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Ser maye bulunur, mak ine alın ır,
tek noloji transfer edilir;
fakat iyi eğitilm iş insan gücü yoksa,
netice almak zordur…
Vehbi KOÇ
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Bana bugünkü varlığımı bağışlayan ve bu suretle sağlığımda insanî
ve millî bir vazife addederek zevkle yaptığım hayır işlerine
ölümümden sonra da adıma devam edilmesine imkân veren Yüce
Tanrıya hamd-ü senâ ederim. Hayatîyetini yüzyıllardan beri en
güç şartlar altında ispat eden Türk Milletinin dünya durdukça var
olacağına inanarak bu Vakfi ebedmüddet olarak kurmak istediğim
için, iktisadî şartlar ve tabii afetlerle kıymetini bazen tamamen
kaybedebilecek değerler yerine, günün icaplarına daha seyyaliyetle
uyabilecek iktisadî bir varlığı Vakfa esas ittihaz ettim. Bilhassa Koç
Holding gibi ticarî ve sınaî bir çok şirketleri şumulüne alan ve bu
itibarla riski azalan bir şirketin hisse senetleri ile Vakfı tesis etmeyi
tercih eyledim. Allah’ın lütuf ve inayetiyle kurduğum bu Vakfı ilk
önce varislerime ve derece derece onların kuşaklarına, iş
arkadaşlarıma, sonra da âmme nizam ve emniyetini korumakla
görevli olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine tevdi ediyorum.
Bütün varislerimden, yakınlarımdan, iş arkadaşlarımdan ve bu
Vakıfla ilgilenecek yurttaşlarımdan idaresinde görev alacaklardan,
bu bağışı Türk Milletine yapılmış bir vedia kabul ederek bunu
korumalarını ve kuruluş maksatlarına ulaştırmak için en iyi niyetle
çalışmalarını bekliyorum. Devletin Teftiş makamının ve
gerektiğinde yetkili mercilerin, mahkemelerin ve âdil
hâkimlerimizin
karar
verirlerken
Vakfın
gayesinden
uzaklaştırılmaması ve mahvedilmemesi için vicdanlarının
emrinden ayrılmamalarını istirham ediyorum. Bütün ömrümce
süren bir emek ve samimî bir dilekle tahakkuk etirdiğim bu
teşebbüsü, tevfikini nasip ederek başarıya ulaştırmasını Allah’tan
niyaz eylerim.*
Vehbi KOÇ

*Vehbi Koç Vakfı Resmî Senedi’nin Beyoğlu Birinci Noterliği’nde 17.1.1969 tarihinde tanzim ve tasdiki esnasında
Sayın Vehbi Koç’un yaptığı açış konuşmasının metnidir.
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4 Ekim 1993, Koç Üniversitesi İstinye Kampüsü, “İlk Ders”.

16

17

İlk Ders

“... Bugünün batı dünyasında üniversite ile iş âlemi iç içe çalışmaktadır. Bilhassa Amerika’da, iş ve sanayide
çalışmış kıymetli idareciler üniversitelerde sık sık ders verirler, açık oturumlara iştirak ederler. Bu alışkanlığın
memleketimizdeki üniversitelere de yerleşmesini arzu ediyorum. Benim bugün buradaki konuşmam ve sizlerin
ilk dersiniz semboliktir. Ben bu üniversitenin kurucusu olarak sizlere, 70 yıldır eğitim gördüğüm
‘hayat üniversitesi’nden önemli bulduğum bazı konuları aktarmak istiyorum. İnsanlar her geçen gün bir şey

... Türkiye’mizde iyi bir üniversite kurabilmek için büyük çaba gösterdik. Planlarını hazırladık, fakat
formaliteler dolayısıyla, düşündüğümüz yerde ve düşündüğümüz giriş şartları ile bir üniversite açmak mümkün
olmadı. Vehbi Koç Vakfı İdare Heyeti, vakit kaybetmemek ve gerek gençlerin bir an evvel yetiştirilmesi, gerek
öğretim üyelerini temin amacıyla üniversiteyi bu geçici yerde kurup öğrenime başlamaya karar verdi. İşte şimdi,
burada, Koç Üniversitesi öğrenime başlamış oldu...

öğreniyorlar; öğrenmeye, yeniliğe açık insanların eğitim ve öğretimleri hayat boyu sürüyor ve hiç bitmiyor...

... Burada biz, vasatın üzerindeki talebeleri alarak dünya iş adamı seviyesinde yetiştirmek istiyoruz. Bunun için
... Sizlere ilk önce, üniversite fikrinin bizlerde nasıl oluştuğunu anlatmak istiyorum. İş hayatımda batı’ya
her sene Vehbi Koç Vakfı Üniversite’ye 5 milyon dolar katkıda bulunacaktır. Koç Üniversitesi’nin amacı,
yaptığım seyahatlerde birçok iş adamları ile tanıştım. Müesseseleşmiş büyük firmalarda, iyi eğitim görmüş,
iyi lisan bilen, kabiliyetli gençlerin çalıştıklarını gördüm. İleri giden memleketlerin kalkınmasında ve
ekonomilerinin kuvvetlenmesinde bunun büyük rolü olmuştur. Bugün Amerika’yı Amerika yapan, Japonya’yı
Japonya yapan en büyük kuvvet, ekonomik kuvvettir. Bu kuvvet de müesseselerin başında çalışan kabiliyetli

sıradan olmayan gençlerin iyi yetiştirilmelerini sağlamaktır. Onların yeterli sayıda olmaları ve hakettikleri
liderlik noktalarına gelmeleri sonucu, ülkemizin geleceği güvence altına alınmış olacaktır... Ne kadar çok
kaliteli insan yetiştirebilirsek, memlekete o nisbette hizmet etmiş olacağız...”

insanlarla sağlanmıştır. Bu vaziyete göre Türkiye’nin de yükselmesi için iyi eğitim görmüş, lisan bilen
gençlerimizi yetiştirmenin önemli olduğuna inandım...

Vehbi KOÇ , 4 Ekim 1993
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Yarım Asırlık Özlem

Koç Üniversitesi’nin öğretim hayatına girdiği 4 Ekim 1993 sabahı, öğrencilere verdiği ilk
ders’ten sonra Vehbi Koç, bu projenin ‘hayatında yaptığı en iyi iş, en doğru yatırım
olduğunu’ söylemişti yakınlarına...

Kendisini böylesine mutlu eden bu üniversitenin, kuruluşunda yaşanan sorunları ise,
ilk ders’teki şu cümlelerle özetlemişti: “İyi bir üniversite kurabilmek için büyük çaba
gösterdik... Fakat formaliteler dolayısıyla, düşündüğümüz yerde ve düşündüğümüz giriş
şartları ile bir üniversite açmak mümkün olmadı...”

Hayatının her ânı yoğun mücadeleler ve zoru başarma çabalarıyla dolu olan bir insan,
üniversite projesinin karşılaştığı engellere ancak böyle ölçülü bir ‘sitem’ ile değinebilirdi...
Belli ki, Vehbi Koç’un yüksek karakteri ve derin terbiyesi, böyle kıvançlı bir günde
olumsuzluklardan yakınmaya elvermemişti...

Elli yılı aşkın bir zamandır kararlılıkla sürdürülen Eğitim Yatırımları zincirinde son halka
olan Koç Üniversitesi’nin kuruluş serüveni, ışıklı bir geleceğe yönelik kutlu ve hayırlı bir
girişimin tüm zorluklara rağmen nasıl başarıya ulaştığını anlatan bir belge olmanın
yanısıra;

ülkenin ve toplumun yolunu tıkayan katı zihniyetlerin de rol aldığı, heyecanlı

ve dramatik bir öyküdür...

20 Mayıs 1976, Yeniköy.
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HAZIRLIK SÜRECİ
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Her İşin Bir Yıl 1946... İkinci Dünya Savaşı sona ermiş; ‘yeni bir dünya düzeni’nden söz
Zamanı Var... edilen, uluslararası dengelerin yeniden oluştuğu günler yaşanmaktadır...
Genç iş adamı Vehbi Koç, dış temaslarda bulunmak ve meslekî ufkunu
geliştirmek için, dünyanın yeni gözdesini, Amerika Birleşik Devletleri’ni
ziyaret eder...
Bu iş seyahati sırasında gözlemlediği, sanayi ve ticarete yönelik gelişmelerin yanı sıra, Vehbi Koç, girişimci sivil vakıfların özellikle eğitim ve
sağlık alanında yaptıkları yatırımlardan da çok etkilenecektir.
O yıllarda henüz, bütün imkânlarını iş alanlarına tahsis etmek mecburiyetinde olan genç girişimci, sosyal konulardaki izlenimlerini ‘zamanı geldiğinde değerlendirmek üzere’ güçlü hafızasına kaydederek, ülkesine döner.
Rahmi M. Koç (Mütevelli Heyeti Bşk.): Çok iyi bir gözlemciydi Vehbi Bey;
gördüğü ve enteresan bulduğu hususları zihninin bir köşesine yazardı. Bunlardan daha sonra pek söz etmese de, unuttuğu anlamına gelmez; yıllar sonra bir
bakardınız, yeni bir proje olarak gündeme getirmiş...
1950’lerde artık o, başarılı, hızla gelişen ve firmalaşan, tanınmış bir Ankara’lı tüccardır. Ve, dış seyahatlerde biriktirdiği izlenimlerle daha da biçimlenmiş olan hayallerini gerçekleştirecek güce sahip gibidir...

eğitime ilk yatırım İş dünyasındaki başarıları arttıkça, Vehbi Koç’un “hayır işleri” için duyVehbi Koç duğu ilham da giderek güçlenmektedir. Genç iş adamının niyet ve imTalebe Yurdu kânlarını farkeden kimi Ankara’lılar, onu bir cami yaptırmaya ikna etmek
isterler. İnançlı bir müslüman olan Vehbi Koç, bu tekliften etkilenmiştir.
Anadolu geleneğiyle yetişmiş bir genç olarak, fikrine her zaman güvendiği
annesine danışır önce... Teklif, Fatma Hanımefendi’yi de heyecanlandırır...
Suna Kıraç (VKV Üniversite İcra Komitesi Bşk.. Mütevelli Heyeti Bşk.
Yrd.): Bugün tüm Koç Topluluğu tarafından benimsenmiş bir Koç Kültürü varsa, temelleri Vehbi Bey tarafından atılmıştır... Yani, herhangi bir projeyi, önce
kendi başına düşünüp araştırmak; sonra yakınlarıyla paylaşmak; ve nihayet iş
arkadaşlarıyla tartışmaya açarak, asıl araştırma ve geliştirme sürecini başlatmak...
Vehbi Koç, o vakitler henüz belirginleşmemiş ‘Koç kültürü’nün sezgileriyle, “bunu bir de arkadaşlarıma danışayım” der; ve yakın dostu Hulki Alisbah’tan, ‘bu hayır işinin bir talebe yurdu projesine çevrilmesi’ yönünde
telkinler alır.
Can Kıraç (VKV Üniversite İcra Kom. ve Mütevelli Heyeti üyesi):
Diyanet İşleri Başkanı ve birkaç yakın dostuyla, bir akşam yemeğinde konu
tartışılmış. Hulki Bey bir hadis’ten ve yorumundan bahsetmiş.
“Her insanın hesap defteri öldüğünde kapanır; ama üç husus vardır ki,

Önceki sayfa: 24 Nisan 1973, Sarıyer Vehbi Koç Lisesi Temel Atma Töreni.

Üstte solda: 3 Haziran 1948, Vehbi Koç, Ankara Maltepe Öğrenci Yurdu Temel Atma Töreni’nde.
Üstte sağda: Ankara Maltepe Öğrenci Yurdu hizmete açıldıktan sonra.
Altta: 1 Mayıs 1951, Ankara Maltepe Öğrenci Yurdu açılışı.
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öldükten sonra bile defterine sevap yazılmaya devam eder. Birincisi,
sürekli bir hayır işi, yani bir vakıf kurmak. İkincisi, insanlığa ve bilime
yararlı olmak. Üçüncüsü de, evlatların iyi yetişerek babalarına hayır
dua göndermeleri...”
Böylece ön plana geçen Talebe Yurdu projesi, 1951 yılında Maltepe’de gerçekleşir ve Vehbi Koç’un sonraki girişimlerine önemli bir yol açar. Yurtta
kalan gençlerle arada sırada buluşmakta, sorunlarını dinlemekte, sohbet
etmektedir. Gençler, yüksek eğitimlerini böyle medeni bir ortamda yapabilmenin mutluluğunu yansıttıkça, Vehbi Koç’un gerçekten de hayırlı bir
iş yaptığına dair inancı pekişir.
1960 ve sonrası, Vehbi Koç’un adım adım İstanbul’a yerleştiği yıllardır.
İş yatırımları sürerken, bir taraftan da A.B.D. seyahatinden beri aklında
olan vakıf kurma düşüncesini gerçekleştirmeye yönelir ve konuyu inceler; çağdaş örneklerin yanısıra, Osmanlı vakıf geleneğini de araştırır.
O dönemde milletvekili olan Aydın Bolak’ın vakıflarla ilgili yasal düzenlemeler için TBMM’de yaptığı çalışmalara Hulki Alisbah’la birlikte destek
verir. Bir üniversite kurma fikri artık Vehbi Koç’un zihninde sessizce
filizlenmektedir.
Rahmi M. Koç: Rahmetli Vehbi Koç, bir memleketin ilerlemesi için insan
gücünün en kuvvetli varlık olduğuna inanırdı. Hep derdi ki, “para bulunur, makina satın alınır, teknoloji transfer edilir, fakat arkasında bir
tecrübeli insan gücü olmazsa muvaffakiyet zor olur...” Ve bir memleketin
ilerlemesi için de kuvvetli insan gücüne, eğitilmiş insan gücüne, kaliteli
adama ihtiyaç olduğunu daima söylerdi...

Türk Eğitim Vakfı Çeşitli üniversitelere kazandırdığı kütüphane, yurt, araştırma laboratuva(TEV) rı gibi değişik yatırımlar, Vehbi Koç’u zaman zaman üniversite ortamına
çeker. Bu ortamda ödüller almakta, gençlerle temas etmekte ve bu temaslardan daima keyif alarak ayrılmaktadır.
Zihninde yeni projeler oluşturduğu hissedilir; nitekim Koç Holding Yönetim Kurulu toplantılarında bir eğitim vakfı kurma konusundaki görüşlerini
belirtmeye, hatta genellikle Yalova’da yapılan Bayi Toplantılarında eğitime
katkı için bağış kampanyaları açmaya başlamıştır.
İstanbul’lu iş adamlarına yaptığı sürekli telkinler sonunda, 1967’de Türk
Eğitim Vakfı 205 hayırsever’in katkılarıyla kurulur ve Vehbi Koç bizzat
Vakıf’ın başına geçer. Hedef, “belirli alanlarda iyi yetişmeleri ve gelişmeleri için gençlerin yurt dışına gönderilmesi”dir. Böyle bir hedefin ‘daha
ucuza’ gerçekleşmesi için iyi bir organizasyon şart görülmektedir. Zaten,
Vehbi Koç’un bütün girişimlerinde, işin ‘iyi biçimde ve düşük maliyetle’
yapılması hep ön plandadır...
Bu arada Vehbi Koç, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ne bir öğrenci yurdu (1968), Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne -ki sonradan
Anadolu Üniversitesi’ne dönüşecektir- bir araştırma ve kütüphane binası (1968) kazandırır. Bunu, 1969’da kurulup Milli Eğitim Bakanlığı’na
devredilen Sarıyer Vehbi Koç Lisesi izler. Bu arada Maltepe Koç Yurdu
da, -mevzuat düzenlemeleri için epeyi uğraşıldıktan sonra- Ankara Üniversitesi’ne devredilmiştir.

1960 sonları, Koç Topluluğu Bayi Teşkilatı toplantılarından, Yalova. Türk Eğitim Vakfı (TEV) için bu Bayi Toplantılarında bağış yapılırdı.

1970 başları, Vehbi Koç TEV toplantısında.
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Vehbi Koç Vakfı Eğitim alanındaki yatırımların belirli bir projeye bağlı olmayan, dağınık
(VKV) girişimler şeklinde olması Vehbi Koç’u rahatsız etmektedir. Onun asıl istediği, “bütünlüğü ve sürekliliği olan bir proje”dir.
Suna Kıraç: Dış ülkelerde görmüştü ki, bunu yapmanın daha çağdaş,
daha düzenli ve uygun bir yolu, Vakıf kurmaktır. Bütün bu hayır işlerini, yapılan bu tesisleri, Vakıf eliyle gerçekleştirmek her bakımdan en iyi
çözüm olacaktır...
Bu doğrultuda 1949’dan beri gündemde olan, ancak ‘yasal engeller’ nedeniyle bir türlü gerçekleşemeyen Vehbi Koç Vakfı, Medeni Kanun’un vakıflarla ilgili maddelerinin nihayet değiştirilebilmesinden sonra, 1969’da
kurulur.
Rahmi M. Koç: Aile geleneği icabı, Vehbi Bey yaptığı yardımları afişe
etmezdi. Bu yardımlar parça pörçük artınca, Vakıf’ı kurduk. Yine böbürlenmeden çalıştık, fakat sonra gördük ki bunun da dezavantajı var;
kendinizi tanıtmazsanız fazla prim yapmıyor... Bakınız, üç sektör vardır,
kâr etmeyen. Biri hastaneler; biri eğitim kuruluşları, üniversite ve liseler;
biri de müzeler, kütüphaneler... Biz Vehbi Koç Vakfı olarak bu üç sektörün de içindeyiz. Yani hepsine de kaynak aktarıyoruz...
VKV, çalışmalarını özellikle üç alanda; eğitim, kültür ve sağlık yatırımlarında yoğunlaştıracaktır. 70’li yıllarda kurulan Sadberk Hanım Müzesi’ni, Koç Topluluğu’nun 50’nci yıldönümü münasebetiyle kurulan
Atatürk Kitaplığı izler.

2 Kasım 1976, İstanbul Atatürk Kitaplığı’nın Açılışı.
Yan Sayfa: 24 Nisan 1973, Sarıyer Vehbi Koç Lisesi Temel Atma Töreni.
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Koç Özel Lisesi Nitelikli eğitime ilk-gençlik döneminden başlamak gerektiği kanaatinde
olan Vehbi Koç, kendisine sunulan “orta-öğretim” projesini kuvvetle destekler. Ancak, çok önemli bir parasal güç gerektiren bu girişimin malî
portesi yeterince belirmiş değildir.
Can Kıraç: Konuyu kendisine götürdüğümüzde Vehbi Bey bizim
beklentimizin aksine, “bu doğru bir projedir. Dolayısıyla bunu
devam ettirelim ve gerçekleştirelim” diyerek, bir çoğumuzu
şaşırtmıştı.
Parasal boyutunu bilmediği hiçbir işe girmemekle ünlü olan Vehbi Koç,
lise konusunda hiç tereddüt etmez; Bununlada kalmayıp, kurulacak
okulun bu kez devredilmeyerek Vakıf eliyle yönetilmesine de rıza gösterir.

İnan Kıraç (Koç Holding İdare Komitesi Başkanı): Vehbi Bey bu konuda Suna’yı kırmadı; ve ilk tecrübe Koç Lisesi’yle başladı. Bu dönemde
Vehbi Bey yine tamamen bir iş adamı gözüyle hadisenin içine girdi;
“buradaki senelik açık nedir, ne kadar bir vakıf katkısı gereklidir”,
onu tespit ettirdi. Ve hakikaten o devrelerde Aile ve VKV,
Koç Lisesi’ne senede 1,5 ilâ 2 milyon dolar’lık ek bir yardım
yapmak mecburiyetinde kaldı...

Yapmak ve İstanbul’da bir kütüphane kurma fikrinin ana hedefi yine “gençlerin
Yönetmek... yararlanması”dır. Vehbi Koç bu fikri çok ilginç bulduğunu söyleyince, İstanbul Belediyesi ile temas kurulur. Belediye, Atatürk Kitaplığı için Taksim’de, o zamanki Sheraton Oteli’nin yamacında bir yer tahsis eder ve inşaat başlar. Bu arada Belediye Seçimleri yapılmış, yöneticiler değişmiştir;
yeni yönetimin bu kitaplığa pek de sempatiyle bakmadığı kısa zamanda
anlaşılır. Gerek arsa tahsisinde karşılaşılan zorluklar, gerekse yönetim ve
işletimin devriyle ortaya çıkan sorunlar, Koç Ailesi ve VKV için uyarıcı
dersler olacaktır.
1980’lere kadar, Vehbi Koç Vakfı’nın kurduğu sağlık, kültür ve eğitim tesisleri -Sadberk Hanım Müzesi dışında- ilgili kamu kuruluşlarına devredilmekle beraber, aksi yönde bir kanaat giderek güçlenmektedir: “Bir tesis
yapıp da yönetim ve işletimini başka bir kuruma bırakırsanız, o tesisin
beklenen istikamette gelişmesi riske girer”...

Rahmi M. Koç: Senelerin getirdiği tecrübelerden gördük ki, bir hayır
işi yapıp da başkalarının idaresine bırakırsanız perişan ediyorlar,
iyi bakmıyorlar. Ve dönüyor dolaşıyor, sizin isminiz zarar görüyor. O
bakımdan bir karar aldık, ciddi bir şey yapacaksak kendimiz idare
edeceğiz. Çünkü başkalarından daha iyi idare ediyoruz. Edemezsek, o
tesisi yapmayacağız. Bu önemli bir değişim oldu, vakıf olarak yapacağımız projelerde...
VKV’nın yönetimindeki Koç Özel Lisesi, 1988 yılında eğitime başlar.
Ülke çapında bir “örnek proje” olan bu okul, Vehbi Koç için de özel bir
anlam taşımaktadır ve yıllar sonra bu duygularını, “Bu Lise’den aldığım
hayır duasını başka hiçbir şeyden almadım” sözleriyle ifade edecektir:

Bu riske rağmen, Koç Topluluğu’na ait yönetim zamanı ve enerjisinin aslî
işler dışında harcanacağı kaygısıyla, Vehbi Koç “yap ve devret” görüşünü
korumaktadır. Bir özel lise kurma fikri ortaya çıktığında da niyeti, bu
tesisi yine Devlete devretmektir. Ancak, önderliğini özellikle Aile içinde
Suna Kıraç’ın üstlendiği bir grup, “Hayır, bunun mükemmel olmasını istiyorsak, kontrolü bizde olmalıdır, işletmesini bizim yapmamız gereklidir”
tezini savunur.

Rahmi M. Koç: 70’li senelerin çıkarttığı talebelerin kalitesinin düşük olduğunu gördük, memlekette. O senelerde hükümetler yabancı
lisan öğreten okulların ecnebi hocalarının oturma müsaadelerini
yenilemiyorlardı. Mekteplerin gelişmesine mani oluyorlar, inşaatlarına izin vermiyorlardı. Ve dolayısıyla yavaş yavaş bir sıkılama,
yahut tabiri caizse boğazlama ve yoketme stratejisi güdüyorlardı.
Bütün bunların neticesinde gördük ki, memlekette iyi nitelikli insan
yetişmeyecektir. Ondan sonra, “ İngilizce eğitim veren bir müessese
kuralım”dedik; ve oradan lise fikri çıktı. Liseyi 1988’de açtık
Kurtköy’de, ve muvaffak olduk... Bu defa da, “liseden çıkan
çocuklar ne olacak” diye, bir üniversite fikri o sıralarda oluşmaya
başladı…

İnal Avcı (VKV Üniversite İcra Kom. üyesi): 1980’li yıllar bu bakımdan
çok önemli, çünkü oldukça ciddi bir teşebbüs olan Koç Lisesi, bu felsefe
dahilinde yapıldı. Yani okulun hem fizikî tesis olarak mükemmel olması,
hem de Vakıf tarafından işletilmesi anlayışı, artık iyice yerleşmişti...

2 Kasım 1976, Rahmi M. Koç İstanbul Atatürk Kitaplığı Açılış Töreni’nde.

Koç Özel Lisesi 1989-1990 Öğretim Yılı Açılışı.
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Sonsuza Vehbi Koç’un pek dile getirmediği büyük bir özlemi, hatta bir ideali varYatırım Yapmak dır; Koç adının Türkiye’de ebedîleşmesi, hiç unutulmaması... Ve bu idealin
ufuklarını ararken, sezgileri kendisinin ve ailesinin adını sonsuza taşıyacak olan kurumun “bir üniversite” olacağını söylemektedir.
Ömer Koç (Mütevelli Heyeti üyesi): Sanayi şirketleri de bir nevi insana
yatırım, çünkü insana ekmek sağlayan ve ekonomiye katkısı olan kuruluşlar. Ama üniversite, doğrudan insanı yetiştirip topluma kazandıran
bir müessese, ve Vehbi Koç buna çok gönül verdi; başından itibaren en
büyük destekçisi kendisi oldu...
Nitelikli gençler yetişmesine hizmet etmek amacı ve sonsuza kadar anılmak dileği, birbirini besleyen iki manevi kaynaktır ve üniversite kurma
fikrini güçlendirmektedir. Cumhuriyetin kuruluşunda bizzat yer almış bir
insanın uygar bir geleceğe ancak iyi yetişmiş nesillerle varılacağı konusundaki inancının en doğal sonucudur bu...
Semahat Arsel (Vehbi Koç Vakfı Başkanı): Mehmet Ali Birand, Vehbi
Bey’e sormuş, demiş ki “Vehbi Bey, bu üniversiteyi niye yapıyorsunuz?
Koç Lisesi’ni niye yaptınız? Bunlar para getiren işler değil, siz kazanç
olmayınca yapmazsınız, sonunda para olmayan işlere girmezsiniz...”
Vehbi Bey düşünmüş, “Mehmet Ali Bey,” demiş; “bu üniversiteden öyle
hazineler, öyle kıymetler çıkacak ki, benim kazancımı yüz misli geçer...”
Koç Üniversitesi’nin Rumelifeneri Kampüsünü tamamlanmış haliyle görememiştir Vehbi Koç... Gene de, geçici İstinye Kampüsü’nde verdiği ilk
ders esnasında ve sonraki üç yıl boyunca yaşadığı yoğun duygular, eğitim
alanındaki hedefine ulaştığı konusunda müsterih olması için yeterlidir...
Vehbi Koç, yarım asırlık bir rüyayı gerçekleştirerek açtığı bu bilim kapısıyla, sadece çok önemli ve zor bir projeyi daha başarıyla sonuçlandırmakla
kalmamış, Koç adının sonsuza kadar yaşaması idealini de hayata geçirmiştir.
Hem de, elli yıl önce Koç Talebe Yurdu’nu yaptırırken etkilendiği o hikmet yüklü hadis’teki gibi; “hiç kapanmayacak bir sevap defteri”ne sahip
olarak...

25 Haziran 1993, Koç Özel Lisesi 1992-1993 Ders Yılı sonu ödül töreni
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BÜROKRASİNİN DALGALI SULARINDA,

FENERİN IŞIĞINA DOĞRU...

HUKUK SÜRECİ
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ÖYLE BİR ÜNİVERSİTE KURALIM Kİ...
Eğitim alanındaki pek çok yatırımdan sonra, artık bir üniversite kurma
düşüncesini hayata geçirme zamanının geldiğini hisseden Vehbi Koç, fikirlerine önem verdiği insanlarla temas kurup bilgi alışverişi yapmaya
başlamıştır.
Suna Kıraç: Bir konuda karar vermeden önce, kendisi iyice öğrenmeye
çalışır; sonra fikrine güvendiği insanlara danışır; bu da yetmez, esaslı
bir araştırma yaptırırdı. O konuda toplumda kendini göstermiş ve temayüz etmiş kişilerin fikrini almayı ihmal etmezdi...
Vehbi Koç özellikle Prof. İhsan Doğramacı’ya Hacettepe ve Bilkent Üniversitelerindeki başarılarından dolayı değer vermektedir. Prof. Doğramacı,
1988 Ocak ayında Vehbi Koç’u ziyaret ederek üniversite kurma konusunda
olumlu telkinlerde bulunur ve böyle bir proje için 10-15 milyon dolar’ın
yeterli olacağını söyler.
Rahmi M. Koç: İhsan Bey Bilkent Üniversitesi’ni kurarken yalnızlığın sıkıntısını çekmişti. İstiyordu ki başka üniversiteler de kurulsun ve kendisi
hükümete ve kamuoyuna karşı kuvvetli olsun; yani bir cephe oluştursun.
Onun için bu üniversite fikrini çok destekledi. Hatırlıyorum, ilk defa Vehbi Bey’le yanyana geldiklerinde, tabii Vehbi Bey iş adamı olduğu için,
“Bu kaça çıkar” deyince, İhsan Bey, “Beyefendi, 15 milyon dolar koyun
siz, gerisini hiç düşünmeyin” dedi...
İnal Avcı: Hatta, İhsan Doğramacı Bey miktarı bu şekilde mütevazı
koyunca, Vehbi Bey “ben tek başıma bu üniversiteyi yapayım ve hizmete
sokayım” diye düşünmüş...

Ne var ki, bu ve benzeri öneriler “yeni ve farklı bir üniversite” hayalini
karşılamaktan uzaktır. Nitekim, bu projeye baştan beri destek veren ve
yaşanan tereddütleri içtenlikle hisseden Maliye Bakanı Adnan Kahveci,
“işlerin aceleye getirilmemesi”ni tavsiye eder. Keza, Fahir İlkel “hedeflenen niteliklerden malî kaygılarla taviz vermemek gerektiği” görüşündedir.
Suna Kıraç özellikle Prof. Doğramacı’nın yaklaşımlarını “fazlaca iyimser
ve atak” bulurken, aynı kanıda olan ve “bu işin pek öyle 10-15 milyon
dolar’a bitmeyeceğini” söyleyen Fahir İlkel, Bilkent Üniversitesi’ni emsal
alan bir çalışma yapar. Vardığı sonuca göre “1000 öğrencilik bir yapılanma
için en az 35 milyon dolar” gereklidir...
Vehbi Koç, yükselen rakamlardan dolayı biraz irkilmiştir; kaynak araştırmasına başlanmadan önce, Ali Eğler’den bir maliyet etüdü daha yapmasını
ister. Deneyimli bir işletme maliyecisi olan Eğler’in yine Bilkent örneğinden yola çıkarak bulduğu rakam da, “yarıdan fazlası İşletme Fonu’na ayrılmak üzere, 50 milyon dolar...” civarındadır.
Bu miktarların abartılmış olabileceğini düşünen Vehbi Koç, yeniden Prof.
Doğramacı’nın fikrini almak ister ve bu kez, bulunan rakamların gerçekçi
olduğu anlaşılır. “Vehbi Bey’i teşvik etmek için başlangıçta bütçeyi çok
mütevazı ifade etmiş olabileceğini” gülümseyerek itiraf etmiştir, Prof.
Doğramacı... Yine de, Vehbi Koç “Her şeye rağmen bu üniversite projesi
gerçekleştirilmelidir; ve bunun için her türlü desteği Vakıf ile Koç Ailesi
yapacaktır” diyerek, kararlılığını belli eder.
Ömer Koç: Vehbi Koç’un şahsî felsefesi, insana, bilhassa Türk insanına
hizmet idi; ve insana yatırımı, geleceğe yatırım olarak görürdü. Vehbi Koç
Vakfı da yatırımlarına üç temel sahayı seçti hedef olarak; sağlık, eğitim,
kültür... Bence Koç Üniversitesi en mühimidir, çünkü insana doğrudan
yaptığı yatırımdır...

Üniversite fikrini önce Aile ile paylaşan ve konuya sıcak bakıldığını gören Vehbi Koç, meseleyi bu kez de iş arkadaşlarına açacak; Prof. Yavuz
Alangoya ve Samim Şeren’in hukukî ve malî konulardaki ön tesbitlerinden
sonra, ‘üniversitenin hangi vakıf bünyesinde ve nerede kurulacağı’ndan,
‘bağışların yatırıma nasıl yönlendirileceği’ne kadar pek çok husus üzerinde çalışmaları başlatacaktır.

Bu arada iş ve bilim camiasından tanıdığı pek çok önemli isme mektup yazarak fikir danışmayı da unutmayan Vehbi Koç’a gelen cevapların hemen hepsi olumlu ve projeyi geliştirici niteliktedir. Özellikle Talat
Halman, üniversite fikrini desteklemekle kalmayıp, “mutlaka bir İktisadi
Araştırmalar Enstitüsü kurulmasını” önermiştir ki, buna Vehbi Koç da çok
önem vermektedir.

Bu arada üniversite projesi için alternatif modeller aramayı sürdürmekte
olan Fahir İlkel, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Ergun Toğrol ile de
görüşür. İnal Avcı’nın da katıldığı toplantıda Prof. Toğrol, “var olan malî
kaynağın, yeni bir üniversite yerine, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulacak bağımsız bir enstitü için kullanılmasını” önerir.

Bir “gayriresmî rapor” niteliğindeki mektubunda Talat Halman; “Türkiye’de, eğitim düzeyini yükseltmek yerine sadece öğrenci ve mezun
sayısını artırmaya yönelik bir üniversite furyası olduğunu; istihdam
projeksiyonları yapılmaksızın kaynakların heba edildiğini ve üniversite mezunlarının istemedikleri işlerde çalışıp ömür boyu mutsuzluğa
mahkûm olduklarını; üniversitelerin aslî işlevi olan bilimsel araştırmalardan giderek vazgeçildiğini” söylemektedir. Halman’a göre, kurulacak
üniversite seçkin öğrenci ve öğretim üyeleriyle çalışmalı, sadece yüksek
nitelikli eğitim vermekle kalmayıp bir “kültür iklimi” ve “bilim ortamı”
yaratmalıdır. “Yönetimin Vakıf uhdesinde tutulması gerektiği”ni özellikle vurgulayan Halman, kampüs kurulduktan sonra YÖK’e devredildiği

Suna Kıraç: Üniversitenin Vehbi Koç Vakfı tarafından kurulması uygun
bulundu. Sayın Doğramacı’nın 15 milyon dolar’lık öngörüsünün imkânsız olduğu anlaşılınca, bir ara, bu yatırımı Boğaziçi Üniversitesi’ndeki
iki fakültenin en kaliteli şekilde çalışması için kullanma fikri öne çıktı...

Önceki sayfa: 17 Mayıs 1991, Mavromoloz Ormanı’nı da içeren yer yer ağaçsız ve çıplak alanlarla, maden arama işletmeciliğine tahsis edilmiş alanları kapsayan yörenin genel
bir görünümü.
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takdirde “Koç Üniversitesi’nin de diğer üniversitelerin âkıbetine dûçar olacağı” konusundaki endişesini belirtmektedir.
Suna Kıraç: Rodney Wagner, 50 milyon dolar gibi bir bütçe öngörerek,
“Bu pahalı bir iştir; Boğaziçi özelleştiriliyor, onu devralın, daha iyi...”
demişti. Talat Halman ise “Bu yatırım 150 milyon’dan aşağı olamaz!”
diyordu. Halman’ın tahmini için Vehbi Bey, “Bu çocuk şairdir zaten; ya
dayak yememiş, ya hesap bilmiyor!” diyerek latife etmişti...
Üniversite konusunda temas kurulan önemli isimlerden biri de, Dr. Sinan
Bayraktaroğlu’dur. Vehbi Koç’un 1989 baharında İngiliz üniversitelerinde
yaptığı inceleme gezisinin ardından, Buckingham Üniversitesi’ne dair çok
kapsamlı bilgiler aktaran Dr. Bayraktaroğlu, daha sonra da Koç Üniversitesi projesi üzerine yaptığı bir çalışmayı gönderecektir. Dr. Sinan Bayraktaroğlu’nun bir rapor hacmindeki bu ayrıntılı ve önemli çalışmasında yer
alan şu paragraf, ilginçtir:
“...Koç Üniversitesi’nin ön hazırlık çalışmalarının, Türkiye’de yükseköğretime olan aşırı talebi çeşitli emellerle istismar etmek isteyebilecek kişi veya
kuruluşlardan soyutlanmasında ve vakıf üniversitelerinin kuruluşuyla
ilgili düşünülebilecek her türlü olumsuz ihtimalleri göz önünde bulundurarak tedbirli olunmasında fayda görüyoruz...”

Koç Topluluğu Vehbi Koç projeyi Vakıf İdare Heyeti’ne açma zamanının geldiğini düşüNe Düşünüyor? nürken, Suna Kıraç önce Koç Topluluğu’nda görev yapan başkan ve üst
düzey yöneticilerin fikrini almayı önerir.
Suna Kıraç: Bu önemli yatırımın maliyetini ancak Koç Topluluğu ve Koç
Ailesi’nin birikim ve katkılarını birleştirerek sağlayabilirdik. Şirket yöneticilerinin ne düşündüğünü görmemiz lazım geldiği fikriyle, “Meseleyi
sadece aile içinde bırakmayalım” dedim. Bu önerim makûl bulundu ...
Suna Kıraç, 88 Eylül’ünde önce Koç Topluluğu’nun üst yönetim kademesini oluşturan Başkan ve Başkan Yardımcılarını toplar ve onlara Koç
Üniversitesi projesini anlatır. Fikir çok olumlu karşılanır, hatta büyük bir
heyecan yaratır. Söz alanlar, “bunun Koç Topluluğu’na yaraşır bir proje
olduğunu, bir an evvel gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını”
belirtirler.
İnan Kıraç: Can Kıraç İdare Komitesi Başkanı’ydı; Yüksel Pulat Bey
rahmetli, Sanayi Grubu Başkanı’ydı; ben Otomotiv Grubu Başkanı’ydım; Ahmet Binbir Bey Otosan Grup Başkanı’ydı... Konu takdim
edildi ve denildi ki “böyle bir şeye Vakıf ve Aile olarak gitmek istiyoruz, siz ne düşünüyorsunuz?”... Dedik ki, “Merak etmeyin. Her sene
şirketlerimizin kârının % 5’ine kadar veririz. Bunu dış

ortaklarımıza, iç ortaklarımıza da anlatırız; şirket müdürleri de bu işe
sahip çıkarlar”...
Toplantıda, bir de Mühendislik Fakültesi kurulması önerilir. Başkanlar,
Koç Topluluğu’nun bu fakülteyi de yapacak maddi güce sahip olduğunu,
ek kaynak gerekmesi halinde bunu kendi şirketlerinden sağlayacaklarını
ısrarla savunurlar.
İnal Avcı: Herkes kendine göre bir takım tahminler yaparak, paranın
rahatlıkla sağlanabileceğini, daha da fazlasının bulunabileceğini
söylemişlerdi.
Beklenenin de üzerinde bir destektir bu... Aynı coşku, birkaç gün sonra
yapılan Vakıf İdare Heyeti toplantısında da yaşanır; fikir bütün üyelerce
benimsenmiştir. Hemen o gün, bir Üniversite İcra Komitesi kurulması
kararlaştırılır ve bazı harcamalarda bulunma yetkisi de tanınarak, bir Olabilirlik Raporu hazırlanması için ekip oluşturulması istenir. Girişime,
başlangıç kaynağı olarak, -o günün parasıyla- 9.185 milyon lira tahsis
edilmiştir.
Olabilirlik Raporu’nu hazırlayacak ekip için İcra Komitesi’ne önerilen
isimler arasında Prof. Bülent Gültekin öne çıkmaktadır; kendisiyle hemen
temas kurulur.
Bülent Gültekin (Mütevelli Heyeti üyesi): Koç Üniversitesi’yle olan ilişkim aslında çok ilginç bir tesadüfe uzanır. O zaman Ankara’da Toplu
Konut Kamu Ortaklığı Başkanı idim. Bu arada 1986’da da İhsan Doğramacı’yla Bilkent Üniversitesi İş İdaresi Okulu’nun müfredat programını
hazırlamıştım... 88 Ekim’iydi; o sıralar Bakan olan yakın çalışma arkadaşım Adnan Kahveci, birgün Rahmi Bey’le konuşuyordu, “şöylece bir
üniversite yapalım...” diye. Ben de Rahmi Bey’e “böyle birşeyin hakikaten
yerinde olacağını, hatta görev bile alabileceğimi” söylemiştim şaka yollu;
3-5 dakikalık bir sohbetti...
Bülent Gültekin ve onun önerdiği üç bilim adamı; Prof. Özer Ertuna, Prof.
Işık İnselbağ ve Prof. Seha Tiniç, Houston’da buluşarak, peşpeşe toplantılar yaparlar...
Seha Tiniç (Koç Üniversitesi Rektörü): Teksas’taydım, öğretim üyesi olarak... Bülent Gültekin telefon etti, “Koç Ailesi ve Koç Vakfı, bir üniversite
kurmayı düşünüyorlar. Grup oluşturup bir fizibilite, bir model çıkarabilir miyiz?” dedi. Memnun oldum, “tabii, buyurun,” dedim... Özer Ertuna
Boğaziçi Üniversitesi’ndeydi o zaman. Işık İnselbağ’ı da Robert Kolej’den
tanırım, o da Pennsylvania’da öğretim üyesiydi; hepsi geldiler...
Kurulacak üniversitenin misyonunu, bu misyonu gerçekleştirecek stratejileri ve yapıyı; yatırım ve gider harcama tahminleriyle kurumun malî fizibilitesini tespit eden “Koç Üniversitesi Olabilirlik Raporu”, deneyimli ellerde
hızla oluşmaya başlamıştır.
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Mükemmeliyet Raporda önce “Türkiye’ye en fazla katma değerin hangi modelle sağlanabiMerkezi; leceği” sorusuna cevap aranır.
Ama Nasıl?
Ortak kanaat, “küçük boyutlu fakat yüksek nitelikli” bir başlangıcın
uygun olacağı yönündedir. Öğrencilerini kendisi seçecek; en yetenekli
gençlere, en nitelikli eğitimi verip, onları bir an önce ülkeye verim sağlar
duruma getirecek, ‘dört başı mâmur’ bir bilim kurumu, bir ‘Mükemmeliyet Merkezi’dir, kurulması hedeflenen...
Raporda ilk aşama için “Fen ve Edebiyat Fakültesi, İdarî Bilimler Fakültesi,
Yönetim Enstitüsü” gibi üç birimli bir yapı önerilmiş; INSEAD örneğiyle
sunulan Yönetim Enstitüsü’nde, yüksek lisans düzeyinde İş İdaresi İhtisası
verilmesi amaçlanmıştır.
Rapor üç temel hedefi öne çıkarmaktadır:
– ‘Nitelikli uzman - nitelikli insan’ bütünlüğünü sağlamak üzere, bölüm
farkı gözetmeksizin bütün öğrencilere genel kültür (Liberal Arts) müfredatından oluşan iki yıllık bir “ortak program” (common core) uygulanması...
– Kaynakların önemli kısmının eğitime ve bilimsel araştırma-geliştirmeye
ayrılması...
– Lider karakterli; sorunlara yaratıcı çözümler üretme becerisine sahip
gençler yetiştirilmesi...
Olabilirlik Raporu’nun malî bölümlerinde ise, daha önce yapılmış tahminleri doğrulayan, “en az 50 milyon dolar’lık bir yatırım” öngörülmektedir.
Bülent Gültekin, hazırlanan raporla Türkiye’ye döner. 17-18 Temmuz
1989’daki yoğun toplantılarda Suna Kıraç, Fahir İlkel, Can Kıraç, Ali Eğler,
İnal Avcı, Prof. Gültekin, Prof. Ertuna ve Prof. İnselbağ, Olabilirlik Raporu’nu çok yönlü ve ayrıntılı biçimde tartışırlar.
Bülent Gültekin: Suna Hanım “bunu başkalarına da gösterebilir miyiz,
fikir almak için?” dedi. “Biz yapacağımızı yaptık, o artık sizin malınız,
nasıl isterseniz öyle kullanın” dedim...
Üzerinde gerekli değişiklikler yapılmış olan Rapor, VKV yönetimine sunulur ve tartışmaya açılır.
Raporda, eğitim dilinin İngilizce olması önerilmektedir. Vakıf İdare
Heyeti toplantısında Prof. Kemal Oğuzman ve Prof. İlhan Akın bu görüşe
karşı çıkarak, eğitim dilinin Türkçe olmasında ısrar ederler. Ancak, yabancı dil bilmeyişine hep esef etmiş olan Vehbi Koç, iş dünyasında başarılı
olmak için mutlaka ikinci bir lisan gerektiğinin farkındadır ve özellikle
gençlerin bu niteliğe sahip olmasını vazgeçilmez bir hedef saymaktadır.

İnal Avcı: Vehbi Bey, o toplantıda Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ni örnek
gösterip, “20-25 yılda hızla gelişmesinin en büyük etkeni yabancı dille eğitim verilmiş olmasıdır, bu bakımdan şahsen Koç Üniversitesi’nin
yabancı dille eğitim vermesini çok arzu ediyorum, bunun dışında bir
görüşü benimsemem mümkün değildir” diyerek ağırlığını koydu...
Vakıf İdare Heyeti’nde artık tüm üyelerin görüşleri netleşmiş, Olabilirlik
Raporu herkes tarafından benimsenmiştir. Öngörüler iyimserdir; Koç şirketlerinin 5 yıl boyunca Vakıf’a yapacakları bağışlarla oluşacak bir “Yatırım Fonu” ile projenin finanse edilmesi; ayrıca VKV bünyesinde bir de
“İşletme Fonu” kurulması mümkün görülmektedir.
Bu toplantıdan ayrılırken Vehbi Koç, yine o ünlü ‘önsezi’si ile, “üniversitenin kuruluşunda, özellikle arazi tahsisi ve mevzuat konusunda pek çok
problemler yaşanabileceği” uyarısında bulunur...

Hukuki Malî ve akademik yapılanma çalışmaları sürerken, Koç Holding Hukuk
Yapılanma ve Danışmanı Prof.Yavuz Alangoya rehberliğinde üniversitenin hukukî yapısı
Kurumsal Kimlik da oluşmakta; en ince detaylar, en yetkili gözlerce incelenip eksiksiz hale
getirilmektedir.
İnan Kıraç: Vehbi Bey’i etkileyen ve teşvik eden kişilerden biri de,
vakıf üniversiteleri kurulmasından yana olan Turgut Özal’dır. Galatasaray Üniversitesi konusunda beni de çok zorlamıştır, Turgut Bey;
“bunu vakıf üniversitesi yapın, devletin elinden kurtarın” demiştir...
Ankara’da vakıf üniversiteleri kurulmasına olumlu bakılmakta ve bu konudaki mevzuat uyarlamaları sürmektedir. 1989 bahar ve yaz aylarında
gerekli yasal düzenlemeler tamamlanacak gibidir. Yükseköğretim Kanunu değişikliğiyle ilgili tasarı metni TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nca
kabul edilmiş ve Başbakan Turgut Özal tarafından TBMM Başkanlığına
yollanmıştır. Tasarı Meclis’te kabul edilerek, “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun
Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki
3589 no’lu Kanun” 30 Kasım 1989 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanır. Böylece, vakıf üniversiteleri kamu tüzel kişiliğini haiz kılınmakta
ve kamu yararı olan girişimlere arazi tahsisi yapılması için yasal imkân
doğmaktadır.
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Vakıf Üniversiteleriyle ilgili yasal mevzuatla birlikte, Koç Üniversitesi’nin
hukukî yapısının ayrıntıları da belirginleşmektedir. Prof. Sait Güran,
‘Yürürlükteki mevzuata göre rektör ve dekanların atanması’ konusunda
Rahmi M. Koç’a bir açıklama notu yazarak, “Mütevelli Heyet tarafından
atanma yapıldıktan sonra YÖK tarafından açıkça red kararı verilmemesi
halinde işlemin tamamlanmış sayılacağı”nı belirtmiş; Prof. Turgut Akıntürk ise Mütevelli Heyeti, öğretim-yönetim kadro değişiklikleri, yabancı
dil hazırlık eğitimi ve vakıf üniversitesi kurmak için gereken belgeler hakkında detaylı bilgiler göndermiştir.
Prof. Yavuz Alangoya, İnal Avcı ve Samim Şeren, kuruluş imkân, kaynak
ve koşullarına ilişkin bir rapor hazırlayıp Vehbi Koç’a sunmuşlar; öğrenci seçme sistemi, üniversitenin kapanması halinde arazi ve tesislerin ne
olacağı, bağış yapanların Mütevelli Heyeti üzerindeki olası etkileri, Vakıf
Yönetim Kurulu üyelerinin Mütevelli Heyeti’nde yer alıp alamayacağı gibi
konuları ayrıntılı olarak belirlemişler; bu arada, Koç Üniversitesi’nin hangi
vakıf veya vakıflarca kurulması gerektiği, kuruluş başvurusunda dikkat
edilecek hususlar gibi ayrıntılar üzerinde, Prof. İhsan Doğramacı’nın da
katıldığı bir toplantı yapılmıştır.
Aynı günlerde Ankara da hareketlenecek, Turgut Özal’dan boşalan Başbakanlık görevine Yıldırım Akbulut gelecektir...
Yıldırım Akbulut Başbakan, 9.11.1989–23.6.1991

“Başlamak 20 Aralık 1989 tarihli VKV İdare Heyeti Toplantısı’nda, “Koç Üniversitesi
Bitirmenin Yarısı” adı altında, İngilizce eğitim veren bir üniversite kurulması” kararı alınır;
Denirse de... bu yatırımın planlanması, projelendirilmesi ve resmi başvuru hazırlıkları
yapılması için, İcra Komitesi’ne yetki verilir.
Semahat Arsel: Bu üniversite kurma işini ilk düşünen, üstünde duran,
ilk maddi imkânlarını temin eden, tabii ki babamız Vehbi Koç... Fakat sonra bütün ailenin ve Koç Topluluğu Şirketlerinin büyük katkısı
olduğu ve olacağı için, kurumun adının Vehbi Koç Üniversitesi değil,
Koç Üniversitesi olmasında görüş birliğine varıldı...
İdare Heyeti, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile YÖK’e başvurulması ve Devlet Planlama Teşkilatı’ndan mütalâa alınması için ilke kararı da alır; YÖK
işlemleri, Eğitimin Başlama Tarihi, Organizasyon, Proje Yönetim Koordinasyonu gibi başlıklardan oluşan bir iş takvimi tesbit eder.
Gerçekten kararlı ve dinamik bir başlangıç yapılmış bulunmaktadır. Ancak çok geçmeden, bu coşkulu hava Ankara’dan gelen haberlerle bulutlanacak; TBMM Milli Eğitim Komisyonu, Bilkent’e ve kurulacak yeni vakıf
üniversitelerine maddi yardım yapılmasına ilişkin yeni düzenlemeyi 11
Ocak 1990’da reddedecektir...

Suna Kıraç: YÖK ve DPT’ye resmen müracaat etmek için 1990 Mayıs’ını
beklememiz tavsiye edilmişti. Bu arada Danıştay vakıfların yükseköğretim kurumları kurmasına imkân veren yönetmeliği iptal etti. Yönetmeliğin yerine yayınlanan Kanun Hükmündeki Kararname’ye de SHP itiraz
edince, bizim resmî müracaatımız daha ileri tarihlere kaldı...
Hemen ardından, 26 Ocak’ta, SHP Meclis Grup Başkanı Prof. Erdal İnönü,
“Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapan 23 Kasım 1989 tarih ve 3589
numaralı kanunun üçüncü maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için” Anayasa Mahkemesi’ne başvurur. İptal talebi kabul edilirse, vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumları “Üniversite”
adını kullanamayacaklardır.

başına biri geçse Zaten yoğun bir mesai isteyen üniversite projesi, hukukî zorlukların da
iyi olacak; gündeme girmesiyle, artık ciddi bir koordinasyon gerektirmektedir. Büİş Zorlaşıyor... rokratik ve hukukî süreçteki sorunları çözecek, aynı zamanda akademik
biçimlenme ve zamanlama gibi konularla da ilgilenecek bir yürütücüyönetici aranır ve bu görev, Koç Holding’e bağlı Koza İnşaat’ın genel
müdürü olan Tamer Şahinbaş’a teklif edilir.
Tamer Şahinbaş (Koç Üniversitesi Kurucu Rektörü): “Yüksel Pulat Bey, üç
cazip teklifle gelmişti; ikisi parlak iş pozisyonları, üçüncüsü ise üniversite
projesinin yürütücülüğü idi. Düşünme süresi istedim, eşimle konuştum...
Üç teklif de heyecan vericiydi, fakat üniversite kurma işi çok daha cazip
geldi... Yani, sıfırdan başlayacağınız bir iş. Gerçi, ortada pek fazla
birşey yok, niyet dışında. Ama Koç Grubu bir üniversite yaparsa, bunun
en mükemmeli olacağını zaten ben hissiyatımla da biliyordum. Bu işin
içinde olmak istediğimi büyük bir kıvançla söyledim. Aradan birkaç zaman geçtikten sonra telefon ettiler, “gel üniversitenin başına geç” dediler.
O akşam, iş arkadaşlarıma veda ettim...
27 Şubat 1990’daki VKV İdare Heyeti Toplantısı’nda, Koç Üniversitesi Direktörlüğüne Tamer Şahinbaş getirilir ve bu karar, 2 Mart’taki genelge ile
resmileştirilir.
Şahinbaş, ilk iş olarak, -hemen ertesi gün- Ankara’ya gider ve Prof. İhsan
Doğramacı ile görüşür.
Tamer Şahinbaş: Rahmi Bey “git bir görüş” deyip, telefon açtı, “Tamer Bey
bir hayır duanızı alacak” dedi... Atladım, Ankara’ya gittim... İhsan Bey,
daha yeni disk ameliyatı olmuş meğerse. Bilkent kitaplığında, yüzükoyun
yatar durumda, tam 2 saat, bana üniversite kurmayı anlattı...
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3 adet dosya +11 yıl= Şahinbaş göreve başladığında, proje ile ilgili doküman, toplam 3 adet
Dağ Gibi Bürokrasi, dosya’dan ibarettir. On yıldan fazla sürecek olan uzun ve yoğun bir “yaÇığ Gibi Evrak... zışma maratonu” sonunda “gelen evrak-giden evrak” yığınının bugün bir
kütüphane dolduracak kadar kabardığına bakılırsa, kuruluş sürecini “bürokrasi cephesinde onyıl savaşları” diye tanımlamak hiç yanlış olmaz...
Bir arada yürütülmesi gereken işler, yalnızca üniversitenin kuruluş yeri ve
şekliyle ilgili formalitelerden ibaret değildir. 1990 baharı, resmî makamlarla çeşitli konularda sürdürülen görüşmelerle, katılınması gereken akademik toplantı ve etkinliklerle, uygun bir arazi bulma çabalarıyla, çok yoğun
geçer. Farklı işlerin aynı anda ve birbirine paralel sürdürülme zorunluluğu vardır. Üniversite İcra Komitesinin üyeleri ile her aşamada destek
veren “gönüllü”ler, hiç hesapta olmayan çeşitli pürüzler nedeniyle, çeşitli
bakanlıkların çeşitli genel müdürlüklerinde yapılması gerekecek çeşitli
toplantılardan ve uzayıp gidecek çeşitli yazışmalardan, henüz haberdar
değildirler.
28 Mart’ta Suna Kıraç, Fahir İlkel, Can Kıraç, Ali Eğler, İnal Avcı ve Tamer Şahinbaş’tan oluşan Üniversite İcra Komitesi’nin Başkanlığını, bir yıl
süreyle Fahir İlkel üstlenir. İcra Komitesi Başkanı ile Üniversite Direktörü’nün odaları yanyanadır artık; ve Koç Grubu’nun yine ‘ilk’ profesyonel
üst düzey yöneticisi iken emekliye ayrılmış olan Fahir İlkel’in geniş vizyonu ve sentez yeteneği, Şahinbaş için hep yol gösterici olacaktır.
Tamer Şahinbaş: Fahir Bey şöyle demişti bir gün; “Vehbi Bey üniversite
için şahsî kaynağını tahsis ediyor. Eh, ben de zamanımı veriyorum
ancak...
İcra Komitesi’nin ilk toplantısında üniversite iş programı taslağı görüşülerek, kurumun 1994-95 öğretim yılına yetiştirilmesi hedeflenir ve YÖK’e
yapılacak müracaatın zamanlama ve biçimi üzerinde durulur; SHP’nin
Anayasa Mahkemesi’nde açtığı davayla ilgili gelişmelerin takibi için Ali
Baransel görevlendirilir; akademik konular ve arazi araştırmasıyla ilgili
gelişmeler incelenir... İcra Komitesi, bundan sonra rutin olarak haftada en
az bir kez toplanacaktır.
Ne kadar uzun ve çetin geçeceği henüz bilinmiyor olsa da, yola çıkılmıştır
artık...

Yasal Kuruluş Vehbi Koç Vakfı tarafından kurulması planlanan üniversitenin yasal çerTamamlanmak çevesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun (YÖK) öngördüğü esaslara
Üzere... göre belirlenmiştir.
Bu kanunda 1984 yılında yapılan değişiklikle Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının kurulmasına imkân verilmiş, “hükmî şahsiyet kazanmaları ve
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bilahare hizmete girmeleri için istenecek bilgi ve belgelerin şekli” de açıkça
gösterilmiş durumdadır.
“Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik” de, kanunu tamamlayıcı niteliğiyle, Resmî
Gazete’de yayınlanmıştır. Yönetmelik;
– Vakıf Üniversitelerinde biri Fen ve Edebiyat dalında olmak üzere en az
2 fakülte olması;
– Yetersizlik nedeniyle kapanma halinde bir başka devlet üniversitesine
devri konusunda taahhüt verilmesi;
– Tüzel kişilik kazanılmasından sonra en geç 3 yıl içinde eğitim-öğretime
başlanması;
gibi konuları kapsamaktadır.
Yasa’nın “Üniversite başarılı olamadığı takdirde bütün tesisleriyle birlikte
bir devlet üniversitesine katılacağına” dair istediği güvence, Boğaziçi Üniversitesi Senatosu’nun bu mükellefiyeti kabul etmesiyle sağlanır ve YÖK’e
bildirilir. Yönetmelikte istenen diğer belgeler de derhal verilmiş, bu arada
Vehbi Koç Vakfı’nın resmî senedinde yapılan ve “üniversite kurulması” imkânını sağlayan madde değişikliği de Asliye Hukuk Mahkemesi’nce
onaylanmıştır.
Koç Üniversitesi ilk aşamada Fen ve Edebiyat Fakültesi (Beşerî Bilimler Bölümü, Fen Bilimleri Bölümü, Sosyal Bilimler Bölümü);
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi (Ekonomi Bölümü, İşletme Bölümü, Uluslararası İlişkiler Bölümü); ve İşletme Enstitüsü’nden oluşacaktır. Mühendislik Fakültesi’nin ise, daha sonra eklenmesi tasarlanmaktadır.
Yavuz Alangoya (Mütevelli Heyeti üyesi): Koç Üniversitesi fikrinin çıkmasından bugüne kadar hep içinde oldum. Bu safhaların hepsini Tamer
Bey’le birlikte yaşadık. Hep, en iyisi olacaktır diye inandık ve öyle de
oldu... Hiç beklemediğimiz bir şey ise, kuruluş safhasının en önemli meselelerinden birinin “hukuk mücadelesi” olacağı idi. Hukukî bakımdan
o kadar herşeye uygun hareket etmiştik ki, herhangi bir problem doğacağı, kimsenin aklına gelemezdi...
Vakıf Üniversiteleri Mevzuatında düzenlemeler sürmektedir. 11 Nisan
1990’da Resmî Gazete’de yayınlanan kanun hükmünde kararname ile,
Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişiklik çerçevesinde “vakıfların
kuracağı üniversitelere de devlet desteği verilebileceği, bu yardımın
devlet üniversitelerine yapılacak yardımdan fazla olmamak üzere
Bakanlar Kurulu’nca tespit edileceği” belirtilmiştir.

Devlet desteği ihtimali memnuniyet verici olmakla birlikte, Üniversite İcra
Komitesi, “bu konularda her zaman keyfî uygulama riski bulunduğu” düşüncesiyle, “malî planlamada devlet yardımının dikkate alınmamasını” uygun görecektir.

Siyasi Tavırlarda Üniversite projesi, konuya çok olumlu ve destekleyici biçimde yaklaşan
Olumsuzluk Bedrettin Dalan’ın Belediye Başkanlığı döneminde gündeme gelmiş; anBelirtileri cak, 1989 Yerel Seçimlerinden sonra, yeni bir Büyükşehir Belediye Başkanı ile, yani Prof. Nurettin Sözen’le yürütülmesi gerekmiştir. Prof. Sözen
genellikle projeye olumlu baktığını ifade ediyorsa da, garip bir konumda olduğu hissedilmektedir; zira vakıf üniversiteleri konusunda Anayasa
Mahkemesi’nde iptal davası açmış olan Erdal İnönü, Sözen’in mensup olduğu partinin Genel Başkanıdır.
Suna Kıraç: Prof. Nurettin Sözen’in ‘elinden gelen yardımı yapacağını’
söylemesine rağmen, Büyükşehir Belediyesi İmar Planlama Dairesi’nde
incelemede olan imar planları, 90 gün süreli yürütmeyi durdurma kararıyla bize iade edildi...

Vakıflar Anayasa Mahkemesi, Prof. Erdal İnönü’nün başvurusunu incelemiş ve
“Üniversite” “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
Kuramaz!.. Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki 3589 Sayılı Kanunun 3, 4 ve 5’inci maddelerinin iptaline”
karar vermiştir. Vakıf Yüksekokullarına “üniversite” adı verilmesi ve bu
okulların onaylanma, kapatılma veya birleştirmelerinin YÖK Genel Kurulu’nca yapılması, artık mümkün değildir... Neyse ki, 30 Mayıs 1990’da
açıklanan karar, Resmî Gazetede yayınlandıktan 1 yıl sonra yürürlüğe
girecektir.

Önce Arazi... Üniversitenin kurulacağı yer konusunda önce, Vehbi Koç Vakfı’na ait Kurtköy arazisi üzerinde durulur...
Suna Kıraç: Kuruluşla ilgili ilk çalışmalar yapılırken, yer olarak Koç
Lise’nin de bulunduğu Kurtköy’deki arazide yapılması fikri hâkimdi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni alınabilirse bu arazinin bir kısmının
üniversiteye tahsis edilebileceğini düşünüyorduk...
Ama kısa sürede anlaşılır ki, bu arazi üniversiteye büyüme imkânı vermemekte ve üstelik, üniversite ile lisenin aynı yerde olması, birçok mahzurlar içermektedir. Koç Özel Lisesi Kurucu Müdürü John Chalfant,
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projeyi öğrendiğinde çok heyecan duymakla beraber, deneyimli bir eğitimci olarak bazı olumsuz noktalara dikkat çeker. Lise ve üniversite öğretim üyeleri arasında çıkabilecek muhtelif sorunlardan başlayıp, 11 sene
boyunca hep aynı kampüse gidip gelecek olan öğrencilerin moral durumlarına kadar, pek çok sakıncadan sözeder. Kurucu Müdür herkesin öngöremeyeceği çok isabetli hususlara değinmiştir, gerçekten...
Kaldı ki, içinden bir Nato boru hattı, bir Botaş doğalgaz boru hattı, bir
yüksek gerilim hattı ve bir de kuru dere geçen bu arazi, projenin gelişmesine fazla bir şans tanımamaktadır. Kuru derenin iki yanına 100’er metrelik ‘inşaat yasağı’ getirildiğinden, üniversite binası ancak ‘yükselerek’
yapılabilecektir ki, bu da üniversite için tercih edilir bir mimari yaklaşım
değildir. Zaten arazinin bir bölümü Karayolları’nın istimlakiyle otoyola
geçmiştir; üstelik bölgede çok karışık ve satın almayı zorlaştıran bir mülkiyet dağılımı vardır.

En Uygun Yeri Koç Üniversitesi kampüs alanı için alternatif araziler aranmasına 1990
Bulmak... Mart’ında başlanmıştır. “Arazi tahsisi” yoluyla elverişli bir yer bulunmaması ihtimali hesaba katılarak, gerekirse “satın alma” yoluna bile gidilebileceği düşünülmektedir. En az 1000 dönüm büyüklüğünde bir araziye ihtiyaç
vardır ve ayrıca bu yerin inşaata olanak tanıması, mülkiyet vb. sorunları
olmaması şarttır. Oysa, arazi mülkiyeti çok bölünmüş olan İstanbul’da bu
çapta bir yer bulmak imkânsızdır ve zaten bir ‘şehirdışı üniversitesi’nde
karar kılınmasının bir nedeni de budur.
Tabii, bir de maliyet konusu vardır. 50 milyon dolar bütçeli bir projede,
yaklaşık bir 30 milyon dolar’ın araziye verilmesi mümkün değildir.

eski bir tartışma: Üniversite’nin “niçin İstanbul’da kurulacağı, Anadolu’da kurulmasının
İstanbul’da Olması daha yararlı olup olmayacağı” konusu da, zaman zaman yükselecek bir
Şart mı? tartışmadır.
Bülent Gültekin: İstanbul uluslararası bir şehir, İpek Yolu’ndan beri bir
kültür ve ticaret merkeziydi... Burada kurulacak uluslararası çapta bir
üniversite, şehircilik dahil, her bakımdan önemliydi; ve bu konuda geçmişte pek çok yetkili kişiyle paylaştığımız hayaller ve düşünceler olmuştu...
“İstanbul’da zaten yeterince üniversite bulunduğu; YÖK’ün de -o dönemde- Anadolu’da yaygın olarak küçük üniversiteler kurma stratejisi
güttüğü; eğitim ihtiyacının asıl Anadolu’da yoğunlaştığı” gibi görüşler, epeyidir ifade edilmektedir. Özellikle Anadolu’lu Koç bayileri, bu
konudaki taleplerini dile getirmişler, hatta bir keresinde Çankırı’dan
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16 bin imzalı bir müracaat bile gelmiştir. Farklı tarihlerde İzmir’den, Antalya’dan, Çeşme’den de benzer davetler gelecektir.
Ancak kurulması düşünülen, “herhangi bir üniversite” değil, seçkin öğrencilerin ve yüksek nitelikli öğretim üyelerinin oluşturacağı bir ‘Mükemmeliyet Merkezi’dir. Böyle bir kurumun başarıya ulaşması için, gerekli
tüm fizikî tesis ve imkânlara sahip bir araştırma ortamı yaratmak,
temel koşuldur.
Dünya üniversitelerindeki yabancı öğretim üyeleri kadar, “beyin göçü” ile
yurt dışına gitmiş Türk akademisyenler açısından da; kimliği, geçmişi ve
cazibesi tartışılmaz olan İstanbul’u seçmek, çok daha kolaydır. Kaldı ki,
mesele sadece ‘iyi öğrenci, iyi öğretim üyesi ve iyi ortam’dan ibaret olmayıp, üniversitenin etkileşim içinde olacağı çevre de çok önemlidir. İstanbul
bu anlamda tabii ki, öğretim üyelerine ve öğrencilere, bir sanat ve kültür
ortamı olarak pek çok nimetler sunmaktadır; sadece bu avantaj bile, üniversiteyi İstanbul’da kurmak için yeterli bir gerekçedir.
Neticede VKV yönetimi, kurulacak üniversiteye arazi tahsis edilmesi için,
prosedür gereği önce Orman Genel Müdürlüğü’ne bir yazıyla başvurur.
Yazıda, metropol arsa fiyatlarının yüksekliği nedeniyle Vakfın maddi kaynaklarının büyük bölümünü arsa alımına ayırmasının imkânsızlığı anlatılır; Hazine’ye ve/veya Kamu Tüzel Kişilerine ait arazilerin tahsisi halinde,
malî imkânların üniversitenin kuruluşundaki temel ihtiyaçlara yönlendirilebileceği belirtilir. Vakıflar tarafından kurulan üniversitelerin kâr
amacı güdemeyecekleri; dolayısıyla, üniversite kuran vakıflara yardımcı
olmanın artık bir devlet politikası haline geldiği hatırlatılarak; bu girişimlerin teşvikinde arazi tahsisinin en önemli unsur olduğu, nitekim bu
konunun vakıf üniversitelerinin kuruluşuyla ilgili mevzuatta da yer aldığı
vurgulanır.
Tamer Şahinbaş: Birgün gazetede bir haber okudum; “İstanbul ve çevresiyle Boğaz yöresinde, askerî alanlar küçülüyor” diye... Suna Kıraç Hanım’ın desteği ile, Harp Akademileri Komutanı Vural Bayazıt Paşa’dan
randevu aldım.
Görüşmede İstanbul Boğazı’nın iki yanındaki askerî alanların kısmen
boşaltılacağı, boşalan yerlerin gecekondu akını ve benzeri arazi yağmalarına maruz kalmaması için, burada bir üniversite yapılması fikrini
hararetle desteklendiği ifade edilir. Bu seçenek her bakımdan uygundur; zaten yasal mevzuat da, kamu tüzel kişisi sayılan vakıf üniversitelerine devlet arazilerinin tahsisini mümkün kılmaktadır.
İzleyen günlerde, Rumeli ve Anadolu yakasında boşaltılacak olan askerî
alanlar adım adım gezilir. Bu yörelerde kaçak yapılaşmaya imkân verilmemiş olduğu açıkça görülmektedir. Biri Rumeli, diğeri Anadolu yakasında iki yer uygun bulunur; buralara bir kez de Fahir İlkel ile gidilip
mesele bütün boyutlarıyla gözden geçirilir. Ve neticede, Rumelifeneri
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yakınındaki arazi, diğer seçeneklere kıyasla pek çok bakımdan “en elverişli yer” olarak öne çıkar.
Bu ilk belirlemeden sonra, Üniversite İcra Komitesi üyeleri, Rumelifeneri’ndeki bu araziye, yani Mavromoloz Devlet Ormanı denen bölgeye giderler. Önerilen mevkiye ayak bastıklarında, herkesi büyük bir hayranlık
ve heyecan sarmıştır...
Bülent Gültekin: Atladık arabalara gittik, o güzel yollardan; ve o sıralarda tabii, in cin top oynuyor... Oradan denizi görünce; hayatımda bu
kadar heyecanlandığım olay azdır; olmayacak bir rüya gibi... Çünkü
Robert Kolej’de büyümüşüz, hepimizde bir Boğaziçi özlemi var...
Arazinin heyecan uyandırmasının çeşitli nedenleri vardır. Çağdaş misyonuyla böylesine nitelikli bir üniversitenin; gene böyle güzel bir
mekânda, günde yirmidört saat yaşayan bir bilim ve kültür ortamı
oluşturacağı... Öğretim üyeleri için, gelişmeye ve öğretmeye açık böyle
bir ortamın bazen maaştan bile önemli olduğu... Ve tabii, üniversite
sayesinde doğal çevrenin daha iyi korunabileceği inancı...
Hemen ilgili makamlarla temas kurulur ve Orman Genel Müdürlüğü
ile yapılan ön görüşmede, kamu yararı olması nedeniyle 6831
sayılı Orman Kanunu’na göre böyle bir tahsisin mümkün olduğu
anlaşılır.
Yaz sonu itibariyle, üniversite kampüs alanı olarak artık üç seçenek
vardır. Öncelikle Rumelifeneri’ndeki Mavromoloz mevkii; burası olmazsa Nazım Plan’da “üniversiteler için” ayrılmış Kurtköy arazisi; ya da,
gene aynı yerdeki VKV arazisi...
VKV tarafından Orman Bakanlığı’na başvuru yapılarak, Mavromoloz
Devlet Ormanı içinde kalan Rumelifeneri Köyü’ndeki yaklaşık 220 hektar’lık alanın tahsisi talep edilir...
Tahsis talebinin gerçekleşmesine ilişkin bürokratik süreç hayli uzun
geçeceğe benzemekle birlikte, gelişmeler olumludur. Tabii, vakıf üniversitelerinin yasal niteliği hakkındaki o ilginç tartışma gündeme
gelene kadar:
6831 sayılı Orman Kanunu, arazi tahsisine ancak “kamu yararı olması halinde” imkân vermektedir. Peki, kanunda “kamu tüzel kişiliğine
sahip” bulunduğu belirtilen vakıf üniversitelerinden biri olarak Koç
Üniversitesi de bu kapsama girmekte midir? Koç Üniversitesi’nin kurulmasında kamu yararı var mıdır? Koç Üniversitesi, bir kamu tüzel kişisi
midir?

17 Mayıs 1991, Mavromoloz Ormanı’nı da içeren bölgenin Rumeli Feneri’nden görünümü. Sol üst köşede ‘S’ şeklinde görülen çıplak ve ağaçsız alan, Koç Üniversitesi’ne
tahsis edilecek arazidir.
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Tamer Şahinbaş: Bu tartışma, kuruluş süreci boyunca; “üniversite” sayılıp sayılmayacağımızdan tutunuz da, arazi tahsisi, izin bedeli, devlet
yardımı, hatta rektör plakasının rengi gibi hususlara kadar, hep önümüze çıkarılacaktır...
Neyse ki çözüm bulunur: Tahsis talebi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
yapılacak, daha sonra Bakanlık bu araziyi bir protokol ile Koç Üniversitesi’ne devredecektir. Doğrusu, bir ‘yorum farkı’ndan kaynaklanan bu
meseleyi çözmek zor olmamıştır; ya da, ‘şimdilik’ öyle sanılmaktadır...
(Açıklamak gerekir ki; “tahsis” ve “izin” sözcükleri aynı işlemi ifade
etmekle birlikte, kanun metinlerindeki farklılık nedeniyle, Bakanlar
Kurulu kararlarında “tahsis”, Orman Bakanlığı kararlarında “izin”
olarak zikredilmektedir...)
1990 sonbaharı, uzayıp giden yazışmalarla geçecek gibidir. Mavromoloz arazisinin tahsisine, ya da Kurtköy’deki VKV arazisinin üniversite
inşasına uygun hale getirilmesine ilişkin, -imar planı yapılması vb.- bürokratik işlemlerin bir hayli süreceği ve gecikmeye neden olacağı sezilmektedir. Üniversite İcra Komitesi toplantısında, açılışı geciktirmemek
için gerekirse bir arazi “satın alınması” yeniden gündeme gelir.
Vehbi Koç’un bürokrasi konusunda daha en başta yaptığı uyarı, haklı
mı çıkmaktadır?..

Tahsis Talebi
Uygun
Görülmüştür;
Ancak...

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı’na yapılan yeni başvuruda, 2200 dönümlük arazi tahsisi, Vehbi Koç Vakfı için değil, Koç Üniversitesi için talep
edilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü, talebin incelenmesi için İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne talimat verir; Mavromoloz ormanına üniversite
kurulmasında bir sakınca olmadığına ilişkin rapor İstanbul Bölge Müdürlüğü’nce Ankara’ya gönderilir. (18 Eylül 1990)
Ne var ki, Orman Genel Müdürlügü Hukuk Müşavirliği, bu tahsisin ancak “doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yükseköğretim Kurumu’na
yapılması halinde” mümkün olacağı görüşüne varmıştır. Böylece Ekim
ayı’nın ‘bürokrasi gündemi’ de belli olur...
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı’nın YÖK’e gönderdiği yazı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülür ve “söz konusu arazinin Vehbi Koç Vakfı’na tahsisinin uygun olduğuna” karar verilir. (17
Ekim 1990)
Ancak, tahsis başvurusunun bazı değişiklikler yapılarak yenilenmesi gerekmektedir; çünkü bu kez de Orman Kadastro ve Mülkiyet Daire Başkanlığı, “talep edilen 2200 dönümün azaltılmasını ve denize doğru cep yapan
bölümün talep dışına alınarak YÖK’ten bu konuda yeniden uygun görüş
getirilmesini” istemiştir. Talep, yeni başvuruda 1580 dönüme indirilir.

1990 Ekim’i biterken, 620 dönümlük yer kaybına rağmen, durum ‘umut
verici’dir...

Devlet Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Koç Üniversitesi’nin kurulmasının
Planlama’dan uygun bulunduğuna dair bir yazı gönderdiğinde, arazi izninin kolaylaşaİyi Haberler... cağı umudu tazelenir ve Kasım ayı, bürokrasiye hız kazandırma çabalarıyla geçer.
Tamer Şahinbaş: DPT yetkilileriyle bizzat görüştüm, eski bir DPT çalışanı
olarak, amacımızı anlattım. 5 yıllık planlarına bunu uygun bulduklarını ifade ettiler.
Mevzuat zaten “doğrudan tahsis” yerine “bir kamu teşekkülüne
tahsis” imkânı tanımaktadır ve YÖK Başkanı Prof. İhsan Doğramacı
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı’ na bir yazı yazarak bu hususu
bir daha hatırlatır. O sırada Maliye ve Gümrük Tekel Bakanı olan Adnan Kahveci de, ülke için çok hayırlı ve gerekli olduğuna inandığı bu
projenin bir an önce gerçekleşmesi için bu gibi konulardaki desteğini
sürdürmektedir...
Vehbi Koç’un da katıldığı bir helikopter turuyla, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lütfullah Kayalar ile Bakanlık ve Orman Bölge yetkililerine, önce Koç Özel Lisesi, sonra da Rumelifeneri’ndeki arazi gezdirilir
ve ardından kendilerine bir ‘brifing’ verilir.
Üniversitenin akademik ve mimari yapısıyla ilgili çalışmalar da yürümekte; bürokrasi mücadelesinden arta-kalan zamanlar, bu konularda
yurt içi ve yurt dışı görüşme ve incelemeler yaparak değerlendirilmektedir. Princeton Üniversitesi ile yapılacak işbirliği için Prof. Bernard
Lewis ve Prof. Abraham L. Udovitch ile görüşülür, Lozan ve Paris’te pek
çok eğitim kurumu gezilerek en uygun üniversite modelini saptamak
üzere kıyaslamalar yapılır.
Bir başka sevindirici gelişme, malî alandadır. Koç Üniversitesi Yatırım
ve İşletme Fonlarına yapılan bağışlar ve getirileri, şimdiden önemli
meblağlara ulaşmıştır...
1991 yaklaşırken, malî ve akademik alandaki olumlu gelişmelere rağmen, arazi bulmak, imar planlarını yapmak, inşaata başlamak ve sürdürmek, özellikle de mevzuat engellerini aşmak gibi konularda, beklenmedik sorunların yeni yılda da süreceği hissedilmektedir.
Gene de, Aralık ayındaki Üniversite İcra Komitesi toplantılarında, ‘kuruluş sürecinin normal işleyeceği’ varsayımıyla, üniversitenin yakın geleceğine ilişkin programlar yapılır. Bir Amerikan firmasına Mimarî İhtiyaç Programı hazırlatılması; üniversitenin fizikî planlamasının birkaç
alternatif arasından seçilmesi; ve sonra yine birkaç mimarlık firmasından
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birer ön proje istenmesi, ön proje sonrası çalışmalarda yabancıların danışmanlık hizmeti vermesi; detay projelerin Türk mimar ve mühendisler
tarafından yapılması gibi konular da, gündeme girebilmektedir artık...

Yeni Yıl, 1991’in ilk ayları, TBMM’nin Yükseköğretim Kanunu’nda yapacağı değiYeni Birikimler... şiklikleri beklemekle geçer. Bürokratik koşturmaca azalmıştır. Bu geçici sükûnet, Batı’nın lider üniversitelerinde inceleme yapmak, profesyonel
planlamacılarla görüşüp bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak, geleceğe dönük ilişkiler kurmak için iyi bir fırsattır. Tamer Şahinbaş, ABD’ye
gider. Öğretim üyesi olarak orada görev yapan Prof. Bülent Gültekin ve
Prof. Attila Aşkar’ın da zaman zaman katıldıkları iki haftalık yoğun bir
program içinde; Harvard ve Princeton Üniversitelerine, ‘liberal arts’ modelini uygulayan Swarthmore, Bryn Mawr, Haverford ve Drew College gibi
en önemli okullara gidilir; üniversitenin akademik ve mimari ihtiyaçları
üzerinde, her biri kendi konusunda otorite olan kişi ve kuruluşlarla toplantı ve çalışmalar yapılır.
“Liberal Arts -artı- Mühendislik Fakültesi” modelinin ideal bir örneği olan
Swarthmore Üniversitesi’nin çok önemli bir özelliği de, kampüs arazisinin
“doğal SİT alanı” ilan edilmiş olmasıdır. Önce olağan görünen bu ayrıntı,
daha sonra, Rumelifeneri sıkıntıları boyunca sık sık ‘yâd edilecek’tir...
ABD seyahati, gerçekten çok yararlı ve somut birikimler getirmiştir. Buna,
CDP’nin (Politeknik Yöneticileri Komitesi) davetiyle gerçekleşen; İngiltere’deki 8 politeknik’in yakından incelendiği; TÜBİTAK, YÖK ve çeşitli
üniversitelerden profesörlerin de katıldığı gezi eklenince, izlenimler daha
da netleşir.
Yurt dışı ilişkiler kurulmuş, bilgi ve görüşler olgunlaşmış, alternatifler ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Koç Üniversitesi’nin Fiziksel Planlama çalışmaları artık fiilen başlama evresindedir. Proje yapımı ve inşaata başlama ile
ilgili ‘İş Programı’ çoktan hazırdır bile...
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Peki, Doğrusu, yasal mevzuatla ilgili gelişmelerin yeterince hızlı olduğunu söyYa Mevzuat? lemek zordur ama, umut verici işaretler de yok değildir.
“2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi,
Bu Kanuna 4 Madde Eklenmesi ve 1 Ek Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından
Mart ortalarında hazırlanıp Meclis’e sunulur ve kabul edilir.
Yükseköğretim Kanunu’nu Tadil Eden 3708 Sayılı Kanun ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, Resmî Gazete’de yayımlanır. 3708 sayılı
kanunda “vakıflar tarafından kurulmuş yükseköğretim kurumlarına eğitim-öğretim, araştırma tesisleri, öğretim üyesi lojmanları, öğrenci yurtları, sosyal ve kültürel tesisler kurmak üzere, Bakanlar Kurulu kararıyla,
Hazine veya muvafakatları alınmak suretiyle kamu tüzel kişilerine ait
arazi ve tesisler tahsis edilebileceği; bu şekilde tahsis edilen arazi ve tesislerin
başka gerçek ve tüzel kişilere devredilemeyeceği” hükmü de mevcuttur.
Yönetmelik’te ise, vakıf üniversitelerinin kuruluş ve işleyiş ayrıntıları belirlenmektedir. (2-3 Nisan 1991)
Aynı günlerdeki VKV İdare Heyeti toplantısında, henüz arazi tahsis edilmemiş olmasına rağmen, “üniversitenin 1994-95 öğretim yılına yetişmesi için” harita işleri, jeolojik etüt ve mimari ihtiyaç çalışmalarına bir an
önce başlanmasına karar verilir. Ayrıca, fonların durumu, üniversitenin
birimleri, eğitim programları, öğrenci kabul esasları, YÖK’e verilmesi gereken taahhütler, arazi için belediye ile kurulacak ilişkiler vb. üzerinde
görüşülür.
Koç Ailesi, VKV İdare Meclisi ve İdare Komitesine Koç Üniversitesi ile
ilgili bir brifing verir ve 1994-95 yılında eğitime başlamak üzere yapılması
gereken işler karara bağlanır.

Bereketli Bir Yıl 1991 ilkbaharı, üniversite projesine dair umutların da bahar çiçekleri gibi
Olacak Derken hızla açtığı, hatta meyveye durduğu bir mevsim olur.
Suna Kıraç: 4 Nisan’da YÖK’e müracaat ettik ve arazi tahsisi ile ilgili yasanın Meclis’ten çıkmasını izlemeye başladık. Dönemin Cumhurbaşkanı
Turgut Özal, Başbakanı Mesut Yılmaz, Tarım Orman Köyişleri, Maliye
ve Millî Eğitim Bakanları, Devlet Planlama Teşkilatı ve YÖK, desteklerini
esirgemeyeceklerini her fırsatta belirtiyorlardı... Ancak Bakanlar Kurulu’nda karar bir türlü imzalanamıyordu...
-25 Nisan’da YÖK, Koç Üniversitesi’ nin kurulmasını uygun bularak, Milli
Eğitim Bakanlığı’na arz eder.
-30 Nisan’da Genel Kurmay Başkanlığı, kampüs arazisi içinde kalan askerî
alanlarda inşaat yapılmaması kaydıyla, arazi talebinin uygun olabileceğini
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belirten bir yazı gönderir.
-4 Mayıs’ta Koç Üniversitesi’nin kuruluşu için YÖK’e resmi başvuru yapılır.
-“Koç Üniversitesi Kuruluş Kanunu Tasarısı”, Bakanlar Kurulundaki
imzalar tamamlanarak, TBMM’ye sevk edilir. İleriki günlerde TBMM Milli Eğitim Komisyonu tasarıyı değiştirerek kabul edecek ve TBMM Plan
Bütçe Komisyonu’na gönderecektir.
Tasarı’nın Kanun’laşması için artık gün sayılmaktadır ki; Yıldırım
Akbulut’un başbakanlığı sona erer; görevi Mesut Yılmaz devralır, ve
TBMM yaz tatiline girer...
Yeni Hükümet: Mesut Yılmaz; 23.6.1991-21.10.1991
Bu gelişmelerin kuruluş çalışmalarını etkilemeyeceği düşünülmektedir.
Meclis tatilden çıktığında Koç Üniversitesi Kanunu nasıl olsa kabul edilecektir. Hazır, “mevzuat süreci” bir takvime bağlanmışken, “gerçek
süreç”le daha rahat ilgilenme imkânı doğar ve Şahinbaş, Mimari İhtiyaç
Programı için ABD’ye gider. Dober Lidsky Craig and Associates’ten Arthur J. Lidsky ile birlikte fakültelerin öğrenci sayısı, dersler, ders saatleri,
sınıf büyüklük ve sayıları ile altyapı özellikleri detaylandırılır. İdari bölümler, kütüphane, spor tesisleri, öğretim üyeleri, lojman ve öğrenci yurtları
üzerinde çalışılır. (24 Mayıs-2 Haziran 1991)
Dober Lidsky Craig and Associates’le yapılan uzun çalışmalar sonunda
kesinleşen Mimarî İhtiyaç Programı, kurulacak üniversitenin nitelik,
özellik ve çok boyutlu fiziksel gereksinimlerini içermektedir. Bu program, “Mimarî Fikir Projesi” için önerilen adaylar arasından eleme
yapılarak seçilmiş olan üç firmaya ulaştırılır. Bu firmaların Mimari İhtiyaç
Programı’na göre hazırlayacakları Fikir Projeleri’nden bir tanesi seçilecek,
seçilmeyenlere ise 30’ar bin dolar ödenecektir.
Üç firma da bu seçmeye katılmaya karar verirler; ancak daha sonra The
Architects Collaborative (TAC) firması mazeret göstererek çekilecek ve
yarışma, Payette Associates ile Ove Arup Associates arasında sürecektir.
Fiziksel planlama çalışmalarının Temmuz 1992’ye kadar sürmesi ve inşaata
bu tarihten sonra başlanması düşünülmektedir. Malî konularda pürüz yoktur; başlangıçta üniversitenin tamamı Vehbi Koç Vakfı, Koç Ailesi ve Koç
Topluluğu fonlarıyla kurulacak, gelişme dönemine geçildiğinde ise finansman için çeşitli alternatifler değerlendirilecektir.
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Bir İyi, Koç Üniversitesi Kampüs’ünün mimari proje çalışmaları sürerken, TBMM
Bir Kötü Haber... de tatilden çıkarak çalışmalarına başlamıştır. Ne var ki gündemine artık
genel seçimleri almış olan Meclis’in, üniversite kanunlarına zaman ayırma ihtimali zayıftır. Suna Kıraç, Koç Üniversitesi Kanun Tasarısının seçimlerden önce yapılacak son Bakanlar Kurulu toplantısı’nda imzalatılmasını
bir mektupla Başbakan’dan rica eder. (28 Ağustos 1991)
Arazi konusundaki çabalar da yoğunlaşmıştır. Eylül başında Milli Eğitim
Bakanlığı, Mavromoloz Ormanı’ndaki 160 Ha.’lık arazi için yeniden izin
talebi yapar. Başvuru Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı’nca uygun görülerek, Ön İzin için “olur” verilir. Ön iznin süresi 8 aydır ve bu süre
içinde 1/1000 ölçekli İmar Planı ve 4’er adet Yerleşim Planı ile Kesin İzin
için başvuru yapılması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, imar planı
çalışmalarının VKV tarafından yaptırılmasının ardından kesin izin için
Orman Bakanlığı’na başvurulacağını bildirir.
Bu olumlu adımların yarattığı iyimserlik, Payette ve Arup firmalarınca
hazırlanan Fikir Projeleri takdim edildiğinde daha da yoğunlaşır. Vehbi
Koç Vakfı ve Koç Holding üst yöneticileri ile Koç Ailesi’ne bu iki firma
tarafından peşpeşe yapılan sunumlarda, İngiliz Arup’un hazırladığı proje
modern yaklaşımıyla herkes tarafından çok beğenilecek; Payette’in mimar
Mozhan Khadem tarafından hazırlanıp sunulan projesi ise Sedat Hakkı
Eldem’i anımsatan klasik üslûbuyla ağır basacaktır.
Ne var ki, bu güzel projelerin yarattığı coşku, ay sonunda gelen bir haberle zedelenir: Mesut Yılmaz hükümetince alınan erken seçim kararının
ardından, yeni kurulacak üniversitelere ilişkin kanun tasarıları geri çekilmiştir.
“Mevzuat Hazretleri”nin bu yeni cilvesi, akademik yapıyla ve mimarî projelerle ilgili çalışmaları, hatta arazi konusundaki girişimleri etkilemez. Milli Eğitim Bakanlığı ile Vehbi Koç Vakfı arasında bir ön sözleşme imzalanarak, “arazi üzerinde, yükseköğretim tesisleri kurulmasına, işletilmesine ve
yaşatılmasına olanak verecek hak ve tasarruf yetkisinin Vakıf’a tanınması”
sağlanır. Koç Üniversitesi’nin gelecek sekiz aya ilişkin iş programı her şeye
rağmen yürümektedir.
1991’in son ayında, Türkiye ilginç bir koalisyon denemesine girmiş, DYPSHP ortaklığıyla kurulan hükümette Süleyman Demirel başbakan, Prof.
Erdal İnönü başbakan yardımcısı olmuştur.
Yeni Hükümet: Süleyman Demirel- Erdal İnönü, 30.11.1991-25.6.1993
Ay başında yapılan Koç Üniversitesi İcra Komitesi toplantısında, benzer aşamada bulunan Galatasaray Üniversitesi ile Koç Üniversitesi’nin
kuruluşlarını aynı yasa içinde yapabilme imkânı üzerinde durulur.
Vehbi Koç Başbakan Süleyman Demirel’e yazdığı mektupta, yaşatılan
zorlukları özetler ve üniversite kuruluşundaki gecikmenin ülke açısından

ne gibi kayıplara yol açtığını anlatır. Demirel cevabî mektubunda,
bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bildirmektedir.
Yeniden hamle edilir; Galatasaray ve Koç Üniversitelerinin kuruluşlarıyla
ilgili görüşmeler yapılırken, bir yandan da Başbakan’a sunulmak üzere
Koç Üniversitesi’yle ilgili çok yönlü bir rapor hazırlanır. Aynı günlerde, süreci her zaman izleyen ve gerekli durumlarda destek veren
Rahmi M. Koç, yeni Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Vefa Tanır’a, üniversite arazisi hakkında bilgiler içeren bir mektup gönderir. (5 Aralık 1991)

Bir Yılbaşı Yıl sonuna doğru, arazi konusundaki olumsuzluğun sürmesi ihtimaline
Armağanı Gibi... karşı, “başka bir arazi bulmak” ya da “geçici bir kampüs kurmak” şeklinde
görüşler ilk kez dile getirilmeye başlanmıştır.
Ve... 91’in son gününde, herkesi sevindiren bir gelişme olur. Koç Üniversitesi Kuruluş Kanunu Tasarısı, Bakanlar Kurulu’ndan geçmiştir!..
(31 Aralık 1991)
Yeni yılın ilk ayında yasal mevzuat gelişmeleri hızlanır. “Yükseköğretim
Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı KHK’nin Değiştirilerek Kabulüne
Dair Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı” TBMM Başkanlığı’na gönderilir. Tasarıya eklenen maddeler arasında, “İstanbul’da
Vehbi Koç Vakfı tarafından Yükseköğretim Kanunu’nun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tâbi olmak üzere Koç Üniversitesi
adıyla yeni bir üniversite kurulduğu” da yer almaktadır.
Koç Üniversitesi Kuruluş Kanunu Tasarısı, Meclis koridorlarında hızla
koşmaktadır. 6 Şubat’ta Milli Eğitim Komisyonu’ndan, 3 Mart’ta Plan Bütçe
Komisyonu’ndan geçerek Meclis Genel Kurulu’na sevk edilir. Ve 5 Mart
1992’de, 3785 sayılı yasa TBMM tarafından kabul edilerek, Koç Üniversitesi’nin kurulması “yasal anlamda” tamamlanmış olur.
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Sevinçli Bir Telaş... Gerçi, vakıf üniversitelerine arazi tahsisi imkânı veren 3708 sayılı yasanın
iptali için SHP tarafından yapılmış bir girişim daha vardır; ancak, Koç Üniversitesi artık yasal kimlik kazanmıştır ve engelleri aşma yolunda şimdi
çok daha güçlü konumdadır. Mavromoloz Devlet Ormanı’ndaki 160 ha.’lık
arazinin artık doğrudan Koç Üniversitesi’ne tahsisi mümkündür ve bu konuda hemen, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı’ndan talepte bulunulur.
Bu arada, “Yükseköğretim Kanunu’nun vakıf yükseköğretim kurumlarına
ilişkin hükümlerine tâbi ve ‘kamu tüzel kişiliğini haiz’ olmak üzere, Koç
Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulduğu” Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. (7 Mart 1992)
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10 Nisan’da M.E.Bakanlığı’nın yazısı üzerine T.O.K Bakanlığı, arazi için
49 yıl süreyle Koç Üniversitesi’ne izin verir. 26 Nisan’da ise, “Rumelifeneri’nde devlet orman rejimindeki 160 Ha’lık arazinin, üniversite kampüsü kurulmak üzere 49 yıl süreyle Koç Üniversitesi’ne tahsisi, Bakanlar Kurulu kararı
gereğince uygun” görülür ve iki hafta sonra da Cumhurbaşkanlığı’nca
onaylanır...
Anayasa Mahkemesi’nin 29 Haziran’da yapacağı sürprizden ise, hiç kimsenin haberi yoktur henüz...

Koç Üniversitesi’nin kendi yasal organlarını oluşturma vakti gelmiştir artık...

İlk Mütevelli Vehbi Koç Vakfı İdare Heyeti’nde o tarihlerde, Vehbi Koç’un Şeref BaşHeyeti... kanlığı’nda; Başkan Vekili Aydın Bolak ve üyeler Rahmi M. Koç, Semahat
Arsel, Sevgi Gönül, Suna Kıraç, Prof. İlhan Akın, Fahir İlkel, İnan Kıraç,
Ünal Korukçu, Prof. Kemal Oğuzman görev yapmaktadırlar. VKV İdare
Heyeti, 9 Mart 1992’de Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni seçer. Aynı
gün ilk toplantısını yapan ve Rahmi M. Koç’u oybirliğiyle Başkan’lığa
seçen Mütevelli Heyeti’nde Suna Kıraç, Can Kıraç, M.Fahir İlkel, Ömer
Koç, Yavuz Alangoya, Bülent Gültekin ve Tamer Şahinbaş görev alırlar.
16 Mart 1992’de Rahmi M. Koç başkanlığında ikinci kez toplanan Mütevelli
Heyet, Tamer Şahinbaş’ı Koç Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü görevine
getirir. Mütevelli Heyeti ve Rektör seçimleri, daha sonra -Temmuz başında- YÖK tarafından da uygun bulunacaktır.

Bin Atlı Koç Üniversitesi artık “resmî kimliğe sahip”tir; Mütevelli Heyeti’yle, ‘KuAkınlarda... rucu Rektör’üyle, bütün organları işbaşındadır; akademik yapısı belirmiş,
malî fonksiyonları işlemektedir. Tek eksik, kampüs tesislerinin kurulacağı
bir arazi; ülkeye bir an önce hizmet vermek isteyen bu üniversiteye kucak
açacak bir ‘toprak parçası’dır...
Tüm zorluklara rağmen eksilmeyen başarma azmi ve inancı, kurumsal
kimliğin resmîleşmesi ile daha da bir güç kazanmış ve yer konusu dahil, yapılacak tüm işler için yoğun gayretler gösterilmeye başlanmıştır.
1992 Nisan’ı, üniversite kütüphanesinin oluşturulması, bilgisayar ihtiyaçları, ana yönetmelik içeriğinin tesbiti gibi somut çalışmalarla yoğun geçer. Kampüs arazisine giden yolda yeni adımlar atılır; Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanı Vefa Tanır, “Milli Eğitim Bakanlığı’nca uygun görülmesi
ve YÖK’ün istediği hususların yerine getirilmesi” halinde Koç Üniversitesi
adına izin verilmesinde “bir sakınca olmadığını” yazıyla bildirir.

20 Mayıs 1993, İlk Mütevelli Heyeti, Koç Üniversitesi Basın Tanıtım Toplantısı’nda. (Soldan) Yavuz Alangoya, Fahri İlkel, Suna Kıraç, Rahmi M. Koç, Ömer Koç, Tamer
Şahinbaş (İlk Mütevelli Heyeti üyesi Can Kıraç bu fotoğrafta yer almıyor).
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bir arazi İki yılı aşkın bir süredir devam eden arazi çekişmesi nihayet çözüme
var artık; ulaşmış gibidir; ancak ufukta ‘yeni’ hukukî engellerin işaretleri vardır.
Peki ya Zaman? Kaldı ki, kampüs inşaatının bugünden yarına başlaması da mümkün değildir. Nitekim, yapılacak imar planı çalışması konusunda komiteye bilgi
veren Garanti-Koza İnşaat Genel Müdür yardımcısı Turgut Alev, sadece
planlama sürecinin bile 6-16 ay gerektirdiğini bildirmiştir. Vakıf İdare Heyeti’nce başlatılması kararlaştırılan kadastro ve imar planı çalışmalarının,
imar-iskân mevzuatı nedeniyle adım adım aşılması gereken çok uzun
bir bürokratik süreç anlamına geldiği açıktır ve bu sürecin kısa zamanda
tamamlanması pek mümkün görünmemektedir.
Koç Üniversitesi İcra Komitesi, 22 Nisan toplantısında önce ‘olağan’ işleri,
yani Üniversite Mütevelli Heyeti ve Kurucu Rektör seçiminin YÖK’e bildirilmesi, üniversiteye logo yaptırılması, üniversite kütüphanesine direktör
bulunması, muhasebe planı ve uygulaması vb. konuları karara bağlar.
Komite aynı toplantıda, olası ‘tatsız sürprizleri’ hesaba katarak, Koç Üniversitesi’nin geçici bir kampüste faaliyete geçmesine dair prensip kararı almayı da ihmal etmemiştir.
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Tarihî Bir Karar... Geçici kampüs konusundaki kararın ve bu konudaki uygulamaların ne
kadar yerinde ve zamanında olduğu, yaşanacak olan gelişmelerle giderek
daha iyi anlaşılacaktır.
Tahsisin onaylandığı günlerde, yani Mayıs ortalarında, “Rumelifeneri Köyü
hudutları dahilinde bulunan 3 parçada toplam 160 hektarlık Devlet Orman Rejimi içindeki arazinin Koç Üniversitesi Kampüsü kurulmak üzere
49 yıl süreyle tahsisinin uygun görüldüğü 26.4.1992 tarihli ve 92/2938
sayılı Bakanlar Kurulu kararı”, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü
tarafından Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım
Orman Köyişleri Bakanlığı’na gönderilmiş; VKV İdare Heyeti, kadastro
çalışmalarına ve imar planı faaliyetlerine başlanmasını kararlaştırmıştır.
Haziran başında ise, Arup ve Payette firmalarının sunduğu iki Fikir Projesi
konusunda karar verilerek; “Daha dar bir alana kurulabilmesi ve planlananın bir mislinden daha fazla büyümesinin zaten beklenmediği, çevre
bakımının daha ekonomik olması, iki proje arasında maliyet farkı bulunmaması” gibi kriterlerle ve Rahmi M. Koç ile Suna Kıraç’ın ağırlıklı
tercihleri doğrultusunda, Payette Associates’in Projesi benimsenir. Koç
Üniversitesi Kampüsü’nün fiziksel planlamasını Mozhan Khadem ve ekibi
yapacaktır.
Tamer Şahinbaş: Mozhan Khadem’in projesi, eski Türk sivil mimarisinin
ve rahmetli Sedat Hakkı Eldem Hoca’nın izlerini taşımaktaydı. Koç Ailesi’nin Profesör Eldem’e sempatisi vardır; Sedat Hakkı Bey, onlar için pek
çok proje yapmıştı. Bu espriyi yakalayan Khadem’in modeli, bu şekilde
öne geçti...

Çok Sevinince Görünüşte herşey yolundadır, ya da öyle sanılır; 29 Haziran’daki kötü
Nazar mı Değer?.. haber gelene kadar... Arazi tahsisinin dayanaklarından birisi olan 2547
sayılı kanunun ek 18’inci maddesi, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal
edilmiştir.
İptal kararında, “tahsise ilişkin ayrıntıların bir yasayla düzenlenmesi gerektiği ve Vakıf Üniversiteleri ile Devlet Üniversiteleri eş-düzey sayılsalar dahi,
bu tahsisin gerekleri, koşulları ve sınırlarının bir yasayla tesbitinin asıl
olduğu” belirtilmektedir.
Suna Kıraç: Esasen bizi ilgilendiren iki madde vardı. Birincisi arazi tahsisi, ikincisi devlet yardımı konusuydu. Anayasa Mahkemesi’nin geçmişe
dönük iptal işlevi olmadığından, tahsisin Bakanlar Kurulu kararı ile
yapılmasıyla ilgili iptalin başlangıçta etkisi olmadı; ama zaman kaybettirdi. Devlet yardımını kısıtlayan karar ise çok önemli değildi, çünkü biz
bütün hesaplarımızı devlet yardımı alınmayacağı esasına göre yapmıştık
zaten...

Payette Associates’in sunduğu ilk yerleşim planı.
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İptal kararını izleyen günlerde Tamer Şahinbaş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden ve üyelerden –sonra Cumhurbaşkanlığı görevine gelecek olan- A.Necdet Sezer’le görüşür. Özden ve Sezer, “Bu tahsisler
yasayla düzenlenmelidir, Bakanlar Kurulu kararıyla olmamalıdır” diyecek,
fakat aynı zamanda şu tavsiyede bulunacaklardır: “Ama bu sizi engellemesin; üniversite kurma iradenizi sürdürün, bu yasal boşluk elbette doldurulur ve böylece bu imkândan istifade edersiniz...”
‘Geçici Kampüs’ konusunda 22 Nisan’da alınan prensip kararının isabeti, artık kanıtlanmıştır. 17 Temmuz’daki İcra Komitesi Toplantısı’nda, bir
yandan Anayasa Mahkemesi’nin gerekli gördüğü yeni bir yasa için gayret
gösterilirken, bir yandan da geçici üniversite inşaatının başlatılmasına karar verilir.
Bu arada bir de teselli ödülü vardır; Rumelifeneri’ndeki kadastro çalışmaları tamamlanmış ve arazi, Defterdarlık kütüğünde Koç Üniversitesi
adına tescil edilmiştir!..
22 Temmuz’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen ile
bir toplantı yapılır. Toplantıda,Vehbi Koç’un üniversite açma ideali, üniversite kuruluş çalışmaları, maliyet, finans modeli, istihdam kapasitesi,
fakülteler, arazi araştırması, Tarım Orman Köyişleri Bakanlığı’nın İnceleme Raporu ve uygun görüşü, Genel Kurmay Başkanlığı’nın uygun görüşü,
Bakanlar Kurulu tahsis kararı vb. ayrıntılar anlatılarak, İmar Planı için
izin talep edilir. Ayrıca sunulan bir dosya ile de, Koç Üniversitesi’nin
hedef ve özellikleri, stratejisi, birimleri, organizasyonu, eğitim-araştırmaçalışma düzenleri, fiziki planlaması, ders programı vb. sayısal dökümlerle
anlatılmakta; Mimarî Planlama ve Uygulama Yaklaşımı, Malzeme ve İnşaat
Teknikleri, İnşaat Maliyet Tahmini, Yerel Firma ile İşbirliği ve Mimari ve
Mühendislik Ücreti, Teknik Rapor, Makine ve Elektrik Mühendisliği konularına varıncaya kadar, tam metinleriyle sunulmaktadır.
Suna Kıraç: Nurettin Sözen, kendisi de bir akademisyen olarak konuya
olumlu baktığını, ancak, arazinin orman içinde olmasının bazı çıkar
grupları tarafından suistimal edilebileceği endişesini taşıdığını söylemişti. Kendisine, ormanın Üniversite tarafından koruma altına alınacağını
ve bakımlı hale geleceğini ifade ettik...
Şimdi tek merak konusu, bunca ayrıntılı bir toplantıdan sonra, ‘temenni’lerin ötesinde somut bir destek gelip gelmeyeceğidir...

Geçici Baştan beri ve asıl istenen, üniversitenin kendi kalıcı yerinde ve planBir Kampüs, lanmış tüm birimleriyle faaliyete geçmesidir. Ancak, en değerli şey olan
Niçin ve Nerede! zaman, engeller karşısında hızla erimektedir ve artık öncelikli mesele,
kampüsün “en uygun yerde” olmasa da “en kısa zamanda” açılmasıdır.
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Zaten ilk etapta “küçük boyutlu bir üniversite” düşünülmekte değil midir?..
Benzer bir süreç, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin kuruluşunda da yaşanmış; önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin arka bahçesindeki çamaşırhane binasında başlayan ODTÜ, asıl kampüsüne çok sonra taşınmıştır.
Böylece, küçük ve geçici bir yer aramak üzere yeniden yoğun arayışlara
girilir. Ve sonra, geçici kampüsün yeri için önerilen seçenekler arasında,
İstinye’deki boş ve terkedilmiş kibrit fabrikası, birdenbire ön plana
çıkıverir.

İstinye’de, Yakın tarihlere kadar KAV Orman Sanayi A.Ş. tesislerine ait olan, İstinBoğaziçi’nde, ye’deki eski Türkay Kibrit Fabrikası, uzun süredir boş durmakta ve depo
Bir Garip olarak kullanılmaktadır; üstelik mülkiyeti de Vehbi Koç Vakfı’na aittir.
Fabrika Eskisi
Rumelifeneri’ndeki Kampüse en geç 2 yıl içinde geçilebileceği düşünüldüğünden, İstinye’deki binalar çok büyük bir masrafa girmeden ve üniversitenin malî kaynaklarına pek dokunulmadan geçici yer ihtiyacını karşılayacak gibi görünmektedir. Üstelik, İstinye’nin kent içinde olması yatılı
öğrencilere yer bulmayı da kolaylaştıracaktır.
Konu, Vehbi Koç Vakfı İdare Heyeti’ne götürülür. Ama tabii, daha önce
Vehbi Koç’un ikna olması gerekmektedir. Bu mekânın başka bir amaçla zaten kullanılamadığı, geçici bir üniversite kampüsü için çok elverişli
göründüğü, bu işlevi bitince şirket-içi eğitimlerde tesisten gene yararlanılabileceği anlatılır. İdare Heyeti’ndeki bazı üyelerin böylesine metrûk ve
bakımsız yapıları bir üniversiteye dönüştürme fikrinin uygulanabilirliğine
kuşkuyla bakmalarına rağmen; bu iş daha fazla ertelendiği takdirde eğitim dönemlerinin kaybedileceği ve sonunda belki de projeden bütünüyle
vazgeçilebileceği kaygısı ile, öneri uygun bulunur.
Ve hemen ertesinde, bu binaların boşaltılıp temizlenmesi için harekete
geçilir. Tadilat projeleri, Yüksek Mimar Fahrettin Ayanlar tarafından, inanılmaz bir sürat ve yetkinlikle hazırlanacaktır... Görünen maliyet oldukça
mütevazıdır; 13 milyar liralık keşif bedeli olan tadilat, 11 milyar TL dolayında bir bütçe ile gerçekleştirilmek zorundadır...
Öte yandan, Üniversitenin akademik programına, öğretim üyesi ve öğrenci sayılarına, ders yoğunluğuna ve sınıf ihtiyaçlarına göre âcil bir planlama başlamıştır. Üstelik bu, sadece “geçici bir mekân planlaması” değildir;
aynı zamanda Koç Üniversitesi’nin akademik hayata “resmen ve fiilen”
gireceği bir yapılanmadır hedeflenen. Yani, “fiziksel mekânlar itibariyle
geçici”, fakat “akademik yapılanma bakımından temel ve kalıcı” tercihlerin gözetileceği, kritik kararların alınacağı, çok yoğun ve zorlu bir dönem
sözkonusudur...
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Tamer Şahinbaş: Binalar boşaldığında, her yere yuvalanmış kuşlar
vardı. İçeri her girişimizde çok kızarlar ve muhakkak bizi yukardan
bombardımana tutarlardı. Yani o derece terkedilmişe yakın bir
durumdaydı tesis...

Değeri Sonradan ‘Müstakbel’ İstinye Kampüsü’nün ilginç fiziksel özellikleri vardır. Çok
Anlaşılan Bir Yer... merkezî bir yerdedir gerçi; ama yağmur yağdığında genellikle su altında
kalan, kanalizasyon sistemi sık sık ‘geri tepen’ bir konumdadır. Eskiden
kalma çok büyük su sarnıçlarıyla, öyle binalar vardır ki, işe yaramaları
asla mümkün görünmemektedir.
Tamer Şahinbaş: Eski bina cephelerinde hiçbir şey yapmak mümkün değil, çok büyük masraf gerektiriyor. Fahrettin Ayanlar, bu cepheler gözükmesin diye, bir çatı altında birleştirmek gibi müthiş bir mimari yaklaşım
getirdi; fakat bunun için 500 milyon lira gerekiyordu, yapamadık...
Mevcut yapılara bir kampüs niteliği kazandırmak kolay değildir; ancak
“var olan” ile “arzu edilen” arasındaki kopukluğu yaratıcı çözümlerle gideren pratik uygulamalar sayesinde, durumdan pek umutlu olamayanları
bile sevinçle şaşırtacak sonuçlara ulaşılır.
Tamer Şahinbaş: Mesela, kibrit imalinde kütük kurutmak için özel taşlar
var. Biz bu taşları bir anfi- tiyatro yapmakta kullandık... Ama, kütük
kesme binasında, hele bütçemiz 11 milyar’a düştükten sonra, hiçbir şey
yapılamıyordu. Son dakikada bir yetki kullandım ve o binayı öğrenciler
için bir kafe’ye dönüştürdük. Mimar Müren Cedim’in çok emeği geçen bu
binayı, öğrenciler yoğun bir biçimde kullandılar; üniversitenin önemli
mekânlarından biri (Suzy’s Cafe) oldu burası...
Tabii ki bu dokuz ay içinde tamamlanması gereken, sadece “binalar” değildir. Ortada bir de akademik takvim vardır ve YÖK mevzuatı gereği 9394 öğretim yılında, yani öngörülenden bir yıl önce başlayabilmek için,
müfredat ihtiyaçlarının saptanmasından öğretim üyelerinin atanmasına
varıncaya, pek çok mesele çözüm beklemektedir.
Bülent Gültekin: En zor olan, öğretim üyeleri... Çünkü inşaat bir iki ay
gecikebilir, fakat akademik takvimi kaçırırsanız, bir sene geriye atıyor;
böyle kıl payı giden durumlar var...
Akademik yapılanma ile inşaat-tadilat bir arada götürülürken, bilişim
altyapısıyla ilgili çalışmalar dahil, teknik konular ve öğretime dönük diğer
hazırlıklar da sürer.
Yabanıl kuşların işgali altındaki o rutubetli depoların sadece dokuz ay

1992 yazı İstinye’de ilk keşif. (Soldan) Demirdöküm’den Metin Demirbent, Şantiye Şefi Şit Şit, Tamer Şahinbaş, Mimar Müren Cedim ve Garanti İnşaat’tan Erdal Büyüksuda.
Yan sayfa üstte: İstinye’deki eski Türkay Kibrit Fabrikası.
Yan sayfa altta: 1993 yaz sonu İstinye Kampüsü tamamlanmak üzere.
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içinde çağdaş bir üniversiteye dönüşmesi, daha sonra pek çok kişi tarafından “mucizevî bir başarı” olarak nitelendirilecektir.
Bülent Gültekin: Geniş bir yerdi, herşey dökülüyor, soğuk... Burada bir
üniversite nasıl kurulur diye, hayal etmeye çalışıyoruz. Ondan sonra,
tabii, inanılmaz bir çalışma yapıldı. Şimdi o günü, orayı bilmeyenlerin
anlamasına imkân yok...
1993 Eylül’ünde, Koç Üniversitesi İstinye Kampüsü, sınıfları, laboratuvarları, kütüphanesi, spor salonu, kafe ve yemekhanesi ile, öğretim hayatına eksiksiz olarak başlayabilecek duruma gelmiştir bile...
Bülent Gültekin: Çok da güzel bir proje oldu aslında; çok şirin bir
mekân oldu orası. Hatta, özlüyorum bile...
Üniversitenin akademik yapısı da aynı süre içinde ve bir Mükemmeliyet
Merkezi’nin gerektirdiği nitelikte, ortaya çıkmış gibidir. Suna Kıraç, Bülent Gültekin ve Tamer Şahinbaş’tan oluşan Rektör Arama Komitesi’nce
sürdürülen ve Robert Kolej Mütevelli Heyet Başkanı Rodney Wagner ile
Ege Cansen ve Erkut Yûcaoğlu’nun da yardımcı oldukları hassas ve titiz
bir araştırma sonunda, uzun bir ‘rektör adayları listesi’ belirmiştir. Bu
uzun listenin içinden nasıl çıkılacağının tartışıldığı İcra Komitesi toplantısında, Fahir İlkel, kimsenin aklına gelmemiş olan, pratik ve gerçekten
ilginç bir noktaya değinerek; “Eğer Rektör Türkiye’den bulunursa, bu
muhtemelen, sistem ve mevzuat yüzünden yorgun düşmüş, yıpranmış bir
kişi olacaktır. En iyisi, Rektör’ü ‘dışardan’ bulalım;” der... Fahir İlkel’in
görüşü derhal benimsenir ve o uzun liste bir anda çok kısa, hatta sadece
iki kişilik bir hale geliverir...

Tamer Şahinbaş: Birisi, Seha Tiniç Bey; diğeri de İlker Baybars Bey... Onlarla Amerika’da zaten tanışmış ve İcra Komitesi’ne bildirmiştim. Türkiye’ye davet ettik, Suna Hanım’la, Fahir Bey’le, başka ilgililerle görüştüler.
Sonunda, Rektör Arama Komitesi, ikisi de fevkalâde niteliklere sahip bu
iki zat arasında, tercihini Seha Bey’den yana kullandı.
Rektörlük görevinin Prof. Seha Tiniç’e verilmesi uygun görülmüştür.
Mütevelli Heyeti ve Vakıf İdare Heyeti de kabul edince, durum YÖK’e
bildirilir.
Seha Tiniç: 92 Eylül’ünde Tamer Şahinbaş Amerika’ya gelmişti; rektör ve
kütüphane direktörü için. O sırada rahatım yerinde, yani böyle bir şeyi
pek düşünmüyorum... 93 başıydı, üniversitenin rektörlüğünü teklif ettiler
Düşünmek için mühlet istedim, çünkü zor bir karar. Proje çok heyecanlı,
fakat Türkiye’ye dışardan baktığınızda istikrar göremediğiniz için, bir
risk de sözkonusu... Sonunda kabul ettik.

teslim alır. Nitekim, varolan eksiklikler de kısa zamanda tamamlanacak ve
Koç Üniversitesi Ekim 93’te eğitime başlayacaktır.

Kamber’siz
Düğün,
Mevzuat’sız
Üniversite

Eski bir kibrit fabrikasından Koç Üniversitesi İstinye Kampüsü’ne giden
yol, aslında tabii ki dışardan görüldüğü kadar “kısa” değildir; “Mevzuat
Hazretleri”, yılan hikayesindeki başrolü kaptırmamak için İstinye hazırlıkları boyunca da elinden geleni yapar.
92 Temmuz’unda Büyükşehir Belediye Başkanlığında yapılan toplantıda
Prof. Nurettin Sözen’in, Fahir İlkel’e “Eğitime bu kadar inanmış bir insan
olarak Koç Üniversitesi’ne yardımcı olmak görevimizdir” demesi dışında
bir sonuç alınamamışken; Ekim ayında ‘Bakanlıklar cihetinde’ olumlu bir
gelişme olmuş ve Orman Genel Müdürlüğü, MEB tarafından Koç Üniversitesi arazisi için alınan ön iznin 23.9.1993 tarihinden itibaren 6 ay müddetle uzatıldığını bildirmiştir.
Koç Üniversitesi tarafından hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı
tadilat önerisi ile 1/5000 ölçekli İmar Plan taslağı Nurettin Sözen’e sunularak onay istenir. Yaklaşık iki ay sonra verilen cevapta, “kişi ve kuruluşlarca
1/25000 ölçekli tadilat önerisi yapılamayacağı, ancak talep edilebileceği;
tekliflerin yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak yeniden hazırlanması gerektiğinden ilgilisine iadesi uygun görülmüştür” denmektedir.
Neyse ki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan alınan Yapı İskele
Belgesi ile, hiç olmazsa İstinye’deki tadilat çalışmalarının başlama izni
çıkmıştır.
İmar Planı çalışmaları hızla tamamlanıp 2 Mart 1993’te Büyükşehir Belediyesi’ne verilir. Nisan’ın ilk haftasında, üniversite projesine ait temel
bilgileri vermek ve belediye tarafından işin hızlandırmasını talep etmek
amacıyla Prof. Erdal İnönü ile yapılacak olan görüşmeye hazırlanılır. Ancak, ne Büyükşehir Belediyesi, ne de parti ve parlamento cihetindeki görüşmelerden bir sonuç çıkacak; ve Koç Üniversitesi’ne verilen izin Eylül
ayında iptal edilecektir.
Döngü yeniden başlatılır... Milli Eğitim Bakanlığı iptal edilen iznin yenilenmesi için yeniden talepte bulunur... İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü,
izin verilmesinde sakınca olmadığını yeniden bildirir... Yeniden vesaire,
vesaire yeniden...
‘Sıcak gündem’de artık İstinye Kampüsü’ndeki yoğun çalışmalar vardır
yalnızca... Ve Üniversite öğretime başlayıncaya kadar, arazi tahsisi konusunda kayda değer bir kıpırdanma olmayacaktır.

Rektör Seha Tiniç 93 Haziran’ında geldiğinde, sadece tesis ve altyapı
olarak değil, fakat akademik bakımdan da neredeyse hazır bir üniversite

31 Temmuz 1993, Koç Üniversitesi İstinye Kampüsü. (Soldan) Garanti İnşaat’tan Bekir Kavlak, Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Bozkurt, Tamer Şahinbaş,
Ferdin Hoyi, Vehbi Koç, Bülent Bulgurlu, Seha Tiniç.
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YÖK Koç Üniversitesi’nin malî yapılanmasıyla ve kredi talepleriyle ilgili geCephesi lişmeler çok olumludur; “Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının giderlerine
katkı amacıyla yapılacak devlet yardımı için Ek 18. Madde.” Resmî Gazete’de yayınlanmış; ayrıca Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu da, Koç
Üniversitesi Projesi’ne kredi sağlanmasını kabul etmiştir.
Ancak, akademik yapının ‘yasal ayrıntıları’ konusunda zorluklar yaşanmaktadır. Artık ‘kendi arazisinde’ olan Koç Üniversitesi için bu kez aşılması gereken, imar-iskân yönetmelikleri değil, YÖK mevzuatı olur.
Kurucu Rektör Tamer Şahinbaş, eğitim-öğretim lisanının İngilizce olması
konusunda, YÖK aracılığıyla Üniversitelerarası Kurul’a gerekli başvuruyu
yapmıştır; Koç Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği metni
de hazırdır.
Bu arada Mütevelli Heyeti, Olabilirlik Raporu’nda da önerilmiş olan uluslararası nitelikte bir Danışma Kurulu oluşturulmasına karar vermiş; iki
fakülte için Dekan arayışı ise Prof. Attila Aşkar ve Prof. Seymour Smidt
üzerinde yoğunlaşmıştır. Ayrıca, öğrenci kayıt-kabul sistemi de belirlenmiş durumdadır.
Mütevelli Heyeti’nin tercihi YÖK tarafından da uygun bulununca, Prof.
Seha Tiniç’in Koç Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Seymour Smidt’in İktisadi ve İdari Bilimler Dekanlığı ve İşletme Enstitüsü Başkanlığına, Prof.
Attila Aşkar’ın Fen, İnsanî Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
atanmasına, 7 Nisan’da karar verilir.
Aynı toplantıda öğrenci kabul esasları da görüşülmüş, Fahir İlkel’in önerisiyle, birinci sınıfa alınacak öğrencilerin “Scholastic Assesment Test (SAT)
sonuçlarına göre” ya da “belirli bir ÖYS taban puanı üzerindeki öğrencilerin girebileceği özel bir sınavla” alınması karara bağlanmıştır. Esasen, Vakıf Üniversiteleri Yönetmeliği de, vakıf üniversitelerine merkezî
sistemin yanısıra kendi özel yöntemleriyle öğrenci alma imkânını
tanımaktadır.
Koç Üniversitesi ilk öğrencilerini bu şekilde seçmeye hazırlanırken,
YÖK’ten gelen “kontenjan bildirin” uyarısı, hayal kırıklığı yaratır. Yükseköğretim Kurulu, öğrenci yerleştirmenin, tıpkı devlet üniversitelerindeki
gibi, sadece merkezî sistemle yapılması gerektiği görüşündedir.
Seha Tiniç: İhsan Doğramacı YÖK Başkanı iken, vakıf üniversitelerinin
kendi yöntemleriyle öğrenci almasına olanak sağlamak için bu yönetmeliği hazırlatmış, ilerde ihtiyaç olabileceğini düşünerek... Gayet açıktır
yönetmelik. Fakat o günün YÖK Başkanı Prof. Mehmet Sağlam, hukuken
böyle bir yönetmeliğin yürütülemeyeceğini iddia etmiş. Uzun bir tartışma
çıkmış, YÖK’le Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti arasında...

Prof. Yavuz Alangoya ve Tamer Şahinbaş, YÖK Başkanı Prof. Mehmet
Sağlam ile bir toplantı yaparak kayıt-kabul sistemini anlatırlar; fakat
Prof. Sağlam’ın fikri değişmeyecek, Mütevelli Heyet Başkanı Rahmi M.
Koç’un “konunun yeniden incelenmesi” ricasıyla gönderdiği yazı da, YÖK
Başkanı’nı etkilemeyecektir.
Neticede YÖK, “birinci sınıfa, belirlenecek ÖYS taban puanı üzerinden
yapılacak özel bir sınavla öğrenci alınmasının uygun olmadığına”
karar verir.
Attila Aşkar (Dekan): Aslına bakarsanız; iki bakımdan iyi oldu: Birincisi,
öğrenci velilerinden gelecek “hatır gönül baskısı”ndan kurtardı bizi... İkincisi de, ne kadar iyi bir seçme yaparsanız yapın, toplumun gözünde yine o
“insan kayırma” imajından kurtulamazdınız...
Neyse ki ‘İngilizce eğitim’ konusu, Üniversiteler arası Kurul
Başkanı Prof. Can Özşahinoğlu’nun desteği ve gayretiyle kabul
edilmiştir. Böylece, Koç Üniversitesi’nin ilk “öğrenci kontenjan tablosu”,
programların koşul ve açıklamalarını içeren yazıyla birlikte, YÖK’e
gönderilir...

4 Ekim 1993, Koç Üniversitesi İstinye Kampüsü Açılış Günü. Semahat Arsel, Yavuz Alagonya, İnal Avcı, Fuat Bayramoğlu, İnan Kıraç, Vehbi Koç,
Tamer Şahinbaş, Seha Tiniç.
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Ve Tanıtım... Yeni kurulan bir üniversitede en önemli konulardan biri de, nitelikli öğrenciler tarafından tercih edilmek için tanıtım yapılmasıdır. Bu konuda
1993 başından itibaren somut adımlar atılır. Reklamevi, Güzel Sanatlar,
Saatchi ve Saatchi firmaları ile yapılan PR toplantıları bahar boyunca sürer.
Mayıs ayı sonunda, gazetelerin köşe yazarları ve genel yayın yönetmenlerinin katıldığı bir toplantıda Koç Üniversitesi kamuoyuna ve öğrencilere
tanıtılır. İvan Chermayeff’in hazırladığı “Koç Üniversitesi logo’su” da,
28 Eylül’de kamuoyuna takdim edilecektir.
Seha Tiniç: Ben daha göreve başlamadan, liselerde anketler yapılmıştı,
“Nasıl bir üniversite olacak Koç Üniversitesi” diye... Buna göre broşürler
ve bir tanıtım kampanyası yapılmış, çok da başarılı olmuş. Tabii Koç
adıda önemli bir standardı garanti ediyor... Ve hakikaten, çok iyi öğrenciler gel... Bu büyük bir şans, çünkü sonra gelen öğrenciler, bir yıl evelki
taban puanlara çok dikkat ederler.

Beyin Avcılığı Bu arada Rektör Seha Tiniç de ABD’den gelerek görevine fiilen başlamıştır.
Yapma Sırası
Seha Tiniç: Haziran’da geldim. Amerika’da kütüphane direktörü araTürkiye’de...

maya başlamış, değişik kurumlarla, kütüphane müşavirliği yapan
firmalarla konuşmuştuk... Neticede Princeton Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi’nin Kütüphane Müdiresi’ni davet ettik, California’da kütüphane
direktörü olan bir beyi de müşavir olarak tuttuk, “core collection” (temel
koleksiyon) oluşturmakta bize fikir vermesi için...

İlk etapta 20 bin kitapla başlayan Koç Üniversitesi Kütüphanesi, yüksek
standartlara ulaşma yolundadır artık. Peki, ya üniversite öğretim kadrosu?.. Ekim’e kadar öğretim üyelerinin tamamlanması lazımdır; çünkü lisans bölümüne 200, yüksek lisans bölümüne 50 öğrenci beklenmektedir.
Türkiye içinde ve dışında yüksek nitelikli öğretim üyesi arayışı hızlanır.
İstenen nitelikte akademisyenler hemen bulunamazsa ilk yılda öğretim
‘konuk hoca’larla sürdürülecektir.
Seha Tiniç: Şansımız yaver gitti. Çok iyi insanlar bulduk. Chicago’dan
Dilek Barlas’ı, Cornell’den Can Akkan’ı, Doçent Sami Gülgöz’ü tam zamanlı olarak getirdik.
“Yarı zamanlı” öğretim üyeleri, çoğunluğu Boğaziçi Üniversitesi’nden olmak üzere belirlenmiştir. Rektör Tiniç’in ABD’deyken bağlantı kurduğu
bir okuldan da, Hazırlık Sınıfı için 10 Amerika’lı öğretim üyesi seçilir. İlk
yıl ders program sayısı zaten fazla olmadığından, ‘hoca bulma’ sorunu
çözülmüş gibidir.
Bülent Gültekin: O yaz Türkiye’ye gelmiş ve Merkez Bankası Başkanlığına atanmıştım; ve üniversitenin açılışı da aynı günlerde oldu. 20 sayfalık raporla başlayıp, böyle bir kampüsün oluştuğunu görmek çok hoş
birşeydi... Ama esas hoşluk şurada; yıl sonunda Merkez Bankası’ndan
istifa edince, işsiz kaldım. Ve bir Koç Üniversitesi öğretim üyesi olarak
tekrar, kendi kurduğumuz üniversitede ders vermeye başladım...
Yaz boyunca, Mütevelli Heyeti MBA programının ayrıntılarını belirler; tam
zamanlı, yarı zamanlı ve “davetli” olarak gelecek öğretim üyelerini onaylar... Koç Üniversitesi Genel Sekreterliğine ise Ferdin Hoyi atanmıştır.

Herşey Tamam Çok cephede sürdürülen çalışmaların bir başka ucunda, Prof. Yavuz AlanOlmalı... goya ve Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Belgin Erdoğmuş, Koç
Üniversitesi’nin yönetmelik ve yönergelerini hazırlamaktadırlar. Üniversite
bünyesindeki işler pürüzsüz yürümekte, karşılaşılan kimi sorunlar, geçmiş
deneyimlerin yaratıcı katkısıyla hemen aşılmaktadır.
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Seha Tiniç: Yüksek lisansa öğrenci alacağız, G-mat sınavı vermek istiyoruz. Fakat uluslararası sınav tarihleri, bizim öğrenci alacağımız tarihe
uymuyor... Princeton’a telefon ettim, bu sınavı hazırlayan Education
Testing Service diye bir yere... Eski yılların sınav kitaplarından 500 tane
istedim. Hemen gönderdiler. İyi bir derleme yaptık. Onların elle düzeltilmesi için, sekreterler, ben, dekanlar, kim varsa kampüste, gece yarılarına kadar çalıştık...
İstinye’deki “tâdilat ve inşaat” ise inanılmaz bir gayretle sürmekte ve eski
fabrikayı yepyeni bir üniversiteye çevirmenin ‘sihirli yöntemleri’ etkisini
göstermektedir. Ekim başında, Koç Üniversitesi her bakımdan eğitime hazır duruma gelmiştir...
Seha Tiniç: Bütün bu çalışmalar hep bir arada gitti. Korkunç yoğun,
fakat çok zevkli, heyecanlı bir çalışmaydı.
1993 yaz’ında sadece İstinye’de değil, Ankara’da da heyecan verici değişiklikler yaşanmış; Tansu Çiller - Murat Karayalçın koalisyonu Temmuz’da
hükümet kurarak göreve başlamıştır.
Yeni Hükümet: Tansu Çiller-Murat Karayalçın, 5.7.1993-18.2.1995
Rumelifeneri’ndeki araziye gelince... Tabii ki ‘hikaye’ alttan alta sürmektedir; ama gene aynı yavaşlıkta, gene aynı bürokratik ağırlıkla... Şimdi
de devreye, İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu girmiş; “Koç Vakfı’na kullanma hakkı verilen arazinin bulunduğu
bölgenin imar kararlarının nazım plan bütünselliği içerisinde belirlenmesi için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Nazım Plan Bürosundan, arazinin
yeni plan hedeflerindeki konumu hakkında görüş ve bilgilerinin Kurul’a
iletilmesinin istenmesine” karar verilmiştir...
Bir ‘ping-pong’ maçına benzetilecek uzun ve gerilimli bir gel-git sürecinin
başlangıcı olan bu kararın yazısı, 30 Eylül 1993’te tebliğ edilir. Yani, Koç
Üniversitesi’nin öğretime başlamasına dört gün kala!..

Tarih: 4 Ekim 1993
Yer: Koç Üniversitesi İstinye Kampüsü
MAVİ AMFİ’DE İLK DERS
Koç Üniversitesi Kuruluş Kanunu’nun çıktığı günden 4 Ekim 1993’e kadar,
yani sadece iki buçuk sene içinde alınan yol, ‘inanılmaz’ sıfatını gerçekten
hak etmektedir. Eski binaları restore ederek de olsa, modern ve eksiksiz
bir kampüs yapılmış; Rektör, Dekan’lar, Kütüphane Direktörü göreve başlamış; idare ve öğretim kadroları tamamlanmış; eğitim programı ders sayı
ve saatlerine varıncaya belirlenmiş; kontenjanlar bildirilmiş, kılavuzlara
girilmiş, öğrenciler Mayıs ayındaki ÖSYM başvurularında bu okulu tercih etme imkânı bulmuşlar; ve en önemlisi bütün bunlar YÖK’ten “olur”
almıştır...
Tamer Şahinbaş: Fevkalade heyecanlı bir gün tabii... Üniversite saat
10’a program koymuştu. Biz daha erken bir saatte İstinye Kampüsü’nde
buluştuk. Böyle durumlarda, Koç Ailesi’nin çok kuvvetli bir itikadı var;
Vehbi Bey kurban kesilmesini arzu etti. 3 kurban kesildi; hocalar gelmişti, dualar edildi...
Müthiş bir gündür, olağan ötesi an’lar yaşanmaktadır... ‘İlk’ öğrenciler ve
öğretim üyeleri yerlerini almışlardır. Vehbi Koç, üniversitenin ilk dersini
vermek üzere kürsüye doğru ilerler...
Seha Tiniç: İstinye’de bir mavi amfimiz vardı, 280 kişilik bir yer. Bütün
üniversiteyi topladık, Koç Ailesi, Mütevelli Heyeti, herkes orada... Vehbi
Bey, son derece heyecanlıydı, yani ben hiç öyle görmemiştim onu. Çok
titiz hazırlanmış, uzun bir konuşması vardı...
Vehbi Koç, bu dersi Rektör Tiniç’in ısrarı üzerine vereceğini belirterek söze
başlar ve “Kendisine, ders vermenin özel bir iş olduğunu, şimdiye
kadar öğretim üyeliği yapmadığımı söyledim” diyerek, heyecanının
nedenini izah eder. “Seneler önce planlanmış olan Koç Üniversitesi’nin
ders yılına başladığı günü görmenin kendisi için çok büyük bir mutluluk
olduğunu” belirten Vehbi Koç, bu ilk dersin içeriğini şöyle özetleyecektir:
“Bugünün Batı dünyasında üniversite ile iş âlemi iç içe çalışmaktadır. Bilhassa Amerika’da, iş ve sanayide çalışmış kıymetli idareciler, üniversitelerde sık sık ders verirler, açık oturumlara iştirak
ederler. Bu alışkanlığın memleketimizdeki üniversitelere de yerleşmesini arzu ediyorum. Benim bugün buradaki konuşmam ve sizlerin ilk dersiniz, semboliktir. Ben bu üniversitenin kurucusu olarak,
sizlere 70 yıldır eğitim gördüğüm ‘Hayat Üniversitesi’nden önemli
bulduğum bazı konuları aktarmak istiyorum... İnsanlar her geçen
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gün bir şeyler öğreniyorlar; öğrenmeye, yeniliğe açık insanların
eğitim ve öğretimleri hayat boyu sürüyor ve hiç bitmiyor...”
Büyük duayen, ilerlemiş yaşına rağmen ayakta sürdüreceği bu uzun derste, Türkiye’nin en önemli iki meselesi olarak gördüğü, “Aile Planlaması” ve
“KİT’lerin ülke ekonomisi üzerindeki etkisi” konularını anlatır.

Duayen’den Koç Üniversitesi’nin “ilk ders”i, başka hiçbir üniversitenin öğrencilerine naÖğütler sip olmayacak bir biçimde sona erer. Yirminci Yüzyıl’in ilk günlerinde, 1901
senesinin “üzümlere alaca düştüğü” bir mevsiminde dünyaya gelmiş, 92
yaşında bir Anadolu insanı; ve başarıları en az 70 yıldır süren bir iş adamı;
birikimlerinin özünü, gençlere şöyle aktaracaktır:
“Sevgili Öğrenciler, sizlere gerek okul hayatınızda, gerekse ilerde çalışma hayatınızda yararlı olacağını düşündüğüm bazı öğütlerim olacaktır...
Sağlığınıza dikkat edin; çalışmanızda, dinlenmenizde, eğlencenizde
ölçüyü kaçırmayın.
Başarılı olmak için iyi bir öğrenim şarttır. Bu devirde kim iyi okur,
kim iyi çalışırsa o başarılı olacaktır. Bu inancı genç yaşta benimseyin.
Hayatta başarılı olmuş bir çok büyük adamın nasıl yetiştiğini inceledim. Başarılı olmalarının başlıca sırrı çalışmaktır. Çalışmadan hiçbir başarı kazanılamaz.
Türkiye ve dünya ile ilgili sosyal, politik, ekonomik konularda gerekli yayınları okuyun. Kendinizi bu konuda aydınlatacak bilgilere
sahip olun.
Türkiye sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler değildir.
Bunu dikkate alın ve iş hayatınıza başladığınız zaman bu konuda gecikmiş olmayın.
Hocalarınız ile rahatça fikir alışverişinde bulunun, mutabık değilseniz neden olmadığınızı da anlatın.
Koç Üniversitesi’nin kendine has gelenekleri olacaktır; bunlara uyun
ve sahip çıkın.
Kendinize has prensipler edinin, bunları ne pahasına olursa olsun
tatbik edin. İzzet-i nefsinizden fedakârlık yapmayın...”
Vehbi Koç, “ne kadar çok kaliteli insan yetiştirebilirsek, memlekete o nisbette hizmet etmiş olacağız” der ve öğrencilere başarılar dileyerek dersini
bitirir. Herkes ayaktadır ve mavi anfi alkışlarla çınlamaktadır.

4 Ekim 1993, ‘İlk Ders’ten sonra...
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Koç Üniversitesi’nin ilk öğrencileri, ellerindeki şansı değerlendirmek ister
ve O’nu soru yağmuruna tutarlar. “Yaşlı hoca” ile genç öğrenciler arasındaki diyalog, o günden sonra hep sürecek olan sıcak ve sürekli duygu
alışverişinin de başlangıcı olacaktır...
Tamer Şahinbaş: Dersten sonra bir öğrenci Vehbi Bey’e çiçek verdi. Vehbi
Bey pek öyle öpüşmez kimseyle, bu öğrencimizle bir güzel öpüştü...
Koç Ailesi, Vehbi Koç Vakfı ve Koç Holding yöneticileri, Üniversite İcra
Komitesi, Mütevelli Heyeti, öğretim üyeleri, öğrenciler... Herkes, ama herkes için ‘unutulmaz bir gün’ olmuştur, 4 Ekim 1993...
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istinye kampüsü: İstinye Kampüsü’nün açılışıyla Rumelifeneri Kampüsü’nün faaliyete geçişi
Geçici Fakat arasındaki süre, önceleri en fazla 2 yıl olarak tahmin edilirken, 7 yıl’ı aşaKurtarıcı cak, ‘İstinye’de başlamak’ kararının ne kadar isabetli ve hayatî önemde
olduğu bu uzun süreçte her gün yeniden anlaşılacaktır. Doğrusu, Ortadoğu
Teknik Üniversitesi için TBMM’nin arkasındaki çamaşırhane binası ne kadar
önemliyse, Koç Üniversitesi için de İstinye’deki eski kibrit fabrikası o kadar
önemli olmuştur...
Gerçi, yer darlığı nedeniyle ‘çok küçük boyutta’ başlanmış; Mühendislik
Fakültesi bu yüzden açılamamış; normal şartlarda her yıl en az 500 yeni öğrenci alınabilecekken, 200 sınırında kalınmıştır. Fakat gene de, Koç Üniversitesi bu dönemde 1000’in üzerinde Mezun vermişse; tüm teknik olanakları,
bilişim alt yapısı, 100.000 cilt’e ulaşmış kütüphanesiyle bu kurum, yüksek
nitelikli eğitimini bunca yıldır sürdürüyorsa; hiç kuşkusuz, İstinye’deki Geçici Kampüs sayesindedir.
Bülent Gültekin: Öğrenciler burada çok güzel günler geçirdiler, çok kuvvetli bir eğitim aldılar; üniversite yeni olmasına rağmen hiçbir şeyden
eksik kalmadılar. Yerleri yetersizdi tabii, 25 dönüm’e üniversite kurmak
kolay değil...

Tabii ki, 4 Ekim’in önemini artıran nedenlerin belki de en büyüğü; Vehbi
Koç’un, o büyük idealinin gerçekleştiğini bizzat görebilmiş ve bu mutluluğun yanısıra bir de “ilk dersi” vermenin keyifli heyecanını yaşamış
olmasıdır.
Tamer Şahinbaş: Tüm bu süreç zarfında büyük bir şansım oldu, Vehbi
Bey’e çok yakın çalışma fırsatı buldum. Akşamüstleri kapıdan uğrardı,
“ne oldu ne yaptın, bitirdin bu üniversiteyi !..” diye şakalaşırdı... “En
mühim işin budur, mutlaka tamamla, arazi işi çok önemli, onu hallet
muhakkak” diye, devamlı telkinlerde bulunurdu...
Vehbi Koç, üniversiteyle ilişkisini sonraki yıllarda da hep devam ettirmiş;
öğrenciler tarafından içtenlikle sevilmiş, ne zaman davet edilse gelmiş,
geleneksel yemeklere eksiksiz katılmış; her fırsatta öğretim üyeleri ve öğrencilerle konuşmaktan büyük zevk almıştır.
Seha Tiniç: Ziyarete geldiğinde uğrayıp sorardı; “Burası da Harvard gibi
olacak değil mi?”... Hep böyle, çok iyi bir yer olsun isterdi...
Zamana çok değer veren ve “olmayacak işlerde ısrar etmekten” hiç hoşlanmayan Vehbi Koç, çıkarılan sürekli ve anlamsız engeller nedeniyle zaman
zaman kapıldığı “bu iş burada biter” duygusunu kesin bir karara dönüştürmediyse, bunun nedeni gene İstinye Kampüsü’dür.
İnan Kıraç: Talebeyi sevdi; isminin bu üniversiteyle yaşayacağını gördü.
Vehbi Bey’in neyi seveceğini bilen Suna, bu ortamları hazırladığı için,
üniversite Vehbi Bey’in gözünde tekrar büyüdü... “Bu işi yapmak mecburiyetindeyim ve ben bu işi bitireceğim” inancı güçlendi. Yeni kampüse
geçmek için her türlü mücadeleyi yapmaya hazırdı. Çünkü hep, “Ben her
şeyimi borçlu olduğum bu topluma bir hizmet getiriyorum. Bu hizmeti şu
veya bu şekilde istemeyenler, Atatürk ilkelerine karşı olan kişilerdir. Dolayısıyla en az onlar kadar cesur olmamız, onlar kadar mücadele yapmış
olmamız lazım” inanç ve görüşündeydi...

4 Ekim 1993, Koç Üniversitesi İstinye Kampüsü, İnan Kıraç öğrencilerle.
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Koç Üniversitesi’nin AZİM VE DİRENÇ SİMGESİ
Geçici İstinye Kampüsü’nün vaktinde açılabilmesi için emek veren, gerçekten büyük özveriyle ve şevkle çalışan pek çok insan vardır. Ama özellikle bir kişi; başlangıçta o önemli kararın alınması için herkesi ikna eden
bir idealist kadın vardır ki, süreç boyunca da büyük bir azimle her an
projenin yanında durarak, başarıya giden yolu açmıştır. Bu önemli insan,
Suna Kıraç’tır.
İnan Kıraç: İstinye fikri, Suna’nın ve İcra Komitesi’nin, bana göre dâhiyane bir buluşudur. Bunu bizim önümüze getirdi ve talep etti. Biz de
İdare Komitesi olarak arkasında durduk ve dedik ki, “bu böyle olacaktır”... Eğer İstinye’de başlanmamış olsaydı, bu iş biterdi; her iki kampüs
de, bugün yoktu...
Vehbi Koç’un üniversite projesine bakışında da, Suna Kıraç’ın çok önemli
etkisi ve katkısı vardır.
İnan Kıraç: Aile içinde Vehbi Bey’i bu konuda etkileyen ve hatta zorlayan kişi Suna’dır. Hiç yılmadı, büyük bir mücadele verdi Suna... Enteresandır, insan haklı olduğu ve memleketine hizmet etmek istediği bir
konuda, gerekirse kapı kapı dolaşıp derdini anlatıyor. O da öyle yaptı...
Azmi ve direnciyle daima atılımcı görüşlerden yana tavır almış; peşpeşe
gelen zorluklar ve akıl-almaz engeller nedeniyle İdare ve Mütevelli Heyetlerini karamsarlığın sardığı, hatta “böyle devam etmez, icap ediyorsa
bu işi burada keseriz” gibi sert görüşlerin tartışıldığı zamanlarda, daima
arkadaşlarının ufkunu ve projenin önünü açmayı başarmıştır, Suna Kıraç...
Hüseyin Öztürk (Danışman): Projede görev alanların, hatta biz ‘gönüllü’lerin bile bazen morali bozulduğunda, -ben her zaman tekrar edeceğim bunu-, Suna Kıraç Hanım’ın çok büyük katkısı oldu. Gerektiğinde
tartışarak, gerektiğinde tatlı tatlı sertleşerek, dayanışmayı sağladı...
Üniversite projesinin ısrar ve hatta inatla devam ettirilerek bütün engellere rağmen gerçekleşmesinde, Suna Kıraç’ın tavizsiz tutumunun büyük
etkisi vardır.
Tamer Şahinbaş: Bütün bu zorluklara rağmen, “biz böyle bir üniversiteyi Türkiye’de kuracağız ve gençlerimiz de bundan istifade edecekler!”
şeklindeki iradesi, hiçbir zaman sarsılmadı...
İnan Kıraç’ın Galatasaray Üniversitesi için sürdürdüğü çalışmalar nedeniyle bu konuya ‘iki kere yakın’ olan Suna Kıraç, eşinin ifadesiyle “son on
yılın yüzde 30’unu üniversite projesine hasretmiş”tir.
Bülent Gültekin: Suna Hanım o kadar çok zaman harcamaya başlamıştı
ki üniversite için; “Sizin,” dedim, “zamanınızı Holding için kullanmanız
lazım. Orada kazanın ki, biz burada harcayabilelim!”...

12 Ekim 1993, Açılış Töreni. Suna Kıraç, Seha Tiniç, Mustafa Koç, Rahmi M. Koç.
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Suna Kıraç da, tıpkı babası Vehbi Koç gibi, ülkedeki sorunların “nitelikli insan azlığından” kaynaklandığına baştan beri inanmakta ve çözümü
eğitimde aramaktadır.
İnan Kıraç: Zaten bütün servetimizi de bu konuda seve seve
harcıyoruz. Bunun için de çok mutluyuz. Suna da, Türkiye’nin
Atatürk’ün koyduğu hedeflere ulaşabilmesinin yolunun muhakkak eğitimden geçtiğine inandı. Artı, bunu bir izzeti nefis meselesi
yaptı. Yani Koç Grubu’nun, bu kadar haklı olduğu bir konuda
başarısızlığa uğramaması lazımdı...
Semahat Arsel: Koç Üniversitesi’nin kuruluşundan itibaren verdiğimiz
mücadele ve çektiğimiz sıkıntılar, üzüntüler hepimizi, ama en çok da
kardeşim Suna’yı üzmüştür...
Sevgi Gönül (Koç Üniv. Danışma Kurulu üyesi): Bu tabii, Vehbi Koç’un
hayalindeki bir projeydi, ama daha ziyade Suna Kıraç yönetti... Vaktiyle
kendisi de, mezun olduktan sonra Amerika’ya eğitime gitmek istemişti.
Anne ve baba izin vermediler, çünkü o devirde bir genç kızın kendi
başına yurtdışında bir üniversiteye gitmesi ters geldi onlara. Bunun acısı
vardı içinde, tahmin ediyorum; ve eğitime inanmış bir insandı. Bu projeye hakikaten sarıldı; gönlünü, canını, herşeyini koydu...
Vehbi Koç’un açılış töreninde yaşadığı mutluluğu, o gün
O’nunla paylaşmış olanlar, Suna Kıraç için neler söylediğini de
hatırlayacaklardır...
İnan Kıraç: Dedi ki, ”Çok fabrikalar kurduk, çok hizmetler ettik, ama en
sonunda galiba, en doğrusunu yaptık... Suna, benim akıllı kızım, bunda
çok ısrar etti, bana doğruyu yaptırdı, biz bu işten vazgeçmedik. İyi oldu,
iyi oldu”...

Maddi Destek de Suna Kıraç’ın azim ve direncinin yanısıra, Vehbi Koç’un ve Üniversite için
Önemli uğraşan diğer insanların bu projeden vazgeçmelerini önleyen bir başka etken ise, Koç Topluluğu’nun baştan beri süren “maddî desteği”dir. İdare Komitesi’nin “para toplamaya başlanması” için 1990’da aldığı karardan itibaren,
her sene yaklaşık 25-30’ar milyon dolar bağış toplanacaktır, Koç Grubu
şirketlerinden...
Rahmi M. Koç: Muvakkat olacağı için, en başta İstinye’ye çok yatırım yapmama kararı aldık. Ama ne karar alırsanız alın, asgari bir
yatırım yapılması lazım. Kütüphane, telekomünikasyon, bilgisayar
sistemi kurulması lazım; bahçenin güzel olması lazım, filan...
Açıldığı zaman da, gene biz ilk mezunları asıl kampüs’ten vereceğimizi planlarken, öyle hukukî sıkıntılara girdi ki iş, içinden çıkılır
gibi değil. Bu da, bizim muvakkat kampüste daha uzun kalmamızı
icap ettirdi. O zaman da, talebe alıyoruz her sene tabii

Üstte: Koç Üniversitesi İstinye Kampüsü’nde öğrenciler derste.
Altta: 1994, Koç Üniversitesi İstinye Kampüsü’nün bahçeden görünüşü.

ilave yatırım yapmak icap etti. Yatakhane lazım, dolayısıyla dışarda
binalar kiraladık, satın aldık. Hem çocukların, hem öğretim üyelerinin
içinde yaşayabilecekleri duruma getirdik...

Ve Açılış... Koç Üniversitesi’nin ‘Resmî Açılış’ Töreni, 12 Ekim 1993’te yapılır. Devlet,
Hükümet ve Belediye ricalinin de katıldığı törende, Cumhurbaşkanı Demirel bir konuşma yaparak, tüm yetkililerin üniversiteye destek vermelerini
ister.
Tamer Şahinbaş: Süleyman Bey çok güzel bir konuşma yaptı. “Türkiye’nin en iyi üniversitesi olma iddiası, önemli bir iddiadır. İddialar iyi
şeylerdir, bunları keşke herkes yapsa” dedi. Hatta, orada oturan Nurettin
Sözen’e hitaben, “Sen de bu üniversitenin arazi işini yapacaksın; ben bu
meselenin takipçisiyim!” dedi...
Cumhurbaşkanı Demirel, konuşmasında Vakıf Üniversiteleri tartışmasına
da değinerek şunları söyler: “...Devletin dışında üniversite kurulmalı mı kurulmamalı mı tartışması yapılmaktadır; biz bu tartışmayı
aştık. Devletin dışında üniversite kurulabilmelidir. Devletin yükünü
ne kadar çok devletin sırtından alan olursa, o Türkiye için o kadar
yararlıdır...”
Cumhurbaşkanı “bürokratik sıkıntılar”dan da söz eder: “...Sayın Rahmi
M. Koç bürokrasiyi falan aşamadıklarını ifade etti. Doğrudur, ama
başlamak zaten işin yarısıdır. Onun için, üç dört sene sonra asıl
kampüs meydana gelip oraya geçildiği zaman, böyle güzel bir merasim daha yaparsınız, daha da herkes tarafından duyulur. Sonra,
bizim bir tabirimiz var, ‘göç yolda düzelir’ derler. Onun için, fazla
beklemeden başlamanızı takdirle karşılıyorum...”
Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Rahmi M. Koç, yaptığı konuşmada, 1989 Şubat’ında başlayan ve Vakıf kaynaklarına ek olarak Koç Ailesi’yle
Koç Topluluğu Şirketleri’nin önemli bağışlarıyla devam ettirilen çalışmalara
değinerek, “İşin içerisine girdikçe kaliteli eğitimin ne kadar pahalı
olduğunu gördük” der. “Bürokrasi’nin ağır çalışması nedeniyle bu
açılışın esas kampüste yapılamadığını” belirten Rahmi M. Koç, “sadece anlayış ve iyi niyetin kâfi gelmediğini” vurgular ve “başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, bütün idarecilerin yardımlarını bilhassa rica ediyorum” diye ekler.
Rahmi M. Koç’un verdiği bilgilere göre, eski bir fabrikayı geçici de olsa bir
üniversite haline getirmek 7.5 milyon dolar’a malolmuş; Anadolu’dan gelen öğrencilere yurt yapmak için İstinye vadisinde satın alınan binalara 4.5
milyon dolar harcanmıştır. Rumelifeneri Kampüsü bittiğinde “yaklaşık 65
milyon dolar” harcanmış olacak, İşletme Fonu ile birlikte projenin maliyeti
100 milyon dolar’a ulaşacaktır ki, o günkü sabit fiyatlar ile bunun karşılığı
“1 trilyon 270 milyar TL”dır...
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“Talebelerimizin yüzde 30’u bursludur. Kâr etmek şöyle dursun, üniversitenin bütçe açığını kapatmak için, her sene Vehbi
Koç Vakfı’nın 3,5 ila 5 milyon dolar arasında katkıda bulunması
planlanmıştır. Bu işe tahsis olunan fonla, pekâlâ dünyanın en iyi
üniversitelerinde 400 talebeyi okutup mecburi hizmet ile bünyemize katabilirdik. Ama gayemiz, Türkiye’de kurulacak örnek bir
müessesede, memleketimiz için vasıflı insan yetiştirmektir...” diyen
Rahmi M. Koç, konuşmasını müteveffa Yüksel Pulat (15 Mayıs 1991)
ile, Üniversite’nin açılışına az bir süre varken (7 Eylül 1993) vefat eden
ve değerli katkıları hiç unutulmayacak olan Mütevelli Heyeti Üyesi merhum Fahir İlkel’i minnetle anıp, projeye destek veren herkese teşekkür
ederek bitirir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Nurettin Sözen, tören
konuşmasında “...birçok ilk’lere imza atmış büyük bir holdingin üniversite
kurmasının çok önemli ve anlamlı bir gelişme olduğunu” belirterek Vehbi
Koç ve Koç Ailesi’ni kutlar, “onların bu çabalarının iş adamlarımızın
tamamına örnek olmasını diliyorum” der... YÖK Başkanı Prof. Mehmet
Sağlam da, “geleceğe yönelik eğitim kurumlarının artan sayıda hizmete
girmesi gerektiğini” vurguladığı bir konuşma yapar...
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istinye ermiş muradına,
BİZ DÖNELİM ‘ORMAN MASALI’NA...
Koç Üniversitesi, İstinye’deki kampüste 189 lisans, 42 yüksek lisans öğrencisi ile öğretime başlarken, bir yandan da ‘esas arazi’ ile ilgili bitmez
tükenmez sorunlarla uğraşmaktadır...
Ormandaki alan için M.E.Bakanlığı’nın ‘yeniden’ yaptığı izin talebi üzerine, 7 Ekim’de İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından “izin verilmesinde bir sakınca görülmediği” bildirilmiştir.
‘Yeni’ Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Hasan Ekinci ile Ankara’da yapılan görüşmeden de ‘sevindirici vaatler’le dönülünce, arazi ve proje üzerinde görüşme yapmak üzere Büyükşehir Belediye yetkilileriyle yeniden
temas kurulur.
Tamer Şahinbaş: İlk projede, inşaatın yapılacağı alan, Boğaz’ı gören ve
Boğaz’dan görülen bir mevkîde idi. Böyle bir üniversite hakikaten oraya yakışacaktı. İmar planlarını Büyükşehir Belediyesi’ne götürdük. O
dönemdeki yetkililere “bunun Türkiye için büyük bir kazanç olacağını,
ormana zarar vermeyeceğimizi, tam tersine, koruyacağımızı” anlatmaya
çalıştık...
Prof. Mete Tapan, meselenin İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu’na yansıtılması ve oradan görüş alınması
gerektiğini bildirir. Bunun üzerine, Prof. Doğan Kuban’dan randevu alınarak, üniversite projesinin niteliği ve ihtiyaçları kendisine aktarılır.
Tamer Şahinbaş: Doğan Kuban Bey o dönemde III No’luKültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun başında, saygın bir akademisyen... Vaziyet planımızı gösterdim. Doğan Bey başlangıçta olumsuz davranmadı,
hatta cesaret dahi verdi, diyebilirim... Kendisini ikna edebilmek için ağaç
sayımı da yaptırdık, “tespitlere göre sadece 600 ile 900 civarında ağacın
zarar verilmeden başka yerlere nakledileceğini” aktardık...
Gerçekten de, aynı dönemde Ankara’da, yine Orman Genel Müdürlüğü’nün
yardımıyla 400 adet ağaç, zarar görmeksizin bir yerden başka bir yere taşınmıştır. Ne var ki bu açıklamalar yetkililerin ikna olmasına yetmez.

Üstte: Yüksel Pulat ve Fahri İlkel.
Ortada: Danışma Kurulu ve Mütevelli Heyeti’nin ilk ortak Basın Toplantısı. (Arka sıra soldan) Atilla Aşkar, Tamer Şahinbaş, Yavuz Alangoya, Victor Halberstadt,
Can Kıraç, Ömer Koç, Bülent Gültekin, Seymour Smidt, (Ön sıra soldan) Sir Raymond Rickett, Seha Tiniç, Suna Kıraç, Rahmi M. Koç, Rodney Wagner, Abraham
Udovich, Merton Miller.
Altta: 18 Ekim 1994, (soldan) Bülent Gültekin, Seha Tiniç, Vehbi Koç, Suna Kıraç, Atilla Aşkar ve Tamer Şahinbaş, üstün başarılı öğrenciler ile.
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Şüyu’u Ormanda çok sayıda ağaç kesileceği dedikoduları yayılıp, “360 bin, 90 bin,
Vuku’undan 16 bin ağaç” gibi rakamlar ortada dolaşmaya başlamıştır. Bu söylentilerin
Beter Olan Şeyler karar mevkiindeki insanları etkilediği farkedilince, projenin arazi içindeki
konumunu somut olarak gösterebilmek için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Prof. Doğan Kuban’a, Koç Üniversitesi Proje maketi üzerinde bir
tanıtım yapılır. (2 Kasım 1993)
Tamer Şahinbaş: İlk tasarımın maketini sırtımızda Belediye’nin bilmem
kaçıncı katına çıkartarak, ikna etmeye çalıştık. Bunun izin verilmesi
gereken bir proje olduğunu, Koruma Kurulu’nun buna yardımcı olması
gerektiğine inandığımızı, kendilerine defaatle anlattık...
Sonunda, İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Koç Üniversitesi’ne tahsis edilen arazinin yürürlükteki Nazım Planlarında orman alanı vasfını koruduğu, hangi nedenle olursa olsun yapılaşmaya
açılma yönünde görüş verilmesinin mümkün olmadığını bildirir ve Belediye’nin “koruma amaçlı bir Nazım Planı Çalışması” yaparak üniversitenin yer
ve konumunun yeniden belirlemesini ister. (9 Aralık 1993)
Üniversite arazisinin kaderi, gene kritik bir noktada düğümlenmiş gibidir...
Mütevelli Heyeti Başkanı Rahmi M. Koç, Süleyman Demirel’den destek ister... Suna Kıraç, İnan Kıraç, Hüseyin Öztürk ve Tamer Şahinbaş, konu üzerinde yoğun danışma toplantıları yaparlar...
Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden’le mesele görüşülür ve
fikirleri alınır... Yargı üst kademelerindeki kanaatin, “...Bakanlar Kurulu’nun
26.4.1992 günlü, 92/2938 sayılı tahsis kararı, söz konusu arazinin Üniversite’ye verilmesinin kesin, uyulması zorunlu hukuksal dayanağıdır. 2547 sayılı yasanın Ek 18. maddesi açıktır ve tahsisin kesinliğini ortaya koymaktadır. Yasa ve Bakanlar Kurulu kararı birbirini tümleyerek üniversiteye olanak
veren en sağlıklı dayanaktır. Bu karardan sonra arazi üzerinde herhangi bir
tartışma süremez; üst iradeye, aşağıdan karşıtlık gelemez. Bakanlık Kurulu
kararını geçersiz kılacak biçimde hiçbir savsaklama söz konusu olamaz…”
şeklinde olduğu anlaşılınca umutlar tazelenir, güven duygusu yükselir.

“TEM Otoyolu’nun kuzeyinin imara açılmayacağı” gerekçesiyle Koç Üniversitesi’ne izin verilmeyen Rumelifeneri Bölgesi’nin civarındaki yerleşimlerin genel görünümü
(1994). Alttaki fotoğrafın sol üstündeki işaretli “S” şekilli küçük alan, Koç Üniversitesi için telap edilen yerdir.
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Büyük Zirve Yıldız Sarayı’nda yapılan ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Prof. Doğan Kuban,
Prof. Ayla Ödekan, Prof. Erol Türkgenç, Oktay Ekinci, Füsün Ersoy, Yıldız
Toker, Rahmi M. Koç, Tamer Şahinbaş ile raportör Lâlefer Uygun’un katıldığı toplantıdan önce Rahmi M. Koç, Fikri Sağlar, Doğan Kuban ve Tamer
Şahinbaş helikopterle üniversite alanı üzerinde dolaşırlar. (28 Ocak 1994)
Toplantıda Oktay Ekinci tüm bölgenin Nazım İmar Planı’na ‘üniversite alanı’ olarak girmesi gerektiğini, aksine hareket edilemeyeceğini belirtir. Prof.
Doğan Kuban, “bu doğa şartlarında üniversite kurulmasına izin vermeyeceklerini” tekrarlar. Prof. Ayla Ödekan, doğanın ve doğal hayatın korunması gerektiğini, bu yörenin kuşlar açısından önemli olduğunu anlatır.
Galatasaray Üniversitesi projesini gayretle desteklemekte olan Bakan Fikri
Sağlar ise, “üniversite yapımına hiç kimsenin karşı olmadığını, düğümün
aşılması için İstanbul Belediyesi yetkilileri ile görüşeceğini” söylemektedir.
Şubat’ın ilk haftasında M.E.Bakanı Nevzat Ayaz, Koç Üniversitesi’nin Rumelifeneri kampüs alanı imar planlarının onaylanmasını, gerekçeli bir yazıyla
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’ndan talep eder. Mart’ın ilk haftasında ise,
Orman Fakültesi yetkilileri “Koç Üniversitesi’nin kurulacağı alandaki karaçamların 22 yaşında ve 3. sınıf kalitede olduğunu, binaların oturacağı alandan bu ağaçların kesilerek çıkarılmasında herhangi bir sakınca olmadığını, sanayi odunu kalıtesindeki bu ağaçların kağıt sanayii ve diğer yerlerde
değerlendirileceğini” belirten bir rapor verirler.
Bu olumlu görüşlere rağmen, Mart sonunda, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, “Koç Üniversitesi ile
ilgili plan değişikliğinin Bakanlıkça incelenerek uygun bulunmadığı”nı
bildirir.

95

96

97

102

103

uzlaşı: Tüm çabalara rağmen, Koruma Kurulu ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki
Ağaçsız ve Boş yazışmaların daha da yoğunlaşması dışında bir gelişme olmamaktadır. İşte
Bir Alan o günlerde, “arazi konusunda küçük bir taviz verilirse, meselenin daha kolay çözülebileceği” şeklinde bir görüş gündeme gelir...
Tamer Şahinbaş: Sonradan, “Bize tahsisli olan arazinin içindeki boş
ve ağaçsız alanı kullanalım; boşuna zaman kaybetmeyelim” fikri
doğdu ve benimsendi. Hüseyin Öztürk’e bu fikri veren, sanırım
Prof. Mete Tapan idi...
Baştan beri herkesi heyecanlandıran ‘ilk yer’den vazgeçmek, üzücüdür. Ancak, daha fazla zaman kaybetmenin ne anlamı, ne imkânı vardır. Üstelik,
yeni yer olarak önerilen ağaçsız ve boş alan, Boğaziçi İmar Yasası’nın dışında kaldığı için mevzuat açısından da avantaj sağlamaktadır.
‘İlk ve en uygun yer’den vazgeçmenin üzüntüsü bir yana, Mimari Projenin
de şimdi ‘yeni yer’e göre, yani neredeyse “yeni baştan” yapılması söz konusudur. Bu değişiklikleri görüşmek üzere Tamer Şahinbaş Boston’a gider.
Mimar Mozhan Khadem, o sıralarda Payette Associates’den ayrılıp kendi firması olan Boston Design Collaborative (BDC)’i açmıştır. Şahinbaş onunla yeni ofisinde buluşarak durumu anlatır.
Rahmi M. Koç: Proje değişikliği 700.000 dolar’a maloldu bize... Sonra
oraya da karşı çıktılar. Bu karşı çıkanların esas prensibi üniversiteyi
bize yaptırmamaktı. İşte bu, bizi büsbütün daha gayretle yaptırmaya sevketti. Fakat arazide çıkan o kadar pürüzden sonra bir kısım arkadaşlarımız dediler ki, “artık vazgeçelim burada ısrar etmekten, gidelim başka
yer bulalım...”
Mimari Proje değişiklikleri üzerindeki çalışmalar sürmektedir ki, İstanbul’dan bir acil mesaj gelir: Arazi konusunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir görüşme talebi vardır... Khadem’le yapılan ön-çalışma biter
bitmez Şahinbaş, Ankara’ya gider. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Güven
Erkaya, üniversitenin kurulacağı alanın hemen altında bir askerî tesis olduğunu belirterek, tesisin bitişiğinde bulunan bölgenin iadesini ister. Proje
açısından hiçbir sakıncası olmadığı için talep yerine getirilir ve yaklaşık
200 dönümlük arazi parçasının iade edildiği, Bakanlığa bildirilir. Mimarî
projede değişiklik çalışmaları sürerken, arazi konusunda bir pürüz daha
aşılmıştır...

Önceki sayfa: Koç Üniversitesi arazisinin teslim alındığı ve inşaat sürecinin yarılandığı tarihlerde çekilmiş fotoğraflar.

Tamer Şahinbaş: Daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı olan ve bilahare
Koç Üniversitesi Mütevelli Heyetinde birlikte çalışmaktan çok büyük onur
duyduğumuz Emekli Oramiral Güven Erkaya Paşa’yı rahmetle anıyorum; Mütevelli Heyeti’nde bize çok önemli katkıları oldu...
Büyükşehir Belediyesi cihetinde ise, ‘ağaçsız ve boş alan’ seçeneğinin
gündeme gelmesiyle ‘ormanın gerçekten korunacağı’ kanaati yükselmiş ve
Üniversite’ye izin verme eğilimi doğar gibi olmuştur; ama ne fayda!.. Bu kez
de Yerel Seçimler gündeme gelir... Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkan adaylığında, Refah Partisi Belediye kapılarına dayanmıştır ve kendi ifadelerine
göre, “İstanbul’un fethi yakın”dır...
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Karadeniz kıyısı yakınındaki bölgede bir maden ocağı işletmesinin orman alanında yarattığı tahribat.
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Koç Üniversitesi’ne Ön İzin verilen arazide, daha önce bir şahsa verilmiş Kömür ve Kil Ocağı İşletme Ruhsatı’nın sınırlarını gösteren Maden Ruhsat Alanı Haritası.
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üniversite Yerel Seçim sonrasına geçmeden önce; Rumelifeneri serüvenindeki sayısız
kuruculuğundan traji-komik epizodlardan biri olan “maden ruhsatı” sürecinden söz etmek
Kömür Ocağı gerekir...
İşletmeciliği’ne…
Geçici İstinye Kampüsü için çalışmaların yoğunlaştığı 1993 baharında,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi Başkanlığı’ndan Koç
Üniversitesi Rektörlüğü’ne bir yazı gelir. Yazıda “Koç Üniversitesi’ne ön izin
verilen alanda Bakanlık tarafından daha önce verilmiş bir Kömür ve Kil
Ocağı İşletme Ruhsatı bulunduğu ve bu nedenle burada üniversite yapılamayacağı” bildirilmektedir.
Maden Dairesi yetkilileri, Maden Yasası’nın bir ‘özel yasa’ olduğu ve ‘özel
hükümler’ getirdiği, maden sahasında milli ekonomiye bir katkı söz konusu
ise, “toprağın altındaki maden mi önemlidir, toprağın üstünde yapılacak
üniversite mi önemlidir” sorusunun öncelikle tartışılması gerektiği fikrindedirler...
Suna Kıraç: Arazinin içinde maden ruhsatı bulunan bir alan olması Belediye’nin İmar Planı yapmasını engelliyordu. İmar Planı tasdik edilmedikçe de ön izin, kesin izin’e dönüşemiyordu. Bakanlık dosyayı bekletiyor, biz de elimiz kolumuz bağlı, hiç bir şey yapamıyorduk...
Tartışma konusu alan, üniversiteye tahsis edilen arazinin içinde “âdeta minik bir leke” kadardır ve yapılan inceleme sonunda burada “ekonomik değeri olan bir maden bulunmadığı” anlaşılır.
Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı Kadastro ve Mülkiyet Dairesi’nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderdiği yazıda da zaten, “Koç Üniversitesi’ne ön izin verilen alan içindeki ruhsatın sahibinin Tarım Orman
Köyişleri Bakanlığı’ndan izin almadığı ve sahada bir hakkı bulunmadığı;
dolayısıyla Üniversite İmar Planının onaylanmasında bir sakınca görülmediği” belirtilmektedir.
Bu yazışmalar sonuç vermez. Zaman hızla geçmekte, imar konusunda başka hiçbir süreç işleyememektedir.
Suna Kıraç: Maden Dairesi ile görüşme yaptık ve bu Maden Arama Ruhsatı’nın devralınması gerektiğini öğrendik...
Ruhsat, Türkiye’nin ilk madencilerinden Sabri Akın adına verilmiştir. Kendisine bir ziyaret yapılarak, üniversite projesi anlatılır. Vehbi Koç ile yaşıt
olan Sabri Akın, böyle bir misyona severek katılacağını ifade eder. Maden
ruhsatının devir işlemi Ankara’da, maden dairesinde yapılır ve Koç Grubu’na bağlı Demir Export Madencilik Şirketi ruhsatın yeni sahibi olur; tabii
ki ciddi bir bedeli de ödemek koşuluyla... Ve hemen ardından, Demir Export Maden Şirketi, “arazide üniversite yapılmasına muvafakat ettiğini” Bakanlığa bildirir. Maden ruhsatı meselesi sonunda tatlıya bağlanmıştır; ama
projenin bu yüzden uğradığı zaman kaybı, tam ‘1 yıl’dır...

Tamer Şahinbaş: Şunu hemen aktarmam lazım. Şimdi, maden şirketiniz
bu ruhsatın sahibi... Gelse, maden aramak için bütün ağaçları kesse,
kimsenin söyleyeceği birşey yok... Usulsüz yolsuz iş yapmaya alışkın
olsaydık, böyle yapabilirdik. Oysa, bizi engelleyenlere karşı bunu bir koz
olarak dahi kullanmadık, asla... Belki de asıl hata, maden arama alanlarının ormanlar için yarattığı riskin hiç anlatılmamış, ‘meşruiyet’ için
bunun hiç değerlendirilmemiş olması...
Yavuz Alangoya: Burası tuhaf bir ülkedir; yasalara bağlı olmanıza, hukuka aykırı birşey yapmamak hususunda fevkalade titiz davranmanıza
önem verilmez; pek çok insan -bazı yetkililer de dahil-, sizin bu hassasiyetinizi takdir etmek bir yana, daha da fazla zorluk çıkartırlar. Öte
yandan, yasalara alenen karşı çıkanlar ise görmezden gelinir, hatta baş
tacı edilir...

Çifte Standart Maden ruhsatı meselesi, aslında bir başka acı gerçeğin farkedilmesine vesile
Belirtileri mi? olur: Sayısız kömür-kil-maden ocakları yüzünden, orman ve tarım alanları
yıllardır bilinçsizce tahrip edilmekte ve buna hiç kimse tepki göstermemektedir...
Yavuz Alangoya: Ormanın bir bölümü, maden arama dolayısıyla perişan edilmiş durumdaydı. O naiv orman koruma zihniyetiyle kendini
görevli bilenler, bunlar için dava açmazlar nedense...
Toplam 193 hektar’lık üniversite arazisi için nice fırtınalar koparken, sadece
İstanbul’un kuzeyinde, maden arama-işletme ruhsatı verilen ve bu suretle
üzerinde her tür tasarrufa –ağaç kesmek dahil– imkân tanınan arazilerin genişliği, en az 25 bin hektar dolayındadır.
Tamer Şahinbaş: Boğaz’ın Karadeniz çıkışının iki yanında, Şile’ye kadar,
düşük kaliteli kömür çıkartılan alanlar üzerinde helikopterle gezerseniz, yörenin nasıl tahrip edildiğini, yaratılan durumun ne kadar vahim
olduğunu, açılmış çukurların yağmurlarla dolup nasıl gölcükler halinde
sıralandığını görebilirsiniz. İçler acısı bir manzaradır... Çok üzücüdür
ki Orman mühendisleri veya profesörleri bu 25 bin hektar alanın peşine
düşemez de; ülkeye eğitim hizmeti vereyim, ormanı koruyayım, gecekonduya mani olayım diyerek 25 hektar’da inşaat izni almış olan bir üniversite ile uğraşırlar... Maalesef bazen bilim çevreleri de büyük yanılgılara
düşebiliyor. Günün birinde, bu üniversitenin başarısı görülünce bunları
sormak gerekecek. Türkiye’de hiç birşey sorgulanmazsa, böyle zorluklarla
baş etmek zorunda kalıyorsunuz. Bizden sonra, böyle projelere girenler
çok daha rahat yürüyecek...
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İstanbul’un
Yeniden
Fethedildiği
Günler
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Prof. Sözen ve ekibinden sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde artık
sadece yeni bir yönetim kadrosu değil, farklı bir dünya görüşü de vardır. 28
Mart 1994 Yerel Seçimini Refah Partisi’nin adayı Recep Tayyip Erdoğan kazanmıştır; Sarıyer Belediyesi’nin yeni yöneticileri de gene aynı partidendir.
Bu günlerde, Üniversite İcra Komitesi önemli bir karar alır: Arazi değişikliği
yüzünden kullanılamayan ilk Mimarî Proje için yapılmış harcamalar bir
anlamda ‘boşa gitmiş’ olduğundan, aynı problemin bir kez daha yaşanmaması için “arazi izinleri kesinleşene kadar yeni projenin ertelenmesi”
görüşü benimsenir ve durum Mimar Mozhan Khadem’e bildirilir.
Tamer Şahinbaş: O günkü koşullarda doğru bir karardı bu; fakat sonradan çok büyük sıkıntısını çektik. Üniversitenin taşınacağı ağaçsız yerin
projesini o dönemde tamamlamış olsaydık, çok zaman kazanacak ve
yapım aşamasındaki sıkıntıların pek çoğunu çekmeyecek idik...

bir “iyi niyet” ifadesi; Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti, seçimleri takiben uygun bir süre bekleSiyah’ı Gri, Gri’yi dikten sonra, Büyükşehir Belediye Başkan’ı Recep Tayyip Erdoğan’dan ranBeyaz Görmek devu alır. Rahmi M. Koç ve Tamer Şahinbaş’ın gittikleri bu ilk buluşma daha
ziyade “kutlama ve temenni” niteliğindedir. Ama Başkan Erdoğan üniversite
ve arazi konusunu bizzat açınca, son durum kendisine anlatılır.
Tamer Şahinbaş: Recep Tayyip Bey aynen şöyle söyledi, bugün gibi hatırlıyorum: “Genel Başkanımızın talimatı var; bir, eğitim kurumlarına; iki,
sağlık kurumlarına; üç, askerî kuruluşlara; dört, ibadethanelere; elimizden gelen her yardımı yaparız. Siz bir hayır işi yapıyor, bir üniversite
kuruyorsunuz. Size yardım ederiz; konu siyah ise bunu gri görürüz, gri
ise bunu beyaz görürüz”...
Recep Tayyip Erdoğan aynı görüşmede, “bir an önce Sarıyer Belediyesi ile
görüşülerek 1/1000 ölçekli planların hazırlatılıp, hemen Büyükşehir’e gönderilmesini” de tavsiye eder ve böylece vakit kazanılacağını belirtir...

20 Haziran 1995, Vehbi Koç, Suna Kıraç, Can Kıraç, Rodney Wagner ve Prof. Martin Meyerson Koç Üniversitesi Danışma Kurulu toplantısında.
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İşler Yolunda... İlk görüşme ‘umutlu son’la bitmiştir. Çekilen sıkıntıların artık geride kaldığı
mı acaba? kanaatiyle, hemen Sarıyer Belediyesi ile temas kurulur.
Tamer Şahinbaş: Kendilerine zaten Ana Kent’ten, hatta Ankara’dan,
-parti içinde biliyorsunuz onlar gayet sistematik çalışırlar- bilgi akışı
sağlanmış ki, Sarıyer bizi hazır karşıladı...
Sarıyer Belediye yetkilileri, imar planlarının hemen getirilmesini, bunları tasdik edeceklerini ve hatta ruhsat vereceklerini söylerler. Gerçekten
de sonraki bir yıl boyunca arazi işi inanılmaz bir hıza kavuşacak, revize
edilmiş imar planları verilecek, Sarıyer Belediyesi 1/1000 ve 1/5000 ölçekli
planları tasdik edip Büyükşehir Belediyesi’ne gönderecek, hatta Koç Üniversitesi’ne “bahçe duvarı ruhsatı” bile verilecektir. Başlangıçta bu kadar
olumlu ve kolaylaştırıcı davranan Sarıyer Belediyesi’nin, kendi verdiği bu
ruhsat için daha sonra “iptal davası” açacağı, o günlerde hiç kimsenin aklına gelmemiştir...
Büyükşehir Belediyesi cihetindeki olumsuz tavırlar, 1994 Mayıs’ında
başlar. Yeni kadroların göreve gelmesinden bir süre sonra ‘askı’ya çıkarılan
1/50000 ölçekli İstanbul Nazım İmar Planı’nda, Koç Üniversitesi’ne ayrılan
arazi yer almamaktadır...
Bu konuyla ilgili yazışmalar yıl sonuna kadar sürer:
-M.E.Bakanı Nevzat Ayaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na
bir yazı göndererek; “160 hektarlık arazinin 49 yıl süreyle ve Bakanlar
Kurulu kararıyla Koç Üniversitesi’ne tahsis edildiğini, 1/50000 ölçekli
plan Belediye Meclisi’nden geçmesine rağmen düzenlemenin Nazım
Planı’na alınmadığını” belirtir ve “askıda bulunan İstanbul Büyükşehir
Nazım Planına, 160 hektarlık kampüs arazisinin ‘Koç Üniversitesi Kampüs
Alanı’ olarak işlenmesi ve yasal itirazın göz önüne alınmasını” talep eder.
-Koç Üniversitesi’ne 8 ay süreyle verilen Ön İznin 1 yıl daha uzatılması için
M.E.Bakanlığı, T.O.Köyişleri Bakanlığı’na yazı gönderir...
-Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, yeni yerle ilgili plan değişikliğini, “3194
sayılı İmar Kanunu ile çeliştiği; Boğaziçi Etkilenme ve Gerigörünüm Bölgesi
Nazım İmar Planı karar ve hükümlerini bozucu olduğu; Boğaziçi Kanunu
ile çeliştiği ve Boğaziçi Alanı için olumsuz emsal teşkil edici nitelikte bulunduğu” gerekçeleriyle geri çevirir...
– Orman Genel Müdürlüğü, arazi için verilmiş Ön İzni, 2 Ağustos 1994’ten
itibaren 4 ay müddetle uzatır...
– M.E.Bakanlığı, 2 Aralık’ta bitecek olan Ön İznin 6 ay süreyle uzatılmasını
T.O.Köyişleri Bakanlığı’ndan ister...
– M.E.Bakanlık Müsteşarlığı, Sarıyer Belediye Başkanlığı’ndan, Koç Üniversitesi’ne
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tahsis edilen alanın 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılarak Kesin İzin için Bakanlığa bilgi verilmesini talep eder.. eder... eder...
Yazışmalar sürer... sürer... sürer...
1994 yılının son gününün son saatlerinde Koç Üniversitesi’ne ulaşan son
yazı, “ön iznin son kez olmak üzere 6 ay daha uzatılmasına ve Koç Üniversitesi’nden ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Raporu istenmesine” ilişkindir...

Yeni Bürokrasi 1995 yılının yazışma trafiği, 5 Ocak’ta, T.O.Köyişleri Bakanlığı’ndan M.E.BaSezonu Başlarken... kanlığı’na, oradan da Koç Üniversitesi’ne gönderilen bu resmî yazıyla açılır.
Yazıda, Koç Üniversitesi’ne verilen 6 aylık Ön İzin ek süresinin, ÇED belgesi
almak ve eksikleri tamamlamak üzere son kez verildiği belirtilmektedir.
Hemen İstanbul Teknik Üniversitesi’ne başvurulur, Koç Üniversitesi’nin
misyonu, vizyonu, yapılacak binaların niteliği ve projenin çevreye çok duyarlı olduğu anlatılarak, bir “Çevresel Etki Değerlendirme Raporu” hazırlanması talep edilir. Teknik Üniversite akademisyenlerinden oluşan bir kurulun ÇED raporu için giriştiği yoğun çalışma, iki ay’dan fazla sürecektir...
Bu arada Büyükşehir Belediye’sinden gelen bir yazıda, tahsis konusu olan
arazinin, 1/50000 ölçekli Nazım Planı’nda ‘Koç Üniversitesi’ olarak gösterilmesinin uygun görülmediği belirtilmiştir. (1 Şubat 1995)
95 Şubat’ında TBMM’de yeniden hareketli günler yaşanır ve Tansu Çiller –
Hikmet Çetin hükümeti kurulur.
Yeni Hükümet: Tansu Çiller-Hikmet Çetin, 18.2.1995-5.10.1995
O günlerde Vehbi Koç, CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’e yazdığı mektupta, üniversite binaları ile ilgili planlara Sarıyer Belediye Meclisi’nde CHP
mensuplarının muhalefet ettiğini belirterek, Çetin’in desteğini isteyecektir.
T.O.Köyişleri Bakanlığı ise, “sonradan ortaya çıkan” bir yorumla ve Koç
Üniversitesi’nin paralı bir eğitim kurumu olduğu gerekçesiyle yeni bir koşul getirmekte; “kesin izin fon bedeli, ağaçlandırma bedeli ve senelik arazi kirası” istemektedir. Buna itiraz edilir, çünkü daha önce gene Orman
Bakanlığı yetkilileri, kamu yararı olduğu için tahsisin bedelsiz olacağını
ifade etmişlerdir. Gerçekten, bu üniversite bir iktisadi işletme değildir ve kâr
amacı yoktur. Nitekim, Maliye Bakanlığı da “bedel alınmaması gerektiği”
yolunda bir yazı göndermiştir. Şubat sonunda Ankara’da Milli Emlak Genel
Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan toplantıda “Koç Üniversitesi’nden bedel
alınmaması” görüşü benimsenir.
95 Mart’ına sevinçli bir haberle girilir; Koç Üniversitesi’ne tahsis edilen
Mavromoloz Ormanı’ndaki sahaya ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar

Planı, Sarıyer Belediye Meclisi tarafından tasdik edilmiştir.
Hemen ardından, M.E.Bakanlığı 49 yıl süreyle izin verilen alanın 39 hektar’lık kısmının ‘Yüksek Eğitim Tesisleri ve Kampüs Alanı’, 33.3 hektar’lık
kısmının ise ‘Kampüs Genişleme Alanı’ olarak, Sarıyer Belediye Meclisi Kararıyla onaylandığını belirtir ve daha önce verilen Ön İznin bedelsiz olarak Kesin İzin’e dönüştürülmesini T.O.Köyişleri Bakanlığı’ndan ister.
Aynı günlerde T.O.Köyişleri Bakanlığı tarafından M.E.Bakanlığı’na gönderilen yazıda, “Pendik ilçesi, Orhanlı Köyü, Bıyıklı Devlet Ormanı mevkiinde
966.800 m2’lik ormanlık sahada kurulacak olan Sabancı Üniversitesi için
de, 8 ay süreyle Ön İzin verildiği” belirtilecektir.
T.O.Köyişleri Bakanlığı’nca yapılan değerlendirme Mart ortasında sonuçlanır ve Ağaç Röleve Planı, ÇED Raporu, 1/1000 ölçekli plan eksiklerinin inşaattan önce giderilmesi kaydıyla, “büyük bir kısmı Boğaziçi Yasasına tâbi
160 ha’lık alanın, 72.3 ha’lık bölümüne üniversite kurulmasında kamu yararı
olduğu” gerekçesiyle ve Bakan Hasan Ekici imzalı ‘Olur’ ile, ‘Kesin İzin’
verilir. Bir hafta sonra da, geri kalan 87.7 ha’lık sahanın sportif amaçlı park
ve arboretum, yani ‘ağaç müzesi’ olarak kullanılması için, gene Bakan’ın
imzasıyla Kesin İzin gelir. (14 Mart 1995)
Sarıyer Belediyesi de “üniversiteye tahsisli olan orman alanının öngörünümünde kalan cins tashihi yapılmış binalar üniversite tarafından mevcut haliyle kullanılacağı için imar planı yapılmasına gerek olmadığını”
M.E.Bakanlığı’na bildirince, işler kolaylaşır. 24 Mart’ta imzalanan protokolle
M.E.Bakanlığı arazinin kullanma hakkını “bir üniversite tesis etmek üzere
bedelsiz olarak ve arazinin Orman Bakanlığı’nca fiilen tesliminden itibaren 49 yıl süreyle” Koç Üniversitesi’ne devreder. M.E.Bakanı Nevzat Ayaz,
kampüs alanı olarak belirlenen 33,3 ha’lık arazinin de üniversiteye tahsisini
ve kesin izin verilmesini T.O.Köyişleri Bakanlığı’ndan ayrıca talep etmiştir.
Yer tesliminin geçerlik kazanması için mevzuat açısından eksik kalan tek
işlem, ÇED Raporu’nun onaylanmasıdır...

114

115

Yeni bir ÇED Raporu için, yine İTÜ’ne başvurulur ve raporun yeniden ele
alınması istenir. Çevre Bakanlığı’nda üç ayrı zamanda yapılan toplantılar ve
yoğun çalışmalarla birlikte, yaklaşık beş ay sonra ortaya çok daha geniş
kapsamlı bir ÇED Raporu çıkacaktır.
Son değerlendirme ve karar için, konuyla ilgilenen tüm birimlerden;
T.O.Köyişleri Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir ve Sarıyer Belediyeleri, İSKİ ve İTÜ’den çok
sayıda kişinin katıldığı, geniş kapsamlı ve kalabalık bir toplantı yapılır. Ankara’da.
Toplantıda gerçekten de, akla gelebilecek -ve hatta gelemeyecek- her konu
tartışılmaktadır. Ormanın orta yerindeki ağaçsız alanda yapılacak olan inşaat esnasında çıkabilecek seslerin işçileri rahatsız etmemesi için kulaklarına
gürültü tıkacı konması talepleri bile toplantının gündemindedir...

Çıt Çıt 1994’ün son günü devreye girmiş olan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)
Çed’ene Raporu’nun, Koç Üniversitesi İcra Komitesi tarafından Ocak ayında İstanbul
Teknik Üniversitesi’nden talep edildiği hatırlardadır.
Tamer Şahinbaş: ÇED mevzuatı birden 1995 senesinde ‘küt’ diye başımıza düştü... Orman Bakanlığı bize izin verirken bu tür talepler yoktu.
Sonradan dendi ki, “ÇED mevzuatının gerektirdiği onaylar olmadan,
kesin izin vermemiz mümkün değildir; bu eksiğinizi tamamlayın”...
İTÜ’de, Prof. Derin Orhon başkanlığındaki akademik komisyon, Mart sonuna kadar süren yoğun ve ayrıntılı bir çalışmayla, Koç Üniversitesi arazisine
ilişkin ÇED Raporunu tamamlar. Rapor, Vali Muavini’nin başkanlığındaki
mahallî bir ÇED Komisyonu tarafından incelenip kabul edilir.
ÇED’in gerekleri de yerine getirilmiş ve artık ikinci Mimari Tasarım’ın yapılmasına engel kalmamıştır. Bir süredir durdurulmuş olan tasarım çalışmalarının tekrar başlatılmasına karar verilir; ilgili Yetki Belgesi, Mozhan Khadem
ve Tamer Şahinbaş tarafından imzalanır.
Ne var ki, ÇED Raporunun kabulünden kısa bir süre sonra, bu kez Çevre
Bakanlığı devreye girer. Bakanlık, Koç Üniversitesi’nin “hassas bir bölgede”
kurulması hasebiyle “daha kapsamlı bir ÇED Raporuna ihtiyaç olduğu ve
bunun Bakanlık gözetiminde yapılması gerektiği” görüşündedir.
Aslında, kimi yetkililerin bu tereddütlü davranışlarının altında, bilgisizlikten ziyade “organizasyon sürekliliğinin yokluğu” yatmaktadır belki de...

1994, Koç Üniversitesi’ne Rumelifeneri’nde tahsis edilen ağaçsız bölge.

Tamer Şahinbaş: Raporu tanzim eden, İTÜ’den Derin Orhon Hoca; son
toplantılardan birinde artık feveran etti... Dedi ki; “Ben Teknik Üniversite’nin bir profesörüyüm, bu konuları çok yakinen bilen, çalışan, ve bu
rapora tüm arkadaşlarımla büyük emek koymuş bir insanım. Kuzeyden
gelen kuşlar buraya konar mı konmaz mı gibi mütalâalarla bizim vaktimizi harcamaya hakkınız yok!”...
Tabii ki, ÇED çalışmaları sırasında Koç Üniversitesi ilgililerinin bilmediği ve öğrenmekte yarar gördüğü bazı hususlar da gündeme gelmiş ve
böylece daha etkili, daha ayrıntılı tedbirler alınması sağlanmıştır. Örneğin, Rumelifeneri Kampüs’ündeki biyolojik arıtma, tamamen geri
dönüşümlü, arıttığı suyla yeniden sulama yapılan bir tesistir ve bugün Türkiye’de en iyi çalışan arıtmalardan biri olarak gösterilmektedir.
Sonunda, ÇED Raporu kabul edilmiş ve durum T.O.Köyişleri Bakanlığı’na bildirilerek Kesin İzin konusu ‘sahiden kesin’ hale getirilmiştir. Ama
netice olarak, ‘bir yıl’a yakın zaman daha, böylece geçip gitmiş olur...
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Yeşil’in Belediyelerdeki olumsuz tavrın henüz kemikleşmediği günlerde Büyükşehir
Farklı Tonları Belediyesi Başkanıyla bir toplantı daha yapılır. Bu kez Suna Kıraç ve İnan
Kıraç’ın da katıldıkları görüşmede Başkan Erdoğan, yine umut verici vaatlerde bulunacaktır.
Tamer Şahinbaş: Dedi ki; “...aslında biz şehrin TEM otoyolunun kuzeyine
doğru gelişmesini arzu etmiyoruz. Seçimlerden önce söz verdik, 1/50000
ölçekli İstanbul Metropolitan Planını tamamlayacağız, orada üniversite
yeri olduğunu da koyarız, İmar Planlarına...”
Başkan Erdoğan’ın “Metropolitan Planı’na üniversiteler bölgesi olarak konulacağını” söylediği yer, Koç Üniversitesi’ne arazi aranırken zaman zaman
devreye giren “Pendik-Kurtköy” bölgesidir. Ne var ki, söz konusu bölge,
küçük parsellere parçalanmış olan çok-hisseli mülkiyet dağılımı nedeniyle,
bu tür projeler için uygun değildir. Hatta, doğa etkinlikleri ve su sporları
için üniversitelerce ortaklaşa kullanılacağı söylenen ve “Pendik Göleti” diye
adlandırılan yer, gecekondular tarafından çoktan işgal edilmiştir bile...
Bölgenin İstanbul Metropolitan Nazım Plan’da üniversite bölgesi olarak tanımlanması ‘masa başında ve harita üzerinde’ uygun görünse de, yerinde
inceleme yapıldığı takdirde isabetsiz olduğu kolayca görülebilecektir.
Her ne ise; Başkan Erdoğan, Mütevelli Heyet üyelerini memnun edecek
şeyler söylemiştir ya...
Ne var ki, her iki görüşmede yapılan vaadler, sonraki aylar ve yıllar zarfında
Refah Partisi denetimindeki Büyükşehir ve Sarıyer Belediyeleri tarafından
yerine getirilmeyecek; TEM otoyolunun kuzeyinde çok sayıda yerleşime
izin verilmesine rağmen, Koç Üniversitesi’ne verilen ruhsatın iptali için dava
bile açılacaktır.
Tamer Şahinbaş: Ve çok enteresandır; Boğaz’ın öbür yakasında, Beykoz’da, ormanın tam içinde, ruhsatı olmayan ama Beykoz Belediyesi’nce
göz yumulan büyük bir inşaat sürmekteydi. Gazetelerde çok çıktı, Cübbeli Ahmet Efendi isimli bir kişinin ön ayak olduğu, çok büyük bir ‘külliye’
inşaatıdır... Bir dönem, karşı tarafta bu yapılırken bize niye farklı tutum
sergileniyor diye, çok müracaatlar yaptık...
Hatta, Beykoz’daki orman-içi yapılaşmanın görüntülenmesi için inşaat mahalline bir fotoğrafçı gönderilirse de; kendisine inşaata girme izni verilmediği gibi, resim çekmesini engellemek için kaba kuvvete bile başvurulur.
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İyi Komşuluk 95 yaz’ı, Koç Üniversitesi ile Kuzey Deniz Saha Komutanlığı arasında, olumİlişkileri’de Var... lu sonuçlar veren bir yazışma ve görüşme sürecine sahne olur. Hazineye ait

Varlıklarını Koruma Kurulu, T.O.Köyişleri Bakanlığı’nın Koç Üniversitesi
için M.E.Bakanlığı’na izin verdiği yer de dahil olmak üzere, Beykoz ve Sarıyer sınırları içindeki bölgenin tamamını SİT Alanı ilan etmiştir...

ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kullanımında bulunan dar bölgenin, Koç
Üniversitesi’nce sualtı ve deniz bilimleri ile ilgili eğitim çalışmaları yapılmak
ve sefer halinde Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına sunulmak üzere 49 yıl
süre ile bedelsiz olarak üniversitenin kullanımına bırakılması söz konusudur. Milli Savunma Bakanlığı’nın “uygundur” yazısı, Maliye Bakanlığı’na
gider.

Bu arada, Çiller-Baykal hükümeti daha üçüncü ayını dolduramadan çekilir
ve görevi Mesut Yılmaz-Tansu Çiller hükümeti devralır.
Yeni Hükümet: Mesut Yılmaz-Tansu Çiller, 24.12.1995–28.6.1996
Yeni hükümette Koç Üniversitesi’ni yakından ilgilendiren bir yapı değişikliği vardır; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı yerine, “Orman Bakanlığı” ile “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı” olarak iki ayrı teşkilat kurulmuştur.
Artık iki ayrı Bakanlık olması, yeni dönemde Koç Üniversitesi arazisiyle
ilgili yazışmaların da ikiye katlanacağının müjdecisi midir?..

Bu arada bir de büyük üzüntü yaşanır. Hukukî sürecin tamamlanması için
baştan beri büyük gayretler gösteren, VKV İdare Heyeti Üyesi Prof. Kemal
Oğuzman, 30 Haziran’da vefat etmiştir...

Sarıyer’de Olumlu Çeşitli ölçeklerdeki planların hızla onaylanmasının, hatta bazılarına gerek
Gelişmeler... bile görülmemesinin ardından, Temmuz’un son günü, Sarıyer Belediye Başkanlığı tarafından Koç Üniversitesi’ne Bahçe Duvarı İzin Belgesi verilir.
Gerçi, doğal ortamın böyle bir duvarla bölünmesi söz konusu değildir ama,
‘bir yeşil ışık’ niteliği taşıdığı için bu belge sevinçle karşılanır.
Kesin izin verilen toplam 192 ha.’lık saha, M.E.Bakanlığı’na 13 Eylül’de teslim edilir. Orman Genel Müdürlüğü, Koç Üniversitesi kampüs planının tetkik edilerek, yapılaşmaya başlanmadan korunacak alanların belirlenmesi ve
ağaçların korunması veya yer değiştirmesinin ÇED raporuna uygun olması
koşuluyla, kesin izin sahasının boşaltılıp teslime hazır hale getirilmesinde
sakınca olmadığını bildirmiştir. “Boşaltma çalışmaları” bizzat Orman Bölge Müdürlüğü’nce yapılır. (5 Ekim 1995)
M.E.Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, Bakanlar Kurulu kararıyla 49 yıllığına Koç Üniversitesi’ne tahsis edilen arazinin, 1/50000
ölçekli imar planlarında “üniversite alanı” olarak tanımlanması gerektiğini bildirir. (19 Ekim 1995) Ekim’in son iyi haberi ise, Devlet Planlama
Teşkilatı’ndan Yatırım Teşviki alındığına dairdir. Doğrusu, 1995’in yaz ve
güz ayları çok olumlu gelişmelerle geçmiştir.
Ve bir şey daha... Ekim sonunda, TBMM bir kez daha hareketlenecek, güvenoyu alamayan 15 günlük Tansu Çiller hükümetinin ardından, Tansu Çiller
– Deniz Baykal hükümeti kurulup, ancak yıl sonuna kadar dayanacaktır...
Yeni Hükümet: Tansu Çiller-Deniz Baykal, 31.10.1995-24.12.1995

kara kış ‘Mükemmeliyet Merkezi’ne giden yolda çok önemli adımların atıldığı ve
gelmeden, sonuca yaklaşma hissinin güçlendiği 1995 sonbaharı, Kasım ayı ortasınKara Haberler da gelen haberle ‘ayaz’a dönüşür. İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat

bu araziyi
Sit Alanı
Yapsak da mı
Saklasak...

Koç Üniversitesi’nin kuruluş macerasının 11 yıl sürmesindeki ‘teknik’ nedenlerden biri de, sık değişen Yasal Mevzuat dolayısıyla daha önce yapılmış ve kabul edilmiş işlemlerin geçersiz sayılması, değişen hükümlerden
birinin diğerini hükümsüz kılması, ya da her işlemin farklı biçimde ve
yeniden yapılma mecburiyeti doğmasıdır.
“Maden İşletmeciliği Mevzuatı” nedeniyle bir yıl; ÇED mevzuatı nedeniyle
bir yıl daha; bu şekilde geçip gitmiştir. Şimdi de, beş yıllık bir çabadan sonra Kesin İzni alınmış bir arazinin, bu beş yıl içinde hiç gündeme gelmemiş
olmasına rağmen birdenbire SİT alanı olması ve bu nedenle tüm faaliyetin
bir kez daha durdurulması söz konusudur.
Tamer Şahinbaş: Kesin izinler verildiğinde SİT diye bir kavram yoktu.
Birden ilan edildi. Bu, Refah Partisi’nin iktidarda olduğu dönemin
son günlerine, seçim öncesine denk gelen bir zamandır. Birden elimiz
kolumuz bağlandı. Çünkü SİT bölgesinde hiç birşey yapmanız mümkün
değil. Çivi bile çakamazsınız, o kadar ağır koşuları var...
1996’nın ilk resmî talep yazısı, Ocak ayı ortalarında, M.E.Bakanlığı’ndan
yola çıkar. Bakanlık, “SİT alanı ilan edilen mücavir alanların ‘Doğal SİT’ sayılması nedeniyle, III No’luKoruma Kurulu’nun belirleyeceği koruma koşulları çerçevesinde Koç Üniversitesi’ne inşaat izni verilmesini” istemektedir.
190 hektar’lık alanın sadece 25 hektar’ında bina yapılacağı, bu 25 hektar’ın
da ağaçsız bir alan olduğu Kurul’a bildirilip, tespit yapılması istenir. İstanbul
Orman Bölge Müdürlüğü’nün hazırladığı “açık alanın konturlarını” gösteren
haritaların III No’luKültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na gitmesi
ve Kurul’un o haritalarla araziye gelerek inceleme yapması için, yeni bir
bekleme dönemine girilir...

1995, Beykoz orman bölgesi. Cübbeli Ahmet Efendi Külliyesi inşaatı.
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Belirsizlik 1996 yılı, yeşil’in ve kara’nın çeşitli tonlarından oluşan puslu ortamda, kaOrtamında rarlı bir yürüyüşe sahne olacaktır.
Hedefe Doğru
Kampüs inşaatı için kesin izin verilmiş olan arazide Birinci, İkinci ve Üçüncü derece SİT alanları iç içe, yanyanadır. Binalar sadece “Üçüncü derece”lik
alanda yer alacaktır, tamam... Peki ya, yangın emniyet yol ve şeritleri; yangın kule, kulübe ve yolları; genel güvenlik ve yangın ilk müdahale ekiplerinin bina ve tesisleri? Belli ki mesele, akılcı ve uygulanabilir bir çözüme
muhtaçtır...
96 Şubat’ı, kuruluş aşamasındaki Galatasaray Üniversitesi’nin de benzer
süreçler yaşadığı bir dönemdir ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar, SİT alan dereceleri saptanırken her iki üniversitenin “geçiş dönemi yapılanma koşullarının” gözönünde bulundurulacağını vaadeder. Orman Bakanlığı, arazi
güvenliği ve çevre koruması ile ilgili yapıların Birinci ve İkinci derece SİT
alanı içerisinde yer almasında zaruret olduğunu ve kısıtlamaların “bu yapılar itibariyle kaldırılması gerektiğini” III No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu’na bir yazı ile bildirirken; Kültür Bakanlığı da, YÖK Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, “SİT alanı derecelerinin tesbitinde Koç Üniversitesi’yle ilgili hususların gözönüne alınmasının Koruma Kurulu’ndan
istendiğini” belirtmiştir.
İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, “...Üniversite alanının orman alanlarını koruyacak bir biçimde yeniden belirlenmesine yönelik kararın yerine getirildiğine; 1/50000 Nazım Plan ilkesi ile
uyum konusunda Büyükşehir Belediyesi görüşünün alınması gerektiğine; Koç
Üniversitesi İmar Planı hakkında İmar Bakanlığı’ndan çalışmanın hangi
aşamada olduğu konusunda bilgi alınmasına; ÇED raporunun doğal SİT
kararları da dikkate alınarak revize edilmesi gerektiğine; doğal SİT kademelendirmesine ilişkin çalışmaların Kurula sunulmasından sonra Kurul
üyelerinin yerinde incelemesine” karar verir...
Tamer Şahinbaş: Kurul üyeleri araziye gelip bizzat gördüler. Dediler ki,
“Bu açık alana üniversite yapmaya mani bir hal yok. Ama önce siz, üniversitenin bu alana sığacağını gösterin...”
25 hektarlık alan içinde binaların nasıl yerleşeceğini gösteren paftalar hazırlanır ve Kurul’a götürülür. Koruma Kurulu, ayrı ayrı tesbitler yaparak,
üniversite binalarının yapılacağı araziyi “üçüncü derece SİT alanı”, onun
dışında Koç Üniversitesi’ne tahsisli olan ve olmayan tüm alanları da “birinci derece SİT alanı” olarak belirler.
Tamer Şahinbaş: O dönemde III No’luKoruma Kurulu’nda, değerli hocaların yanı sıra Oktay Ekinci Bey de var. Oktay Ekinci Bey, Nurettin
Sözen döneminde belediyeyle kurul arasında yapılan yazışmaları ve
kararları da kaleme almış olan kişi... Sonradan bize verilen müsaadelerin altında da gene onun imzası var. Fakat izin verilmesinden

bir sene sonra, Oktay Bey, kendi imzaladığı bu izinlerin iptali için,
Danıştay’a Mimarlar Odası ile birlikte şahsen dava açacak...
İşte bu noktada, 1991’deki ABD seyahatinden kalan bir izlenimi; yani
“Swarthmore Üniversitesi’nin SİT alanı ilan edilen bahçesini” hatırlamamamak mümkün değildir. Oralarda bir üniversitenin kampüs arazisi ‘Doğal SİT Alanı’ sayılarak böylece hem doğa korunur, hem Üniversite
onurlandırılır iken; Rumelifeneri’nde tam aksine, SİT alanı kavramı, üniversitenin ‘kurulmaması için’ kullanılmaktadır. Bu, ya ilginç bir tesadüftür, ya
da aradaki “zihniyet farkı”na tipik bir örnek...
Her ne ise; İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu gerekli izni verecektir. Hatta bir de, orman içinde “parça-taşlı yol yapma
izni” verilir; ama Üniversite cephesi asılsız ithamlardan öylesine bıkmıştır
ki, bu yol izni hiç kullanılmaz...
Yaşanan olumsuzluklar önemli değildir artık; SİT konusu da çözülmüştür
sonunda. Tabii, yine aylar harcanarak...
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Resmi Bina mı, Bürokrat-mevzuat ikilisinin birbirine düğümlenip hareketsiz kaldığı en ‘ilDeğil mi?.. ginç’ olaylardan biri de, kuşkusuz, Bayındırlık Bakanı Adnan Keskin’in 12
Şubat’ta Başbakanlığa gönderdiği yazı ile başlayanıdır... Bakanlık, “kamu
tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesinin 3194 sayılı İmar Kanununa göre resmî bina sayılıp sayılamayacağı konusunda Danıştay’dan
istişarî görüş” istemektedir.
Galatasaray Üniversitesi Rektörü ve Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldızhan Yayla, konuya hemen açıklama getirerek “vakıf üniversitelerinin 2547 sayılı kanun ve Anayasa Mahkemesi içtihadı gereği ‘resmî bina ve tesis’ olarak kabul edilmeleri gerektiğini belirtir.
Gene de, Bayındırlık Bakanlığı’nın görüş istemesi üzerine Danıştay Birinci
Dairesi 6 Mart’ta toplanır. Koç Üniversitesi adına katılan hukukçuların tüm
açıklamalarına ve Başkan Feridun Taşkın’ın muhalefetine rağmen, “Koç
Üniversitesi’nin resmî bina sayılamayacağı” görüşüne varılır...
Birinci Daire’nin gerekçesi, karardan daha şaşırtıcıdır; Kamu Tüzel Kişiliği’ne sahip olan Koç Üniversitesi’nin yapıları ‘resmî bina’ sayılmamaktadır;
çünkü bunun için, “üniversitenin katma bütçeli bir kuruluş olması”; yani,
yapım masraflarını Devlet’in ödemiş olması gerekmektedir. Oysa Koç Üniversitesi’ni Vehbi Koç Vakfı finanse etmiştir!..
Aslında bu tür yaklaşımlar, biraz da, 1960-70 döneminde kontrolsuz ve plansız bir şekilde yaşanıp olumsuz izlenimlerle biten ‘Özel Yüksek Okullar furyası’ndan kalma bir kuşkuculuk’tan kaynaklanmaktadır. Gerçi daha sonra,
Yükseköğretim Kanunu konuyu düzenlemiş ve hatta bir vakıf tesisi olan
Bilkent Üniversitesi de kurulmuştur ama, zihinler henüz yeterince netleşmiş
değildir. Bir kesim hâlâ, yükseköğretimin sadece “devletin işi” olduğunu
savunmakta; bir başka kesim ise “devletin gücünün bu işe yetmediğini”
söyleyip çözüm olarak vakıf üniversitelerini göstermektedir. Bu tartışmanın
nedeni aslında belki de, “kamu” ve “özel” kavramlarını, ‘ya siyah-ya beyaz’
mantığının katı sınırlarıyla ayırma alışkanlığıdır...

Kamu Kurumu Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın zirvedeki isimleri dahil tüm hukukçular,
Olmak ya da kamu tüzel kişiliğinin “kamu kurumu sayılmak” için hem ‘gerekli’, ve
Olmamak… hem de ‘yeterli’ olduğu kanaatinde olmuşlardır. Dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, “Vakıf Üniversiteleri yasasına kamu
tüzel kişiliği ifadesini koyma gereği vardır; vakıf üniversiteleri, devlet üniversitelerinin sahip olduğu imkânlara ve hukukî statüye ancak böylece
kavuşabilir” demişken; ve hem Vakıf Üniversiteleri ile ilgili mevzuata, hem
3785 sayılı Koç Üniversitesi Kuruluş Kanunu’na “kamu tüzel kişiliğini haiz”
ifadesi konmuşken; hâlâ bu tartışmaların sürüyor olması gariptir. Anlaşılan,
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Mevzuat’ı çoğu zaman bir engelleme aracı gibi kullanan Bürokrasi, bazen
de onu “görmezden veya anlamazdan” gelmeyi tercih etmektedir.
Yasa maddelerindeki net ifadelere rağmen uygulamada farklı yorumlar geçerli olmuşsa, bunun izahını, Hukuk’tan ziyade, ‘Siyaset’te aramak uygun
olur. Söz gelimi, Koç Üniversitesi için Bayındırlık Bakanlığı’nca re’sen yapılmış İmar Planlarının, Erbakan-Çiller koalisyon döneminde Bayındırlık
Bakanı Cevat Ayhan tarafından iptal edilmesi olayındaki gibi...
Tamer Şahinbaş: Hemen Ankara’ya gittik; Bakan Bey’e, “bunun bir kâr
müessesesi olmadığını, kamu tüzel kişiliğini haiz bir üniversite olduğunu” anlattık. Yeterli olmadı. Bize, “ormanda yapılmasının iptale sebep ittihaz edildiği” gibi beyanlarda bulundu. Bunun üzerine yerimden kalktım ve duvarda asılı, İstanbul’un uzaydan çekilmiş fotoğrafına giderek,
ağaçsız olduğu için orada bile beyaz görünen noktayı işaret ettim; “Ağaç
bulunmadığı bu resimde bile görülüyor, Sayın Bakan” dedim. Bakan, bu
konunun kendilerini aşmış olduğunu söyleyerek, “ısrar etmeyin; başka
yerde yapın, yardımcı olalım” mealinde nasihatlarda bulundu...
Kamu tüzel kişisi olma-olmama tartışması, Koç Üniversitesi’nin yaklaşık 11
yıl süren kuruluş süreci boyunca, hemen her aşamada ortaya çıkacaktır.
Çünkü kamu tüzel kişiliğini haiz olmak; kurumun adının ‘Üniversite’ olmasından, rektör arabasının plaka rengine kadar, pek çok kamusal imkândan
yararlanmak demektir. Yani, bir ‘etiket’ olmanın çok ötesinde anlamlar taşımakta; öğretim üyelerinin çalışma koşullarından, mezunların yurt içi ve
yurt dışı statülerine kadar, pek çok sonuç içermektedir.
Tamer Şahinbaş: Ve bugün bile hâlâ, bunu tüm devlet kademelerinde
izah ediyoruz. Bir devlet üniversitesinden hiçbir farkımız olmadığını,
bir kamu tüzel kişisi olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz...
Ülkenin gençlerine, yani ‘kamu’nun ta kendisine, dünya standartlarında
eğitim verme iddiasıyla kurulan ve birkaç yıllık akademik yaşamına rağmen başarısını şimdiden kanıtlamış olan bir üniversitenin, kâh “kamu kurumudur”, kâh “kamu kurumu değildir” yorumlarıyla belirsizliğe mahkûm
edilmesinin nedeni, aynı devlet teşkilatındaki farklı mercilerin tutarlı
ve ortak bir anlayıştan yoksun olmasıdır. Durum, “Yaşar Ne Yaşar Ne
Yaşamaz” adlı mizah klasiğindeki ironiyi çağrıştırır neredeyse... Tek farkla;
bu kez ‘mağdur’ bir öykü kahramanı değil, ülkenin en nitelikli üniversitelerinden biridir...
Rahmi M. Koç: Üç ayrı ‘yaptırmama tavrı’ var burada: İlki, “Koç’a
yaptırmama” tavrı; ikincisi, bir ‘yabancı’ eğitim müessesesi yaptırmama tavrı; üçüncüsü de ‘o bölgede’ yaptırmama... Bunun üçünü de
sezdik; fakat tabii ki ısrar ettik, dayandık, ve çok sıkıntı
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çektik. Düşünün; 175 milyon dolar’lık yatırım yapıyorsunuz ve her kademede engelleniyorsunuz. Sırf bir işi yaptırmamak için uğraşan insanlar
var; çok enteresan bir halet-i ruhiyedir bu, bizim memlekette...
Nitekim, tüm bu açıklamalara ve Yasalardaki net ifadelere rağmen, Koç Üniversitesi’ne Kamu Tüzel Kişisi olmanın avantajları kullandırılmak bir yana;
süresi önce 49 sonra 50 yıla uzatılan arazi izni için normal bedelin iki kat
fazlası kira alınacak; üstelik bu kira bedelinin KDV istisnası olması gerekirken, inşaat süresi boyunca 22 milyon dolar KDV ödetilecektir...
Tamer Şahinbaş: Vehbi Koç Vakfı İdare Heyeti, herşeye rağmen bu
işin yapılması kararındaydı. Çünkü, herkes çok iyi biliyordu ki bu
kurumun nitelikleri yüksek olacaktır; ismi ne olursa olsun, Türkiye’deki en iyi eğitimlerden birini verecektir, buraya en iyi öğrenciler
gelecektir, en iyi öğretim üyeleri bulunacaktır ve bu misyon başarıyla
tamamlanacaktır...

Koç Üniversitesi Hazır, ‘kamusal-özel’ ayrımı üzerinde durmuşken, bu noktada Koç ÜniverTopluma Aittir! sitesi’nin ‘aidiyet’inden söz etmekte yarar var.
Bir kere; arazinin mülkiyeti Devlet’e aittir, ve hukuktaki “arz’a tâbi” olma ilkesi gereği, arazi üzerindeki yapılar da gene Devlet’indir. Kaldı ki, yasa, Koç
Üniversitesi’nin faaliyetini sürdürememesi halinde tüm tesisin “bir Devlet
Üniversitesine” devredileceğini açıkça belirtmektedir. Öte yandan, Kanun
Koyucu da, bu üniversitenin bir “kamu tüzel kişisi” olduğunu, bizzat ve
defalarca vurgulamıştır.
Koç Üniversitesi, tabiidir ki, Vehbi Koç Vakfı’nın önderliğinde Koç Ailesinin
ve Koç Topluluğu Şirketlerinin katkıları ile gerçekleşmiştir. Ancak, Vehbi
Koç Vakfı’na maddi destek veren kuruluşların önemli bir kısmı, halka açık
şirketlerdir; onbin’lerce hissedarları vardır. Vakfa yapılan bağışlarda, bütün
bu hissedarların mütevazı katkıları da bulunmaktadır. Projelerin gerçekleşmesinde Türk halkının da payı olduğu duygusunu paylaşan Vehbi Koç Vakfı yöneticileri açısından, bu tesisler neticede ‘topluma ait’tir. Bu anlayışın
doğal sonucu ise, bu tür kurumların başarısı için toplum bireylerinin de her
fırsatta maddi manevi destek verme bilincine ulaşabilmesi olacaktır...
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Ve...
Anlamsız tartışmalar süre-durup,
üniversitenin yoluna yapay engeller döşenirken...
25 Şubat 1996’da...
Bütün bu olumsuzlukları,
traji-komik mütalâa, münakaşa ve yazışmaları,
hepsini... ama hepsini...
bir anda önemsiz kılan...
çok üzücü bir haber gelir:
Vehbi Koç, Antalya’da vefat etmiştir...
Tamer Şahinbaş: İyi ki İstinye Kampüsü’nü yapmışız... Çünkü o açılış
olmasaydı, Vehbi Bey’i kaybettiğimiz zaman çok daha fazla üzülecektik. İyi ki üniversiteyi açtık, Vehbi Bey o ilk dersi verdi... Yoksa
gerçekten, hepimizin içinde bu büyük bir ukde olacaktı.
Seha Tiniç: Arazi konusu onu çok üzüyordu. Hatta “Paramızla bizi
rezil ediyorlar...” diyordu. Bu ona çok tuhaf geliyordu; fakat tabii,
Türkiye’yi çok iyi tanıyan bir insan olduğu için, bu zorlukların aşılacağını da ümit ediyordu. Fakat yine de üzülüyordu; çok üzülüyordu...
Semahat Arsel: Vehbi Bey vefat etmeden iki hafta evvel ziyaretine
gittim. Yine o kadar bunalmıştı ki bu bürokratik engellerden... Anlattı, ben de kendisinin bu kadar çok üzülmesine üzüldüm ve dedim ki,
“Baba, bırakın bu üniversite işini. Üniversite, İstinye’de kalsın. Başka
bir şekilde bu yatırımı yapalım, Rumelifeneri’ne gitmeyelim”... Bana
dedi ki, -ve bu bana bir vasiyet oldu; hiç unutmayacağım, hem vasiyet, hem de bir yol gösterme oldu;- dedi ki, “Ben ölürüm, sen ölürsün,
o çengeli takanlar ölür... Fakat bu üniversite Türkiye’de kalır ve yaşar...”
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az duyulmuş
BİR TEMEL HİKAYESİ...
Koç Üniversitesi tesislerinin ‘resmî bina’ sayılıp sayılamayacağı konusunda yine yoğun bir yazışma ve toplantı trafiği sürmekte; Adalet Bakanı
Müsteşarı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Danıştay Birinci Daire Başkanı,
Bayındırlık Bakanı ve Başbakan ve diğer yetkili merciler ile ayrı ayrı görüşmeler yapılmaktadır.
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– Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nden Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilen ve “Koç Üniversitesi tarafından talep edilen inşaat ruhsatının acele
olarak verilmesini” isteyen yazının tarihi ise, 30 Mayıs’tır...
Ve ertesi gün, Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nün temeli atılacaktır.

Aynı dönemde, Rumelifeneri’ndeki arazi Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilecek ve temel atılmasıyla ilgili bürokratik işlemler, Mart başından
Mayıs sonuna kadar ‘şevk ve heyecanla’ sürecektir.
Tahsis’ten temel’e giden bürokrasi basamakları geriye dönük bir tarama ile özetlendiğinde;
– Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler 1/50000 ölçekli planı
imzalar.
– Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’ndan Koç Üniversitesi’ne gönderilen yazıda, “1/50000 ölçekli İstanbul Metropolitan Alan Alt Bölge Nazım Planı’nda değişiklik yapılarak Koç Üniversitesi alanına dönüştürülmesinin re’sen onandığı” bildirilir.
– Bir ara, o meşhur Maden Ruhsatı’nın “SİT alanında olması nedeniyle iptali” gündeme gelirse de, alınan ‘geçici durdurma kararı’ ile bu önlenir...
– İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu,
“Üçüncü Derece SİT alanında yer alan Koç Üniversitesi sahasının koruma
ilkeleri açısından uygun olduğuna ve yürürlükteki mevzuata göre uygulama yapılabileceğine” karar verir; ardından, Koç Üniversitesi Vaziyet Planını gösteren haritayı onaylar...
– Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler 1/5000 ve 1/1000 ölçekli
planların re’sen tasdikine ‘olur’ verir.
– Sarıyer Belediyesi’ne ruhsat müracaatı yapılır...
– Büyükşehir Belediye Başkanlığı, temel atma törenine 1 hafta kala Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne bir yazı göndererek, “Sarıyer Belediye
Meclisi’nin kabul ettiği 1/1000 ölçekli planların üst ölçekli planlara aykırı
olduğunu, yapı ruhsatiyesi olmadığını ve yasal işlemlerin gerçekleştirilmediğini” belirtir.
– Milli Eğitim Bakanlığı, Sarıyer Belediyesi’nden “Koç Üniversitesi inşaat
ruhsat işlemlerinin ivedilikle tamamlanmasını” talep eder...
– Bayındırlık ve İskân Bakanı Keçeciler, “tören hazırlıklarının yapılabilmesi için gerekli şartların tesisini ve inşaat ruhsatının verilmesini”
Recep Tayyip Erdoğan’dan ister...

31 Mayıs 1996, Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü Temel Atma Töreni.
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temelsiz binalar 31 Mayıs 1996 sabahı, kampüs arazisinde hummalı bir faaliyet vardır. Soülkesinde, ğuk bir gündür; Koç Ailesi ile VKV ve Koç camiası mensupları ‘tam kadBinasız Bir Temel ro’ oradadırlar... Çok sayıda davetli beklenmektedir; otomobillere park yeri
bulmaktan konukların ağırlanmasına varıncaya ‘tıkır tıkır işleyen bir düzen’
kurmak için herkes seferberdir... Törene katılanlar için üstü kapalı oturma
yerleri kurulmuştur; ve iyi ki kurulmuştur, çünkü yağmur çiselemektedir...
Koç Ailesinin itikadı gereği, yine, önce kurban kesilir.
Mütevelli Heyeti Başkanı Rahmi M. Koç, yaptığı konuşmada “çifte mutluluk
yaşadıklarını” söyler; çünkü o gün Koç Topluluğu’nun da 70’inci yıldönümüdür. “Bakanlar Kurulu’nun arazi tahsis etmesinden ancak dört yıl
sonra temel atılabildiğini” hatırlatan Rahmi M. Koç, “bundan sonra bir aksama olmazsa, 1999’da öğretim yılına burada girmeyi düşünüyoruz” der ve
Koç Üniversitesi’ne yardımcı olan herkese teşekkür eder...
Rektör Seha Tiniç ise, “üç yıldan kısa bir zamanda Üniversite’nin ulaştığı
başarıyla gurur duyduklarını” belirtir ve çok daha ileri bir noktaya gelinebilmesi mümkün iken, karşılaşılan anlamsız güçlüklerin bunu engellediğini
belirtir.
Cumhurbaşkanı Demirel ve Başbakan Yılmaz da olumlu ve umut veren konuşmalar yaparlar. Konuşmalarda hep aynı hususun altı çizilmektedir; “Koç
Üniversitesi bir Mükemmeliyet Merkezi olmaktadır...”
Tamer Şahinbaş: Tabii ki esas kutlamayı, misafirler gittikten sonra,
orada çalışan kişilerle birlikte yaptık... Öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz, mühendis ve mimarlarımızın büyük bir bölümü... Henüz kesin
projeler gelmediği için, “neresinden, nasıl başlayacağız” diye çırpınan bir insan grubu, kendi aramızda heyecanlı bir kutlama daha
yaptık...
Bu büyük coşkuya rağmen hissedilen burukluğun, iki nedeni vardır...
İlki, Vehbi Koç’un yokluğu... İkincisi, hemen herkesin paylaştığı bir “belirsizlik” duygusu; puslu havada iyice artan o hafif ve sürekli sancı...
Havadaki pusun nedeni, çiseleyen yağmur değil, “yarın nasıl bir engelle
karşılaşacağız?” sorusudur...

7 Temmuz 1998, Suna Kıraç, Rahmi M. Koç ve Sevgi Gönül’ün Rumelifeneri şantiyesini ziyaretleri.
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kamu’lar... oy’lar... 96 Haziran’ı, -toplumun büyük kesimi için ‘sürpriz’ sayılan- bir gelişmeyle
Ve Kamuoyu ... bitmiş; Necmettin Erbakan – Tansu Çiller hükümeti kurulmuş, eski YÖK

Rahmi M. Koç: Bizim memleket enteresan, herkes herşeye karşı
çıkıyor. Halbuki biz orayı almamış olsak, madenciler gelip oraların
altını üstüne getirecek ve kömür arayacaklardı. Biz almasaydık
orayı gecekondular saracaktı. Bugün yeşil kalan yerlere bakınız, üç
sektörde toplanıyor; bir tanesi askeriye, bir tanesi elçilikler ve bir
tanesi de üniversite ve mektepler. Mezarlıkları saymıyorum tabii,
dilim varmıyor onları saymaya...

Başkanı Prof. Mehmet Sağlam Milli Eğitim Bakanı, Cevat Ayhan Bayındırlık
Bakanı, Halit Dağlı Orman Bakanı olmuştur...
Yeni Hükümet: Necmettin Erbakan-Tansu Çiller, 29.6.1996–18.6.1997
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tavrına, giderek keskinleşen bir ‘olmazlık’ hâkimdir. Üstelik bu tavır artık görüşme ve yazışma çerçevesini aşmakta; Refah Partisi’ne yakın medya organları tarafından abartılı yorumlar da
eklenerek karşı-kamuoyu oluşturma gayretlerine girilmekte; Koç Üniversitesi ile ilgili olumsuz tutum neredeyse bir kampanyaya dönüşmektedir.
Tamer Şahinbaş: Recep Tayyip Bey’e atfen gelen bir takım beyanlar bizi
hedef göstermeye başladı ve konunun giderek politize olmasına yol açtı.
Mesele, Refah Partisi- Koç Üniversitesi, hatta Koç Grubu mücadelesine
dönüştü..
Başlangıçtaki iyi niyet gösterilerinin ‘lafta’ kalacağı ve Belediyeler cephesinde Koç Üniversitesi aleyhinde bir tavır sergileneceği sezgisini doğrulayan
olaylar giderek artar. Bunların ilginç bir örneği, ‘bazı’ medya organları tarafından ‘Koç Plaza’ konusunda verilen ‘flash haber’le yaşanacaktır:

dikkat
üniversite bahane!
Ormanda
Ticaret Merkezi
Kuracaklar!...

“Orman talan ediliyor”, “ormanda katliam” gibi manşetleri uzun süredir
kullanan kimi yayın organları, sonunda ‘bomba gibi’ bir haber bulur
ve bunu keyifle ‘patlatır’lar: Koç Üniversitesi projesi, aslında sadece
bir ‘kılıf’, bir ‘makyaj’dır. Asıl amaç, ormanın kalbine bir “iş merkezi”
saplamaktır!..
Yavuz Alangoya: Mimarî Projede, Amerika’daki geleneğe uyarak kampüs’teki açık alanlara isimler verilmiş... “Koç Meydanı” anlamındaki
“Koç Plaza” da bunlardan biri... Şimdi mâlum, ticari gökdelenler “plaza”
diye anılıyor ya... Projedeki Koç Plaza ibaresi görülünce, Belediye’den
haber yayılmış hemen; “Koç bir iş merkezi kuracak, eğitimle ilgisi yok,
ormanı ticari amaçla işgal edecekler” diye...
Suna Kıraç, Başbakan Necmettin Erbakan’a bir mektup yazarak, “İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin Koç Üniversitesi aleyhine bir dava açtığını ve
Üniversite Yerleşim Alanına karşı çıktığını, medya aracılığıyla asılsız iddialar yayılmakta olduğunu ve kendisini savunmak durumunda kalan Koç Üniversitesi’nin de, kendi bilgi ve belgelerini kamuoyuna sunacağını” bildirir.

Koç Üniversitesi’ne destek veren görüşler de vardır tabii, ama yeterince
duyulup anlaşıldıkları kuşkuludur. TEMA Vakfı tarafından kamuoyuna yapılan duyuruda ormanların ülke için taşıdığı önemden bahsedilerek;
– Koç Üniversitesi Arazisi konusunda görüş belirlemek için titiz bir soruşturma yapıldığı;
– İnşaat yerinin “Boğaz Öngörünüm ve Etkilenme Sahası” dışında ve mücavir alanda olduğu;
– Ormanın korunması için Koç Üniversitesi tarafından üç kontrol karakolu
ve iki bölgede itfaiye tesisi planlandığı;
– İnşaat nedeniyle bölgede izinsiz ağaç kesildiğine dair hiçbir makam tarafından herhangi bir kanıt gösterilmediği; azami 60 cm. boyundaki 822
fidanın, masrafı Koç Üniversitesi’nce karşılanarak Orman Bölge yetkilileri
tarafından başka yere nakledildiği;
– Üniversite’nin M.E.Bakanlığı’na bağlı, YÖK denetiminde ve kazanç gayesi
gütmeyen bir öğretim kuruluşu olduğu;
anlatılır.
Bildirinin sonraki bölümünde ise;
– “...üniversite arazisinin bulunduğu bölgede son 15 yıldır yaygın gecekondulaşma ve yoğun site inşaatları nedeniyle ormanın yok edildiği;
– arazinin yakınında 6 katlı apartmanlar yapılmakta olduğu ve aynı durumun Beykoz ormanlarında daha yaygın olarak sürdüğü;
– bölgede, sadece kömür ocakları tarafından yok edilen orman sahasının
25.000 hektar -250 kilometre kare- dolayında olduğu ve Yerel Yönetimlerin
bu konuda ‘üzüntü ve aciz’ ifadelerinden başka tepki vermediği...” belirtilmektedir.
TEMA bildirisi, “her türlü kurum, kuruluş ve altyapı inşaat ve faaliyetlerinin yeşil alanlara zarar vermeyecek şekilde planlanıp uygulanması gerektiği ve başta TBMM olmak üzere tüm kamu ve yerel
yönetimlerin ciddi tedbir ve uygulamalara girişmesinin zaruret haline geldiği” uyarısı ile bitmektedir. TEMA Vakfı Başkanı Hayrettin Karaca,
birkaç ay sonra da, “Orada Ağaç Kesilmedi” başlıklı bir yazı yazarak kamuoyuna yine bilgi verecektir.

1997 yazı Rumelifeneri Kampüs İnşaatı, Yurtlar Bölgesi.
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Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü de, “Koç Üniversitesi’ne karşı yürütülen
kampanyayı kınayan ve çalışmaların devam etmesini destekleyen” bir yazı
göndermiştir.
Aleyhteki kampanyalar karşısında toplumu bilgilendirmek için gösterilen
çabalar yoğunlaşmakla birlikte, “olmazlık” cephesinin ittifakları çok daha
güçlüdür.
Yavuz Alangoya: Nâmütenahî siteler inşa ediliyordu orman içlerinde...
Bütün bunları yapmış olanlar, bir yandan da Koç Üniversitesi için
“bu okulda papaz yetiştirecekler” gibi söylentiler çıkarıyorlardı.
Orman Bakanlığı’nın “Koç Üniversitesi’ne tahsis edilen arazideki ağaçlarla
ilgili çalışmalarda herhangi bir yasal hata bulunmadığını” belirttiği günlerde; Oktay Ekinci ‘Koç Üniversitesi ve Koruma Kurulu’ başlıklı bir makale
yazarak; Orman Fakültesi Ormancılık Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.
Ertuğrul Acun ise Koç Üniversitesi kampüs alanında bir basın toplantısı yaparak; “ormanın tahrip edilmesine” karşı çıkmaktadırlar.
Prof. Acun’un muhalefeti yeni değildir. Çok daha önce, başka vesilelerle de
Koç Üniversitesi’ne karşı yoğun şekilde olumsuz tutum sergilemiş, İTÜ’deki
bir sivil toplum girişim toplantısında da gene ‘ormanda üniversite olmasına’ karşı çıkmıştır.
Tamer Şahinbaş: O toplantıda dedim ki, “Bunu 6831 sayılı Orman Yasası’na göre bize izin veren bir Bakanlığın onayıyla yapıyoruz. Ya bu
yasayı değiştirin, ya bizi engellemekten vazgeçin.”. Fevkalâde sarsıldı,
Acun... Ama herhalde bunun neticesi, senelerce süren bir uğraşın içine girdi; hatta Refah hükümetinin son dönemlerinde, “Ormanın Kara
Kitabı” diye, İstanbul Anakent Belediyesi’nin finanse ettiği bir kitap
yazdı...
Oysa o eski ve ‘naiv’ korumacı zihniyetin ormanlara hiçbir fayda sağlamadığı çoktan anlaşılmış olup; ormanların “istifade edilirken geliştirilecek ve
korunacak yerler olduğu” görüşü yaygınlaşmaktadır. Kaldı ki, Koç Üniversitesi, kendi arazisini bir Tabiat Müzesi’ne (arboretum) dönüştürmek ve ayrıca
çevredeki tüm orman alanını da korumak istediğini, sürekli ifade etmiştir.

Ve Mimarlar Odası ve Oktay Ekinci tarafından Başbakanlık, Orman ve BayınDanıştay Kararı… dırlık Bakanlıkları ile Sarıyer Belediyesi’ne karşı Koç Üniversitesi arazisi nedeniyle açılan dava, Danıştay Altıncı ve Sekizinci Daireleri’nce Ekim ayında
ele alınmış ve Koç Üniversitesi’nin “müdahil sıfatıyla katılma” talebi kabul
edilmiştir; daha sonra YÖK de bu davada ‘müdahil’ olacaktır.

Üstte: 1998, Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüs İnşaatı.
Altta: 7 Temmuz 1998, Koç Üniversitesi Danışma Kurulu’nun Rumelifeneri Kampüsü’ndeki ilk toplantısı. (Soldan) Sevgi Gönül, Rahmi M. Koç, Viktor Halberstadt, Frank
Rhodes, Semahat Arsel, Şükrü Özen, Seha Tiniç, Ferhat Seçilir.
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Dava, 2 Mayıs 1997’ye kadar sürer ve Danıştay’ın Koç Üniversitesi lehinde verdiği kararla sonuçlanır. Davacılara ait “yürütmeyi durdurma talebi”nin
reddi hükme bağlanırken, yalnızca Sarıyer Belediyesi’nce verilmiş Bahçe
Duvarı Ruhsatı iptal edilmektedir.
Danıştay’daki bu dava, ‘imar konularıyla’ ilgili Altıncı Daire ve ‘orman konularıyla’ ilgili Sekizinci Daire’nin oluşturdukları Ortak Kurul tarafından
görülmüştür. Dava boyunca tüm belge ve bilgiler ortaya konmuş, keşifler
yapılmış, ve bu arazide bir üniversite kurulmasında kamu yararı olduğu
kararına “ittifakla” varılmıştır.
Yavuz Alangoya: Bu karar, bir ‘bayrak’tır benim kanaatime göre... Bütün yönleriyle incelediler meseleyi; bilirkişiler gönderdiler, mahallinde
keşif yaptılar... Ve sonuçta, üniversitenin, bu ormanın korunmasında
önemli bir unsur olacağı fikrine varıldı...
Danıştay’ın kararı, Koç Üniversitesi için hukukî zorlukların artık bittiği izlenimini uyandırır ve inşaat hazırlıklarına hız verilir. Gerçi karar, davacılar
tarafından temyiz edilmiş ve Dava Daireleri Genel Kurulu’na gönderilmiştir;
ama Danıştay’ın iki ihtisas dairesince müştereken ve oybirliğiyle verilmiş
olan kararın, Daireler Genel Kurulu tarafından bozulması mümkün görülmemektedir. Nitekim, Dava Daireleri Genel Kurulu, “yürütmenin durdurulması talebini” de reddetmiştir...
Danıştay’daki davanın sürdüğü yaklaşık 14 ay içinde yaşanan diğer gelişmeler özetlenirse;
– ÇED Raporu’nun yürütücülüğünü yapan Prof. Derin Orhon, rapor aleyhindeki eleştirilere çok sert bir yanıt vermiş...
– Koç Üniversitesi İmar Planları, Bayındırlık Bakanı Cevat Ayhan tarafından
re’sen iptal edilmiş...
– Giderek sertleşen ortamın hissettirdiği kötü ihtimaller hesaba katılarak,
bir yandan da Alaçatı (İzmir), Belek (Antalya), Yalova, Şile ve Hadımköy
yörelerinde alternatif kampüs arazisi arayışları başlamış...
– Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeleri hakkında, “Orman Kanunu’na
muhalefet ettikleri” iddiasıyla Prof. Ertuğrul Acun tarafından suç duyurusu yapılmış; Sarıyer Sulh Ceza Mahkemesi Mütevelli Heyet üyeleri için
“takipsizlik kararı” vermiş; Prof. Acun takipsizlik kararına itiraz etmiş;
İstanbul Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce yaptırılan bilirkişi incelemesi
sonunda ağaç kesimi olmadığı anlaşılarak Acun’un talebi gene reddedilmiş
ve takipsizlik kararı onaylanmıştır. Mahkeme’nin ‘bilirkişi’ olarak tayin
ettiği Prof. Ünal Asan, bölgenin amenajman planlarını yapmış olan ve üniversitenin kurulduğu alanın ‘boş ve ağaçsız’ olduğunu en yakından bilen
bir uzmandır.

Yavuz Alangoya: Bilirkişi gitti ve inceleme yaptı; yine bir uzman,
Orman Mühendisi; böyle bir kesimin sözkonusu olmadığını belirtti
ve bunun üzerine Ağır Ceza Mahkemesi yapılan itirazı reddetti. Yargı
yolunda da ibraz edilebilecek tek belge budur. Ve bu belge bizim Danıştay dosyalarımıza da intikal etmiştir...
Aslında bu suç duyurusu, Koç Üniversitesi için ‘hayırlı’ olmuştur; çünkü
Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu vesileyle verdiği karar, arazide ağaç kesilmediğine dair bizzat “Yargı” tarafından verilmiş bir resmî belge, bir ‘kesin
kanıt’ niteliğindedir.
Adli Yargı ağaç kesilmediği hükmüne varmış ve bunu belgelemiş olsa bile,
‘ön-yargı’ hâlâ hükmünü sürdürmekte; Koç Üniversitesi aleyhinde kamuoyu
oluşturma gayretlerinin dozu ve çerçevesi iyice büyüyerek tüm Koç Grubu’nu etkiler duruma gelmektedir...
Bazı zorluklar yaşanacağı kanısı baştan beri vardır elbette; ama bu kasıtlı ve
pervasız hücumlar, tüm tahminlerin üstündedir. Koç Grubu’nda, üniversite
meselesi nedeniyle grubun hem iş, hem de prestij anlamında zarar görmeye
başladığı konuşulmaktadır.
Tamer Şahinbaş: 97 Haziran’ında, Refah-DYP koalisyonu sarsılmaya
başlayınca, Koç Grubu politik dedikodulara iyice alet edildi ve kamuoyunda “haksız yere arazi iktisap eden bir kurum” noktasına götürüldük.
Aynı günlerde, TBMM’deki hareketlenme yeni bir hükümetle sonuçlanır.
Erbakan-Çiller hükümeti görevden ayrılarak, yerini Mesut Yılmaz-Bülent
Ecevit-İsmet Sezgin önderliğindeki yeni Bakanlar Kurulu’na bırakmıştır.
Yeni Hükümet: Yılmaz–Ecevit–Sezgin, 30.6.1997–11.1.1999

22 Ocak 1998, Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüs inşaatı.
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asılsız iddialara Koç Üniversitesi’nin Rumelifeneri’nde yapılmasına önceleri “ormanı korubir yanıt, ma” amacıyla takınılan karşı-tavır, artık “yargısız infaz” niteliğine varmış ve
Yeşil Kitap... giderek yön değiştirip, bütün Koç Grubu’nu hedef almıştır.
İnan Kıraç: Düşünebiliyor musunuz, Vehbi Bey ve Koç Ailesi, kendi
çocuklarına bırakmak yerine, Türk gençliğine bir üniversite armağan
etmek istiyor; yüzlerce milyon dolar’lık bir yatırımdır... Bu üniversiteyi kurabilmek için kapı kapı dolaşıyorsunuz... Ve her an önünüze bir
engel çıkıyor... Ve çevre düşmanı ilan ediliyorsunuz...
İnsafsızca süren aleyhte kampanyalara karşı bir şeyler yapılması gerektiği
yolundaki görüşler, Koç Üniversitesi ve Vehbi Koç Vakfı’nda giderek yoğunlaşır.
Bülent Gültekin: Çok saygı duyduğum bir avukat ”orada ağaç kesiyorlar “ deyince, çok üzüldüm... Tanıdığım, Türkiye’yi Türkiye yapan,
son derece liberal, hümanist insanlardı böyle düşünenler... Durumu
anlattığım zaman ise, “Niçin bu kadar yanlış biliyoruz bu konuyu?”
diye, bu defa da onlar dehşetli üzüldüler...
Gerçeklerin kamuoyuna duyurulması, yanlış algılama ve suçlamaların önlenmesi elzemdir. Bunu sadece gazete ilanları ile başarmak mümkün değildir, halkın sürekli ve doğru biçimde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ama
bu konuda yoğun ve sistemli bir çalışmaya girilmesi tercih edilmediğinden,
kamuoyunu aydınlatma konusu, münferit çabalarla sınırlı kalır.
Semahat Arsel: Vehbi Bey, hayır işlerinin hiçbir şekilde propagandasının olmaması ve bunun ilan edilmemesi lazım geldiği kanaatindeydi. Çünkü hakiki bir Müslüman’dı ve halk adamıydı Vehbi Bey.
Fakat sonra anladık ki, hayır işlerini de topluma anlatmak lazım,
halkın bilgisi olması lazım. Onun üzerine Vehbi Koç Vakfı Yönetimi,
yaptıklarını yavaş yavaş halka anlatmaya gayret etti... 7-8 yıl oldu
kurulalı, hâlâ Koç Üniversitesi’ni bir kazanç yaratmak maksadıyla
kurduğumuzu zannediyor kamuoyu... Oysa bu üniversiteye her sene
Koç Ailesi ve Vehbi Koç Vakfı 13-14 milyon dolar yatırım yapmak
mecburiyetinde kalıyor. Koç Üniversitesi katiyen bir kazanç temin
etme veya Koç Grubu’na eleman yetiştirme maksadıyla kurulmuş
değildir. Koç Üniversitesi Türkiye’ye kaliteli insanlar yetiştirmek
amacıyla kuruldu...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çıkartmış olduğu kitaptaki asılsız iddialara ve bazı medya organlarının iftiralarına cevap vermek üzere, Koç Holding Halkla İlişkiler Koordinatörü Can Çağdaş’ın gayretleriyle hazırlanan
“Yeşil Kitap” kamuoyuna sunulur. Orman arazisindeki gerçek durumu topluma anlatan tek ‘somut yayın çalışması’ olan bu kitap binlerce adet basılarak, başta TBMM, ilgili tüm kurum ve kişilere dağıtılır...

Bülent Gültekin: Bu yük büyük ölçüde Koç Grubu’na düştü. Oysa
Üniversite olarak biz, kendimiz anlatmamız gerekirdi bunları... İddiası olan bir okulun o iddiasını anlatması, o misyon etrafında insanları
toplaması lazımdır...

İnşaatın Arazi tahsisi aleyhindeki davanın Danıştay’da reddedilmesinin ardından,
Başlamasına Kampüs inşaatının başlaması yolunda çok önemli gelişmeler yaşanır. Bu
Doğru gelişmelerde, Erbakan-Çiller hükümetinin yerine kurulmuş olan YılmazEcevit-Sezgin koalisyonunun da katkısı vardır.
Belediye İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapılır; “Kanunla veya kanunun verdiği yetkiyle kurulmuş Kamu Tüzel Kişilerine ait bina ve tesislerin de Resmî Bina sayılması” hükme bağlanır. Resmî Gazete’de yayınlanan bu kararla, Koç Üniversitesi de sonunda “Resmî Bina” olmuştur.
Bayındırlık Bakanı Yaşar Topçu, tahsis edilmiş arazinin İmar Planlarında
“Koç Üniversitesi Alanı” olarak gösterilmesini re’sen onaylar. Bu arada,
İstanbul Büyükşehir ve Sarıyer Belediyelerinin mücavir alanında kalan 7
köyün arazileri, yeni kurulan Bahçeköy Belediyesi’ne bağlanmıştır. Sarıyer Belediyesi’nin bu kararın iptali için hemen dava açmasının ardından,
Büyükşehir Belediyesi de aynı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması için İdare Mahkemesi’ne başvuracaktır. (25 Ağustos 1997)
Bahçeköy Belediyesi Koç Üniversitesi’ne “Yapı Ruhsatı” vermiş, kampüs arazisinde hafriyat çalışmasına girilmiş, iki kez durdurulmuş olan
Mimari Proje çalışmasının üçüncü kez ve yeniden başlaması Mimar
Mozhan Khadem’e bildirilmiştir ki, İstanbul Dördüncü İdare Mahkemesi
“yürütmenin durdurulmasına” karar verir.
Sarıyer Belediyesi “bölgede yetkilerin yeniden kendisine döndüğünü”
bildirirken, Bahçeköy Belediyesi davaya müdahil olarak katılmış ve Sarıyer Belediyesi’nin talebinin reddini istemiştir. İki Belediye arasındaki çekişme sürerken, Bayındırlık Bakanlığı da devreye girer ve “Sarıyer Belediyesi’nin talebiyle verilen yürütmeyi durdurma kararına” itiraz eder.
Bir ‘kuşbakışı görüntü’ alınabilse, dava dilekçelerinin, karar taleplerinin,
kararların, karara itiraz yazılarının ve de bütün mahkeme tutanaklarının
‘havada uçuştukları’ izlenebilecektir sanki... Açıkcası; “Koç Üniversitesi’nin 11 yıllık kuruluş süreci boyunca yapılmış -ve yapılacak- yazışmalarda harcanan kâğıtlar için kaç ağaç gerektiği hesaplanabilse, ‘küçük
çapta bir orman zayiatı’ndan bahsetmek asıl o zaman mümkün olacak
gibidir!..
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Çok cepheli ve çok ‘müdahil’li yoğun ‘muhakemeler’ süreci, 1998 Şubat’ında
biter. Mimarlar Odası ve Oktay Ekinci tarafından Danıştay’da açılan davanın
yanısıra; üç Mühendis Odası ile İstanbul Büyükşehir ve Sarıyer Belediye
Başkanlıkları’nın açmış olduğu davalar da “üniversite lehinde” sonuçlanmıştır; tabii ‘şimdilik’... Rumelifeneri’ndeki arazide Koç Üniversitesi inşaatının bir an önce başlaması için hiçbir yasal engel kalmadığı sanılmaktadır...

nihayet başlayan Mücadelenin bundan sonrası, zamana karşı verilecektir. Kampüs inşaatının
Kampüs İnşaatı... bir an önce bitirilmesi gerekmektedir; çünkü Koç Üniversitesi’nin, başta Mühendislik Fakültesi olmak üzere, yıllardır ertelenen ve ancak yeni kampüste
gerçekleşebilecek olan bir sürü hedefi mevcuttur...
Tamer Şahinbaş: 1997 senesi 16 Eylül’ü idi, elimizde sadece bir “vaziyet planı” varken, kendimizi şantiyeyi organize etme durumunda
bulduk...
Arazi meselesi sonuçlanana kadar mimarî tasarım ertelenmiş olduğundan,
inşaata başlandığında sadece bir Avan Proje vardır elde... Zaman kazanmak için, projelendirme ile uygulamanın birlikte yürütülmesine karar verilir. BDC’nin mimarî tasarımlarını Meteks geliştirecek, mühendislik çalışmalarını Arup İstanbul, inşaatı ise Garanti-Koza yürütecektir...
Bülent Gültekin: Tamer Bey’ın odası bir başkan yardımcısından çok,
bir şantiye mühendisinin odasına dönmeye başlamıştı... Her tarafta
planlar... Tabii o heyecanı görmek de hoş bir şeydi gerçekten...
Uygulamada her an yeni sorunlara farklı çözümler üretme ihtiyacı çıktığından, sürekli ve hızlı bir koordinasyon sağlamak üzere, inşaat sürecinde yer
alan 100’den fazla taşeron firma ve birim, neredeyse şantiyeye ‘karargâh’
kurarlar. Her düzeyde elemanlarla bir ara şantiyenin nüfusu 2500’ü aşacak;
kimi zaman başvurulan çift-vardiya yöntemi nedeniyle çalışma geceli gündüzlü sürerken; şantiyede yatıp kalkan işçilerin yanısıra pek çok görevli,
evlerini bile yakınlara taşıyacaklardır.
İnşaatın başladığı 97 Eylül’ünden, Kampüs’ün resmen açıldığı 99 Kasım’ına
kadar, yani sadece 26 ay içinde, yaklaşık 140 bin metrekare’lik kapalı alan
inşa edilecek; kilometrelerce boru, elektrik hattı, fiber-optik döşenerek su,
elektrik, iletişim ve bilişim altyapıları kurulacak; biyolojik arıtma tesisi ve
orman güvenlik birimleri tamamlanacaktır... “High-tech” diye tanımlanabilecek bir kampüstür kurulan; Amerikan standartlarını bile zorlayan “akıllı
binalar” dünyanın pek az üniversitesinde vardır.
Tabii ki enerji nakil hattı, su-elektrik şebeke bağlantıları, telefon hatları vesair altyapı fizikî çalışmalarının yanı sıra, bunlarla ilgili yoğun

Üstte: 8 Temmuz 1999, Rumelifeneri şantiyesini ziyaret. (Soldan) Mozhan Khadem, Tamer Şahinbaş, Ömer Koç, Rahmi M. Koç, Seha Tiniç, Ergun Somersan.
Altta: 13 Temmuz 1999, Suna Kıraç’ın Sarıyer Belediye Başkanı Sedat Özsoy ile Rumelifeneri şantiyesini ziyareti.
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bürokrasi de Bahçeköy ve Büyükşehir Belediyelerinde sürdürülecek; ‘tatlı
bir heyecanla’ yürüyen inşaat sürecinin ‘tuzu, biberi’ de böylece eksik olmayacaktır...
Bugün hâlâ sürmekte olan ‘altyapı tesisleri bürokrasisi’ne tipik bir örnek
olarak; işte, İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Koç Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderilmiş bir yazı: “....Ayazağa-Bahçeköy-Gümüşdere içmesuyu
ana besleme sisteminin yapılabilmesi için 7.8 trilyon lira finansmana ihtiyaç olduğu, İSKİ’nin yakın bir tarihte bu işe ödenek ayıramayacağı; ancak
su talep eden kooperatif, yönetim ve şahısların yatırıma iştiraki ile gerekli
proje ve istimlak çalışmalarına başlanabileceği; Koç Üniversitesi’nin iştirak
etmesi halinde, payına kamulaştırma ve tezyid-i bedel dahil, 800.000 dolar
düştüğü...” vs...
Yukardaki yazı; 22 Haziran 2000’in, yani, inşaata başlandıktan yaklaşık
33 ay sonra’sının tarihini taşır... Koç Üniversitesi ile İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ‘mahkemelik’ oldukları için, su konusundaki başvurular uzun bir
süre İSKİ tarafından geri çevrilecek, 2000 yılı baharında yeniden başlayan
yazışmaların ardından, kesin sonuca ancak 2001 yılında ulaşılacaktır. Bu
arada üniversite, kendi suyunu kendisi temin etmek; yağmur suyu sarnıçları
kurmak, projede yeni değişikliklere katlanma pahasına 5000 ve 3500 metreküplük iki depo yaparak dışardan tankerlerle su getirtmek durumunda
kalır...
Sonunda İSKİ yetkilileri ‘üniversitenin samimiyetine’ ikna olacak; 2 Mart
2001’de kampüse İSKİ suyu bağlanarak vanalar açılacak ve bunun için Koç
Üniversitesi gerekli “katılma payı” olarak 35 küsur milyar TL ödeyecektir.
Şöyle ya da böyle, Koç Üniversitesi’nin ‘kalıcı ve asıl’ Kampüsü, 1999 Kasım’ında yapılacak Açılış Töreni’ne hazırdır.

143

‘bilim kapısı’ önünde
EN HEYECANLI TÖREN...
20 Kasım 1999 günü, hava gene sert ve bir hayli soğuktur... Koç Üniversitesi Kampüsü’nün açılış töreni için kurulmuş çok büyük bir çadır, davetlileri arada bir hızlanan yağmurdan korumaya hazır, beklemektedir...
Törenden önceki ve sonraki günlerin güneşli ve güzel havasına rağmen
hazır tutulan bu çadır, 10 yıldır aralıksız gelen ‘beklenmedik durumlar’
sayesinde gelişmiş olan ‘tedbir ve ihtiyat refleksleri’nin simgesi gibidir...
Rumelifeneri Kampüsü’nün yapımı, büyük ölçüde bitmiştir. Gerçi, tamamlanması gereken pek çok ayrıntı vardır ama çoğu, dış görünüşle ilgili
eksikliklerdir...
Devlet ricali yerlerini almışlardır Ancak ‘muhtemelen’ son dönemde iyice
politize edilmiş olan tartışmaların etkisiyle, ‘bazı siyasi kadrolar’ın törene
katılmaktan son dakikada vazgeçtikleri de gözlenecektir...
Açılış konuşmasını yapan Mütevelli Heyeti Başkanı Rahmi M. Koç, “o günün aynı zamanda Koç Holding’in 36’ncı kuruluş yıldönümünü olduğunu”
belirterek başladığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Demirel’in İstinye’deki açılışta “1999’a randevumuz var” dediğini hatırlatır ve şöyle der: “Ne
yazık ki malûm engellerden dolayı, inşaatımızı tamamen bitirmek
mümkün olmadı; fakat bize verdiğiniz tarihi tutturduk. Burada geçmişe dönüp, neler çektiğimizi anlatıp, sizleri işgal etmek istemiyorum. Sarfedilen milyonlarca dolar bir yana, bu noktaya gelebilmek
için geçirdiğimiz badireleri düşünmek dahi istemiyorum...”
Rahmi M. Koç, çok daha yararlı işlere verilebilecek bunca nitelikli enerji
ve zamanın gereksizce harcanmasına üzüldüğünü belirttikten sonra, şunu
söyler: “Ama şimdi, geri bakıp sızlanmak yerine; ileriye bakıp, nereye ve
nasıl gideceğimizi planlamaktayız...”
Koç Üniversitesi Rektörü Seha Tiniç ise, 1993’te İstinye Kampüsü açılırken, “Koç Üniversitesi’nin kuruluş amacının Atatürk’ün ilkelerini
benimsemiş, alanlarında en yeni bilgilerle donatılmış, genel kültür
sahibi, özgür ve stratejik düşünebilen, yaratıcı, kendine güvenen,
liderlik vasıfları gelişmiş, dünyanın her köşesinde rekabete girebilecek gençler yetiştiren ve bilime evrensel düzeyde katkı yapan bir
‘mükemmellik merkezi’ yaratmak olduğunu” söylediğini hatırlatır ve
bu amacın gerçekleşmesinde çok büyük mesafeler katedildiğini, bundan
sonra da aynı şevkle devam edileceğini belirtir.
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Koç Üniversitesi Öğrenci Senatosu Başkanı Esra Başak Durakbaşı’nın tüm
öğrenciler adına yaptığı konuşma sırasında, arkadaki ekranda Vehbi Koç’un
görüntüsü vardır. Genç mezun İstinye anılarından sözettiğinde gözler bir
anda yaşarır ve büyük duayen’in ruhuna sessiz dualar gönderilir.
Öğrenci Senatosu Başkanı, İstinye Kampüsünün kısıtlı imkânlarına rağmen
çok iyi bir eğitim aldıklarını belirttiği konuşmasını şöyle bitirir:
“Ben bu sene mezun oluyorum. Her ne kadar gözüm arkada kalacak olsa da, benden sonraki arkadaşlarım adına sevinçliyim... Bizler,
Koç Üniversitesi’nin bugünkü ve gelecekteki öğrencileri, Atatürk’ün
ülkemizi emanet etmeye değer bulduğu gençler olarak, artan sayılarda yetişmeye devam edeceğiz. Bize güvenin ve hiçbir zaman Türkiye’nin geleceğiyle ilgili, umutsuzluğa düşmeyin.”
Daha sonra kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Demirel, üniversitenin kurucularına takdirlerini belirtir ve Rumelifeneri’nde başarılan bu işin başkalarına
da örnek olması gerektiğini söyler. Koç Üniversitesi fikrinin baştan beri
kendi gündeminde baş sıralarda olduğunu söyleyip Vehbi Koç’u rahmet ve
şükranla anan Cumhurbaşkanı, şöyle devam eder:
“Yüzlerce milyon dolar yatıracağım, bu ülkenin çocuklarını okutacağım; ve non profit, yani menfaat yok bu işin içerisinde; bir kısım öğrenciye burs vereceğim, ve onları öyle bir okutacağım ki Türkiye’nin
bir Harvard’ını, bir Sorbonne’unu kuracağım; ve bunun karşısına ‘Sen
öyle mi yapacaksın, ben de sana yaptırmayacağım’ diye çıkarlarsa, bu
garip bir iştir. Ama benim ülkemde, bizim ülkemizde garip işler olur.
50 senedir devlet hizmetindeyim. Sizin söylediğiniz garip işlerin çoğuyla karşılaştım, hiç birinin altında kalmadım ve hepsini aştım... Sizi
tebrik ederim, müşküllerin karşısında duraklamadınız. Durulmadı,
bu güne gelindi. Aslında bu müşküller, bu kurumun, bu üniversitenin
sınavıydı. Kurucular olarak sınavı parlak bir şekilde geçtiniz. Bunun
bir ‘case study’ olması lazım, Türk bürokrasisi için... ”
Demirel, Öğrenci Senatosu Başkanı’nın sözlerine atıf yapmaktan da kendini alamaz:
“Durakbaşı dedi ki, ‘ben de bu kampüste okumak isterdim ama mezun oluyorum’. Sizi tebrik ediyorum, elinize iyi bir bayrak verilmiştir. Çok iyi bir bayrak almışsın. Ve dedin ki ‘bize güvenin ve ülkenin geleceği için umutsuzluğa düşmeyin.’ Sevgili Türk gençleri, size
güvenmekten başka çaremiz yoktur... Size içimizden güveniyoruz,
çünkü sizler bizim çocuklarımızsınız. Size güvenmezsek kendimize
güvenemeyiz...”
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Tamer Şahinbaş: Demirel ile Başak’ın bu karşılıklı diyalogu orada
bulunan herkesi ağlattı... Çünkü hepimiz, bu üniversiteye sanki bu
sözleri duymak için emek vermiştik...
Ve sonra, Mimar Mozhan Khadem’in “Doğu ile Batı’nın eşiği” olarak nitelendirdiği ‘Bilim Kapısı’nın altına gerilmiş olan kurdele kesilir.
Temel atma töreninde olduğu gibi, açılış gününde de, davetliler gittikten
sonra; üniversite projesini ve kampüs inşaatını gerçekleştirenler ile, okulu
İstinye’de bitiren ilk mezunlar dahil tüm Koç Üniversitesi öğrencileri, birlikte bir kutlama daha yapar ve duygulu anlar yaşarlar...
Tamer Şahinbaş: 3 sene bile dolmamıştı henüz; “Bu işi bu kadar süre
içinde nasıl yaptık” diye, kendi kendimize hayret ediyorduk. Bunu
sadece benim görüşüm olarak almayın; bu projede çalışan Amerikalı
mimarların, Türk mimarların, mühendislerin hayretle anlattıkları
bir konudur. Projeyle uygulamayı beraber yürüterek, bu boyutta, bu
karmaşıklıkta bir inşaatı nasıl bitirebildik, herkes hayret içinde...

Sevinmek İçin Rumelifeneri’nde mutluluk rüzgârları ese-dursun, Ankara’da Bakanlıklar, İsÇok mu Erken? tanbul’da Büyükşehir cihetlerinde kopmakta olan fırtınalar, 1998 sonbaharından beri hızını kesmemiştir...
– İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından Bahçeköy
Belediye Başkanlığı’na yazılan yazıda, “Koç Üniversitesi’ne tahsis edilen
alanda hava fotoğrafları çekildiği ve hızla ilerleyen inşaatın doğayı tahrip
ettiğinin görüldüğü” belirtilerek, bu nedenle “ruhsatın geçersiz sayılması,
inşaatın durdurulması ve yapılanların yıkımını müteakip, sonuç hakkında
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bilgi verilmesi” talep edilir...
– Koç Üniversitesi’ne Avrupa İskân Fonu’ndan sağlanmış olan kredinin kalan kısmı, “Sayıştay incelemesi nedeniyle” kullandırılmamaktadır...
– Bahçeköy Belediyesi’ne ait mücavir alanın “iptal edilerek İstanbul Valiliği’nin yetki ve sorumluluğuna verilmesine” ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı işlemi re’sen onandıktan sonra;
– İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin buna karşı açtığı davada, Altıncı İdare
Mahkemesi “yürütmeyi durdurma” kararı almış;
– Koç Üniversitesi’nin itirazı üzerine ise, bu kez Bölge İdare Mahkemesi
“yürütmeyi durdurma kararının iptalini” hükme bağlamıştır.
– Sarıyer Belediye Başkanlığı’nın Koç Üniversitesi aleyhine açtığı, “yapı ruhsatının iptali ve yürütmenin durdurulması” konulu dava sürmektedir.
– Nazım ve Uygulama Planları konusuyla ilgili yazışmalar, Valilik’le Bahçeköy ve Sarıyer Belediyeleri arasında gidip gelmektedir.
Bu arada 1998 Kasım’ında Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan görevden alınmış, yerini yardımcısı Ali Müfit Gürtuna doldurmuştur. 99 Mart’ındaki Belediye seçimlerinde ise, Fazilet Partisi adayı Gürtuna

görevinde kalırken, Sarıyer Belediyesi’nde ANAP adayları yönetime gelecektir.

Fırtınalar Sarıyer Belediyesi’ndeki olumsuz tavır düzelmiş, mücavir alanlar buraya
Yatışırken... bağlanıp, Koç Üniversitesi’nin Yapı Ruhsatı yenilenmiştir.
Mütevelli Heyet üyeleri Suna Kıraç ve Rahmi M. Koç, Büyükşehir Belediye
Başkanı Gürtuna ile ayrı ayrı görüşerek Koç Üniversitesi konusunda kendisini yeniden bilgilendirmişlerdir.
Ön yargının ve evhamın, yerini sağduyuya bırakacağına, çekilen sıkıntıların sona ereceğine dair umutlar yeniden yeşermekte gibidir... ki...

Bedelsiz Koç Üniversitesi kampüs arazisinin “izin” konusu kesin bir sonuca bağlanıp
Olmaz… meselenin kapandığı sanılırken, araziyle ilgili pürüzler bu kez yepyeni bir
biçimde çıkar. İlgili kanun gereğince “kamu tüzel kişiliğini haiz Koç Üniversitesi’ne bedelsiz olarak tahsis edilmiş olan” arazi için, Orman Bakanlığı
şimdi de “bedel istemeye” karar vermiştir.
Bu konudaki yazışmalar, ayrıntılarına daha sonra gireceğimiz Danıştay sürprizinin, yani “tahsisin bedelsiz yapıldığı için kanuna aykırı bulunmasının” ardından; 1998’in son günlerinde başlar... İşin garip yanı, Orman
Bakanlığı’nın ilgili Yönetmeliğine göre “kamudan kamuya verilen izinler
bedelsiz olur” iken, şimdi bu uygulama “kanuna aykırı” addedilmektedir.

20 Kasım 1999, Semahat Arsel, Suna Kıraç, Rahmi M. Koç, Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü Açılış Töreni’nde.
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Orman Bakanlığı, M.E.Bakanlığı üzerinden Koç Üniversitesi’ne verilmiş
olan izni 25 hektar için bedele bağlar, 167 hektar’lık bölüm ise, izni
iptal edilerek geri alınır. Anlaşılan, Bakanlık böylece Orman Mühendisleri Odası’nın itirazlarını bir nebze tatmin etmiş olmaktadır.
Alangoya, Şahinbaş ve Öztürk’ün Ankara ziyaretleri yeniden yoğunlaşır. Bir
yandan Bakanlık yetkililerine her şey yeni baştan anlatılmakta, bir yandan
izin yenilemek için başvurular yapılmaktadır.
Yavuz Alangoya: Aslında mesele hep, yasal dayanağı olmayan bir
kaygıdan kaynaklanıyor: “Ya bu suretle bir yol açılır ve daha sonra
başka birileri tarafından kötüye kullanılırsa”, şeklinde...
Bu arada Koç Üniversitesi kira, fon katkısı, ağaçlandırma bedeli vb. başlıklarla 309 milyar TL -yaklaşık 1 milyon dolar- tutarındaki ilk ödemeyi
yapmıştır.
Neyse ki, bedel konusunda bir de ‘iyi haber’ vardır; İstanbul Defterdarlığı,
Koç Üniversitesi’nin Arazi İzni için yıllardır ödemekte olduğu bedelin bundan böyle KDV’ye tâbi olmamasına karar vermiştir !..
Aslında bu konuyla ilgili mevzuat, -hatırlanacağı gibi- kamu tüzel kişiliğini
haiz bir üniversiteye iki şekilde arazi tahsisi yapma imkânı vermektedir.
İlki, Yükseköğretim Kanunu’nun -sonradan Anayasa Mahkemesi’nce iptal
edilen- ek 18. maddesine göre; ikincisi ise Orman Kanunu’nun 17. maddesine dayanarak...
Yavuz Alangoya: Koç Üniversitesi her iki imkânı birlikte kullanmıştır;
Bakanlar Kurulu’nun arazi tahsis kararında “hem 2547 sayılı yasaya, hem de 6831 sayılı yasaya dayanarak” ifadesi yeralır... Yani,
çifte dikiş bir emniyetimiz vardı arazi üzerinde. Daha en başta, “her
ihtimale karşı” diyerek aldığımız bir tedbirdi bu...
Koç Üniversitesi’ne arazi tahsisi Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla sağlandığı
için Orman Bakanlığı başlangıçta bunu “kamudan kamuya verilmiş” bir izin
olarak görüp, bedel almamıştır. Şimdi ise, durum “kamudan özele verilmiş
izin” olarak görülmekte ve bedel istenmektedir.
Neticede, Koç Üniversitesi sahip olduğu ‘müktesep hak’lardan vazgeçer ve
üniversite toprağının bedelini ödemeye razı olur...
Tamer Şahinbaş: Üç senedir Orman Bakanlığı’na ciddi bir kira ödüyoruz. Bu sene, iki kat artırmamız da istendi... Düşünün; önce “bedelsiz
bir arazi tahsis ediyoruz” diyor devlet... Ve siz yola çıkıyor, çok ciddi
bir malî kaynak yaratıyor, bu kadar sıkıntı çekiyorsunuz. Ondan sonra da yeniden, bedele razı oluyorsunuz; üstelik bir süre sonra sebepsiz
olarak 2 katına çıkartılıyor...

ne kadar süreceği
bilinmeyen
Bir Hukuk
Mücadelesi

Koç Üniversitesi’nin kuruluş sürecinde gerek ‘yasal mevzuat’, gerekse ‘akademik anlayış’ konularında yaşanan ve hâlen sürmekte olan tartışmalar. bir
bakıma, 21’inci Yüzyıl’da girildiği söylenen ‘bilgi toplumu olma yolu’ndaki
engebelerin de işaretçisidir.
Varlık nedeni ‘sosyal hayatın işleyişine düzen getirmek’ olan Hukuk, kendisini oluşturan kanunların sadece birer kuru metin, yani ‘lafz’ olarak görülmesi halinde ‘ruh’unu yitirir; her an kendini tazeleyen hayat karşısında bir
‘statik kurallar yığını’na dönüşür. Bu nedenledir ki, hukukun temel ihtiyacı,
kanunların “lafzı ve ruhu ile bir bütün” olarak yorumlanması ve böylece
hayatla olan bağlarını korumasıdır.
Aksi takdirde, nitelikli insan yetiştirmekten ve çağdaş bir eğitim anlayışıyla
topluma hizmet vermekten başka amacı olmayan bir hayır girişimi bile, eskimiş kurallarla engellenmek durumunda kalır.
Yavuz Alangoya: Kader mi dersiniz, yoksa belirli çevrelerin böyle bir
çağdaş mükemmeliyet merkezinden rahatsız olmaları sebebiyle engeller çıkarma ve bu işi önleme azmi mi dersiniz; maalesef kuruluş safhasında enerjimizin çok büyük bölümünü hukukî meselelere ayırmak
zorunda bıraktı bizi.. Bugün dahi, hâlâ bunlarla uğraşıyoruz...
Bu nedenledir ki Koç Üniversitesi arşivinin kalın klasörleri, boşa harcanmış
bunca yıl boyunca eğitimlerini pekâlâ tamamlayabilecek olan yüzlerce nitelikli gencin mezuniyet belgeleri yerine, 11 ayrı davanın tutanak ve yazışmaları ile doludur...

mevzuat’ın hediyesi Danıştay Altıncı ve Sekizinci Dava Daireleri’nin müştereken ve ittifakla
Son Bir Sürpriz... verdikleri “lehte” kararın temyiz süreci, 1998 Temmuz’unda sonuçlanmış
ve Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu “ek 18’inci maddenin Anayasa
Mahkemesi’nce iptal edilmiş olması”na dayanarak ve bu iptalin hükmünü
‘geçmişe yürüterek’ -üstelik en son aşamada- kararı bozmuştur...
‘Yürütmenin durdurulması’ talebiyle daha önce önüne gelen temyiz müracaatlarını Koç Üniversitesi lehine reddetmiş olan Danıştay’ın bu son kararı,
gerçekten sürpriz niteliğindedir...
Yavuz Alangoya; Bence bu, Anayasa’nın ilkelerine tamamen aykırı...
İptal edilen işlemler 18’inci madde yürürlükte iken ve kanuna uygun olarak yapılmış, o zaman kimseler itiraz etmemiş, böyle bir dava
açılmamış. Derken, tasarruf yapılıp bittikten birkaç sene sonra dava
açılmış, ve iptal kararı verilmiş. Şimdi bu iptali, “geçmişe yürütmek”,
tam anlamıyla Anayasa hükmüne aykırı niteliktedir.
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Ancak, Danıştay’ın bozma kararı, Koç Üniversitesi’nin yasal konumunu etkilemeyecektir. Altıncı Dava Dairesi, kararda kendisini ilgilendiren ‘imar’
bölümüne uyulduğunu belirterek, ‘orman’la ilgili bölüm için dosyayı Sekizinci Dava Dairesi’ne göndermiş; Sekizinci Dava Dairesi ise, “iptal edilen ek
18’inci maddenin TBMM tarafından 4498 Sayılı Kanun ile zaten değiştirilmiş
olduğu” gerekçesiyle, yeni bir karara gerek kalmadığı sonucuna varmıştır.
Yükseköğretim Kanunu’nun 18’inci maddesiyle ilgili bozma kararı, sadece
“bedelsiz tahsis” ile ilgilidir. Oysa, vaktiyle ‘çifte dikişli’ bir tedbir alındığı
için Koç Üniversitesi, Orman Kanunu’nun 17’nci maddesi gereğince “bedelli
izne” de sahiptir.
Yavuz Alangoya: Koç Üniversitesi hiçbir safhada kaçak bir inşaat
durumuna düşmedi. Devamlı ihtilaflar oldu, haksız engellemeler yapıldı, ama âdeta bir satranç oyunu gibi, her zaman bir başka hukukî
imkânla inşaatın devamı sağlandı...

13 bin Kamyon Anayasa Mahkemesi’nde görülmekte olan ve Fazilet Partisi’nin “4498 Sayılı
Dolusu Kereste !.. Yasa’nın iptali talebi” ile açtığı davanın dosyasında, “ağaç kesildiğine dair
resmî belge” olduğu iddia edilen bir yazı vardır ki, üzerinde durulmaya
değer.
Dava, arazinin yeniden tahsisinin iptali için, 2000 Mart’ında Fazilet Partisi
Genel Başkanı Recai Kutan tarafından açılmıştır. Söz konusu “resmî” belge
ise, davacı tarafından sunulan ve “üniversite inşaatı için 58 bin dolayında
ağaç kesildiği” iddiasını içeren bir yazıdır.
Yavuz Alangoya: Bu konuda geçerli bir resmi belgenin, ancak iki kaynağı olabilir; ya Orman Bakanlığı, ya da bir Yargı Kararı... Fazilet
Partisi’nin ve/veya Orman Mühendisleri Odası’nın vermiş olduğu bir
‘beyan’ın resmi belge sayılması mümkün değildir...
Orman Bakanlığı’nın verdiği ‘gerçekten resmî’ bir tek belge vardır ve o da,
‘nakledilen fidanlar’la ilgilidir...
Keza, bu konuda verilmiş herhangi bir yargı kararı da yoktur. Tam tersine; Prof. Ertuğrul Acun ‘ağaç kesildiği iddiasıyla suç duyurusunda’ bulunduğu zaman, Sarıyer Sulh Ceza Mahkemesi konuyu incelemiş ve “böyle
bir kesim olmadığı” gerekçesiyle Ertuğrul Acun’un talebini reddetmiş; buna
da itiraz edilmesi üzerine mesele Ağır Ceza Mahkemesi’ne gitmiş, bilirkişi
incelemesi yaptırılmış ve Ertuğrul Acun’un talebi gene reddedilmiştir. Yani,
ortada bir ‘resmî belge’ varsa, o da ağaç kesilmediğine dair verilmiş olan
bu yargı kararı’dır...
Tamer Şahinbaş: Mahkeme, 58 bin ağaç kestiğimizi söyleyen belgeye
inanıyor... “58 bin değil, 58 tane ağaç kestiysek, camdan atlamaya hazırım! Bu bilginin kaynağı nedir?” dedim... “Elimizde resmî yazı var”
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‘BÜROKRASİ SAVAŞLARI’NIN SESSİZ VE MÜTEVAZI NEFERLERİ
dediler. Resmî yazı denen de, Fazilet Partisi ve/veya Orman Mühendisleri Odası kaynaklı bir beyan... Dedim ki “58 bin ağacı kessek, 4
tanesinden bir kamyon postası çıksa, 13 bin kamyon ağaç taşımamız
lazım. Biz bunu nasıl, ne zaman nakleder, kime satarız? Orman Muhafaza Memurları bunu nasıl görmez? Orman Bölge Müdürlüğü bunu
nasıl fark etmez? Böyle birşey olabilir mi !.. “Doğru, ama yargılama
usulümüzde savunma hakkı yok, size bunu sormamız mümkün değil”
dediler.

Koç Üniversitesi’nin kuruluş serüveninde görevli olsun, gönüllü olsun,
inançla çalışan pek çok insanın özveri dolu öyküleri saklıdır.
Suna Kıraç: Bu işin çapının ne olduğunu ancak yola çıktıktan sonra
anladık. O zaman da zaten geriye dönüş olmayan noktaya gelmiştik.
Bu serüven bir ‘buzdağı’ gibiydi, görünen bölümünden çok, görünmeyen bölümü vardı... Nicelikten ziyade niteliğe önem veren felsefemizle
işe girişmiştik. Bütün hedefimiz bir mükemmeliyet merkezi kurmaktı.
Ülkemizin en önemli sorunu olan eğitim konusundaki bu iyi niyetli,
hayırlı girişim için takdir beklerken, on yılda başımıza gelmeyen
kalmadı...

Neticede, söz konusu ‘resmî (!) belge’deki iddianın gerçekliğe aykırı olduğu
savunulamamış ve mahkemece dikkate alınmamıştır; çünkü Anayasa Mahkemesi “duruşma usulü” ile çalışmamaktadır...
Yavuz Alangoya: Anayasa yargısında da, belki daha ileride, bazı mercilerin veya ilgililerin dinlenmesine, görüşlerinin alınmasına, davacı
iddialarının gerçeğe uymadığı konusunda delil ibraz edilmesine imkân
tanımak gerekir. Böyle bir imkân olmadığı için, asılsız iddialara cevap
veremedik. Mesela, ormanlar kaçak yapılaşmayla tamamen perişan
oluyor, ama oralara ait bütün o fotoğraflar ve belgeler Anayasa Mahkemesinin önüne getirilemiyor. O fotoğrafları görse Anayasa Mahkemesi
üyeleri, bazı inşaat şirketlerine ne gibi imkânlar yaratıldığını görse,
belki davayı açanların samimiyeti hakkında başka türlü düşünecekler...

Herkes, yapabileceğinin azamisini göstermiş, gerektiğinde her yetkili ile
bire bir tartışılmış, gerçekler sabırla anlatılmış, arazi havadan ve karadan
defalarca gezdirilmiş, çıkarılan engeller her defasında bir başka yaratıcı çözümle aşılmıştır. Bir imza eksiği nedeniyle aynı günde iki kez İstanbul’dan
Ankara’ya gidildiği bile vakidir...
Tamer Şahinbaş: Vehbi Koç Vakfı’ndaki değerli insanların kıymetli fikirlerinden her zaman istifade ettik. En başta tabii Suna Kıraç
Hanım’ı, Fahir İlkel Bey’i, Can Kıraç Bey’i, İnan Kıraç Bey’i anmam
lazım... Fahir Bey, her toplantı öncesi beni çağırıp gündemi görüşür, her zaman çok dakik davranırdı. Toplantılarda gerek Rahmi
Bey, gerekse Suna Hanım son sözü Fahir Bey’e verirler, o da konuyu
derler-toplar ve o müthiş bütünleştirme yeteneğiyle özetleyip sonlandırırdı. İcra Komitesinde Nevzat Tüfekçioğlu, İnal Avcı, zaman zaman Evren Artam, Temel Atay ve Erdal Yıldırım çok değerli görevler
yaptılar. Hukukî sorunlarımızda Profesör Yavuz Alangoya ile her an,
nefeslerimizi dahi beraber alarak çalıştık... Özellikle resmi dairelerde
ve Ankara’da Hüseyin Öztürk Bey bir süre bizimle oldu. Suna Hanım
her zaman her konudan haberdar olarak işin içinde ve takibindeydi.
Ankara’ya bir yaz boyunca 5 kere Suna Hanım’la beraber gittiğimiz
dönemler oldu. Ama yük, genellikle bizim sırtımızdaydı. Sekreterimiz
Hülya Özerler, daha sonra Sevinç Subaşı ve şoförüm Mehmet Yağcı,
evvelallah, herşeye çare bulmaya çalıştık...

2000 Mart’ındaki bir başka yasal gelişme, Mimarlar Odası ve Oktay Ekinci’nin Başbakanlık ve Orman Bakanlığı aleyhine açtığı, “Koç Üniversitesi’ne
arazi tahsisine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının ve Orman Bakanlığı izninin iptali” konulu dava ile ilgilidir. Danıştay Sekizinci Dava Dairesi bu
davada “önceki mevzuata göre tesis edilen dava konusu işlemlerin hukukî
denetim imkânı bulunmadığına” karar verir...
Davalar birbirini izlerken, ‘bedel ödetmeye’ de devam edilmektedir. Koç
Üniversitesi’nin atık su konusunda talep ettiği “Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı” için İSKİ, toplam 625.706.640 TL. bedel istemiştir. Bu katkı payı da, Koç
Üniversitesi tarafından kabul edilir ve ödenir.
Tamer Şahinbaş: Niçin bu sıkıntıya düşüyorsunuz, bir ticaret mi yapıyorsunuz, bir kâr mı elde edeceksiniz?.. Bir üniversite yapıyorsunuz. Ve size diyorlar ki “biz üniversiteye karşı değiliz, ama bu teknik
bir hukuk sorunudur”... Peki ama, bu karardan zarar görecek yegâne kurum biziz; 4498 sayılı kanunun geçici maddesine göre arazi tahsis edilen tek üniversite biziz! Bize niye zarar veriyorsunuz?..

11 yıl boyunca yaşanan bunca sıkıntılar, yitirilen bunca enerji ve zaman,
her anlamda bunca yükselen maliyet, kime ne kazandırmıştır?.. “Yargısız
infaz”lardan herkesin bunca şikâyetçi olduğu bir toplumda, işin aslını araştırmaksızın, salt önyargılardan kaynaklanan bir “karşı çıkma keyfi”nin tatmininin ötesinde; başka kimler, hangi amaçlarla, ne sağlamış olabilirler?..

Fazilet Partisi adına açılan davada Anayasa Mahkemesi’nin 4498 Sayılı Kanunu iptal etmesi ve kararın 5 Ocak 2001’de Resmî Gazete’de yayınlanmasıyla, Koç Üniversitesi’nin ‘yasal mevzuat serüveni’ daha epeyi bir süre
gündemden kalkmayacak gibi görünmektedir...

İnan Kıraç: Ülke, çok şey kaybetti... En az 5 bin iyi üniversite mezunumuza mal olmuştur bu gecikme. Eğer bunları gününde yapabilmiş olsaydık bugün 5 bin yetişkin ve nitelikli insan Türkiye’nin

Üstte: Erdal Yıldırım
Altta: Evren Artam
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hizmetindeydi. Bugün bu üniversiteden çıkan çocuklar, kapışılıyorlar.
5 bin vasıflı insanı Türkiye bu süreç içinde kaybetti. Bunun maddi
karşılığı, bilemiyorum, belki milyon tane milyon dolar.
Ülke, başka şeyler de kaybetmiştir. En azından, “yüksek nitelikli öğretim
tesisleri kurmak isteyen pek çok girişimci insan ürkütülmüş, hevesleri kırılmış, “bu işe soyunmak ve hakikaten hizmet vermek isteyen hayırseverler”
duraklamışlardır.
İnan Kıraç: Bu niyetleri desteklemek lazım. Herkesin bir üniversite
kurma gücü olmayabilir. Ama bazı zenginlerimizin sadece bir fakülte
kurma gücü olabilir; bazılarının kendi adlarına on tane burs verme
gücü olabilir; bazıları on öğrenciye dışarda ihtisas yapma imkânı
sağlar; veya bir hocanın beş senelik ücretini ödeme imkânı oluşturur... Bunları geliştirmek lazım... Dolayısıyla, bu örnek daha çabuk
oluşmuş olsaydı, bütün bu yollar işlemeye başlamıştı...
Ülkeye katma değerler sağlama gücüne sahip pek çok insan, enerji ve mesailerini, anlamsız pürüzleri giderebilmek için yapılan görüşmelere harcamak zorunda kalmıştır.
Tamer Şahinbaş: “Biz hiçbir işimizde bu kadar yönetim zamanı harcamadık”, demiştir Suna Kıraç; ve doğrudur. Onbir senedir, bütün
yardım eden dostlarımıza, bizden yana tavır koyan bürokratlara,
siyasilere, akademisyenlere rağmen, ancak bu noktaya gelebildik.
Hukuk düzeni maalesef haklıyı her zaman koruyamıyor. İki gazete
haberi, iki popülist yaklaşım, sizin büyük bir idealinizi yıkabiliyor.
Yavuz Alangoya: Koç Üniversitesi bugün Türkiye standartlarının ötesinde, Profesör Halberstadt’ın dediği gibi Avrupa’da kolaylıkla benzerine rastlanmayacak bir müessesedir. İşte maalesef bu kadar mükemmel bir kuruluşta, arazi meselesi, yani gayrimenkul konusu öne geçti.
Beni en fazla rencide eden hususlardan biri budur... Koç Üniversitesi
denince çok iyi bir üniversite olduğu değil, ağaç, orman vb. bir takım
sorular hatıra gelmiştir ilk zamanlar. Bu, genç bir üniversite bakımından bence bir şanssızlık olmuştur...
Peki, bürokratların bizzat kendileri de dahil olmak üzere, ülkede hemen
herkes “bürokrasi”den şikâyetçi olduğu halde, insanların zaman ve enerjileri niçin boşa harcanmaktadır? Gereksiz formalitelerin yol açtığı iş-gücü ve
verim kayıplarının ekonomik faturası hesaplanmakta mıdır?
İnan Kıraç: Sadece bu üniversite için, 39 kere Ankara’ya gitmişim.
Sayın Demirel’i 11 kere görmüşüm; 2 kere Turgut Özal Bey’i ziyaret
etmişim; 4 kere Tansu Çiller Hanım’la görüşmüşüm; 2 kere Adnan
Kahveci’yle; 6 kere Mesut Yılmaz Bey’le; 2 kere sayın Ecevit’le; 7 kere
Yaşar Topçu, 8 kere Nevzat Ayaz, 3 kere Avni Akyol, 6 kere Fikri Sağlar Bey’lerle; 3 kere Deniz Baykal’la, 1 kere Lütfullah Kayalar’la, 2
kere sayın Erdal İnönü’yle temasım olmuş...
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İnan Kıraç’a göre, devletin üst kademelerinden ziyade bürokratlar düzeyinde izlenen bu ‘muhalif ve ürkek’ tavırlarda, Bilkent Vakıf Üniversitesi tecrübesinde yaşanan sorunlardan duyulan rahatsızlığın da etkisi vardır.
Bülent Gültekin: Ortalarda görünmeksizin bu işe en büyük desteği verenlerden biri de İnan Kıraç idi. Vehbi Bey’e bu projenin yaptıkları en
önemli iş olduğunu ısrarla söyleyen odur. Ben ülkesini bu kadar çok
seven insan görmedim; yapacağımız işlerden sözederken hep heyecanlanır, gözleri yaşarırdı...
Kuruluş sürecinde yaşanan sıkıntı ve zorluklar, Vehbi Koç Vakfı ve Koç
Topluluğu yöneticilerinin, hatta Koç Ailesi’nin, “bunca iyi niyete rağmen
haksızlığa uğramış olma” duygusuna kapılarak vazgeçmeyi düşünmelerine
yol açmıştır, zaman zaman...
Suna Kıraç: İş, sonunda iyi niyetli bir eğitim serüveninden, ideolojik
bir mücadele haline dönüştü. Nesli tükenmiş kuş cennetleri, korunması gereken kültür varlıkları, kuracağımız söylenen plazalar ve
villalar konu edilip, orman düşmanı olmak gibi değişik suçlamalarla
on yıl geçirdik. Suçumuz, Devlet’in 1992’de Bakanlar Kurulu kararıyla bize vermiş olduğu arazide, kamu yararına bir üniversite kurmak
istemekti...
Sevgi Gönül: Çok meşakkatli bir projeydi; epey engebeli yollardan
geçtiler. Başka bir memlekette olsaydı, engel çıkartacaklarına, yolunu
açarlar, düzeltirler, bir yılda tamamlatırlardı. Ama bizim memlekette
nedense bunu anlamakta zorlanan inanlar oldu...
Tamer Şahinbaş: Böyle ulvî bir amaçla yola çıkan bir grubu, bir aileyi, mevcut düzen fevkalade üzmüş, fevkalade kırmıştır. Türkiye’ye
böyle bir müessese kazandıracağım diye çabalayacaksınız, herkes
sizin yanınızda yer alıyormuş gibi gözükecek; ve neticede önünüze
inanılmayacak zorluklar çıkartacaklar, siz de bunları geçmek için ayrıca bir çaba sarf edeceksiniz. Zaman zaman düşüneceksiniz, “niye
yapıyoruz bu işi, bu kadar büyük bir kaynağı tahsis ediyoruz, böyle
bir ızdırap çekiyoruz, ne lüzum var?” Maksat Türk gençlerini eğitmek,
onlara yurt içinde ve dışında burs vermek ise, tahsis edilen kaynağın
sadece faizi bile buna yeterdi...
Nitekim, Koç Üniversitesi dışında, her sene Vehbi Koç Vakfı tarafından 1100
üniversite öğrencisine ve ortaöğretim kurumlarındaki binlerce çocuğa burslar verilmektedir. Buna rağmen böyle bir sıkıntıya girmenin anlamı nedir?
Tamer Şahinbaş: Bunu çok sık sorduk kendimize. Eğer Koç Ailesi
verilmiş olan sözlere güvenmeseydi, devletin verdiği izinlere inanmasaydı, “bu işi mutlaka tamamlayacağız” diye bir irade

koymasaydı, kesinlikle yapamazdık. Muhakkak yolun yarısında bırakırdık. Nitekim bırakanlar da oldu...
Yavuz Alangoya: Ama bütün bunlara rağmen, gerek Türkiye’de gerek
yurt dışında kendini kanıtlamış bir Koç Üniversitesi var. Bunu yaşamış olmak büyük mutluluk veriyor...
Semahat Arsel: Koç Üniversitesi deyince aklıma ‘mücadele’ kelimesi geliyor. Başlangıcından bugüne kadar devlet bürokrasisiyle ve de
olumsuz insanların olumsuz tavırlarıyla büyük mücadele verildi.
Sanki Koç Ailesi ve Koç Topluluğu şirketleri 175 milyon dolarlık bir
yatırım yapmadı da, devletten 175 milyon dolar istedi; insanın havsalası almıyor! İnsanın aklına şu sual geliyor; “bürokrasi madem ki
bu kadar dikkatli ve hassas, o zaman gecekondu çetesiyle niye aynı
dikkatle ilgilenmediler? Devleti soyup götüren insanlarla niye mücadele etmediler de bizim Koç Üniversitesi’ne vereceğimiz 175 milyon’a
bu kadar titizlik gösteriyorlar?.. Bu bir eğitim yatırımı idi. Bütün
bunların bilinmesine rağmen müthiş bir engelle karşılaştık. Bunu bir
vatandaş olarak hazmedemiyorum, çok üzülüyorum.
Sevgi Gönül: Bu iş bizi Aile olarak heyecanlandırmaktadır; çok önem
verdiğimiz, sevdiğimiz bir proje. Yeğenlerimle, kardeşlerimle üniversite projesini konuştuğunuz zaman, herkesin gözünün içinin güldüğünü hissediyorsunuz. Şimdi düşünün, benim çocuğum yok, ablamın
çocuğu yok, ama binlerce çocuğumuz var. Ve her sene bu binlerce
çocukla birlikte olmak, o mezuniyet törenlerinde tekrar tekrar bu heyecanları yaşamak, bence çok hoş bir duygu...
Suna Kıraç: Eğitimdeki sorunların giderek ülkenin geleceğini tehdit
etmeye başlaması karşısında, sadece durumu eleştirmekle yetinmenin
yararsızlığını anlayıp, gerekeni yaptık: Karanlığa kızmaktansa, bir
mum da biz yaktık...
Çok uzun ve çok zorlu yolları geçme pahasına da olsa, hayaller gerçekleşmiştir. Öğrenciler ve öğretim üyeleri Rumelifeneri’ndeki kampüste yerlerini
almışlar, akademik ortam yetkinlikle oluşmuştur. Gerek lisans ve yüksek
lisans düzeyindeki eğitim, gerek bilimsel araştırma, bir mükemmeliyet merkezine yaraşır biçimde sürmektedir. Bir üniversitenin, kuruluşundan sadece
sekiz yıl sonra, “öğretim üyesi başına bilimsel araştırma”da ülkedeki tüm
üniversiteler arasında “ikinci” sıraya yerleşmesi, başka türlü nasıl izah edilebilir ki?..
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Yeni Kurum,
Yeni Gelenekler...
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Suna Kıraç: 2000-2001 yılında eğitime yeni kampüste başlarken, çektiğimiz bütün sıkıntıları unuttuk. Düşümüz gerçekleşmişti. Ülkemize
çağdaş, dünya üniversiteleri ile yarışacak bir üniversite kazandırmanın gururu, onbir yıllık çabamızın karşılığı oldu...
Koç Üniversitesi, karşılaştığı ve karşılaşabileceği tüm zorluklara rağmen
kurumsallığını hızla pekiştirmekte; kadrolaşma, eğitim ve bilimsel araştırma alanlarında kimliğini her gün daha fazla kabul ettirmektedir.
Attila Aşkar: İlk mezunları İşletme Yüksek Lisans’tan verdik, 1995’te;
çünkü o iki yıllık bir programdır... Lisans programlarından ilk mezunlar ise 1997’de verildi; doğrudan birinci sınıfa başlayan, yanılmıyorsam, 60 küsur kişilik ilk gruptu onlar... Ve, 97, 98, 99, 2000; dört
dönemdir mezun veriyoruz, lisansta... Yüksek Lisans’tan ise, 6 sınıf
mezun oldu...
Kısacık geçmişine rağmen, şimdiden yerleşmiş gelenekleri vardır, genç üniversitenin... Fahir Atakoğlu tarafından bestelenmiş bir “Koç Üniversitesi
Marşı”na bile sahiptir...
Tamer Şahinbaş: 7 senedir oluşmuş bir âdet var. Akademik yıla başlarken açılış töreni yapmıyoruz; ama öğrencilerin, bir eğlence programı veya öğretim üyeleriyle mükellef bir akşam yemeği düzenlemek
gibi, kendi gelenekleri var. Biz asıl, mezuniyet törenine çok önem
veriyoruz. İlk mezunlarımızı, Rumelifeneri Kampüsü’nde yaptığımız
törenle uğurladık bile...

20 Kasım 1999, Rahmi M. Koç ve Suna Kıraç Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü Açılış Töreni’nde.
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BİR MÜKEMMELİYET MERKEZİ

AK ADEMİK VE MALİ
YAPILANMA SÜRECİ
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geleceğin dünyasında varolmak için
NİTELİKLİ EĞİTİM, NİTELİKLİ İNSAN…
Hatırlanacağı gibi; Vehbi Koç’un genç bir girişimci olarak iş hayatına atıldığı yıllarda, genç Türkiye Cumhuriyeti de “muasır medeniyet seviyesine
yükselme” idealiyle eğitim sistemini yenilemekte ve bir “milli eğitim politikası” oluşturma yolunda cesur hamleler yapmaktadır.
Bülent Gültekin: Mesela İstanbul Üniversitesi’nin kuruluş döneminde
Atatürk’ün getirdiği Alman hocaların yaptığı çalışmalara falan baktığınız zaman, bizim yaptıklarımız çok amatör kalır. Çünkü üniversite kurmak üzere çok iyi düşünürlerin geldiği bir dönem yaşanmış
Türkiye’de. 1933’deki büyük reformda Prof.Hirsch, Prof Malche, Prof.
Schwartz gibi önemli hocaların payı var. Savaş ortamında Türkiye’ye
göçen Avrupa’lı bilim adamlarıyla, bilimsel gelişmenin ve kurumlaşmanın ivmesi daha da artmış...
Cumhuriyetin ilk onbeş yılında bir eğitim seferberliği şeklinde süren bu
heyecan, 50’li yıllardan itibaren durulur; radikal atılımlarda azalma ve
hatta geri çekilme görülür.
Birçok insan gibi Vehbi Koç da, değişen dünya karşısında eğitim kurumlarının yetersiz kalması ihtimalini, özellikle 70’li yıllardan sonra farketmiş
ve “nitelikli insanların, nitelikli eğitimle yetiştiği” kanaatini, giderek bir
‘ideal’e dönüştürmüştür.
Can Kıraç: Açılış töreninde şu anısını anlattı, Vehbi Bey: “Cumhuriyetin 10. yıl kutlamalarında halkın arasına karışıp Atatürk’ün önünde
resmi geçide katıldım. Orada hep beraber Onuncu Yıl Marşını söylüyorduk. Ben Atatürk’ün cumhuriyeti gençlere emanet ettiği o hitabını
hiç bir zaman unutmadım...”
Vehbi Koç’un öncülüğünde Koç Ailesi ve VKV tarafından yapılan eğitim
yatırımları, bu konudaki zihinsel birikimlerin netleşmesini ve “çağdaş bir
eğitim kurumunun nitelikleri” konusunda belirgin bir “ana fikir” oluşmasını sağlar. Koç Üniversitesi’nin kuruluş ve işleyişinde hem ‘rehber’
hem de ‘nihai hedef’ olan bu ana fikir, kurumların kendi alanlarında birer
mükemmeliyet merkezi olmaları gerektiğidir. Gerek hukukî, malî ve
akademik yapıların oluşturulması, yer seçimi ve fiziksel tasarımın belirlenmesi, gerekse faaliyete geçtikten sonra öğretim ve araştırma programlarının sürdürülmesi, hep bu ‘mükemmeliyet merkezi kavramı’ doğrultusunda gerçekleşecektir.

Koç Üniversitesi Olabilirlik Raporu’nun “misyon”la ilgili giriş bölümü,
bu anlayışın açılımlarını yansıtır:
“Koç Üniversitesi’nin misyonu, 21. Yüzyıl’a girerken Türkiye’de uluslararası nitelikte, yaratıcı, bağımsız ve objektif düşünebilen, liderlik vasıflarına sahip öğrenciler yetiştirmek ve bilimsel araştırmalar yapmaktır. Eğitim programları, kendi
kültürünü özümlemiş ve dünya kültürlerine açık, bilgili insanlar yetiştirecektir. Koç
Üniversitesi Türkiye’de yüksek eğitimi geniş anlamıyla en iyi gerçekleştirecek,
öğrencilere nitelikli bilginin yanısıra kişisel gelişme imkânları da sunacaktır. Bunun
yanında, Türkiye’de en iyi eğitim geleneklerini yerleştirip, diğer üniversitelere
örnek bir öğretim ve araştırma kurumu olacaktır...”
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Üniversite Eğitim alanındaki deneyimler göstermiştir ki, bir yükseköğretim kurumuOlmanın Anlamı... nun ‘gerçek bir üniversite’ olabilmesi için, “siyasî veya hukukî bir irade’nin
ona bu ismi vermesi” yeterli değildir. Bir üniversitenin “ismiyle müsemma”
olması, ya da “universe” sıfatını hak edebilmesi için vazgeçilmez koşul,
“bilim öğretme, araştırma ve üretme faaliyetlerinin evrensel nitelikler taşıması”dır. Bu ise ancak, universe’in “mükemmeliyete doğru evrimleşme”
hedefini paylaşmakla mümkündür.
Seha Tiniç: Yükseköğretimde mükemmellik merkezi deyince ilk akla
gelen, entelektüel faaliyetleri dünya düzeyinde yapabilen insanların
bir araya geldiği bir kurum olması. Bu sınıfta olabilir, sınıf dışında
olabilir, düşündüğü, araştırdığı, yazdığı, çizdiği, keşfettiği şeylerde
olabilir. Bunu orijinal fikirler üreterek yapabilmek, mükemmel bir eğitime de yol açar. Çünkü zaten keşfetme bulma ve araştırmayla, eğitim
arasında çok yakın ilişki var. Birinci faaliyeti yapamayan, başkasının
fikirlerini anlatmakla sınırlı kalır, öğrencilere.

Türkiye ve Ülkemizdeki yükseköğretim sisteminin ve bunun ağırlıklı parçasını oluşYükseköğretim... turan üniversitelerin “evrensel niteliklere ne kadar sahip olduğu” meselesi,
1960’lardan sonra tartışma gündemine girmiştir. Nitelik kaygısı duymaksızın yaşanmış olan ‘özel yüksek okullar furyası’yla ısınan tartışma, 80’lerde
‘denetleme işlevi ağır basan’ YÖK nedeniyle yükselmiş, 90’lardan itibaren
de “globalleşme” kavramıyla yeni bir boyut kazanmıştır.
Yükseköğretim sisteminde bir ‘yapısal değişim’e ihtiyaç olduğunun hemen
herkesçe benimsendiği bu yıllarda, özlenen değişimin “devlet eliyle” gerçekleştirilmesinin hem zor hem de gereksiz olduğu tezi, bizzat devletin “üst
yöneticileri” tarafından ifade edilmiş ve “Vakıf Üniversiteleri” yönündeki
somut adımlar yine onların desteğiyle atılmıştır.
Rahmi M. Koç: 70’li yıllarda devlet üniversitelerinin kalitesi özel dış
üniversitelere nazaran geride olduğu için, Özal rahmetli, bir fikir
ortaya attı. Dedi ki, “Ben özel vakıfların kuracağı okulların bütçelerine, devlet okulları bütçelerinde beher talebeye verdiğimin yüzde
45’ine kadar katkıda bulunacağım, teşvik vereceğim; bilâ ücret arazi
imkânı varsa, onu da vereceğiz”...

166

bilimin
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Türkiye’nin geleneksel eğitim sisteminin kökleri, 19. yüzyıl dünyasına
hâkim olan “sanayi toplumu” anlayışından beslenir. Sanayi toplumunda
eğitimin amacı; bir sanayicinin kendi işçilerinde görmek istediği zihinsel
özelliklerden pek farklı değildir: “Sistemin işleyişini aksaksız ve aynen sürdürebilecek nitelikte bir formasyon”...
Seha Tiniç: Kendi fikri yok, orijinal birşey geliştirmemiş... Eğitilmiş
insanlar arasında da aynı şeyi görüyoruz. İlkokuldan itibaren eğitim
sistemi, insanları kalıplaşmış düşünceye, verilen bilgiyi depolamaya ve
o bilgiyi tekrar size geri vermeye yönelik bir sistem. Üniversitemize gelen
üstün yetenekli gençlerde bile bu sıkıntıyı görüyoruz; öğretim üyesi ne
söylerse not alıyor, okuduklarının altını çizip ezberlemeye çalışıyor...
Doğaldır ki, böyle bir paradigmadan beslenen bir eğitim sistemi; sorgulayan zihinlere değil, ‘ezberleyen ve yerine getiren’ beyinlere; eleştirel
akla değil, ‘biçimsel mantık yürütmeye’; yaratma cesaretine değil, ‘tıpkıuygulama becerisi’ne önem verir. Ve bu karakterde bir sistemin ‘gelişim ve
değişim’den anladığı da, ancak ‘yenilenen makinelerin gerektirdiği
kadar’ yeni ve geniş olabilecektir...
Sanayi toplumu için yeterli olan bu anlayış, 20’nci yüzyıl’ın ‘bilgi toplumuna
geçiş dönemi’ olarak nitelenen ikinci yarısında, sadece yeterliğini kaybetmekle kalmamış, değişimi engelleyen dogmatik bir yapıya da dönüşmüştür.
Ülkemizde en az kırk yıldır sürmekte olan ve genellikle öz yerine biçim
üzerinde yoğunlaşan ‘sistem tartışmaları’ da, aslında bu paradigma değişiminin neden olduğu sancıların yansımasıdır...
Seha Tiniç: Eğitimin büyük bir kısmı “pasif öğrenme”ye, hatta öğrenmekten ziyade bilgi depolamaya yönelmiş. Bilgisayarın da belleği var, benden
çok daha iyi. Ama benim başka avantajlarım var insan olarak. Yani,
kullanma, sorgulama ve disiplinli düşünebilme...
Ömer Koç: Türkiye’deki üniversitelerin kaliteleri düştü, devlet yardımı
azaldı, öğrenci sayısı arttı. Bu büyük bir problem haline geldi. Ve
1980’den sonra, bence çok hatalı olarak, bir üniversite enflasyonu
yaşandı. Anadolu’nun dört bir yanında doğru dürüst kütüphanesi,
araç gereci, hocası olmayan, dersleri boş kalan birtakım üniversiteler
belirdi. Neticede insanlar bu üniversitelerden mezun oldular ama bilgi,
görgü ve tecrübeleri bence çok eksik olarak. Türkiye’ye çok büyük
zarar vermiştir bu model...
Farklı dönemler ve farklı zihniyetler arasındaki tüm tartışmaların sıkışıp
kaldığı sınırların ötesinde ise ‘evrensel boyutlu’ bir eğitim anlayışı vardır
ki; daha Cumhuriyetin ilk yıllarında, bizzat Atatürk tarafından, tek cümleyle ifade edilmiştir: “Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek”...

Bu mükemmel ifadenin içerdiği hedeflere, geleneksel eğitim sistemimizin
geçmiş 80 yıl içinde ne oranda ulaşabilmiş olduğuna bakmak, belki de, sistemin kalitesiyle ilgili tüm tartışmaları gereksiz kılacak en kestirme yoldur...

ve bir Koç Üniversitesi Olabilirlik Raporu, “neden farklı bir üniversite gerektiği”
Sistem Eleştirisi sorusunu şöyle yanıtlar:
“Dünyamız, bilim ve beyin çağının eşiğindedir. Ülkeler arası yarışta ve insanlığın yücelmesinde bilim kuruluşu olarak üniversitelere çok önemli görevler düşmektedir.
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının tedrisatı, gelişmiş ülkelerdeki eğitim standartlarının çok altındadır. Ekonomimizin dışa açıldığı ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’na girme hazırlıklarında bulunduğumuz bir dönemde, yurdumuzda iyi yetişmiş
ve dış dünya ile uyum sağlayabilecek insan ihtiyacı, kamusal ve özel sektörde bugüne dek görülmemiş bir boyuta ulaşmıştır.
Yükseköğretim kurumlarının, artan nüfusun eğitim ihtiyacını kaliteye özen göstermeden sadece sayı olarak karşılamaya çaba göstermesi, eğitim niteliklerinin zayıflamasına neden olmaktadır.
Maalesef yakın tarihimizde hükümetler eğitim konusunda istikrarlı ve uzun vadeli bir strateji üretip uygulayamamıştır. Bir çok ülkede kamu üniversiteleri, (örneğin; University of California, Berkeley, UCLA, University of Michigan, Oxford ve
Cambridge;) en güçlü eğitim niteliklerine sahipken, yurdumuzda bugüne kadar
hâlâ -İngilizce tabiriyle “center of excellence” diye tanımlanabilecek- mükemmel
bir öğretim kurumu geliştirilememiştir. Hatta, son yıllardaki uygulamalar, bu yönde
filizlenmekte olan Boğaziçi Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Siyasal
Bilgiler Fakültesi gibi kurumları, hızla diğer yüksek öğrenim kuruluşları ile asgarî
müştereklerde birleştirmiş ve eğitim kalitesini ülkenin genel ortalamasına indirmiştir.
Devlet, elindeki bütün kaynaklara rağmen, an’anelerinden ve mükemmellikten taviz vermeyen yapıcı ve yaratıcı bir ortamı, kendi kuruluşlarında sağlayamamıştır...”

Attila Aşkar: Kamu üniversitelerinde maalesef, testiyi dolduranla kıran
bir tutulur, iç denetim mekanizması yok gibidir. Geçim gayesi akademik ilgileri iki türlü zayıflatmıştır; bazıları ek gelir için dışarda çaba
göstermek zorunda kalmış, bazıları da aldatılmışlık hissine kapılmıştır.
Sadece maddi meselede değil, istedikleri türde bilimsel araştırma ve üretim yapamayınca, hayal kırıklığına uğrayıp mutsuz olmuşlardır; tabii
bu mutsuzluk mesleğe ve öğrenciye de yansımıştır...
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Olabilirlik Raporu’nda kamu kuruluşlarının bu yönde daha uzun bir süre
başarılı olamayacağı görüşü, geçmişteki tecrübelerin ışıgı altında ve ‘üzüntüyle’ belirtilir ve bir çözüm olarak Vakıf Üniversiteleri önerilir:
“...Türkiye’nin eğitim ihtiyacı ile buna karşılık üniversitelerimizin sağlayabildiği öğretim kalitesi arasındaki fark, yeni kuruluşlar ve yaklaşımlar gerektirmektedir. Türkiye’de kamu kuruluşlarının gerçekleştiremediği eğitim kalitesini sağlayacak özerk ve
örnek “center of excellence” nitelikli üniversiteleri geliştirme ümidi, öncelikle özel
vakıflardadır...”

her işin başı Suna Kıraç, bir Olabilirlik Raporu için davet edilen Prof. Bülent Gültekin’le
Olabilirlik Raporu yaptığı ilk görüşmelerde, üniversitenin niteliği konusundaki düşünceleri aktarırken özellikle bir hususu vurgulamıştır.
Bülent Gültekin: Şöyle dedi: “...Öyle bir şey yapalım ki, biz bunu bıraktığımız zaman, kendi başına tutarlı, kendi ayakları üstünde durabilecek bir yer olsun. Bizden sonra ikinci, üçüncü nesil geldiği zaman
yeterli destek verilir ya da verilmez; bundan etkilenmesin. Yani, biz
en baştan, bütün parametreleri bilelim...”

Bülent Gültekin, görevi kabul etmeden önce, Aile’nin ve Vakıf’ın ‘bir üniversite kurmaya gerçekten hazır olup olmadığını’ soracaktır. Gerçi Vakıf
ve Holding yöneticileri, kurum oluşturma ve geliştirme konusunda zaten
profesyoneldirler; keza, Koç Özel Lisesi deneyimi ve diğer eğitim girişimleri
hep başarılı olmuştur. Ama bir üniversite kurmak, diğerlerine hiç benzemeyen, özel ve apayrı bir iştir.
Bülent Gültekin: Hatta dedim ki, “Şuna hazır mısınız; Üniversite kurulur, yarın öbür gün bir üniversite öğretim üyesi öyle bir yazı yazar
ki, şimşekleri üstünüze çeker, zarar görürsünüz... Bunun gibi durumları göğüsleyebilecek misiniz?
Evet; örnek bir üniversite kurmak isteyenler, bunun getireceği maddi ve
manevi yükleri taşımayı da elbette göze almışlardır. Nitekim, kuruluşta yaşanan sıkıntılar ve hatta Koç Camiasını hedef alan aleyhte-kampanyalar
sırasında da, bu kararlılık defalarca kanıtlanacaktır...
Böylece, Koç Üniversitesi Olabilirlik Raporu, dört öğretim üyesi; -Boğaziçi
Üniversitesi’nden Prof. Özer Ertuna, Pennsylvania Üniversitesi’nden Prof.
Bülent Gültekin ve Prof. Işık İnselbağ, Texas Üniversitesi’nden Prof. Seha
Tiniç- tarafından hazırlanır ve Koç Üniversitesi’nin bugünkü yapısı, ana
hatlarıyla belirlenmiş olur.
Bülent Gültekin: 20 küsur sayfalık bir metindir, bu Rapor... Orijinali
hâlâ bende. Amerikan klavyeyle yazıldığı için ü’leri ö’leri noktasızdır...
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koç üniversitesi’nin
EĞİTİM ANLAYIŞI
Koç Üniversitesi’nin temel özelliklerini belirleyen Olabilirlik Raporu, böyle bir kuruluş için vazgeçilmez bir ‘temel koşul’ olduğunu belirtmiştir:
“Üniversite, Vakıf tarafından seçilen Mütevelli Heyeti’nin saptayacağı
prensipler çerçevesinde, bağımsız olarak yönetilmelidir.”
Bu ‘bağımsızlık’ kavramının uygulama alanındaki somut ifadeleri gene raporda
sıralanır:
“– Mütevelli Heyeti üniversitenin organlarını, bu organların çalışma yöntemini ve görev kadrolarını serbestce saptayabilmelidir.
– Eğitim programlarını üniversite kendi organlarıyla oluşturabilmelidir.
– Öğretim üye ve elemanlarını üniversite kendi organlarıyla atayıp, ücretlerini saptayabilmelidir.”
Aynı paragrafta vurgulanan bir husus da, öğrenci seçimiyle ilgilidir:
“– Öğrenci seçme kıstaslarını üniversite kendisi saptamalı, öğrencilerini
kendisi seçebilmelidir...”

Bülent Gültekin: Üniversite kendi öğrencilerini seçmekte özgür olsun istedik. Çünkü neticede bir özel üniversite, bir misyonu var... Bir
milyon’dan fazla öğrenci üniversite imtihanına giriyor, iyi bir okula
giremeyen kaç bin üstün zekâlı çocuk var; dolayısıyla biz onların bir
kısmını alabilirsek zaten sorun çözülür, diyorduk...
Raporda, “bu ön şartlar güvence altına alınmadığı takdirde kurumun kimliğini, kültürünü ve geleneklerini oluşturamayacağı ve dolayısıyla misyonunu
gerçekleştiremeyeceği” ifadesiyle belirlenen bu “bağımsız” yapı, YÖK mevzuatı nedeniyle uygulanamayan ‘öğrenci seçebilme’ konusu hariç, büyük
oranda hayata geçebilmiştir.
Tamer Şahinbaş: Çağdaş bir üniversite kurma açısından, dört profesör
arkadaşımızın yazmış olduğu bu rapor çok yön gösterici olmuştur ve
hâlâ da bu raporun sınırları içinde yürünmektedir...
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Temel Hedefler Koç Üniversitesi Olabilirlik Raporu’nda kurumun temel hedefleri şöyle
sıralanır:
– Öğrencilerin özgür düşünme, kendine güvenme ve soru çözümleme yeteneklerini geliştirmeye yönelik eğitim vermek;
– Öğrencilere, bugünün ötesinde, gelecekte çıkacak muhtemel sorunları öngörebilecek ve onlara çözüm bulabilecek bir zihin yapısı veren, araştırmacı bir kurum
olmak;
– Eğitim ve araştırmalarda en gelişmiş teknolojiyi ve kaynakları kullanarak öğrencilerin yeteneklerini artırmak;
– Kendi teknik alanlarında başarılı olmanın yanısıra, geniş görüşlü, kültürlü, ülkesinin
ve dünyanın refahına katkıda bulunacak insanlar yetiştirmek;
– Öğrencileri basit bilgi ve becerilerle donatmanın ötesinde, stratejik düşünebilme
yeteneğine sahip kılmak;
– Dünyanın her yöresinde başarıyla görev yapabilecek ve değişen şartlara uyum
sağlayabilecek kadrolar yetiştirmek;
– Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin bağımsız bilimsel araştırma yapmalarını teşvik
etmek ve bu konuda olanak sağlamak...

Eğitim Olabilirlik Raporu’nda, “lisans düzeyinde teknik eğitim” yerine, geniş bir
Programlarının dünya görüşü veren “liberal arts” eğitimi verilmesi esas alınmıştır. Eğitim
Niteliği programları, genel olarak uluslararası nitelikte ve özel olarak da Avrupa
Topluluğu ile kaynaşmanın gerektirdiği bir yaklaşım içinde hazırlanacaktır.
Rapor, bu nitelikte bir eğitimin temel ihtiyaçlarını da sıralar:
– İngilizce eğitim; Türkçe ve İngilizce’ye ek olarak, ikinci bir yabancı dilde yeterlik.
– Bilgisayar ve enformasyon teknolojisindeki son gelişmelerin kullanılması ve yeni
gelişmelerin izlenmesi..
– Hem öğrencinin zamanını en iyi değerlendirmek, hem de kurumun eğitim kapasitesinden en yüksek oranda yararlanmak için, üçer aylık dört dönemden oluşan
bütün yıl eğitim sistemi.
– Eğitim kadrosunda uluslararası üne sahip, tam ve yarı zamanlı elemanlar.
– Uluslararası kuruluşlarla çeşitli düzeylerde işbirliği; öğrenci mübadelesi, öğretim
elemanları desteği...
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Liberal Arts Ülkemizde lise mezunları, üniversiteye girerken genelde ‘bir mesleği seçmiş
olmak’ durumundadırlar. Henüz dünyayı ve ‘kendi’ni yeterince tanımayan
bir gençten böylesine ‘müebbed’ bir karar vermesini istemek, yanlışlığı bir
yana, en azından haksızlık değil midir?
Bülent Gültekin: Ne istediğini bilmeden niye mühendis olsun? Veya
üniversiteye girdikten sonra niye fikir değiştiremesin? Bizdeki sistem
çok katı; buna izin vermiyor... Oysa, gelsinler, kendi mesleklerine kendileri karar versinler dördüncü senenin sonunda. Hatta bölüm olmasın, bir matriks etrafında çocuklar kendi portföylerini oluştursunlar...
Batı’da ve özellikle Anglo-Sakson sisteminde çok uzun zamandır uygulanan
“liberal arts” modelinde ise, öğrenciye önce 2 veya 4 sene boyunca yoğun
bir kültür enjeksiyonu yapılır ve sonunda bir tercih yapması istenir. Öğrenci,
bir ana konu, bir de yardımcı dal seçer.
Tamer Şahinbaş: Misalen, bir öğrenci ana konusu olarak ekonomiyi
seçerken, diyelim, film yapımını da yardımcı konu olarak seçebiliyor...
“Esas meslekî eğitim” ilk dört (veya iki) yıllık Önlisansdan sonra başlamakta, artık “tercihlerini belirleyebilir” duruma gelmiş olan öğrenci, böylece meslek seçimi konusunda daha sağlıklı bir karar verebilmektedir.
Türkiye’de vaktiyle Robert Kolej’de kısmen uygulanmış olan bu model, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin ve Boğaziçi Üniversitesi’nin ilk yıllarında da
denenmiş, fakat sonraları YÖK modelinin altında kaybolmuştur...
Bülent Gültekin: Mühendislerin edebiyata karşı; edebiyat veya sosyal
bilimlerde olanların da temel bilimlere karşı bir reaksiyonu vardır.
Aslında bir çatı altında çözmek kolay; dört yıl ortak bir eğitim verirsiniz, sonra kendi istediği bölümü seçer.
YÖK mevzuatı nedeniyle, Koç Üniversitesi gene ‘fakülteler’ modeliyle teşkilatlanmak ve ‘liberal arts’ eğitimini de 2 yıl’a sığdırmak durumunda kalmıştır. Bu 2 yıllık “ortak program”ın içeriği konusunda sorun yaşanmamış,
sadece mevzuat doğrultusunda “bazı ince ayarlar” yapılması gerekmiştir.
Bülent Gültekin: Bizim tezimiz; evvelâ, bu okuldan mezun olan öğrenciler dünyanın her yerinde rahatlıkla çalışabilecek insanlar olmalı. İkincisi, bu 21. yüzyılın insanı olarak yetişmeli. Bir diğer prensip,
Türkiye’nin değerlerini taşıyacak, örnek olacak insanlar yetiştirmek,
her açıdan. Evrensel bir insan, hümanist bir insan, çok yönlü bir
insan... Meselâ mühendis ise, aynı zamanda iyi yazabilen, edebiyatı
bilen, güzel sanatlardan anlayan biri olması...
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Antalya ve Silivri Olabilirlik Raporu temelinde, Koç Üniversitesi’nin akademik hedef ve progToplantıları ramlarını belirlemek için, Mayıs 1990’da Antalya’da, Prof. Abdullah Kuran,
Prof. İbrahim Kavrakoğlu, Prof. Ahmet Koç ve Prof. Özer Ertuna’nın
değerli katkılarıyla Üniversite’nin ana büyüklükleri belirlenir ve akademik
program üzerinde yoğun çalışmalar yapılır.
Tamer Şahinbaş: Bu konuda tabii biz, o dönemde YÖK’le de görüştük.
“Olur” dediler; “Böyle birşey yapabilirsiniz, çok da iyi olur, örnek
olur”... Ve biz bu şekilde, olabilirlik etüdünde öngörüldüğü üzere bir
müfredat hazırlamak için yola çıktık.
Antalya toplantısında ortaya çıkan genel çerçeve, daha sonra Silivri’de yapılan Akademik Komite çalışmasında çok daha ayrıntılı olarak belirlenecektir.
Bülent Gültekin: İşin güzel yanı, hemen hepsi benim hocamdı ve bu
çok hoşuma gidiyordu. İnsana güven geliyor, sanki hiçbir şey değişmemiş gibi, 20 yaşında hissediyorum onların yanında... Ben çok dar bir
pencereden bakarken, Abdullah Bey daha değişik pencereler açıyor.
Mesela İbrahim Kavrakoğlu, mühendislik fakültelerini takip eden, endüstriyi çok iyi bilen birisi. Özer hoca keza, Boğaziçi’nde uzun yıllar
tecrübesi var başka bir taraftan... Sanıyorum çok iyi bir proje oluştu,
yani üniversitenin müfredatı ciddi bir şekilde ortaya çıktı... Çok uzun
çalışmalarla oldu tabii ki...

dış dünyadaki Hatırlanacağı gibi, sıra yurt dışındaki deneyim ve bilgi birikimlerinden yaEn Başarılı rarlanmaya geldiğinde, önce ABD’ye gidilmiştir. 1991 Şubat’ındaki seyahatin
Örnekler… yoğun gündeminde, akademik yapı ve fiziksel planlamayla ilgili çalışmalar
ağırlıkta olup, Koç Üniversitesi’nin rektör, dekan ve öğretim üyelerinin belirlenmesi; akademik oluşuma yön verebilecek isimlerin yanısıra fon bulma, bilgisayarlı eğitim vb. konularda bilgi ve destek verecek kişilerle temas
kurulması da gündemdedir.
Üniversite rektörlerinden oluşan bir forumun başkanlığını yapan ve Koç
Üniversitesi Advisory Board’u için de tavsiye edilmiş olan Prof. Emeritus
Martin Meyerson ile görüşülür.
Harvard ve Princeton Üniversiteleri gezilir; Princeton’da Prof. Halil İnalcık’tan Koç Üniversitesi ile ilgili destek alınır. Seyahat boyunca, Amerika’da
görev yapan pek çok Türk yönetici ve akademisyenle buluşulacak, öğrenci
seçimi ve idarî sistem dahil, çeşitli konularda bilgi ve görüş alınacaktır.
Tamer Şahinbaş: Princeton Üniversitesi’nde âdeta bir “Koç Üniversitesini Sevenler” grubu oluşmuştu; hele Mühendislik Fakültesi eski dekanı Prof. Ahmet Çakmak, o sırada hastanede yatıyor olmasına rağmen,
ilgisini hiç esirgemedi...

Princeton Üniversitesi’nde Prof. Abraham Udovitch, Prof. Attila Aşkar, Prof.
John Waterbury ve müfredattan sorumlu Dekan Prof. Eva Gossmann ile
yapılan toplantı, Koç Üniversitesi’nin ders programları üzerinedir. Antalya
ve Silivri toplantılarında önerilen ayrıntılı program, böylece Princeton’lu
hocaların gözüyle bir daha değerlendirilir.
Tamer Şahinbaş: Mevcut programımızın çok küçük değişikliklerle uygulanabileceği ortaya çıktı. Hatta bizim düşündüğümüz gibi, Liberal
Arts’a ek olarak Mühendislik eğitimi veren örnek üniversitelerin yetkilileriyle de fikir teatisinde bulunduk... Niyetimizi anlattıkça, hepsinde müthiş bir heves ve heyecan oldu. Hatta “Biz de gelmek isteriz”
dediler...
“Liberal Arts + Mühendislik Fakültesi” modelini yetkinlikle uygulayan
Swarthmore College; ayrıca Haverford College, Bryn Mawr College ve Drew
University’de inceleme ve görüşmeler yapılır. ‘Liberal Arts College’ niteliğindeki Drew Üniversitesi’nde, Dekan Prof. Paolo Cucchi, Yardımcı Dekan Prof.
Johanna Glazewski ve profesörler Robert Fenstermacher, Vivian A. Bull ile
konuşulur.
Attila Aşkar: En çok yararlandığımız kaynaklardan biri Harvard’ın
“core programme”ı idi. Princeton’da aynı fikrin biraz daha farklı
bir şekli vardı. O çeşit kataloglardan yararlandık. Ama tabii bunları
kopyalamadık, çünkü bir kere ciddi bir boyut farkı vardı, biz “küçük”
başlıyorduk. Bir de herşeye rağmen, Türkiye’de yaşayan insanların
ihtiyacı olan farklı boyutlar da var. Bütün bunları birleştirip “ortak
programı” oluşturduk...
Mühendislik Fakültesi’yle ilgili çalışmalarda, önce “iş dünyasının ihtiyaç
duyduğu mezun tipi ve kalitesi” belirlenir, ders programları yine bu çerçevede şekillenir.
Tamer Şahinbaş: Ve neticede Koç Üniversitesi’nin eğitim programı ortaya çıkmış oldu. Sevinerek söyleyeyim, 1993’te üniversitemiz eğitime
başladığında bu program olduğu gibi uygulandı. Ama maalesef Mühendislik Fakültesi ancak yeni kampüs’e geçtiğimizde başlayabildi.
Fiziksel planlama konusunda ise, Keyes-Condon-Florance; CHK Architects
and Planners; Henningston Durham-Richardson (HDR); The Architects Colloborative (TAC) gibi önemli firmalarla, fikir projeleri ve teklif şartnameleri
konusunda toplantılar yapılır. Mimari proje hakkında Payette Associates,
Jung/Brannen Association Inc. -ve daha sonra- Londra’daki Ove Arup Associates ile görüşülür.
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Tamer Şahinbaş: Yaklaşık 3300 üniversite var, Amerika’da. Keza, İngiltere’de Cambridge, Oxford gibi çok eski tarihlerde kurulmuş üniversiteler var. Ama bunlar hep kolejler şeklinde, birbirine bağlı bir biçimde zamanla büyüyüp oluşmuş. Bizim yapacağımız gibi, fakülteleriyle
birlikte sıfırdan planlanıp bir kerede inşa edilmiş üniversite, pek az...

“Öğrenci Odaklı” Koç Üniversitesi’nin akademik programlarından mimarî tasarımına kadar
Yaklaşım... tüm konulardaki yaklaşım biçimi, klasikleşmiş zihniyetlerden çok farklı bir
temel kriterden kaynaklanır. Eğitim kurumları genelde ‘nasıl bir okul?’
sorusunun etrafında şekillenirken, Koç Üniversitesi’nde önce ‘nasıl bir öğrenci, nasıl bir mezun’ amaçlandığı sorgulanmış; kurumun formasyonu
bu sorunun yanıtına göre şekillenmiştir.
Olabilirlik Raporu’nun aynı yaklaşımla hazırlanan “Organizasyon” bölümünde, Koç Üniversitesi birimlerinin şu kriterler çerçevesinde saptandığı
belirtilir:
“– Koç Üniversitesi, Yirmibirinci yüzyılın gerektirdiği insanı eğitmeyi hedeflemelidir.
Bu, “derinlemesine düşünebilen, değerlendirme yapan ve çözüm yaratan dünya
insanı”dır.
– Koç Üniversitesi Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre eğitim vermelidir. Böylece Koç
Üniversitesi, “aranan ve iyi çalışma koşullarıyla istihdam edilen mezunlar” verecektir.
Raporda, Koç Üniversitesi’nin baştan itibaren, yurt içi ve yurt dışı kurumlara karşı stratejik üstünlük sağlayacak programlar uygulayacağı belirtilmektedir.

‘küçük’ başlayan, Prof. Gültekin ve arkadaşları, mükemmel bir eğitim düzeyine erişmek ve
Evrime Açık Bir ‘kurumsal kültür’ oluşturmak için en uygun stratejiyi, “küçük başlayıp,
Yapılanma... misyonundan taviz vermeyecek şekilde büyüyebilme potansiyeline sahip
olmak” ifadesiyle belirlemişlerdir. Üstünlüğünü dünya çapında kanıtlamış
eğitim kurumlarının, genel olarak küçük başlayıp, sabır ve titizlikle değerlendirilmiş çok uzun sürelerden sonra bugünkü durumlarına ulaştıkları
bilinmektedir.
“...Bu nedenle, Koç Üniversitesi küçük bir kurum olarak başlamalı, nicelikten çok
niteliğe önem vererek kendi kültür ve an’anesini oluşturmalıdır...”
Nitekim, Koç Üniversitesi, 1993’te öğretim hayatına “Fen, İnsanî Bilimler ve Edebiyat Fakültesi” ile “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” ve Yüksek Lisans öğrencilerine yönelik “İşletme Enstitüsü”nden
ibaret bir yapıyla başlamış; “Mühendislik Fakültesi”, “Sağlık Yüksek
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Okulu”, “Fen Bilimleri Enstitüsü” ve “Sosyal Bilimler Enstitüsü” ise
daha sonraki yıllarda faaliyete geçmiştir.
“Küçük olarak başlama ve giderek gelişme” stratejisi, ilk bakışta ‘kolaycı bir
çözüm’ izlenimi verebilir. Oysa bu ‘küçük boyutlu nüve’, gelecekteki büyümenin niteliğini tayin edici karakterdedir ve bu yüzden, yakın-orta-uzun
vadelerde ortaya çıkabilecek tüm olasılıkların en baştan hesaplanmasını ve
“evrime açık” bir yapı oluşturulmasını gerektirmiştir.
Bülent Gültekin: Başından beri şunu dedik; “yanlış yapmayalım ki,
önü hep evrime açık olsun ve evrimi köstekleyecek hiç bir yapı bulunmasın”...
Bir ‘mükemmeliyet merkezi’nin hayatiyetini sürdürmesi, ancak kendi evrimini yapabilmesiyle mümkündür. Onyıllarca hatta yüzyıllarca yaşaması
umulan bir bilim kurumunun başkaca seçeneği yoktur. Varlık nedeni “hayatın içyüzünü araştırmak” olan bilim de, tıpkı hayat gibi evrimle iç içe olmadığı takdirde; statikleşip kendini tekrar etmekten ve “yaşayan bilgi”ler
yerine “dogma”lar üretir olmaktan kurtulamaz.
Bülent Gültekin: Evrim halinde olmak tabii çok da dikkatli olmayı
gerektiriyor. Vakıf son derece cömert, yani öğrenci başına bu kadar
kaynak ayırabilen bir yer yoktur... Dolayısıyla, “bundan sonra daha
neler yapılabilir” sorusu önemli... Hep evrim içinde olmanız şart. Ancak o zaman hep ilerde olursunuz, toplumun önünde gidersiniz. Lider
bir okul olmak için, tekrar tekrar misyonunu irdelemek gerekir, diye
düşünüyorum...

Özerklik ve
Sonrası...

Tıpkı varlığını ‘aklın özgürleşmesi’ne borçlu olan bilim gibi, onu öğreten
ve üreten kurumların da “özerk” olmaları gerekir.
Bülent Gültekin: 80’lerden sonra YÖK yapılanmasıyla birlikte özellikle
ODTÜ’de çok nitelikli hocaların görevden ayrıldıklarını veya ayrılmak
zorunda bırakıldıklarını biliyor, bu nedenle bağımsız bir yapıyı çok
önemsiyorduk...
Koç Üniversitesi için ‘olmazsa olmaz’ bir nitelik olarak benimsenen bu
özerk yapı iki yönlü olup, bir ucu Vehbi Koç Vakfı’na, diğer ucu ise ‘YÖK
cihetine’ dönüktür.
Bülent Gültekin: İki sene boyunca “brain-storming” yaptık. Üniversitenin çok özel bir kurum olduğunu, çok özerk olması gerektiğini,
sadece mevzuata karşı değil, Aile’ye, Vakıf’a ve Topluluğa karşı da
müthiş bağımsız olmasının şart olduğunu biliyorduk. Aile ve Vakıf
buna hazırdı, kendi istedikleri de buydu zaten. Çünkü bu Topluluk
zaten Türkiye’de gerçek profesyonelliğe geçmiş ender bir aile şirketi...
Zor olan, YÖK karşısındaki özerklikti...
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Tabii ki, bilimsel özerklik aynı zamanda büyük bir sorumluluk da getirir
beraberinde. Öğretim üyelerinin yüksek nitelikli olmasını ve bilgileri çok
iyi aktarabilmesini, öğrencilerle ve yaşadığı çevreyle çok iyi iletişimde bulunabilmesini gerektirir.
Öte yanda, öğretim üyesinin ders ve araştırmalarında düşüncelerini istediği
gibi söyleyip yazabilmesi kimi çevrelerde “sorumsuzluk” olarak nitelendirilmekte ve sakıncalı görülebilmektedir.
Tamer Şahinbaş: Bu, sorumsuzluk demek değil ki!.. Aslında özerkliğin
getirdiği çok büyük sorumluluk da var. Öğretim üyesinin gerek eğitim,
gerek araştırma sorumluluğu; hem sorumlu hem de özgür olması...
Türkiye’de özellikle sosyal konularda, uluslararası ilişkilerde, öğretim üyesinin düşündükleri sadece bir gruba değil, ülkeyi yönetenlere
de ters düşebilir. Geçmişte üniversitelerde, bu bakımdan devamlı bir
gerilim yaşanmıştır. Oysa, üniversitedeki insanlar, sosyal konularda
daha “alışılmayanı” düşünebilen, anlatabilen ve söyleyebilen insanlar
olabilmeli. Benim özerklikten anladığım bu.
Bir yükseköğretim kurumu ancak, sokaktaki insanın düşünemeyeceği konularda da düşünebilen insanlara sahipse bir ‘üniversite’ olur. Bu bakımdan,
Koç Üniversitesi sadece bir öğretim kurumu değil, aynı zamanda ülke için
çok önem taşıyan bir “bilimsel özerklik projesi” olma anlamını taşımaktadır.
Tamer Şahinbaş: O açıdan, biz Üniversiteyi değil, henüz bir projeyi
bitirdik. Bu projenin olabilirliğini gösterdik. Olabilirliğini kağıt üstünde değil, gerçek anlamda yapabilecek bir üniversite olma yolunda,
sanıyorum ilk basamağı oluşturduk. Bundan sonra gerçek bir üniversite olabilmek için çok yolumuz var. Türkiye’de gelişmişlik, bu tür
“kültür üreten” kurumlarla çıkacaktır. Daha oraya epeyi bir yolumuz
var, gibime geliyor...
Mütevelli Heyeti toplantılarında sık sık gündeme gelen konu, Yirmibirinci
yüzyıla bir ‘rönesans insanları kuşağıyla’ girebilmektir.
Tamer Şahinbaş: Dar anlamda teknik insan yetiştirmek zor değil.
Özerklik, mühendislik okulu için, biyoloji için her zaman çok önemli
olmuyor. Ama sosyal konularda, alışılagelmiş düşüncelerin üstüne
çıkabilecek insanları bünyemizde tutabilme gücünü göstermemiz
lazım...

1994, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Toplantısı. (İlk sıra soldan) Bülent Gültekin, Seha Tiniç, Rahmi M. Koç, Suna Kıraç; (İkinci sıra soldan) Ferdin Hoyi, Evren
Artam, Ömer Koç, Yavuz Alagonya, Tamer Şahinbaş.

Üniversite – Vakıf Koç Üniversitesi’nin oluşum aşamasında Prof. İhsan Doğramacı da özerklik
İlişkisi... konusunda önemli tavsiyelerde bulunmuştur. Ancak o, daha ziyade Mütevelli Heyeti ile Vakıf arasındaki ilişkiler üzerinde durmaktadır.
İnal Avcı: Prof. Doğramacı’nın üzerinde durduğu olay, “üniversitenin
işletilme ve idaresinde en önemli noktanın, burayı yönetecek Mütevelli
Heyetinin nasıl seçileceği” meselesi idi...
Prof. Doğramacı, “Vehbi Koç Vakfı’nda çoğunluğun Koç Ailesi’nde olmadığı
gözönüne alınarak, yeni bir Aile Vakfı kurulmasını ve iki vakfın müştereken
Mütevelli Heyetini tespit etmesini” tavsiye etmiştir. Ancak bu öneri, herkese
‘biraz karmaşık’ gelecek ve üniversiteyi sadece Vehbi Koç Vakfı’nın kurması
tercih edilecektir.
İnal Avcı: Hukuken ilk defa 1981 yılında vakıf üniversitelerine imkân
tanınmıştır. Fakat kanun demiş ki; “özel üniversiteler vakıf tarafından kurulur, ama aynı zamanda kendi başlarına hükmî şahsiyeti
haizdirler.” Bu çok önemliydi, kendi başına hükmî şahsiyeti olunca,
Üniversite Vakıf’tan kopmuş oluyordu.
O dönemdeki yasal mevzuat nedeniyle, Vakıf Üniversiteleri konusunda ilginç bir tablo vardır. Üniversitenin kendi başına bir hükmî şahsiyeti olması,
‘gelir ve giderlerinin de müstakil olması’ demektir. Yani vakfın, kurduğu
üniversiteyle maddi bağlantısı kesilmekte, ‘Mütevelli Heyeti üyelerini seçme
hakkı’ ile sadece bir manevi bağlantı kalmaktadır.
İnal Avcı: O zaman da şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Üniversitenin
gelir ve giderlerinden en ufak sorumluluğu olmayan Vakıf İdare Heyeti, üniversitenin Mütevelli Heyetinin seçimini yapıyor. Neye dayanarak
yapıyor? Vakıf o üniversiteyi kurmuş yaratmış ama, aradan bir iki
jenerasyon geçince, geriye ne kalır?
Bu mesele, Koç Üniversitesi ile Vehbi Koç Vakfı arasında çok iyi formüle
edilmiş ve bağlar çok daha kuvvetli tutulmuştur. Bunun en önemli sebebi,
“yatırım fonu” ve “işletme fonu” olarak iki ayrı malî yapı oluşturulmasıdır. Yatırım fonu, üniversitenin kuruluşu için kullanılarak işlevini tamamlayacak; fakat işletme fonu nedeniyle, üniversite yaşadığı sürece Vakıf ile
arasındaki maddi bağ sürecektir.
İnal Avcı: Vehbi Koç Vakfı’yla Koç Üniversitesi arasındaki organik
bağ, bu işletme fonu dolayısıyla çok güçlü bir hale gelmiş, Vakıf İdare
Heyeti’nin bu husustaki sorumluluğu çok artmıştır...
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mükemmeliyet merkezinin
MALÎ YAPISI
Koç Üniversitesi’nin akademik yapısı ülke ve dünya çapında yetkin zihinler tarafından titizlikle hazırlanırken, aynı özen kurumun finansman
ihtiyacının sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir çözümlere kavuşturulması
için de gösterilmiştir.
Üniversitenin malî yapısının bugün iyi bir ‘örnek’ oluşturmasında ilk etken, Vehbi Koç’un bu konularda gösterdiği ‘sağlamcı’ ve mükemmeliyetçi
tutumdur.
Nevzat Tüfekçioğlu (Koç Holding Denetim ve Malî Grup Bşk.): Vehbi
Bey eğitime çok inanmış, üniversite fikrini çok benimsemiş bir kimseydi.Yalnız, her işte olduğu gibi, kaynakların bulunması ve idame
ettirilmesi yönünde endişeleri vardı.“Bu projenin altından kalkabilir
miyiz, yarı yolda kalır mı? Veya işi bitiririz, daha sonraki açıkların
karşılanmasında ileride müşkülât çekilebilir mi?”... Yatırım belli bir
şekil alıp da herhangi bir şekilde aksamadan yürüyeceği anlaşıldığında bile, işletmenin devamlılığını sağlamak yönünde hep fikir üretmiş
ve çaba göstermiştir.

çok önemli Koç Üniversitesi projesinin malî bakımdan en büyük şansı ve üstünlübir özellik; ğü, baştan beri “iki ayrı fon oluşturulması” kararı ile yürünmüş olmaİki Ayrı Fon sıdır.
Nevzat Tüfekçioğlu: İşletme giderlerinin öğrenci ücretleriyle finanse
edilemeyeceği, başlangıçtan itibaren belliydi. Dolayısıyla, açıkların
karşılanması için bir İşletme Fonu öngörüldü...
1990’da “inşaat için 17,5 milyon dolar” ayrılmasıyla başlayan “Yatırım
Fonu” ise, bugün çok daha yüksek bir rakama ulaşmış olmakla birlikte,
işlevini tamamlamış görünmektedir.
Nevzat Tüfekçioğlu: 2000 yılı itibariyle, yatırımın 175 milyon dolar
seviyesinde bir rakamla tamamlanabileceği anlaşılmakta. Bu kaynak
hemen hemen temin edilmiş durumda. Gerek Aile’nin, gerekse Koç
Topluluğu şirketlerinin temin ettiği imkânlarla, yatırım bütçesi sağlanmış durumda...

Başlangıçta Prof. İhsan Doğramacı’nın 10-15 milyon dolar’la ifade ettiği malî
çerçevenin, daha sonra Ali Eğler tarafından yapılan titiz çalışmayla “en az
50 milyon dolar” olacağı görülünce, bu konuda ne kadar dikkatli davranmak gerektiği de iyice anlaşılmıştır.
Rahmi M. Koç: Tabii o zamanlar İhsan Bey az parayla çok iş yapmaya çalışmıştı. Bilkent Üniversitesi’nin etrafında iş yapan şirketler
kurdu; bu şirketler devletten ihale alıyorlardı, para kazanılıyordu. O
paralar da vakıf kanalıyla üniversitedeki öğretim üyelerinin maaşlarını desteklemek için kullanılıyordu. Tabii ondan sonra devletten de
para alarak bünyesini kuvvetlendirdi...
Olabilirlik Raporu’nda öngörülen rakam da önceki tahminleri doğrulayınca,
bu kez zihinler “paranın nereden ve nasıl karşılanacağı” sorusuna yoğunlaşır. Kaldı ki, mesele binaların inşa edilip donatılmasıyla bitmemektedir.
Asıl önemli olan, üniversitenin maddî ihtiyaçlarının öğretim hayatı boyunca
karşılanabilmesidir.
Tamer Şahinbaş: Olabilirlik Raporu, bazı ayrıntılar dışında, aynı varsayımlarla bugün de güncelliğini korumaktadır. Tabii ki, ilk raporda
hedeflenen 1050 öğrencilik kapasite, daha sonra Mühendislik Bölümü
ile 1350’ye, 1998 yılında 2500’e ve Hemşirelik Bölümü ile de yaklaşık 2600 öğrenciye çıkmış; bu nedenle Olabilirlik Raporu’ndaki malî
öngörüler, bugün bir hayli aşılmıştır.

20 Haziran 1995, Koç Üniversitesi Danışma Kurulu ve Mütevelli Heyeti Toplantısı.
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İşletme ihtiyaçlarının gerçek boyutları, özellikle İstinye Kampüsü faaliyete
geçtikten sonra belli olmuş; Rumelifeneri Kampüsü’nün olası işletme açıkları da hesaba katılınca, üniversitenin kendi gelirleriyle ayakta kalmasının
mümkün olmayacağı ve mutlaka sürekli kaynaklar bulma zarureti bulunduğu iyice anlaşılmıştır.
Seha Tiniç: Koç Topluluğu şirketlerine bir vergilendirme sistemi oluşturmuş Vehbi bey, bu fonlar için. Kârlılıklarına göre kimisinden hiç,
kimisinden yüzde yarım, kimisinden yüzde 1, vermelerini sağlamış.
Bir de, ailenin kendi katkıları da var zaten...
İşletme fonu için VKV ve Koç Topluluğu Şirketlerinin sağladığı imkânların
yanısıra, Vehbi Koç ayrıca vasiyetinde bir düzenleme yaptırarak, şahsî gayrimenkul ve menkullerinin bir kısmını, gene üniversitenin ileride doğabilecek açıklarına destek olmak üzere fona tahsis etmiştir.
Bülent Gültekin: Vehbi bey şunu söylemişti, neredeyse bir vasiyet gibi:
“İşin maliyetinden korkmayın. Bu memleket bana çok şey verdi; şimdi
ben de ona bunları geri vermek istiyorum”....
Nevzat Tüfekçioğlu: Bunun dışında yine, üniversitenin devamlı gelire
ihtiyacı olduğu noktasından hareketle, bazı şirketlerden doğrudan
doğruya üniversiteye tahsis yapılabilmesi için imkânlar araştırmamızı
istedi.
Koç Ailesi’nin kontrolündeki Temel Ticaret’in statüsünde yapılan değişiklikle, her yıl gelirlerinin yüzde 5’inin Vehbi Koç Vakfı’na intikali temin edilmiştir. Bu suretle, üniversitenin kendi gelirleri dışında, işletme ihtiyaçları için
başlıca 3 kaynak temin edilmiş olmaktadır.
Nevzat Tüfekçioğlu: Bu üç kaynağın, yani VKV bünyesinde oluşturulan İşletme Fonu, Vehbi Koç’un vasiyet ettiği malların gelirleri, ve
Temel Ticaret’in her yılki gelirlerinden tahsis edilecek miktarların, bugün için üniversitenin işletme açıklarına yetmeyeceği görüşündeyiz.
Bu nedenle, işletme fonunun güçlendirilmesine ve asgari yüz-yüzelli
milyon dolar’lık bir fon oluşmasına gayret ediyoruz. Bu yapılabilirse
ümit ediyorum ki üniversite çok önemli bir takviyeye kavuşacak.
Tabii ki, bu “işletme açığı” kavramını dar anlamda değil, kaliteli bir üniversitenin bilimsel öğretim ve araştırma faaliyetlerini yüksek standartlarda
sürdürebilmek için yapacağı tüm harcamalar şeklinde düşünmek gerekir.
Nevzat Tüfekçioğlu: Bu mükemmel tesisi aynı kaliteyle yürütmek için
mutlaka bir desteğe ihtiyaç olacak. Şirketlerden yardım alma konusunda bugüne kadar zorlanmadık; projeye duyulan güven, şirketlerimizi önemli ölçüde katkıda bulunmaya teşvik etti. Bu konuda şirketlerimizin yabancı ortaklarından da destek gördük.
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Gerek Ford, gerek Fiat ve diğer partnerlerimiz, bu fikri çok benimsediler.
Rumelifeneri Kampüsü’nün tamamlanmasındaki beklenmedik gecikmelerin
maliyet artışına yol açmaması için de gerekli önlemler alınmış; engellemeler
yüzünden uğranılan zarar sadece “zaman ve fırsat” boyutunda tutulup, malî
konuda büyük bir kayıp olmamıştır.
Nevzat Tüfekçioğlu: Gecikmeler dolayısıyla maliyetlerin arttığı doğrudur. Ancak şahsî kanaatim, -çok detaylı bir hesap yapmış değilim
ama-, fonların değerlendirilmesinde bir miktar kazanımlarımız oldu.
Yatırıma dönüşmeyen fonlar, yüksek enflasyon ortamında, Vehbi Koç
Vakfı bünyesinde reel getiri sağlayacak şekilde değerlendirildiği için,
finansman yönünden kaybımız olduğunu düşünmüyorum...
Bugün için yeterli kaynağa sahip olduğu görülen Koç Üniversitesi’nin, gelecekteki hedefler için gerekli kaynakları da bulacağı konusunda kimse kuşku duymamaktadır.
Seha Tiniç: Vakıf’ın katkısı çok büyük. Öğrencilerden aldığımız ücretler İşletme giderlerinin ancak %45’idir ortalama olarak. Bir de çok
cüz’i bir devlet yardımı alıyoruz, işletme bütçemizin % 3’ü civarında... Geri kalan miktar, hep Vakıf’tan geliyor...
Rahmi M. Koç: Bu işe başladığımızda sadece İş idaresi ve Ekonomi
dalında bir üniversite kurmaya karar vermiştik. Sonra o fikir genişledi ve, şöyle izah etmek lazımsa, üç oda bir salon bir mutfak ile ev
kuralım derken, başımıza koskocaman, saray gibi birşey çıktı. Giderek ileriye, daha ileriye derken, bugün de işte 170-180 milyon dolar
para yatırdığımızı görüyoruz. Tabii her sene de 10 milyon dolar katkıda bulunuyoruz. Bu 10 milyon dolar’ı elde edebilmek için bir varlık
ayırdık kenara. O varlık da maalesef erozyona uğradı, en son Türk
Lirası’nın devalüasyonundan dolayı. Orada da, ilerde bir sıkışıklık
gözüküyor bugün; üniversitede talebelerin ödediğiyle devletin verdiğini yan yana getirsek yüzde 45’i ya buluyor, ya bulmuyor. Yüzde
55’ini biz desteklemek mecburiyetindeyiz...
İşletme Fonu’nun sürekli -ve reel- olarak büyümesi, üniversite için zorunlu
bir hedeftir. Harvard Üniversitesi’nden başlayıp diğer Kuzey Amerika üniversitelerinin işletme fonları incelendiğinde, zaten ‘inanılmaz boyutta’ olmalarına rağmen, daha da büyümeleri için sürekli çaba gösterildiği görülür.
Amaç bellidir: Fon ne kadar büyük olursa, o kadar ‘fazla’ burs verilecek, o
kadar ‘iyi’ öğrenci, o kadar ‘nitelikli’ öğretim üyesi, o kadar ‘yüksek’ araştırma fonu sağlanabilecektir...

Nevzat Tüfekçioğlu: Bir miktar takviyeyle bu işin bundan sonra
kesintiye uğramadan yürüyebileceğini öngörüyorum. Üç kaynağımızın azımsanmayacak gelirleri, üniversitelerin işletme açıklarının
kapatılmasına destek olacaktır. Gene de, bu fon takviye edilerek bir
misli daha yüksek meblağa ulaştırılabilirse, önümüzdeki yıllarda da
işletme yönünden problem kalmaz...
Rahmi M. Koç: Sırası gelmişken Seha Tiniç Bey’e teşekkür etmek
istiyorum, burası için gerçekten çok çalıştı... Şimdi yapacağımız iş,
bu “center of excellence” hedefinde üniversitenin istikametini tayin
etmek. Hangi konularda ihtisas sahibi olacağına karar vermek; azami
talebe adedini tayin etmek, bütçesini yapmak ve bu yeni kampüste
de en tutumlu şekilde çalışmak. Çünkü Vehbi Koç Vakfı’nın da malî
gücü sınırsız değil. O da şirketlerin katkılarıyla yaşıyor. Şirketlerde de
kâr marjları gitgide daraldığı gibi, yabancı sermayeli ortaklarımız da
zaman zaman itiraz ediyorlar, şirketlerin Vehbi Koç Vakfı’na kaynak
aktarmasına. Ama şimdiye kadar hallettik, bundan sonrasını da ümit
ediyorum ki hallederiz...

En Büyük, Koç Üniversitesi’nin mükemmeliyetçi anlayışını ve yüksek hedeflerini
En Sürekli koruyabilmesinde en büyük teminat, bizatihi bu bilim kurumunun yeGüvence... tiştirdiği ve yetiştireceği gençlerdir.
İnan Kıraç: Koç Üniversitesi, kendi mezunlarının malı olmalıdır.
Bunlar inşallah devre devre, Türkiye’nin çok başarılı idarecileri, iyi
para kazanan kişileri olacak. Yeni fonlar oluşturarak, kaliteli hoca
gelmesini, kampüsün mükemmeliyetini korumayı, imkânsız çocuklara
burs ve araştırmaya para ayırmayı sağlamaları lazım....
Rahmi M. Koç: Koç Üniversitesi’nde okuyan talebeler Vakıf’ın buraya
ne kadar yardım ettiğini, kendilerinin eğitim ücretlerinin toplam bütçedeki payını bilmiyorlar. Onlara vakfın ne olduğunu, nasıl katkıda
bulunduğunu, bu üniversitenin bütçesinin nasıl hazırlandığını, nasıl
idare edildiğini sık sık anlatacağız. Hatta ellerine küçük birer kart vereceğiz ki, her dakika baktıklarında bunu hatırlasınlar diye. Vakıf’ın
‘reklam yapmama” geleneği nedeniyle sessiz kalındı hep, kamuoyu
bilgilendirilmedi. Şimdi bu sesi, bu bilgiyi doğrudan olmayan bir
şekilde yaymaya çalışıyoruz; önce talebelerimize, tabii ondan sonra
kamuoyuna...
Koç Üniversitesi, Türkiye’deki diğer üniversitelerde olmayan, önemli
bir fona sahiptir. Ama, dünya çapında iddialı bir üniversite olmanın giderek artan bir maliyet getireceği düşünüldüğünde, şu anki mevcudun
gelecekte de yeterli olması beklenemez.
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İnan Kıraç: Epeyi bir fonumuz var, ama bir Amerikan üniversitesiyle mukayese edilirse, “hiç” sayılır. Harvard’da mezunların her sene
topladıkları para 500 ila 1 milyar dolar. 9 milyar dolar’lık bir vakıf
güçleri var; ve Eyaletin vermiş olduğu yardım hariç. Orada Eyalet
Yönetimi de yardım ediyor çünkü...
Sevgi Gönül: Eğittiği kişilerin geri dönebilmesi, bir okul için çok
önemli. Harvard bugün yaşıyorsa, kendinden mezun olmuş ve mühim
pozisyonlara gelmiş olan talebelerin geriye çevirdiği, yani dönüşüm
dediğimiz paralarla yaşamaktadır. İnşallah biz de birgün o seviyeye
geliriz...
Harvard Üniversitesi’nde, örneğin, bir öğrencinin senelik maliyeti 100 bin
dolar’ın üstünde iken, öğrenci başına alınan ücret ortalama 30 bin dolar’dır.
Kalan 70 bin dolar belli ki, bir biçimde subvanse edilmektedir.
İnan Kıraç: Araştırmacı bir üniversite olmayı hedeflemişseniz, getirdiğiniz ekibe imkân vermek zorundasınız. Aksi takdirde herşeyi arkadan takip edersiniz. Türkiye’de bazı üniversitelerin artık önde olma
mecburiyeti var, yahut araştırmaya girme mecburiyeti var. O nedenle
muhakkak suretle Koç Üniversitesi mezunlarının kendi üniversitelerine maddi ve manevi bakımdan sahip çıkmaları şarttır.

Dış Kredi... Koç Üniversitesi, 1992 sonunda Avrupa İskân Fonu’ndan 17.8 milyon
dolar tutarında ve çok uygun geri-ödeme koşullu bir kredi imkânı sağlamıştır. Ancak, bu kredinin henüz yarısı kullanılmışken, bilinen “yasal
mevzuat” sürtüşmeleri bu konuya da yansımış ve Hazine, ödemeleri
durdurmuştur. Ama zaten, başlangıçta öngörülenin çok üstüne yükselen toplam maliyetin yanında, kullanılan İskân Fonu kredisi yüzde 5’in
bile altında, yani önemsiz miktardadır...
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fakülteler, programlar, enstitüler, yüksekokul…
AKADEMİK YAPILANMA
Koç Üniversitesi 1993’te iki fakülte ve bir enstitü ile girdiği öğretim hayatına, 2001’de üç fakülte, üç enstitü ve bir Yüksek Okul ile devam etmektedir. Ve tabii, standartlarını hiç düşürmeden...
Attila Aşkar: Kısa sürede yüksek bir standarda ulaşmamızın nedenlerini düşündüğümde; sanırım önce, felsefemiz doğruydu. Sonra, idari
yapı; Mütevelli Heyeti bizlere güvendi, üniversitenin günlük işlerine
karışmadı. Öğretim kadrosu, ve öğrencilerle ilgili en ufak bir talepte, bir telkinde bile bulunmadılar.Üçüncüsü, çok iyi öğretim üyeleri
bulduk.

Fen, Bir “temel bilimler fakültesi” niteliğindeki FİBEF’in özelliği, iki yıllık
İnsanî Bilimler “Ortak Program” derslerinin çok büyük bölümünün bu fakültenin öğve Edebiyat retim üyeleri tarafından veriliyor olmasıdır.
Fakültesi
Fakültede Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji ve Tarih dallarında 6 ayrı Lisans Programı vardır.
Attila Aşkar: Açılış öncesiydi. En ciddi derslerden biri Uygarlık Tarihi; peki, içeriği nasıl olacak? Nur Yalman’la buluştuk Harvard’da, o
zaman Antropoloji Bölüm Başkanı’ydı. Dedi ki “tarih hep Batı odaklı
verilmiş; bu da bizim insanımızı ya ezmiş, veya öfkelendirmiş. Öyle
yapmamak lazım.”... Bunun üzerine, pek çok insanla görüştük; ve
Batı odaklı olmayan, hem Dünya uygarlığını hem Türk toplumlarının
tarihini anlatan, mukayeseli bir içerik hazırladık...

İktisadi ve İşletme, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler dallarında 3 lisans programı
İdari Bilimler bulunan fakültede; İşletme dalında muhasebe, finans, üretim yönetimi,
Fakültesi pazarlama, ve yönetim bilgi sistemi; Ekonomi dalında temel, teorik ve
sayısal ağırlıklı dersler; Uluslararası İlişkiler dalında ise ekonomik ve
politik boyutların içiçe geçmiş uzantılarını derinlemesine inceleyen,
Uluslararası Siyasal Ekonomi odaklı bir program verilmektedir.
Attila Aşkar: Ortak programda YÖK’ün zorunlu dersleri var; Türkçe ve
Devrim Tarihi... Malûm, her okulda hep aynı içerikle verilir, “Samsun’a çıkış, Kongreler” filan... Biz, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar
siyasal, ekonomik, kültürel boyutları anlatan bir tasarım yaptık...
Keza, Türkçe dersinde de, çocukların bıktığı “edat, zamir, sıfat” vb.
yerine; Türk çağdaş edebiyatından, roman, şiir, tiyatro, deneme gibi
yapıtları kritik eden dersler yapmaya çalıştık.

Mühendislik 1993’te planlandığı halde, mâlum nedenlerle ancak 2000 yılında faaFakültesi liyete geçebilmiş olan Fakülte’de, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Makina Mühendisliği
dallarında lisans ve lisans üstü eğitim verilmektedir. İlk yıl her bölüme
35’er öğrenci alarak başlayan Mühendislik Fakültesi, şimdilik ‘küçük
ama elit’ niteliğini sürdürme kararındadır ve “mesleklerinde farklılık
yaratacak, üstün yetenekli, lider mühendisler yetiştirmek” iddiasındadır.

Sağlık Yükseköğretim Kurulu’nun “lisans düzeyinde hemşirelik eğitimi” yapılYüksek Okulu ması kararına kadar, ülkemizdeki en eski ‘hemşirelik programı’ Amiral
Bristol Hastanesi Hemşirelik Okulu’nda verilen idi...
Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu “profesyonel hemşirelik uygulamaları eğitimi” vermek amacıyla kurulmuştur. Bilimsel ve klinik uygulamalarda mükemmelliyeti arayan; bilimsel ve eleştirel düşünebilen, etkin
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iletişim kurabilen, sorumlulukla hareket eden, mesleğin üretken üyeleri olan hemşireler yetiştirmeyi hedefleyen Yüksekokul’da, İngilizce
eğitimine ve bilgisayar becerisine büyük önem verilmekte; öğrencilerin entelektüel, kişisel ve sosyal gelişimi de önemsenerek, farklı inanç
ve değerlere sahip kişilerle etkileşim kurulması teşvik edilmektedir.
Profesyonel hemşirelik uygulamalarını “mevcut ve potansiyel sağlık
problemlerine karşı insan tepkilerinin sistematik teşhis ve tedavisi olarak” tanımlayan Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, hemşireliğin
hedefini ise “bireylerin, ailelerin ve toplumların sağlığını desteklemek”
olarak belirlemiştir.
Vehbi Koç Vakfı’nın sağlık alanında da yatırımlar yaptığı ve Amerikan Hastanesi’nin bunlardan biri olduğu hatırlanırsa, Sağlık Yüksek
Okulu’nun hem VKV yatırımları arasındaki bütünsellik açısından, hem
de bilim pratiği, araştırma-uygulama ve istihdam bakımından taşıdığı
önem açıktır...

İşletme Yüksek Lisans düzeyinde eğitim veren İşletme Ensitüsü’nün 5 ayrı
Enstitüsü programında;
– MBA iki yıllık tam-zamanlı İşletme Yüksek Lisans Derecesi;
– PMBA üç yıllık (1 yıl hazırlık) İşletme Yüksek Lisans Derecesi;
– EMBA Yönetici İşletme Yüksek Lisans Derecesi;
– PEMBA iki yıllık (1 yıl hazırlık) Yönetici İşletme Yüksek Lisans Derecesi; ve
– Yönetici Geliştirme Kursları
verilmektedir.
Yüksek Lisans eğitimine 1993’te sadece İşletme Enstitüsü ile başlayan
Koç Üniversitesi’nde, daha sonra Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal
Bilimler Enstitüsü de açılmıştır.
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rekabet ortamında
YÜKSELME ZAMANI
Gerçekten zor ve yer yer ‘dramatik’ bir kuruluş süreci geçirmiştir, Koç
Üniversitesi. Yaşanan zorluklar ilk bakışta ‘gereksiz ve şevk kırıcı’ olarak
nitelense de; ülkede -eğitim sistemi başta olmak üzere- değiştirilmesi gereken eskimiş alışkanlık, yapılanma ve zihniyetlere karşı verilmiş bu mücadelenin, herkes için geliştirici bir deneyim, hatta bir ‘staj’ niteliği taşıdığını söylemek de mümkündür. Nitekim, böyle bir görüş, Açılış Töreninde
bizzat Cumhurbaşkanı tarafından da ifade edilmiştir...
Yapısal değişim ve yeniliklerin hep “tepeden inme ihsanlarla” gerçekleştiği bir ülkede, Koç Üniversitesi kendi kendini var edebilmek için zorlu
bir mücadele verip, bugünkü imkânlarına “bizzat hak ederek” ulaşırken,
belki bir üniversitenin sahip olabileceği en değerli geleneğe, ‘sorunları
akıl, bilgi ve inançla çözebilme iradesine’ de ulaşmıştır.
Bülent Gültekin: Şimdi Koç Üniversitesi gibi birkaç kuruluş daha
var. Yani yaptığımız çok bir şey değil, bunu başkası da yapabilir... Sabancı Üniversitesi kuruldu meselâ, ben çok mutluyum,
çünkü rekabet bizi kırbaçlayacak, gerçekten nerede olduğumuzu
anlayacağız...
Mevcut eğitim sistem ve kurumlarının genelde çok yeterli olmayabildiği
bir ortamda, ‘iyi’lerin arasına girmek zor değildir. Önemli olan, rekabet
ortamını doğru belirlemek, ‘çıtayı yüksek tutmak’tır.
Bülent Gültekin: Çünkü, eğitime zaten bu kadar çok talep olan bir
yerde, siz ufak bir hedef koyduğunuz zaman bile hemen insanlar üstüne atlıyor. Bu bir ölçü değil...

Rekabetin Koç Üniversitesi, başarım düzeyini değerlendirirken belli kriterler kulKriteri lanmaktadır. Bunlardan ilki, “mezunlar açısından” belirlenmiş olan hedeflere ne ölçüde ulaşıldığıdır.
Seha Tiniç: Misyonumuzda ne yapmak istediğimiz gayet ayrıntılı belirtilmiş. Bir, mezunlarımızın başarısı. Bunların bir kısmı iş hayatına
gidiyor profesyonel olarak. Bir kısmı eğitimine devam ediyor; yüksek
lisans, doktora, akademisyen olmak için. İki grubu da takip ederiz.
Mezunlarımız hangi kurumlardan iş teklifi alıyorlar, kaç tane teklif
alıyorlar? Şimdiye kadar mesela, lisans programlarından mezun olan
öğrencilerimiz adam başına ortalama iki buçuk iş teklifi aldılar. Yani
bazısı 10 tane alıyor, bazısı bir, bazısı üç, fakat ortalama iki buçuk iş
teklifi. Bu güzel...

2000-2001 Öğretim Yılı, Koç Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans (MBA) öğrencileri.
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İkinci bir kriter, Koç Üniversitesi mezunlarının çalıştıkları iş yerlerinden sağlanan bilgilerdir.
Seha Tiniç: Feed-back istiyoruz çalıştıkları yerlerden; “Koç Üniversitesi mezununun ne gibi eksikleri var, ne gibi katma değerler
sağlıyor size?”... Gelen feed-back’ler genellikle çok iyi. Tek eleştirilen
tarafları, “işte çabuk yükselmek istiyorlar, sabırsızlar”... Mezunlar
tabii, yetenekli insan olduklarını biliyorlar; iyi de eğitim aldılar. Biraz
sabırsızlar. Ben gençlerin sabırsız olmalarına karşı değilim. Vehbi
Bey merdivenlerin yavaş yavaş çıkılmasını tavsiye ederdi gençlere,
“sabırlı olacaksın; yani hemen en üstlere gelmeyi bekleme” diye. Doğru tabii, tecrübe, birikim olacak. Fakat gençlerin, hele Türkiye gibi
bir yerde, iki adım ileri bir adım geri tempoda olmasındansa, daha
sabırsız olmaları benim hoşuma giden birşey...
Koç Üniversitesi mezunları arasında, çalıştığı şirketin bilgi ve anlayış bakımından ‘geride’ olduğundan yakınanlar bile az değildir.
Seha Tiniç: “İşi yapıyoruz, aldığımız maaştan memnunuz. Ama kendimizi daha fazla geliştiremiyoruz” diye şikâyet ediyorlar...
Yüksek lisans ve doktora programlarına giden Koç Üniversitesi
mezunları ise büyük ölçüde Amerika, daha az oranda İngiltere ve en
az da Avrupa’yı ‘seçmekte’dirler. Genelde ‘seçilmeyi’ bekleyen gençlerle dolu bir ortamda, bu ‘seçme’ imtiyazı bile, bir üstünlük kriteri olsa
gerektir.
Seha Tiniç: Mezunların ortalama %15’i Amerika ve İngiltere’nin çok
iyi üniversitelerindeler; yüksek lisans ve doktora için... Önemli bir
kısmı burslu. Yani Türkiye’ye Amerikan üniversitelerinin bu şekilde
endirekt olarak bir sübvansiyonu olmuş oluyor, gayet güzel. İnşallah
çoğu döner buraya... Dönmeseler bile oralardaki başarıları bizim
için, hem toplum hem de kurum olarak yararlı...
Koç Üniversitesi bünyesinde kurulan “Kariyer Hizmetleri Ofisi”, mezunlara iş dünyasındaki hedeflerine ulaşabilmeleri konusunda yardımcı olmakta, firmalara gönderdiği “Özgeçmiş Katalogları” ve her yıl
bahar aylarında düzenlediği “Kariyer Fuarı” ile Koç Üniversitesi mezunlarını yerli ve çok-uluslu firmalarla tanıştırmaktadır.
Koç Üniversitesi ilk 7 yılda, 374’ü İşletme Yüksek Lisans (MBA), 651’i
lisans programından olmak üzere toplam 1025 mezun vermiştir. 2001
yılında da, 82’si İşletme Yüksek Lisans (MBA), 184’ü lisans programından olmak üzere 266 öğrencinin mezun olması umulmaktadır.
Bugüne kadar 171 mezun, başta ABD, dünyanın önde gelen üniversitelerinin yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilmiştir ve bunların yüzde 41’i tam burslu olarak devam etmektedirler. Koç Üniversitesi mezunlarının kabul edildiği üniversiteler arasında Brown, Berkeley,

2000-2001 Öğretim Yılı, Koç Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans (MBA) öğrencileri.

Pennsylvania, Cornell, Princeton, Carnegie-Mellon, Wisconsin, TexasAustin, Texas A&M, Michigan-Ann Harbor, North Carolina, Iowa, Massachusetts, Chicago, Oklahoma, Rutgers, St. Louis, Indiana-Bloomington, Maryland, Pennsylvania, California-Los Angeles, Virginia Tech ve
University of Rochester, Yale, Harvard, MIT, ve California Institute of
Technology yer almaktadır. 15 öğrenci İngiltere’deki London School
of Economics, Imperial College, Warwick, Portsmouth ve Nottingham
üniversitelerine kabul edilmiştir.
Seha Tiniç: Hatta, Amerika’dan tatile gelen mezunlar “hocam” diyorlar, “bizim kadar bilmiyor onlar”... Büyük bir düşkünlükleri var Koç
Üniversitesi’ne. 1995’in ilk MBA mezunları Cemiyet kurdular, şimdi
lisans mezunları da katıldı. Kendi aralarında para topluyorlar, faaliyet yapıyorlar. Mezunlar Cemiyeti’ne rekreasyon yeri hazırlandı, yeni
kampüste... Amerika’da okuyanlar ikide bir e-mail çeker, “İşte, şunu
duyduk Koç Üniversitesi hakkında, bunu duyduk,” falan diye. Yani,
çok seviyorlar bu üniversiteyi...

Evrensel Bilime Üçüncü bir değerlendirme kriteri de, üniversitenin dünya bilim literaKatkı... türüne olan katkısıdır. 7 yıllık dönemde Koç Üniversitesi öğretim elemanları, 946 bilimsel makale ve 39 kitap yayınlamışlar, makalelerden
353’ü uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yer almıştır.
Seha Tiniç: Onu da devamlı takip ederiz. Öğretim üyelerimiz neyi
araştırıyor, buluş veya araştırmaları nerede yayınlanıyor? Bunlar
önemli yerler mi? Amerika veya Türkiye’deki iyi üniversitelere göre ne
kadar araştırma yayın çıktısı oluyor? Bunları hep ölçeriz. Ve zaten
bunu YÖK de ölçüyor artık. Adam başına düşen ulusal ve uluslararası
dergilerde çıkan yayın indeksleriyle üniversiteleri sıralıyor. Koç Üniversitesi son 3 - 4 yıldır hep ikinci...
Koç Üniversitesi’nin yayın alanında gideceği daha epeyi uzun bir yol
vardır elbette... Büyümeyle birlikte Yüksek Lisans Programları arttıkça,
Üniversitenin küresel seviyede yaptığı yayınlar da çoğalacaktır.
‘Evrensel’e giden yolda ilerlemek için önce ‘ulusal’a sahip çıkmak ve
‘kendi değerlerini en iyi bilir hale gelmek’ gerektiğinin de farkındadır
Koç Üniversitesi... Üzerinde yaşadığımız bu yeryüzü parçasının onbinlerce yıllık geçmişini ve evrensel bir miras olan birikimlerini araştırmak, öğrenmek, gerçekten anlamak ve uluslararası platformlara
taşımak, ancak bu farkındalığa ve gerekeni yapacak niteliğe sahip bir
üniversitenin harcıdır...
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Sevgi Gönül: Üniversitenin ileriye dönük projeleri nedir diye soracak
olursanız; Anadolu Medeniyetleri üzerine Master talebeleri almak istiyorlar. Başından beri savunduğum bir tez, tabii ki İslam sanatını da içermesi
lazım. Anadolu bu anlamda çok zengin bir toprak. Burada klasik Yunanca,
Latince, Hititçe, yoğun bir Osmanlıca, Farsça ve Arapça dil eğitimi devreye
girebilir, ki sanatın açılımı olan bu lisanlarla, o sanatları daha iyi değerlendirebilme imkânı olsun...
Ömer Koç: Anadolu Medeniyetleri Projesi iki senelik bir program olacak.
Anadolu dilleriyle birlikte, Arkeoloji ve Müze eğitimi, müze yönetim ve kültürü
ele alınacak. Koç Üniversitesi’ni bu konuda dünya çapında bir yer yapmak istiyoruz. Fransızların, Almanların, İngilizlerin, Amerikalıların çok güçlü arkeoloji
enstitüleri var; çok iyi kazılar yapılıyor. Türkiye’de maalesef bugün kazıların
yüzde 99’u yabancı kaynakla yapılıyor. Dünya çapında isim yapmış Türk ve
Osmanlı tarihçilerinin, arkeologlarının büyük kısmı ya yabancı öğretim üyeleri,
ya da dışarıda eğitilip orada kalan Türk hocalar... Bunun Türkiye’nin bir ayıbı
olduğuna inanıyorum, bunu telafi etmek lazım. Dolayısıyla Koç Üniversitesi’ni
bu alanlarda bir mükemmellik merkezi haline sokmayı çok arzu ediyoruz. Şu
anda bir ön çalışma yapıyoruz ve 2002-2003 senesinde başlamayı ümit ediyoruz...
Bu konuda yabancı bilim ve araştırma kurumları ile temaslar kurulmuş
ve bazı teklifler gelmeye başlamıştır bile...
Ömer Koç: İleride, Koç Üniversitesi kendi kazılarını sponsorluk yapabilir ve
başka üniversitelerle yurt dışında da ortak kazılar yapabilir. Ve bu, dışarıdan
da çok insan çekecektir. Tabii, bu kadar birikimi olan Fransız, Alman, İngiliz
arkeoloji enstitüleriyle başlangıçta rekabet etmek güç ama, bu rayına oturduktan sonra çok büyük ilgi görecektir. Ve Türkiye’ye çok büyük hizmet olacaktır.
3. Dünya ülkelerinde hep müspet ilimlere ehemmiyet verilir. Fakat kültürdü,
sanattı, tarihti, hiç kayda değer görülmez. Türkiye’de de bu büyük bir eksiklik
ve biz bu boşluğu doldurmayı hedefliyoruz...

uluslararası İstinye Kampüsü’nde eğitim hayatına 35 öğretim elemanı ile giren Koç
nitelikte bir Üniversitesi’nde, 2001-2002 itibariyle 183 öğretim üyesi görev yapmakÖğretim Kadrosu ta, bunların yüzde 72’si (132 öğretim üyesi) “tam zamanlı” çalışmaktadır.
Seha Tiniç: Öğretim üyeleri, toplanırız her yıl başında, devam edenler
ve yeni gelenler için bir oryantasyon günü olur. Orada, Koç Üniversitesi’nin felsefesini anlatmaya çalışırız. “Gidip öğrenciye bilgi depolamayın; amaç bu değil. Onun kendi kendine keşfetmesine araç olun; onun
düşünce şeklini zenginleştirin,” diye telkinde bulunuruz. Bunun metodolojisi yok, çünkü çok değişik şekillerde yapılabilir. Çünkü öğrenci sizin
nasıl düşündüğünüze bakarak öğreniyor bazen. Rol modeli oluyorsunuz
ona...
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Seha Tiniç: İlk yedi yılda ‘küçük’ olmamız, öğrencileri teker teker
tanımamız, onlarla yalnız eğitim boyutunda değil kişisel olarak da
ilgilenmemiz, bu üniversiteyi çok sevmelerine sebep oldu...

183 öğretim üyesinden 182’si doktora (PhD) derecelerini önde gelen
A.B.D ve Avrupa üniversitelerinden almış, büyük bir kısmı gene yurt
dışında öğretim üyesi olarak çalışmış, deneyimli akademisyenlerdir.
Seha Tiniç: Vehbi Koç birgün gene ziyarete gelmişti, İstinye’ye. Dedi
ki; “İstersen yazılı vereyim bunu; bu üniversiteye kötü öğrenci almayacaksın, aileden de gelse almayacaksın! Kötü öğretim üyesi de
almayacaksın”...
Koç Üniversitesi, öğretim üyelerini büyük bir titizlikle seçmekte, onların “çok boyutlu ve özgür karakterli öğrenciler” yetiştirebilecek nitelikte olmalarına önem vermekte, üniversitenin felsefesine uyum açısından, öğretim kadrolarını ciddi bir denetim anlayışıyla izlemektedir.
Seha Tiniç: Pasif öğrenmeye yönelik, bir buçuk saat ders anlatıp, öğrencinin soru sormasına, tenkit etmesine imkân vermeyenleri barındırmamak gerekir. Bunlar maaş artışlarına da yansır her yıl; sözleşmelerin yenilenmesine yansır...
Sorun, bilgili ve yetenekli öğretim üyesi bulmaktan ibaret değildir.
Önemli olan, bu bilginin öğrenciye iyi bir biçimde ve “sürekli yenilenerek” aktarılabilmesidir.
Attila Aşkar: İstediği kadar yetenekli ve parlak olsun, üstüne bir şey
katmadığı zaman o parlak doktoralar güncelliğini kaybediyor. Boğaziçi’nde, ODTÜ’de, bu tür şeyler hep yaşanmış, ilk heyecanlar sönüp
gitmiştir. Bu olmasın istiyoruz. Denetim mekanizması getirdik, her yıl
faaliyet raporu doldurur her öğretim üyesi; bunu değerlendiririz...
Koç Üniversitesi’nin dış ülkelerde tanınmasında iki etken özellikle
önem taşımaktadır. İlki, hâlen burada görev yapan yabancı öğretim
üyelerinin yurt dışında ‘iyi tanınmakta’ olmaları; ikincisi ise, yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapan mezunların başarılarıyla sağladığı itibardır...
Seha Tiniç: Yıl başında, Amerika’da öğretim üyesi arıyorduk bazı
bölümlere. Amerikalı öğretim üyeleri başvurdu mülakat için. Sordum
ben, “Niye Koç Üniversitesi’ne müracaat ediyorsunuz?” Yani, adam
Amerikalı veya Belçikalı... “Duyulmaya başladı Koç Üniversitesi, çok
iyi bir yer diye biliniyor” dediler. Yani kendi üniversitelerinden gelip
müracaat ediyorlar. Bu izlenimi geliştirmek çok önemli, iyi öğretim
üyesi çekebilmek için...
Öğretim üyeleriyle öğrencilerin akademik faaliyetler dışında da iyi ilişkiler geliştirmesi, bir üniversite için önemli bir üstünlüktür. Sürekli ve
yoğun çalışmayı gerektiren, ama insanî ve kültürel ilişkilerin de eksik
olmadığı bir üniversitede, eğitim kalitesi katlanarak yükselmekte ve
sonuçları da üniversiteye “kredibilite” olarak geri dönmektedir.

“Tersine”
Beyin Göçü !..

Semahat Arsel: Vehbi Bey, yabancı ülkelere giden beyin göçüne ve
eğitim için yurtdışına akan dövizlere fevkalâde üzülüyor; bunu önlemeyi mutlaka Türkiye’de başarmamız lazım geldiğine inanıyordu...
Koç Üniversitesi, kısa geçmişine rağmen bu konuda da önemli bir başarı sağlamıştır.
Ayşegül Somersan (Ekonomi Profesörü): Wisconsin eyaletinde akademisyen olarak geçirdiğim 32 yıldan sonra, Koç Üniversitesi’nin başladığını öğrendim Suna Kıraç’tan; ve oğlumu bu üniversiteye gönderdim. O zaman gördüm kalitenin ne olduğunu... Ve sonra, 9 aylık bir
Fulbright bursu alıp geldim, öğretim üyesi olarak. Sonra da 5 yıl için
rektör yardımcısı ve öğretim üyesi olarak kalmam istenince, kabul
ettim.
Bülent Gültekin: Başlangıçtaki iddialarımızdan biri de, “ beyin göçünü tersine çevirmek” idi. Öyle bir okul kuralım ki, Türkiye’den dışarı gidenleri geri çevirsin, hatta tam tersine, dışardan buraya beyin
göçü gelsin...
Nitekim, “tam zamanlı” çalışan 132 öğretim üyesinden 113’ü, yurt dışından gelen Türk ya da yabancı akademisyenlerdir ve “tersine beyin
göçü”nün gerçekleşme oranı yüzde 86’dır.
Ömer Koç: Türkiye’den çok kıymetli insanlar yurtdışına okumaya
gidiyor liseden sonra. Bir kısmı kendi paralarıyla, bir kısmı aldıkları
burslarla gidiyorlar. Büyük bir beyin göçü oluyor ve bunların önemli
kısmı da dışarıda kalıyor. Daha iyi işler buluyorlar, master yapıyorlar, doktora yapıyorlar. Dolayısıyla biz bunu bir nebze önlemek,
Koç Üniversitesi’ni cazip kılıp bu insanları memlekete kazandırmak
istedik. Bence başarılı da olduk... Daha da tabii katedecek çok yol
var, fakat Koç Üniversitesi olmasaydı, şu anda burada okuyan ve Koç
Üniversitesi’nden mezun olan insanların önemli bir kısmı yurtdışına
gitmiş olurdu. O bakımdan, önemli yol katettik diyebiliriz...
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1997, Koç Üniversitesi Mezuniyet Töreni, Lütfi Kırdar Salonu.
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1999, Koç Üniversitesi Mezuniyet Töreni, Rumelifeneri Kampüsü.
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Nitelikli İddialı bir üniversitenin, en az kendisi kadar iddialı öğrencilere ihtiyacı
Öğrenciler vardır. Öğretim hayatına seçkin öğrencilerle başlama şansına ulaşan

iyi. Biz bunlara layık mıyız?”... Bu tip şeyler sordukları zaman diyorum ki, Koç Ailesi, Vakıf, bu yatırımı helâl ederler bu çocuklara. Çünkü büyük bir yatırım bu, ülke için, gençler için çok büyük bir yatırım.
Eğer bu yatırımın hedefi olan gençler bunu takdir edebiliyorlarsa,
demek ki bir noktada gayemize vardık.

Koç Üniversitesi, bunu sağlamak için 1993 baharından itibaren tanıtım
faaliyetleri yapmış ve ülkenin başarılı öğrencilerine ‘adres göstermiş’tir.
Seha Tiniç: İlk bir-iki yıldan sonra ise, öğrencilerimiz ve aileleri vasıtasıyla kulaktan kulağa dolaşan bilgiler, tanıtım için en iyi yol oldu.
Tabii, öğrenciyi okula çekmekte o gibi şeylerin önemli bir etkisi var.
Yani bu, gazetelerde yazı yazmaktan veya tanıtım yapmaktan çok
daha etkili oluyor. Çünkü öğrenciler ve aileler, birbirlerine daha çok
inanıyorlar.
1993’te çok iyi öğrencilerle başlanmış olması, sonraki yıllarda da iyi
öğrencilerin gelmesini sağlamıştır. İlk öğrencilerin büyük çoğunluğu,
o yılın ÖSS puan sıralamasında ilk 2000’e giren gençlerdir. Öğretim
hayatına, 191’i Lisans ve 42’si Yüksek Lisans olmak üzere 233 ögrenci
ile başlayan Koç Üniversitesi’nin 2000-2001 öğretim yılı itibariyle 1268’i
lisans programlarında, 142’si da İşletme Yüksek Lisans (MBA) Programında olmak üzere toplam 1410 ögrencisi vardır; yakın gelecek için
2400, ilerisi için ise 3500 öğrenci ve fazlası gibi bir hedef sözkonusudur.
Ömer Koç: Koç Üniversitesi’ni başından beri bir mükemmellik merkezi olarak düşündük, fakat hiçbir zaman böyle, onbinlerce talebenin
okuyacağı bir yer olarak değil... Öğretim üyesi ve öğrenci seçiminde en
iyiyi, en mükemmeli yapmaya gayret ettik; ve sayıları oldukça mahdut
tutmak istedik. Yani ‘bundan 15-20 sene sonra burada 20 bin - 30 bin
öğrenci okuyacak’ gibi bir şey hedeflemedik, hedeflemiyoruz da.
Öğretim üyeleri tarafından en çok önemsenen kriter ‘öğrenci kalitesi’dir. Türkiye’nin en akıllı, en yetenekli gençleriyle yakından ilgilenebilmek, bir ‘hoca’ için büyük bir şans sayılır. Dünya çapında olmaya
aday bir üniversitenin ilk hedefi, en iyi öğrenciyi çekebilmek olsa
gerektir. “En iyi öğrenciyi getirir, en iyi öğretim üyesini çekmeye
çalışırsanız, ondan sonrası kendini götürür...” İstinye’deki kibrit fabrikasından 7 sene içinde çok iyi tanınan bir mükemmellik merkezi ortaya
çıkabildiğine göre; “öğrenci kalitesindeki standard sürdürülürse 50-60
sene sonra bu Üniversitenin dünya çapında ayağa kalkacağı”nı umud
etmek de mümkündür...
Koç Üniversitesi’nde 1996 yılından bu yana, seçimle iş başına gelen ve
her sınıfın temsil edildiği bir Öğrenci Senatosu vardır. Öğrenci Senatosu Başkanı’nın Üniversite Akademik Kurulu’na katılma hakkı bulunduğundan, öğrenciler de yönetimde söz ve etki sahibidir.
Ayşegül Somersan: Ve şunu söyleyeyim ki çok gurur duyuyorum bu
gençlerle. Çok az şikâyet ediyorlar. Çok güzel oturdular, çok güzel
alıştılar ve hoşuma giden, iyi şeyi takdir edebiliyorlar. “Hocam bu
sıralar çok güzel. Yazı odamı çok seviyorum. Bu eşyaların kalitesi çok

‘öğretilmiş
çekingenlik’
ya da
Kalıplanmış
Öğrenciler
Sorunu

Koç Üniversitesi’ne yeni gelen öğrenciler arasında, buradaki rahat, eşitlikçi ve katılımcı öğretim ortamına alışana kadar bir süre ‘pasif öğrenme alışkanlığı sendromu’ yaşayanlar olur. Derslerde ve sonrasında
anlamadıklarını sormak, farklı anlayışları sorgulamak, ya da kendi düşüncelerini aktarmak konusunda zorluk çekenler de az değildir elbette.
Bu nedenle yeni öğrenciler, sosyal ve akademik uyumlarını hızlandırmak için, büyük sınıflardan başarılı bir öğrencinin liderliğindeki 5’er
kişilik gruplara katılırlar; ve okuldaki her öğrencinin bir ‘akademik
danışman’ı vardır.
Seha Tiniç: Öğrenciler ilk birbuçuk sene falan sıkıntı çekiyorlar. Bu
özgür ortama alışmaları için epeyi mücadele veriyoruz; çünkü pek
alışmadıkları bir sistem. Ama o tarz formasyonu olanların tabii çok
hoşlarına gidiyor... İstiyoruz ki, öğrenci, hocasıyla uygar bir biçimde
ve istediği gibi tartışabilsin. Yaratıcı fikirleri olabilir, bazıları saçma
sapan da olabilir, ama zaten yanlış yapmadan öğrenmek diye birşey
yok. Bırakın, öğrenci yanlış yapsın...
Geleneksel eğitimle zaten onbir-oniki yıl boyunca pasif öğrenmeye ve
‘sessiz’ kalmaya şartlandırılmış olan bir öğrenci, bu inter-aktif öğrenim
tarzına yeni yeni alışmaya çalışırken, ‘hatadan hoşlanmayan’ bir hoca
karşısında yeniden içe kapanabilmektedir.
Seha Tiniç: Bir şekilde onların pasifliğini kırmaya çalışıyoruz; fakat
yüzde yüz başarılı olduğumuzu söylememe imkân yok. Hâlâ bazı
öğrenciler o girdikleri kalıptan çıkmakta zorluk çekiyorlar. Mezun
oluncaya kadar, hatta mezun olduktan sonra da çekebilirler...
Belli ki, bu tür “öğretilmiş çekingenlik”lerin sadece üniversitedeki özgürlük ortamıyla aşılması her zaman mümkün olmamakta; başarı oranı
öğrencilerin karakterlerine ve zihinsel şartlanmalarına göre değişmektedir.
Seha Tiniç: Üniversiteye geldiğinde “artık çok geç” olmuş oluyor bazen... Amerika’da bir lise öğrencisi belki bizdeki kadar iyi matematik
bilmez, ama düşünce yapısı çok aktiftir, çünkü öyle bir sistemden geliyor. Bizimki ise çok daha iyi tarih, matematik, fizik bilebilir, onlara
göre. Fakat orijinal bir fikir üretmede o kadar başarılı olamaz...

204

209

‘Kalıpçı-ezberci’ eğitim zihniyetinin ‘başarı kriteri’ de yine aynı kalıplara göre oluştuğu için, ilk ve orta öğretimde “çok başarılı” sayılan bir
öğrenci, üniversitede ve sonraki iş yaşamında aynı başarıyı gösteremeyebilmektedir.
Seha Tiniç: Yani bunu Amerika’ya gelen yüksek lisans, doktora öğrencilerinde de görürdük. İyi üniversiteden gelen Türk akademisyen ve
öğrenciler genellikle başarılı olurlar doktora programında; ama sonra, kendi mesleklerinde dünya çapında temayüz edeni çok azdır... Bu
çok tuhaf. Benim teşhisim, pasif öğrenme alışkanlığı nedeniyle orijinal
bir fikir çıkaramamak...
Bu noktada, Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nün bir “kent-dışı
(suburban) yerleşim” niteliğinde olmasının bir büyük yararını daha
vurgulamak gerekir. Sadece bir ‘gündüz okulu’ değil, içinde gece-gündüz yaşanan bir sürekli-mekân niteliği gösteren Kampüs, öğrencilerin
birbirleriyle ve öğretim üyeleriyle, ders saatleri dışında da iletişim ve
etkileşim içinde bulunmalarına olanak sağlamaktadır. Koç Üniversitesi’nde eğitim, bu anlamda ‘9-17’ arası değil, ‘gün ve gece boyu’dur...
Sevgi Gönül: Kurulan üniversite o kadar rafineydi ki, acaba Anadolu’dan gelecek olan talebeler buraya nasıl adapte olacaklar, nasıl bir
kültür değişimi yaşayacaklar diye endişelendim önce. Ama bir bakıma da çok sevindim. Çünkü onların bu kültür değişimini yaşamaları
çok önemli, çünkü genelde eğitim var ama, görgü yok, bilgi yok. Koç
Üniversitesi hem görgüyü, hem bilgiyi içeren bir eğitim düzenini yaşatıyor talebelerine...

Ya ‘Veli’ler?.. ‘Liberal arts’ modelini benimseyen ve öğretim felsefesinde kalıpçı zihniyet yerine özgürlükçü ve katılımcı yaklaşımları benimseyen kurumlarda, genel olarak iki klasik sorun yaşanır. Bunların ilki, ezberci-pasif-öğrenme modelinden gelen öğrencilerin uyum zorluklarıdır. Ama
bazen daha da ‘çetin’ olan ikinci sorun, sistemin ‘veliler’ tarafından
anlaşılabilmesinde görülür.
Attila Aşkar: Velilerden ciddi problem bekliyorduk, geldi nitekim.
“Çocuğum Psikoloji’de okuyor, ona niçin matematik veriyorsunuz?”...
Veya, “Arkadaşı 4 tane muhasebe dersi almış, benim çocuğum niye 2
tane alıyor?”...
Gelişmiş eğitim sistemlerinde bu tür sorunlar yoktur, çünkü bu model
oralarda çok eskilerden bu yana uygulanmaktadır; daha önemlisi, aile
yapıları Türkiye’deki kadar “anaç ve himayeci” değildir. Bu nedenle,
Koç Üniversitesi’nin yeni öğrencileri kadar velilerine de, bu modelin
niçin ve nasıl yararlı olacağını anlatmak ve onları inandırmak gerekir.
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Attila Aşkar: Önemli olan bilgiyi depolamak değil, bilgiye ulaşma yollarını öğrenmek. “Ayrıntılar” içinde boğulup, “bütün”ü kaybetmemek.
Önce “birey” olarak gelişip, “meslekî bilgiye” sonra yönelmek. Çocuğu
ayrıntılı bilgiye boğduğunuz zaman, ezberciliğe gider, yaratıcılığı engellenir, çalışma arzusu azalır. Çok spesifik bilgilerle donatıldığı için,
yeni gelişmelere ayak uyduramaz.
‘Liberal Arts’ modelinin anlatılabilmesi ve zihinlerdeki kaygıların giderilmesi için Veli Toplantıları yapılmakta, geleneksel “Veliler Günü”nde
bu yöntemin yarar ve üstünlükleri gösterilmektedir. Modelin altındaki felsefe kavranıp benimsendikçe, tedirginliğin yerini memnuniyet ve
hatta gurur almaktadır.
Attila Aşkar: Toplantıda bir veli, “çocuğum İşletme’ci olacak, ona
niçin Çin coğrafyası okutuyorsunuz?” deyince, başka bir veli kalktı,
“Yahu” dedi, “biliyormusunuz ki 21.yüzyılda Amerikan ekonomisi
kadar büyük bir Çin ekonomisi olacak. Çocuğunuzun bu konuda
bilgisiz olmasını ister misiniz?” O zaman ilk veli, “Hmm, çok doğru!”
dedi, tabii ki...
Veli ve öğrencilerin önceleri yadırgadığı bir başka konu da, “geçmekalma” ölçütleridir. Geleneksel eğitim sisteminde, ‘bütün dersleri en az
orta derecede’ başarmak gerekirken, bu yeni modelde bazı derslerde
“yetersiz” kalınsa da ‘geçmek’ mümkündür. Herkesin her konuda iyi
olmasına ihtiyaç yoktur; bir öğrenci bazı sahalarda çok iyi ise, bazılarında da biraz yetersiz olmasına tolerans gösterilebilir.
Modelin üstünlüğü, ülkemiz eğitim çevrelerince de bilinmektedir. Nitekim, ‘teknik’ üniversitelerimizde felsefe, edebiyat ve genel kültür dersleri müfredata alınır olmuştur. Bu sisteme ülke genelinde geçilemiyorsa, karar ve icra kademelerindeki bireylerin de vaktiyle cenderesinden
geçtikleri o ‘ezberci-kalıpçı zihniyetin’ bilinçsiz direnişi, yani nitelikli
kadro ve donanım yetersizliği; ve tabii ki sevgili ‘mevzuat hazretleri’nin
katılığı nedeniyledir...

Ve Burslar... Vakıf Üniversitelerinde burslu öğrenci oranı yüzde 10 olarak belirlenmişken, Koç Üniversitesi öğrencilerinin üçte biri karşılıksız burs alarak
okumaktadır. Üniversitenin açılışından bu yana, Vehbi Koç Vakfı tarafından öğrencilerin yüzde 25’ine başarı bursu, yüzde 5’ine ihtiyaç
bursu verimiş, başarı bursu’na ayrıca bir ‘harçlık’ eklenmiştir. Kütüphane, bilgisayar bölümü vb. üniversite birimlerinde çalışma karşılığı verilen kısmî burs’larla birlikte, burs alanların oranı yüzde 33,5’e
ulaşır.
Bülent Gültekin: Suna Kıraç’la daha ilk görüşmelerde konuştuğumuz
şey, öğrencilerin en azından üçte biri’nin burslu olması idi.

Bu okulun ulusal bir kurum olabilmesi için, en iyi öğrencilerin, hiçbir
maddî şart olmadan buraya gelebilmesi şarttı. Yani, buraya harcanacak çabalar, zengin çocuklarının özel okulu olsun diye değil, bu
ülkenin en yetenekli gençlerinin gelebilmesi için olmalıydı...
Vakıf Üniversiteleri’nde öğrenim ücretlerinin yüksek olduğu eleştirisine karşı denebilir ki; bu ücretler sayesinde, ödeme gücünde olanlar
tarafından bu güce sahip olmayanların okuyabilmelerine imkân sağlanmakta, bir bakıma “sosyal adalet” kavramı da hayata geçirilmiş olmaktadır. Nitelikli eğitimin çok pahalı bir hizmet olduğu çağımızda, doğru ve en gerçekçi model de bu olsa gerektir...
Burs sistemi, sadece ülkenin nitelikli ve dar imkânlı gençlerine değil,
üniversitenin kendisine de yararlı olmuştur. Burslu okuyabilmek için
üniversite seçme sınavında yüksek puan almak gerektiğinden, okulun “iyi öğrenci” alma şansı da artmaktadır. Nitekim, Koç Üniversitesi’nin lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin büyük bir bölümü,
ÖSYM ve ÖSS’de ilk ‘yüzde 1’lik dilime girenlerdir. Kaldı ki, burs almadan okuyanlar da, okula girmek için gene yüksek puan almış olmak
zorundadırlar.
Rahmi M. Koç: Burs konusunda yanlış bir izlenim var, “kendi şirketlerine eleman yetiştiriyorlar” diye. Bu izlenim iki türlü yanlıştır;
birincisi, bu üniversiteden mezun olan herkesin Koç Grubu’nda
otomatikman işe alınacağı diye birşey yok. İkincisi, burslu okuyan
talebelerimizin herhangi bir mecburiyeti yoktur, illa ki geleceksin de
Koç Grubu’nda çalışacaksın, diye... Bunu söylediğiniz anda zaten
adamın ayağı geri geri gider, gelmemek için ne lazımsa yapar. Koç
Grubu’na giren gençlerden birçoğu da başka üniversitelerden geliyor.
Yani, Koç Üniversitesi’nden mezun olan bir arkadaşın Koç Grubu’nda
iş garantisi olması diye birşey yok...

kültür, sanat, spor; Koç Üniversitesi, öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklerini eğitim
Sosyal Etkinlikler kapsamında görmekte ve bunlar için gereken mekânları da kütüphane
ve laboratuvarlar kadar önemsemektedir.
Öğrenci kulüp odaları, bilardo oyun alanı, TV izleme bölümü, İngilizce
audio ve video kaset izleme araçları gibi olanakların yanısıra, üniversitede değişik sosyal ve kültürel alanlarda faaliyet gösteren 24 öğrenci
kulübü ve organizasyonu, öğretim üyelerinin de katıldığı etkinliklerle,
Koç Üniversitesi’nin bütünleşme ve paylaşma ruhunu güçlendirmektedirler.
Astronomi ve Uzay, Atlı Spor, Dalış, Bilgisayar, Uluslararası İlişkiler, Fotoğrafçılık, FRP ve Magic, Gezi ve Keşif, Italyanca, Almanca, MBA, Model Birleşmiş Milletler, Müzik, Radyo Koç, Sanat, Sinema, Tiyatro, Snow-

8 Temmuz 1999, Rahmi M. Koç ve Tamer Şahinbaş Rumelifeneri şantiyesinde.
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board, Sosyal Aktiviteler, Sosyal Bilimler dallarında çalışan kulüplerin
yanı sıra, Koç İşletme Kulübü, ‘Yıllık’ Komitesi, Münazara Takımı gibi
oluşumlar ve tabii, Öğrenci Senatosu bulunmakta; bazı kulüpler süreli
dergiler çıkarmaktadır.
İtalyanca Kulübü, ikinci yabancı dil olarak İtalyancayı tercih eden öğrencilerin büyük bir kısmını her yaz Fiat Bursu ile İtalya’ya göndermekte; Almanca ve diğer dil kulüpleri de ilgili ülkelerde yaz kursları ve
çalışma imkânı bulunmasında üyelerine yardımcı olmaktadır.
Spor Salonu’nda basketbol, voleybol, tenis, badminton, masa tenisi, güç
geliştirme, squash, racket-ball, step dans, kondisyon ve aerobik çalışmaları yapılmaktadır.
Gelenekleşmeye başlayan yıllık sosyal faaliyetler arasında ise Öğrenci
Yönlendirme-Bilgilendirme Günleri, Yeni Yıl Partisi, İlkbahar Bayramı,
Kır Koşusu ve Akademik Yıl Sonu Balosu vardır.

Bilgi-işlem Rumelifeneri Kampüsü’nde 2001 itibariyle Üniversiteye ait 2,5 Mbps
Sistemi ve kapasiteli ve 7 bin terminalli bir Internet bağlantısı bulunmakta, ayrıca
Laboratuvarlar Ulak-Bim ağından da yararlanılmaktadır.
Seha Tiniç: Bilgisayar sistemi son derece mükemmel. İlk baştan beri,
3 öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde planladık, yurtlarında bile
bilgisayarları vardır. Artık onlara telefon kadar lazım, ve öyle kullanıyorlar...
Öğrencilerin bilgisayar dersi alma, elektronik posta, Internet ve yaygın
kullanılan yazılımları öğrenme gibi imkânları da bulunmaktadır.
Seha Tiniç: Bilgisayar olması yetmiyor, internet bağlantılarının çok
hızlı olması lazım. Mesela şimdi 512’de çalışıyoruz, yavaş geliyor bize,
2000 MG’a çıkacağız. Bunlarda sürekli ‘model yenileme’ (up grade)
mecburiyeti var. Yalnız öğrencilerin değil, öğretim üyelerinin de hiçbir sıkıntısı olmaması lazım bu konuda...
Eğitim etkinliklerinde video konferans, kablolu televizyon ve kapalı
devre TV yayın sistemi gibi teknolojik olanaklardan yararlanılmaktadır. Aynı gelişmiş imkânlar, kimya ve mühendislik laboratuvarları için
de geçerlidir. Bir teknik üniversite boyutundaki kadar büyük laboratuvarlar değil, küçük fakat iddialı birimler kurulması özellikle tercih
edilmiştir.
Kimya laboratuvarlarının tasarımında Amerika’dan gelen danışmanların önerileriyle yetinilmemiş, Üniversite’nin ‘kimyacı’ları’ da kendi
deneyimlerine ve somut ihtiyaçlara göre fikirler katınca, ortaya mükemmel laboratuvarlar çıkmıştır. Yani, birimlerin işlevsel yetkinliğinde
kullanıcıların da büyük katkıları vardır...
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Kütüphane Aynı şekilde, Kütüphane Yöneticisinin pratiğe dönük önerileri de, elektronik donanımdan kitap raflarına kadar, mimarlarca benimsenerek
uygulanmıştır. Koç Üniversitesi Kütüphanesi, -öğrenci başına 100 cilt
hesabıyla- 300.000 kitap ve dergiyi barındıracak boyutta planlanmıştır
ve ULAKBİM, CD-ROM ve İnternet yoluyla 9.000’in üstünde bilimsel
kaynaktan yararlanma olanağı vardır. Kütüphaneye kitap, süreli yayın,
CD-Rom gibi kaynakların satın alınması için 8 yılda yaklaşık 7 buçuk
milyon dolar harcanmıştır.
Seha Tiniç: Her sene 1 milyon dolar’a yakın kaynak sarf ediyorduk;
bu yıl da yaklaşık 800 küsur bin dolar sarf edeceğiz. Tabii her üniversite kütüphanesinin bir “core collection”ı olması lazım; fakat hedefimiz bir kitap ve dergi deposu olmak değil. Önemli olan, bilgiye ulaşabilme kolaylığı.
Elektronik kütüphane, oluşma aşamasındadır; çünkü “sanal âlem” diğer
alanlardaki gelişme hızını, kitap konusunda henüz sağlayamamıştır.
Seha Tiniç: Onun için, biz bir denge tutturduk. Asıl hedefimiz işi elektronik hale sokmak, teknoloji imkân verdiği müddetçe; ve fakat kendi
koleksiyonumuzu da özellikle eğitim yaptığımız konularda geliştirmek.
Ayrıca, 9000 dolayında akademik dergiye abone olan YÖK Dokümantasyon Merkezi’nin kaynaklarından da yararlanılmaktadır.
Seha Tiniç: Onlarla bir anlaşma yaptık; Koç Üniversitesi’nin bir kütüphane görevlisi var Ankara’da, bizim maaşlı elemanımız. Ona bir
oda verdiler,bir öğrenci veya öğretim üyesi birşey isterse o dergilerden,
hemen faksla iletebiliyor. Buna 91’in sonunda başladık.
Kütüphane içeriğinin iki boyutta oluşması amaçlanmıştır. Birincisi eğitim programlarıyla ilgili en son kitap ve dergileri; ikincisi ise genel
kültür nitelikli romanları ve ‘eski kitap’ koleksiyonunu içermektedir.
Seha Tiniç: Rahmetli Fuat Bayramoğlu, 10 bin civarındaki kitabını
Koç Üniversitesi’ne bağışlamayı vasiyet etmişti. İki sömestr arasında,
onları getirtip katalogladık. Kütüphaneye Fuat Bayramoğlu Koleksiyonu olarak girecek. Amerika’da Merton Miller vefat etti, geçen yaz.
Danışma Kurulu’muzun üyesi, Nobel kazanmış bir arkadaşımız. O
da bütün koleksiyonunu Koç Üniversitesi’ne bağışladı, onun da bir
köşesi var...
Koç Üniversitesi Kütüphanesi, 2001 itibariyle 138 bin cildin üstünde bir
koleksiyona sahiptir ve öğretim üyelerinden alınan talep doğrultusunda, buna her ay yaklaşık 1000 yeni kitap eklenmektedir.
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dünya ile Koç Üniversitesi İcra Komitesi, uluslararası çapta bir Danışma Kurulu
temasta olmak; (Board of Overseers) oluşturulmasına, daha İstinye’deki geçici kampüDanışma Kurulu sün hazırlıkları başlarken karar vermiştir. Kurul için önerilen ilk ‘üye
aday listesi’nde, Vehbi Koç, İnan Kıraç, Semahat Arsel, Sevgi Gönül,
Nusret Arsel, Erdoğan Gönül, Fuat Bayramoğlu, Prof. Bernard Lewis,
Prof. Martin Meyerson, Sir Raymond Rickett ve Paul Rizzo ile Ford, Siemens, Fiat firmalarından birer temsilci vardır.
Danışma Kurulu fikri, hem üniversitenin uluslararası çapta organik
ilişkilere sahip olması, hem de gerektiğinde Mütevelli Heyeti’ne dünyadaki gelişmeler doğrultusunda danışmanlık yapabilecek bir grup oluşması ihtiyacından doğmuştur.
Bülent Gültekin: İstedik ki, üniversite dostlar edinsin, bir ağ oluştursun. Çünkü eğer Türkiye’de en iyi okullardan birisi olursak, yerimiz
uluslararası ligde olmalı; ki hedef zaten uluslararası düzeyde bir yere
gelmek; dolayısıyla, o ligi bilen insanlarla beraber, okulun yapısını ve
dış dünyadaki çevresini oluşturmak...
Böylece eğitim ve iş dünyalarına mensup insanlar bir araya gelmekte,
en azından yılda bir “neler olup bittiği” konusunda fikir alışverişi yapılmaktadır. Dolayısıyla, Danışma Kurulu üniversitenin “evrime açık”
niteliği bakımından da yarar sağlamıştır.
Rumelifeneri Kampüsü’nün faaliyete geçtiği yıl, Koç Üniversitesi Danışma Kurulu’nun kadrosunda Semahat Arsel, Sevgi Gönül, Paolo Fresco,
Sir Raymond Rickett, Hasan Çolakoğlu, Prof. Victor Halberstadt, Prof.
Pierre A. Lalive D’epinay, Prof. John H. McArthur, Prof. Martin Meyerson, Prof. Merton H. Miller, Prof. Frank H.T. Rhodes, Prof. Abraham L.
Udovitch, Rodney B. Wagner ve Dr. Claus Weyrich yer almakta idiler.
(Sir Raymond Rickett 1999, Prof. Merton H. Miller 2000 yılında vefat
etmişlerdir.)

Üniversiteler Koç Üniversitesi, yerli ve yabancı diğer üniversitelerle çok sıkı akaArası demik ve sosyal ilişkilere sahiptir. Bunların bir bölümü, yarı-zamanlı
İlişkiler olarak başka üniversitelerden gelen öğretim üyeleri aracılığıyla ‘kendiliğinden’ kurulan ilişkilerdir.
Seha Tiniç: Onlar hem Koç Üniversitesi’ni öğreniyorlar, hem kendi
kurumlarıyla mukayese ediyorlar; “Biz ne yapıyoruz, onlar ne yapıyorlar”... Bu şekilde biz de onların çalışmalarını öğrenmiş oluyoruz.
Resmî düzeydeki Üniversitelerarası Kurul ve Rektör Toplantıları da,
yine bilgi ve fikir alışverişi yapılan, bağlantılar kurulmasını sağlayan
faaliyetlerdir.
Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversiteleri ile Koç Üniversitesi, birbirlerini yakından izlemekte, etkinlikler ve farklı programlar kıyaslamalı
olarak incelenmektedir.

Seha Tiniç: Bizim programlarımızı duyup, öğrenmek isteyenler oluyor Devlet Üniversiteleri arasından. Çok ilginçtir, çoğu, Anadolu’da
bizimle aynı dönemde kurulan yeni Devlet Üniversiteleri. Bir kısmı
gelişmek için epeyi gayret sarf ediyorlar; bizim kataloglarımızı isterler, programımız, müfredatımız nedir, onu alırlar. Hatta Kara Harp
Okulu, Hava Harp Okulu bile gelirler, ziyaret ederler.
Koç Üniversitesi’nde düzenlenen konferans ve seminerlere Türkiye’den
ve çoğunlukla da yurt dışından öğretim üyeleri ve farklı kariyerlerdeki
önemli isimler gelmektedir. 1993’ten 2000’e kadar değişik konularda
875 seminer ve konferans düzenlenmiştir.

Akademik Daha 1989’dan itibaren uluslararası ilişkiler kuran Koç Üniversitesi,
İşbirliği dünya üniversiteleri ile pek çok işbirliği anlaşmasına imza atmıştır. Bu
Anlaşmaları çerçevede örneğin öğretim üyeleri ve öğrenciler için “mübadele programları” uygulanmakta olup, başarılı öğrencilere ABD ve Kanada’nın
önemli üniversitelerinde, yarım veya bir akademik yılı “konuk öğrenci”
olarak geçirme olanağı sağlanmıştır.
Seha Tiniç: Avrupalı öğrenci kendi ülkesindeki bir üniversiteye gitmeyip de “ben Koç Üniversitesi’ne nasıl girerim” derse, bu Türkiye için
de büyük bir başarıdır, yalnız Koç Üniversitesi için değil. Dünya artık
sınırsız hale geliyor, toplumun kültürünün zenginleşmesi için değişik
kültürlerden gelen insanlarla daha yakın ilişkiler olması lazım. Koç
Üniversitesi buna aracı olabilirse, kuruluş gayesini büyük ölçüde gerçekleştirmiş sayılır. Ama bu, çok zaman isteyen bir iş...
Akademik İşbirliği anlaşması yapılan bilim kurumları arasında Harvard, Michigan-Ann Harbor, Duke, Ohio State, Simon Fraser, Moskova
Devlet, Bulgaristan Amerikan, Interdisciplinary Center for BusinessLaw and Technology, Bocconi, Universidad da Alicante, Alba ve Waikato Üniversiteleri bulunmaktadır.
Attila Aşkar: Ohio State Üniversitesi ile öğretim üyesi mübadelemiz
oldu. Bir sömestr ders vermek için bizden giden ve oradan gelen birer
öğretim üyesi hanım, evlerini değiştiler. Hatta ikisinin de kedisi varmış, kedilerini değiştiler; arabalarını bile değiştiler...
Koç Üniversitesi’nden 6 öğretim elemanı, araştırma yapmak için 2000
yazında Harvard Üniversitesi’ne gönderilmiş, Duke Üniversitesi ile birlikte Koç Üniversitesi’nde ‘ABD Etüdleri’ başlıklı bir sertifika programı
geliştirilmiştir.
Bülent Gültekin: Bugüne kadar gelinen noktaya bakınca, “galiba
doğru yoldayız” diyorum. İnşallah ilelebet bu okul kalır; Türkiye’deki
gençleri eğitir, eğitmekten öte, örnek bir okul olarak hayatını devam
ettirir. Kendi adıma bu projede bulunmaktan çok büyük keyif aldım;
en azından öğrenciler kadar kazançlı hissediyorum kendimi...
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GÜNEŞİN GEÇTİĞİ K API

MİMARİ TASARIM VE
İNŞAAT SÜRECİ
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doğu ile batı arasında
BİR KÜLTÜR KÖPRÜSÜ

Niçin Hatırlanacağı gibi; 1991’de arazi için Ön İzin alındıktan sonra, üniverYabancı Mimar ? sitenin fiziksel planlama çalışmalarına girilmişti.

Koç Üniversitesi’nin mimarî tasarımını yapan Mozhan Khadem, fikir projesinin çerçevesini görüşmek için Türkiye’ye geldiğinde, önce Rumelifeneri’ndeki araziye gitmişti...
Mozhan Khadem (Mimar): “Araziyi ilk gördüğümde çok etkilendim.
Karşımda Asya’yı görüyordum ve ayaklarım Avrupa’daydı... Mevlâna
Celâleddin-i Rûmi’nin bir dizesi geldi aklıma; “Güneş ufuktan nasıl
hızla doğarsa, o kuş da öyle uçtu”... * Doğu’nun güneşi Türkiye topraklarına dalıp Batı’ya gidiyordu. Üniversite tasarımının Doğu’nun
Işığı hakkında olması gerektiğini düşündüm hemen; Mimarî hakkında değil !.. 40 yıllık kariyerimi Amerika’da geçirmeme rağmen, ben
dünyanın bu tarafındandım !..
(* “Tacir ile Dudu kuşu”; Mesnevî.)

Projeden neler beklendiğini anlatmak için Khadem’le yapılan ilk toplantıda Suna Kıraç, “bu proje İstanbul Boğazı için bir kazanç olmalı,
bir harcama değil;” (...an asset, not a liability!) demiş ve eklemişti;
“Klasik olmalı... İçte işlevsel, dışta geleneksel... Tarihî bir miras gibi
korunacak ve klasikleşecek bir tasarım olmalı...”
Khadem “Sanat geçmişle geleceğin dengelenmesidir;” diye geliştirmişti
konuyu; “Tek başına bir geçmiş, ancak bir kopyalama olur”...
Fahir İlkel, talebi daha da somutlaştırmıştı: “Gelecekteki büyümelere
müsait olmalı... Yerel doku ve malzeme çok iyi bilinip işlenmeli”...
Müşteri de, mimar da, ‘ne yapılması’ gerektiğinin farkındaydılar belli
ki... Şimdi sıra, ‘nasıl yapılacağı’ndaydı...

Tamer Şahinbaş: Arazi belli olunca imar planlarından önce mimari
avan projenin çıkması lazım. Bunu kimlerle yapabileceğimize baktık.
Boston’da, Pennsylvania’da, Washington’da 15 değişik firmayı ziyaret
ettik. Ki bunlar hep üniversite planlayan firmalar; yaptıkları üniversiteleri biliyoruz... Fark ettik ki Amerika’da kampüs planlaması da ayrı
bir meslekî disiplin haline gelmiş. Hatta bizdeki Mimarlar Odası gibi,
bu branşta bir Oda’ları dahi var.
Üniversite kurma konusunda ABD’de mimari ihtiyaç programlarından
mimari tasarımlara kadar her branşta profesyonel uzmanlaşma olması,
Koç Üniversitesi kampüsünün fiziksel planlamasını ‘yabancı firmalara’
yaptırmanın her anlamda ekonomik ve sağlıklı olacağı kanaatini doğurmuştu. Böylece, ilk iş olarak Boston’daki Dober Lidsky Craig and
Associates firması ile bir ‘Mimarî İhtiyaç Programı’ hazırlandı.
Tamer Şahinbaş: Sadece bu işi yapan bir firma idi. “İhtiyacım şudur,
şöyle bir üniversite veya bina yapmak istiyorum” diyorsunuz. Firma,
sizinle konuşup, yapmak istediğinizi tespit ederek bunu bir ihtiyaç
programı haline döküyor. Arthur Lidsky ile çok enteresan bir çalışma
yaşadık...
Yine hatırlanacağı gibi, Mimarî İhtiyaç Programı yapıldıktan sonra, üç
ayrı mimarlık firmasından “bu programa göre birer Fikir Projesi hazırlamaları” istenmiş; ama yarışma sadece Arup ile Payette arasında
olmuştu.
James Wilkinson (Mimar; Khadem’in yardımcısı): Haziran 1991’de
başladı bu iş. İstanbul’a gelerek araştırmalara başladım. Yeni bir
projede ilk adımımız, yerel kültür hakkında bilgilenmektir. İnsanların mekânları nasıl kullandıklarını, hayat hakkında düşündüklerini,
geçmişte nasıl binalar inşa ettiklerini, bütün o tarihsel arka-planı
anlamak isteriz...
Hazırlanan projeler, iki ayrı toplantıda Koç Ailesi, VKV İdare Meclisi,
Üniversite İcra Komitesi ve Koç Holding üst yönetimine takdim edilmişlerdi.
Tamer Şahinbaş: Önce Arup takdim yaptı, gayet etkili, gayet güzel bir
takdim ve hakikaten çağdaş bir dizayndı... Sonraki oturumda Payette’in takdimi geldi. Fakat bu, şimdiye kadar hiç görmediğimiz bir
takdim oldu. Önce genel yaklaşımlarını, arazinin rüzgâr ve güneşle
ilişkisini; bu büyüklükte bir üniversite Harvard gibi olsa nasıl olur,
Oxford gibi olsa nasıl olur, şekillerle anlattılar. Ardından, Mozhan
Khadem küçük küçük parçaları alıp birbirine ilave ederek, herkesin gözü önünde bir maket oluşturdu... Ve sonra da üstü kapalı olan
“esas” büyük maketin üstünü açtı. Ve birden, üç boyutlu şekilde, bir
üniversite kampüsü çıktı gözler önüne...
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Khadem’in yakaladığı kavram, Koç Ailesinin kadîm mimarı olan merhum Sedat Hakkı Eldem’in üslubunu hatırlatmaktaydı ve seçilmesi için
en güçlü nedenlerden biri de bu olacaktı...
Rahmi M. Koç: Şöyle düşündük; “Mozhan Khadem İran’lıdır. Amerika’da yaşıyor, Amerika’da mimarlık yapıyor, Amerikan sistemlerine
alışık; ama. Doğu kültürünün esnekliğini, İslam’ın ne olduğunu,
bizim halet-i ruhiyemizi de bilir. Bize en iyi uyum sağlayabilecek, iki
felsefeyi bir arada toplamış bir insandır”... Ve ona uzun uzadıya, ne
şekilde bir mimari istediğimizi anlattık. Sedat Hakkı Bey’in kitaplarını, yaptığı binaları filan gösterdik ve dedik ki; “Bize öyle birşey ver
ki Osmanlı Mimarisi’nden ayrılmasın, anlaşılmayacak gayet modern
birşey olmasın, klasik olsun. Oxford gibi, Cambridge gibi, yani seneler senesi devam ettirebilsin özelliğini, hayatiyetini ve görünümünün
tazeliğini... Ve adam çizdi bunu; fevkalâde çizdi...

tasarımın temel felsefesi
İNSANA, ÇEVREYE VE KÜLTÜRE
DUYARLI OLMAK...
Rumelifeneri Kampüsü’nün mimarî tasarımı için seçilen ekibi diğerlerinden farklı kılan, başta Mozhan Khadem olmak üzere “felsefeye ve Doğu
mimarîsine” duydukları yakınlıktır. Kampüs’ün, tıpkı Suna Kıraç’ın en
başta istediği gibi “klasikleşecek bir miras” niteliği taşımasında, bunun
rolü önemli olacaktır.
Mozhan Khadem: Biz, Kültüre Duyarlı Mimarî’ye inanırız.Bununla, mimarînin karşılaması gereken üç şeyden bahsediyorum. Önce,
tabii ki “ işleve uygun” olmalı, tüm işlevsel gereklilikleri yerine getirmelidir; ama herhangi bir ofis zaten bunu yapar... İkincisi, “Araziye
uygun” olmalıdır; araziye ve onun doğasına alçakgönüllülükle saygı
göstermeli; doğayla olan ilişkisinde ikincil konumda olmalıdır, birincil değil... Ve bir de, insanların “ Kültür ve yaşam biçimlerine
uygun” olmalıdır; mimarın egosuna değil. Proje, Mimar’ın imzasının
bir parçası olmamalıdır. Kullanıcının ve müşterinin imzasını taşımalıdır...
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“Kültüre Duyarlı Mimarî” konusu, Mozhan Khadem’in ofisinde her zaman çalışılmaktadır, zaten. Ama bu kez, Türkiye’ye dair, Atatürk’ün
yaptıklarına dair kitaplar da okumaları gerekecektir. Osmanlı döneminin okunmasını da ister Khadem; sadece mimarîsinin değil, tarihinin,
müziğinin, edebiyatının da...
Khadem, bu projede mimarî ifadenin, “mimarî hakkında” değil, “Doğu-Batı hakkında” olmasından yanadır... Anadolu, Rönesans’tan önce
Doğu’dan Batı’ya, Rönesans’tan sonra Batı’dan Doğu’ya akışın köprüsü
olmuştur. İstanbul ise, hem köprüdür, hem kapı...

hayat gibi Mozhan Khadem ve arkadaşları, mimarî tasarımın hayat gibi sürekli
Akışkan ve bir işleyişe sahip olması gerektiğine inanmaktadırlar. Hayatı parçalara
Sürekli... bölmek nasıl mümkün değilse, tasarım da bir bütün olarak ele alınmalıdır. Böyle bir tasarımda, iç, dış, alt, üst gibi ayrımlar yoktur; her yer
“içerisi”dir...
Mozhan Khadem: Bir avludan diğerine geçeceksiniz, ve etrafınız sürekli olarak sarılmış durumda. Binaların dışı, avlunun içini oluşturacak. Yani, dış cephe diye bir şey yok. Herşey iç mekân olarak düşünüldü. Ve içinde yürüdüğünüz zaman anlam kazanacaklar. İçlerinden
yürüdüğünüzde, bütün avlular gözlerinizin önünde büyülü bir biçimde açılacak; ve mimarî, kinetik mimarî haline gelecek; hareket halindeki mimarî... Bu kampüste, her yürüyüşte manzara değişir; herşey
hareketlidir... Bölge üzerine çalışırken farkına vardık ki, burada
hayat sürekli bir şey. Tekil öğeler, farklı nesneler ya da analizler yok;
bir sentez bu, bir bütün...
Bu tasarımda uygulanan bir başka ilke de, “mimarî-çevre mimarîsi-iç
mimarî” gibi ayrımlar yapmamaktır. Khadem için bunların hepsi aynı
şeyin parçalarıdır ve aralarındaki sınır kesin değil, bulanık olmalıdır;
bu yüzden, tekil binaları öne çıkarmayı, tasarım disiplinlerini “mimarî,
iç mimarî, çevre mimarîsi” diye ayırmayı Batı’nın bir yanılgısı olarak
görür ve hepsini birleştirmeye çalışır, Khadem...
‘Yerli karakterde’ bir tasarım amaçladığını söyleyen Mimar, “Boston’dan gelmiş olmasının Boston’a göre birşeyler tasarlama hakkını
vermediğini, bunun bir kendini beğenmişlik olacağını” düşünmektedir.

Ya Teknoloji ?.. “Projede çağdaş teknolojinin yeri nedir?” sorusuna gelince... Tüm bu
tasarım, tabii ki teknoloji üzerinde temellenecektir; teknoloji önemli ve
saygı gösterilmesi gereken bir unsurdur. Fakat ‘amaç’ değildir, sadece
bir araçtır; insanın ve duygularının hizmetine sunulmuş bir araç...
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Mimarî, teknolojinin yüceltilmesi gibi bir amaca saplanırsa ölür; çünkü
birkaç yıl sonra modası geçecektir. Önemli olan, insan duygusudur.
Kampüsteki avlular, insanda belli duygular ve edimler yaratmak için tasarlanmıştır. Etkileşim için avlular vardır; Koç Meydanı gibi... Düşünmek için avlular vardır, İşletme’deki gibi... Hareket etmek için avlular,
boşluklar vardır, sadece içlerinden yürüdüğünüz... Dinlenmeye, ruhsal
bakımdan tazelenmeye uygun, sessiz ve huzurlu köşeler de vardır... Ve
teknoloji, ihtiyaç duyulan tüm bu mekânlara hizmet etmek içindir.

Yatay ve Dikey Khadem, iç mekân-dış mekân ayrımı yapmadıklarını, sadece yatay ve
Yüzeylere Dair... dikey yüzeyler kullandıklarını söylemektedir. Dikey yüzeyler duvarlar;
yatay yüzeyler taban ve tavanlardır; içte veya dışta olmaları farketmez. Yatay yüzey dışarda avlunun tabanıdır; içerde ise odanın tavanı
veya zemini. Bazı mimarlara göre binanın dış yüzeyi sayılan duvar,
Khadem’e göre avlunun iç yüzeyidir. Duvar değildir artık, öğrencilerin
oturabileceği bir dizi oyuktur. Dikey yüzey olan duvar, yatay yüzeye
dönerek bank haline gelir...

Mimari ile Doğa Khadem’e göre, genelde mimarlar bir arazi parçasına gelir ve “kendi
Arasındaki İlişki... egoları hakkında” bir söz söylemek isterler. Ya da, müşteri kendi egosu
hakkında bir şey söylemek ister, ve mimarın fantezisi üzerinden birşeyler oluşturulur.
Oysa, “herşey doğayla başlar” ve mimarînin doğaya boyun eğmesi, ona
tâbi olması gerekir. Doğaya birşey eklenmesi gerektiğinde mimarî “ben
doğadan daha önemliyim” diyorsa, sonu gelmiştir; bir süre sonra o mimarînin hiçbir değeri kalmaz. Mimarî doğaya cevap vermeli, her zaman
alçakgönüllülükle doğayı tamamlamalıdır. Mozhan Khadem, başyapıtların “ancak doğayla ilişki kurdukları ve zamanın ruhunu yakaladıkları
takdirde” var olabilecekleri görüşündedir...

Üniversite Mozhan Khadem, üniversite tasarımlarını başka çalışmalardan daha
Tasarımlarının çok sevmesinin birçok nedeni olduğunu söyler. İlk ve asıl neden, “eğiFarkı... timin ulvî niteliği”dir. İran asıllı mimar, Vehbi Koç’un 1950’lerde cami
yerine talebe yurdu yaptırmasında etkili olan o hadis’i biliyor gibidir.
Mozhan Khadem: Bugün yapılması uygun bir tapınak varsa, o da
üniversitedir. Ortaçağın katedralleri bugünün üniversiteleri değil mi?
Sanırım, Atatürk de buna inanıyordu...

Son bir neden ise, bir üniversite kampüsünün küçük bir şehir gibi ‘kendi kimliğini yansıtan, yayan‘ bir dünya oluşturmasıdır. “Kampüsün bir
ucundan diğerine yürümek 10-15 dakika sürmektedir”, diyen Khadem’e
göre, bu süre daha uzun olursa ortada bir işlev kaybı var demektir; Kahire’deki 8000 kişilik Amerikan Üniversitesi’ni tasarlarken de yürüyüş
mesafesini aynı seviyede tutmuştur...
Khadem, üniversite tasarımının bir güzel yanının da, değişik tip ve işlevlerdeki mekânlara olanak tanıması olduğunu söyler; özellikle “insan
insana temas”larla canlanan, “inter-aktif” mekânlara...
Mozhan Khadem: Geçen gün Koç Meydanı’nda, yere oturmuş tartışan
bir grup öğrenci gördüm. Ve Orta Kampüs’te oturup ders yapan öğrenciler gördüm. Sonra, Bogaz Terası’nda gezinen, oyuklara oturan,
konuşan, tartışan öğrenciler... Böyle insanî diyalog ve temaslar, hayatın esasıdır zaten. Hayat başka nedir ki? İnsan ilişkisidir... Bunları bir
üniversitede çok iyi bir biçimde başarabilirsiniz...
Harvard, Princeton gibi büyük üniversitelerde yeni kampüslerin “gerçekten berbat” olduğunu söylemektedir, Khadem. Çünkü herkes eski
binalara birşeyler eklemiş, ya da birbiriyle hiç ilgisi olmayan yeni binalar yapılmıştır. Genel bir uyum yoktur. Ziyaretçilere Üniversite olarak
gösterilen yer ise, Harvard avlusu ile eski kampüstür.
Oysa Koç Üniversitesi kimsenin bozamayacağı bir şekilde tasarlanmıştır, avlular hiç dokunulmadan yüzyıllarca kalabilirler. Ve genişleme,
yalnız tek yöne doğrudur; iki yönde olamaz...
Rumelifeneri Kampüsü’nün tasarımı, iç genişlemeler kadar, omurgada
bırakılan boşluklar sayesinde yeni fakülteler eklenmesine de elverişlidir. Tüm binalar birbirine bağlanmıştır ve hiç “tekil bina” yoktur. Fakülte içi programlar, sadece isim olarak birbirinden ayrılmıştır, mekân
olarak değil... Her avlunun küçük bir ‘bilim kapısı’ vardır ve bunlarla
her bölüm diğerlerine bağlanır.
Mozhan Khadem, farklı binalara girip çıkmadan böyle “bir uçtan diğerine” yürünebilecek pek fazla üniversite olmadığını söylemektedir.
Koç Üniversitesi Kampüsü’nde, Mühendislik binasından Kütüphane’ye
kadar hiç dışarı çıkmaksızın, farklı katlardan yürüyerek ulaşılabilmektedir. Ayrıca, Mühendislik binasından Öğrenci Merkezi’ne ulaşan bir
galeri ile binalar yer altından da birbirine bağlıdır...

Üniversite tasarımını keyifli kılan ikinci neden, genelde ‘üniversite
müşterisi’nin diğerlerinden farklı nitelik ve amaçlara sahip; Khadem’in
deyişiyle ‘harika bir müşteri’ olmasıdır.

1998, (Ön sıra soldan) Tamer Şahinbaş, Ömer Koç, Mimar Mozhan Khadem, Rahmi M. Koç Rumelifeneri şantiyesinde.
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Önce Boşluk Koç Üniversitesi mimarîsinin ayırdedici bir başka özelliği, önce boşlukVardı... ların, yani “alanların” tasarlanmış olmasıdır. “Mimarlar genelde önce
binaları tasarlarlar, zaten okulda da böyle öğretiyorlar” diyen Khadem,
önce “insanların hareket edeceği alanlar” tasarlamış ve bunun “insanların duygularına hitap edecek şekilde” olmasına özen göstermiştir.

mimaride
‘boşluk’lar,
Bürokraside
‘Boş’luklar...

Hatırlanacağı gibi, Fikir Projesi’nin seçiminden sonra Mimarî Tasarım’a
geçileceği sırada “mevzuat engeli” yola dikilince, Khadem ve Wilkinson çok önemsedikleri bu projeyi almış olmanın sevincini fazla yaşayamamışlar; çünkü hemen ardından “arazi konusu kesinleşene kadar
projenin ertelendiği” haberi gelmiştir. Sürekli gel-git’lerle yaşanan ilk
üç yılın ardından, ilk araziden vazgeçmek zorunda kalınır ve böylece
yapılan ilk tasarım boşa gitmiş olur.
İlk tasarım, İstanbul’un 25 km. kuzeyinde, Boğaz’ın Avrupa yakasının
Asya’ya bakan tarafında, Rumelifeneri Köyü’ne yakın bir tepedeki 192
hektarlık araziye göre yapılmıştır. Bu kez, yaklaşık 1 km. kuzeybatı’da,
iç kısımdaki boş ve ağaçsız alanda kurulmasına karar verilince, tasarımın yeniden yapılması gerekir. Yeni tasarımda arazi yapısının gerektirdiği değişiklikler dikkate alınacak, ağaçlara zarar vermemek için, ‘L’
şekilli tasarımdan ‘S’ şekilli tasarıma dönülecektir; ama ilk tasarımdaki
anlayış ve işlevsellik de korunmak koşuluyla...
Ve bütün bu değişiklikler yapılıp, artık uygulama aşamasına geçilmesi
beklenirken, o günlerde İstanbul’da olan Wilkinson yeni bir sürprizle
karşılaşacaktır:
James Wilkinson: Bir arkadaşımın ofisindeydim, Tamer Şahinbaş’tan
telefon geldi, ‘konunun Danıştay’a gönderildiğini ve bu sürecin birbuçuk yıl kadar sürebileceğini’ söyledi. 1996 Eylül’ü idi... Arkadaşım
bir sigara uzattı bana ve ben de içtim. Bu, ilk sigara içişimdi. Ve beni
tanıyan herkes bilir ki, bu proje sürecinde tam bir tiryaki oldum....
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yirmialtı ay’da yüzkırk bin metre kare inşaat;
BİR ŞANTİYE EFSANESİ Mİ ?..
1997 Eylül’ünde nihayet ‘Kesin İzin’ alınınca, henüz elde tamamlanmış bir
proje olmamasına rağmen hemen inşaata başlandığı hatırlardadır...
Bir inşaat için, mimarî tasarımla birlikte uygulama projelerinin de tüm
ayrıntılarıyla, en baştan ve mutlaka hazır olması gerekirken; malûm ‘gelgit’ler nedeniyle kampüs inşaatı da, her boyutu günlük hatta anlık gelişmelere göre yaşanan bir süreçe dönüşür.
BOSTON DESIGN COLLABORATIVE ile yapılan anlaşmaya göre Khadem
ve ekibi projeyi ‘yüzde 40 Tasarım Geliştirme Seti’ olarak yapıp gönderecek, geri kalan kısım ve uygulama projeleri İstanbul merkezli METEKS
tarafından hazırlanacak, mühendislik uygulamaları İngiliz ARUP firmasının İstanbul Ofisi tarafından yapılacak, inşaatı ise GARANTİ-KOZA Müteahhitlik firması yürütecektir.
“Tamamı aynı zamanda inşa edilmiş” ya bir, ya iki üniversite vardır Dünyada... Amerika’daki bütün üniversiteler iki, üç bina ile başlamış, ihtiyaç
doğdukça ilave yapılmış, 200-250 senelik en köklü üniversiteler bile bu
şekilde büyümüştür... Rumelifeneri’nde ise, bütün bir üniversitenin bir kerede inşa edilmesi sözkonusudur ve profesyonel anlamda bu çok heyecan
verici bir durumdur..
Ergun Somersan (Koç Üniv. Proje İnşaat Kontrol Md.): Wisconsin
Eyaleti Baş Mühendisi iken emekli olmuştum. Tam “artık dinleneceğim” derken, böyle bir challenge’ı reddedemedim ve Ağustos 98’de
gelip başladım... Amerika’da bir mimar tuttuğunuz zaman, işin yüzde
100’ünü ve bütün detaylarını yapar. Yüzde 40 deyince, bu “sadece
konseptleri belirlemek” anlamına geliyor... Proje Yöneticisi olarak işe
başladığımda, yurt binaları genel konsepte uyması için BDC tarafından elden geçirilmiş ama dizayn edilmemişti. Arup, mühendisliğini
yapıyordu; ama bir de uygulama planları lazım. Müteahhit diyecek ki
“ben bunu nasıl inşa edeyim? Dolayısıyla, bir ‘uygulamacı’ya ihtiyacımız vardı. Arup, Meteks firmasını önerdi...
İnşaatın süreceği iki buçuk yıl boyunca yaşanacak olanlar, mühendisinden düz işçisine, burada ter dökmüş herkes tarafından “hayatımda
bu kadar yoğun ve stresli, ama bir o kadar heyecanlı ve zevkli bir çalışma yapmamıştım” diye hatırlanacaktır hep...
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Engeller İnşaat başladığında mimarî ve tatbikî projeler de hazır olmuş olsa, tabii
Olmasaydı ... ki inşaat süresi çok kısalacak, ‘yap-boz’ işleri daha az olacak, pek çok
bakımdan maliyet düşecektir.
Tamer Şahinbaş: Proje hazır olsa, keşfi metrajı vb. de elimizde olacaktı; hazır bir dosyayla ihaleye çıkma imkânı bulacaktık. Tabii ki
müteahhit firmalar rekabete girişecek ve bize en uygun fiyatı vererek
işi yapmak durumunda olacaklardı.
Ayşegül Somersan: “Herşeyi tekrar yapın” deseler; derim ki bunu
yüzde yüz Mozhan Khadem çizsin, hesaplatsın, planlar bitmiş olarak
gelsin, ondan sonra uygulansın. Ama bu mümkün değildi, çünkü
üniversitenin öğretim üyesi ve öğrenci sayısı iki misline çıktığı an yine
bütün planları yeniden yapmak gerekti. Planların yeniden yapıldığı
sırada ise, burada inşaat başlamıştı... Şunu anlamaya çalışalım; Koç
Üniversitesi’nin bugün bulunduğu yerde inşaat başlamış; Boston’dan
koşturulan planlar Arup’a götürülüyor, Arup’tan gelen malûmat buradaki taşerona veriliyor, taşeron aynı zamanda birinci kata gelmiş
vaziyette... Bu projenin zorluğu ve aynı zamanda mükemmeliyeti işte
burada. Gelişen bir projeyi uygulamak, üstelik kıtalararası irtibat
sağlayarak bu noktaya gelebilmek çok daha zordur.
Her neyse; ‘keşke’lerden kurtulup bir an önce binaları yükseltme zamanıdır... Mevzuata göre “Yapı Ruhsat Süresi” içinde inşaatı bitirme
mecburiyeti vardır. Yarış, zamana karşıdır artık...
Rahmi M. Koç: Tabii, Mozhan Khadem’e de sıkıntı verdik. Orası olmaz
dedik, burası olmaz dedik, aşağı olmaz geri çek dedik, ileri it dedik...
Şuna paramız yetmez dedik!. O da gayet nazik bir insan, fakat çok
sıkıntı çekti...

İnşaata öğrenci yurtlarından başlanır; yurtların yapımı sürerken diğer projelerin tamamlanacağı hesaplanmıştır. Projelerin ve yapımın eşzamanlı ve
iç içe sürmesi gerektiği anlaşılınca, Garanti İnşaat, Tokar ve Simko
grupları da, şantiyede kendi proje timlerini kurarlar.
Ergun Somersan: Üç işlevi aynı anda yürütecektik; kaliteyi kontrol;
zamanı kontrol; masrafları kontrol. Ekibi kurduk, zamanla iş büyüdükçe BDC’ye dedik ki, “sizin de burada olmanızda fayda var”; ve
onların iki elemanını da kontrol ekibine dahil ettik...
BDC’den Avo Asdourian (daha sonra Matthew Ali) ve James Wilkinson’un
da katılmasıyla, bütün gruplar şantiyeye ‘karargâh’ kurmuş olur. Koç Üniversitesi’ni inşa edecek olanlar, hızla geçen zamana karşı şimdi daha
güçlüdürler...

tam teşekküllü bir Rumelifeneri inşaatının müteahhitlik çalışmaları sırasında üç temel
Şantiye mesele etrafında çözümler üretmek gerekmiştir: Mimarın konseptini
Organizasyonu gerçekleştirmek; Arazi koşullarına ve çevre koruma ilkelerine uymak;
Üniversite’nin isteklerini yerine getirmek... Böyle üçlü bir ‘uygunluk
gereksinimi’ söz konusu olduğunda, tabii ki farklı birim ve süreçler
arasındaki koordinasyon önem kazanır.
Mustafa Erküvün (Garanti İnş. Gn.Md.Yrd.): Normal projelerde böyle
bir organizasyon pek gerekmediği halde, burada on kişilik ciddi bir
Proje Uygulama Dizayn Grubu kuruldu. Önemle üzerinde durmak
istediğim konu, gerçekten büyük zaman darlığı ve de yoğun çevre
koruma kaygılarından dolayı, Garanti İnşaat’ın alışılagelmişin dışında bir organizasyon kurmuş olmasıdır. Belli bir süre için odamı
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şantiyeye taşıdım, orada oturdum, çalıştım, fulltime olarak. Şükrü
Özen Bey de aynı şekilde, koordinatör olarak fulltime şantiyede bulunup projeyle ilgilenmek zorunda kaldı. Ve beş ayrı birime mensup
Uygulama Proje Müdürü arkadaşlarımız da, olağanüstü gayret içinde
oldular...

Ergun Somersan: Yeraltı sistemlerimiz var, telekomünikasyonu sağlayan fiber optik hatlar; yüksek gerilim hatları; üniversitenin altında
muazzam bir ağ var. Öyle bir inşaat yapıyoruz ki, her yerde yedeğin yedeği var. İSKİ suyu geldiğinde, yağmur depoları yedek olacak.
Telefonlarımız fiber optik hatlarla bizi dünyaya bağlıyor; ama günün
birinde birisi gidip yeri kazar, fiber optiği koparırsa, radyo link sistemimiz var, hazır; yine dünyaya bağlı kalacağız...

Ayşegül Somersan: Benim idarî vazifelerimin en mühimi, yapım sırasında Rektörümüzü ve Üniversiteyi temsil etmek idi. Haziran 1998’den
itibaren, mühendisler, mimarlar ve inşaatla ilgili tüm gruplarla beraber, 2 sene geçirdim. Şimdi her gün sınıfa giderken, “Bu bir mucize!”
diye düşünerek yürüyorum koridorlarda...

kampüs inşaatında
bir ilk daha;
‘Fast-Track’
Modeli...

Bir yandan projelerin yapılıp bir yandan inşaatın sürdüğü organizasyon biçimine, sektörde “Fast-Track” adı verilir. Bu modelde en önemli
husus, inşa edilecek bina ve bölümlerini, malzeme akışını ve personel
kullanımını, gelecek olan projelere göre ayarlayabilmektir.
Ümit Dikmen (Garanti İnş.Gn.Md.): Daha önce bu çapta bir inşaat
için Türkiye’de uygulanmış bir model değildi, ‘fast-track’. Ekibimizi ona göre kurduk, bu konularda tecrübeli arkadaşları işin başına
tayin ettik. Şantiyede ciddi boyutta bir proje bürosu oluştu. Bu proje
bürosu, mimardan ve diğer kuruluşlardan gelen projeleri tek tek aldı,
inşaatçı tabiriyle “üstüste koyarak” koordinasyonu sağladı. Statik
proje, mimarî proje vb. hepsinin birbiri üzerine çakıştırılması lazım;
yoksa bir bakarsınız, odanın ortasından bir boru geçiyor...
Bir inşaat sürecinde genellikle önceden bir “iş programı” yapılıp her
bir işin evreleri takvime bağlanırken, Rumelifeneri’nde böyle net bir
takvim yapmak mümkün olamayacak; programlar “evrelere göre değil,
hedeflere göre” düzenlenerek, “şu güne kadar şu, şu işler tamamlanmalı” şeklinde yürütülecektir...
Şükrü Özen (Garanti İnş. Proje Koordinatörü): Üç nedenle çok zorlandık; hukukî engeller, bölgenin altyapı eksikliği, arazinin doğal zorlukları... Depolarda toplanan yağmur suyunu arıtıp kullanan kaç inşaat
vardır ki?..

bir mükemmeliyet
merkezinde
İnşaat da
Mükemmel Olmalı

Sonay Tufan (Elektrik Müh., Kontrolluk): Elektrik ve elektronik, öyle
sistemler kurduk ki, Türkiye’de bir benzeri olduğunu sanmıyorum.
Türkiye’de ilk kez galiba, kuru tip regüleli trafo kullandık, bu proje
için özel yapıldı... Orta geriliminden alçak gerilimine kadar, en son
teknolojinin kullanıldığı öyle bir sistem ki bu, mühendislik öğrencileri
için bir laboratuvar işlevi görebilir...

Ümit Dikmen: Bir kampüs inşa ediyorsunuz ve görenlerin ilk bakışta
“Evet, burası Koç Üniversitesi” demesi gerekiyor. Seçilmiş bir stil, ve o
stilin getirdiği kendine has uygulama zorlukları var. Ama tabii ki esas
zorluk şu: Geleceğin Türkiye’sinin insanlarının yetişeceği bir ortam
yaratmalısınız; gelecekte son derece karmaşık bir yüksek teknoloji ortamı olacağı için, bugünden ona uygun altyapıyı yaratmanız lazım...

şantiye’nin
sürekli konuğu;
Stres...

Ümit Dikmen: Her zaman basınç altındaydık. Çünkü takriben 150
bin metrekareye varan bir inşaattı, bâkir ve altyapısız bir arazide
yapılıyordu, ve zamana karşı mücadele ediyorduk...
Mustafa Erküvün: Projede en fazla darboğazı, açılışın mevzuat nedeniyle hemen 1999 Kasım’ında yapılmasıyla yaşadık. Diyebilirim ki, üç
ay boyunca sabahlara kadar çalışma yapıldı; en çetin, en zor günlerdi...
Vahap Samanlı (ARUP Proje Sorumlusu): Projede en önemli konu
zamanı iyi kullanmak idi. Mühendislik hizmeti ve aynı zamanda
mimarî destek veren bir ekip olarak, önce program çalışmasına girdik.
Bir ana müteahhit ihalesi, sonra diğer sistemlerle ilgili parti ihaleler
yapıldı. Tasarımla inşaatı içiçe gerçekleştirdik ve çok ciddi zaman
baskıları olan projeyi zamanında yetiştirdik.
Kemal Kayaalp (Simko, İnşaat Mühendisi): Zaman kısa, hedef belliydi. Bu üniversitenin mimarîsi çok estetik; ve aydınlatma ile mimarî
o kadar iç içe ki... Aydınlatma sistemlerinin dizaynı ve seçilmesi,
mimarla işbirliği içinde yapılmak zorunda. Bu projede hem imalat,
hem malzeme temini ve sevki, hem montaj, hem devreye alma ve
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ondan sonra da gene parça parça yetişen sistemlerin devreye alınması söz konusu. Yani bütün sistem bitirilip de enerji öyle verilmedi. Tam
tersine, bir taraftan enerji üretildi ve trafo istasyonları ihtiyaca göre
tek tek devreye alındı...
Yavuz Yıldız (Simko, Şantiye Şefi): Sadece stres ve sıkıntıdan ibaret
değildi tabii, keyifli tarafları da var. Şu tarihte bitireceğim diye söz
veriyorsunuz, hızla aklınızdan her şeyi geçirmek durumundasınız.
Bu tarih çok önemli, çünkü bir grubun gecikmesi, diğerlerinin işlerini de öteliyor. Ve buna projenin tahammülü yok... Tabii ki, zamandan kazanayım derken kaliteden ödün vermemek de gerekiyordu.
Bunu başardığımızı düşünüyorum. 400 bin adam/saat civarında bir
iş oldu bu, yani 2 ünitelik bir termik santralden bir buçuk kat daha
büyük bir iş. Üstelik, endüstriyel bir bina değil, bir mimarî eser...

On... Yüz... Bin... Kampüs inşaatı sırasında, şantiyede “aynı anda ve bil’fiil bulunan”
İnşaatçı eleman sayısı farklı evrelerde değişmekle beraber, her kademeden
2500’den fazla insanın aynı anda çalıştığı dönemler olmuştur. İki buçuk yıl içinde inşaatta çalışmış olanların toplam sayısı ise, 6 bin dolayındadır.
Kemal Oal (Simko, Gn.Md.Yrd.): 16 ay boyunca şantiyede ortalama
150, 160 kişiyle elektrik işlerinin üstesinden gelebildik. Şantiyede çalışanlar zaman zaman bin’leri aştı. Bir kasaba nüfusu kadar insanı
şantiye ortamına yerleştirip devamlı üretiyorsunuz. Bu muhteşem bir
şey...

MİMARÎ TASARIMIN ANA HATLARI
Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü Projesi, inşaat yapılabilir alanda zaman içinde mümkünse yüzde 100 genişleme potansiyeline sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Saha incelemelerinden sonra, arazinin göreceli
olarak düz ve ağaçsız kısmı olan tepenin kuzey ve güney doruklarında
bir ‘S’ şekli tanımlanmış; kampüs merkezi kuzey-güney aksı üzerine yerleştirilmiştir. Binaların mevkii batı ve kuzey-güney aksında genişleme için
yeterince alan sağlamaktadır.
Mozhan Khadem: Kültüre duyarlı mimarî; doğaya da saygılı demektir. Binaları ağaçların olmadığı yerlere yaptık. Ve çevreyi en az
şekilde etkilemeye çalıştık. Örneğin Koç Avlusu ağaç doludur; ağaçlar
oradaydı, hiç dokunmadık. Binalar onların etrafında yapıldı...
– Kütüphane, öğrenci merkezi ve idarî bölümler kampüs merkezindedir.
– Merkezde 650 kişilik bir yemekhane ve 80 kişilik bir fast-food bölümü vardır.
– Öğrenci Yurdu 1080 kişiliktir. 2500 öğrenci için tasarlanan kampüsün hedefi 1400 öğrenci iken, 2001 yılı itibariyle 1700 olan bu kapasite,
3500 öğrencilik bir büyüme gösterecektir.
Akademik binalar kuzeye doğru, kuzey-güney uzantısında; öğrenci
yurtları ise tasarım bütünlüğünün güneydoğusundadır. Arazinin orta-batı ucu Spor ve Enerji Merkezi’ne ayrılmış, dış sportif aktivite
alanları arazinin kuzeydoğu ucuna; merkezî enerji sistemleri ise Spor
Salonu’nun altına alınmıştır. Arazinin iç kısmında ormana ve Karadeniz’e bakan doruk, Öğretim üyesi Lojmanları ile Rektör Konutu’na
ayrılmıştır.
Akademik binalarda avlular kuzey rüzgârlarından korunmuş, güney,
doğu ve batıdan bol güneş ışığı alacak konumdadır. Bütün avlularda
kemerler ve korunaklı oturma yerleri vardır. Üniversitenin merkezî binaları da, rüzgâr etkisini en aza indirecek ve açık kampüs alanlarına
yeterli güneş ışığı sağlayacak biçimde planlanmıştır.
Koç Üniversitesi Kampüsü’nün tasarımı, Oxford, Cambridge, Harvard,
Yale, Princeton gibi önemli kurumlardaki kampüs tasarım geleneklerinin bazı özelliklerini taşır.
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James Wilkinson: Üniversite tasarımının amacı öğrenmeyi kolaylaştırmak. Öğrenmek, bir sınıfta oturmaktan daha fazla bir şey; bir hayat
tecrübesidir. Genç bir insanın yetişkinliğe yürüdüğü bir dönemde,
potansiyellerinin farkına varması için uygun çevreyi yaratmalısınız
ona...
Tasarım öncesinde bölgenin görsel ve mimarî dili de dahil olmak üzere
kültürel birikim hakkında yapılmış geniş kapsamlı çalışmanın amacı,
arazinin pozisyon ve şartlarında Koç kimliğine uygun bir plan ve görünüm keşfetmektir.

Açık Alanlar Kampüs planlamasında mekânların insanlarda bir tür mahremiyet, iç
gözlem ve ilişkilendirme hissi uyandırmasına önem verilmiştir. Bir mezunun anıları, bu mekânların onda yaratmayı başardığı çeşitli duygularla bağlantılıdır. Açık alan tasarımı, herhangi bir “tekil bina odaklı
mimarî”den çok daha fazladır ve Koç Üniversitesi kampüsü böyle pek
çok açık alan içerir.
Ergun Somersan: Buradan giden talebeler, bence üniversiteyi avlularıyla hatırlayacak. Mozhan bu hususta çok itina gösterdi, avluları çok
güzel kullandı. Binaları öyle yerleştirdi ki, her birinin ortasında bir
avlu çıktı. Avlularda fıskiyeler var, su var, ağaçlar var, oturma yerleri var. Rodos Bahçeleri’ndeki gibi taşlar kullanıldı; Akdeniz’de daha
ziyade ‘serinlik’ için kullanılırmış bunlar.
Orta Kampüs (Campus Common)
Üniversite Alanı, öğretim ve yurt binalarını birbirine bağlayan, öğrenci
aktiviteleri için tasarlanmış göreli düz ve yeşil Orta Kampüs’e açılır. İki
yanda teras şeklinde, çim kaplı ve çiçek ekili alanlar yer alır.
Bilim Kapısı (Portal of Knowledge)
Bilim Kapısı, kampüste göze çarpan ilk ve en önemli sembolik yapıdır.
Üniversite Alanı’na varıldığında doğu-batı aksındaki büyük açılımıyla insanı şaşırtan Bilim Kapısı, Türkiye’nin Doğu ile Batı arasındaki
önemli rolünü hatırlatır ve gün doğusuna baktığı için ‘Işığın ve Bilginin
Kaynağı’nı simgeler.
Mozhan Khadem: Tavandaki resimlerde Rönesans başlangıcına ve
Dante’nin eserlerine atıf var. Tabandakilerde ise Dünyaya ve Zodiak’a... Bu resimlerde Rönesans sembolizmi kadar Türkiye’nin rolünü
de öne çıkarmaya çalıştık. Anladığım kadarıyla üniversitede bir sanat
koleksiyonu olacak.
Koç Meydanı (Koç Meydan)
Bilim Kapısı, kampüs hayatının merkezi olan Koç Meydanı’na açılır.
Doğu yönüne, tepelere ve ormana bakan meydanın güneybatısında
Üniversite Merkezi, kuzeydoğusunda Kütüphane vardır. Diploma töreni,
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konser, resepsiyon gibi özel etkinliklerin düzenlenebileceği şekilde tasarlanmıştır.
Boğaz Terası (Bosphorus Terrace)
Koç Meydanı, tüm akademik binaları aktif bir yaya yolu boyunca bağlayan, orman, vadi ve lojman manzarasına sahip Boğaz Terası’na açılır.
Terasın hemen altındaki servis tüneli (galeri) kötü havalar için yedek
bir gezi koridoru gibidir. Teras yolu, pek çok oturma birimiyle akademik sohbetlere ve bölümler arası öğrenci-hoca temaslarına uygun, bir
inter-aksiyon alanı olmuştur. Her fakültenin avlusu, dar bir yol ve minik
portallerle Teras’a bağlanır.
Akademik Avlular (Academic Courtyards)
Karakter çeşitliliğine sahip olan Fakülte avluları, arazinin topografisine
ve ait oldukları binanın işlevine uygun olarak tasarlanmışlardır. Örneğin, İnsanî Bilimler’in avlusu, çok sayıda büyük dershanenin yaratacağı
yoğun öğrenci trafiği için, düz ve sağlam taşlarla döşenmiştir.
Anı Yolu (Memory Walk)
Kampüsün batısındaki Akademik Binaları birbirine bağlayarak Boğaz
Terası paralelinde uzanan Anılar Yolu’nun duvar tasarımı, antik Helen,
Roma ve Osmanlı eserlerinin sergilenebileceği varsayılarak yapılmıştır.
Anı Yolu’nun paralelinde ama Sosyal Bilimler binasının içindeki iki ayrı
kat koridorunda ise ünlü usta Ara Güler’in fotoğrafları sergilenmektedir.
Koç Avlusu (Koç Yard)
Güçlü doğu-batı aksı, Koç Meydanı, Bilim Kapısı ve Üniversite Alanı’nı
Orta Kampüs üzerinden Koç Avlusu’na bağlar. Bu avlunun etrafında
öğrenci yurtları bulunur.
James Wilkinson: Görevlerimden biri de Vehbi Koç’un heykelini yapan
heykeltıraşla ilişkiler... O Amerika’da; Aile burada... Aile, heykelin
Vehbi Koç’un belli bir ifadesini taşımasını istiyor. Bana internet’le
Amerika’dan gelen fotoğrafları Rahmi Bey inceliyor... Bir gün dediler
ki “Ayakkabılar yanlış! Bunlar fazla gösterişli”... Vehbi Koç hiç böyle
ayakkabı giymezmiş... Yalı’ya gittik; yaşlı bir bekçi kapıda bekliyor, 3
çift ayakkabı seçilmiş. Fotoğraflarını çekip, Amerika’ya gönderdim...
Koç Avlusu, bir açık alanla güneye, başka bir avlu olan Kampüs Dörtgeni’ne (Campus Quad) ve Öğrenci Yemekhanesine bağlanır. Koç Avlusu’nun bağlandığı daha ufak oturma avluları da vardır.
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Binalar... Yapımına Öğrenci Yurtlarıyla başlanmış ve diğer tasarımları parça parça tamamlanmış olan Merkez Kampüs, üç katlı bina serilerini içeren
üç bölgeden oluşmaktadır;
– İdari Bina ve Kütüphane-Bilgisayar birimlerini içeren Koç Meydanı
ve Üniversite Alanı;
– Boğaz Terası ile iç bağlantılı Akademik Bölge;
– İkincil avlularla Koç Avlusu’nu kapsayan Öğrenci Yurtları.
Ergun Somersan: Ana taşeron Garanti; ama onun haricinde 100’den
fazla taşeron var. Bazıları büyük, bazıları küçük işler yapıyorlar.
Yuvarlak rakamlarla, 175 milyon dolar toplamındaki işin %50 filan
kadarını Garanti yapacak, ama onun dışında elektrik işi var, belki
10, 12 milyon dolar civarında... Mekanik işi var 10-12 milyon dolar
tutacak... Seslendirme var, 2 milyon dolar belki... Data sistemleri,
telefon sistemleri var, peyzaj işleri var, bunlar hep büyük rakamlar...
10-12 milyon dolar civarında tefriş işi var mesela, tamamen Vakıf üstlendi. Bütün bu işleri koordine etmek gerek...

Ana Kampüs Üniversite Merkezi’nde gün ve gece boyunca kullanılacak biçimde
Koç Meydanı ve yer alan yemek salonları, eğlenme-dinlenme, günlük alışveriş ve topÜniversite Alanı lantı alanları ile, öğrenci kulüpleri, Mezunlar Cemiyeti ve Öğrenci Senatosu Ofisi bulunmaktadır.
Dış teraslarla iç içe geçmiş olan bu alanlar, simgesel bir meş’ale olan
Kule (Tower) ile âdeta taçlandırılmıştır. Üniversiteye -ve kurucularınaait onur plaketlerinin sergilendiği mekân da Kule’nin hemen yanındadır. Kule’nin tepesindeki çayevi, Karadeniz’i ve Boğaz girişini görmektedir. Kule’deki “master clock” uydu bağlantılıdır ve üniversitedeki
diğer ‘köle’ (slave) saatler, onu izler.
İdare Binası’nın ana özelliği, 12 metrelik yüksek kemerli ve geniş açılımlı Bilim Kapısı’dır. Zemin katta Öğrenci İşleri Ofisleri, Kayıt Kabul
Ofisi ve Öğrenci İşleri Dekanlığı; üst katlarda Rektörlük Süiti’nin de yer
aldığı iş ve idare ofisleri, en üstte ise Mütevelli Heyeti için geniş bir
toplantı salonu vardır.
Kütüphane ve Bilgisayar Merkezi’nde iç kısım, geniş bir kat alanı
etrafına kurulmuştur; giriş holünü şekillendiren bu alan, tavan pencereleri ile süslü bir atrium’a açılır. Bodrum katında bilgisayar ve iletişim merkezi (CIT) yer alır. Zemin kattaki çalışma ve okuma bölümü
gece-gündüz açık olup, Koç Meydanı’ndaki “geç saat etkinliği”ne bir
imkân daha ekler.
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Seha Tiniç: Mühendisler geldiler İngiltere’den, bina otomasyonu ve
bilgisayar ağı uzun uzun tartışıldı; “Üç sene sonra bunlar eskimiş mi
olacak, yeni teknolojiye uyacak mı?”... Mesela şimdi “wireless” denilen
bir teknoloji var. Acaba bunu mu kullansak, çünkü network kurmanız gerekmiyor. Fakat dalga genişlikleri çok dar; büyük datalar için
yetmiyor. Dedik ki, mevcut teknolojinin en iyisi kullanalım. Tabii çok
zor bir karar; ilerde bir maliyeti olacak. Çünkü teknoloji geliştikçe
sistemin ona uyması gerekiyor...
Koç Meydanı’ndaki üç bina, meydanın altındaki ‘galeri’ ve yeraltı otoparkı ile birbirine bağlanmıştır. Mekanik tesisat bölümü ve sivil savunma sığınakları da yine bu alt kademelerdedir.
Tunga Cankurtaran (Makine Müh., Kontrolluk): Bütün mekanik planları, değişen mimarîye göre ve hep “just in time” şeklinde yapıldı.
Tabii birtakım sıkıntılar yaşadık; arazi engebeli; mesela atık su, temiz
su borulamasında hiç düz hat bulamıyorduk. Fakat tüm bu sorunlar
kısa sürede aşılıyordu...
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son anda Projenin ilk halinde, ana işlevi eğitim olan fakat geniş çaplı toplantı
sahneye çıkan ve etkinlikler için de kullanılabilecek, 500 kişilik bir oditoryum bulunTiyatro Salonu maktadır. Sonradan bunun bir Tiyatro Salonu olması tercih edilince; İn-

Ağaçlandırılmış alanlardaki yurt binaları, küçük, üç katlı, her katında
15-16 öğrenci için tek ve çift kişilik odaları olan yapılardır.

giliz Northern Light firması tarafından proje yenilenip, iki katlı sahnesi,
sahne asansörü ve kulisleriyle hoş bir tesis ortaya çıkmış olur.

İki destek yapıdan biri olan Yemekhane binası, yurtta kalan öğrenciler için planlanmış olmakla birlikte, şimdilik boş tutulmaktadır. Sağlık Merkezi ve Revir, yurtlar kompleksinin güney bölümünde olup,
ambulans birimi, temel teşhis-tedavi birimleri ile öğretim üyeleri ve
öğrenciler için ayrı yatak odaları bulunur.

Sevgi Gönül: Gençlerimiz yetişirken dünyaya sanatın penceresinden
de bakmalıydılar ve yarın hayata açıldıkları zaman sanatsal açıdan
değerlendirme yapma güçleri de olmalıydı. Hem, belki aralarından
mühim sanatkârlar da çıkabilecektir...

Akademik Bölge Dört fakülte binasının herbiri, L şeklinde kendi özel avlusuna odaklanır. Akademik avlular her fakülte için geniş ve işlevsel etkinlik bölgeleri
sağlamaktadır. Fakülteler, Koç Meydanı’nından itibaren şöyle sıralanır:
İdarî Bilimler: Aktivite/servis ofislerinin yanısıra, Yönetici Eğitim
Merkezi de kendi özel girişi ve kimliğiyle bu binada yer alır.
Sosyal Bilimler: Bina 370 kişilik ‘tiyatro salonu’ ve fuayesine bağlanır.
Oditoryum tarzında 4 adet 100’er kişilik amfi sınıf, tüm kampüsün yararlanabileceği şekilde konumlandırılmıştır.
Fen ve İnsanî Bilimler Fakültesi: Sınıf ve ofislerin yanı sıra Kimya ve
Fizik laboratuvarlarına ayrılan büyük mekânları içerir.
Mühendislik Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Makina Mühendisliği bölümleri ile, 320 koltuklu -ve Sosyal Bilimler oditoryumu ile bağlantılıbir oditoryum da, buradadır.
Akademik binalar, yatay ve dikey dolaşım sağlayan bir sistemle, alt kademeden Boğaz Terası’na, zemin kattan da fakülte avlularına bağlıdır.

Öğrenci Yurtları Yurtlar bölgesi 17 binadan oluşur. Bölgeye, Orta Kampüs’ten Koç Avlusu’na açılan ve Henry Ford adlı misafir evinin altında bulunan geniş
ve merdivenli bir kapıdan ulaşılır. Koç Avlusu, ikincil yurt avlularına
da bağlıdır.
Ergun Somersan: Henry Ford binasının inşaatı çoktan başlamıştı;
Üniversite’den “MBA talebelerimiz olacak, ziyarete gelen profesörler
olacak, onları barındıracak bir mekân düşünemez miyiz?” denince,
bina birden misafirhane haline geldi.

Öğretim Üyesi 3 yatak odalı lojmanlar, 4 kademede sıralanmış ve her birinde dörder
Lojmanları birim bulunur. 2 yatak odalı lojmanlar ise üçer katlı ve ‘tek kat/tek
daire’ düzenindedir. Toplam 102 lojman biriminin yanısıra, ortak yeşil
alana bakan ‘kreş’ de buradadır.
Kreş binasının alt kat tasarımı, tümüyle fonksiyonuna uygun biçimde
yapılmış ve küçük bireylere göre, alçak lavabolar, ufak WC’ler vb. ile
donatılmıştır. Kreş binasının üst katında öğretim üyeleri için kulüp
alanı ve üç adet süit lojman vardır.

Spor ve Enerji 10 dekar üzerindeki bu yapının esas bölümü, çalışma, müsabaka ve
Merkezi gösteriler için tasarlanmış bir salondur. Basketbol, voleybol, hand-ball
dahil tüm salon maçlarına uygun büyüklükte olup, 2200 seyircilik gizlenebilir tribüne sahiptir. Tesiste ayrıca genel antrenman mekânları,
aerobik alanı, ağırlık çalışma alanları, racket-ball ve squash kortları
bulunur.
Vahap Samanlı: Spor salonu, açıklık itibariyle İstanbul’dakiler arasında önde gelenlerdendir; 56 metrelik çelik makaslarla geçilmiş bir
tesistir...
Spor salonunun alt kademelerinde kampüsün merkezî enerji sistemleri
(BMS; building management system), soğutucu ve ısıtıcılar, âcil durum
jeneratörleri yer alır.
Ergun Somersan: “Building Management System” öyle bir “akıllı sistem”
ki, kimin odasında lamba yanıyor, ısısı kaç derece, nerede bir yangın
var, nerede bir duman var, hangi vana nasıl çalışıyor, hangi pompa nerede çalışıyor; oturduğumuz yerden işleyişini yönetebiliyoruz. Bu binalar bugün Amerika da bile high-tech sayılıyor, hatta orada birçok üniversitenin böyle komplike sistemleri yok. Sınıflardaki kürsüden ışığı,ısıyı
kontrol edebiliyor, otomatik projeksiyon yapıyor, bilgisayara girebiliyoruz. Profesör, kürsüdeki bilgisayardan ofisindeki bilgisayara geçiyor,
oradaki işi projektöre veriyor, sınıfa gösterebiliyor...
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İç Mekânlarda Kampüs binalarında kullanılan mobilyaların çoğu Türkiye’de ve yerli
Tefriş ve malzeme ile yapılmış; fakat Amerika, İspanya ve İtalya’dan hazır gelen,
Donanım... ya da genellikle yerli firmalar aracılığıyla getirilip monte edilen bir kısım eşya da olmuştur. Bu yerli ve yabancı malzeme, inşaat alanındaki
depolarda saklanmış ve binaların yapımı bittikçe asıl yerlerine taşınmıştır.
Serbülent Bölükbaş (Mimar; Kontrolluk): Bazen direktif alıp bekletiyor; bazen çok hızlı bir şekilde yerleştiriyorduk. 60 küsur binanın
dekorasyonunda Prof. Ayşegül Somersan görevli idi. Ergun Bey zaten
sürekli kontrol müdürü, ben de onu asiste ediyordum; Tamer Bey de
katılıyordu toplantılara. Önemli ve öncelikli mekânların dekorasyon
ve mobilyasını BDC seçiyordu. Onun dışındakiler burada seçildi ve
büyük oranda yerli firmalara yaptırıldı.

Arazi
Güvenlik ve
Destek
Birimleri

Kampüs güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili konular ICTS tarafından projelendirilmiş olup, yol girişleri güvenlik kulübelerinden kontrol edilir.
Ana kampüsten bağımsız bir alan ise, İtfaiye birimi, ambulans, servis
araç parkı, Sivil Savunma Ofisleri ve malzeme depolarına ayrılmıştır.
Ergun Somersan: Son aşamada bir baktık ki, plastik bekçi kulübeleri alınmış, mimarîye hiç uymuyor. Mimarî açıdan daha uygun bir
çözüm bulduk. Yani, bir yandan herşeyi düşünelim derken, bazen
atladığımız noktalar da olmuş...

Peyzaj İlk gelen projelerde peyzaj tasarımı yoktur. Ancak, yapılar belirmeye
Tasarımından, ve yükselmeye başladıkça aralarındaki açık ve boş alanlarda peyzaj
Arıtma Tesisine... ihtiyacı aciliyet kazanır.
Ergun Somersan: Bunların çimeni çiçeği olacak, bir-iki kişinin sulaması imkânsız; bir Sulama Sistemi gerek. Sulama sistemine kullanım
suyunu nereden bulacaksın? Kendi atık suyumuzu arıtıp sulamada
kullandık. Yani burada, bu tasarım geliştirme konseptiyle, yapılan işi
kontrol etmekten çok, bir projeci haline geldik... Biyolojik Arıtma son
derece ileri bir sistem oldu. İçilecek kadar değilse bile, gayet temiz bir
su çıkıyor.
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Mühendislik çalışmalarına yaratıcılık getiren bir etken de, Üniversite’nin çevre koruma konusundaki titizliğidir. Kampüs arazisi içinde ve
dışında ormanın özelikle yangına karşı korunmasına yönelik tedbirler,
özgün ve etkili çözümler bulunmasını gerektirmiştir. Tüm atık-suların
bir merkezde toplanıp pompa istasyonu vasıtası ile arıtma tesisine ulaştırılması; arıtılmış suyun sulama depolarına nakledilmesi; yağmur sularının depolardan sulama ve yangın rezervlerine aktarılması... Hepsi,
özel çözüm isteyen konulardır.
Noyan Sancar (Yrd.Direktör, ARUP): Bölgede su kısıtlıydı, kaynakların iyi kullanılması tasarım felsefemizin önemli bir unsuru oldu.
İSKİ bağlantısı olmadığı için, yağmur depoları ve arıtma suyu gibi
çözümler üretildi. Çok yararlı sonuçlara ulaştık. Hem binalarda hem
arazide, etkin bir yangın hidrant şebekesi kuruldu. Hidrantları çevre
orman kuşağına da yayarak ek tedbir aldık. Dolayısıyla hem çevre
kirliliğine hem de yangına karşı, çevre koruma anlamında özel mühendislik çözümleri geliştirmiş olduk...

altyapıdan
yoksun bir arazide,
Elektrik ve
Elektronik
Sistemleri

Kemal Kayaalp: Konumuz, Türkiye Elektrik Kurumu’ndan gelen çift
hat sistemli beslemenin dağıtımı... Bu dağıtım plastik konduit borular
ve rögarlar içinde yapıldı. Bir bakım veya arızada kolayca değiştirilebilecek, ilerde ihtiyaç olursa yeni kablo döşeyebilecek şekilde, dizaynlar süratle bitirildi. Bütün detay projeler, bütün ekipman ve malzeme,
gerek ithal, gerek yerli, gerekse Siemens-Türkiye’nin kendi ürettikleri,
zamanında ve projeye uygun olarak yetiştirildi...
Sonay Tufan: 62 binadan oluşan bir kampüsten sözediyoruz. Ve gelecek olan teknik sistemler kesin değil, her an birşeyler değişebiliyor.
7 milyon dolar’la başlayan elektrik işleri, sonunda alçak gerilim ve
teknoloji yatırımlarıyla birlikte 20 milyon dolar’a dayandı, değişimi
düşünün...
Sarıyer merkezine ve TEDAŞ şebekesine uzaklık ve altyapı yokluğu
nedeniyle gerilimin düzensiz olması, ilk günden başlayarak sorunlar
yaratmıştır.
Sonay Tufan: Almanya’da özel olarak 10 kwa’lık kuru tip regüleli trafo
yaptık. Sonra 11 tane 1600 kwa transformatör kurduk. En sonunda
da bütün jeneratörleri bir merkeze topladık. Bütün bu sistemler enerji
otomasyon merkezinden izlenebiliyor. Bu merkez, TEDAŞ’la problem
yaşanmasın, nerede ne zorluk varsa denetim altında olsun diye gerçekleştirildi.
Zayıf akım sistemleri ilk planda 5 bin telefon ve data ucu hacminde
iken, daha sonra 10.500’e çıkmış, data iç tesisatında 1200 kilometreden fazla kablo kullanılmış; Türk Telekom ile yapılan görüşmelerin
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tamamlanmasıyla ISDN santrali kurulmuş, Sinpaş Konutları kavşağından Rumelifeneri Kampüsü’ne kadar fiber hatlar döşenmiştir.
Sonay Tufan: Üç ayrı sistemde santral var; ana santral Kütüphane’de.
Yardımcı santraller kurduk, bir tane lojmanlar ve kreş bölgesine, bir
tanesi yemekhaneye. Kablo TV altyapısını sadece izleme amaçlı değil,
interaktif amaçlı oluşturduk ve lazım olacağı her mekâna götürdük,
hem tv uydu çanağı, hem internet uydu çanağı kurduk...

akıllı binalar için Aydınlatmada ‘kendiliğinden işleyen’ sistemler kullanılmış ve böylece
Kesintisiz Enerji üniversite binaları yeterince ‘akıllı’ duruma gelmiştir. Bu tür sistemler
ilk bakışta sadece ‘konfor’ kavramını çağrıştırmasına rağmen, enerji
tasarrufu açısından da özellikle uzun vadede çok yararlı oldukları bilinmektedir.
Yavuz Yıldız: ‘Akıllı bina’ dediğimiz otomasyon sistemi, elektronik
kartlarla çalışır. Bu sistemde enerjinin kesilmemesi gerekiyor. Keza,
bilgisayar sistemleri için de enerjinin kesilmemesi lazım. Bütün binalarda enerji yedeklemesi istenince, korkunç bir Ups gücü çıkıyordu
ortaya, ve Üniversite’nin çekinmediği ciddi bir maliyetti. Her binada
300 kwa’lık Ups var şimdi; yüzlerce bilgisayar çalışabilir hiç sıkıntı
olmadan...
Yangın önlemleri çerçevesinde, 7 bölgede özel sistem olmak üzere 200
söndürme sisteminin elektrik-elektronik bağlantıları yapılmış ve tüm
sistemler Güvenlik ve Otomasyon Merkezinden grafik ekranda izlenebilecek şekilde düzenlenmiştir.
Yavuz Yıldız: 1200 km. kablo var; 400 km’si sadece aydınlatma için...
1000’e yakın alçak dağıtım panosu, 41 orta gerilim hücresi. 11 tane
1600 kwa trafo. 4 tane 2000 kwa trafo. 4 tane 2000 kwa jeneratör.
25 bin tane değişik türlerde aydınlatma armatürü... Türkiye’nin en
büyük UPS gücü kuruldu, 2125 kwa...

Yerel Malzeme Kampüs, doğal ve yerel malzemenin de kullanılmasına elverecek şeTercihi... kilde tasarlanmıştır. Tüm binalar kolon ve kiriş olarak yapılandırılmış;
dış duvarlar izolasyonlu briket sandviç sistemi ve yer yer prefabrike
elemanlarla tamamlanmış; eğimli çatılar çelik makaslara oturtulmuş;
izolasyon ve kiremit uygulama, çatı eteklerinde bakır kaplama olarak
sonlanmıştır.
Dış pencerelerle diğer doğrama ve kapılar sert ahşap olarak tasarlanmış, pencerelerin büyük kısmı ‘hareketli’ tipte yapılmıştır.
Her akademik binada, zemininde özel granit kullanılmış bir “merkez
alan” vardır. İnşa edilecek iç duvarlar alçıpan ile bitirilecektir. Zemin

malzemesi; ofis ve sınıflarda halı, koridorlarda seramik olarak tasarlanmıştır. Tavan, seçilmiş bölgelerde akustik alçı plakalarla asılacaktır.

Görünüm Koç Üniversitesi Kampüsü’nün mimarî tarzı gelenekseldir; ama işlevGeleneksel, sel birimler bir ‘yirmibirinci yüzyıl üniversitesi’nin ihtiyaçlarına cevap
İşlev Modern. verecek şekilde tasarlanmıştır. Dışardan hayranlıkla izlenen bu klasik
güzelliğin altında, en modern sistemler ve tesisat, hiç göze çarpmaksızın yer almaktadır.
Noyan Sancar: Tamamen klimatize bir ortamda, çok konforlu eğitim
ve yaşam sunan bir teknolojik altyapıyı, bilgisayar ve iletişim sistemlerini ve tüm tesisatı bu geleneksel yapı içerisinde uyarlamak ve gizlemek bizim ana işlerimizden biriydi...
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DOĞAYA SAYGI
Rumelifeneri’ndeki inşaat nedeniyle ormanın tahrip edildiği konusunda
koparılan fırtınalar anımsanırsa, bu iddiaların gerçeklikle ne kadar bağdaştığı konusunda, en başından beri burada bizzat çalışmış insanların
gözlemleri önem kazanmaktadır.
Mustafa Erküvün: Projede en önemli konulardan biri, arazinin orman
içinde bulunması dolayısıyla, projelerde çevre koşullarını ve ormanı
korumak için çok revizyon yapılmasıydı. Özellikle altyapıda, ciddi bir
oranda “yerine göre projelendirme” yapıldı...
Vahap Samanlı: Koç Üniversitesi’nin bir önemli katkısı da etrafındaki
yeşil alanı korumak olacak, çünkü bu konuda Üniversitenin ne kadar
titizlendiğini biliyorum. Bu kampüs, bölgede azalmakta olan yeşil
alanları koruyucu ve denetleyici bir faktör olacaktır.. Halbuki tartışmalar tam ters yönde yoğunlaştırıldı. Oranın hava fotoğraflarına
bakarsanız görürsünüz, yeşil alan birdenbire, üniversite arazisiyle
başlar. Bu nasıl oluyor? Bu ne tesadüf, ondan öteye hiç yeşil yok muymuş bütün o apartmanların yapıldığı yerlerde?..
Ergun Somersan: Böyle bir mevkide ormanı üniversiteden daha iyi kim
koruyabilir? Üniversite bu ormanı en iyi koruyacak yerleşim. Yetkililer
buna bir türlü ikna olmadığı için müsaade alamadık, inşaat alanı
daraldı. Dolayısıyla, Mimar der ki “Yaptığım projenin uygulamadığınız
kısımları var”... Doğrudur; projede çift yol görünüyor, sadece tek yol

yaptık. Eğer ikinci yolu yapmış olsaydık yine Orman İdaresi’nin belirlediği sınırın dışına çıkmış olacaktık. Ümidimiz o ki, günün birinde
bu problemler hallolur.
Bülent Gültekin: Herkesten daha çok çevreci bizdik gibi geliyor. Çünkü
o doğayı korumak, üniversiteyi yaparken en büyük amacımızdı. Hele,
bir üniversitenin geleceği ve itibarı için çevrenin ne kadar önemli olduğu hatırlanırsa... Bunu bizden başka bilen de vardır herhalde, ama
biz çok farkındaydık. Yani iyi niyetimiz o kadar fazlaydı ki, dışardan
bakan insanların inanmakta zorlanması doğal...
Tunga Cankurtaran: Bütün üniversite kampüsünü çevreleyen özel
kuleler yaptık. Herhangi bir yangına anında müdahale etme şansına
sahibiz. Tam teşekküllü bir itfaiye aracımız ve destek birimleri de var.
Ve kullandığımız bütün malzemeler, son teknoloji ürünü...
Mimar Mozhan Khadem için ise, mesele sadece bir “çevre koruma tavrı”
olmaktan da ötedir; çünkü Khadem, doğa’nın bir Tanrı emaneti olduğuna
inanmaktadır.
Mozhan Khadem: Eğer doğaya zarar verirsek, bu emanete de hıyanet
etmiş ve Tanrı’ya karşı gelmiş oluruz; O’na ve hayata saygısızlık olur bu.
Müşterim de, ben de bu inançla, araziyi bozmamaya çalıştık, onu izledik
hep. Kampüsün basamaklı olmasının sebebi bu; hiç bir yeri düzleştirmedik.
Topoğrafyaya dokunmadık; ağaçlara zarar vermedik...
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benzerlerine kıyasla,
FARKLI BİR KAMPÜS...
Vakıf Üniversiteleri kurulmasının yasal yolları açıldıktan sonra, Türkiye’de
bu konuda bir çok girişim yapılmış ve çoğu gerçekleşmiştir. Hemen hepsi de özenle kurulmuş, müstesna tesislere sahip, iddialı üniversitelerdir.
Peki, Koç Üniversitesi Kampüsü’nü diğerlerinden ayıran önemli farklar var
mıdır?
Mustafa Erküvün: Mimarî konsepti ve arazinin konumu bakımından,
burası çok farklı. Koç Üniversitesi, geleneksel mimariye daha yakın;
binalar birbirinin tekrarı değil. Yerleşim planları, görünümleri, iç
mekânları hep farklı; tekrarlar yok. Hiçbir binanın bir aksıyla diğer
aksı, mimarî olarak aynı felsefede değil... Diğer üniversitelerle kıyaslandığında, bu çok önemli bir fark... Fakat Koç Üniversitesi’nde benim
dikkatimi çeken ve önemle üzerinde durduğum özellik şu: Mimar’ın
dizaynına sadık kalındı. Bazı pratik çözüm önerilerimiz oldu, fakat
mimar tarafından reddedildi. Ve mimarî projeyi bize aynen uygulattı, hiç taviz vermedi. Genelde Türkiye’de mimarlara müdahale edilir;
biz burada bu şansı bulamadık, bu açıdan Türkiye için bir kazanç
olduğu kanısındayım...

Vahap Samanlı: Gelecek yıllardaki meslekî platformlarda, tasarımıyla,
projelendirilmesiyle, uygulamasıyla tartışılacak bir olay olarak görüyorum bu üniversiteyi; çünkü bir çok ilk içeriyor. Mimarîsine gösterilen titizlik ve gerçekleştirilen şeyler çok müstesna... Türkiye’de çok
fazla inşaatta olmayan, proje ve uygulamanın içiçe girdiği bir proje
yönetimi var burada...
Kemal Kayaalp; Türkiye’de benzerini görmediğim bir üniversite bu.
Bu mimarî, başka benzerleriyle kıyaslanmaz, estetiği hakikaten çok
duygulandırıcı. İç yapısı da öyle; çok büyük genişlikleri, çok büyük
güzellikleri bir anda görebiliyorsunuz...
Noyan Sancar: Buradaki sistemler mühendislik tasarımı açısından
uluslararası düzeyde. Yabancı elektrik ve makina mühendisleri, duvar içinde, yer altında, bodrum ve çatı arasında gizlenmiş tesisattan
fazlasıyla etkilendiler. Hâlâ yurtdışından çeşitli mesajlar geliyor, ne
kadar etkilendiklerini ifade ediyorlar...
Yavuz Alangoya: Hukuki konularda büyük çileler çektik ama, çok iyi
birşey oldu neticede. Belki bütün o engellemeler yüzünden proje çok
büyük değişikliklere uğradı; ancak, mimari bakımdan bilgi sahibi
olan arkadaşlarımız projeye öyle yaratıcı katkılarda bulundular ki;
akademik, bilimsel ve mimarî bakımdan gerçekten bir masal ortamı,
rüya ortamı yaratılmış oldu...
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1 Kampüs Girişi
2 Orta Kampüs
3 Bilim Kapısı
4 Koç Meydanı
5 Boğaz Terası
6 Akademik Avlular
7 Koç Avlusu
8 Öğrenci Yurdu Avluları

A Öğrenci Merkezi
B Rektörlük
C Suna Kıraç Kütüphanesi
D İdari Bilimler
E İnsani Bilimler
F Sevgi Gönül Oditoryumu
G Rahmi M. Koç Mühendislik Fakültesi
H Öğrenci Yurtları
I Sağlık Merkezi ve Revir
J Henry Ford Binası
K Semahat Arsel Spor Salonu
L Futbol Sahası
M Kreş
N Öğretim Üyesi Lojmanları
O Rektör Evi
P Arıtma Tesisi
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koç kampüsü’nü yaparken
HİÇ UNUTMAM, BİR GÜN...
Kemal Oal: Koç Üniversitesi 40 senelik meslek hayatımda yaptığım çok
özel tesislerin ön sıralarında yer alır. Ümit ederim ki buradan
yetişecek öğrenciler, gerek Türkiye gerekse dünya için çok özel şeyler
üretecekler. Ben şahsen 20 yaşında olmayı ve bu üniversitede talebe
olarak bulunmayı çok arzu ederdim. Çünkü bir talebe için ideal her
türlü ortam var burada. Türkiye’den 10 sene sonra çok değerli bilim,
ilim ve sanayicilerinin bu üniversiteden yetiştiğini, yaşarsam
görürüm...
Ergun Somersan: “Project manager” diye başladık ama, şurada
dizayner, burada kullanıcı, orada tasarımcı; bir sürü şapkamız oldu,
hiç can sıkıntısı çekmedik yani... Öğrencileri gördükçe çok memnun oluyorum. Şu ‘orta kampüs’ dediğimiz alanın ne olacağı belli
bile değildi ilk zamanlar. Bugün orada o talebelerin oturması, oyun
oynaması, güneşlenmesi çok hoş. O alanın mimarî açıdan ne kadar
doğru kullanıldığını ve aştığımız problemlerin nasıl iyi netice verdiğini
görmek hepimizi çok mesut ediyor...
Ümit Dikmen: O pırıl pırıl öğrencilerin ve öğretim üyelerinin orada
neşeli bir ortamda çalışmaları, orayı kullanmaları, faydalanmaları,
ve yetiştirilen o öğrencileri görmek, insana gerçekten büyük gurur
veriyor..
Ayşegül Somersan: Ofisimin penceresi, Vehbi Bey’in heykelinin
bulunduğu avluya bakıyor... Dünyanın seyrini görüp yol çizen bir
insandı Vehbi Bey; heykeli de aynı duyguyu veriyor; orada oturmuş,
hadiseleri izler gibi... Her gün, camı açıyorum; öğrenciler etrafında
oturup konuşuyorlar birbirleriyle, ortalarında Vehbi Bey, gençleri
dinliyor sanki. Ve ben onların resimlerini çekiyorum... Eminim orada
çok mutlu olarak oturuyor Vehbi Bey. Burayı göremedi; fakat hem
oturduğu yer, hem baktığı fakültenin durumu çok iyi, üniversitenin
durumu çok iyi. Seviniyorum, Vehbi Bey’i penceremin önünde
gördükçe...
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Noyan Sancar: Bu öyle bir iş temposu ki, tamamı bir anıdır. Mühendis
ve mimar, bir işin içine girdiği zaman o projeyi yaşamaya başlar ve
hele bir yandan inşaat yürüyorsa; tamamı bir anı, tamamı bir yaşam biçimi haline dönüşür... Konuk Arup uzmanlarından duyduğum
sözler en büyük gurur vesilesi olmuştur. “Genç olup bu üniversitede
okumak için hayatımızın 10-20 yılını feda ederdik. Ne kadar şanslısınız, böyle bir üniversitenin mühendislik çalışmalarını yapma fırsatınız olmuş” dediler...
Yavuz Yıldız: Benim şu ana kadar sorumlu olduğum en büyük projeydi bu. Diğerleri hep endüstriyel tesislerdi. Böyle çok canlı, insanların
yaşayacağı, bilginin üretileceği bir mekân ilginçti benim için, yeniydi. Mimarlar ve başka gruplarla birlikte çalışmak da öyle. Yeni şeyler
öğrendik hepimiz, öğrendik, öğrettik ve bir eser çıktı ortaya.
Şükrü Özen: Açılış töreninde çok farklı duygular yaşadım. Şantiyenin
ilk zamanlardaki görüntüsü, işin seyri sırasında yaşanan güçlükler; bunlar anlatılamaz, sadece yaşanırlar. Ama o öğrenciler orada
dolaşırken, Cumhurbaşkanı gelip sizin yaşadığınız güçlükleri telaffuz
ederken, tüm yorgunlukları unutup “burada güzel bir şey yaptık” diye
düşünüyorsunuz. Güzel, çok güzel bir şey...
Sonay Tufan: Genelde bir proje biter, biz gideriz, kullanıcılar gelir.
Ve biz, yapanlar olarak, o güzelliği göremeyiz. Burada ise, henüz
iş sürerken öğretim de başladı. Böylece kullanıcılarla bir arada
olduk, çıkan sorunları onlardan dinledik, öğrencilerle çok duygulu
paylaşımlarımız oldu. Yani bu gecikme, bir anlamda ödül gibiydi
bizler için, yaptığımız yeri kullanan insanlarla bir arada olabilmek
çok güzeldi...
James Wilkinson: Kaldırıma taş döşeyen işçilerle oturup çay içmek
hoşuma gidiyor. Benimle sürekli dalga geçiyorlar; ve buna izin
veriyorum... Fotoğraflarını çekmek ve onlara bir kopyasını vermek
gibi bir alışkanlık edindim. O kopyalar şu an tüm Türkiye’ye dağılmış; evlerin duvarlarına asılmış, ofislerin kapılarına iğnelenmiş
durumda...
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Mozhan Khadem: Bu projeden çok şey öğrendim. Mimarî hakkında,
arazi hakkında, programlama hakkında çok şey öğrendim. Ama asıl,
zengin olursam ‘paramı ne şekilde harcamam gerektiğini’ öğrendim...
Biriktirdiğimiz zenginlik bize ait değildir aslında; yani bırakıp gidiyorsunuz. Ve eğer bundan iyi birşeyler çıkıyorsa ortaya, çok iyi;
herkes faydalanıyor. Ama birçok zengin aile tanıyorum, böyle düşünmüyorlar; bazı insanlar paralarının üstüne, ‘bir yılanın hazinenin
üstüne oturduğu gibi’ oturuyorlar. Ve son kertede ne onlar bir fayda
görüyor, ne de başkası... Ben İran’danım; Devrim’i gördüm. Zenginlik,
güç, unvan, herşey gidiyor. Geriye kalan, ne yaptığınız... Bu ders hep
aklımdaydı, sanırım bunu iyi öğrendim...
Tamer Şahinbaş: Neler yaşandı bu Üniversite için; olumlu, olumsuz,
sevinçli, acılı. Her gününde nice olayların, değerlendirme ve tercihlerin ayrıntıları saklı... Yaşanan her olay, belki de öyle olması gerektiği
için, öyle cereyan etti. Çıkarılan engeller, bizatihi ‘eşyanın tabiatı’
gereğiydi sanki. Çünkü, düşüncesi, bilgisi ve bilinci özgür olan insanlar daha yapıcı, daha cesur, daha olumlu davranıyorlar. Ezberlenmiş
kalıplara, ön yargılara tutsak olanlar ise, sanki daha olumsuz, daha
engelleyici... Nitelikli bireylerden oluşan bir toplum için nitelikli eğitimin şart olduğu gerçeği de bu noktada önem kazanıyor zaten. Bu ve
benzeri bilim kurumları sayesinde geleceğe daha iyimser bakabileceğiz. Koç Üniversitesi’nin kuruluş sürecinde yaşadığımız tüm olumsuzlukları, sıkıntıları unutturacak olan da bu iyimser bakış sanırım…
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