 
Teaching Award. ■

Doç. Dr. Şeyda Özcan, kronik diyaliz 
tedavisi gören hastalara yönelik 
araştırma projesiyle TÜBİTAK 1002 - 
Hızlı Destek Programı kapsamında 
destek aldı. 

Assoc. Prof. Şeyda Özcan received 
funding support under the TÜBİTAK 
1002 - Quick Support Program for her 
research on patients receiving chronic 
dialysis treatment. ■

Dr. Memnun Seven’in kemoterapi 
tedavisi gören meme kanseri 
hastalarıyla ilgili projesi TÜBİTAK 
Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme 
Programı kapsamında fonlandı.  
Dr. Memnun Seven received funding 
support under the TÜBİTAK Initiative 
R&D Projects Support Program for 
her research project on breast cancer 
patients undergoing chemotherapy. ■ 

Dr. Öğr. Üyesi Pelin Karaçay,  
Beyrut’taki Lübnan Amerikan 
Üniversitesi’nde ve İngiltere 
Buckinghamshire Üniversitesi’nde 
ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 
Asst. Prof. Pelin Karaçay was a 
visiting researcher at the Lebanese 
American University at Beirut and at 
Buckinghamshire University, UK. ■  
 
 

4. sınıf öğrencileri Furkan Subaş 
ve Nazike Kaya, 1. Uluslararası, 
17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri 
Kongresi’nde sundukları çalışmaları 
ile poster üçüncülük ödülü aldı.  
4. sınıf öğrencisi Yeliz Elif Gündüz 
aynı kongrede çalışmasını sundu. 
Furkan Subaş and Nazike Kaya, senior 
students of the School of Nursing, 
were awarded the third prize for their 
poster presentation on “Professional 
Values of Nursing Students” at the 1st 
International, 17th National Nursing 
Students Congress. Another senior, 
Yeliz Elif Gündüz, also made a poster 
presentation at the congress. ■  

Dr. Öğr. Üyesi Kader Tekkaş,  ABD 
Baltimore’daki Johns Hopkins 
Üniversitesi’nde ziyaretçi araştırmacı 
olarak bulundu.
Asst. Prof. Kader Tekkaş was a 
visiting researcher at Johns Hopkins 
University, Baltimore, USA. ■  
 
 
 
 

ÖĞRETİM ÜYELERİNİN BAŞARILARI
VE  ULUSLARARASI TEMASLARI
FACULTY’S ACCOMPLISHMENTS
AND INTERNATIONAL CONTACTS

Prof. Dr. Aygül Akyüz, Dr. Gülcan Bağçivan, Prof. Dr. Kafiye Eroğlu, Prof. 
Dr. Perihan Güner, Dr. Betül Güven, Dr. Pelin Karaçay, Prof. Dr. Ayişe 
Karadağ, Dr. Ayda Kebapçı, Prof. Dr. Ayşe Ferda Ocakçı, Doç. Dr. Fahriye 
Oflaz, Dr. Memnun Seven, Dr. Serpil Topçu 2018 yılında birçok uluslararası 
ve ulusal hemşirelik etkinliğine konuşmacı, bilimsel kurul üyesi, ülke 
temsilcisi veya oturum başkanı olarak katıldı:  
 
Prof. Aygül Akyüz, Dr. Gülcan Bağçivan, Prof. Kafiye Eroğlu, Prof. Perihan 
Güner, Dr. Betül Güven, Dr. Pelin Karaçay, Prof. Ayişe Karadağ, Dr. Ayda 
Kebapçı, Prof. Ayşe Ferda Ocakçı, Assoc. Prof. Fahriye Oflaz, Dr. Memnun 
Seven, and Dr. Serpil Topçu participated at various international and national 
nursing events as guest speakers, served as scientific board advisors or as national 
representatives or chairpersons at nursing conferences. These included: 

6. Uluslararası Fetal 
Hayattan Çocukluğa 
“İlk 1000 Gün” Gebe 
ve Çocuk Beslenme 
Kongresi  6th 
International Fetal Life 
to Childhood ’First 1000 
Days’ Pregnancy and 
Child Nutrition Congress  
Antalya

7. Türk Tıbbi Onkoloji 
Kongresi  7th Turkish 
Medical Oncology 
Congress  
Antalya 

Nursing Education 
Research Conference 
2018 - Sigma Theta Tau 
International Honor 
Society of Nursing 
Washington

14. Nöroşirurji 
Hemşireliği Kongresi 
14th Neurosurgery 
Nursing Congress  
Antalya 

5th International 
Eurasian Educational 
Research Congress  
Antalya 

4th PNAE Congress on 
Paediatric Nursing  
Atina, Athens

49th International 
Congress on Nursing 
Care Plan & Health 
Roma, Rome

XXII ISPCAN 2018 
Congress 
Prag, Prague

3rd International 
Multidisciplinary 
Studies Congress 
Kiev

XXII. World Congress 
of Gynecology and 
Obstetrics 
Rio de Janerio 
 
 

Solunum Araştırmaları 
Derneği Hemşirelik 
Kongresi  Turkish 
Respiratory Society 
40th National Congress 
Nursing Congress  
Antalya

15. Çocuk Acil Tıp ve 
Yoğun Bakım Kongresi  
15th Pediatric Critical 
Care and Emergency 
Medicine Congress  
Bodrum

Ulusal Psikoonkoloji 
Kongresi  National 
Psycho-oncology 
Congress  
Ankara

V. Uluslararası IX. Ulusal 
Psikiyatri Hemşireliği 
Kongresi  V. International 
and IX. National 
Psychiatric Nursing 
Congress 
Antalya 
 

Ulusal Diabetik 
Ayak İnfeksiyonları 
Sempozyumu  National 
Diabetic Foot Infections 
Symposium

16. Ulusal Cerrahi 
Hemşireliği Kongresi  
16h National Surgical 
Nursing Congress

17. Ulusal Hemşirelik 
Öğrencileri Kongresi 
17th National Nursing 
Students Congress

“Health 4.0” Sağlıkta 
Yenilikler Kongresi 
“Health 4.0” Innovations 
in Health Congress

14. Yara Bakım 
Hemşireliği Kursu 
14th Wound Care 
Nursing Course

12. Ulusal Yara Kongresi 
12th National Wound 
Congress
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semahat arsel hemşirelik eğitim
ve araştırma merkezi
semahat arsel nursing education 
and research center

Hemşirelikte Sürekli Eğitim
Continuing Education in Nursing

Hemşirelerin sürekli eğitim ve gelişimini 
desteklemek için kurulan SANERC’te, 
2018 yılında Sağlık Bakanlığı onaylı iki 
yeni sertifikalı eğitim programı başlatıldı. 
SANERC eğitim faaliyetlerinin uluslararası 
standartlarda yürütülmesini sağlayan 
akreditasyon süreçleri tamamlandı. 25. yılını 
geride bırakan SANERC; eğitim, araştırma 
ve yayın faaliyetlerinin hemşireliğe sağladığı 
katkıları ortaya koymaya yönelik bir kitap 
hazırlıyor. ■

In 2018, SANERC began offering two new 
certification programs that were established 
to strengthen the continuing education 
and development of nurses. Both courses 
are approved by the Turkish Ministry of 
Health. The reaccreditation process has also 
been completed successfully, which enables 
SANERC to conduct its educational activities 
based on international standards. Now 
celebrating its 25th year, SANERC is preparing 
to publish a book which will highlight the 
contributions of its educational, research, and 
publishing activities to nursing. ■

SANERC
Ülkemizde hemşirelik mesleğinin gelişimine katkı sağlamak 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 ve araştırma merkezidir. ANCC akreditasyon standartlarına 
göre eğitimlerini yürüten, kanıta dayalı ve klinik uygulamaları geliştiren hemşirelik araştırmalarını 
ve kitap, dergi basımını destekleyen SANERC, 1992 yılından bu yana Türkiye’de hemşirelikte sürekli 
eğitime liderlik yapıyor. ■

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

di̇rektör director  
Dr. Öğr. Üyesi Emine Türkmen, Asst. Prof.  

Davutpaşa Caddesi No. 4, 34010 Topkapı - İstanbul
sanerc.ku.edu.tr 

Bi̇r Bakışta
At a Glance
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İKİ YENİ SERTİFİKALI  
EĞİTİM PROGRAMI BAŞLATILDI
19 Şubat-30 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Stoma ve Yara Bakım 
Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı’na İstanbul, Ankara, İzmir 
ve Malatya’dan 20 hemşire katıldı. Bahar ve güz döneminde iki kez 
düzenlenen Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı’na 
İstanbul’daki çeşitli hastanelerden toplam 34 hemşire katıldı. ■

TWO NEW CERTIFIED  
EDUCATION COURSES ESTABLISHED
The Stoma and Wound Care Nursing Certification Program, which was 
held for the first time by SANERC between February 19 and March 
30, 2018, was attended by 20 nurses from Istanbul, Ankara, Izmir, and 
Malatya. The Intensive Care Nursing Certification Program, held once 
in the spring semester (March 5 to April 13, 2018) and once in the fall 
semester (October 15 to November 23, 2018), was attended by a total 
of 34 nurses from different hospitals across Istanbul. ■

ANCC AKREDİTASYONU
Amerikan Hemşireler Yetki 
Belgelendirme Merkezi (ANCC) 
tarafından üçüncü kez 31 Mart 2023’e 
kadar akredite edilen SANERC, eğitim 
programlarını ANCC standartlarına 
göre sürdürmeye devam edecek. ■

ANCC ACCREDITATION
SANERC has been accredited by ANCC, 
the American Nurses Credentialing 
Center, for the third time (until March 
31, 2023) and will continue to conduct 
its educational training programs 
and courses according to ANCC 
standards. ■

YARA BAKIM WEBINAR KURSU  
 SİVAS VE MALATYA’DA 
Dört yıldır yüz yüze eğitim şeklinde yürütülen Yara Bakım 
Kursu, ilk defa webinar sistemi kullanılarak aynı anda 
Sivas ve Malatya’da katılımcılar tarafından izlendi.  
30 Ekim-1 Kasım tarihlerindeki programa, İstanbul ve 
çevre illerden 26, Sivas’tan 36 ve Malatya’dan 30 hemşire 
ve sağlık profesyoneli katıldı. ■

 

WOUND CARE WEBINARS IN  
SİVAS AND MALATYA 
The Wound Care Course, which for the past four years 
was only held in face-to-face training sessions, was for the 
first time also given via simultaneous webinars in Sivas and 
Malatya. The three-day program, held between October 
30 and November 1, 2018, was attended by 26 nurses and 
healthcare personnel from Istanbul and nearby cities, as well 
as by 36 participants from Sivas and 30 from Malatya. ■

KISA HABERLER
NEWS IN BRIEF 
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Yayınlar 
Publications

İlk kez 2004 yılında yayımlanan Hemşirelikte Eğitim 
ve Araştırma Dergisi, 2017 yılı itibarıyla yılda 4 kez 
basılmaya başlandı ve EBSCO, CINAHL ile Türk 
Atıf Dizini’nde yer aldı. Yayın Kurulu, derginin 
uluslararası düzeyde görünürlüğünü artırmak ve 
daha çok hemşire tarafından okunmasını sağlamak 
üzere yoğun çalışmalar sürdürüyor. ■

SANERC’s Journal of Education and Research in 
Nursing (HEAD), first published in 2004, has become 
a quarterly academic journal since 2017 and can be 
found in EBSCO, CINAHL, and the Turkish Citation 
Index. The journal’s editorial board has been working 
intensively to increase its international visibility as 
well as its readership among nurses. ■

VKV Hemşirelik Fonu Proje Destekleme 
Programı’ndan hemşirelik araştırmalarına 
ayrılan 2018 yılı fonu kapsamında, başvuru 
yapan 31 projeden en iyi 6’sı seçilerek bu 
yılki fonun tamamı kullanıldı. ■

Of the 31 nursing research projects that were 
submitted to the VKV Nursing Fund Project 
Support Program for funding in 2018, six 
were selected and all of this year’s funds  
were allocated. ■

Perioperatif Sürecin Farklı 
Alanlarında Uygulanan 
Aktif ve Pasif Isıtma 
Yöntemlerinin Termal 
Konfor ve Anksiyete 
Üzerine Etkisi
The Effects of Active and 
Passive Heating Methods 
Applied in Different Areas 
on Thermal Comfort 
and Anxiety during the 
Perioperative Period
Dr. Öğr. Üyesi Şerife 
Kurşun, Asst. Prof.

Acil Servise Başvuran 
Palyatif Bakım 
Hastalarının Özelliklerinin 
Belirlenmesi 
Determining the 
Characteristics of a 
Palliative Care Patient 
Presenting to Emergency 
Services
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan 
Bakan, Asst. Prof.

Jinekolojik Onkoloji 
Cerrahisi Uygulanan 
Hastalarda Yapılandırılmış 
Taburculuk Programının 
Hasta Bakım Sonuçlarına 
Etkisi 
The Effects of a Structured 
Discharge Program for 
Gynecologic-Oncologic 
Surgical Patients on Patient 
Care Outcomes
Doç. Dr Elif Gürsoy,  
Assoc. Prof. 

Kanser Tedavisinde Oral 
Antikanser İlaç Kullanan 
Hastalar İçin Geliştirilen 
Mobil Uygulamanın İlaç 
Uyumu ve Semptomlar 
Üzerine Etkisi 
The Effects of Mobile 
Applications on Treatment 
Adherence and Symptoms 
for Patients Using Oral 
Agents in Cancer Treatment
Prof. Dr. Sultan Ayaz 
Alkaya

Kronik Solunum 
Hastalıklarında Mobil 
Akıllı İlaç Uygulaması
Mobile Rational Drug 
Applications in Chronic 
Respiratory Diseases
Prof. Dr. Asiye Akyol 

Basınç Yaralanmalarının 
Prevalansı, Önlenmesi ve 
İyileştirilmesi: Türkiye’de 
Çok Merkezli Bir Çalışma  
The Prevalence, Prevention, 
and Improvement of 
Pressure Injuries: A 
Multicenter Study in  
Turkey (PPIP-TR)
Doç. Dr. Zehra Göçmen 
Baykara, Assoc. Prof. 

Vehbi̇ Koç Vakfı 
Tarafından 2018 Yılında 
Desteklenen Hemşi̇relik
Araştırma Projeleri̇
Nursing Research
Projects Funded by 
Vehbi Koç foundation
in 2018 

SANERC’in kısa süreli eğitim programları 
çerçevesinde 2018 yılında 5 kurs düzenlendi. ■

Within the scope of SANERC’s short-term training 
activities offered to nurses after graduation, 5 courses 
were held in 2018. ■

KISA SÜRELİ EĞİTİM PROGRAMLARI
SHORT-TERM EDUCATIONAL PROGRAMS 

2018

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ KURSU
Türk Kalp Vakfı iş birliğiyle bu yıl 
dokuzuncusu düzenlenen Temel 
Yaşam Desteği Kursu’na İstanbul’daki 
çeşitli üniversitelerden 20 
hemşirelik son sınıf öğrencisi katıldı. 
Katılımcılara sertifikaları, Türk Kalp 
Vakfı Haftası kapsamında 9 Nisan 
2018’de verildi. ■

BASIC LIFE SUPPORT COURSE 
The Basic Life Support Course, which 
has been held in cooperation with the 
Turkish Heart Foundation for the past 
nine years, was attended by 20 senior 
year students from nursing programs 
in Istanbul. Participants received their 
certificates on April 9, 2018 as part of 
the Turkish Heart Foundation Week. ■ 

20 – 21  Mart March  
TEMEL YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMCİ 
EĞİTİMİ KURSU
Yeditepe Üniversitesi’nde çalışan 20 
sağlık profesyoneline Temel Yaşam 
Desteği Eğitimci Eğitimi Kursu  
verildi. ■

BASIC LIFE SUPPORT TRAINER’S TRAINING 
COURSE 
20 healthcare professionals at Yeditepe 
University attended the Basic Life 
Support Trainer’s Training Course. ■ 

25 Haziran June – 4 Temmuz July   
YARA BAKIM KURSU
Yara Bakım Kursu, 26’sı sınıf içi,  
66’sı online olmak üzere toplamda  
92 kişinin katılımıyla gerçekleşti. ■

WOUND CARE COURSE
A total of 92 students attended the 
Wound Care Course; 26 students 
attended class while 66 participated 
online. ■ 

 
EĞİTİM HEMŞİRESİ EĞİTİMİ
NURSING TRAINER’S TRAINING

 
TEMEL ELEKTROKARDİYOGRAFİ KURSU
BASIC ELECTROCARDIOGRAPHY COURSE

30 Ekim October – 1 Kasım November

26 Kasım November – 5 Aralık December

24 – 29 Aralık December
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koç üniversitesi 
ilk yardım eğitim merkezi
koç university 
first aid education center 

İlk Yardım İçin
İş Birliği
Cooperating for 
First Aid 

Kurulduğu 2010 yılından bu yana Türkiye’de ilk yardım bilgisinin ve 
farkındalığının yaygınlaşması için çeşitli özel ve kamu kuruluşlarıyla iş 
birliği yaparak eğitim programları düzenleyen Koç Üniversitesi İlk Yardım 
Eğitim Merkezi (KUİYEM), 2018 yılında da bu vizyonu doğrultusunda eğitim 
faaliyetlerini sürdürdü. Bunların yanı sıra önemli bir risk grubu olan çocukların 
evde ve okulda kazaya maruz kalmalarını önlemek amacıyla geçen sene başlatılan 
“Evde Çocuk Güvenliği, Ev Kazalarından Korunma ve Alınacak Önlemler” 
başlıklı eğitim programı 2018 yılında da çeşitli okullarda ve kurumlarda 
düzenlendi. Okullara, kurumsal firmalara veya bireysel katılımcılara yönelik 
etkinlikleriyle KUİYEM 2018’de toplam 1.371 kişiye ilk yardım eğitimi verdi. ■

KUİYEM, the Koç University First Aid Education Center, which has 
been working to increase first aid awareness and skills in Turkey since its 
establishment in 2010, continued to cooperate with various public and private 
institutions in 2018. Next to its first aid training seminars, KUİYEM also 
continued to provide a special training program, first developed last year, to 
reduce accidents among children, who constitute a significant risk group. Titled 
“Safety at Home, Home Accidents, Prevention and Precautionary Measures”, 
the course aims to help prevent accidents at home or school. KUİYEM provided 
first aid courses and awareness seminars at various companies, institutions, and 
schools to a total of 1,371 persons in 2018. ■

KUİYEM
2010 yılında hizmete açılan Koç Üniversitesi 
İlk Yardım Eğitim Merkezi (KUİYEM), Sağlık 
Bakanlığı’nın 24.12.2009 tarih ve 37730 sayılı izniyle 
“İlk Yardımcı Sertifikası” vermeye yetkin bir ilk yardım 
eğitim merkezidir. Koç Grubu firmaları çalışanları 
başta olmak üzere, diğer kurumsal firmalar ve 
bireysel katılımcıların ilk yardım eğitim ihtiyaçlarını 
karşılamak için kurulan KUİYEM, 2016 yılından 
itibaren Topkapı’daki Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Kampüsü’nde hizmet vermeye devam etmektedir. ■

Founded in 2010, the Koç University First Aid 
Training Center (KUİYEM) is a First Aid Training 
Center competent to provide first aid certification 
as per the Turkish Ministry of Health’s approval No. 
37730, dated 24 December 2009. KUİYEM serves to 
meet the first aid training requirements of Koç Group 
and other company employees, as well as individual 
participants. KUİYEM has been centered at the Koç 
University Health Sciences Campus in Topkapı  
since 2016. ■

mesul müdür  
manager 

Hale Bilgiç 

Davutpaşa Caddesi No. 4 
34010 Topkapı – İstanbul 
t 0212 311 26 14
kuiyem.ku.edu.tr  

Bi̇r Bakışta
At a Glance



h e a lt h c a r es a ğ l ı k104 | k u i y e m k u i y e m  | 105

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
KUİYEM, Dünya İlk Yardım Günü kapsamında 
İlk Yardım Uygulamaları etkinliğinin ikincisini 
bu yıl 25 Eylül 2018 tarihinde Koç Üniversitesi 
Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleştirdi. “İlk 
yardım yaparak kurtardığınız, büyük olasılıkla 
sevdiğiniz birinin hayatı olacaktır.” sloganıyla 
ilk yardım eğitimlerinin önemine dikkat 
çekmeyi, eğitimleri yaygınlaştırmayı ve toplumu 
bilinçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte toplam 
368 kişiye ulaşıldı. Koç Üniversitesi öğrencilerine 
UNIV 101 dersi kapsamında verilen eğitimlere 
öğrencilerin yanı sıra üniversite çalışanları, 
doktora öğrencileri ve üniversitede bulunan 
yabancı konuklar da katıldı. ■

WORLD FIRST AID DAY ACTIVITIES
KUİYEM, within the scope of the World First Aid Day, organized the First Aid Practices 
program at Koç Universiy’s Rumelifeneri Campus for the second time, reaching 368 
persons in 2018. Held under the motto “The person whose life you’ll save through first 
aid is likely to be someone you know”, the activities aimed at increasing awareness of the 
significance of first aid education in society at large. The seminar was provided to Koç 
University students as part of their UNIV 101 course; university staff, doctoral students 
and international guests also participated.  ■

TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ 
KUİYEM, Sağlık Bakanlığı 
onaylı Sertifikalı Temel İlk 
Yardım Eğitim Programları 
çerçevesinde Ocak-Aralık 2018 
tarihleri arasında 39 eğitim 
programı düzenledi. 51’i bireysel 
katılım olmak üzere toplam 
1.371 kişiye ulaşıldı. İstanbul İl 
Sağlık Müdürlüğü’nün teorik 
ve uygulamalı olarak yaptığı 
merkezî sınavlarda KUİYEM 
katılımcılarının başarı oranı 
yüzde 98 oldu.  ■

BASIC FIRST AID TRAINING
KUİYEM held a total of 39 Basic 
First Aid Training Courses in 
the January-December 2018 
period, reaching a total of 1,371 
people. The course is certified by 
the Turkish Ministry of Health. 
KUİYEM trainees achieved a 98 
percent success rate at the central 
theoretical and practical first aid 
exams organized by the Istanbul 
Provincial Directorate of Health. ■

KISA HABERLER
NEWS IN BRIEF

ETKİNLİKLERDEN SEÇMELER
SELECTED ACTIVITIES 

2018

Evde Çocuk 
Güvenliği Ev 
Kazalarından 
Korunma ve Alınacak 
Önlemler, Temel Ilk 
Yardım Uygulamaları 
Eğitimi 
Arçelik A.Ş. Çayırova 
Yerleşkesi  
Safety at Home, Home 
Accidents, Prevention 
and Precautionary 
Measures, Basic First 
Aid Practices Seminar  
Arçelik A.Ş. Çayırova 
Campus

Ocak January

Ilk Yardım Semineri 
ve Eğitimi  
Hacı Arif Bey 
İlköğretim Okulu  
First Aid Seminar  
and Training   
Hacı Arif Bey 
Elementary School

Şubat February

Yaşlı Bakımına 
Yönelik Ilk Yardım 
Eğitimi  
NŞMS Vakfı 
Barınyurt Huzur 
Evi ve Yaşlı Bakım 
Merkezi  
First Aid in Elderly 
Care  
NŞMS Foundation 
Barınyurt Nursing 
Home and Care Center 
for the Elderly

Mart March

Gemi Çalışanlarına 
Yönelik Ilk Yardım 
Eğitimi   
Meserret I ve  
Meserret II 
First Aid for Ship  
Workers  
Meserret I and  
Meserret II

Mayıs May

VKV Model 
Okul Projesinin 
Öğretmen Destek 
Atölyesi kapsamında 
Sertifikalı Temel Ilk 
Yardım Eğitimi  
İstanbul Beykoz Ziya 
Ünsel Ortaokulu  
Certified Basic First 
Aid Training as part of 
the Teachers’ Support 
Workshops for the 
VKV Model School 
Project  
İstanbul Beykoz Ziya 
Ünsel Middle School

Haziran June

KALP HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Bu yıl 2-15 Nisan tarihlerinde 
gerçekleşen 30. Kalp Haftası 
etkinlikleri kapsamında KUİYEM, 
Türk Kalp Vakfı iş birliğiyle 
Liselerarası İlk Yardım Eğitimi 
Seminerleri düzenledi. İstanbul 
Ticaret Odası Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi ile Merkezefendi 
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci 
ve öğretmenlerinin katıldığı 
eğitimlerde 361 ortaokul öğrencisine 
ve 14 öğretmene ulaşıldı. ■

HEART WEEK ACTIVITIES
KUİYEM, in collaboration with the 
Turkish Heart Foundation, organized 
First Aid Training Seminars for High 
Schools on the occasion of the 30th 
Heart Week, held this year on April 
2–15. The seminars reached a total 
of 361 students and 14 teachers at 
the Istanbul Chamber of Commerce 
Vocational and Technical High School 
and the Merkezefendi Anadolu İmam 
Hatip High School. ■ 



h e a lt h c a r es a ğ l ı k vehbi koç vakfı sağlık projeleri | vehbi koç foundatıon healthcare projects  | 107vehbi koç vakfı

Sağlık Projeleri
vehbi koç foundatıon

Healthcare Projects

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

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

Founded in 1985 with the support of the Vehbi Koç Foundation, 
the Haydarpaşa Numune Hospital Vehbi Koç Emergency Medical 
Center underwent a major overhaul in 2015 to meet the increasing 
demand. It is one of the best spatially organized emergency 
services in Turkey. The center can attend to many patients at once 
with its interior design that allows various purposes, and has one 
of the best organized usage areas amongst Turkish hospitals. ■

1967 yılında Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı bünyesinde kurulan, 2007 yılında 
geniş çaplı tadilatı yapılan Vehbi 
Koç Göz Hastanesiʼnde 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. ■

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

was founded in 1967 as part of Ankara 
University’s School of Medicine 
Department of Ophthalmology 
and underwent a 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 post-specialization courses 
for ophthalmologists since 2012 with 
the support of Vehbi Koç Foundation. ■
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Sanatla Eğitimin 
Kesişim Noktasında 
Değişim ve Dönüşümler
Change and Transformation
 at the Intersection of 
Art and Education

Beliz Demircioğlu  
Dansçı, Koreograf,  

Akademisyen 
Dancer, Choreographer,  

Academician 

vkv Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Şu andaki 
işlerinizden ve projelerinizden bahseder misiniz?

iz öztat  Temmuz 2018’den bu yana Arter’de 
Öğrenme Programı Koordinatörü olarak çalışıyorum. 
Arter’in Dolapdere’de Eylül 2019’da açılacak 
binasında kamu ile buluşturacağı yapıtlar aracılığıyla 
içinde yaşadığımız zamanı ziyaretçilerle birlikte 
yorumlamaya açan öğrenme programlarını oluşturan 
ekibin parçasıyım. Arter’in sanatsal programının 
içerik ve yöntemlerinden yola çıkarak farklı bakış 
açılarının tartışılabildiği süreçler oluşturuyoruz. 
Örneğin, rehberli turlarda rehberin ziyaretçiye eseri 
nasıl deneyimleyeceğini anlattığı bir yaklaşımdan 
ziyade, yapıtla karşılaşmanın yarattığı deneyime 
odaklanan ve yorumları diyaloglarla çoğaltan 
yöntemleri hayata geçirmeyi hayal ediyoruz. Ayrıca 
uzun soluklu ve daha küçük gruplarla uzun vadeye 
yayılan programlar da öngörüyoruz.

vkv  Would you please tell us first a little about yourselves, 
about your current work and projects?

İz öztat  I have been working as the coordinator of 
Arter’s Learning Program since July 2018. I am part 
of a team that is envisioning programs that intend 
to interpret the times we live in, through Arter’s 
artistic program at its new venue in Dolapdere, 
scheduled to open in September 2019. Departing 
from the content and methods of the artworks, we 
propose processes that will allow for the discussion of 
different perspectives. For instance, we are imagining 
guided tours, which, rather than telling visitors how 
they should experience artworks, will focus on the 
actual experiences created and enable different 
interpretations through dialogue. We are also planning 
various long-term programs with smaller groups that 
will stretch over longer periods of time. 

Iz Öztat  
Sanatçı,  

Arter Öğrenme  
Programı Koordinatörü 

Artist, 
Coordinator, Arter  
Learning Program
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Parçası olduğum öğrenme süreçlerinde, herkesin 
birbirinden öğrendiği ve öğrenme sürecini 
kendi ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirdiği 
dinamiklerle aracılık etmeye önem veriyorum. 
Lisans seviyesinde atölye dersleri verdiğimde, grup 
dinamiğini oluştururken herkesin birbirine destek 
olduğu ve bireysel yolculuğunda desteklendiği 
süreçler oluşturmaya çalışıyorum. Çünkü okul 
bittikten sonra, ancak hayatlarında bu dinamikleri 
oluşturabilirlerse sanat pratiklerini devam 

ettirebileceklerini düşünüyorum. Herkesin ilgi 
alanlarıyla kesişen güncel tartışmaları gündeme 
getirmeyi önemsiyorum. 

beliz demircioğlu  2008’den beri Bilgi 
Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’ndeyim. 
İşimi sevmemin en önemli sebeplerinden biri 
öğrencilerimin bu işe tutkuyla bağlı olması; 
bizlere düşen en önemli görev onların bireysel 
yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak. Sahne sanatları 

What’s important for me in all the learning processes I 
am part of is that everyone learns from each other and 
has the agency to shape the learning process according 
to their own needs. When I offer studio courses 
for undergraduate students, I try to create a group 
dynamic wherein everyone supports each other and 
feels supported in their individual journeys. I believe 
that it is only when they are able to transport these 
dynamics into their lives that they will continue with 
their artistic practice once school is finished. I find it 

important to introduce 
contemporary topics of 
debate that intersect with 
everyone’s own field of 
interest. 

belİz demİrcİoğlu  
I have been teaching at Bilgi 
University’s Department 
of Performing Arts 
since 2008. One of the 
principle reasons I love my 
work is the fact that my 
students are passionate 
about what they do, so 
that our most important 
task as instructors is to 
unlock their creativity. 
The performing arts are 
often perceived in terms of 
technical skill. Students are 
usually expected to study 
the skills that are involved 
in dance or acting in order 
to become a dancer or an 
actor. Our department 
takes a different approach. 
Our dance or drama 
students will not receive as 
much technical training as 
is usual at dance and drama 
schools. We do provide 
technical instruction, but 
if some students want 
to develop themselves 

in a technical direction, they will have to take 
complementary courses elsewhere. My foundation, 
for instance, is in classical ballet. In certain genres of 
dance it’s critical to have a certain level of technical 
proficiency. But it took me a long time to learn how to 
express myself outside of the language of classical or 
modern ballet. Ideally, we would like our students to 
learn how to find their own language while no single 
language becomes too ingrained. All performing arts 
are risky; being on the stage, in front of an audience, 

genelde teknik üzerinden 
anlaşılıyor; yani sahne sanatları 
bölümüne giren birisinin ya dansçı 
ya tiyatrocu olacağı ve bunun çok 
detaylı teknik bilgisini alacağı 
düşünülüyor. Bizim bölümümüzde, 
dans bölümündeki bir öğrencinin 
alacağı kadar dans dersi ya da 
tiyatro bölümündeki bir öğrencinin 
alacağı kadar teknik oyunculuk 
dersi verilmiyor. Bu tür dersler 
mevcut, ancak öğrenci bu alanlara 
teknik anlamda eğilerek kendini 
geliştirmek isterse bunu dışarıdan 
tamamlaması gerekiyor. Benim 
eğitimimin temelinde klasik bale 
var. Dansın bazı alanlarında tekniği 
belirli bir seviyeye getirmek çok 
önemli. Ancak kendi ifade şeklimi 
bulabilmek için bildiğim bu dilin 
dışında hareket etmeyi öğrenmem 
çok uzun zaman aldı. Bizim 
bölümde yapmaya çalıştığımız, 
o dilleri vücutlarına oturtmadan 
kendi dillerini de bir yandan 
bulabilecekleri şekilde öğrencileri 
yetiştirmek. Sahne sanatları riskli bir 
alan; sahnede, izleyici önünde, canlı 
performansta olmak risk almaktır 
her seferinde. Ayrıca kendi sesini 
bulmak bir denize açılmak gibidir, 
neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. 
Bunu yapmaya niyetli insanlar 
yetiştirmeye çalışıyoruz. 

Öte yandan hem dansçı hem de 
koreograf olarak çalışıyorum. Şu 
an hareket yönetimini yaptığım 
ve sahneye çıktığım birkaç oyun 
var. Biri sadece dansçı olarak yer 
aldığım ve uluslararası bir ekiple 
daha çok Avrupa’da sergilediğimiz 
Let Me Be. Maddi sıkıntılar 
yüzünden Türkiye’de sadece iki kere 
oynayabildik; oldukça zor, solo bir 
eser. Ayrıca, Falk Richter’in yazdığı 
ve Turgay Doğan’ın yönettiği Rausch 
isimli oyunu İstanbul’da farklı 
sahnelerde sergiliyoruz.

performing live, requires taking a risk each time. On 
top of that, finding your own voice is like setting sail 
on the open ocean; you never know what you’ll meet 
on the way. We are trying to help create people who 
are eager to do just that. 

I also work as a dancer and choreographer. There 
are a number of dance performances that I have 
choreographed and in which I presently perform. I am 
taking part only as a dancer in other productions such 
as Let Me Be, which we now perform mostly in Europe. 
It’s quite a difficult solo work, and we could only 
afford to stage it twice in Turkey because of lack of 
finance. We are also performing Rausch, a play by Falk 
Richter, directed by Turgay Dogan, at different venues 
in Istanbul. 
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İkiniz de hem sanat hem eğitim alanında çalışıyorsunuz, 
ikiniz de Koç Lisesi mezunusunuz. Koç Lisesi’nin 
hayatınızdaki yeri ne oldu?

iö  Örgün eğitim sisteminden geçen her öğrenci gibi 
otoriteyi, resmi söylemleri ve hiyerarşiyi müzakere 
etmeyi lisede öğrendim. Rol modellerimle ve beni 
şekillendiren en yakın dostlarımla orada karşılaştım. 
Koç Lisesi’nin hayatımdaki en önemli etkisi, burslu 
olarak yurtdışına gidebilme ihtimalini sunmasıydı. 
Bu konuda yol gösteren bir danışmanımız vardı. 
Onun yönlendirmesiyle ABD’deki Oberlin College’a 
gittim. Oberlin oldukça farklı bir okul. Örneğin, 
okulda öğrenci kooperatifleri var; öğrenciler, kendi 
yaşadıkları ve yemek yaptıkları sistemleri kendileri 
kurup yürütüyor. Orada çok farklı gerçekliklerle, 
yönetim yapılarıyla karşılaştım ve bu benim için çok 
dönüştürücü oldu.

bd  Ben de çok etkilendiğimi düşünüyorum. Örneğin 
İngiliz edebiyatı sınavında hocamız, “Kompozisyon 
yazmak zorunda değilsiniz, sanatsal bir çalışma da 
yapabilirsiniz ama çalışmanız konuyu anladığınızı, 
dönüştürdüğünüzü ve yeni bir şey söylediğinizi 
ifade etmeli.” dediğinde çok şaşırmıştım çünkü Koç 
Lisesi’ne gelmeden önce sınav, test çözmekle eş 

You are both working in the arts and in education; you are 
both graduates of the Koç School. What influence has Koç 
School had on your life?

İö  Like every student in formal education systems, I 
learned to negotiate authority, official narratives, and 
hierarchies mostly in high school. This is also where I 
met many of my role models and where I forged my 
closest friendships. But Koç School’s greatest influence 
on my life was that it enabled me to study abroad with 
a scholarship. There was a counselor at school with 
whom we were able to consult on this issue, and it 
was upon his advice that I went on to study at Oberlin 
College in the US. Oberlin is a very unusual college; for 
instance, there are student-run cooperatives for dining 
and living. It was here that I got to know alternative 
realities and management systems and this proved to 
be a very transformative experience for me. 

bd  I also think that Koç School had a big influence 
on me. I remember being really shocked when our 
English literature teacher said: “You are not obliged 
to write an essay for this exam; you can submit your 
ideas in another art form, but it should reflect that you 
understand the subject, that it has transformed you in 
some way and that you have something to say about 
it.” Before coming to Koç School, exams meant solving 
multiple choice tests to me. The notion of “open book” 
exams was also a first for me at Koç School. Here, I 
learned not just to memorize but to really understand. 
I always disliked memorizing, and finding myself in 
a supportive educational environment opened up 
completely new horizons for me. Also, we received 
a truly international education. I, too, went to study 
abroad and was accepted into Tisch School of the Arts 
at New York University, having passed three auditions. 
But just being a good dancer doesn’t get you into Tisch; 
you also have to get the high grades necessary for 
admission into NYU. So, being a Koç School graduate 
was helpful academically as well. 

What’s your view on art? Is it possible to speak of social 
benefit when it comes to art?

bd I did my doctoral work on expressive arts. That 
is, on the use of art in therapy, education, and social 
transformation. I believe that whenever art—whether 
in art therapy or on the stage—changes us within 
the medium itself, it has a great potential for self-
transformation, both on the individual as well as on  
the societal level. 

After the Second World War, Theodor Adorno said, 
“Writing poetry after Auschwitz is barbaric.” A step 
beyond this would be to say “From here onwards, only 

Sanatın  
mecranın içinde bizi 
dönüştürdüğü sürece 

hem bireysel hem 
de sosyal dönüşüm 
alanında büyük bir 

potansiyeli olduğunu 
düşünüyorum.  

beliz demircioğlu 

I believe that whenever  
art changes us within  

the medium itself, 
it has a great potential  

for self-transformation, 
both on the individual 

as well as on the  
societal level.

anlamlıydı benim için. “Açık kitap” 
sınavlarla da ilk Koç Lisesi’nde tanıştım. 
Burada ezberlemeyi değil, gerçekten 
anlamayı öğrendim. İçimde ezbere karşı bir 
tepki hep vardı, beni destekleyen bir eğitim 
tarzı ufkumu çok açtı. Ayrıca gerçekten 
uluslararası bir eğitim aldık. Üniversite 
için, üç aşamalı yetenek sınavıyla New 
York Üniversitesi’ne (NYU) bağlı Tisch 
Sanat Fakültesi’ne kabul edildim. Fakat 
NYU’nun bundan ayrı bir kabul süreci 
vardı; çok iyi bir dansçı olmak yetmiyor, 
üniversite giriş sınavlarında da iyi puanlar 
almak gerekiyordu. Akademik anlamda da 
Koç Lisesi mezunu olmam bir avantajdı. 

Sanata bakış açınız nedir? Sanatın toplumsal 
faydasından bahsedilebilir mi?

bd  Benim doktora alanım disiplinler 
arası sanat terapisi; yani sanatın terapide, 
eğitimde ve sosyal dönüşüm alanında 
kullanılması. Sanatın, ister sanat terapisinde ister 
sahnede olsun, mecranın içinde bizi dönüştürdüğü 

poetry can be written.” I think that 
art should represent our search for 
self-expression. But this does not 
mean expressing what we already 
know. If you already know what 
you are going to do in the artistic 
medium, this means that you are 
not really committing yourself to 
the medium. As an artist, you have 
to listen to “the thing that speaks 
to you” from inside the artistic 
medium if there is to be any real 
transformation and change in the 
artist. I believe that the spectator, 
too, will be affected only when 
this happens. The spectators  
are both witnesses and a part  
of the art, and as such will feel  
this transformation when it 
happens—sometimes on a more 
intellectual, sometimes on a more 
emotional level. And it is this 
sense of actual transformation 
that will touch the spectators and 
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sürece hem bireysel hem de sosyal 
dönüşüm alanında büyük bir potansiyeli 
olduğunu düşünüyorum. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Theodor 
Adorno “Auschwitz’den sonra şiir yazmak 
barbarlıktır.” demişti. Bunun bir adım 
ötesi, “Artık bundan sonra sadece şiir 
yazılabilir.” demek de olabilir. Sanatta 
kişinin kendini ifade etme arayışının 
olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu, 
bildiğiniz bir şeyleri ifade etmek değildir; 
mecranın içine ne yapacağınızı tümüyle 
bilerek giriyorsanız, sanatçı olarak elinizi 
taşın altına koymuyorsunuz demektir. 
Mecranın içerisinde “sizinle konuşan şeyi” 
gerçekten dinlemeniz lazım ki sanatçı 

açısından gerçek dönüşüm, değişim olabilsin. Bence 
seyircinin etkilenmesi de ancak bu şartlarda oluyor: 
Seyirci, sanatın hem bir parçası hem de tanığı ve 
tanık olarak bazen bilişsel bir yerden ama bazen de 
çok içsel bir yerden bu dönüşümü hissediyor, bu da 
onun hayatına dokunuyor, dolayısıyla kendisinde bir 
şeyleri tetikliyor.

trigger something 
within their lives. 

İö  In answering this 
question, I don’t 
want to assume 
that art is somehow 
monolithic, and 
answers would 
vary depending 
on the methods 
of artistic process, 
the experiences 
suggested by 
the artwork, 
and the context 
within which it is 
presented to the 
audience. I find it 
a bit dangerous to 
consider art from 
the perspective 
of social benefit, 
because this tends to 
instrumentalize art, 
impose quantifiable 
outcomes on it 
and is sometimes 
used to transfer the 
responsibilities of 
the social state onto 
the artist. 

Let’s broadly define 
art as a practice that 
produces subjective 
expressions as it 
stands witness to 
the historical and 
temporal context 
within which it 
is produced. Art 
suggests ways for 
desiring possibilities 
beyond those 
imposed on us and 
manifests these 

possibilities through the imagination. These artistic 
expressions meet the public in different ways. Two 
such ways are structures built by the artists themselves 
and art institutions supported by capital. Within the 
framework of artist initiatives, cultural producers 
respond to what they think is missing. Since they 
cannot secure long-term financial support, they are 
tactical in their response, which tends to focus on 

iö  Bu soruyu cevaplarken sanattan yekpareymiş 
gibi bahsetmek istemem. Sanatsal pratiklerin 
yöntemleri, yapıtların önerdiği deneyimler 
ve muhataplarıyla buluştukları bağlama göre 
farklı cevaplar verilebilir. Sanata sosyal fayda 
perspektifinden bakmayı; sanatı araçsallaştırma, 
ölçülebilir çıktılar dayatma ve sosyal devletin 
sorumluluklarını sanatçıya yıkması ihtimallerinden 
dolayı tehlikeli buluyorum.

Genel bir tanımla sanatın, içinde üretildiği 
zamanın öznel ifadelerle kaydını tuttuğunu; 
dayatılanın dışındaki ihtimalleri arzulamanın 
ve hayal gücüyle ifade etmenin yöntemlerini 
önerdiğini düşünelim. Bu ifadelerin kamu ile 
buluşması farklı şekillerde oluyor. Sanatçıların 
kendi oluşturdukları yapıları ve sermaye tarafından 
desteklenen sanat kurumlarını iki farklı örnek 
olarak değerlendirebiliriz. Sanatçı inisiyatiflerinde, 
kültür üreticileri kendi belirledikleri ihtiyaçlar 

urgencies. In the case of art institutions, they are able 
to make long-term plans and investments. I think that 
it is possible to speak of social benefit in so far as their 
collections and archives serve to preserve the memory 
of the recent past for future generations. They 
contribute to the articulation of multiple narratives 
by facilitating the encounter between the artworks 
and the audience and by enabling the interpretation of 
artworks from different perspectives.

Finally, what issue do you take to heart? What would you 
ideally like to do?

bd I’d like to continue to do what I am doing right 
now; continue to work at university and to help create 
a community that has developed its sense of seeing 
and one that knows how to listen and how to make 
constructive criticisms. Berrak Yedek’s dance solo that 
I am performing at present, for example, is an essential 
story; although I am telling my own narrative in this 

Sanatçı 
inisiyatiflerinde, 

kültür üreticileri kendi 
belirledikleri ihtiyaçlar 

doğrultusunda 
refleksler 

geliştiriyorlar. 
Genellikle sürekliliği 
sağlanamayan maddi 
imkânlarla hareket 
edildiği için, daha 
aciliyetlere odaklı 

ve taktiksel tepkiler 
geliştirebiliyorlar.   

iz öztat 

Within the framework of 
artist initiatives, cultural 

producers respond to  
what they think is missing. 
Since they cannot secure 

long-term financial 
support, they are tactical 

in their response,  
which tends to  

focus on urgencies.
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doğrultusunda refleksler geliştiriyorlar. Genellikle 
sürekliliği sağlanamayan maddi imkânlarla hareket 
edildiği için, daha aciliyetlere odaklı ve taktiksel 
tepkiler geliştirebiliyorlar. Sanat kurumları özelinde 
düşündüğümüzde, uzun vadeli plan ve yatırım 
imkânları söz konusu oluyor. Sosyal faydayı da, 
koleksiyon ve arşiv oluşturarak yakın geçmişin 
hafızasını geleceğe aktarmak olarak düşünebiliriz. 
Sergilenen yapıtların ziyaretçilerle buluşması ve 
farklı bakış açılarıyla yorumlanmasını mümkün 
kılarak çoğul anlatıların üretilmesine de katkıda 
bulunuyorlar. 

Hayatta üstünüze vazife olarak gördüğünüz konu nedir?

bd  Ben tam olarak şu anda yaptığım şeye devam 
etmek istiyorum; üniversitedeki işime devam 
edebilmek ve dinlemeyi bilen, yapıcı olarak 
eleştirmeyi bilen, gören gözünü geliştirmiş bir 
topluluk oluşturmak ve üretmek. Örneğin şimdi 
dans ettiğim Berrak Yedek’in solosu, çok öz bir 
hikâye anlatıyor ve ben kendimi anlatmama rağmen, 
hikâye beni değil herkesin içinde kendini bulacağı 
bir şeyi anlatıyor. Benim için bu gösteriyi yapmak 
göle dönüşecek damladır. O yüzden paylaşabileceğim 
kadar çok insanla paylaşmak istiyorum, göstermek 
değil paylaşmak istiyorum çünkü bunu daha çok 
bir ritüel olarak görüyorum. Bu paylaşımla beraber 
seyirciler bana, ben seyircilere 
bir şey katıyorum ve bu topluluk 
genişliyor…

iö  Sanatçı olabilmemde birkaç 
kadın sanatçının çok önemli rolü 
oldu. Çoğu 40 yaşın üzerinde, 
üretimlerini her koşulda devam 
ettirmekte ısrar eden kadınlar. 
Hayatımın farklı noktalarında, 
maddi koşullarımı oluşturma, 
hayatımı yeniden kurma ve atölye 
pratiğimin devam edebilmesi için 
atölyelerinde bana yer açmaya 
kadar çok farklı destekler verdiler. 
Onlar olmasaydı sanat yapmaya 
devam edemezdim. Bana destek 
olan mentorlarım kadar yapıcı 
bir rolde olamasam da, genç 
sanatçılarla tanışmayı ve iletişimde 
olmayı önemsiyorum. En azından 
sanatsal pratikleriyle ilgili onlarla 
konuşuyor olmak istiyorum. 
Sanatsal süreçlerimizi paylaşarak 
birbirimizi heyecanlandırdığımızda 
sanatsal üretim devam edebiliyor. ■

performance, everyone will find a piece of himself or 
herself in the story it tells. To me, this performance 
is one of those drops of water that can eventually 
become a lake. That’s why I want to share it with as 
many people as possible; not to show but to share, 
because I regard it as a kind of ritual. This sharing 
allows me to give something to the spectators and the 
spectators give to me in return, and this is how this 
community grows…

İö  There have been a number of women who have 
played a key role in my becoming an artist. Most of 
them were over 40 years old at the time and are artists 
who have insisted on continuing to produce regardless 
of circumstances. They have supported me in a myriad 
of ways throughout different stages of my life; they 
helped me set up, become financially independent and 
even made space for me in their own studios so that 
I could continue my artistic practice. If it weren’t for 
them, I would not be a practicing artist today. Even 
if I’m not able to play as constructive a role as these 
women, I try to meet young artists and be in dialogue 
with them. Artistic production is possible as long as 
we share our artistic processes and encourage one 
another. ■ 

İz Öztat
Sanatçı,  
Arter Öğrenme Programı Koordinatörü

İz Öztat, lisans derecesini ABD’deki Oberlin 
College’da Görsel Sanatlar Bölümü’nden, yüksek 
lisans derecesini Sabancı Üniversitesi Görsel 
Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden 
aldı. Katıldığı sergiler arasında Tamawuj, 13. Şarjah 
Bienali, Birleşik Arap Emirlikleri (2017); “Land 
without Land,” Heidelberger Kunstverein, Almanya 
(2016); “Tuzlu Su: Düşünce Biçimleri Üzerine Bir 
Teori,” 14. İstanbul Bienali (2015); “Conducted 
in Depth and Projected at Length,” Heidelberger 
Kunstverein, Almanya (2014); “Rendez-vous 
13,” Institut d’art Contemporain, Lyon, Fransa 
(2013); “Here Together Now,” Matadero Madrid, 
İspanya (2013); “İkinci Sergi,” Arter, Türkiye (2010) 
bulunuyor. Yurt dışında çeşitli kurumlarda misafir 
sanatçı programlarına katılmanın yanı sıra 2016-
2017’de Oberlin College’da misafir öğretim üyesi 
olarak bulundu. Çok sayıda makale ve inceleme yazısı 
olan İz Öztat’ın ayrıca yayımlanmış dört sanatçı 
kitabı var.  

Beliz Demircioğlu
Dansçı, Koreograf, Akademisyen

Beliz Demircioğlu lisans ve yüksek lisans 
derecelerini New York Üniversitesi Tisch Sanat 
Fakültesi İnteraktif Telekomünikasyon ve Dans 
Bölümlerinden aldı. Doktorasını European Graduate 
School’un Sanat, Sağlık ve Toplum Fakültesi’nde 
tamamladı. Performans ve video/enstalasyonları 
Baryshnikov Art Center, İstanbul Modern, Centres 
des Arts Enghien-Les-Bains, İstanbul Bienali, 
garajistanbul, Codice-Idee per la Cultura, Eyebeam 
Gallery, Jack H. Skirball Center, Bushwick Arts 
Project, Vancouver NIME, Ask the Robot, Tedance 
Festival, Bjcem Biennial, Kasa Galeri ve Kadıköy 
Halk Eğitim Sahnesi gibi mekânlarda sergilendi. 
Halen, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatları 
Bölümü’nde hareket teknikleri ile bedenler ve 
teknolojiler dersleri veriyor.

İz Öztat
Artist, 
Coordinator, Arter Learning Program

İz Öztat received her undergraduate degree from 
the Oberlin College Department of Visual Arts and 
completed her graduate study at Sabancı University 
Department of Visual Arts and Communication 
Design. Her selected exhibitions include “Tamawuj”, 
Sharjah Biennial 13, United Arab Emirates (2017); 
“Land without Land”, Heidelberger Kunstverein, 
Germany (2016); “Saltwater: A Theory of Thought 
Forms”, 14th Istanbul Biennial (2015); “Conducted 
in Depth and Projected at Length”, Heidelberger 
Kunstverein, Germany (2014); “Rendez-vous 13”, 
Institut d’art Contemporain, Lyon, France (2013); “and 
Here Together Now”, Matadero Madrid, Spain (2013); 
“Second Exhibition”, Arter, Turkey (2010). She has been 
invited as a visiting artist at various institutions abroad 
and was visiting lecturer at the Oberlin College in 2016-
2017. İz Öztat has published articles and essays  
as well as four artist’s books. 

Beliz Demircioğlu
Dancer, Choreographer, Academician 

Beliz Demircioğlu completed her undergraduate and 
graduate studies at New York University Tisch School 
of the Arts, Interactive Telecommunications and Dance 
and received a doctoral degree from the European 
Graduate School’s Arts, Health and Society Division. 
Her performance and video/installations have been 
exhibited at the Baryshnikov Art Center, the Istanbul 
Modern, the Centers des Arts Enghien-Les-Bains, 
the Istanbul Biennale, garajistanbul, Codice-Idee per 
la Cultura, Eyebeam Gallery, Jack H. Skirball Center, 
Bushwick Arts Project, Vancouver NIME, Ask the 
Robot, Tedance Festival, Bjcem Biennial, Kasa Galeri 
and Kadıköy Halk Eğitim Sahnesi, a.o. She is currently 
teaching courses in movement techniques, bodies and 
technologies at Istanbul Bilgi University. 
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Kütahya Çi̇ni̇ ve 
Serami̇kleri̇ni̇n 
Büyüleyi̇ci̇ Dünyası
The Enchanting World 
of Kütahya Tiles 
and Ceramics

Sadberk Hanım Müzesi’nde, 8 Mart-25 Kasım 2018 
tarihleri arasında “KÜTAHYA, Sadberk Hanım Müzesi 
Kütahya Çini ve Seramik Koleksiyonu” adlı sergi 
ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Hülya Bilgi ve İdil 
Zanbak Vermeersch’in üstlendiği sergide, değişik form 
ve bezemeye sahip 274 adet Kütahya üretimi çini ve 
seramik toplu olarak sergilendi ve kapsamlı bir yayın 
çalışmasıyla okura sunuldu.

Sadberk Hanım Müzesi’nin en önemli 
koleksiyonlarından biri olan Osmanlı dönemi çini ve 
seramikleri, Osmanlı çini ve seramik sanatının başlıca 
üç merkezi İznik, Kütahya ve Çanakkale atölyelerinde 
15. yüzyıldan 20. yüzyıl başına kadar üretilen 
eserlerden oluşmaktadır. “KÜTAHYA” 
sergisinde, eski çağlardan 
günümüze kadar seramik 
üretimini kesintisiz olarak 
sürdüren Kütahya’da 
18. ve 20. yüzyıllar 
arasında üretilmiş 
çini ve seramik 
örneklerine  
yer verildi. ■

“KÜTAHYA: The Sadberk Hanım Museum Kütahya Tile 
and Ceramics Collection” exhibition was held at the 
Sadberk Hanım Museum between March 8 and November 
25, 2018. Curated by Hülya Bilgi and İdil Zanbak 
Vermeersch, the exhibition encompassed Kütahya ware 
in all its wide diversity of form and decoration and was 
accompanied by a comprehensive book.

Ottoman period tiles and ceramics constitute one of 
the most important collections of the Sadberk Hanım 
Museum. They consist of pottery ware made in potteries 
in İznik, Kütahya, and Çanakkale, which were the three 
main centers of Ottoman tile and ceramic art between 

the 15th and early 20th centuries. The “KÜTAHYA” 
exhibition presented examples of tiles  

and ceramics from the 18th and 
20th centuries produced in 

Kütahya, where pottery 
has been produced 

continuously since 
antiquity. ■

1
2

1 kalemdan pen box, çap 15.7 cm diameter, 
18. yy 2. yarısı 2nd half of 18th century, 
osmanlı ottoman, kütahya.
2 tabak plate, genişlik 24 cm width, 18. 
yy ikinci yarısı 2nd half of 18th century, 
osmanlı ottoman, kütahya.
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HATIRA MENDİLLERİ KOLEKSİYONU 
H. Oğuz Aydemir’in uzun yıllar içerisinde büyük bir titizlikle oluşturduğu tarihî hatıra 
mendil koleksiyonu, 10 Şubat 2018’de Sadberk Hanım Müzesi’ne hibe edildi. Büyük 
çoğunluğu Osmanlı dönemine ait olan toplam 117 adet ipek hatıra mendili, ait oldukları 
dönemin düşünce yapısını yansıtan tarihî birer belge olarak da nitelendirilebilir. 
İşlevsellikten çok propaganda amacı güden bu mendillerde, döneme ait siyasi hareketlerin 
olgunlaşması, savaşlar için destek bulma, milliyetçiliğin artırılması, ülkelerin ve 
hükümdarların büyüklüklerini sergileme çabaları açıkça görülür. ■

Sadberk Hanım Müzesi
Sadberk Hanım Museum

Sadberk Hanım Müzesi 14 Ekim 1980 
tarihinde Sarıyer, Büyükdere’deki 
Azaryan Yalısı’nda, Vehbi Koç’un 
eşi Sadberk Koç’un anısına, kişisel 
koleksiyonunu sergilemek üzere 
açıldı. Daha sonra 1983 yılında yalının 
yanındaki bina da restore edilerek  
“Sevgi Gönül Binası” adıyla Müze 
alanına katıldı. Bugün Müze bünyesinde 
19.000’i aşkın eser bulunuyor. Sevgi 
Gönül Binası’nda MÖ 6000’den  
Bizans dönemi sonuna kadar  
Anadolu’da yaşamış uygarlıklara ait 
arkeolojik eserler; Azaryan Yalısı’nda 

ise Osmanlı ağırlıklı İslam 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 yayınlarıyla sunuluyor. 
Çocuklara yönelik eğitim çalışmaları 
da Sadberk Hanım Müzesi’nin önemli 
faaliyetleri arasında yer alıyor. ■

The Sadberk Hanım Museum was founded 
with the object of exhibiting the private 
collection of Sadberk Koç, the wife of 
Vehbi Koç, and opened on  October 
14, 1980 in the Azaryan Mansion in the 
Büyükdere, Sarıyer district of Istanbul. The 
building next to the mansion was acquired 
in 1983 and later restored as an annex 
to the museum, called the Sevgi Gönül 
Building. Today the museum’s inventory 
includes over 19,000 items. Archaeological 
artefacts representing Anatolian cultures 
and civilizations, ranging from the 
6th millennium BC to the end of the 

Byzantine period, are housed in the Sevgi 
Gönül Building, while Islamic artefacts, 
dating predominantly from the Ottoman 
period and including woven textiles, 
garments and embroideries, together 
with European, Far Eastern and Near 
Eastern artefacts made for the Ottoman 
market, are exhibited in the Azaryan 

Building. The extensive collections of the 
Sadberk Hanım Museum are introduced 
to the public through regular temporary 
exhibitions and exhibition catalogs, 
as well as permanent exhibitions. 
Educational programs for children also 
constitute an important part of the 
Sadberk Hanım Museum’s activities. ■

müze müdürü   
museum manager
Hülya Bilgi

Büyükdere Piyasa Caddesi No. 27-29 
Sarıyer – İstanbul t 0212 242 3813-14
sadberkhanimmuzesi.org.tr

Bi̇r Bakışta
At a Glance

3  tabak plate, genişlik 21.8 cm width, 
18. yy 2. yarısı 2nd half of 18th century, 
osmanlı ottoman, kütahya. 
4  çini tIle, yükseklik 20.5 cm height, 
genişlik 20.8 cm width, 18. yy 2. yarısı 2nd 
half of 18th century, osmanlı ottoman, 
kütahya.
5  buhurdan Incence burner, yükseklik  
17 cm height, 18. yy ilk yarısı 1st half of 
18th century, osmanlı ottoman, kütahya.3 4 5

KISA HABERLER
NEWS IN BRIEF

COMMEMORATIVE 
HANDKERCHIEF COLLECTION
H. Oğuz Aydemir donated 
his collection of historical 
souvenir handkerchiefs to 
the Sadberk Hanım Museum 
on February 10, 2018. The 
collection is the result of 
many years of meticulous 
work and consists of 117 
silk souvenir handkerchiefs, 
mainly dating from the 
Ottoman period. Since 
they express a wide range 
of political meanings, they 

can be considered as historical documents reflecting the ideas 
of their time. These souvenir handkerchiefs were apparently 
produced not so much for daily use as for propaganda purposes: 
to lend momentum to contemporary political movements, 
raise support for wars, stimulate nationalist feelings, and 
demonstrate the greatness of countries and rulers. ■
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KISA HABERLER
NEWS IN BRIEF

YAPI KREDİ VEDAT NEDİM TÖR MÜZESİ  
“TOMBAK” SERGİSİ
Sadberk Hanım Müzesi, Yapı Kredi Vedat Nedim 
Tör Müzesi’nde 20 Kasım 2018 tarihinde başlayan 
ve 28 Nisan 2019 tarihine kadar sürecek olan 
“Tombak” sergisine koleksiyonunda yer alan sahan, 
sakızlık, güğüm, buhurdan ve fener gibi farklı 
kullanım özelliklerine sahip beş adet eserle katkıda 
bulunmuştur. ■ 

“TOMBAK” EXHIBITION AT THE YAPI KREDI VEDAT NEDIM TÖR MUSEUM
The “Tombak” exhibition, held at the Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Museum between 
November 20, 2018 and April 28, 2019, includes five objects from the Sadberk Hanım Museum 
collection. These objects are all made of tombak (gold-plated copper) and consist of a shallow-
lidded cooking vessel, a mastic jar, a tall-lidded vessel, a censer, and a lantern. ■

VEHBİ KOÇ BÜYÜKDERE EVİ  
ZİYARETE AÇILDI
Merhum Vehbi Koç’un, ailesiyle birlikte ikamet 
ettiği Sarıyer’deki Büyükdere Evi, Anadolu’nun 
son gezginleri arasında gösterilen ABD’li fotoğraf 
sanatçısı ve koleksiyoncu Josephine Powell’ın 
2007 yılında Vehbi Koç Vakfı’na bağışladığı 
koleksiyonundaki kilim ve dokuma aletlerinden bir 
seçkiyle 13 Temmuz’da ziyarete açıldı. Cumhuriyet’in 
kuruluşundan sonra Türkiye’nin dört bir yanını 
dolaşmasına izin verilen ilk yabancı gezgin olan 
Josephine Powell göçebe kamplarına katılmış, halı ve 
kilim satıcılarını gezmiş, çok sayıda fotoğraf çekmiş 
ve birçok parça toplamıştı. Büyükdere Evi’nin daimi 
sergisi olacak bu parçalar, 18. yüzyıl sonu ile 20. 
yüzyılın başı arasına aittir; Türkiye’nin Batı Anadolu, 
İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinden gelen 
kilimler doğal boyayla işlenmiş ve cicim, zili, sumak 
teknikleri kullanılmış desenli düz dokumalardır. ■

THE VEHBI KOÇ BÜYÜKDERE HOUSE  
OPENS TO THE PUBLIC
The Vehbi Koç Büyükdere House in Sarıyer, where the 
late Vehbi Koç and his family resided, was opened to 
the public on July 13, with an exhibition of selected 
kilims and weaving tools from the collection donated 
to the Vehbi Koç Foundation in 2007 by the American 
photographer and collector Josephine Powell. After 
the establishment of the Republic of Turkey, Josephine 
Powell was the first foreign national to gain permission 
to travel all around the country. In the course of her 
journeys, Powell stayed at nomad encampments, 
visited shops selling carpets and kilims, took large 
numbers of photographs and collected many pieces. 
Composing the permanent exhibition at the Vehbi 
Koç Büyükdere House, the kilims selected from the 
Josephine Powell Collection date from the late 18th 
to early 20th century and were woven in Turkey’s 
Western Anatolia, Central Anatolia and Eastern 
Anatolia regions. The patterned flat weaves are woven 
in the cicim, zili and sumak techniques, using yarn 
colored with vegetable dyes. ■

“SOF” SERGİSİNE SADBERK HANIM  
MÜZESİ KATKISI
Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (VEKAM) 
Ankara Rahmi M. Koç Müzesi iş birliğiyle  
12 Mayıs-16 Eylül 2018 tarihlerinde Ankaralılarla 
buluşturduğu “Tarihi Dokumak: Bir Kentin Gizemi, 
Sof” adlı sergisi ilhamını Sadberk Hanım Müzesi 

koleksiyonunda bulunan, Ankara keçisi tiftiğinden 
eğrilen iplikle dokunan tarihî kumaştan aldı. 
Sof adı verilen dokuma, Sadberk Hanım Müzesi 
koleksiyonuna Ayaşlı Ailesi’ne mensup Leman 
Ökmen tarafından 1991’de bağışlanmıştı. Sadberk 
Hanım Müzesi, sergiye, koleksiyonunda yer alan sof 
dokuma 14 adet muhtelif kıyafet ve Ankara Salnamesi 
ile katkıda bulundu. ■

SADBERK HANIM MUSEUM  
CONTRIBUTES TO THE “SOF” EXHIBITION
The “Weaving History: Mystery of a City, Sof” 
exhibition held in Ankara between May 12 and 
September 16, 2018, was organized by the Koç 
University Vehbi Koç Ankara Studies Research Center 
(VEKAM), in collaboration with the Rahmi M. Koç 
Museum in Ankara. The exhibition was inspired by an 
example of the mohair fabric known as camlet in the 
Sadberk Hanım Museum collection. This beautiful 
cloth, called sof, was donated to the museum in 1991 
by Leman Ökmen, a member of the Ayaşlı family. The 
Sadberk Hanım Museum contributed to the exhibition 
with 14 examples of sof mohair garments and a copy of 
the Ankara Salnamesi (yearbook) from its collection. ■

1  kapaklı sahan lIdded dIsh, 19. yy 
19th century, osmanlı ottoman. 
2  fener lantern, 19. yy sonu late 
19th Century, osmanlı ottoman.
3  sof hırka cardıgan, 20. yy başı 
early 20th century, osmanlı 
ottoman.

1

2

3
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sanat için alan 
space for art 

Çağdaş Sanatta 
Yeni Ufuklar
New Horizons in 
Contemporary Art

Arter, 2018 yılında Ali Mahmut Demirel’in “Ada” ve Can Aytekin’in “Boş 
Ev” sergilerine yer verdi ve 4. İstanbul Tasarım Bienali’ne ev sahipliği yapan 
mekânlardan biri oldu. 

Vehbi Koç Vakfı’nın 50. kuruluş yıldönümünü kutlayacağı 2019 yılında Arter, 
Dolapdere’deki yeni binasına taşınacak. İnşaatı 2015 yılında başlayan binada 
sergi alanlarının yanı sıra performans salonları, öğrenme ve etkinlik alanları, 
kütüphane, konservasyon laboratuvarı, sanat yayınlarına odaklanan bir 
kitabevi ve yeme/içme alanları bulunuyor. Mimari tasarımı İngiliz Grimshaw 
Architects tarafından yapılan bina, toplam 18.000 metrekare kapalı alana 
sahip. Arter’in İstiklal Caddesi üzerinde yer alan binası ise 2019 yılı başında 
tadilata girecek ve Eylül 2019’dan itibaren Vehbi Koç Vakfı’na bağlı yeni bir 
sergi alanı olarak hizmet verecek. ■

In 2018, Arter presented two solo exhibitions, 
Ali Mahmut Demirel’s “Isle” and Can Aytekin’s 
“Empty House”, and hosted the 4th Istanbul 
Design Biennial as one of the main venues. 

Arter will move to its new building in Istanbul’s 
Dolapdere district in 2019, which also marks the 
50th anniversary of the Vehbi Koç Foundation. 
Arter’s new building is designed by Grimshaw 

Architects (UK) and has 18,000 square meters 
of indoor area. In addition to exhibition galleries 
and a sculpture terrace, the building will house 
performance halls, learning areas, a library, a 
conservation laboratory, an arts bookstore, 
and a café. Arter’s current building on Istiklal 
Street will be renovated and also reopened in 
September 2019 as a yet-to-be-named exhibition 
space operated by the Vehbi Koç Foundation. ■

ali mahmut demirel  

ada ısle  
2018 
sergiden görünüm  
exhibition view 

fotoğraf photo  
ali taptık
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VKV ÇAĞDAŞ SANAT KOLEKSİYONU DÜNYA SERGİLERİNDE
Vehbi Koç Vakfı’nın çağdaş sanat koleksiyonu 2007’den bu 
yana sürdürülen çalışmalar neticesinde bugün 1.300’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 contemporary 
art collection. Over the past ten years, the collection has grown to 
include more than 1,300 contemporary works of art and continues  
to expand. Several pieces from the collection are loaned each year  
to leading art institutions and galleries across the world. ■

nil yalter
Topak Ev 
La Monnaie de Paris 
Paris, Fransa France

sarkis 
Ikonalar 
Pera Müzesi  
İstanbul, Türkiye Turkey

füsun onur 
Opus II – Fantasia; Beyaz 
Kağıt Üzerinde Alan 
Ayırmak; Isimsiz; Isimsiz 
(Bahçe Cini); Resimde 
Üçüncü Boyut / Içeri Gel; 
Düş; Fısıltı; Kaldırım 
Kenarında Su; Pembe 
Bot; Zaman Ikonaları; 
Mandallı 
Neues Museum Nürnberg 
Nürnberg, Almanya 
Germany

alıcja kwade
Kohle (1T Rekord) & 
Gegen den Lauf 
Villa Empain, Boghossian 
Foundation 
Brüksel, Belçika Brussels, 
Belgium  ve  
and NYU Abu  
Dhabi Art Gallery 
Abu Dabi, BAE Abu Dhabi, 
UAE

lamıa joreıge 
Under-Writing-Beirut 
Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo 
Torino, İtalya Italy 

mat collıshaw 
Deliverance 
Galerie Rudolfinum 
Prag, Çek Cumhuriyeti 
Prague, Czech Republic 

kp brehmer
Farbengeographie Nr. 
9, Lokalisierung von 
Braunwerten (5.3.1933); 
Analphabetentum; 
Farbengeographie 
(Blauwerte) nach 
Mondrian; Smoking 
2-5-12 cigarettes; 
Deutsche Werte; Anteile 
der Beschäftigten im 
Öffentlichen Dienst; 
Neues Museum Nürnberg 
Nürnberg, Almanya 
Germany

bilge frıedlaender 
River / House / Book; 
Notes on River / House / 
Book; Aita River 
Drawing; Homage to 
Nazım Hikmet; Artemis 
#1; Artemis #2; Through 
the White Light #1; 
Through the White 
Light #2; 9 in 1; 9 minus 

2; My Square; Linear 
Diagonal Mutation; 
Linear Mutation #6; 
Square Mutation: 
Denying Gravity; Square 
Mutation: Denying 
Gravity #3; Homage 
to Sinan; Square 
Mutation: Denying 
Gravity #10; Breaking 
Through #9; November 
Reverie; Dream Time 
Drawings #6; Dream 
Time Drawings #3; 
Dream Time Drawings 
#1; Dream Time Places 
#2 with Flying Shape; 
Square Mutation: 
Denying Gravity #5; 
Linear Mutation with 
Flying Shapes 
Neues Museum Nürnberg 
Nürnberg, Almanya  
Germany

ARTER
Bir Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olan Arter, çağdaş sanat alanında sürdürülebilir bir 
üretim ve sergileme altyapısı sunmak üzere 2010 yılında açıldı. Bugüne kadar 35 sergiyi 
izleyicilerle buluşturan Arter, çağdaş sanatın görünürlüğüne katkıda bulunurken, 
bu sergiler kapsamında 183 eserin üretimine de destek sağladı. Arter’in sergilerine 
yayınlar, konuşmalar, performanslar ve atölye çalışmaları eşlik etti. 2019 yılı Eylül 
ayında Dolapdere’de açılacak yeni binasıyla beraber Arter, süregelen faaliyetlerini 
çok daha ileriye taşıyarak VKV Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan ve koleksiyon dışı 
eserlerden oluşan sergilerin yanı sıra farklı sanat disiplinlerinden gösteri ve etkinliklere 
ev sahipliği yapacak. ■

An affiliate of the Vehbi Koç Foundation, Arter opened in 2010 with the aim of providing 
a sustainable infrastructure for producing and exhibiting contemporary art. To date, 
Arter has presented 35 solo and group exhibitions with accompanying publications, 
talks, performances, and workshops. It has also provided support for the production 
of 183 artworks in the framework of these exhibitions. At its new building in Istanbul’s 
Dolapdere district, scheduled to open in September 2019, Arter will present exhibitions 
from but not limited to the Vehbi Koç Foundation Contemporary Art Collection as well as 
performances and events across disciplines, expanding the range of its programs. ■

kurucu direktör  
founding director 
Melih Fereli, obe

genel koordinatör  
general coordinator
Bahattin Öztuncay

başküratör  
chief curator
Emre Baykal

Irmak Caddesi No. 13,
Beyoğlu – İstanbul
t 0212 708 5800   
arter.org.tr

Bi̇r Bakışta
At a Glance

ahmet doğu ipek
Siyah Su Kayıtları – 
Günler & Yıldızlar 
Neues Museum Nürnberg 
Nürnberg, Almanya 
Germany

gözde ilkin  
Vaziyet Planı & Meyilli 
Arazi 
Pinakothek der Moderne  
Münih, Almanya Münich, 
Germany 

aydan murtezaoğlu  
Ingilizce Kursu 
SALT Galata  
İstanbul, Türkiye Turkey

bülent şangar
Isimsiz 
SALT Galata  
İstanbul, Türkiye Turkey

bilge frıedlaender - 
ahmet doğu ipek - 
füsun onur 

zamanın kıyısında 
saum der zeıt   
2018 
sergiden görünüm  
exhibition view

fotoğraf photo  
neues museum 
(annette kradısch)
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ARTER SERGİLERİ 2018
EXHIBITIONS AT ARTER

Ali Mahmut Demirel’in üretimi müzik videoları, sahne tasarımı, canlı performanslar ve 
deneysel videolardan oluşuyor. Sanatçının İstanbul’daki ilk kişisel sergisi olan “Ada”, erken 
dönem deneysel video işlerinden “Hortum” ile “İskele”, “Kuyu” ve “Fabrika” başlıklı son dönem 
yapıtlarını içeren “Post-Apokaliptik Ütopyalar” serisini bir araya getirdi. Sergi kapsamında, 
sanatçının pratiğinin şekillenmesinde rol oynayan akademik ve kültürel ortama odaklanan 
iki buluşma gerçekleşti. Konuşmacı olarak Hakan Topal ve Ege Berensel’in katıldığı buluşma, 
1990’larda Ankara’da ortaya çıkan ve sonraki kuşaklar üzerindeki etkisi devam eden bilgi 
üretimini, farklı perspektiflerden tartışmaya açtı. Arter ve İstanbul Film Festivali, sanatçının 
üretim sürecini bütünsel bir yaklaşımla ele alan bir program için iş birliği yaptı. ■

Ali Mahmut Demirel’s practice includes music videos, stage design, live visual performances, and 
experimental videos. “Isle”, Demirel’s first solo exhibition in Istanbul, brought together one of 
his early experimental video works “The Hose” with the “Post-Apocalyptic Utopias” video series 
he has been working on since 2015. The exhibition was accompanied by two events where the 
academic and cultural context that has shaped the artist’s practice was taken into focus. The 
speakers Hakan Topal and Ege Berensel shared their distinctive perspectives on the conditions 
of knowledge production in 1990s in Ankara, which had profound effects on following 
generations. Arter and the Istanbul Film Festival collaborated on a program centered on  
Ali Mahmut Demirel’s practice. ■

16 Mart March   
15 Temmuz July 2018

Ada 
Isle

ali mahmut demirel
küratör curator  

Başak Doğa Temür

1-2 ali mahmut 
demirel 

ada ısle  
2018 
sergiden görünüm  
exhibition view

fotoğraflar photos  
ali taptık

3-4  can aytekin 

boş ev empty house  
2018 
sergiden görünüm  
exhibition view

fotoğraflar photos  
ali taptık

1

2 16 Mart March  
15 Temmuz July 2018

Boş Ev
Empty House

can aytekin
küratör curator  

Eda Berkmen

Can Aytekin’in kişisel sergisi 
“Boş Ev”, sanatçının aynı isimli 
yeni serisinin yanı sıra 2005’ten 
sonra ürettiği beş seriden bir 
seçkiyi de içerdi. Tuval resmi 
ve desenlerin ağırlıkta olduğu 
sergide, sanatçının üç boyutlu 
bazı yapıtları da sergilendi. Sergi 
kapsamında, konuşmacı olarak 
Emre Zeytinoğlu, Erdem Ceylan 
ve Haydar Ergülen’in yer aldığı 
bir dizi konuşma gerçekleşti. 
Arter, “Boş Ev” paralelinde 
sanatçının ders verdiği 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Resim Bölümü 
Gravür Atölyesi’nde üç farklı 
baskı tekniği ve yaklaşımının 
deneyimlenebileceği atölye 
çalışmaları da düzenledi. Ayrıca 
Atölye Pikolo iş birliğiyle 
çocuklara yönelik “Mekân 
Kırıntıları” başlığı altında atölye 
çalışmaları yapıldı. ■

Can Aytekin’s solo exhibition 
“Empty House” presented the 
artist’s new series by the same 
name as well as a selection from 
his previous five series produced 
after 2005. Featuring paintings on 
canvas and drawings for the most 
part, the exhibition also included 
a number of three-dimensional 
works by the artist. Within the 
scope of this solo exhibition, 
a series of talks has been held 
with Emre Zeytinoğlu, Erdem 
Ceylan, and Haydar Ergülen. The 
exhibition was accompanied by 
workshops where participators 
were invited to experiment 
with three different printing 
techniques and approaches. A 
workshop for children, “Scraps of 
Space”, was held in collaboration 
with Atölye Pikolo. ■

3

4
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“SANAT ≠ PROPAGANDA” 
“ART ≠ PROPAGANDA”
Arter’in ortak yapımcısı olduğu KP Brehmer solo sergisi “Sanat ≠ Propaganda”, 
ilk durağı olan Nürnberg’de 26 Ekim 2018’de açıldı. Almanya’daki Neues 
Museum Nürnberg ve Hamburger Kunsthalle ile Hollanda’nın Lahey kentindeki 
Gemeentemuseum Den Haag ve Arter, çağdaş sanatçı KP Brehmer’e (1938–97) 
adanmış kapsamlı bir serginin ortak yapımcılığını üstlendi. 17 Şubat 2019’a 
kadar Almanya’daki Neues Museum Nürnberg’de ziyaret edilebilecek olan ve 
küratörlüğünü ortak yapımcı kurumlar adına Eva Kraus, Petra Roettig, Daniel 
Koep ve Selen Ansen’in birlikte yaptıkları “Sanat ≠ Propaganda”, 2019’da 
Hamburg ve Lahey’de sergilendikten sonra Mart 2020’de İstanbul’da Arter’in 
yeni binasında izleyicilerle buluşacak. ■

KP Brehmer’s solo exhibition “Art ≠ Propaganda”, a co-production of Arter, opened 
for the first time in Nürnberg, on October 26, 2018.  The exhibition dedicated to 

contemporary artist KP Brehmer 
(1938–1997) is a joint production 
by Neues Museum (Nuremberg), 
Hamburger Kunsthalle, 
Gemeentemuseum (The Hague) 
and Arter (Istanbul). Curated by 
Eva Kraus, Petra Roettig, Daniel 
Koep and Selen Ansen, in the 
name of contributing institutions, 
“Art ≠ Propaganda” will be open 
until February 17, 2019, at Neues 
Museum Nürnberg, then move  
to Hamburg and The Haag in  
2019 before meeting audiences  
in Istanbul, at Arter’s new building 
in 2020. ■

ARTER: ULUSLARARASI İȘ BİRLİKLERİ 2018
ARTER: INTERNATIONAL COLLABORATIONS

“GÖRME BİÇİMLERİ” ABU DABİ EDİSYONU 
“WAYS OF SEEING” ABU DHABI EDITION

 
 
 
 

Arter tarafından sipariş edilmiş 
olan “Görme Biçimleri” başlıklı 
uluslararası grup sergisi, Birleşik Arap 
Emirlikleri’ndeki NYU Abu Dabi Sanat 
Galerisi’nde sergilendi. 3 Eylül 2018’de 
açılan sergi 5 Ocak 2019’a kadar ziyarete 
açık kaldı. ■

The exhibition “Ways of Seeing”, an 
international group exhibition originally 
commissioned by Arter, was later adapted 
for NYU Abu Dhabi Art Gallery in the 
United Arab Emirates (September 3,  
2018–January 5, 2019). ■

SANATÇILAR  
ARTISTS

ghada amer
frédéric borgella
james casebere
david claerbout
salvador dali
hans-peter feldmann
andreas gursky
mona hatoum
paul and marlene kos
alicja kwade
lateefa bint maktoum
gustav metzger
shana moulton

vik muniz
grayson perry
michelangelo pistoletto
fred sandback
markus schinwald
hassan sharif
cindy sherman
 jojakim cortis and adrian sonderegger
john speed
thomas struth
kim tschang-yeul
james turrell
james webb 

1 görme biçimleri ways 
of seeIng 
2018  
sergiden görünüm 
exhibition vıew

fotoğraf photo  
nyu abu dabi sanat 
galerisi nyu abu dhabI 
art gallery

2  kp brehmer 

paul (klee) için mona 
(lısa) mona (lIsa) for 
paul (klee) 
1985

3  kp brehmer 

görevlerine göre kamu 
çalışanları (gelir 
seviyeleri dikkate 
alınarak) publıc 
sector employees 
(by ıncome bracket) 
accordıng to servIce 
1976/1977

Yayınlar 
Publications

Ada Isle
editör editor

Süreyyya Evren
tasarım design

Ali Emre Doğramacı 

Boş Ev Empty House
editör editor

Süreyyya Evren
tasarım design

Emre Çıkınoğlu

1

2

3
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ANAMED Dışa Açılıyor
ANAMED Breaks Out

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

2018’de üç ANAMED sergisi yurt içinde ve dışında 
başka müze ve galerilerde ziyaretçilerle buluştu. 
ANAMED’in 2016 yılında düzenlediği ve Lauren 
Nicole Davis’in küratörlüğünü yaptığı “Koku ve 
Şehir” sergisi, 6 Ocak-31 Mart tarihleri arasında, Koç 
Üniversitesi VEKAM iş birliğiyle Erimtan Arkeoloji 
ve Sanat Müzesi’nde sergilendi. 2017 yılında açılan 
ve ANAMED’in en çok ziyaret edilen sergisi olan, 
Duygu Tarkan’ın küratörlüğündeki “Bir Kazı Hikâyesi: 
Çatalhöyük”, School of Oriental and African Studies’in 
(SOAS) davetiyle 12 Ekim-15 Aralık tarihlerinde 
Londra’da The Brunei Gallery’de sergilendi ve 
ANAMED’in uluslararası düzeyde seyahat eden ilk 
sergisi oldu. 

Yine 2017’de Bahattin Öztuncay’ın küratörlüğünü 
yaptığı “Yusuf Franko’nun İnsanları: Bir Osmanlı 
Bürokratının Karikatürleri” sergisi, 23 Kasım 2018 -  
25 Ocak 2019 tarihleri arasında 2018 Avrupa Kültürel 
Miras Yılı çerçevesinde, Çankaya Belediyesi Çağdaş 
Sanatlar Merkezi (ÇSM) ve Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu desteğiyle Çankaya Zülfü Livaneli Kültür 
Merkezi’ne taşındı. ■

In 2018, three popular ANAMED exhibitions were 
invited by other museums and galleries in Turkey and 
abroad. ANAMED’s 2016 exhibition “Scent and the 
City”, curated by Lauren Nicole Davis, opened at the 
Erimtan Archaeology and Art Museum in Ankara with 
the collaboration of Koç University’s Vehbi Koç Ankara 
Studies Research Center (VEKAM) from January 6 to 
March 31. ANAMED’s most-visited exhibition so far, “The 
Curious Case of Çatalhöyük”, was invited by the School 
of Oriental and African Studies (SOAS) to London. 
Curated by Duygu Tarkan, the exhibition was on view  
at the Brunei Gallery from October 12 to December 15. 

Another popular ANAMED exhibition from last 
year, “The Characters of Yusuf Franko: An Ottoman 
Bureaucrat’s Caricatures”, curated by Bahattin Öztuncay, 
was at the Zülfü Livaneli Cultural Center in Çankaya 
from November 23, 2018 to January 25, 2019, under 
the framework of the 2018 European Year of Cultural 
Heritage program, and with the support of the Çankaya 
Municipality and the Delegation of the European Union 
to Turkey. ■

1 “yusuf franko’nun insanları: 
bir osmanlı bürokratının 
karikatürleri” sergi afişinden 
detail from “the characters 
of yusuf franko: an ottoman 
bureaucrat’s caricatures” 
exhibition poster 2018
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ANAMED
İstanbul’da İstiklal Caddesi 
üzerindeki tarihî Merkez Han’da 
yer alan Koç Üniversitesi Anadolu 
Medeniyetleri Araştırma Merkezi 
(ANAMED), Türkiye’deki 
medeniyetlerin tarihi, sanatı, 
mimarisi ve arkeolojisine adanmış 
araştırma projelerini geliştirmek 
ve desteklemek amacıyla 2005 
yılında kuruldu. Anadolu’nun 
geçmişi hakkındaki bilimsel 
araştırmaları desteklemek için 
kurulmuş ilk yerel akademik 
araştırma merkezi olan 
ANAMED, kuruluş amaçlarına 
yönelik faaliyetlerini; çıkardığı 
yayınlar, düzenlediği sergi ve 
sempozyumların yanı sıra doktora 
öğrencilerine ve doktora sonrası 
araştırmacılara yönelik bursiyer 
programlarıyla sürdürüyor.

ANAMED, the Koç University 
Research Center for Anatolian 
Civilizations, housed in the historic 
Merkez Han 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 doctoral students 
and postdoctoral researchers.

Bi̇r Bakışta
At a Glance

KISA HABERLER 2018
NEWS IN BRIEF

direktör  
director 
Prof. Dr. Chris Roosevelt

İstiklal Caddesi No.181 
34433 Beyoğlu - İstanbul  
anamed.ku.edu.tr

ANAMED EKİBİNE  
KOÇ GRUBU ÖDÜLÜ
ANAMED ekibi, her yıl düzenlenen 
En Başarılı Koçlular yarışmasında 
Dijitalleşenler kategorisinde “Çatalhöyük 
ile Dijitalleşen Arkeoloji” projesiyle 
birincilik ödülünü kazandı. ■

THE KOÇ GROUP EMPLOYEE  
AWARD GOES TO ANAMED
The ANAMED team received the Most 
Successful Koç Group Employee Award 
in the Digitalization category with 
their project, “Digital Archaeology in 
Çatalhöyük” project. ■

ANAMED KÜTÜPHANE KONUŞMALARI 
2018 yılında yeni bir kimlikle düzenli olarak 
yapılmasına karar verilen ve Tarih Vakfı ortaklığında 
yeniden tasarlanan ANAMED Kütüphane 
Konuşmaları; Rustam Shukurov, Lynn Jones, Deniz 
Türker ve Ahmet Ersoy, Edhem Eldem, Brigitte 
Pitarakis, Saadet Özen, Alexis Rappas, Zeynep 
Çelik, Ayşe Özil ve Zafer Toprak gibi çok değerli 
konuşmacıları ağırladı ve yoğun ilgi gördü. ■

ANAMED LIBRARY TALKS 
In 2018, the ANAMED Library Talks series was 
redesigned in partnership with Tarih Vakfı (The History 
Foundation). ANAMED Library Talks attracted a broad 
audience with talks by Rustam Shukurov, Lynn Jones, 
Deniz Türker & Ahmet Ersoy, Edhem Eldem, Brigitte 
Pitarakis, Saadet Özen, Alexis Rappas, Zeynep Çelik,  
and Ayşe Özil. The talks attracted great interest. ■

2018-2019 ANAMED BURSİYERLERİ  
AKADEMİK YILA BAŞLADI
2018-2019 yılında toplam 40 yeni bursiyer 
ağırlayacak olan ANAMED, akademik yıla 
oldukça dinamik bir şekilde başladı. 17-21 
Eylül arasında oryantasyon programının 
gerçekleştirilmesinin ardından bursiyerler, kısa 
sunumlarla ANAMED’de gerçekleştirecekleri 
projelerini öğretim üyeleri ve öğrencilerle 
paylaştı. ■

NEW CLASS OF ANAMED FELLOWS  
STARTS THE ACADEMIC YEAR
ANAMED will be hosting a total of 40 fellows 
during the 2018–2019 academic year, which 
started with a highly dynamic program. After the 
orientation program of September 17-21, fellows 
gave short presentations sharing their projects with 
faculty and students. ■

ANAMED SERGİLERİ  
RUMELİFENERİ KAMPÜSÜ’NDE
ANAMED’in 2014 ve 2015’te ziyaretçilerle 
buluşturduğu “Unutulmuş Krallık: Antik 
Alalah’ta Arkeoloji ve Fotoğraf” ve “Anadolu’da 
John Garstang’ın Ayak İzleri” sergileri Koç 
Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’ndeki yeni 
yerlerine taşındı. ■

ANAMED EXHIBITIONS AT  
RUMELIFENERI CAMPUS
ANAMED’s 2014 exhibition, “The Forgotten 
Kingdom: Archaeology and Photography at 
Ancient Alalakh”, and its 2015 exhibition, 
“John Garstang’s Footsteps Across Anatolia”, 
moved to their new location at Koç University’s 
Rumelifeneri Campus. ■
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NİSAN APRIL 

ON DOKUZUNCU YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE RUM MÜZİĞİ VE KİMLİK
Altuğ Yılmaz’ın moderatörlüğünü yaptığı, Merih Erol, Ersu 
Pekin, Stelyo Berber ve Martin Greve’nin konuşmacı olarak 
katıldığı panelde, Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze 
Rum Ortodoks müzik kültürü ele alındı. Bu bağlamda, 
farklı müzik geleneklerinin etkileşimi, toplumsal değişim, 
ulusal kimlikler, etnomüzikoloji ve demografik dönüşümler 
değerlendirildi. Panelin bitiminde Rum Ortodoks dinî ve 
halk müziği repertuvarından eserlerin seslendirildiği bir 
konsere yer verildi. ■

12 Nisan April panel

MART MARCH 

HAREKET HALİNDEKİ MİRAS: IRAK VE SURİYE’YE AİT  
KÜLTÜREL OBJELERİN KAÇAK TİCARETİ ÜZERİNE
Koç Üniversitesi’nin 25. yılı sebebiyle, Koç Üniversitesi ve VEKAM ile ortaklaşa 
düzenlenen Neil Brodie konuşması ANAMED’de gerçekleştirildi. Brodie’nin 
konuşması, 1991 yılında gerçekleşen Körfez Savaşı’ndan günümüze kadar, özellikle 
Irak ve Suriye’de gerçekleştirilen yağmalar sonucu yapılan yasak ticaretin tarihsel 
bir değerlendirmesiydi. ■

HERITAGE ON THE MOVE:  
THE TRAFFICKING OF IRAQI AND 
SYRIAN CULTURAL OBJECTS  
Co-organized by Koç University 
and VEKAM, ANAMED hosted 
Neil Brodie’s lecture as part of 
Koç University’s 25th anniversary 
events. Brodie’s lecture presented 
an historical overview of the looting 
and trafficking of Iraqi and Syrian 
cultural objects from the 1991 Gulf 
War to the present day. ■

20 Mart March konuşma talk

ANAMED ETKİNLİKLERİ 2018
ANAMED EVENTS 

MAYIS MAY 

YİRMİNCİ YÜZYIL DÖNÜMÜNDE OSMANLI 
VE OSMANLI SONRASI KENTLER(İN)DE 
TEKNOLOJİ TARİHİ
IFEA, SHOT ve ANAMED iş birliğiyle 
gerçekleşti. Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu desteğiyle yapılan 
çalıştayda teknoloji tarihi üzerine 
çalışan akademisyenlere fikir alışverişi 
sağlayabilecekleri bir alan oluşturuldu. ■

HISTORY OF TECHNOLOGY IN OTTOMAN AND 
POST-OTTOMAN CITIES AT THE TURN OF THE 
20TH CENTURY  
The workshop was organized in 
collaboration with IFEA, SHOT, and 
ANAMED and with the support of the 
Delegation of the European Union to 
Turkey. The workshop brought together 
academics from all over the world to create 
a space for exchanging ideas. ■

24–25 Mayıs May çalıştay workshop

 
GREEK MUSIC AND IDENTITY:  
FROM THE NINETEENTH CENTURY TO THE PRESENT
The panel, which was moderated by Altuğ Yılmaz and featured 
speakers Merih Erol, Ersu Pekin, Stelyo Berber, and Martin 
Greve, discussed various aspects of Greek Orthodox music 
from the Ottoman period to the present day from the point of 
view of the interaction between different musical traditions, 
social changes, national identities, ethnomusicological and 
demographic change. A small concert performance concluded 
the panel with songs from the repertoire of Greek Orthodox 
folk and religious music. ■ 

2018 ANAMED BURSİYERLERİ SEMPOZYUMU 
2017-2018 döneminde ANAMED’de bulunan 40 bursiyer, 
yedi ay süren verimli araştırma döneminin ardından 2018 
ANAMED Bursiyerleri Sempozyumu’nda projelerini 
sundu. ■

2018 ANAMED FELLOWS’ SYMPOSIUM 
After seven months of intensive and productive research, 40 
ANAMED Fellows of the 2017-2018 academic year presented 
their projects at the 2018 ANAMED Fellows’ Symposium. ■

18-19 Nisan April sempozyum symposium

HAZİRAN JUNE  

FOTOĞRAFIN İLK YÜZYILI: OSMANLI VE OSMANLI SONRASI TOPRAKLAR(IN)DA 
FOTOĞRAFI TARİHSELLEŞTİRMEK (1839–1939)
25’in üzerinde uluslararası katılımcıyla gerçekleşen çalıştayda, 1839-1939 
yılları arasında bugün Türkiye, Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkasya’yı kapsayan 
Osmanlı coğrafyasındaki fotoğraf teorileri ve pratikleri derinlemesine incelendi. 
“Tarihin Merkezine Seyahat” isimli ANAMED sergisinin paralel etkinliği olarak 
düzenlenen çalıştay, Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi ile 
IFEA İstanbul iş birliği ve LabEx Med ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
desteğiyle düzenlendi. ■

THE FIRST CENTURY OF PHOTOGRAPHY: PHOTOGRAPHY AS HISTORY / HISTORICIZING 
PHOTOGRAPHY IN (POST-)OTTOMAN TERRITORIES (1839-1939)  
The workshop focused on the the theory and practice of photography in the former 
Ottoman territories in present-day Turkey, the Balkans, the Middle East and Caucasia 
and brought together over 25 scholars from across the globe. Held as a parallel event 
to the “Ottoman Arcadia” exhibition, the workshop was organized in collaboration 
with Boğaziçi University’s Archive and Documentation Center and IFEA Istanbul and 
was supported by LabEx Med and the Delegation of the European Union to Turkey. ■

19–21 Haziran June  çalıştay workshop
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Yayınlar 
Publications

Tarihin Merkezine Seyahat: Fotoğraf ve Osmanlı 
Köklerinin Yeniden Keşfi, 1886  Ottoman Arcadia: The 
Hamidian Expedition to the Land of Tribal Roots, 1886
editörler  editors 

Bahattin Öztuncay, Özge Ertem 

Yitik Imparatorluğu Resmetmek: Italyan 
Merceğinden Anadolu’daki Bizans Sanatı, 1960-2000  
Picturing a Lost Empire: An Italian Lens on Byzantine 
Art in Anatolia, 1960-2000
editörler  editors 

Livia Bevilacqua, Giovanni Gasbarri  

Devşirme Malzemenin (Spolia) Yeniden Doğuşu: 
Antikçağ’dan Osmanlı’ya Anadolu’da Objelerin, 
Materyallerin ve Mekânların Sonraki Yaşamları  
Spolia Reincarnated: Afterlives of Objects, Materials, 
and Spaces in Anatolia from Antiquity to the  
Ottoman Era
editörler  editors 

Suzan Yalman, Ivana Jevtić  

HAZİRAN JUNE
AĞUSTOS AUGUST  

ANAMED Yaz Programları çerçevesinde bu yıl Kapadokya Yaz Programı 
(18 Haziran - 3 Temmuz), Osmanlıca Yaz Programı ( 25 Haziran - 3 Ağustos) 
ve Anadolu’nun Kadim Dilleri: Hititçe, Akkadca ve Luvice (23 Temmuz - 17 
Ağustos) düzenlendi. ■

ANAMED’s Summer Programs this year included Cappadocia in Context 
Summer Program (June 18 - July 3), Ottoman Language Summer Program 
(June 25 - August 3), and Ancient Languages of Anatolia: Hittite, Akkadian, 
and Luwian (July 23 - August 17). ■ 

18 Haziran June

ANAMED ETKİNLİKLERİ 2018
ANAMED EVENTS 

EYLÜL SEPTEMBER  

BİZANS EPİGRAFİSİ
Ida Toth ve Andreas Rhoby tarafından 
ANAMED’de düzenlenen Bizans Epigrafisi yaz 
programı; Oxford Üniversitesi Geç Antik Çağ 
ve Bizans Araştırmaları Bölümü, Oxford Bizans 
Araştırmaları Merkezi, Avusturya Bilimler 
Akademisi Orta Çağ Araştırmaları Enstitüsü, 
Bizans Araştırmaları Bölümü ile Koç Üniversitesi-
Stavros Niarchos Vakfı Geç Antik Çağ ve Bizans 
Araştırmaları Merkezi’nin (GABAM) iş birliğinde 
ve GABAM’ın maddi desteğiyle gerçekleşti. ■

3–9 Eylül September çalıştay workshop

EKİM OCTOBER  

DİYALOGLAR: TÜRKİYE’DE ARKEOLOJİ  
VE MİRAS KORUMA
Christina Luke ve B. Nilgün Öz tarafından 
düzenlenen çalıştay, Koç Üniversitesi Arkeoloji 
ve Sanat Tarihi Bölümü ve Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu iş birliğiyle Avrupa Kültürel Miras 
Yılı kapsamında gerçekleşti. Çalıştaya arkeolojik 
kazı başkanları, belediye ve müze temsilcileri, 
arkeolojik kazı ve koruma projelerine destek 
veren kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ile özel 
firma temsilcileri katıldı. ■

18 Ekim October  çalıştay workshop

17 Ağustos August yaz programları summer programs

BYZANTINE EPIGRAPHY  
Organized by Ida Toth 
and Andreas Rhoby, 
this summer program 
in Byzantine Epigraphy was held at ANAMED in partnership with 
Oxford University’s Late Antique and Byzantine Studies Department 
and the Oxford Centre for Byzantine Research, the Division of 
Byzantine Research at the Austrian Academy of Sciences’ Institute 
for Medieval Research, and GABAM, the Koç University-Stavros 
Niarchos Foundation Center for Late Antique and Byzantine 
Studies, with funding generously provided by the latter. ■

DIALOGUES: ARCHAEOLOGY AND  
HERITAGE CONSERVATION IN TURKEY  
Organized by Christina Luke and B. Nilgün Öz, the workshop 
was realized in collaboration with Koç University’s Department 
of Archaeology and History of Art, and the Delegation of 
the European Union to Turkey as part of the European Year 
of Cultural Heritage. Excavation directors, municipality and 
museum representatives, as well as representatives from non-
profit organizations supporting archaeological excavations and 
conservation projects participated at the event. ■
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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

VEKAM’ın 
Hareketli Yılı
A Busy Year for 
VEKAM

Ödülleri kapsamında Mimarlığa Katkı dalında Jüri Özel 
Ödülü’ne layık görüldü; 2018’de açtığı “Sof” sergisi ve 
Hollanda Rijkmuseum’dan getirttiği Ankara Manzarası 
tablosu ile dikkat çekti. Bu yılın öne çıkan etkinlikleri 
arasında ayrıca, I. Uluslararası Efemera Çalışmaları 
Sempozyumu ile Cambridge Üniversitesi iş birliğiyle 
düzenlenen Osmanlı Anadolusu’nda Sosyal ve Kültürel 
Hayat isimli sempozyum yer aldı. ■ 

2018’de VEKAM, düzenlediği ve içerisinde yer aldığı 
farklı etkinlikler, aldığı ödül ve çıkardığı yayınlarla 
dolu bir yıl geçirdi. VEKAM’ın desteğiyle düzenlenen 
Ankara Temalı Ürün Yarışması, Ankara’da geleneksel 
olarak icra edilen el sanatlarından ve bölgeye ait 
malzemelerden faydalanarak modern tüketicinin 
ihtiyaçlarına uygun ürünlerin tasarlanmasına önayak 
oldu. Ardından VEKAM, 16. Ulusal Mimarlık Sergisi ve 

At VEKAM, 2018 has been another busy year, 
brimming with new events, activities, awards, and 
new publications. An Ankara-themed product 
design competition, supported by VEKAM, 
spearheaded the design of traditional handicrafts 
from the Ankara region, produced with local 
materials and designed for the needs of the modern 
consumer. VEKAM also received the Jury Special 
Prize at the 16th National Architectural Exhibition 
and Awards, and attracted art lovers’ attention 
with its 2018 exhibition “Sof” and the View of 
Ankara painting, loaned by the Dutch Rijkmuseum. 
Other important events this year included the 1st 
International Ephemera Studies Symposium and 
the Social and Cultural Life in Ottoman Anatolia 
Symposium organized in collaboration with 
Cambridge University. ■ 
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MİMARLAR ODASI’NDAN  
VEKAM’A ÖDÜL
VEKAM, 16. Ulusal Mimarlık 
Sergisi ve Ödülleri kapsamında 2018 
Mimarlığa Katkı Jüri Özel Ödülü’ne 
layık görüldü. VEKAM’ın Ankara 
Keçiören’de tarihî bir bağ evini restore 
ederek koruması ve araştırma merkezi 
olarak işlevlendirmesi ve mimarlık 
odaklı faaliyetleriyle Ankara’nın 
mimarlık mirasının araştırılması 
ve belgelenmesine sağladığı çok 
yönlü katkı nedeniyle verilen ödül, 
6 Nisan’da Ankara CerModern’de 
gerçekleştirilen törende teslim edildi. ■

VEKAM RECEIVES AWARD FROM THE 
CHAMBER OF ARCHITECTS
VEKAM received the Special Jury 
Award within the scope of the 16th 
National Architecture Exhibition 
and Awards 2018, organized by the 
Chamber of Architects. The award was 
presented at a ceremony held at the 
Ankara CerModern, on April 6, for the 
preservation, restoration and reuse 
as a research center of the historical 
orchard house in Ankara’s Keçiören 
district as well as for VEKAM’s multi-
faceted contribution to the research 
and documentation of Ankara’s 
architectural heritage. ■

ANKARA TEMALI ÜRÜN TASARIM YARIŞMASI 
VEKAM, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 22 
Aralık 2017 tarihinde başlatılan Ankara Temalı 
Ürün Tasarım Yarışması’na destek verdi. Ankara 
ve yöresinin geleneksel el sanatlarını canlandırma 
amacını taşıyan yarışmada cam, tekstil, takı, bakır, 
seramik, çini, deri, ahşap vb. yerel malzemeler 
kullanıldı.  Koç Üniversitesi Medya ve Görsel 
Sanatlar öğretim üyesi Dr. Aykut Coşkun’un  
VEKAM adına jüri üyesi olarak yer aldığı yarışma  
3 Nisan 2018’e kadar sürdü. ■

ANKARA THEMED PRODUCT DESIGN COMPETITION
VEKAM supported an Ankara-themed product design 
competition organized by the Ankara Development 
Agency and held from December 22, 2017 to April 2, 
2018. The competition aims to promote traditional 
handicrafts from the Ankara region with local materials 
including glass, textiles, jewelry, copperware, pottery, 
leather, and woodwork. Asst. Prof. Aykut Coşkun from 
Koç University’s Department of Media and Visual Arts 
served as a jury member on behalf of VEKAM. ■

VEKAM
Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (VEKAM), Ankara ve çevresinin toplumsal, kurumsal ve ekonomik 
tarihi, kültürü ve kültürel mirası üzerine akademik çalışmalar yapmak ve Ankara’ya 
dair her türlü bilgi ve belgeyi derleyerek araştırmacılara sunmak üzere, 1994 
yılında, Vehbi Koç’un Ankara’da yaşadığı dönemin büyük bir bölümünü geçirdiği 
Keçiören’deki bir bağ evinde faaliyetlerine başladı. VEKAM binasının yakınında 
bulunan ve Keçiören bölgesinin son mimari örneklerinden biri olan Ankara Bağ 
Evi ise 2007 yılında restore edilip halka açıldı. 2014 yılında Koç Üniversitesi’ne 
bağlanan VEKAM; Ankara araştırmaları konulu konferanslar, sempozyumlar, 
sergiler, yayınlar ve ödül programları içeren bir dizi etkinlik yürütüyor. ■

VEKAM, the Koç University Ankara Studies Research Center, was first founded 
in 1994 in an orchard house in Ankara’s Keçiören district, where the late Vehbi 
Koç resided for most of his Ankara years. VEKAM’s objective is to engage in the 
academic study of the social, institutional and economic history as well as the 
culture and cultural heritage of Ankara and its region and to collect information  
and documents relevant to all research on Ankara. The Ankara Orchard House,  
one of the last extant examples of traditional local architecture, is located nearby 
and was restored and opened to the public in 2007. VEKAM has been associated 
with Koç University since 2014 and organizes a range of activities and events on 
Ankara studies, including conferences, symposia, exhibitions, publications, and 
grant schemes. ■

Bi̇r Bakışta
At a Glance

direktör  
director 
Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu

Pınarbaşı Mahallesi Şehit Hakan Turan 
Caddesi No. 9 Keçiören – Ankara 
t  0312 355 2027 
vekam.ku.edu.tr

OSMANLI ARŞİV KAYNAKLARINI OKUMAK VE İNCELEMEK
İlki 2016’da Amman’da, ikincisi 2017’de Beyrut’ta düzenlenen 
yaz okulunun üçüncüsü 3-9 Eylül tarihlerinde Ankara’da 
gerçekleştirildi. VEKAM, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, 
Fransa Yakın Doğu Enstitüsü (ifpo) ile Türk, Osmanlı, Balkan 
ve Orta Asya Çalışmaları Merkezi’nin (CETOBaC) organize 
ettiği, lisansüstü ve doktora sonrası araştırmacılara yönelik 
yaz okulunda Anadolu, Orta Doğu ve Balkan coğrafyasına ait 
Osmanlıca el yazması kaynaklar incelendi. ■

READING AND ANALYZING OTTOMAN MANUSCRIPTS
A summer school for post-graduate and postdoctoral researchers 
and organized jointly by VEKAM, the  Social Sciences University 
of Ankara, the French Institute of the Near East (ifpo), and the 
Center for Turkish, Ottoman, Balkan and Central Asian Studies 
(CETOBaC), took place on September 3-9, in Ankara. Participants 
analyzed Ottoman manuscripts from the Anatolian, Middle 
Eastern and Balkan regions. ■

KISA HABERLER 2018
NEWS IN BRIEF
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ANKARA’DA İZ BIRAKAN 
MİMARLAR  
Geçmiş yıllarda 
düzenlenen Sivil Mimari 
Bellek Projesi’nin 
ardından Başkent 
Üniversitesi, Koç 
Üniversitesi ve VEKAM 
iş birliğiyle geliştirilen ve 
üç yıl sürmesi planlanan 
“Ankara’da İz Bırakan 
Mimarlar” başlıklı 
panel dizisinin ikincisi 
kapsamında, mimarlardan 
Kadri Kalaycıoğlu-Vedat 
Yalçınkaya ikilisi, Vedat 
Özsan, Enver Tokay ve 
Affan Kırımlı üzerine 
paneller düzenlendi. ■ 

ARCHITECTS WHO LEFT A 
MARK ON ANKARA
Following on from the 
Civilian Architectural 
Heritage project of 
previous years, VEKAM, 
Koç University, and 
Başkent University last 
year jointly launched a new 
series of panel discussions 
titled “Architects Who 
Left a Mark on Ankara”, 
planned to be continued 
for three years. This  
years’s panel discussions 
focused on architects  
Kadri Kalaycıoğlu– 
Vedat Yalçınkaya,  
Vedat Özsan, Enver Tokay,  
and Affan Kırımlı. ■

VEKAM İSTANBUL HERITAGE FUARI’NDA
VEKAM, 12-14 Nisan tarihleri arasında Hilton İstanbul 
Bosphorus Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlen İstanbul 
Heritage: Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri 
Fuarı’na katıldı. VEKAM Direktörü Prof. Dr. Filiz 
Yenişehirlioğlu, fuar kapsamında “Kent Araştırma Merkezleri ve 
Kültürel Bellek: VEKAM” başlıklı bir konferans verdi. ■

VEKAM AT THE ISTANBUL HERITAGE FAIR
VEKAM participated at the Istanbul Heritage: Restoration, 
Archaeology and Museum Technologies Fair, held on April 12-14, 
at the Hilton Istanbul Bosphorus Congress and Exhibition Center. 
VEKAM director Prof. Filiz Yenişehirlioğlu made a presentation, 
titled “Urban Research Centers and Cultural Memory: VEKAM”. ■

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE  
AKADEMİK YAZIM EĞİTİMİ  
9-10 Kasım tarihlerinde düzenlenen 
eğitimin temel amacı; akademik 
yazım sürecinin bilimsel yöntem 
ve standartlara uygun bir şekilde 
gerçekleştirilmesine yönelik 
becerilerin kazandırılmasını sağlamak 
ve lisansüstü araştırmacıları süreçler 
konusunda bilgilendirmekti. ■

SCIENTIFIC STUDY AND  
ACADEMIC WRITING COURSE
The objective of the course, which was 
held on November 9-10, was to inform 
graduate researchers of the standards 
and processes involved in scientific 
analysis and academic writing and help 
them improve their relevant skills. ■

VEKAM ETKİNLİKLERİ 2018
VEKAM EVENTS

TARİHİ DOKUMAK: BİR KENTİN GİZEMİ, SOF
Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu ve Dr. Gözde Çerçioğlu Yücel 
küratörlüğünde gerçekleşen sergide, Ankara’ya özgü kıymetli bir 
ticari ürün olan ve 15. yüzyıldan beri dünyada çok çeşitli ticaret 
merkezlerine ihraç edilen Ankara sofunun ve sof dokumacılığının 
tarihî serüveni anlatıldı. Topkapı Sarayı Müzesi, Sadberk Hanım 
Müzesi ve Ankara Etnografya Müzesi’nden tiftikle üretilmiş eserler 
ile tiftik ipliği kullanılarak dokunmuş ve örülmüş güncel ürünler 
sergiye dâhil edildi. Ayrıca, Amsterdam’daki Rijksmuseum’da yer alan 
ve 18. yüzyıl, Ankara tiftik dokumacılığı ve sof üretimi konusunda 
önemli bir belge niteliği taşıyan Ankara Manzarası ilk defa Türkiye’ye 
getirildi. Hollanda Büyükelçiliği’nin aracılığıyla, tablonun Ankara 
Rahmi M. Koç Müzesi’nde iki sene boyunca sergilenmesine karar 
verildi. ■

WEAVING HISTORY: MYSTERY OF A CITY, SOF
Curated by Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu and Dr. Gözde Çerçioğlu 
Yücel, the exhibition told the history of sof and sof-weaving. Sof is a 
valuable camlet fabric produced in Ankara and exported to trade centers 
across the world since the 15th century. The exhibition included sof 
fabrics produced from mohair and loaned from the Topkapı Palace 
Museum, the Sadberk Hanım Museum, and the Ethnography Museum 
of Ankara, as well as contemporary pieces. It also featured the 18th-
century painting View of Ankara, on loan from the Rijksmuseum in 
Amsterdam. The painting is a significant document in the history of sof 
and mohair weaving and was exhibited for the first time in Turkey. The 
Rijksmuseum, with the support of The Netherlands Embassy in Ankara, 
has kindly extended the loan of the painting, which will be on view at 
the Rahmi M. Koç Museum in Ankara for two years. ■

11 Mayıs May

KISA HABERLER 2018
NEWS IN BRIEF

16 Eylül September sergi exhibition
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VEKAM ETKİNLİKLERİ 2018
VEKAM EVENTS

GEÇİCİ BELGELERİN KALICI ETKİSİ
VEKAM’ın düzenlediği I. Uluslararası Efemera Çalışmaları 
Sempozyumu, Türkiye’de ilk defa hem ülkemizdeki efemera 
faaliyetlerini değerlendirdi hem de bu konuyla ilgili çalışmalar 
yapan çeşitli uzmanları bir araya getirdi. Yoğun ilgi gören 
sempozyumda ana konu başlıkları bilgi ve belge yönetimi, kent 
çalışmaları, koleksiyonculuk, müzecilik, kültürel çalışmalar 
ile sanat ve tarih yazıcılığı oldu. Türkiye Filateli Dernekleri 
Federasyonu (TFDF) ve Ankara Koleksiyoncular Derneği’nin 
düzenlediği paralel oturumlara da yer verildi. Sempozyum 
kapsamında ayrıca TFDF iş birliğiyle Türkiye’de ve dünyada ilk 
kez akredite olarak düzenlenen “Filatelde Efemera” adlı sergiye 
destek verildi. ■

PERMANENT IMPACT OF TRANSIENT DOCUMENTS
The 1st International Ephemera Studies Symposium, the first of its 
kind in Turkey, was organized by VEKAM. It assessed the relevant 
research in Turkey and brought together experts in ephemera 
studies from many different disciplines. The conference attracted 
considerable attention and focused on information and document 
management, urban studies, collecting and museology, cultural 
studies, art, and history writing. As part of the symposium, the 
Turkish Federation of Philatelic Associations (TFDF) organized 
panel discussions and the “Ephemera in Philately” exhibition, 
Turkey’s first accredited ephemera exhibition. ■

25-27 Nisan April sempozyum symposium

OSMANLI ANADOLUSU’NDA SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT
VEKAM ile Cambridge Üniversitesi Skilliter Osmanlı 
Çalışmaları Merkezi arasında 2016 yılında Osmanlı Dönemi 
Anadolusu’nun sosyoekonomik tarihini araştırmak üzerine 
üç yıllık ortak bir proje kararı alınmıştı. Proje kapsamındaki 
ilk sempozyum 2016’da hastalıklar ve felaketler konusunda 
Cambridge Üniversitesi’nde, ikincisi ticaret ve üretim 
konusunda VEKAM’da gerçekleştirildi. Sosyal ve kültürel hayat 
üzerine olan son sempozyum ise VEKAM Ankara Bağ Evi’nde 
düzenlendi. ■

SOCIAL AND CULTURAL LIFE IN OTTOMAN ANATOLIA
VEKAM and the Skilliter Centre for Ottoman Studies at the 
University of Cambridge have been collaborating since 2016 on 
a three-year symposium series on the socioeconomic history of 
Anatolia in the Ottoman period. The first symposium in the series 
focused on diseases and disasters and was held at the University 
of Cambridge in 2016; the second symposium focused on trade 
and production and was held at VEKAM in Ankara. The final 
symposium focused on the social and cultural life in Ottoman 
Anatolia and was hosted by VEKAM and held at the VEKAM 
Ankara Orchard House. ■

12-13 Aralık December sempozyum symposium

JULIOPOLİS’İN YÜZLERİ:  
3D YÜZ MODELLEME ÇALIŞTAYI
VEKAM’ın 2017 yılında desteklemeye 
başladığı, Hacettepe Üniversitesi 
Antropoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Ali 
Metin Büyükkarakaya tarafından yürütülen 
“Juliopolis Antik Kentinden Ele Geçirilen 
İnsan İskelet Kalıntılarında Biyoarkeolojik 
ve High-Tech İncelemeler” projesi 
kapsamında, Trieste Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Fabio Cavalli’nin katılımıyla bir 
çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayda, yüz 
özelliklerinin yeniden yapılandırılmasının 
ve analizlerinin bilimsel tanımları ile 
bunların arkeolojideki olası uygulamaları 
tartışıldı. ■

FACES OF JULIOPOLIS:  
3D FACIAL MODELING WORKSHOP
VEKAM has been supporting a research 
project by Asst. Prof. Ali Metin 
Büyükkarakaya of Hacettepe University 
Department of Anthropology, titled 
“Bioarcheaological and High-Tech Research  
on Human Skeletons Found in Juliopolis”.  
As part of the project, VEKAM hosted  
a workshop on 3D modeling by  
Prof. Fabio Cavalli of the University of  
Trieste. Discussions focused on the 
reconstruction of facial traits, the scientific 
definitions of the relevant analytical method 
and the possible application of these 
techniques in archaeology. ■

17-19 Ekim October çaliştay workshop

Yayınlar 
Publications

Ankara Haritaları 
ve Planları: 
Koleksiyonlardan 
Bir Seçki – 
Haritalarda 
Ankara  
Ankara Maps and 
Plans: A Selection 
from Collections – 
Ankara on the Map

Ankara 
Araştırmaları 
Dergisi  
C6.S1  
Journal of Ankara 
Studies V6.I1 

XI. AIECM3 
Uluslararası Orta 
Çağ ve Modern 
Akdeniz Dünyası 
Seramik Kongresi 
Bildirileri  
Cilt 1, 2  
XI. AIECM3 
Congress on 
Medieval and 
Modern Period 
Mediterranean 
Ceramics, 
Proceedings 
Volume 1, 2

Tarihi Dokumak: 
Bir Kentin 
Gizemi, Sof  
Weaving History: 
Mystery of a  
City, Sof 

Türk Romanında 
Ankara, VEKAM 
Yayınları 
Araştırma Dizisi V  
Ankara in 
the Turkish 
Novel, VEKAM 
Publications, 
Research Series V

VEKAM
KÜTÜPHANESİ 
VE ARŞİVİ 
VEKAM LIBRARY 
AND ARCHIVE  

2018 yılında VEKAM 
Kütüphanesi ve Arşivi 
koleksiyonuna satın 
alma ve bağış yoluyla 
çok sayıda kitap, dergi, 
belge, fotoğraf ve obje 
katıldı. Arşive dâhil 
edilen malzemelerden 
biri 1920-1923 Ankara 
Hükümeti tarafından 
tespit edilmiş Misak-ı 
Millî sınırlarını 
gösteren nadir bir 
haritaydı. Diğer 
önemli bir malzeme, 
Abdülhamid döneminde 

orduda reform 
çalışmaları yapması için 
Almanya’dan getirilen 
Goltz Paşa’nın, 1888-
1895 yılları arasındaki 
seyahat izlenimlerini 
aktardığı Anatolische 
Ausflüge Schall & 
Grund 1896 oldu. Bir 
diğer güzide parça 
ise Semahat Arsel’in 
bağışlamış olduğu 
19. yüzyıla ait, bakır 
“kapaklı sahan”dır. ■

The VEKAM Library 
and Archives have been 
further enriched in 2018 
through the acquisition 
and donation of a great 
many books, journals,  
documents, photographs 

and objects. These 
include a rare map of 
the 1920-1923 national 
pact boundaries as 
determined by the 
Ankara Government; 
travel notes, titled 
Anatolische Ausflüge 
Schall & Grund 1896, 
by General Goltz, who 
had been brought to 
Ankara by the Sultan 
Abdülhamid to reform 
the Ottoman army in 
the 1888-1895 period. 
Another precious item 
is a 19th-century lidded 
copper pan, a “kapaklı 
sahan”, that was donated 
by Semahat Arsel. ■
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Akdeniz Tarihi ve 
Arkeolojisi İçin 

Verimli Çalışmalar
Doing Effective Work

 for the History and 
Archaeology of the 

Mediterranean

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

Tarih boyunca pek çok uygarlığa ev 
sahipliği yapan Akdeniz dünyası; 
Cebelitarık’tan Doğu Akdeniz 
kıyılarına, Adriyatik’ten Kuzey 
Afrika kıyılarına uzanan çok geniş 
bir coğrafyayı kapsar. Bu geniş 
coğrafyadaki kültürel mirasa ve 
bilimsel araştırmalara odaklanan 
AKMED’in tarih ve arkeoloji 
alanındaki faaliyetleri 2018 yılında 
da çok hareketli geçti. Her ay iki kez 
gerçekleştirilen konferansların yanı 
sıra Numismatik ve Para Tarihi Yaz 
Okulu; Epigrafi Sempozyumu; Antalya 
Tarihi, Kültürü ve Arkeolojisi Sertifika 
Programı düzenlendi. AKMED’in 
süreli yayınları Adalya ve Anmed 
zengin içerikleriyle okurla buluştu. 
AKMED Kütüphanesi yeni yayınların 
eklenmesiyle zenginleştirildi. 
Kaleiçi Müzesi’ndeki Aya Yorgi 
Kilisesi’nde yıllık süreli sergiler 
düzenlenmeye başlandı. Uluslararası 
projelerdeki ve araştırmalardaki 
varlığını güçlendirmek isteyen 
AKMED, dünyanın saygın akademik 
kuruluşlarıyla iş birliği anlaşmalarına 
imza attı. ■

Home to numerous civilizations 
throughout history, the Mediterranean 
world encompasses a vast geography 
extending from Gibraltar to the Eastern 
Mediterranean, from the Adriatic to 
North Africa. Focusing on the cultural 
heritage and scientific research across 
this geography, AKMED engaged in a 
spate of activities throughout 2018, 
which, in addition to its bimonthly 
lecture series, included the Monetary 
History and Numismatics Summer 
School, the Epigraphy Symposium, and 
the Certificate Program on the History, 
Culture and Archaeology of Antalya. 
Two further issues of Adalya and Anmed, 
AKMED’s academic journals, appeared 
with reports on excavations and surveys 
in the region. Further additions were 
made to the AKMED Library collection 
with the acquisition of new monographs 
and periodicals. AKMED also launched 
an annual exhibition series at the  
St. George (Aya Yorgi) Church of Kaleiçi 
Museum and has signed cooperation 
agreements with acclaimed international 
academic institutions. ■
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AKMED
Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma 
Merkezi (AKMED), Akdeniz dünyasının tarihî, arkeolojik, 
etnografik ve kültürel değerlerinin araştırılması, 
belgelenmesi, korunması, onarılması ve kültürler 
arası ilişkilerin yorumlanmasına yönelik bilimsel 
çalışmalara ve araştırmalara destek oluyor. 2016 yılında 
Koç Üniversitesine bağlanan AKMED’in başlıca faaliyetleri 
arasında düzenli konferanslar, çeşitli araştırma yayınları, 
yaz okulu ve sertifika programları, bilimsel toplantılar 
ile burs ve proje destek programları bulunuyor. 

AKMED bünyesinde yer alan Kaleiçi Müzesi Çarşamba 
hariç her gün ziyaretçilere açıktır. 
 
 
 
 

The Suna & İnan Kıraç Research Center for Mediterranean 
Civilizations (AKMED) is chartered to support scientific 
research aimed at documenting, conserving, and restoring 
the historical, archaeological, ethnographical, and cultural 
assets of the Mediterranean world and interpreting 
its cultural relationships. Affiliated with Koç University 
since 2016, AKMED organizes conferences, summer schools 
and certificate programs, publishes research and offers 
scholarships and grant programs. 

The Kaleiçi Museum, a part of AKMED, is open to visitors 
everyday except Wednesdays.

 direktör  
director 
Prof. Dr. Oğuz Tekin

Barbaros Mahallesi Kocatepe Sokak  
No. 22 Kaleiçi Antalya  
t  0242 243 4274 
akmed.ku.edu.tr

Bi̇r Bakışta
At a Glance

KISA HABERLER
NEWS IN BRIEF

AKMED KİTAP SATIŞ OFİSİ AÇILDI
Kaleiçi Müzesi Kitap Satış Ofisi, 2018 yaz aylarından 
itibaren zengin bir kitap repertuvarıyla hizmet veriyor. 
Kitap Satış Ofisi’nde AKMED ve Koç Üniversitesi 
Yayınları’nın yanı sıra çeşitli yayıncıların arkeoloji, tarih, 
sanat tarihi ve kültürel mirasa ilişkin kitapları okurla 
buluşuyor. ■

AKMED BOOKSTORE OPENS
The Kaleiçi Museum Book Shop opened in the summer of 
2018, offering a rich collection of titles on archaeology, 
history, art history, and cultural heritage by AKMED, Koç 
University Press, and other publishers. ■

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR
AKMED, dünyanın en önemli arkeoloji 
kurumları arasında gösterilen Alman 
Arkeoloji Enstitüsü (DAI) bünyesindeki 
Kommission für Alte Geschichte und 
Epigraphik (Antik Çağ Tarihi ve Epigrafi 
Komisyonu) ile anlaşma imzaladı; ayrıca 
Avusturya Arkeoloji Enstitüsü (ÖAI) 
ile mutabakat zaptı (MoU) imzalandı. 
Anlaşmalar; ortaklaşa bilimsel toplantılar 
gerçekleştirme, merkezler bünyesinde 
gerçekleştirilecek programlara öğrenci, 
araştırmacı ve öğretim üyesi katılımı 
sağlanması ve yayın değişimi gibi konuları 
içeriyor. ■

INTERNATIONAL AGREEMENTS
AKMED signed a Memorandum of 
Understanding (MoU) with the Commission 
for Ancient History and Epigraphy of the 
German Archaeological Institute (DAI) 
and the Austrian Archaeological Institute 
(ÖAI), both of which are world-renowned 
archaeological institutes. The agreements 
foresee the organization of joint academic 
meetings, program participation of students, 
researchers, and scholars, as well as the 
exchange of publications. ■

DİLEK TÜRKAN AKMED’DE
Kaleiçi Müzesi içerisinde 
yer alan Aya Yorgi Kilisesi 
beğeniyle izlenen bir 
konsere ev sahipliği yaptı. 
AKMED kurucularından 
Suna Kıraç’ın doğum günü 
vesilesiyle gerçekleştirilen 
konserde Dilek Türkan, 
Cumhuriyet Dönemi 
İstanbul şarkılarını 
seslendirdi. ■

DİLEK TÜRKAN AT AKMED
St. George Church, which 
is located within the 
Kaleiçi Museum, hosted 
an excellent concert of 
Republican era songs of 
Istanbul, performed by Dilek 
Türkan on the occasion of 
the birthday of Suna Kıraç, 
one of AKMED’s founders. ■
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SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ 2018
SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS

AKMED, TEGV ÇOCUKLARI İÇİN KOŞTU
AKMED çalışanları, 4 Mart’ta Antalya’da düzenlenen 
Runatolia yarışında yardımseverlik koşusu yaparak Türkiye 
Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) Mardin Savur Öğrenim 
Birimi’ndeki 5.000 çocuğa beş yıl boyunca eğitim desteği 
sağlanmasına katkıda bulundu. ■

AKMED RAN IN SUPPORT OF CHILDREN AT TEGV
AKMED staff joined in a charity run to raise funds that will support 
5,000 children at the Turkish Education Volunteers Association’s 
TEGV Mardin Savur Learning Unit for a period of five years. ■

OKULLARA KİTAP YARDIMI
2018 yılı başında “Gelin rafları birlikte dolduralım!” 
sloganıyla yola çıkan AKMED, yaklaşık üç ay içinde 
2.000’e yakın kitap ve kırtasiye malzemesi topladı. 
Bağışlar 54. Kütüphaneler Haftası vesilesiyle 28 
Mart’ta Gazipaşa ilçesindeki Kahyalar Burhan 
Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu’na teslim edildi. ■

ÇOCUKLAR TARİH ÇİZDİ
“Çocuklar Tarih Çiziyor” projesi kapsamında, 
2018’in ilk altı ayında her cuma Sosyal 
Sorumluluk Geliştirme Derneği öncülüğünde 
AKMED Kaleiçi Müzesi’nde buluşmalar 
gerçekleştirildi. Anaokulu ve ilköğretim 
öğrencileri önce AKMED Müzesi’ni ziyaret etti, 
ardından gerçekleştirilen atölye çalışmasında 
hayallerindeki tarihi kâğıda döktü. ■

CHILDREN DRAWING HISTORY
AKMED joined the Association for Developing 
Social Responsibility in its “Children Drawing 
History” project. Kindergarden and and primary 
school children came to AKMED every Friday 
for the first six months of the year to visit the 
AKMED Museum and then make the drawings of 
historical subjects. ■

2018 LİSE ÖĞRENCİLERİ  
MAKALE YARIŞMASI
AKMED tarafından 
Antalya’daki lise öğrencileri 
arasında Antalya tarihi, 
arkeolojisi ve kültürü konulu 
serbest makale yarışması 
düzenlendi. 1 Haziran’da 
düzenlenen ödül töreninde 
ilk üçe giren öğrencilere 
ödülleri verildi, ayrıca iki 
öğrenci teşvik ödülüne layık 
görüldü. ■

HIGH SCHOOL STUDENTS’  
ESSAY CONTEST 2018
AKMED held an essay writing contest on the history, archaeology and culture of 
Antalya among high school students. At the award ceremony held on June 1, the top 
three awards and two encouragement awards were presented to the winners. ■

BOOK DONATIONS TO SCHOOLS
AKMED started a charity campaign in 2018 with the slogan 
“Come, let us fill the shelves together!” In only three months 
about 2,000 books and stationery items were collected and 
handed over to the Kahyalar Burhan Kindergarten, Primary and 
Secondary Schools in Gazipaşa on March 28, on the occasion 
of the 54th Library Week. ■
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KONYAALTI KİTAP FUARI
AKMED Yayınları, Antalya 
Konyaaltı Belediyesi 
tarafından düzenlenen  
9. Konyaaltı Kitap Fuarı’na 
katıldı. ■

KONYAALTI BOOK FAIR
AKMED Publications 
participated in the 9th 
Konyaaltı Book Fair, 
organized by the Antalya 
Konyaaltı Municipality. ■

AKMED ETKİNLİKLERİ 2018
AKMED EVENTS

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİYLE  
TEMEL SİKKE EĞİTİMİ PROGRAMI
Kamu müzeleri uzmanlarına yönelik programda, 
Prof. Dr. Oğuz Tekin Lidya Krallığı’ndan Bizans 
İmparatorluğu’nun sonuna kadar basılan sikkeleri tanıttı; 
sikkelerin teşhis, tanım,  tarihlendirme ve envanter 
defteri kayıtları uygulamalı olarak ele alındı. ■

BASIC NUMISMATICS TRAINING PROGRAM IN COLLABORATION 
WITH THE MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
The training for public museum curators was given by  
Prof. Oğuz Tekin. Topics included the identification, 
description, dating, and registration of coins dating from 
the Lydian Kingdom to the end of the Byzantine Empire. ■

ANADOLU’NUN EPİGRAFİLERİ SEMPOZYUMU 
AKMED, Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Dillerini 
ve Kültürlerini Araştırma Merkezi iş birliğiyle 
düzenlenen uluslararası bir sempozyuma ev sahipliği 
yaptı. Sempozyumda epigrafi alanındaki yöntemler, 
önceki nesillerin yazıtlarla nasıl bir iletişim kurduğu 
ve taşa kazınmış metinlerin bize tanıttığı diller ele 
alındı. ■

SYMPOSIUM ON THE EPIGRAPHIES OF ANATOLIA
AKMED hosted an international symposium in 
collaboration with Akdeniz University’s Research 
Center for Mediterranean Languages and Cultures. 
The symposium tracked epigraphy methodology 
and discussed former generations’ interactions with 
inscriptions and how the texts inscribed on stones 
introduced us their languages. ■

PARA TARİHİ VE NUMİSMATİK  
YAZ OKULU 
Bu yıl ikincisi düzenlenen yaz okulu yurtiçi ve yurtdışından 20 arkeoloji, tarih ve 
sanat tarihi öğrencisinin katılımıyla gerçekleşti. Prof. Dr. Oğuz Tekin ve Dr. Peter van 
Alfen’in yürüttüğü program kapsamında çeşitli ören yerleri ile Antalya Müzesi ziyaret 
edildi. Sikke darbı atölyesinde öğrenciler antik dönemde kullanılan darp tekniğiyle 
sikke bastı. ■

MONETARY HISTORY AND 
NUMISMATICS SUMMER SCHOOL
AKMED’s second summer 
school was held with the 
participation of 20 Turkish  
and international students  
of archaeology, history and  
art history. Organized by  
Prof. Oğuz Tekin and Dr. Peter 
van Alfen, the program included 
visits to the ancient cities 
and the Antalya Museum. At 
the coin minting workshop, 
students struck coins using 
ancient minting technology. ■

KALEİÇİ FOTOĞRAFLANIYOR 
Uluslararası literatürde “Eski Şehir” olarak 
tanımlanan Antalya’nın eski yerleşimi 
Kaleiçi; sokakları, evleri ve anıtlarıyla 
adeta şehrin cazibe merkezidir. Kasım 
ayında başlatılan ve iki yılda tamamlanması 
öngörülen projeyle, AKMED’in de içinde 
yer aldığı Kaleiçi’nin mevcut surlarının, 
yapılarının ve sokaklarının fotoğraflanarak 
belgelenmesi ve dijital ortamda bir arşiv 
oluşturulması amaçlanıyor. ■

 
 

PHOTOGRAPHING KALEİÇİ  
Kaleiçi is Antalya’s “old town” and as such a 
focus of attraction with its historical streets, 
houses and monuments. It is also where the 
AKMED complex is located. A photography 
project was initiated in early November that 
aims to provide a complete photographic 
documentation and digital photographic 
archive of the present city walls, buildings, and 
streets of Kaleiçi. The project is scheduled to 
be completed within two years. ■

2-7 Nisan April 24-27 Nisan April

25 Haziran June

20-29 Ekim October Kasım November

6 Temmuz July
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TURİZM PROFESYONELLERİNE EĞİTİM PROGRAMI 
Turizm profesyonellerine Antalya ve civarının tarihini, kültürünü ve arkeolojisini 
iyi bir şekilde tanıtmayı amaçlayan programın ikincisi gerçekleştirildi. Her 
cumartesi buluşan katılımcılar, öğleden önce konunun uzmanlarından teorik 
bilgiler aldı, öğleden sonraları ise ören yeri gezilerine katıldılar. ■

TRAINING PROGRAM FOR 
TOURISM PROFESSIONALS
AKMED organized a 
training program for 
tourism professionals with 
the aim of providing them 
with a sound knowledge 
of the history, culture 
and archaeology of 
Antalya and its environs. 
Participants met every 
Saturday to attend lectures 
in the morning and visit 
archaeological sites in the 
afternoons. ■

 
“PAZARIN CAZİBESİ: TARİH BOYUNCA  
AKDENİZ DÜNYASINDA ALIŞVERİŞ” SERGİSİ 
İlk AKMED sergisi olan “Pazarın Cazibesi” sergisi, eski Mısır ve 
Mezopotamya uygarlıklarından Osmanlı İmparatorluğu’na, tüm 
Akdeniz dünyasında günlük alışverişin yapıldığı pazarlara ilginç 
ve çekici bir yolculuk şeklinde kurgulandı. Küratörlüğünü Prof. 
Dr. Oğuz Tekin’in yaptığı sergide alışveriş mekânlarının yanı sıra 
sikkeler, teraziler, terazi ağırlıkları, kantarlar, zabıtalar, cezalar, 
enflasyon gibi pazara dair merak edilen pek çok şey bulunuyor. ■

“THE CHARM OF THE MARKET: SHOPPING IN THE  
MEDITERRANEAN WORLD THROUGHOUT HISTORY” EXHIBITION
“The Charm of the Market” constitutes the subject of AKMED’s 
first exhibition. Curated by Prof. Oğuz Tekin, the exhibition is 
structured as a fascinating voyage to the market places of the 
Mediterranean world, from ancient Egypt to Mesopotamia and 
the Ottoman Empire. It features various shopping sites such 
as the agora of antiquity and the Ottoman bedesten as well as 
coins, weights, steelyards and interesting topics such as market 
constabularies, fines, and inflation in history. ■

AKMED ETKİNLİKLERİ 2018
AKMED EVENTS

ANTALYA’NIN 
TARIHINI  
AKMED ILE 
KEŞFEDIN 2018
ANTALYA TARIHI, KÜLTÜRÜ VE ARKEOLOJISI 

SERTIFIKA PROGRAMI BAŞLIYOR!

Barbaros Mahallesi Kocatepe Sokak No:22
Kaleiçi, 07100 – ANTALYA

T: 0 242 243 42 74   F: 0 242 243 80 13
akmed@ku.edu.tr 

Detaylı kayıt ve bilgi için: akmed.ku.edu.tr

Sizleri bildiğiniz Antalya’yı bilmediğiniz yönleriyle tanımaya davet ediyoruz.  
Antalya ve yakın çevresinin tarihini, arkeolojisini ve kültürel mirasını  
yakından tanıyacak ve yepyeni bir bakış açısına sahip olacaksınız.

3 KASIM – 1 ARALIK 2018
(Sadece cumartesi günleri)

SINIRLI SAYIDA  
KONTENJANI  
KAÇIRMAYIN!

AKMED KONFERANSLARI 
AKMED CONFERENCES

 
Geleneksel hâle gelen AKMED 
konferansları ayda iki kez 
düzenleniyor. 2018 yılı içerisinde 
16 konuşmacının tarih öncesinden 
cumhuriyetin erken yıllarına varan 
konulardaki konuşmaları ilgiyle 
izlendi. ■

The traditional AKMED Lectures 
series is held twice a month, and 
in 2018, sixteen speakers lectured 
on a variety of topics, ranging from 
prehistory to the early years of the 
Republic. ■

BURSLAR 
SCHOLARSHIPS

 
Arkeoloji, tarih, sanat tarihi ve kültürel miras alanlarında 
verilen AKMED burslarından 2018 yılında 9 yüksek 
lisans, 15 doktora öğrencisi ve 18 proje sahibi yararlandı. 
AKMED bu yıl ayrıca iki yeni burs programı başlattı. İlk 
burs programı, ilgili alanlardaki yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerine, konaklama masrafları AKMED tarafından 
karşılanmak üzere, AKMED Kütüphanesi’nde çalışma 
imkânı sundu. Doktora sonrası araştırmacılara verilen altı 
aylık ikinci burs programının ilk bursiyeri ise Belçikalı bir 
araştırmacı oldu. ■

 
 
 
In 2018, AKMED scholarships for students of archaeology, 
history, art history and cultural heritage were granted to 
9 graduate students, 15 doctoral students and 18 project 
owners. AKMED also initiated two new support programs this 
year. The first is an accomodation grant that allows graduate 
and doctoral students in the field to study at the AKMED 
Library, and the other is a six-months postdoctoral research 
fellowship, which was granted to a postdoctoral researcher 
from Belgium this year. ■

Yayınlar 
Publications

adalya, 21. sayı volume 21

anmed, 16. sayı volume 16

Ikinci Uluslararası Para Tarihi 
ve Numismatik Kongresi: 
Bildiriler Second International 
Congress of Money History and 
Numismatics: Proceedings 
editör editor 

Prof. Dr. Oğuz Tekin 

3 Kasım November

1 Aralık December

1 Aralık December 2018

31 Ağustos August 2019
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Ford Otosan Gölcük Kültür ve 
Sosyal Yaşam Merkezi
Vehbi Koç Foundation 
Ford Otosan Gölcük Culture 
and Community Center 

Gölcük Halkının 
Hizmetinde
Serving the People 
of Gölcük

Denizevler Mahallesi Ali Uçar Caddesi No. 51  
41650 Gölcük-Kocaeli t  0262 435 67 00 
vkvfordkultur.org.tr

yetkili  
supervisor 

Fulya Küçükaksoy

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 faaliyetleriyle 
zengin bir kültürel ortam sunuyor. Sanatın 
geliştirici, öğretici, birleştirici özellikleri; 
sanatsal organizasyonlar sayesinde kültürlerin 

The Vehbi Koç Foundation Ford Otosan Gölcük Culture and Community Center 
has been promoting social and cultural events for the people of the Gölcük region. 
In addition to its beautiful natural settings, the center’s events calendar provides 
a rich cultural environment with art courses, exhibitions, stage performances, 
musical activities and personal development courses. The center’s classical music 
recitals, jazz concerts, theater and children’s plays, art and other workshops attract 
an average of 10,000 visitors each month. As the center focuses on community 
service, all its events and activities are free of charge for all age and social groups.

Some of the highlights of the center’s 2018 schedule included: “Separation” a play 
with Fırat Tanış and Sevinç Erbulak; “A Woman’s Mind, a Man’s Mind” a play by 
Savaş Özdüral, on March 8 Women’s Day Week; “Where did all the Flowers Go” 
and “Leenane’s Beauty Queen”, “Three in One” a play with Cem Davran and Celil 
Nalcakan; musical performances by Alpay, Zuhal Olcay, Tuna Kiremitçi, and Yeni 
Türkü; children’s plays “The World of Oz”, “Little Frog, Where is My Tail” and “The 
Water Nymph”; Nevzat Atalay’s sculpture exhibition “On the Road”; Burcu Öztürk 
Karabey’s ceramics exhibition; photography exhibition of the Çağın Eye Hospital’s 
competition, “Purple, as Far as the Eye Can Reach”; and Enes Subaşı’s paintings  “Joy 
of Life”. ■

Merkezin 2018’de öne çıkan etkinlikleri 
arasında Fırat Tanış ve Sevinç Erbulak’ın 
“Ayrılık”, Savaş Özdüral’ın yönettiği 
“Kadın Aklı Erkek Aklı”, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü haftasında “Nereye 
Gitti Bütün Çiçekler” ve “Leenane’in 
Güzellik Kraliçesi”, Cem Davran ve 
Celil Nalcakan’ın “Üçü Bir Arada” isimli 
tiyatro oyunları; Alpay, Zuhal Olcay, 
Tuna Kiremitçi ve Yeni Türkü konserleri; 
“Oz Ülkesi”, “Küçük Kurbağa Kuyruğum 
Nerede” ve “Su Perisi” isimli çocuk 
oyunları yer aldı. Ayrıca merkez; Nevzat 
Atalay’ın “Yolda” isimli heykel sergisine, 
Burcu Öztürk Karabey’in seramik 
sergisine, Çağın Göz Hastanesi’nin ödüllü 
yarışması “Göz Alabildiğine Mor” isimli 
fotoğraf sergisine ve Enes Subaşı’nın 
“Hayatın Neşesi” isimli resim sergisine ev 
sahipliği yaptı. ■

buluşmasına, korunmasına ve geleceğe 
aktarılmasına fayda sağlıyor. Merkez; klasik 
müzik dinletisinden caz konserlerine, tiyatro ve 
çocuk gösterilerinden sanat atölyelerine kadar 
geniş yelpazedeki etkinlik gündemiyle ayda 
ortalama 10.000 ziyaretçi ve sanatseverin buluşma 
noktası. Toplumsal sorumlulukları ön planda 
tutan merkez, halka açık ve ücretsiz olarak her 
yaştan, her kesimden izleyiciye hizmet veriyor. 
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��.
İstanbul 

Caz Festivali
25th 

Istanbul 
Jazz Festival

vehbi koç anlatıyor: 
Bir Derleme 
Yayımlandı
As Vehbi Koç  Tells It: 
A Compilation 
is Published

The book conveys the life 
experiences of the late Vehbi 
Koç, founder of the Vehbi Koç 
Foundation, the first private 
foundation of the Republic of 
Turkey, and of Koç Holding. 
The book is published by 
Yapı Kredi Publications with 
contributions by the Vehbi 
Koç Foundation. The new 
book is a compilation of 
Vehbi Koç’s books My Life 
Story (1973) and Recollections, 
Observations, Counsel (1987) 
and edited by Gürel Tüzün 
with the addition of historical 
background information. ■

Koç Holding’in ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
özel vakfı olan Vehbi Koç Vakfı’nın merhum 
kurucusu Vehbi Koç’un yaşam tecrübelerini 
aktaran kitap, Vehbi Koç Vakfı’nın katkılarıyla 
Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlandı. 
Vehbi Koç’un Hayat Hikâyem (1973) ve 
Hatıralarım, Görüşlerim, Öğütlerim (1987) 
kitapları, dönemin arka planları eklenerek  
Gürel Tüzün’ün editörlüğünde derlendi. ■

Vehbi Koç Vakfı, 2016 yılından bu yana, mültecilerin İstanbul 
Caz Festivali’nde düzenlenen konserlerden birine ücretsiz 
katılabilmesi için destek veriyor. Vakıf bu yıl, İstanbul Kültür 
Sanat Vakfı (İKSV), Sabancı Vakfı ve Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile iş birliği 
yaparak yaklaşık 200 yerleşik mültecinin 25. İstanbul Caz 
Festivali kapsamında 17 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşen 
“Robert Plant & The Sensational Space Shifters” konserine 
ücretsiz katılımını sağladı. ■

Since 2016, the Vehbi Koç Foundation has been supporting 
refugee participation at one of the concerts within the 
scope of the Istanbul Jazz Festival. This year, the foundation 
provided free participation to approximately 200 refugees in 
“Robert Plant & The Sensational Space Shifters” concert held 
on July 17, 2018 within the 25th Istanbul Jazz Festival, and in 
collaboration with the Istanbul Foundation for Culture and 
Arts (İKSV), the Sabancı Foundation, and the United Nations 
High Commissioner for Refugees (UNHCR). ■

vehbi koç vakfı

Kültür Projeleri
vehbi koç foundatıon

Cultural Projects

Pamukkale 
Hierapolis 
Antik Kenti Kazıları
Excavations 
at the Ancient City of
Hierapolis

Azize Euphemia 
Kilisesi Restorasyonu
Restoration of the
Church of St. Euphemia

Türkiye’deki en büyük antik kentlerden biri olan ve 1988’de UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne giren Hierapolis antik kentinde yürütülen 
kazı çalışmaları, önceki yıllarda olduğu gibi 2018’de de Vehbi Koç 
Vakfı ve TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası tarafından desteklendi. 
Antik kentte gerçekleştirilen on yıllık kazı çalışmalarının ardından, 
Roma tiyatrolarının en görkemli örneklerinden biri sayılan antik 
tiyatronun sahne binasının restorasyonu tamamlandı. Böylece, 
yaklaşık 1.800 yıl önce inşa edilen tiyatronun kültür-sanat etkinlikleri 
için kullanılması mümkün oldu. ■

İstanbul Sultanahmet’te 
bulunan eski Bizans 
kilisesi Azize 
Euphemia’da, 2013 
yılında Vehbi Koç Vakfı 
ile TC Kültür ve Turizm 
Bakanlığı adına İstanbul 
Rölöve ve Anıtlar 
Müdürlüğü arasındaki 
anlaşmayla başlatılan 
koruma çalışmaları, Koç 
Üniversitesi Arkeoloji ve 

Vehbi Koç Foundation and TOFAŞ Türk Automobile 
Factory continue to provide financial support for the 
excavation of Hierapolis, one of the largest ancient cities 
of Turkey and a UNESCO World Heritage Site as of 1988, 
located in Pamukkale. After ten years of excavations of 
the ancient city, the restoration of the ancient theatre’s 
stage building has been completed. Thus, the theatre, 
built almost 1,800 years ago, has become available as a 
venue for cultural and artistic activities. ■

Conservation and restoration work of the Church of St. Euphemia at Sultanahmet 
was begun in 2013 within the scope of an agreement between the Vehbi Koç 
Foundation and the Istanbul Directorate of Survey and Monuments on behalf 
of the Turkish Ministry of Culture and Tourism. Engin Akyürek, Professor of 
Archeology and Art History at Koç University, is head of the project’s scientific 
advisory board overseeing the restoration work. The aim of the renovation work 
is to conserve the church’s wall paintings and to cover a section with 13th-century 
paintings with a modern roof. The conservation work is scheduled for completion in 
June 2019 so that the church can be opened to the public as a museum-building. ■

Sanat Tarihi Bölümü’nden  
Prof. Dr. Engin Akyürek’in danışmanlığındaki 
Bilim Kurulu tarafından yürütülüyor. Kilisedeki 
yenileme çalışmaları, duvar resimlerinin 
konservasyonu ve bunlardan 13. yüzyıla 
ait olanların bulunduğu kısmın üzerinin 
modern bir çatıyla örtülmesi projesiyle devam 
ediyor. Çalışmaların 2019 Haziran’ına kadar 
tamamlanması ve kilisenin bir müze-yapı  
olarak ziyarete açılması hedefleniyor. ■
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Sustainable Impact and 
Social Entrepreneurship for 
Social Transformation

vkv Öncelikle çalışma alanlarınızdan, nelerden 
hareket ederek yola çıktığınızdan bahseder misiniz?

gonca ongan  Koç Üniversitesi Sosyal Etki 
Forumu (KUSIF) Kasım 2012’de eğitim, araştırma 
ve iş birliğiyle sosyal yaratıcılığı teşvik etmek ve 
sosyal etki yaratmak amacıyla kuruldu. “Sosyal 
etki” dediğimizde dernek, vakıf veya kurum olarak 
yürütülen faaliyetlerle, projelerle insanların 
üzerinde yaratılan değişimi, etkiyi kastediyoruz. 
Çok değerli çeşitli sosyal girişimcilik merkezleri, 
sivil toplum kuruluşları mevcut; birçok şirket 
kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütüyor 
ve bunlara büyük çaplı yatırımlar yapıyor. Tüm 
bu faaliyetlerin varlık sebebi fayda yaratmak 
ama gerçekten bir sosyal fayda yaratılıyor mu, bu 
fayda nasıl en üst düzeye çıkartılır, nasıl ölçülür? 
Bu soruların yeterince sorulmadığını, bu alanda 
bir destek mekanizmasının olmadığını gördük. 

vkv Would you please tell us first about your area of 
work and what are the drivers for your work?

gonca ongan  KUSIF, the Koç University Social 
Impact Forum, was established in November 2012 
to support social innovation and the creation of 
positive social impact through training, research, 
and cooperation. By “social impact” we mean 
the change or impact created by the activities 
of various associations, foundations, or private 
organizations. There are a great many valuable 
social entrepreneurship centers and civil society 
organizations, and many companies run large-scale 
social responsibility programs in which they are 
heavily invested. All of these activities are designed 
to create a positive social impact. But do they? 
How could this impact be maximized? How should 
it be measured? We found that these questions 
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Ölçemediğimiz hiçbir 
şeyi yönetemeyeceğimiz 
gibi iyileştiremeyiz de. 
KUSIF’in kuruluş sebebi 
bu ihtiyacı gidermek. 
Uygulamalı araştırmalar 
yapıyor, danışmanlık 
veriyoruz; ayrıca alandaki 
uzmanların güvenle 
kullanabileceği rehberler, 
yayınlar hazırlıyoruz, 
bilgilendirme toplantıları 
ve atölye çalışmaları 
düzenliyoruz.

zeynep meydanoğlu  
Ashoka, dünyanın ilk ve 
en geniş sosyal girişimcilik 
platformu. 1980’de 
ABD’de Bill Drayton 
tarafından kuruluyor, 
bugün 92 ülkede varlığını 
sürdürüyor. Acil toplumsal 
sorunlara etkin ve kalıcı 
çözümler getiren sosyal 
girişimcileri tespit ediyor, 

are rarely asked and that there exists no 
support mechanism to help organizations 
answer these questions. You can’t manage 
something you don’t measure, let alone 
improve on it. KUSIF was set to fulfill 
this need. We conduct applied research 
and provide consultancy services; we 
also publish reliable guides and other 
publications for specialists in the field 
and organize informative meetings and 
workshops. 

zeynep meydanoğlu Ashoka is the 
world’s first and largest platform for 
social entrepreneurs. It was first founded 
in 1980 in the US by Bill Drayton and is 
represented today in 92 countries across 

the globe. Ashoka works to identify 
social entrepreneurs who have 
created efficient and sustainable 
solutions to urgent social issues and 
provides them with an international 
support network to help them 
realize their potential and duplicate 
their solutions elsewhere. Social 
entrepreneurs trigger social change 
with their innovative solutions, but 
social problems today are too large 
and too complex to be solved by 
a few thousand people or specific 
institutions. We believe that private 
sector managers, academicians, 
journalists, decision-makers in the 
public sector should all share this 
viewpoint and have the necessary 
skill set to encourage change 
makers. That is why we develop 
networks for social entrepreneurs. 
We also conduct programs directed 
at young people and even children 
so that today and in the future, they 
will become part of the solution 
rather than part of the problem. 

What exactly are you doing to help 
increase positive social impact?

go  Our activities are divided into 
two main areas: Firstly, we work 
to promote the concept of social 
impact and social innovation within 
the Koç University community, 
integrating these subjects into 
the curriculum. Secondly, we 

onları küresel bir destek ağında buluşturarak 
potansiyellerini gerçekleştirmelerine ve çözümlerini 
yaygınlaştırmalarına aracılık ediyor. Sosyal 
girişimciler, sosyal sorunların çözümlerini tetikleyen 
değişim liderleridir. Ancak toplumsal sorunlar bu 
derece artmış ve karmaşıklaşmışken çözüm ne birkaç 
bin kişiden ne de tek bir sektörden gelecek. Özel 
sektör yöneticileri, akademisyenler, gazeteciler, 
kamudaki karar vericiler... herkesin bu mantıkta 
olması, fark yaratmayı yüreklendirecek becerilere 
sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebeple 
sosyal girişimciler için destek ağları örüyoruz. Hatta 
çocuklar ve gençler için de programlar geliştiriyoruz 
ki bugün ve ileride bu bireyler sorunların değil 
çözümlerin bir parçası olabilsin.

KUSIF olarak olumlu sosyal etkiyi çoğaltmak için neler 
yapıyorsunuz?

go  Temelde iki faaliyet alanımız var. Birincisi Koç 
Üniversitesi topluluğunda sosyal etki ve sosyal 
inovasyon kavramlarını yerleştirebilmek, bunları 
müfredata entegre etmek. İkincisi kurumlar için 
sosyal etki analizi yaparak sosyal projelerini nasıl 
daha etkili hâle getirebileceklerine dair çalışmalar 
yapmak; danışmanlık vermek. Bu iki faaliyet 
alanını üniversite içinde planladığımız derslerle 
birleştiriyoruz. Örneğin, sosyal etki yönetimi ve 
sosyal girişimcilik üzerine 3. ve 4. sınıflara yönelik 
iki ayrı dersimiz var; bu derslerin bir parçası olarak 
öğrenciler, çalıştığımız kurumların problemleri 

provide consultancy to organizations, helping them 
to analyze their social impact and increase the impact 
of their social projects. We combine these two fields 
of activity within a course program we run on social 
impact management and social entrepreneurship for 
3rd and 4th-year students at Koç University. Students 
taking these courses learn how to conduct social 
impact analysis by studying real-life issues of actual 
organizations we work with, or they develop their own 
social entrepreneurship ideas. 

When we work with organizations and NGOs, the 
first step is always to understand what the need is 
and to identify the problem. We then go on to look 
at which issues can be solved regarding capacity, skill 
set, human resources, and financial resources. We 
help organizations develop a roadmap where we get 
them to think about the solutions they try to provide 
and its social impact objective. We ask them who or 
what needs to change to achieve this objective, which 
provides the organization with a theory of change. We 
then analyze their activities and look at whether or 
not they will facilitate this change. Finally, we identify 
the relevant change indicators and then measure these 
indicators through field-specific research.

Can you give us some concrete examples?

go For instance, if an organization working on youth 
employment projects is not monitoring the turnover 
rate of these job placements or not looking at the 

quality of these jobs, it will not be able 
to tell whether a lasting positive social 
impact has been made. It may even 
have made a negative impact on the 
lives of the young people it wanted to 
help. Or an organization on women’s 
economic empowerment may realize 
that socialization is more important than 
economic gain for the women in their 
program and may revise its program to 
enable more socialization. We help them 
question all these issues to increase 
the impact of the organization and its 
programs, as well as providing them with 
appropriate methods.

How does Ashoka identify the social 
entrepreneurs it wants to support? And what 
form does this support take?

zm As Ashoka, we identify social 
entrepreneurs as people who create real 
positive change by bringing a systematic 

Kurumlarla ve 
STK’larla çalışırken 

ilk adım ihtiyacı 
tanımlamak ve 

problemi iyi anlamak. 
Ardından kapasite, 

yetkinlik, insan 
kaynağı, maddi 

kaynak ve problemin 
hangi parçasının 

çözülebileceği 
konularına bakıyoruz.  

gonca ongan 

When we work with 
organizations and NGOs, 

the first step is  
always to understand  

what the need is  
and to identify the 

problem. We then go on  
to look at which part  

of the problem can be 
solved regarding capacity,  
skill set, human resources, 

and financial resources.
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üzerine düşünerek sosyal etki analizi yapmayı 
öğreniyor veya kendi sosyal girişim fikirlerini 
geliştiriyorlar. 

Kurumlarla ve STK’larla çalışırken ilk adım ihtiyacı 
tanımlamak ve problemi iyi anlamak. Ardından 
kapasite, yetkinlik, insan kaynağı, maddi kaynak 
ve problemin hangi parçasının çözülebileceği 
konularına bakıyoruz. Yol haritasında, kurumun 
çözüm alanını tespit etmesini veya tekrar 
düşünmesini sağlayarak bir etki hedefi çıkarıyoruz. 
Bu hedefe ulaşmak için kimin veya neyin değişmesi 
gerektiğini soruyoruz, bu da bize kurumun değişim 
teorisini veriyor. Sonra da faaliyetlerini inceleyerek 
onları değişime götürüp götürmeyeceğine bakıyoruz. 
Bunları da gözden geçirdikten sonra değişimin 
göstergelerini buluyoruz, bu göstergeleri alana  
uygun araştırma teknikleriyle ölçüyoruz.

Çalışmalarınızdan bir iki somut örnek verebilir misiniz?

go  Mesela gençlik istihdamı üzerine çalışan bir 
kurum sadece gençleri işe yerleştirmek üzerine 
programlar yürütüyor, gençlerin ne kadar süreyle 
işte kaldığına ve girilen işin kalitesine bakmıyor ise 
burada gerçekten kalıcı bir olumlu sosyal etkinin 
yaratıldığından emin olamaz. Hatta, yardım etmek 
istediği gençlerin yaşamlarında olumsuz bir etki 
yaratmış olması bile muhtemel. Veya kadının 
ekonomik güçlenmesiyle ilgili çalışan bir kurum, 
programlarına katılan kadınlar için sosyalleşmenin 
ekonomik kazançtan daha önemli olduğunu 
fark edebilir ve programını kadınların daha fazla 
sosyalleşmesine olanak verecek şekilde revize 

edebilir. Biz kurumların ve 
sundukları programların 
daha etkili olması için tüm 
bu konuları sorgulamalarına 
yardımcı oluyoruz ve onlara 
metotlar gösteriyoruz. 

Ashoka destekleyeceği sosyal 
girişimcileri nasıl belirliyor, onlara 
ne gibi katkılar sağlıyor?

zm  Ashoka olarak sorunlara 
daha sistematik yaklaşan 
çözümler geliştiren, bir 
sosyal sorunu dönüştürerek 
eşik atlatan kişilere sosyal 
girişimciler diyoruz. “Ashoka 
Fellowship” adında küresel 
bir destek programımız var. 
Destekleyeceğimiz sosyal 
girişimcileri seçerken öncelikle 
sunulan fikrin güçlü, pilot 
uygulamasıyla tanımlanmış bir 
sosyal etkisi olmasına dikkat 
ediyoruz. Ayrıca yenilikçi bir 
boyutu olmalı ve yereldeki 
özgün probleme uygun bir 
şekilde geliştirilmiş olmalı. 
Liderlik, yaratıcılık ve etik 
doku dikkat ettiğimiz diğer 
kriterler. Yerel ve uluslararası 
uzmanların değerlendirdiği, 
uzunca bir başvuru sürecinden 
geçen fellowlar (bursiyerler) 
büyük bir topluluğun parçası 
oluyor; üç yıl boyunca burs 
desteği alıyorlar. Özellikle 
yolun başındayken tam 
zamanlı olarak faaliyet 
alanına yoğunlaşabilmek 
çok önemli. Ayrıca hukuk 
desteği, iletişim desteği gibi 
uzmanlıklara erişimleri fazla 
olmuyor; biz çeşitli iş birlikleri 
yaparak bu gibi hizmetlere 
ücretsiz ve yüksek kalitede 
erişebilmelerine aracılık 
ediyoruz.

Halihazırda yurt içinde ve 
dışında desteklediğiniz sosyal 
girişimciler kimler?

zm  Ashoka fellowlarımızın 
sayısı 3.500’ü aşıyor şu anda. 

solution to a problem. These are the people we 
support through our worldwide “Ashoka Fellowship” 
program. During the Ashoka fellowship selection 
process, we look at whether the idea is strong and has 
had an identifiable impact on a specific issue at the 
pilot stage. It also needs to represent an innovative 
solution and address a particular local issue in a way 
that is suitable to the relevant local conditions. We 
also look closely at leadership, creativity and ethical 
attitude. Candidates go through a lengthy evaluation 
and application process that also involves national 
and international experts; they then become members 
of our worldwide community of Ashoka fellows and 
receive a three-year grant. This grant enables them to 
focus full-time on their social work, which is especially 
important in the initial stages. We also give them 
access to services that are usually out of the reach of 
new social entrepreneurs through our partners who 
provide high-quality pro bono specialist services such 
as legal services and communications consultancy. 

Which social entrepreneurs do you support globally and on 
a local level at present?

zm There are over 3,500 social entrepreneurs in 
our global network. For example, Jimmy Wales, the 
founder of Wikipedia is an Ashoka fellow. Wikipedia 
has forever changed the way we access information. 
Casey Fenton is the founder of “courchsurfing”; Paul 
Rice is the founder of the fair-trade food certification 
system. In Turkey, Tülin Akın developed a new business 
model for small farmers which is now being introduced 
in six other countries. Adım Adım is another example. 
Charity running abroad is usually done by the running 

teams set up by the charity 
organization itself to raise funds 
for its own cause. The founders 
of Adım Adım turned this idea 
upside down and got the runners 
to choose the charity they wish 

Sosyal girişimciler 
sosyal sorunların 

çözümlerini tetikleyen 
değişim liderleridir.  

Ancak toplumsal 
sorunlar bu 

derece artmış ve 
karmaşıklaşmışken 
çözüm ne birkaç bin 
kişiden ne de tek bir 
sektörden gelecek.  

zeynep meydanoğlu 

Social entrepreneurs 
trigger social change  
with their innovative 
solutions, but social 
problems today are  

too large and too complex 
to be solved by  

a few thousand people  
or specific institutions.
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Örneğin, Wikipedia’nın kurucusu Jimmy Wales 
bir Ashoka fellowudur; Wikipedia bilgiye nasıl 
eriştiğimizi ve bilgiye kimin eriştiğini sonsuza kadar 
değiştirdi. Casey Fenton, “couchsurfing” hizmetinin 
kurucusu; Paul Rice, Fairtrade gıda sertifikasyon 
sisteminin kurucusu. Türkiye’deki fellowlarımızdan 
olan Tülin Akın’ın küçük 
çiftçiler için geliştirdiği bir iş 
modeli şimdi yurtdışında da 
altı ülkede uygulanıyor. Adım 
Adım örneğini de verebilirim. 
Yurtdışında koşu yoluyla bağış 
toplama işi genelde STK’ların 
kendilerine gelir yaratmak için 
kurdukları koşu takımlarıyla 
yapılır. Oysa Adım Adım 
ekibi bunu tersine çevirerek 
STK’ların koşucular tarafından 
seçilmesini sağladı. Daha sonra 
kardeş kuruluş Açık Açık 
ile desteklenecek STK’larda 
bağışçının hangi özellikler 
araması gerektiği konusunda 
yol gösteren bir sistem kurdular; 
bireysel bağışçı ile STK arasında 
daha açık ve şeffaf bir ilişkinin 
oluşmasını sağladılar. Herhangi 
bir alandaki mevcut sistemde 
değişiklik yaratanlar genelde 
hep küçük başlamış oluyor. 
Örneğin, hemşirelik mesleğini 
ortaya çıkaran Florence 
Nightingale; tek bir hastane 
sistemini inceleyerek başlıyor, 
sonuçta modern hemşirelik mesleğini yaratıyor ve 
tüm sağlık sistemini dönüştürüyor.

KUSIF ve Ashoka birlikte ne tür iş birlikleri yapıyor? 

go  Ashoka ile birbirimizi tamamlıyoruz. Ashoka 
bize yeni bir saha ve yaptığımız işleri yaygınlaştırma 
imkânı sağlıyor. Biz hazırladığımız rehberlerde, 
yayınlarda, yöntemlerde Ashoka’yı dâhil ederek 
ihtiyaç odaklı üretim yapıyoruz. Örneğin iki yıldır 
“Change With Business” başlığı altında UniCredit 
Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı desteğiyle yürüttüğümüz 
ve sosyal girişimcileri finans çevreleriyle buluşturan 
ortak bir projemiz var. Projeyi iki yönlü bir ihtiyacı 
karşılamak için geliştirdik: Bir yandan sosyal 
girişimcilerin finansal okuryazarlığını artırmak ve 
kredi kaynaklarına ulaşmalarını kolaylaştırmak; 
öte yanda bankanın sosyal fayda sağlayan yeni 
müşterilere ve faaliyet alanlarına erişimlerini 
kolaylaştırmak. Bankalar sosyal girişimleri daha 

to run for. Its sister organization Açık Açık increases 
donors’ awareness of what they should be looking 
for in an NGO they want to support, thereby helping 
to create a more open and transparent relationship 
between individual donors and NGOs. We find that 
change in any particular system usually starts small. 

Florence Nightingale tried to improve the patient care 
system in just one hospital, but she ended up creating 
the modern nursing profession and changing the entire 
healthcare system.

What kind of joint projects are KUSIF and Ashoka  
engaged in?

go I believe that we complement each other. Ashoka 
allows us to gain access into the field of social 
entrepreneurship and helps us promote our work 
there. We include Ashoka in our guides, publications, 
and systems and thereby ensure that our output 
is really need-driven. For example, we have been 
running a joint program with Ashoka, called “Change 
with Business”, in collaboration with the UniCredit 
Foundation and the Vehbi Koç Foundation that brings 

iyi tanımalı, farkını anlamalı, onlara özel ürünler 
geliştirmeliler. Sosyal girişimciler ise paraya erişmek 
istiyor ama bunun için olumlu sosyal etkinin yanı 
sıra sürdürülebilir bir iş ve gelir modellerinin olması 
gerekiyor. “Change With Business” projemiz çok 
büyük ilgi gördü ve başarıyla tamamlandı. 

zm  Evet, sosyal girişimcilerde amaç kârını 
maksimize etmek değil ama sürdürülebilirlikte 
para çok önemli bir araç. Ashoka olarak sosyal 
girişimcilerin kendilerine sektör düzeyinde, yaşadığı 
şehirde insani koşullarda varlığını sürdürecek şekilde 
maaş vermelerini teşvik ediyoruz ancak kârdan 
pay almayı desteklemiyoruz. Sosyal girişimci kâr 
motivasyonuyla değil sosyal fayda motivasyonuyla 

together social entrepreneurs with finance circles. 
The project is designed to cater to the needs of both 
sides: It helps social entrepreneurs to improve their 
financial literacy skills and makes it easier for them to 
find financing; on the other hand, it gives banks the 
opportunity to access clients and activities that are 

designed to produce a social benefit. 
Banks should have a better understanding 
of the particularities of the social 
entrepreneurship model and develop 
special financing products targeted at its 
needs. Social entrepreneurs want to get 
financing, but they need to understand 
that creating a positive social impact 
is not enough; they also need to have a 
sustainable business and revenue model. 
“Change with Business” attracted a great 
deal of interest on both sides and was 
very successful. 

zm Yes, social entrepreneurship should 
not be about profit maximization 
but money is an important tool for 
sustainability. At Ashoka, we encourage 
social entrepreneurs to pay themselves 
a salary that is comparable to industry 
standards and allows them to live 
under humane conditions in their own 
communities, but they should not be 
making profits for their own gain. Social 
entrepreneurs do not work with a profit 
motive but with a social benefit motive; 
they will optimize profits only in order 
to maximize social benefit. Our friends 
at KUSIF provided valuable input in 
this regard also; they conducted one-
on-one interviews with our fellows 
to collect data on how they approach 
social entrepreneurship and social 
impact questions. This then allowed us 
to communicate our fellows’ business 
models in a way that everybody can 
understand. 

go  There are several other projects 
where we collaborate with Ashoka. 

Recently, we have launched a very large EU-funded 
project that will be run by a joint consortium of 
15 organizations. The project aims to support the 
creation of local social entrepreneurship networks 
in 5 pilot regions across Turkey by motivating local 
institutions such as universities, development agencies, 
commercial chambers, etc. to take an interest in social 
entrepreneurship and increase social entrepreneurs’ 
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çalışır, kârı en iyi 
şekilde kullanarak 
sosyal faydayı azami 
seviyeye çıkarır. 
Dolayısıyla sosyal 
girişimcinin doğru iş 
modeli geliştirmesi, 
doğru planlama ve 
uygulama süreçleri 
olması son derece 
önemli. KUSIF, 
Ashoka fellowlarına 
bu konuda da destek 
oldu. Mesela onlarla 
bire bir görüşmeler 
yaparak bursiyerlerin 
sosyal girişime nasıl 
yaklaştığı, sosyal 
etki hakkında neler 
düşündüğü üzerine 
çıktılar topladı. 
Böylece kapsamlı bir 
araştırma yapıp iş 
modellerini herkesin 
anlayabileceği şekilde 
paylaşmamız KUSIF ile mümkün oldu. 

go  Birlikte planladığımız farklı projelerimiz de 
var. Son olarak Vehbi Koç Vakfı’nın liderliğinde, 
Ashoka ve KUSIF’in de dâhil olduğu 15 kurumluk 
bir konsorsiyum halinde çok büyük bir Avrupa 
Birliği (AB) projesi aldık. Proje çerçevesinde 5 pilot 
bölgede yerel üniversite, kalkınma ajansı, ticaret 
odası gibi kurumları sosyal girişimciliği desteklemesi 
için harekete geçirmeyi  ve böylece yerel sosyal 
girişim ağlarının oluşmasını, çeşitli eğitimlerle 
yereldeki sosyal girişimcilerin kapasitesini artırmayı 
amaçlıyoruz. Özellikle projenin başvuru ve planlama 
süreçlerinde Vehbi Koç Vakfı’nın liderliği olmadan 
bu noktaya gelemezdik.

zm  Şu da var; üniversitelerde yaptığımız 
etkinliklerde gençlerin sosyal girişimciliğe çok 
büyük ilgi duyduklarını görüyoruz. Birçok genç 
artık sadece kurumsal kariyer yapmak değil, topluma 
fayda sağlayan, anlamlı bir iş yapmak istiyor ama 
bunu yaparken de geçimini sağlayacak kadar para 
kazanmak istiyor. Sosyal girişimcilik modeli bu 
ihtiyacı da karşılıyor. Vehbi Koç Vakfı’nın bu alana 
destek vermesi eminim birçok genci yüreklendireceği 
gibi, başka üçüncü sektör oyuncularını da harekete 
geçirecektir. ■

capacity through educational programs. We would not 
have gotten to where we are right now without the 
leadership of the Vehbi Koç Foundation, which has 
been especially critical in the project application and 
planning stages.

zm  There is also this: Young people are really 
interested in social entrepreneurship; we see this 
clearly whenever we conduct activities at universities. 
Many young people don’t just want to have a 
corporate career. They want to conduct meaningful 
work that makes a positive contribution to society 
but also allows them to earn a living. The social 
entrepreneurship model answers this need perfectly. 
The fact that the Vehbi Koç Foundation is now lending 
its support to this field will surely encourage a lot 
of young people to consider this option while also 
motivating other third sector actors to engage. ■ 

Gonca Ongan
Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu  
(KUSIF) Yönetici Direktörü

Dr. Gonca Ongan, lisans eğitimini İstanbul 
Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde, yüksek lisans 
eğitimini Fordham Üniversitesi’nde Global İşletme 
(MBA) üzerine tamamladıktan sonra Marmara 
Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa 
İktisadı Bölümü’nden doktorasını aldı. Uzmanlık 
alanı sürdürülebilirlik ve sosyal etki yönetimi olan 
Dr. Ongan, 2000 yılından itibaren özel sektör, kamu 
sektörü ve sivil toplum alanında çalıştıktan sonra 
2010’da Koç Üniversitesi’ne katıldı. Kasım 2012’den 
beri KUSIF’te yönetici direktör olarak görev yapıyor. 
Türkiye’deki bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan 
şeffaf ve hesap verebilir dernek ve vakıflarla bir araya 
getirmek amacıyla kurulan Açık Açık platformunun 
kurucu üyesi ve Kasım 2016 itibarıyla yönetim kurulu 
üyesidir. 2016-2018 arasında, Koç Üniversitesi’nin 
üyesi olduğu Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs 
Ağı’nın uluslararası danışma kurulunda yer aldı.

Zeynep Meydanoğlu
Ashoka Ülke Direktörü

Zeynep Meydanoğlu, lisans eğitimini Kanada’daki 
McGill Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kültürel 
Çalışmalar Bölümlerinde, yüksek lisans eğitimini 
Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku 
Bölümü’nde tamamladı. Türkiye Üçüncü Sektör 
Vakfı’nda (TÜSEV) programlar direktörü olarak 
çalıştı. 2011’den beri, 92 ülkede aktif olan dünyanın 
önde gelen sosyal girişimcilik platformu Ashoka’nın 
Türkiye ülke direktörü olarak görev yapıyor. 
Meydanoğlu’nun, daha güçlü bir sivil toplum için 
aksiyon odaklı araştırma, kapasite geliştirme, ağ ve 
topluluk oluşturma, özel sektör – sivil toplum iş 
birlikleri ve yenilikçi yaklaşımların pilotlanması 
alanlarında on yıllık tecrübesi bulunuyor. İlgi alanları 
arasında sivil toplum kuruluşlarının yönetişimi, sivil 
toplum ağları, filantropi, sosyal yatırım ve toplumsal 
cinsiyet eşitliği yer alıyor. Aynı zamanda Sivil Toplum 
İçin Destek Vakfı ve çeşitli kadın örgütlerinde 
gönüllü çalışmalar yapıyor.  

Gonca Ongan
Managing Director,  
Koç University Social Impact Forum (KUSIF) 

Dr. Gonca Ongan received a BA in economics from 
Istanbul University, an MBA in global management 
from Fordham University and completed her PhD in 
the economics of Europe at the Marmara University 
European Union Institute. Dr. Ongan has specialized 
in sustainability and social impact management, and 
after having worked with various private companies, 
the public sector and civil society actors since the 
year 2000, she joined Koç University in 2010, where 
she has been serving as executive director of KUSIF 
since 2012. She is a founding member and, since 2016, 
a board member of Açık Açık, an online platform 
created to promote donors’ rights and transparency 
and accountability among societies and foundations. 
Dr. Ongan has also served on the international advisory 
board of the International Sustainability Campus 
Network, of which Koç University is also a member. 

Zeynep Meydanoğlu
Ashoka Country Director

Zeynep Meydanoğlu holds a BA in political science 
and cultural studies from McGill University, Canada 
and an MA in human rights law from Bilgi University. 
After having worked for TÜSEV, the Third Sector 
Foundation of Turkey, she became country director 
of Ashoka, the world’s leading platform for social 
entrepreneurs, represented in 92 countries across the 
globe. Ms. Meydanoğlu has been working for over ten 
years for the promotion of action-oriented research 
to strengthen civil society, capacity development, 
network and community building, private sector – civil 
society collaborations and pilot work in innovative 
solutions. Her areas of interest include management 
of civil society organizations, civil society networks, 
philanthropy, social investment, and gender equality. 
She is also volunteering at the Support Foundation for 
Civil Society and various women’s organizations.
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Under the leadership of the Vehbi Koç Foundation, 
a consortium has been formed to establish a social 
entrepreneurship network in Turkey across seven 
regions. The other main consortium partners are 
the Koç University Social Impact Forum (KUSIF), 
Ashoka Foundation Turkey, Association for Innovative 
Solutions in Sustainable Development, TED University, 
the Social Innovation Initiative Association, Social 
Enterprise UK, and the Mozaik Foundation. Local 
development agencies and several public agencies 
in the designated regions will also participate in the 
consortium as contributing partners. 

The Turkey Social Entrepreneurship Network project, 
which was launched in October 2018, aims to help 
establish a network ecosystem for social entrepreneurs 
operating in Istanbul, Ankara Bursa, Gaziantep, Kayseri, 
Samsun, and Van. It further aims at developing the 
capacities of relevant civil society organizations 
(CSOs) and active community members and to foster 
their dialogue with local public sector bodies. The 
driving idea behind the project is to use the example 
and accumulated expertise of social entrepreneurs 
in Istanbul and Ankara, where this model is relatively 
well-developed, in order to motivate and assist 
potential social entrepreneurs across Anatolia. 

TÜRKİYE SOSYAL 
GİRİŞİMCİLİK AĞI İÇİN 
BÜYÜK İŞ BİRLİĞİ      
BROAD COOPERATION
FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 
NETWORK IN TURKEY

Vehbi Koç Vakfı öncülüğünde, Koç Üniversitesi Sosyal 
Etki Forumu (KUSIF), Ashoka Türkiye, Sürdürülebilir 
Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği, TED 
Üniversitesi, Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği, Social 
Enterprise UK ve Mozaik Vakfı ana ortaklığında ve çeşitli 
illerde faaliyet gösteren kalkınma ajansları ile kamu 
kurumlarının iştirakçi ortaklığında oluşan konsorsiyum, 
Türkiye’nin yedi bölgesinde sosyal girişimcilik ağı kurmak 
amacıyla çalışacak.

2018 Ekim ayında başlayan Türkiye Sosyal Girişimcilik 
Ağı isimli proje; İstanbul, Ankara, Bursa, Gaziantep, 
Kayseri, Samsun ve Van illerindeki sosyal girişimcilik 
ekosistemini geliştirerek, ilgili STK’ların ve aktif 
vatandaşların kapasitelerinin geliştirilmesini ve kamu 
kurumlarıyla diyaloglarının güçlendirilmesini amaçlıyor. 
Konsorsiyum ortaklarının tespit ettiği İstanbul ve 
Ankara’da görece gelişmiş olan sosyal girişimciliğin; 
başka kentler ve özellikle Anadolu’da bulunan orta boy 
kentlerde tanıtılması, yaygınlaştırılması ve gerekli bilgi-
beceri kaynaklarına erişim ihtiyacının karşılanması, 
projenin çıkış noktası oldu. 
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ANA ORTAKLAR  
MAIN PARTNERS 

Vebhi Koç Vakfı  Vebhi Koç Foundation

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF)   
Koç University Social Impact Forum 

Ashoka Türkiye  Ashoka Foundation Turkey 

Sürdürülebilir Kalkınma Için Yenilikçi Çözümler 
Derneği  Association for Innovative Solutions for  
Sustainable Development 

TED Üniversitesi  TED University 

Sosyal Inovasyon Inisiyatifi Derneği  Association of Social 
Innovation Initiative

Social Enterprise UK Londra London

Mozaik Vakfı  Mozaik Foundation  Saraybosna Sarajevo 

İŞTİRAKÇİ ORTAKLAR  
CONTRIBUTING PARTNERS 

Ankara Kalkınma Ajansı  Ankara Development Agency

Doğu Anadadolu Kalkınma Ajansı  Eastern Anatolia 
Development Agency 

Ipekyolu Kalkınma Ajansı  Silkroad Development Agency 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı  Middle Black Sea 
Development Agency 

Nilüfer Belediyesi  Nilüfer Municipality 

Abdullah Gül Üniversitesi  Abdullah Gül University 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  The Union of  
Chambers and Commodity Exchanges of Turkey

24 ay sürecek olan proje faaliyetleri kapsamında: 
Seçilen Anadolu kentlerindeki sivil toplum 
kuruluşlarının sosyal girişimcilik potansiyelini 
belirlemek için araştırmalar yürütülecek;

STK’lar ve sosyal girişimci beceri ve 
özelliklerine sahip, kendi yerelindeki 
ihtiyaçlara duyarlı vatandaşlar için sunulacak 
eğitim ve kaynaklar aracılığıyla kapasite 
geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek;

Online bir sosyal girişimcilik platformu 
oluşturularak paydaşlar arasındaki diyalog 
güçlendirilecek; 

Projenin sosyal etkisi, proje ortaklarından 
KUSIF ve işbirlikçi üniversiteler tarafından 
ölçümlenecek.

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi; Avrupa 
Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 
programı altında, Avrupa Birliği Başkanlığı ile 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen 
Kamu Sektörü ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin 
Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe 
Programı kapsamında alınan hibe desteğiyle 
gerçekleştirilecek. ■

The project is scheduled to last 24 months and will 
include the following activities: 

Research will be conducted to determine the 
potential for social entrepreneurship in the 
pilot regions.

Capacity development activities such as 
training sessions and resources will be provided 
to local NGOs and interested citizens who 
have the skills and qualifications required to 
become successful social entrepreneurs. 

Creation of an online platform for social 
entrepreneurs to enable stakeholders to 
engage in an ongoing dialogue.

Monitoring and evaluation of the project’s 
social impact by partner universities and KUSIF.

The project is funded by the EU Instrument for  
Pre-Accession Assistance, under the Grant 
Scheme for CSO Partnerships and Networks on 
Strengthening Cooperation Between Public Sector 
and CSOs which is administed by the Turkish 
Directorate for EU Affairs and the Turkish Ministry 
of Treasury and Finance. ■

AVRUPA VAKIFLAR 
MERKEZİ KONFERANSI
THE EUROPEAN FOUNDATION
CENTER CONFERENCE

Vehbi Koç Vakfı’nın 1997 yılından bu yana üyesi olduğu Avrupa Vakıflar 
Merkezi (European Foundation Center, EFC), üye kuruluşlarının 
birbirlerinden öğrenmeleri ve birbirleriyle iş birliği kurmalarını sağlamaya 
yönelik çeşitli tematik ağlara sahip. 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. 2018 GEF Konferansı “Sivil 
Toplumu Yeniden Çerçevelendirmek: Aktörler, Değerler, Araçlar” başlığıyla 
bu yıl Central European University (CEU) ev sahipliğinde, Macaristan’ın 
Budapeşte kentinde 15-17 Ekim tarihleri arasında düzenlendi. 

Vehbi Koç Vakfı Özel Projeler Yöneticisi ve GEF Yürütme Kurulu Üyesi 
Seçil Kınay, GEF 2018’e katılarak Vehbi Koç Vakfı’nı temsil etti ve 
hayırseverlik alanındaki yenilikçi yaklaşımları ve gelişmeleri takip etti.
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SOSYAL GİRİŞİMCİLİK 
GELİŞTİRME PROGRAMI TAMAMLANDI
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 
DEVELOPMENT PROGRAM COMPLETED

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu 
(KUSIF), Vehbi Koç Vakfı ve UniCredit 
Vakfı ortaklığında sosyal girişimcilerin 
sürdürülebilirliklerinin sağlanmasına 
yardımcı olmak amacıyla, 2016 yılında 
başlatılan ve iki yıl sürmesi planlanan 
“Change with Business” Sosyal Girişimcilik 
Geliştirme Programı tamamlandı. 

Yapı Kredi Bankası’nın iş birliğiyle 
gerçekleştirilen projede Sosyal İnovasyon 
Merkezi içerik ortağı olarak yer aldı. Mikado 
Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, 
Ashoka Türkiye ve Impact Hub İstanbul 
destekçi kurum olarak katıldı. 

Projenin 2018 yılı programı kapsamında 
sosyal girişimcilerin bilgi ve becerilerinin 
artırılması ve sosyal girişimcilik ekosisteminin 
gelişiminin desteklenmesi amacıyla Ocak ve 
Temmuz ayları arasında süren bir konuşma 
dizisi düzenlendi. Ayrıca, proje kapsamında 
çıkarılan yayınların sonuncusu olan Sosyal 
Girişimcilik Ders Rehberi Ekim ayında 
yayımlandı. Kitap, sosyal girişimciliğin 
üniversitelerde yayılması için kaynak 
oluşturmayı amaçlıyor. ■

The Koç University Social Impact Forum (KUSIF), in partnership 
with the Vehbi Koç Foundation and the UniCredit Foundation, 
completed “Change with Business”, a two-year social entrepreneurship 
development program that aims to increase the social impact of social 
entrepreneurs by helping them to achieve better sustainability. 

The project was carried out in cooperation with Yapı Kredi bank, while 
the Center for Social Innovation acted as the content partner. Mikado 
Sustainable Development Consulting, Ashoka Turkey and Impact Hub 
Istanbul participated as supporting institutions.

Within the scope of the project, KUSIF organized a social 
entrepreneurship conference series named “Change with Business 
Talks” in 2018. The series aimed to develop the knowledge and skills of 
social entrepreneurs, and contribute to the development of a supportive 
ecosystem. Organized between January and July, the talks covered a 
wide range of topics including social financing and field experiences. 
KUSIF also published a textbook on social entrepreneurship in October 
2018. The book aims to serve as a resource for the development of social 
entrepreneurship at universities. ■

Etkinizi Zirveye Taşıyın  
Maximize Your Impact

Sosyal Finansman ve Yöntemleri  
Social Financing and its Methods

9 Mart March 

30 Mart March 

CHANGE WITH BUSINESS KONUŞMALARI 2018
CHANGE WITH BUSINESS TALKS 

Etkinizi Zirveye Taşıyın  
Maximize Your Impact

Sosyal Finansman ve Yöntemleri  
Social Financing and its Methods

Etkili ve Sürdürülebilir Sosyal Girişimler  
Effective and Sustainable Social 
Entrepreneurship

11 Ocak January

24 Ocak January

15 Şubat February

Social Impact Investments from a 
Brokerage Perspective

Sosyal Girişimler için Yatırım Alma ve 
Finans Yönetimi Tüyoları  
Tips on Attracting Investment and Financial 
Management for Social Entrepreneurs

 

4 Mayıs May

28 Haziran June 

Etkinizi Zirveye Taşıyın  
Maximize Your Impact 

Sosyal Girişimcilerin Gözünden 
Berlin Saha Ziyareti Deneyimleri  
Observations of Social Entrepreneurs 
from the Berlin Field Visit

6 Temmuz  July 

10 Temmuz  July 

The European Foundation Center (EFC), of which the Vehbi Koç 
Foundation has been a member since 1997, organizes various thematic 
networking events to foster cooperation among member organizations. 
One of these events is the Grantmakers East Forum (GEF), which 
annually brings together major philanthropic foundations in Europe, 
mainly from Central and Eastern European countries. The theme of the 
2018 conference, which was hosted by the Central European University 
and took place in Budapest, on October 15 – 17, was “Reframing Civil 
Society: Actors, Values, Tools”. 

Seçil Kınay, special projects manager at the Vehbi Koç Foundation and a 
member of the GEF Steering Committee, participated at the conference 
where members discussed innovative approaches and developments in 
the field of philanthropy.

This year’s breakout sessions focused on how foundations could make 
use of some of the civil society tools developed to protect democratic 
values and fundamental rights. To this end, discussions examined the 
role of technology and social innovation in the work of foundations. 
Participants also discussed how funding agencies should adapt their 
funding mechanisms to support different civil society actors and foster 
relations amongst each other. ■

Konferansın bu yılki oturumlarında, 
vakıfların demokratik değerleri ve temel 
hakları koruma çevresinde sivil toplum 
alanında geliştirilen yeni araçları nasıl 
kullanabilecekleri konusu ele alındı. Bu 
amaçla, vakıfların teknolojik ve sosyal 
inovasyon araçlarıyla ilişkisine yer 
verildi. Ayrıca, hibe veren kurumların 
sivil toplumda bulunan farklı aktörleri 
nasıl destekleyebileceği ve birbirleriyle 
geliştirebilecekleri iş birlikleri tartışıldı. ■
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Yılmaz Büyükerşen 
17. Vehbi Koç Ödülü’nün 

Sahibi Oldu
Yılmaz Büyükerşen Wins 

17th Vehbi Koç Award

2018 yılında eğitim alanında verilen 17. Vehbi Koç Ödülü’ne, geliştirdiği 
büyük çaplı projeleriyle 50 yılı aşkın bir süredir kamuya hizmet ederek 
eğitimde farklı alanlar açılmasına öncülük eden Prof. Dr. Yılmaz 
Büyükerşen layık görüldü. 

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, üniversite eğitiminin yaygınlaşmasını 
hedefleyen “Açıköğretim” sisteminin oluşturulması ve uygulamaya 
geçirilmesinin yanı sıra iki dönem rektörlük görevini yürüterek 
Eskişehir’deki Anadolu Üniversitesi’nin gelişmesine önemli katkılar 
sağladı. Ayrıca, Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren öncü sivil 
toplum kuruluşu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) kurucuları 
arasında yer alarak vakıftaki ilk projelerin geliştirilmesinde aktif görev 
üstlendi. Eğitimin müzeler, belediye merkezleri ve sanat kurumları 
tarafından desteklenmesi gerektiğini savunan ve yirmi yıldır Eskişehir 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Büyükerşen; 
tüm kenti yaşayan bir eğitim kurumuna dönüştüren uygulamalar geliştirdi.

The 17th Vehbi Koç Award, presented in 2018 in the field of education, was 
presented to Professor Yılmaz Büyükerşen, who has served the public for 
over 50 years with large-scale educational projects that have contributed 
significantly to the inclusiveness and scope of education in Turkey. 

Dr. Büyükerşen introduced and helped implement Turkey’s first public 
distance learning system “Açıköğretim”, which greatly expanded the reach 
of university education. He served as president of Anadolu University, 
Eskişehir, contributing significantly to its development. He has also played 
an active role in the establishment of the Educational Volunteers Foundation 
of Turkey (TEGV), the country’s leading nongovernmental organization in 
education. Dr. Büyükerşen, who has been the mayor of Eskişehir for the past 
20 years, believes that museums, municipal facilities and cultural institutions 
should also serve the cause of education, and has initiated a host of actions 
that have transformed the entire city into a living educational institution. 
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Vehbi Koç Ödülü, 2002 yılından 
bu yana insanların yaşam 
kalitesinin artırılmasına katkıda 
bulunan kişi ve kurumları takdir 
ve teşvik etmek amacıyla her yıl 
sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık 
alanlarında veriliyor.

Initiated in 2002, the Vehbi Koç 
Award is 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.

1962’de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi’nin ilk mezunları arasında yer alan Yılmaz 
Büyükerşen, akademik kariyerini burada sürdürerek 
1973 yılında profesör unvanını aldı ve 1976’da Akademi 
başkanlığına seçildi. Aynı kurum 1982 yılında Anadolu 
Üniversitesi’ne dönüştürüldüğünde üniversite 
rektörlüğüne getirildi. 1995’te TEGV’in ilk Yönetim 
Kurulu Başkanı oldu ve bu görevi dört yıl boyunca 
sürdürdü. 1999 yılından beri dört kez seçildiği Eskişehir 
Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor. 

Ödülünü 22 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da 
düzenlenen ödül gecesinde Koç Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un elinden alan Prof. 
Dr. Yılmaz Büyükerşen konuşmasında, “Kendimi 
Atatürk’e, ilkelerine, cumhuriyete ve bu topluma borçlu 
hissediyorum. Hem de öyle bir borç ki ömür boyu 
bitmiyor… Tüm bu uğraşlara karşılık en büyük servetim, 
en büyük kazancım yetiştirdiğim öğrencilerim. 
Kendimi çok mutlu ve bahtiyar hissediyorum. Vehbi 
Koç Ödülü’ne beni layık gören çok değerli jüri 
üyelerine şükranlarımı sunuyorum.” dedi. ■

Yılmaz Büyükerşen graduated from the Eskişehir 
Academy of Administrative and Commercial 
Sciences in 1962, where he also continued to pursue 
his academic career, becoming full professor in 1973 
and being elected its director in 1976. When the 
same institution became Anadolu University in 1982, 
he was entrusted with its presidency. Dr. Büyükerşen 
was the founding chairman of TEGV from 1995 to 
1999. He has been serving as the elected mayor of 
Eskişehir since 1999 for four consecutive terms. 

At the award ceremony in Istanbul, on February 22, 
2018, Mr. Ömer M. Koç, chairman of Koç Holding, 
presented the award to Yılmaz Büyükerşen. In his 
acceptance speech, Dr. Büyükerşen said: “I feel very 
much indebted to Atatürk, his principles, and the 
Republic; this is a debt that can never be repaid in 
full during a single life time… My greatest asset and 
reward for all my past efforts are my students. I am 
very happy and content and would like to thank 
the esteemed members of the jury for deeming me 
worthy of this award.” ■

 17.th  

 2018 
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen 

 16.th  

 2017 
Prof. Dr. Zeynep Ahunbay 

 15.th  
2016  

Prof. Dr. Kâmil Uğurbil

 14.th Prof. Dr. Ali Nesin ve 
 2015 Matematik Köyü Projesi 
  Prof. Ali Nesin and 
  Mathematics Village Project

 13.th   

 2014 
Prof. Dr. Zeynep Çelik

 

 12.th  
 2013 

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil

 11.th  

 2012 
Prof. Dr. Nermin Abadan Unat

 10.th  Prof. Dr. Filiz Ali ve Ayvalık 
 2011 Uluslararası Müzik Akademisi  
  Prof. Filiz Ali and the Ayvalık  
  International Music Academy

 9.th  
 2010 

Prof. Dr. Turgay Dalkara

 8.th  
 2009 

Prof. Dr. Türkan Saylan

 7th   
 2008 

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan

 6.th  
 2007 

Prof. Dr. Aziz Sancar

 5.th  

 2006 
Nuri Okutan

 4.th   
 2005 

Fazıl Hüsnü Dağlarca

 3.rd Bilkent Üniversitesi Moleküler 
 2004 Biyoloji ve Genetik Bölümü 
  Bilkent University Department of 
  Molecular Biology and Genetics

 2.nd Anne Çocuk Eğitim Vakfı 
2003  Mother Child  
  Education Foundation (AÇEV)  

 1.st Topkapı Sarayı Müzesi 
2002  Topkapı Palace Museum
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vehbi koç ödülü’nü kazananlar 
recipients of the vehbi̇ koç award

2018 Vehbi Koç Ödülü’nün 
Seçici Kurulu’nda Prof. Dr. İpek 
Gürkaynak (Başkan), Prof. Dr. 
Sami Gülgöz, Prof. Dr. Murat 
Günel, Prof. Dr. Mine Göğüş Tan 
ve Batuhan Aydagül yer aldı.

The 2018 Vehbi Koç Award Jury 
was headed by Professor İpek 
Gürkaynak and consisted of 
members Prof. Sami Gülgöz, Prof. 
Murat Günel, Prof. Mine Göğüş 
Tan, and Batuhan Aydagül. 



Tekirdağ
 4   3 

Edirne
  9 

Çanakkale
  10 

Balıkesir
 1   6 

Aydın
 3   4 

Bilecik
 5   3 

Kırşehir
 1   1 

Aksaray
  2 

Nevşehir
  1 

Konya
 6   24 

Mersin
 3   21 Hatay

 1   3 

Adana
 3   34 

Kırıkkale
 1   5 

Amasya
 2   2 

Çankırı
  2 Çorum

  1 

Giresun
 1   1 

Trabzon
  1 

Iğdır
  1 

Erzurum
 1   37 

Gümüşhane
  2 

Erzincan
  3 

Mardin
 1   1 

Kahramanmaraş
  1 

Malatya
  4 

Osmaniye
  1 

Bingöl
 1 

Muş
 1 

Tokat
 2   7 

Yozgat
 1 

Sakarya
 24   22 

Düzce
  6 

Zonguldak
 1   4 

Kastamonu
  3 

Bartın
 1  

Yalova
 2   1 

Muğla
  21 

Isparta
  4 

Alanya
  1 

Afyonkarahisar
  4 

Uşak
  1 

Kütahya
  6 

Kırklareli
  4 

Karabük
 1   8 Ordu

  2 

Siirt
 1   1 

Hakkari
 1 

Niğde
  1 

Sinop
  1 
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Elazığ
 2   19 
17 okul
17 schools

Elazığ Koç 
İlköğretim Okulu 
Elazığ Koç 
Elementary
School

ARTER
Sanat İçin Alan 
Space for Art

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

Sadberk Hanım Müzesi
Sadberk Hanım Museum

17 okul
17 schools

Beyazıt Ford Otosan 
Koç İlkokulu 
Beyazıt Ford Otosan 
Koç Elementary School

Beylikdüzü Koç 
Ortaokulu 
Beylikdüzü 
Koç Middle School

desteklenen
kurumlar
supported 
organizations

Atatürk Kitaplığı
Atatürk Library

Boğaziçi Üniversitesi
Superdorm Öğrenci
Yurdu 
Boğaziçi University 
Superdorm

İstanbul
 252   291 
vkv kurumları
vkv organızatıons

Koç Üniversitesi 
Koç University

Koç Okulu
The Koç School

Amerikan Hastanesi
American Hospital

MedAmerikan 
Tıp Merkezi
MedAmerican
Ambulatory Care Center

Koç Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi
Koç University
School of Nursing

Koç Üniversitesi
Hastanesi
Koç University Hospital

Semahat Arsel
Hemşirelik Eğitim
ve Araştırma Merkezi
(SANERC) 
Semahat Arsel 
Nursing Education 
and Research Center

Koç Üniversitesi İlk 
Yardım Eğitim Merkezi 
(KUİYEM)
Koç University First Aid 
Education Center

Boğaziçi Üniversitesi
Vakfı
Boğaziçi University
Foundation

Hisar Vakfı 
Hisar Foundation

Galatasaray Üniversitesi 
Suna Kıraç Kütüphanesi
Galatasaray University
Suna Kıraç Library

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

Sarıyer Vehbi Koç Vakfı
Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi 
Sarıyer Vehbi Koç
Foundation Hospitality
and Tourism Vocational
High School

TEGV İpek Kıraç 
Öğrenim Birimi 
TEGV İpek Kıraç 
Learning Unit

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

düzenli olarak
desteklenen stk’lar
regularly 
supported ngos

Darülaceze Müessesesi 
Darülaceze Institution

desteklenen
etkinlikler
supported actıvıtıes

İstanbul Caz Festivali
Istanbul Jazz Festival

devam eden  
projeler
ongoıng projects

Türkiye Sosyal 
Girişimcilik Ağı
Turkey Social
Entrepreneurship 
Network

Model Okul Projesi
Model School Project

desteklenen 
kültürel miras 
projeleri
supported cultural 
heritage projects

Azize Euphemia Kilisesi 
Saint Euphemia Church

üye olunan
kuruluşlar
affılıatıons

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

desteklenen 
kurumlar
supported 
organizations

ODTÜ – Vehbi Koç
Öğrenci Yurdu
METU – Vehbi Koç  
Student Dormitory

Ankara Üniversitesi 
Vehbi Koç Öğrenci
Yurdu
Ankara University
Vehbi Koç Student 
Dormitory

TEGV  
Semahat –  
Dr. Nusret
Arsel Eğitim Parkı
TEGV 
Semahat –
Dr. Nusret Arsel 
Education Park

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

Eskişehir
 40   18 
17 okul
17 schools

İnönü Vehbi Koç
Ortaokulu
İnönü Vehbi Koç 
Middle School

Antalya
 29   23 
vkv kurumları
vkv 
organızatıons

AKMED ve 
Kaleiçi Müzesi
AKMED and Kaleiçi
Museum

desteklenen kurumlar
supported 
organizations

TEGV 
Suna-İnan Kıraç  
Eğitim Parkı
TEGV Suna-İnan Kıraç 
Education Park

Denizli
  1 
desteklenen 
kültürel miras 
projeleri
supported cultural 
heritage projects

Hierapolis Antik Kenti 
Hierapolis Ancient City

İzmir
 29   70 
desteklenen  
projeler
supported projects

Ankara Üniversitesi
Mustafa V. Koç 
Deniz Arkeolojisi 
Araştırma Merkezi
Ankara University
Mustafa V. Koç 
Marine Archaeology 
Research Center

Bolu
 21   4 
17 okul
17 schools

Bolu Koç İlk 
ve Ortaokulu
Bolu Koç
Elementary 
and Middle School

Kocaeli
 125   22 
vkv kurumları
vkv organizations

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

17 okul
17 schools

Gebze Koç Ortaokulu
Gebze Koç Middle School

Ford Otosan Ortaokulu
Ford Otosan Middle School

desteklenen kurumlar
supported organizations

Kocaeli Üniversitesi
VKV Ford Otosan Gölcük
İhsaniye Otomotiv
Meslek Yüksekokulu 
Kocaeli University 
VKF Ford Otosan Gölcük
İhsaniye Vocational
College for Automotive
Technologies

Sivas
 32   40 
desteklenen 
kurumlar
supported 
organizations

Sivas Kangal 
Anadolu Lisesi 
Sivas Kangal 
Anatolian 
High School

Diyarbakır
 28 
17 okul
17 schools

Diyarbakır Bağlar  
Vehbi Koç İlkokulu 
Diyarbakır Bağlar 
Vehbi Koç Elementary 
School

Diyarbakır Kayapınar
Vehbi Koç İlkokulu
Diyarbakır Kayapınar 
Vehbi Koç Elementary 
School

Şırnak
 5 
17 okul
17 schools

Silopi Koç İlk ve Ortaokulu
Silopi Koç Elementary and
Middle School

Şanlıurfa
 11   17 
17 okul
17 schools

Şanlıurfa Koç İlk 
ve Ortaokulu
Şanlıurfa Koç Elementary 
and Middle School

desteklenen kurumlar
supported organizations

TEGV Sevgi-Erdoğan Gönül
Eğitim Parkı
TEGV Sevgi-Erdoğan Gönül
Education Park 

Van
 13   20 
17 okul 
17 schools

Van Koç İlk ve Ortaokulu
Van Koç Elementary and 
Middle School 

desteklenen kurumlar
supported organizations

VKV Ford Otosan Van
Öğretmen Lojmanları 
Van Teachers’ Housing 
Complex

devam eden projeler
ongoıng projects

Türkiye Sosyal  
Girişimcilik Ağı
Turkey Social
Entrepreneurship Network

Batman
devam eden projeler
ongoıng projects

Anadolu Okuyor – 
Batman 
68 Lise, 177 İlk ve 
Ortaokul 
Anatolia is Reading – 
Batman  
68 High Schools, 177 
Middle Schools 

düzenli olarak
desteklenen 
stk’lar
regularly  
supported ngos

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

Tüm Türkiye’de
Nationwide

devam eden projeler
ongoıng projects

Eğitim Bursları 
Educational Scholarships

17 Okul Projesi 
17 Schools Project

Sosyal Girişimcilik
Geliştirme Programı 
Change with Business

Öğretmen Ağı Projesi
Teachers Network Project

desteklenen
projeler
supported projects

Bilim Akademisi
Genç Bilim
İnsanları Programı
(BAGEP) Burs Ödülü
Science Academy
Young Scientists
Scholarship Award

Eğitim Reformu
Girişimi  (ERG)  
Education Reform
Initiative

Köy Öğretmenleri
ile Haberleşme ve
Yardımlaşma Derneği
Village School
Teachers’
Communication and  
Mutual Aid Society

Türk HemşirelerDerneği
Turkish Nurses 
Association

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

Geyre Vakfı
Geyre
Foundation

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

2018 yılında 
desteklenen stk’lar
ngos supported in 2018

Anne Çocuk Eğitim Vakfı 
(AÇEV)
Mother Child Education 
Foundation

İtalyan Dostluk Derneği
Associazione di Amicizia 
Italia

Türkiye Basketbolunu 
Geliştirme ve Eğitim Vakfı
Foundation for Development 
and Education in Turkish
Basketball

Türkiye Ekonomik ve Sosyal 
Etüdler Vakfı (TESEV)
Turkish Economic and Social 
Studies Foundation  

TOFAŞ Spor Kulübü Derneği
TOFAŞ Sport Club Association

Tina Sualtı Arkeolojisi Vakfı
The Turkish Foundation for 
Underwater Archaeology

Bursa
 98   22 
17 okul
17 schools

İnegöl Vehbi Koç
İlkokulu
İnegöl Vehbi Koç 
Elementary School

Nilüfer Koç Ortaokulu
Nilüfer Koç Middle
School

Orhangazi Koç 
İlk ve Ortaokulu
Orhangazi Koç
Elementary and  
Middle School

Yenişehir Koç
Ortaokulu
Yenişehir Koç  
Middle School

devam eden projeler
ongoıng projects

Türkiye Sosyal 
Girişimcilik Ağı 
Turkey Social
Entrepreneurship 
Network

Manisa
 2   5 
desteklenen projeler
supported projects

Soma Yeraltı Ocağı Projesi
Soma Underground 
Training Pit Project

Ankara
 32   159 
vkv kurumları
vkv organizations

VEKAM ve
Ankara Bağ Evi
VEKAM and Ankara
Orchard House

devam eden projeler
ongoıng projects

Türkiye Sosyal 
Girişimcilik Ağı
Turkey Social
Entrepreneurship 
Network

Burdur
  2 
desteklenen 
kültürel miras 
projeleri
supported cultural 
heritage projects

Sagalassos  
Antik Kenti
Sagalassos Ancient City

Türkiye’de Vehbi Koç Vakfı Vehbi Koç Foundation in TurkeyTürkiye’de Vehbi Koç Vakfı Vehbi Koç Foundation in Turkey 2018

eğİtİm
education

sağlIk
healthcare

kültür
culture

diğer
other

sivil toplum
civil society

vkv burslu liseli öğrenci sayısı
number of vkv scholarshıps for hıgh school students
vkv burslu üniversiteli öğrenci sayısı
number of vkv scholarshıps for unıversıty students

Adıyaman
desteklenen kurumlar
supported organizations

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

Gaziantep
  21 
devam eden  
projeler
ongoıng projects

Türkiye Sosyal 
Girişimcilik Ağı
Turkey Social
Entrepreneurship 
Network

Kayseri
  6 
devam eden  
projeler
ongoıng projects

Türkiye Sosyal 
Girişimcilik Ağı
Turkey Social
Entrepreneurship 
Network

Samsun
 31   25 
devam eden projeler
ongoıng projects

Türkiye Sosyal 
Girişimcilik Ağı
Turkey Social
Entrepreneurship 
Network

ödüller
awards

17 okul
17 schools

Sincan Koç 
İlkokulu
Sincan Koç 
Elementary 
School

ankara 
ünİversİtesİ
ankara 
university
Üstün 
Hayırseverlik
Beratı
Medal of
Philantrophy 



uluslararası  
iş birlikleri

ınternational 
cooperations

Londra ingiltere
London united kingdom 

Social Enterprise UK
Social Enterprise UK

Amsterdam 
hollanda netherlands 

Porticus Vakfı
Porticus Foundation

Cenevre isviçre
Geneva switzerland 

Birleşmiş Milletler Mülteciler  
Yüksek Komiserliği (UNHCR) 

The UN Refugee Agency 

Milano italya
Milan ıtaly 

Unicredit Vakfı
Unicredit Foundation

İstanbul türkiye turkey 

Ashoka Türkiye
Ashoka Turkey

Saraybosna bosna - hersek
Sarajevo bosnia-herzegovina 

Mozaik Vakfı
Mozaik Foundation

Atina yunanistan
Athens greece

Stavros Niarchos Vakfı
Stavros Niarchos Foundation
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Dünyada Vehbi Koç Vakfı 
Vehbi Koç Foundation in the World 

2018

New York abd usa

dünya anıtlar fonu
world monuments fund

Hadrian Ödülü
Hadrian Award 

iris vakfı
iris foundation

Dekoratif Sanatlarda 
Üstün Hizmet Ödülü

Award for Outstanding 
Contribution to the Decorative Arts

Metropolitan Müzesi Osmanlı 
Sanatı Koç Ailesi Galerileri

Koç Family Galleries 
of Ottoman Art

at the Metropolitan Museum

Lahey hollanda 
The Hague netherlands

europa nostra
Europa Nostra 
Koruma Ödülü
Europa Nostra Award 
for Conservation

Paris fransa france

bnp paribas
Hayırseverlik Ödülü
Grand Prix for 
Individual Philanthropy

Venedik italya
Venice italy

Venedik Bienali
Türkiye Daimi Sergi Alanı
Venice Biennale 
Pavillion of Turkey

üye kuruluşlar
affiliations

Brüksel belçika
Brussels belgıum

Avrupa Vakıflar Merkezi
European Foundation Center

uluslararası 
iş birlikleri
ınternational 
cooperations

New York abd usa 

Synergos Enstitüsü
Synergos Institute

San Francisco - 
Kaliforniya abd 
California USA 

Küresel Miraslar Fonu
Global Heritage Fund

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

Stanford abd usa

carnegie vakfi
carnegie foundation 

Carnegie Hayırseverlik Madalyası
Carnegie Medal of Philanthropy

Boston abd usa

Harvard Üniversitesi 
Vehbi Koç 

Türkiye Etüdleri Kürsüsü
Harvard University 
Vehbi Koç Chair of  

Turkish Studies

Paris fransa france

La Monnaie de Paris

Brüksel belçika
Brussels belgıum

Villa Empain, 
Boghossian Foundation

Nürnberg almanya germany

Neues Museum Nürnberg

Münih almanya 
Münich germany

Pinakothek

Prag çek cumhuriyeti 
Prague czech republic

Galerie Rudolfinum

Torino italya ıtaly

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Abu Dabi birleşik arap emirlikleri 
Abu Dhabi united arab emirates

Abu Dhabi Art Gallery

kültür
culture

vkv çağdaş sanat 
koleksiyonu
vkv contemporary 
art collectıon

ödüller
awards






