
BAHAR 2011SAYI 31

TÜRKİYE’DEN KADIN MANZARALARI

Generated by PDFKit.NET Evaluation

Click here to unlock PDFKit.NET

http://www.tallcomponents.com/?id=activate&component=PDFKit.NET&edition=&version=2.0.45.0&server=ST21B&windowsdomain=ST21B&entry=PDFPublisher.exe&calling=PDFPublisher.exe&company=Mediaparts+Interactive+S.A.&product=FlippingBook+PDF+Publisher&callingCompany=Mediaparts+Interactive+S.A.&callingProduct=FlippingBook+PDF+Publisher&url=&context=Server&proofs=1&gen0=ClientApplication&att0=Mediaparts+Interactive+S.A.%2fFlippingBook+PDF+Publisher&key0=Ucw9GdXmCKDZH0VpulPH6%2b%2b%2b&ok=yes


Generated by PDFKit.NET Evaluation

Click here to unlock PDFKit.NET

http://www.tallcomponents.com/?id=activate&component=PDFKit.NET&edition=&version=2.0.45.0&server=ST21B&windowsdomain=ST21B&entry=PDFPublisher.exe&calling=PDFPublisher.exe&company=Mediaparts+Interactive+S.A.&product=FlippingBook+PDF+Publisher&callingCompany=Mediaparts+Interactive+S.A.&callingProduct=FlippingBook+PDF+Publisher&url=&context=Server&proofs=1&gen0=ClientApplication&att0=Mediaparts+Interactive+S.A.%2fFlippingBook+PDF+Publisher&key0=Ucw9GdXmCKDZH0VpulPH6%2b%2b%2b&ok=yes


1

 İÇİNDEKİLER KULE 31

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI

ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI

TÜRKİYE’DEN KADIN MANZARALARI

TÜRKİYE’DE KADININ DURUMU

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ

JUDITH BUTLER VE QUEER YOLDAŞLIĞI

CAM TAVANA TAKILAN KADINLAR

KADIN İSTİHDAMINDA SINIFTA KALDIK

KADINLAR VE REKABET

PERAKENDE SEKTÖRÜ MERCEK ALTINDA

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLERİ 

KADIN MÜHENDİSLERİN GÖZÜ YÜKSEKTE

RENKLİ BİR KADININ HİKAYESİ: ALYOŞA

KAMPÜSTE YETENEKLİ BİR YAZAR

MOBBING’İN SINIRLARI NELERDİR?

MEZUN PROFİLİ

YAZ OKULUNDA CAZİP PROGRAMLAR

UNDP İLE KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ANLAMLI İŞBİRLİĞİ

GLODEM’DE YENİ DÖNEM

SÖYLEŞİ: MOZHAN KHADEM

KAMPÜSTEN NOTLAR

50

54

2

3

4

6

10

14

16

20

24

26

28

32

31

36

38

40

42

44

48

KOÇ ÜNİVERSİTESİ 
ADINA SAHİBİ

Prof. Dr. Umran İnan

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ayça Yürük

EDİTÖR
Enis Demirbağ

GÖRSEL YÖNETMEN
Selma Pakdamar

KATKIDA BULUNANLAR
Aslı Karataş, Aykut Karadere, 

Ayşenur Ateş, Burak Demirağ, 
Beyza İşler, Çağla Güneşler, 

Dudu Karaman, Ezgi Arık, Gizem 
Göğüş, Hasan Mert Yılmaz, İpek 

Okucu, Leyla Atay, Melis Enç, 
Seçil Akan, Senem Ener Turan, 

Simru Kavak, Şahin Top 

OFSET HAZIRLIK VE BASKI
Gezegen Tanıtım 

YAPIM
Demirbağ Yayın ve Tasarım

info@demirbag.net

YAYIN KURULU
Ahu Parlar, Bilgen Bilgin, 

Demircan Canadinç, Ebru Tan
Hayati Çitaklar, Lemi Baruh

Mine Çağlar, Murat Bozluolcay
Nazmi Ağıl, Özden Gür Ali,
Sanem Yükselsoy Tekcan,

Süleyman Onay, Şevket Ruacan, 
Zeynep Başak, 

Zeynep Derya Tarman, 
Zeynep Odabaşı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ 
Rumelifeneri Yolu 

34450 Sarıyer İstanbul
Tel: 0212 338 1000

www.ku.edu.tr
kule@ku.edu.tr

Generated by PDFKit.NET Evaluation

Click here to unlock PDFKit.NET

http://www.tallcomponents.com/?id=activate&component=PDFKit.NET&edition=&version=2.0.45.0&server=ST21B&windowsdomain=ST21B&entry=PDFPublisher.exe&calling=PDFPublisher.exe&company=Mediaparts+Interactive+S.A.&product=FlippingBook+PDF+Publisher&callingCompany=Mediaparts+Interactive+S.A.&callingProduct=FlippingBook+PDF+Publisher&url=&context=Server&proofs=1&gen0=ClientApplication&att0=Mediaparts+Interactive+S.A.%2fFlippingBook+PDF+Publisher&key0=Ucw9GdXmCKDZH0VpulPH6%2b%2b%2b&ok=yes


2

REKTÖRÜN MESAJI

Kule’nin bahar sayısında, Sait Faik’in deyimi ile ‘kiraz mevsimine’ 
yaraşır bir konuyu sayfalarımıza taşıdık... 8 Mart vesilesi ile Kule’nin 
odağında “Türkiye’de kadın” meselesi bulunuyor.

Türkiye’de kadınlar serbest mesleklerde ve akademik hayatta ol-
dukça yüksek oranlarda başarıyla temsil edilmesine rağmen, bu 
olumlu durumun hayatın her alanına yayıldığını söylemek müm-
kün değil. Ne yazık ki ülkemizdeki kadınlarımızın dörtte biri okuma 
yazma bilmiyor. Özellikle az gelişmiş bölgelerdeki kadınların duru-
mu en önemli insani ve toplumsal gelişme sorunu olarak karşımı-
za çıkıyor. 2008’de Türkiye, UNDP’nin İnsani Gelişme Endeksi’nde 
177 ülke içinde 84’üncü, Cinsiyeti Geliştirme Endeksi’nde de 93 
ülke arasında 90’ıncı sırada yer aldı.  Böylesine bir manzarayı hiçbi-
rimizin kabul edemeyeceği açıktır.   

Dünya Bankası verilerine göre 2008’de 186 ülke içinde kadınların 
işgücüne katılma oranı Türkiye’den düşük olan sadece 11 ülke var. 
1980 Türkiye’de kadınların işgücüne katılma oranı %32’den %25’e 
düşmüş, aynı dönemde kadınların işgücüne katılımının dünya or-
talaması %50’den %52’ye yükselmiş. Toplumumuzun yarısını oluş-
turan kadınlarımızın konumlarının yükseltilmesi için hepimizin 
üzerine düşen görevler olduğunu unutmamalıyız.  Unutmamalı-
yız ki burada kaybedenler sadece geri bırakılan kadınlarımız de-
ğil ama aynı zamanda onların katkı ve becerilerinden mahrum 
olan bütün toplumumuzdur. Yani kadınlarımızın durumlarını dü-
zeltmek için çalışmak,  hepimizin sadece onlara karşı görevi değil, 
aynı zamanda da kendimize karşı bencil görevimizdir.  Kadınları-
mızın katkılarını hayata geçirememek ve tetikleyememek, iki kolu-
muz varken global sahnede sadece  bir kolumuzu kullanarak mü-
cadele vermek demektir ki böyle bir lüksümüz yoktur ve olamaz.   

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi hedefine yönelik bi-
limsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, politikalar önermek 
konusunda üniversitelere büyük sorumluluklar düşüyor. Biz de 

bu sorumluluğun bilinciyle, 2010 yılının başında Koç Üniversite-

si Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygula-

ma Merkezi’ni (KOÇ-KAM) kurduk.  Bir seneden az bir süre olması-

na rağmen KOÇ-KAM çatısı altında çok değerli projeler yapılıyor, 

araştırmalara destek sağlanıyor, konferanslar düzenleniyor ve di-

ğer benzer merkezler ile ortaklıklar planlıyor. Bu merkezimizin ça-

lışmalarını ve sonuçlarını önümüzdeki dönemlerde  büyük bir he-

yecanla bekliyor olacağız.  

 

Yine bizden, Koç Üniversitesi’ndeki kadınlardan güzel bir haber: 

Koç Üniversitesi Executive MBA (EMBA) Programı, Financial Times 

tarafından hazırlanan ve dünyadaki EMBA programlarının değer-

lendirildiği 2010 yılı sıralamasında, bir önceki seneye göre altı sıra 

yükselerek, 57’inci oldu. Daha önemlisi; aynı listede ‘kadın öğretim 

görevlisi oranı’ başlığında da %44 ile dünyada birinci sırada yer al-

manın mutluluğunu yaşıyoruz.  

Geçtiğimiz dönemin önemli gelişmelerinden biri de, İngilizce Ha-

zırlık (ELC) sınıfımızın derslerini tekrar ana kampüsümüze getirmek 

oldu. Böylelikle bu üniversitemizin en yeni öğrencilerinin bir an 

önce gerçekten muhteşem kampüsümüze gelmeleri ve üst sınıf-

daki kardeşleriyle kaynaşmaya başlamalarını sağlamış olduk.  Batı 

Kampüsümüzü de mükemmel bir yurt mekanı olarak kullanmaya 

devam edeceğiz.

Kiraz çiçeklerinin açtığı bu mevsimin, beraberinde, tüm toplum-

sal eşitsizliklere yönelik umut getirmesini diliyorum.  Çalışmaları-

nıza ve derslerinize odaklanırken,  aynı zamanda kampüsümüzün 

çeşitli avlularına yeni ektiğimiz kiraz ağaçlarının tadını çıkarmayı 

da unutmayınız.   

Prof. Dr. Umran İnan
Rektör

Merhaba...
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ÖĞRENCİ KONSEYİ

Öğrenci Konseyi olarak bu dönem birçok ilke imza atıp, akademik 
ve sosyal hayatımızı geliştirmeye yönelik projeler başardık. Okul 
idaresi tarafından gerçekleştirilen projelerde de hep yakın temas 
halinde bulunduk. 

Öğrenci konseyleri Türkiye’de son dönemin en çok konuşulan ku-
rumlarından biri oldu. Bu dönemde biz de YÖK Başkanlığı ile ya-
pılan toplantılar dâhil olmak üzere birçok görüşmelerde bulun-
duk ve fikirlerimizi paylaştık. Koç Üniversitesi Öğrenci Konseyi ola-
rak öğrencilerin haklarını kollayan ve genişleten yapıların demok-
ratik olarak güçlendirilmeleri gerektiğini belirttik. Ayrıca bu süreç-
te Koç Üniversitesi Öğrenci Konseyi’nin çoğu konuda epeyce yol 
kat ettiğini ve daha fazlası için uğraşan bir kurum olduğunu gör-
mek beni mutlu etti. 

Üniversitemizde son dönemde pek çok değişiklik gerçekleşti. Ön-
celikle akademik olarak heyecan verici gelişmeler yaşandı. “Çift 
anadal” imkânının yanı sıra artık “yan dal” imkânımız da var. Ge-
niş yelpazedeki atılımlardan biri de lisede alınan eğitimin içeriğine 
göre bazı giriş derslerinden muaflık sınavlarının yapılacak olması. 

Mezunlar Derneği ve Kariyer Merkezi ile ilişkilerimizi güçlendi-
rip “Mentorship” programının yeniden canlandırılmasını sağladık. 
Mezunlar Derneği Lokali’nin mezun olmadan önce de öğrencilere 
belli saat aralıklarında açılmasına karar verildi. Kariyer Merkezimi-
zin daha fazla öğrenci odaklı olabilmesi için dönem boyunca çeşit-
li fikir alışverişleri yapıldı. Yeni gelişmeleri çok yakında açıklayaca-
ğız. Mezunlar Paneli Serisi’nin iki dönem boyunca yapılmasına ka-

rar verildi. Güz döneminde yapılan üç panel farklı sektörlerden ge-
len mezunlarımızla yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Yeni bir Add/Drop sistemi üzerinde yapılan çalışmalarla öğrenci-
lerin ders seçimlerini daha kolay yapabilmeleri için çalışmalar hız-
landırıldı. CIT ile yapılan çalışmalarla kampüste kablosuz internet 
bağlantısı olmayan bölge kalmadı. Çoğu alandaki fotokopi maki-
neleri ve bilgisayarlar yenilendi, yeni alanlara bilgisayar ve printer-
lar yerleştirildi. 

Kütüphanemiz artan isteklere bağlı olarak öncelikle saat 02:00’ye 
kadar çalışmaya başladı sonra da 24 saat açık bir merkez haline 
getirildi. Gelişen metro hattına paralel olarak Darüşşafaka Metro 
Durağı’ndan düzenli servisler işlemeye başladı. Sürekli bahsi ge-
çen yüksek otomat fiyatları konusunda diğer üniversitelerdeki fi-
yatlar araştırılıp benzer oranlara getirildi. Gelecek senelere gü-
zel bir hatıra kalması için tamamıyla Koç Üniversitesi’ne özgün bir 
ajanda tasarımı yapıldı.  

Üniversite idaremizle birçok konuda yaptığımız düzenli toplantı ve 
fikir alışverişleriyle çoğu konuda uzlaşı sağlandı ve öğrenci hakla-
rına öncelik verildi. Bu dönemde de çalışmalarımıza hız kesmeden 
devam edeceğiz. Sağlık, başarı, mutlulukla dolu bir dönem geçir-
meniz dileğiyle… 

Süleyman Onay
Öğrenci Konseyi Başkanı

Yeni hedeflere 
odaklandık
Geçen dönem birçok yeniliği başarıy-
la uygulamaya geçiren Koç Üniversi-
tesi Öğrenci Konseyi, çalışmalarına 
hız kesmeden devam ediyor. 
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Cumhuriyet ile birlikte Atatürk’ün 
liderliğinde kadınlar pek çok hakka 
kavuşmasına rağmen ne yazık ki bu 
hakların çoğu ülkemizde yaşayan 
kadınların büyük bir bölümü için kâğıt 
üzerinde kalmaya devam ediyor. 

Dudu Karaman

MANZARALARI
KADIN 
TÜRKİYE’DEN 
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Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
“Türkiye’de Kadının Durumu 2010 Aralık Raporu” açıklan-
dı. Eğitim, sağlık, çalışma hayatı, bürokrasi ve siyasetteki ka-
dın varlığının irdelendiği raporda ortaya çıkan tablonun par-
lak olduğunu söylemek mümkün değil. Rapora göre, halen 
dört milyona yakın kadın okuma-yazma bilmiyor. İş hayatına 
katılan kadın sayısı her yıl düzenli olarak azalıyor. Kadınların 
işgücüne katılma oranı 1990’da %34.1 iken bu oran 2009’da 
%26’ya düşmüş. Zaten kadınların üçte biri sigortasız çalışı-
yor. Bürokrasideki üst düzey yöneticilerin yanlızca %7’si ka-
dın. Türk Dışişleri’ndeki 110 büyükelçiden sadece 11’i kadın. 
Türkiye’de kadın vali yok, 464 vali yardımcısından 10’u, 801 
kaymakamın 13’ü kadın. Üniversitelerde kadın öğretim ele-
manı oranı ise %41.5. Her dört profesörden biri kadın. 154 üni-
versitenin sekizinde kadın rektör görev yapıyor. Cumhuriyet 
ile birlikte Atatürk’ün liderliğinde kadınlar pek çok hakka ka-
vuşmasına rağmen ne yazık ki bu hakların çoğu ülkemizde ya-
şayan kadınların büyük bir bölümü için kâğıt üzerinde kalma-
ya devam ediyor. Türkiye’de kadınların kamusal alanda eği-
tim görmeye başlamasıyla birlikte özellikle serbest meslek-
lerde kadınların sayısı hızla artmasına rağmen daha gidilecek 
çok yol var… 
 
Farklı yaklaşımlarla farkındalık yaratmak
Türkiye’nin en önemli hedeflerinden biri hayatın her alanın-
daki toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi. Bu eşitliğin 
sağlanabilmesi için hem tek tek bireylere hem de kurumla-
ra düşen görevler var. Bu sorumlulukla hareket eden Koç Üni-
versitesi, 2010 yılının başında Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Ça-
lışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni (KOÇ-KAM) kurdu. 
Farklı yaklaşımlarla farkındalık yaratan merkez, ulusal ve ulus-
lararası kuruluşlarla işbirliği içinde başarılı çalışmalar yapıyor. 

Koç Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenler de kadın 

çalışmaları ve toplumsal cinsiyet konularında son derece du-

yarlılar. Bu sayımızdaki dosya haberimizde kadınlarla ilgili ger-

çekleştirdikleri başarılı çalışmalarla tanınan bazı hocalarımızın 

röportaj ve görüşlerine yer veriyoruz. Yaptığı bilimsel çalışma-

ların yanı sıra anne ve çocuk eğitimi konusundaki çabalarıy-

la da Türk toplumunun yakından tanıdığı Prof. Dr. Çiğdem Ka-

ğıtçıbaşı ile Türkiye’de kadının durumu, ataerkil kültür, kadına 

şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin aşılması için çözüm 

önerileri hakkında konuştuk. Yrd. Doç. Dr. Hülya Durudoğan 

ve Prof. Dr. Bertil Emrah Oder KOÇ-KAM’ın gerçekleştirdiği ça-

lışmaları bize anlattı. Ayrıca Hülya Durudoğan geçtiğimiz gün-

lerde Türkiye’ye gelen feminizm, eşcinsellik kuramı, politik fel-

sefe ve etik konularındaki pek çok yayınıyla dünya çapında bi-

linen Prof. Dr. Judith Butler’ın queer kavramı hakkındaki fikir-

lerini sayfalarımıza taşıdı. Çalışma piyasalarında gözlemlenen 

cinsiyet farklılıklarının nedenlerini araştıran Yrd. Doç. Dr. Seda 

Ertaç elde ettiği sonuçları aktardı. Kadınların yükselmesinin 

önündeki en büyük engellerden biri olan cam tavan sendro-

munu mercek altına aldık. Kadın yöneticilerin karşılaştığı so-

runlarla ilgili araştırmalar yürüten Prof. Dr. Zeynep Aycan, cam 

tavan sendromuyla ilgili yaptığı çalışmaları, Kariyer Merke-

zi Direktörü Selcen Yavuz ve Kariyer Merkezi İş Geliştirme Yö-

neticisi Özlem Ada Ülke de özel sektördeki deneyimlerini bi-

zimle paylaştı. Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma 

Forumu’na Nisan 2009’da katılan Dr. Sumru Öz’ün kadın istih-

damı hakkında bir makalesi de sayfalarımızda yer alıyor. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için yapılacak daha 

çok şey olduğunu, bunun için her birlikte çaba harcamamız 

gerektiğini yeniden hatırlattıktan sonra dosyamıza geçiyoruz. 
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Genel olarak Türkiye’de kadının ko-
numunu, akademide ve serbest mes-
leklerde kadınların durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de kadının konumu karmaşık bir 
görünümdedir. Bu özellikle yurtdışın-
dan gelen gözlemcileri her zaman şa-
şırtmıştır. Ülkemizde kadınların konu-
munda bir  uçurumdan bahsedebiliriz. 
Olumlu taraftan başlarsak Türkiye’de ka-
dınların serbest mesleklerde ve akade-
mide çok iyi temsil edildiğini söyleyebi-
liriz. Kadınlarımızın saygın  serbest mes-
leklerde temsil oranı Avrupa’daki ve 
Amerika’daki oranların  üstünde. Ame-
rikalı sosyolog Blitz tarafından 1970’ler-
de global ölçekte yapılan bir araştırma-
da doktorlar, diş hekimleri, mühendisler, 
mimarlar ve hukukçular arasında kadın-

ların oranı saptanmıştı. Bu meslekler o 
tarihlerde batıda çok düşük oranda ka-
dın katılımı içeriyordu (örneğin ABD’de 
%2.3, Kanada’da %2.6, İngiltere’de %4.3, 
Almanya’da %8.5). Gelişmiş sanayileşmiş 
16 ülkenin ortalaması %5.7’di. Bu 16 ül-
kenin içinde bu beş serbest meslekte en 
yüksek kadın katılımı %13 oranında İs-
veç ve İsrail’de görülüyordu. Aynı araş-
tırmada Türkiye’de bu mesleklere kadın 
katılımı ise %25 olarak tespit edildi ve 
bu dünyadaki en yüksek orandı. 

1970’li yıllarda sadece Türkiye’de değil, 
bütün gelişmekte olan ülkelerde saygın  
mesleklere kadın katılımı gelişmiş ül-
kelerden daha yüksekti. Bunun neden-
lerinden biri, kadınların oy verme, eği-
tim alma gibi hakları  uzun bir süre önce 

elde ettiği batı ülkelerinde, “kadınlara 
uygun” meslek normlarının da bu uzun 
sürede oluşmasıydı. Bu normlar, öğret-
menlik, hemşirelik, sekreterlik gibi mes-
lekleri kadınlara yakıştırırken bunların 
dışındaki mesleklere kadınların girmesi-
ni zorlaştırıyordu. 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde 
ise kadınlara eğitim ve çalışma yaşamı 
çok daha yakın zamanlarda açıldı.  Ama, 
hangi tür mesleklerin “kadınlara uygun” 
olduğuna dair normlar oluşmamış oldu-
ğundan, kapılar açılınca, her alanda açıl-
dı.  Dolayısıyla, esas ayırım çalışan ka-
dın - çalışmayan kadın olarak ortaya çık-
tı. Çalışan kadının ise örneğin diş dok-
toru olması ya da öğretmen olması farkı 
üstünde pek durulmadı.  Cumhuriyetin 

Türkiye’nin sosyal bilimlerdeki öncü 
kadınlarından biri olan Prof. Dr. Çiğdem 

Kağıtçıbaşı, Kule’ye ülkemizde kadının 
durumunu, ataerkil toplum yapımızı ve kadına 

uygulanan şiddeti değerlendirdi. 

Türkiye’de kadının durumu
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kurulmasıyla birlikte Türkiye’de kadınlar 
kamusal eğitimden yararlanma hakkına 
kavuştu. Bu sayede özellikle kentli ka-
dınlar orta ve yüksek öğretime katılma 
fırsatı elde ettiler. Çünkü onların, özellik-
le yüksek eğitime ulaşması kırsal kesim-
deki erkeklerin eğitime ulaşmasından 
daha kolaydı. Mesleklere yönelik norm-
lar da henüz oluşmadığı için kentsel ka-
dınlar çeşitli mesleklerdeki eksiklikleri 
doldurdular. 

Günümüzde de Türkiye’de serbest mes-
leklerde kadın oranları çok yüksektir.  
Türkiye’deki hukukçuların %33’ü, mi-
marların %36’sı, mühendislerin %13.5’i, 
diş hekimlerinin %39’u, profesörlerin 
%23’ü, hekimlerin %26.7’si kadın.  Ör-
neğin Amerika’da ise hukukçuların 
%22.7’si, mimarların %12’si, mühendisle-
rin %8.6’sı, diş hekimlerinin %9’u, profe-
sörlerin %18.7’si, hekimlerin %27.8’i ka-
dın. Görüldüğü gibi çok belirgin farklı-
lıklar var. Oranları Amerika ile karşılaştır-
dım, çünkü İskandinav ülkeleri hariç Av-
rupa ülkeleri daha da geride. Bizim ülke-
mizde akademide de kadınların durumu 
çok iyidir. Avrupa’da pek çok genç kadın 
üniversitede görev yapıyor ama onların 
ne kadarının profesör olacağı belli değil. 
Çünkü orada çok hiyerarşik bir yapı var.

Kadınlar serbest mesleklerde yüksek 
oranda temsil ediliyor ama aynı du-
rumun yönetim kademeleri için söz 
konusu olduğunu söyleyemeyiz de-
ğil mi?
Kadınlar yönetime çok fazla katılamı-
yor. Bu her yerde görülüyor. Mesela öğ-
retmenler arasında kadın çok ama kadın 

müdür az. Üniversitelerde kadın rektör 
ve dekan sayısı az. Bu, kadınların kendi-
lerinin istememesinden de kaynaklana-
biliyor. Erkeklerin kadın yöneticinin al-
tında çalışmak istememesi de gündeme 
gelebiliyor. Özel sektörde bu yaklaşım 
daha yaygın olabiliyor. Cam tavan dev-
reye giriyor. Kadın başarılı oluyor ama 
yükselemiyor. 

Madalyonun öteki yüzüne baktığı-
mızda ortaya çıkan tablo nasıl?
Madalyonun öteki yüzünde kadının ko-
numu hiç iyi değil. Kadın - erkek oku-
ma yazma oranları arasında ciddi bir 
fark var. Türkiye’de halen her beş ka-
dından biri okuryazar değil. Özellikle 
1970’li yıllardan itibaren gittikçe daha 
muhafazakârlaşan bir Türkiye görüyo-
ruz. İmam Hatip Liseleri’nin ve Kuran 
kurslarının sayısının hızla artması  ve 
dini mobilizasyon ataerkil değerlerin  
daha da güçlenmesine yol açtı. Örne-
ğin, Prof. Yılmaz Esmer’in bir araştırma-
sı ülkemizde gençlerin yaşlılardan daha 
dindar olduğunu gösteriyor.  Bu tu-
haf bir durum ve son on yıllardaki “top-
lum mühendisliği”ne işaret ediyor çün-
kü normal olarak bir toplumda yaşlılar 
gençlerden daha dindardır.

Türkiye’de kadının konumu büyük çe-
şitlilik gösteriyor. Bu çeşitliliğin altında 
yatan en belirgin eşitsizlik de bölgesel-
dir. Yaygın kır-kent farklılığı bütün top-
lum için söz konusu olmakla birlikte 
bazı bölgelerde çok daha fazladır.  Böl-
gesel farklılıklar da çok büyüktür. Örne-
ğin eğitim, gelir ve sağlık göstergeleriy-
le belirlenen Birleşmiş Milletler Gelişme 

Programı (UNDP) İnsani Gelişme Endek-
si (IGE) bu farklılıkları açıkça ortaya ko-
yuyor. 1996 yılında hazırlanan Türkiye 
raporunda şöyle bir durum görülüyor-
du: Gelişmiş yörelerde kadınlarla erkek-
ler arasında IGE bakımından aşağı yuka-
rı  fark yokken gelişmemiş yörelerde çok 
büyük fark var. Bundan çıkartılabilecek 
en önemli sonuç, en gelişmiş ve en az 
gelişmiş bölgeler arasındaki farkın, ka-
dınlar için erkeklerden çok daha fazla ol-
duğudur.

Bu durum halen de devam ediyor. Az 
gelişmiş bölgelerdeki kadınların yok-
sunluğu Türkiye’nin en önemli insa-
ni gelişme sorunudur. 2008’de Türki-
ye IGE’de 177 ülke içinde 84. sıradayken 
aynı yıl yine UNDP’nin Cinsiyeti Geliştir-
me Endeksi’nde (CGE) 93 ülke arasında 
sondan üçüncü olarak 90. sıradaydı. Bü-
tün bunlar da daha önce konuştuğumuz 
serbest mesleklerdeki kadının konu-
muyla bağdaşmayan bambaşka bir tab-
loyu ortaya koyuyor.  Ülkemiz ekonomik 
gelişme bakımından iyi bir durumda ol-
masına rağmen sosyal gelişme açısın-
dan aynı şeyi söyleyemeyiz. 

84
Türkiye 2008’de İnsani Gelişme Endeksi’ne 
göre 177 ülke içinde 84. sıradaydı.

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı
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Kadınlık-erkeklik kimlikleri ve ataerkil dünya 
görüşü hakkında neler söylemek istersiniz? 
Dünyanın çok büyük bir kısmında hem ataerkil hem 
de atasoylu toplumlar vardır. Sosyo-ekonomik ge-
lişmeyle bazı toplumlar  ataerkil kültürü en azından 
bir dereceye kadar aşmışlar, diğerlerinde ise ataerkil 
kültür hâlâ çok baskın. Ataerkilliğin temelleri basit 
tarım toplumunun oluşması ve yerleşik hayata ge-
çilmesiyle ortaya çıkıyor. Ondan önceki avcı ve top-
layıcı toplumlarda kadın - erkek farklılıkları o kadar 
belirgin değil. Çünkü kadınların ve erkeklerin birbi-
rine benzer faaliyetleri var. Tarımın başlaması, köy-
lerin kurulması ve insanların artık göçebe olmak-
tan çıkıp yerleşmeleriyle kadın-erkek faaliyetleri çok 
kökten bir iş bölümüyle ayrılıyor. Erkeğin evin dışın-
daki faaliyetleri bu iş bölümünün belirginleşmesine 
yol açıyor. Yerleşik tarım toplumlarında ataerkil de-
ğerler çok önemlidir. Ortadoğu’da ortaya çıkan  üç 
tek tanrılı din de ataerkil değerleri pekiştiriyor. Kül-
türün dayanıklılığı ve değişmeye direnmesi de var. 

İşte bugün bununla karşı karşıyayız. Toplumsal cin-
siyet cinsellikle ilgili değildir. Bir toplumdaki cinsiyet 
rolleridir; kadınlığın ve erkekliğin bir toplumda na-
sıl tarif edildiği, nasıl görüldüğüdür. Bunu ilkokul ki-
taplarında dahi görürüz. Baba dışarıda çalışır, anne 
mutfakta yemek yapar, çocuklara bakar. Buralardan 
yola çıkarak kadının düşük statüsü ve kadına şiddet 
olgusunu vurgulamak istiyorum. Ne oluyor da olay 
kadına şiddete dönüşüyor? Bu konuda temel sorun 
aslında erkeğin sorunudur. 

Kadına şiddet neden aslında erkeğin sorunudur 
ve bu nasıl oluyor, konuyu açar mısınız? 
Geleneksel toplumda kadın erkek rolleri kesin çizgi-
lerle ayrılmıştır. Keskin bir rol dağılımı ve iş bölümü 
çok belirgindir. Erkek ev işi yapmaz, çocuk bakmaz, 
yemek yapmaz ve dışarıda çalışır. Cinsiyet rolleri 
özellikle üç, dört yaşından itibaren belirginleşir.  Ço-
cuk yetişkinle kendini özdeşleştirerek kimliğini oluş-
turur. Kız çocuk annesini taklit ederek, onu görerek 

ve ona yakınlık hissederek kadınlık rollerini öğrenir, 
kadınlık kimliğini geliştirir. 

Erkek çocuğun da babasıyla özdeşleşebilmesi ge-
rekir. Erkek çocuğun babasıyla özdeşleşebilmesi 
için kendisini ona yakın hissetmesi lazım. Eğer baba 
sertse, çoğu zaman evde değilse, evde olduğu za-
manda da çocuğa yakınlık göstermiyorsa ve onun-
la vakit geçirmiyorsa, burada bir rol modeli eksikli-
ği ortaya çıkabiliyor. Erkek çocuk “kadın dünyasın-
da” yaşıyor.  Bu durum ergenlik ve sonrasında rahat-
sızlıklar yaratabiliyor. Erkek, eksiklik hislerini bastı-
rarak telafi etme ihtiyacı duyuyor, maşizme, maço 
davranışlara, şiddete yöneliyor. Erkekliğini bir yerde 
kendine ispat etme ihtiyacı duyuyor. Tabii bunlar bi-
linçaltı psikolojik süreçler ve kendisi bunun farkında 
değil ama özellikle şiddete yönelik davranışlar bu 
şekilde ortaya çıkabiliyor.

Özellikle Akdeniz’deki ve Latin Amerika ülkelerindeki 
maço kültür, bizdeki kabadayılık, “at, avrat, silah” sem-
bolizmi hep erkekliği ortaya koyucu ifadelerdir ve as-
lında bir eksiklik hissinin telafisidir. Bu nedenle bazı 
psikologlar erkeklerin özellikle çocuk bakmasının, ço-
cuğa yakın olmasının çok önemli olduğunu söylüyor. 
Örneğin İskandinav ülkelerinde annelik izni olduğu 
kadar babalık izni de oluyor. Özellikle bebeğe bakan 
erkeklerin insancıl taraflarının çok daha fazla geliştiği 
görülüyor. Çocukla babanın zaman geçirmesi, yumu-
şak sevgi ilişkisi kurması, bir yerde erkeği de besliyor, 
psikolojik sağlığını pekiştiriyor. 

Çünkü erkeğin kendisini sürekli “ispat etmek” zorun-
da hissetmesi şiddeti de beraberinde getirebiliyor 
ve bu şiddet davranışı kendinden daha güçsüze, ka-
dına ve çocuğa  yönelebiliyor. Bu yüzden de özellik-
le baba ve erkek çocuk ilişkisi çok değerli. Bunları dü-
şününce, toplumumuz ataerkil değerlerden ne ka-
dar kurtulursa o kadar iyidir diyebiliriz. Erkek, çocuğa 
bakmaz, çocukla oynamaz gibi yaklaşımlar ne kadar 
çabuk terk edilirse, herkes için o kadar yararlı olur. 

Ataerkil kültür ve kadına şiddet
Erkeğin sürekli erkekliğini ispat etmek zorunda hissetmesi şiddeti de 
beraberinde getirebiliyor ve bu şiddet kadına da yönelebiliyor. 

Meslek Türkiye  ABD

Hukukçular       33   22.7

Mimarlar       36  12.6

Mühendisler       13.5  8.6

Diş Hekimleri       39  9

Profesörler       23  18.7

Hekimler       26.5  27.8

(İnsani Gelişme Raporu, Türkiye, 1996, sf. 55, Kadın Sta-
tüsü Genel Merkezi, 2007)

Bazı mesleklerde kadın oranı

% %
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Türkiye’de kadın konusunda her alanda ge-
lişme sağlanabilmesi için öncelikli olarak ne-
ler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?
Türkiye’de cinsiyet farklılıklarının altında ya-
tan temel etken eğitimdir. Bu yüzden de eği-
tim anahtar bir role sahiptir. Örgün eğitimin ya-
nında yaygın eğitim, yetişkin eğitimi çok önem-
li. Bizim toplumumuzda 25 yaş üstü yetişkin nü-
fusun okullaşma düzeyi ortalaması hala altı yı-
lın altında. Dolayısıyla yetişkinlerin desteklen-
mesi, örgün eğitim dışına çıkmış olan kesimin, 
özellikle de kadınların eğitilmesi lazım. Milli Eği-
tim Bakanlığı’nın Halk Eğitim Merkezleri her yö-
rede yaygın ve çok iyi bir altyapıya sahip. Oralar-
da meslek eğitimi, ebeveynlik vb. eğitimler ya-
pılabilir. Örneğin, benim de faal olduğum Anne 
Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) yetişkinlerle yaptı-
ğı eğitimlerin çok yararlı olduğu saptanmıştır. Bu 
gibi programlar daha fazla olmalı. Kadınları ev-
den çıkarıp, onların farkındalığını artırıcı, hakları-
nı anlamalarını sağlayıcı, çocuk yetiştirmesinden 
beslenmeye kadar çeşitli konularda onları bilgi-
lendirici eğitimlere ihtiyaç var. 

Kızların ileri düzeylerde okuması lazım. 1997’den 
itibaren sekiz yıllık zorunlu eğitime geçilmesiy-
le birlikte kız çocukların eğitiminde önemli kaza-
nımlar elde edildi. Fakat daha bu konuda katedi-
lecek çok mesafe var. Sekiz yılın üstünde de kız-
ların eğitim alması ve mesleğe yönelmesi lazım. 

Kadınlar eğitim aldıklarında ve buna uygun iş-
lerde çalıştıklarında, aile içindeki konumları çok 
daha iyi oluyor. Eşleriyle daha eşitlikçi ve daha 
demokratik ilişkiler kuruluyorlar. 

Ataerkil dünya görüşünde erkek kadına imkan 
sağlamaz, kadının gelişmesini istemez. Çün-
kü kendi iktidarı tehlikeye girer. Ama bu yetiş-
kin ilişkilerine hiyerarşik bir bakış açısıdır. Aslın-
da demokratik ilişkiler, hiyerarşik ilişkilerden çok 
daha tatmin edicidir. Bir erkeğin emir verece-
ği değil, dertleşebileceği, duygu ve düşünceleri-
ni paylaşabileceği bir karısı olması ona daha faz-
la psikolojik tatmin sağlar. Sürekli etrafa emir ve-
rerek mutlu olunamaz. “Erkekler kendi iktidarın-
dan vazgeçmek istemiyor” düşüncesi çok yay-
gındır; doğrudur da, ama aslında öyle olmaması 
gerekir.  Çünkü o iktidar fazla matah bir şey de-
ğil. İktidar insanı mutlu değil ancak güçlü hisset-
tirebilir. Eşitlikçi, demokratik, birbirini destekle-
yici ilişkiler hiyerarşik ilişkilerden daha mutluluk 
sağlayıcıdır. Bu, ana baba çocuk ilişkisinde de eş 
ilişkisinde de böyledir. Bunun erkekler tarafın-
dan anlaşılmasında yarar var. Çünkü bundan ka-
zanacakları çok şey var. O zaman erkekliklerini is-
pat etme ihtiyacını daha az hissedecekler. Yay-
gın yetişkin eğitiminde insan ilişkilerinin bu yön-
leriyle ilgili farkındalık yaratılabilirse, toplumu-
muzda kadın da erkek de bundan büyük yarar 
görecek.

Çözüm eğitimde
Kadınları evden çıkarıp, onların farkındalığını artırıcı, haklarını anlamalarını 
sağlayıcı, çocuk yetiştirmesinden beslenmeye kadar çeşitli konularda onları bil-
gilendirici eğitimlere ihtiyaç var. 

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı: Eşitlikçi, 
demokratik, birbirini destekleyici ilişkiler, 

hiyerarşik ilişkilerden daha iyidir ve herkes 
için çok daha mutluluk sağlayıcıdır.

1997’den itibaren sekiz yıllık zorunlu eğitime 

geçilmesiyle birlikte kız çocukların eğitiminde 

önemli kazanımlar elde edildi. 
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Türkiye’de sosyal politika alanlarındaki 
en önemli hedeflerden biri sosyal hayatın 
her alanındaki toplumsal cinsiyet eşitliği-
nin desteklenmesidir. Toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanabilmesi hedefine yö-
nelik bilimsel ve uygulamalı araştırmalar 
yapmak, politikalar önermek konusunda 
üniversitelere büyük bir sorumluluk dü-
şüyor. Bu sorumluluğun bilinciyle hare-
ket eden Koç Üniversitesi, 2010 yılının ba-
şında Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalış-
maları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni 
(KOÇ-KAM) kurdu. Bilimsel araştırmalar 
yapmak, eğitim programları oluşturmak, 
farkındalık artırıcı bilimsel etkinlikler or-
ganize etmek, bunu sağlamak için ulusal 
ve uluslararası kurumlarla iletişim kurmak 
amacıyla kurulan KOÇ-KAM, az zamanda 
çok yol aldı. 

KOÇ-KAM tarafından hazırlanan ilk kitap 
“Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmala-
rı: Eşitsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar”ın 
çıkması nedeniyle Yrd. Doç. Dr. Hülya Du-
rudoğan ve Prof. Dr. Bertil Emrah Oder ile 
bir araya geldik. Bu kitap aynı zamanda 
Koç Üniversitesi Yayınları’nın toplumsal 
cinsiyet konusundaki ilk eseri. Durudo-
ğan ve Oder ile kitabın hazırlık sürecinin 
yanı sıra KOÇ-KAM’ın kuruluşu ve gerçek-
leştirdiği çalışmalar hakkında konuştuk.  

Adım adım KOÇ-KAM
Binnaz Toprak, Bertil Emrah Oder ve Fuat 
Keyman’ın katıldığı, 2007’de düzenlenen, 
türban konusundaki panel sırasında te-
sadüfen Koç Üniversitesi’nin eski rektörü 
Attila Aşkar ile yan yana oturduğunu an-
latan Hülya Durudoğan, “Bir merkez kur-

sak ne güzel olur” dediği Attila Bey’in, 
“Siz önce bir konferans düzenleyin” sö-
zünün ardından harekete geçtiklerini an-
latıyor. Durudoğan aynı toplantıda Bertil 
Emrah Oder ile tanışmış, daha sonra De-
niz Yükseker ve Fatoş Gökşen onlara ka-
tılmış. Kısa sürede bir konferans komite-
si haline gelmişler ve düzenli aralıklarla 
toplanmışlar. Yaklaşık bir yıl süren çalış-
maların ardından da “Türkiye’de Toplum-
sal Cinsiyet Çalışmaları: Eşitsizlikler, Mü-
cadeleler, Kazanımlar” başlıklı konferans 
gerçekleştirilmiş. 

İlk konferans
Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetle-
ri Araştırma Merkezi’nde, 28-29 Kasım 
2008’de düzenlenen konferansa aka-
demisyenler, kadın konusunda çalışan 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
farkında mısınız?

Yrd. Doç. Dr. Hülya Durudoğan 
ve Prof. Dr. Bertil Emrah Oder 
ile KOÇ-KAM’ın kuruluşundan 
bugüne gerçekleştirilen çalışmaları 
konuştuk.  
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STK’lar ve halk büyük ilgi gösterdi. Konfe-
ransın açılış konuşmasını o dönemde BM 
Kadına Karşı Şiddet Raportörü Prof. Dr. Ya-
kın Ertürk yaptı. Ertürk’ün yanı sıra Kadın-
lara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenme-
si Komitesi’nin (CEDAW) eski başkanı Prof. 
Dr. Feride Acar’ın da konferansa katıldığını 
hatırlatan Oder, iki önemli Türk akademis-
yenin uluslararası düzeyde bu kadar üst 
konumlarda olmasının da dikkat çekici ol-
duğunu ifade ediyor. “Türkiye 1985 yılın-
dan beri CEDAW’a taraf. CEDAW uluslara-
rası hukukta kadın erkek eşitliği konusun-
da en önemli sözleşme. Bu sözleşmede 
cinsiyete dayalı ayrımcılık, pozitif ayrımcı-
lık, korumacı önlemler, kırsal alanda çalı-
şan kadınlar ve kamu yönetimine katılan 
kadın işçiler gibi farklı kategorilere özgü 
önlemlere değiniliyor” diyor. 

Türkiye kamuoyunda ve günlük yaşantı-
mızda sözleşmenin etkin olmadığına dik-
kat çeken Bertil Emrah Oder, hesap veri-
lebilirlik mekanizması yaratmayı amaçla-
yan sözleşmenin öne çıkarılması ve her 
beş yılda bir Türkiye tarafından sunulan 
raporların mutlaka tartışılması gerektiği-
ni vurguluyor. “Çok güzel bir ekiple çalışa-
rak ilk başta düşündüğümüzden daha ge-
niş, Türkiye’de kadın çalışmalarındaki aka-
demik birkimi yansıtan ve tamamen inter-
disipliner bir konferans organize etmeyi 
amaçladık” diyor. 

“Konferans çok canlı geçti. Katılımın yük-
sek olması böyle bir akademik etkinliğe 
büyük ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor-
du. Eleştirildiğimiz noktalar da oldu, ama 
genel olarak çok olumlu tepkiler aldık ve 
herkes etkinliklerimizin devamını diledi-
ğini ifade etti” diyen Hülya Durudoğan da 
konferansın ardından kitabı hazırlamaya 
koyulduklarını anlatıyor. 

İlk kitap
“Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmala-
rı: Eşitsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar” baş-

lıklı konferans, kitap da dahil olmak üze-
re yeni projelerin netleşmesini sağlamış. 
Konferans, çeşitli üniversitelerden ve sivil 
toplumdan 36 konuşmacıyı bir araya ge-
tirmiş. Merkezin salonlarından taşan yo-
ğun katılım, kadın hakları konusunda ya-
pılan hararetli tartışmaların kalıcı olma-
sı arzusunu doğurmuş. Öncelikle konfe-
ransta bildiri sunan araştırmacıların bilim-
sel makalelerinin yer aldığı bir kitap hazır-
lığına girişilmiş. Hülya Durudoğan, Fatoş 
Gökşen, Bertil Emrah Oder ve Deniz Yük-
seker tarafından derlenen kitapta, katılım-
cıların bazılarının makalelerinin yanı sıra 
konferansta olmayan birkaç farklı makale-
ye de yer veriliyor. 

Kitap, Türkiye’de akademik hayatın öncü-
leri arasında bulunan ve kadın çalışmaları 
alanına yaptığı katkılarla adından söz etti-
ren Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a adan-
mış. Derleyicilerin sunuş ve teşekkürle-
riyle başlayan kitabın Türkiye’de Kadın ve 
Eğitim konulu ilk makalesi Prof. Dr. Çiğ-
dem Kağıtçıbaşı tarafından kaleme alın-
mış. Kitabın ana başlıklarıysa şöyle: Kadın-
lar ve Erkekler: Kimlik ve Temsil; Kadın Ha-
reketleri; Kadınlar, Kamusal Alan ve Siya-
set; Hukukun Kadınlara Bakışı, Kadınların 
Hukuka Bakışı; Toplumsal Cinsiyet, Eğitim 
ve Emek. 

KOÇ-KAM’ın kuruluşu ve yapısı
Koç Ünivesitesi Rektörü Umran İnan’ın 
üniversiteye gelişi ve merkezin kurulması 
konusundaki desteğiyle birlikte KOÇ-
KAM’ın kuruluş çalışmaları da başlamış. 
Türkiye’de toplumsal cinsiyet konularında 
önemli araştırmalar yapan kamu kurum-
ları, sivil toplum kuruluşları ve belli baş-
lı devlet üniversitelerinde yer alan Kadın 
Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Mer-
kezleri bulunuyor. Fakat vakıf üniversite-
leri bu alanda şimdiye kadar fazla etkinlik 
gösteremedi. Bu nedenle KOÇ-KAM’ın ku-
rulması büyük bir önem taşıyor.  Merkezin 
yönetim organları Müdür, Yönetim Kurulu, 

Danışmanlar ve Danışma Kurulu’ndan olu-
şuyor. KOÇ-KAM Müdür ve Müdür Yardım-
cısı, sırasıyla Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı 
ve Yrd. Doç. Dr. Hülya Durudoğan. Yöne-
tim Kurulu’nun diğer üyeleriyse Prof. Dr. 
Sami Gülgöz, Prof. Dr. Zeynep Aycan, Prof. 
Dr. Dilek Barlas, Prof. Dr. Bertil Emrah Oder 
ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Altan Olcay. Danış-
manlar ise, toplumsal cinsiyet konusunda 
uluslararası düzeyde araştırma ve/veya ça-
lışmalar yapan tanınmış akademisyenler-
le sivil toplum kuruluşlarının üyelerinden 
oluşuyor. Koç Üniversitesi bünyesindeki 
üyeler ise, toplumsal cinsiyet konusunun 
disiplinler arası yapısını yansıtacak şekilde 
farklı bölümlerden geliyorlar.

KOÇ-KAM, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fa-
kültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi, Hukuk Fakültesi ve Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nden toplumsal cinsiyet alanında 
çalışmak isteyen öğretim üyelerinin çalış-
ma ve araştırmalarıyla lisans, yüksek lisans 
ve doktora öğrencilerinin faaliyetlerini bir 
araya getiren akademik bir yapıya sahip. 
Mühendislik Fakültesi ve Hemşirelik Yük-
sek Okulu’nda görevli olan ve toplumsal

KOÇ-KAM tarafından hazırlanan ilk kitap 

“Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: 

Eşitsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar” çıktı.
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cinsiyet konusuna akademik ilgi duyan öğretim 
elemanlarıyla yüksek lisans ve doktora öğrenci-
lerinin KOÇ-KAM çalışmalarına katılımı da des-
tekleniyor.

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Sertifika 
Programı
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Sertifika Progra-
mı, KOÇ-KAM’ın ilk girişimlerinden biri. Bu prog-
ram, öncelikli olarak disiplinler arası ve çok di-
siplinli bir yaklaşımla, toplumsal cinsiyet ve 
özellikle de kadın deneyimleriyle ilgili konulara, 
tartışmalara, ihtiyaçlara yönelik akademik an-
layış ve farkındalığın geliştirilmesi için kuruldu. 
Program kapsamında verilen yaklaşık 15 ders 
var. Programdan beş ders seçen ve 2.70 ortala-
ma tutturan öğrenciler mezun olurken sertifi-
ka almaya hak kazanıyorlar. “Sertifika programı-
nın disiplinler arası olmasına çok özen göster-
dik. Bu yüzden her alandan dersler veriyoruz” 
diyen Hülya Durudoğan, zengin bir ders yelpa-
zesinin varlığının öğrencileri geliştirdiğine inan-
dığını ifade ediyor. Program kapsamında erkek-
lik üzerine de bir ders olduğunu belirten Bertil 
Emrah Oder, bunun Türkiye’de çok nadir görü-
len bir durum olduğunu vurguluyor.

Düzenlenen çalıştaylar ve etkileri
KOÇ-KAM’ın gerçekleştirdiği etkinliklerden biri 
de 2010 yılı Mart ayında diğer üniversitelerde-
ki benzer merkezlerin temsilcilerinin davet edil-
diği çalıştay oldu. Merkez tarafından düzenle-
nen bu ilk çalıştay, diğer üniversitelerin temsil-
cilerine yalnız fikir ve deneyimlerini paylaşma 
imkânı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda üni-
versiteler arası iletişim ve işbirliğinin nasıl ge-
liştirileceğinin değerlendirilmesini de sağladı.
Merkez, ortak araştırmalarla uygulamaya yöne-
lik projeler gerçekleştirilmesi, deneyimlerin ve 
fikirlerin paylaşılması amacıyla Türkiye’deki ka-
dın çalışmaları merkezleri ve akademik prog-
ramlarına ilişkin bir envanter hazırlamaya gö-
nüllü oldu. Ayrıca, KOÇ-KAM ile Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nün yaptığı ortak bir çalışmayla Prof. 
Dr. Deniz Kandiyoti’nin davet edildiği “Küresel 
ve Yerel Arasında: Afganistan’daki Toplumsal 

Cinsiyet Politikaları” konulu bir konferans orga-
nize edildi. Prof. Kandiyoti yüksek lisans öğren-
cileriyle bir grup çalışması da yaptı. KOÇ-KAM 
tarafından düzenlenen diğer bir konferans ise 
Amerikan Büyükelçiliği’nin de katkılarıyla yapı-
lan, Prof. Philippa Strum’un (Woodrow Wilson 
Center Senior Scholar) “Kadınların Hakları İnsan 
Haklarıdır” başlıklı konferans oldu. 

KOÇ-KAM tarafından gerçekleştirilen ikinci ça-
lıştaya ise sadece kadınlara yönelik ve kadın ko-
nusunda çalışma yapan bazı sivil toplum kuru-
luşları davet edildi. Sekiz sivil toplum kurulu-
şu temsilcilsinin ve danışmanların katıldığı top-
lantının ana teması Türkiye’de kadın gündemini 
belirlemekti. Bu çalıştayın da son derece verimli 
geçtiğini belirten Hülya Durudoğan, KOÇ-KAM 
olarak üniversitelerin yanı sıra STK’larla da işbi-
riliği içinde kadın gündemini belirlemeye yöne-
lik çalışmalarının devam edeceğini ifade ediyor. 
Yapılan çalışmalar sırasında Türkiye’de feminist 
perspektifin olmadığı konusu üzerinde durul-
duğunu ve perspektifin yerleştirilmesi gerektiği 
hakkında hemfikir olduklarını da belirtiyor.  

VKV Araştırma Fonu 
KOÇ-KAM toplumsal cinsiyet ve kadın çalışma-
larındaki herhangi bir temel alanda gerçek-
leştirilecek araştırma projelerini destekleme-
yi hedefliyor. Merkezin “Toplumsal Cinsiyet ve 
Emek” okuma grubundan yüksek lisans ve dok-
tora öğrencileri de yararlanabiliyorlar. Akade-
mik bir zorunluluk olmadan gönüllü olarak top-
lanan grup, karşılaştırmalı tarih ve toplum 
lisansüstü öğrencileriyle uluslararası ilişkiler li-
sansüstü ve doktora öğrencilerini bir araya geti-
riyor. Bu grup, ayda iki defa toplanarak kadın ve 
iş hayatı, toplumsal cinsiyet ve gelişim ile işgü-
cü çalışmaları konularındaki seçilmiş akademik 
makaleleri tartışıyor. 

KOÇ KAM’ın kuruluşundan beri yaşanan en gü-
zel gelişmelerden biri de Vehbi Koç Vakfı (VKV) 
tarafından merkeze önemli bir fon sağlanması 
oldu. VKV Genel Müdürü Erdal Yıldırım, Merkez 
Yürütme Kurulu ile temasa geçerek KOÇ-KAM 
ile işbiriliği yapmak istediklerini ifade etti. 

Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, 
feminist bakış açılarının ve 
feminist kuramın hukuk da 
dahil olmak üzere bütün 
alanlarda yer alması gerekti-
ğine dikkat çekiyor.
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Düzenlenen toplantıların ardından hem 
akademik yönü olan hem de bu akade-
mik yanı toplumsal katkıya dönüştürebi-
lecek bir fon oluşturulmasına karar veril-
di. Merkez olarak VKV’nin böyle bir fon 
oluşturmasını büyük mutluluk ve mem-
nuniyetle karşıladıklarını ifade eden Oder 
ve Durudoğan, başvuru şartlarının hazır-
lanmasının ardından gelen projelerin de-
ğerlendirileceğini ifade ediyorlar. Henüz 
sayı kesinleşmemiş olmasına rağmen beş 
ya da altı projenin desteklenmesi plan-
lanıyor. Bu alanda çalışan akademisyen-
lerin yanı sıra kaynak bulmakta zorlanan 
doktora öğrencileri de programa başvu-
rabilecek. Böyle bir imkânın sadece Koç 
Üniversitesi’nde bulunduğuna dikkat çe-
ken Oder, fon kullanım koşullarının mer-
kezin amaçlarıyla örtüşecek şekilde tasar-
landığını ifade ediyor. 

Feminist perspektifin yerleştirilmesi
Koç Üniversitesi’nde de toplumsal cinsi-
yet ve kadın çalışmaları konusunda bir 
merkezin kurulmasının bütün alanların 
yanı sıra hukuk disiplinine de önemli öl-
çüde katkı sağlayacağını düşüdüğünü 
ifade eden Bertil Emrah Oder, son yıllar-
da Medeni Kanun ve Ceza Kanunu’nda 
yapılan değişikliklerin normatif düzey-
de ataerkil kalıpların büyük kısmını ele-
diğini belirtiyor. “Fakat yargısal kararlara 
baktığımızda bu ataerkil örüntülerin ha-
len daha içtihatta, şiddete ilişkin dava-
larda, boşanma davalarında, hatta Ana-

yasa Mahkemesi düzeyinde hak ve öz-
gürlük yorumunda etkili olabildiğini gö-
rüyoruz” diyor. Bu alanlarda da bir an 
önce toplumsal cinsiyete dayalı eşitsiz-
liklerin giderilmesi gerektiğini vurgulu-
yor.  

Toplumsal algı olarak feminizm sözcüğü-
nün kullanılmasının tedirginlik yarattığı-
nı belirten Durudoğan ve Oder, bu ko-
nudaki ön yargıların aşılmasının önemi-
ne dikkat çekiyorlar. Feminizmin marji-
nallikle özdeşleştirildiğini belirten Oder 
şunları söylüyor: “Hukuk fakültelerinin 
programlarında hem Amerika’da hem de 
Avrupa’da feminist kuram çoğunlukla bir 
ders olarak yer alır ya da sözgelimi mark-
sizm gibi feminizm de bir ideoloji olarak 
incelenir. Türkiye’de böyle bir yaklaşım 
eksikliği var ve bu hukuk alanında son 
derece belirgin. Ayrıca feminist hukuk ku-
ramı konusunda Türkiye’de çok sınırlı sa-
yıda yayın var.”

Kadın ve erkek olmanın insanlığı bölen 
en en temel ayrım olmasına rağmen bu-
nun en az konuşulduğunu ifade eden 
Hülya Durudoğan da şunları söylüyor: 
“Fransız devriminden sonra ve aydınlan-
macı düşüncede esas olarak insan fik-
ri ortaya çıkıyor. İnsan dediğimizde konu 
kapanıyor gibi görülüyor. Amerika’da da 
Afro-Amerikan diyoruz, zenci ya da neg-
ro demiyoruz problem yok diyorlar. Böy-
le söylemekle, hepimiz insanız demekle, 

erkeğin tanımı üzerinden kadının kendini 
kurmasıyla  olmuyor. Feminizm biyolojik 
değildir, kafadadır. Kadın ama erkek kafalı 
kadın çok, özellikle bazı toplumlarda. So-
nuçta çocukları da anneleri yetiştiriyor.”

“Biz cinsiyetçi tutumların tasfiyesine yö-
nelik akademik çalışmalar yapan bir mer-
keziz,  toplumdaki bir takım kalıpları üret-
me ya da bir grup kadının toplandığı bir 
platform değiliz” diyen Oder, dersleri be-
lirlerken de bu noktadan hareket ettik-
lerini ifade ediyor. Bu alanda daha önce 
üniversitelerde yüksek lisans düzeyinde 
çalışmalar olduğunu, sertifika programı-
nın ise sadece KOÇ-KAM tarafından uy-
gulandığını belirtiyor. Programın diğer 
merkezlere ve üniversitelere örnek olabi-
leceğini dile getiriyor. 

Feminist bakış açılarının ve feminist ku-
ramın hukuk da dahil olmak üzere bü-
tün alanlarda yer alması gerektiğine dik-
kat çeken Oder, ancak bu sayede ataer-
kil yaklaşımların eleneceğini ve farkında-
lık yaratılabileceğini vurguluyor. Hülya 
Durudoğan da her şeyin feminist bakış-
la ya da toplumsal cinsiyet ayrımcılığına 
karşı bir bakış açısıyla okunmasının müm-
kün olduğuna dikkat çekiyor. Her iki aka-
demisyen de KOÇ-KAM çatısı altında ger-
çekleştirilecek çalışmaların üniversiteye 
ve topluma pek çok katkı sağlayacağına 
inandıklarını da ifade ediyorlar. 

 Yrd. Doç. Dr. Hülya Durudoğan, Toplumsal 
Cinsiyet Çalışmaları Sertifika Programı’nın 

disiplinler arası olmasına çok özen 
gösterdiklerini söylüyor.
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Feminizm, eşcinsellik kuramı, politik felse-
fe ve etik konularındaki pek çok yayınıyla 
dünya çapında tanınan ve Uluslararası Ho-
mofobi Karşıtı Buluşma etkinlikleri için Ma-
yıs 2010’da Türkiye’ye gelen Prof. Dr. Ju-
dith Butler, “Queer Yoldaşlığı ve Savaş Kar-
şıtı Siyaset” temalı bir konuşma yaptı.  Qu-
eer, uzun zaman önce dolaşıma girmiş bir 
kavram olmasına rağmen Türkiye’de çok 
yaygın bir biçimde kullanılmıyor. Fakat eş-
cinsel örgütlenmeleri birleştiren ve öteki-
leştirmeye karşı tüm azınlıkları içine alarak 
yaygınlaşan Queer Hareketi, demokratik-
leşme talepleri arttıkça sesini daha çok du-
yuracağa benziyor.

Toplumun gözünde 
“insan” olmak
Hepimiz ilk başta içine doğduğumuz ve 
hiçbir şekilde denetleyemeyeceğimiz kül-
türel normlar ve iktidar tarafından oluştu-
rulur, bu normlar ve alan yoluyla belirleni-
riz. Toplumsal cinsiyeti belirleyen normlar 
bizi ya erkek ya da kadın olmaya zorlar. Bu 
normlarla işleyen iktidar, belli türde özneler 
yaratarak ve onların yeniden üretimine iliş-
kin koşulları düzenleyerek hareket eder. Bu 
bağlamda iktidara tabi olmak ve özneleşme 
arasında sıkı bir ilişki olduğu söylenebilir.

Toplumda özne olabilmek için her şeyden 
önce tanınmak yani tanınmayı sağlayan 
normlara uymak gerekir. Ne var ki, içinde 
bulunduğumuz ortamda, belirli bir algının 
dünyayı sahiden temsil ettiği kabul edilir. 
Bu yolla insan insan olmayandan, normal 
olan patolojik olandan, erkek kadından, he-

teroseksüel eşcinselden, insan hayatı “o ka-
dar insani olmayan” hayattan ayrılır. Oysaki 
hepimiz doğduğumuz anda başlayan ortak 
bağımlı varoluşumuz ve toplumsallığımızın 
sonucu olarak bir başkasının -fiziksel anla-
mının ötesinde her tür teması da kapsaya-
cak anlamda- “dokunuşu” karşısında “yara-
lanabilir” durumdayızdır. Gelgelelim, bu aslî 
yaralanabilirliğimizin tanınmadığı durumda  
toplumda yalnızca bazılarına insan gözüy-
le bakılır. Böylece kimi hayatların, kimi kim-
liklerin, kimi insanların hesaba katılmadığı, 
bunların “hakkında konuşulamaz” olduk-
ları, hâkim söylemde “gerçek” olarak kabul 
edilmediği bir noktaya ulaşırız. İşte feminist 
düşün dünyasının 21. yüzyıldaki en yetkin 

isimlerinden biri olan Judith Butler için, bu 
topyekûn konuşulmazlık alanları demokra-
tik bir toplumun inşası sürecinde sorun ya-
ratan önemli bir noktadır. Çünkü hakkında 
konuşulamaz olan şey, bir bakıma “gerçek” 
değildir ve “insan” tanımının dışındadır. 

İdeolojiler, dayattığı sabit fikirlerle çeşit-
li kimliklerin farklı biçimlerde dışlanmala-
rına, ötekileştirilmelerine ve hatta “yası tu-
tulmaya değmez” şeylere indirgenmeleri-
ne sebep olur. Butler’a göre radikal demok-
rasi anlayışıyla üstesinden gelinebilecek bu 
açmazda queer anahtar kavram olarak or-
taya çıkar. Hatta queer, homofobi karşıtı bir 
tavır olmanın da ötesine geçerek, çok geniş 

Judith Butler ve Queer Yoldaşlığı
Yrd. Doç. Dr. Hülya Durudoğan
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bir anlam kazanır ve dışlanan tüm kimlikle-
rin kesiştiği bir noktayı işaret eder.

Kimlikleştirmeyen İttifak
“Haklarından mahrum edilmiş tüm azınlık-
lar özgür olmadıkça, haklarından mahrum 
edilmiş hiçbir azınlık özgür değildir…” But-
ler, Homofobi Karşıtı Buluşma etkinliklerin-
deki konuşmasının girişinde öncelikle bu 
düşünceyi vurguluyor. Buradan yola çıka-
rak salt cinsel tercihler ve toplumsal cinsi-
yet düzlemini aşan geniş perspektifli que-
er tanımlamasının boyutlarına değiniyor. 
Butler’da Queer Hareketi belli politik amaç-
lar güden dinamik ve farklılaşmış bir olu-
şum olarak vücut buluyor. Uluslarötesi ola-
rak düşündüğümüzde homofobi, mizoji-
ni (kadın düşmanlığı) ve ırkçılıkla mücade-
le etmeyi de amaçlayan, her türlü ayrım-
cılık ve nefretle mücadele eden hareketin 
bir parçası oluyor. Queer, bir kimlik olma-
nın ötesine geçerek, bağlantılı olma duru-
muna dönüşüyor. Kimliğin imkânsızlığına 
vurgu yapıyor ve normların sürekli olarak 
saptırılması fikrini içeriyor. Her türlü kimli-
ğin yoldan çıkarılıp, saptırılması, ezber bo-
zacak şekilde “tuhaflaştırılması”na dayanı-

yor. Bu yolla her tür normatif kimliğin kuru-
cu olduğu kadar baskıcı ve dışlayıcı gücü-
nü de etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor. Şid-
detin yeniden üretilmesine karşı çıkmak ve 
değişim için “tuhaf,” ezber bozan, normun 
dışında olduğu için “anlaşılamayan” saptır-
malara başvuruyor. Queer, toplumsal cinsi-
yetleri ve cinsellikleri ne olursa olsun her-
kesi homofobiyle kavgaları uğruna bir ara-
ya getiriyor. Her türlü insanın bu amaç için 
bir araya gelmesi ve kimlikleştirmeyen bir 
ittifakı betimlemesi queer’in en güçlü ma-
nası olarak ortaya çıkıyor. 

Radikal demokrasi: 
‘İnsanlaşma’nın yolu
Toplumdaki özne, bilgi  iktidar normlarının 
içselleştirilmesiyle şekillenen bir model ola-
rak görülürse, sistem içinde “ben” diyen bi-
rinin, “ben” tanımına uymayan herkesi dışla-
dığı bir noktaya varırız. Butler’a göre, dünya-
mızın mevcut durumu hemen hemen böy-
ledir. Bu durum hümanizm söylemini şaka-
dan ibaret kılar, eşitlikçi demokrasi anlayışını 
imkânsızlığa sürükler ve insanileşmiş bir dün-
ya umudunu sonsuza dek askıya alır. İnsana 
dair mevcut normlar yüzünden ne yazık ki in-

sanlıktan çıktığımız için, “insanlaşma”nın etik 
ve siyasi aciliyeti kendini hissettirmektedir. 
Ona göre demokratik bir ülkede yaşamayı is-
temek, birlikte yaşamayı seçmediğimiz kişi-
lerle beraber ve bizim için tamamıyla tanına-
bilir olmayan insanlara karşı yükümlülüklere 
sahip olmayı, beden ve toplumsal cinsiyetle 
ilgili ön kabullerimizi sarsan kişilerin hakları-
na saygı duymayı kabul etmektir.

Demokrasiye uygun tek pozisyon bize ta-
mamıyla yabancı olan, tanımadığımız ya 
da “anlamadığımız” bir yabancıya karşı so-
rumlu olduğumuz durumdur. Cinsel azın-
lıkları da kapsayan radikal demokrasinin 
ne anlama geldiğini düşünerek; bizim dü-
şünce tarzımızı değiştirmek için mücade-
le eden, insan hayatı, insan cinselliği, arzu 
ve aşk alanını anlamamızı isteyenlere karşı 
sorumluluklarımızı kabul etmemiz gerekir. 
Aslında yaptığımız, rahatsızlığımız ve hu-
zursuzluğumuzla yaşamayı kabul etmektir. 
Tüm bunlar düşünüldüğünde insan doğa-
sı üzerine kafa yoran Butler’ın düşünceleri-
nin, kolektif olarak yaşanabilir bir dünyanın 
mümkünlüğüne duyulan (ütopik olmayan) 
bir özlem olduğu ortadadır.

Queer, günümüzde yaygın olarak eşcinsel 
anlamında kullanılıyor. Yurtdışındaki bir-
çok eşcinsel örgütlenme, kendisini “queer 
örgütlenme” olarak tanımlıyor.

Ünlü feminist kuramcı Judith Butler 

Feminist kuram, felsefe ve güncel siyaset alanlarında pek çok yayını bulunan Judith Butler, lisans ve li-
sansüstü eğitimini Yale Üniversitesi’nde tamamladı. Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’de profesör ola-
rak görev yapıyor. Queer kuramının öncü metinlerinden sayılan Cinsiyet Belası adlı eseri, feminist ku-
ramın temel yapıtları arasında yer alıyor. 2004’te Yale Üniversitesi’nin gey ve lezbiyen araştırmalar ala-
nında Brudner Ödülü’nü alan, 2007’de Amerikan Felsefe Derneği’ne üye seçilen Butler’ın Türkçedeki 
eserleri şunlar: İktidarın Psişik Yaşamı (Ayrıntı, 2005), Taklit ve Toplumsal Cinsiyete Karşı Durma 
(Agora, 2007).
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Kadın yöneticilerin karşılaştığı sorunlarla il-
gili çalışmalar yürüten Koç Üniversitesi Psi-
koloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zey-
nep Aycan cam tavan sendromuyla ilgili 
yaptığı araştırmaları, Kariyer Merkezi Direk-
törü Selcen Yavuz ve Kariyer Merkezi İş Ge-
liştirme Yöneticisi Özlem Ada Ülke de özel 
sektördeki deneyimlerini bizimle paylaştı. 

Daha çok kadın yöneticilerin karşılaş-
tığı bir problem olan cam tavan send-
romuyla ilgili çalışmalar yürütüyorsu-
nuz. Bu konudaki gözlemlerinizi bizim-
le paylaşır mısınız?
Zeynep Aycan: Cam tavan sendromu, ka-
dınların iş hayatında bir noktadan son-
ra yükselmesine izin vermeyen görünmez 
bir engel. Ben bu engeli çalışmalarımda üç 

boyutlu bir modelle kurguladım. Bunlar-
dan ilki erkeklerin kadın yöneticilere kar-
şı geliştirdiği ayrımcı bakış açısı, diğeri ka-
dın yöneticilerin kendi hemcinslerine karşı 
sahip oldukları önyargılı tutum ve son ola-
rak kadınların kendi kendilerine koydukları 
engeller. Bu engellerin hepsi birbiriyle ilişki 
içinde. Bugün literatürde aslında tek tartı-
şılan cam tavan değil. Bunun yanında glass 
cliff (cam uçurum) dediğimiz kadın yöne-
ticilerin şirketlerde çok riskli pozisyonlara 
getirilerek en ufak bir krizde bulundukları 
yeri kaybedebilecek olmaları ve düşüşleri-
nin kadın olmalarıyla açıklanmak istenmesi 
de gündemde. Glass escalator (cam asan-
sör) terimi de erkeklerin bilinmeyen sebep-
lerle bir şekilde yukarı pozisyonlara çıkma-
ları için kullanılıyor. Fortune 500 şirketleri-

ne bakıldığında kadınların kriz dönemleri-
ni erkeklerden daha iyi bir şekilde atlatabil-
diğini görüyoruz.

Kadınların kriz dönemlerinden daha ra-
hat çıkmalarının nedenleri neler olabi-
lir? 
ZA: Kriz finansal olduğu kadar insani bo-
yutu da olan bir durum. Kriz dönemlerin-
den kadınların daha rahat çıkmasının ne-
deni insan ilişkilerinde, dengeyi koruma-
da daha başarılı olmalarından kaynaklanı-
yor olabilir. 

Selcen Yavuz: Kadınların stresli pozisyon-
da düşmesi beklenirken kendini kanıtla-
ma arzusuyla daha çok özveride bulunma-
sı başarılı olmasına sebep olabilir.

Cam tavana 
takılan kadınlar!
Cam tavan sendromu iş dünyasında belli bir 
noktaya gelmiş ancak bunun daha ötesine 
geçemeyen yöneticilerin önündeki görünmez 
engelleri tanımlıyor. Uzmanlarla cam tavan 
sendromunu ve bu sendromu aşmak için neler 
yapılabileceğini konuştuk.
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ZA: Zaten kadınların kendilerini kanıtlama 
çabası aslında çok özveri gerektiriyor. Tepe-
de olmak bir sürü fedakarlık gerektiren, po-
litik olmayı isteyen bir süreç. Kadınların bun-
ları gerçekleştirebilmek için erkeksileştikleri-
ni çok sık görüyoruz. Birçok yönetici kadın as-
lında “memeli erkek” olarak nitelendirilebilir. 
Aslında sistem başka türlüsüne izin vermiyor. 
Burada kadınlara büyük sorumluluk düşüyor. 
Kadınlar yönetime kadın imzası atarak, şir-
ket içinde kadın gelişimi için gerekli altyapıyı 
kurarak çok daha sağlıklı ve verimli kurumlar 
geliştirebilirler. Örneğin yönetimdeki kadın-
lar altında çalışan kadınlara “ben buralara çok 
zor geldim, sen de aynı tür fedakarlıkları gös-
termek zorundasın” demek yerine onun işi-
ni kolaylaştırabilir ve kuruma aidiyetini daha 
fazla sağlamak için adımlar atabilir. Sistemin 
erkeksi değerlerle kurgulanması yüzünden 
birçok kadın iş hayatında yer almayı bile dü-
şünmüyor. Ailesine ve çocuklarına zaman ayı-
ramayacağı görüşü yerleştiği için gelen teklif-
leri reddediyor. Bir pozisyona kaç tane kadın 
talip oluyor ki kadın yönetici seçilsin? Kadın-
lar sistemde yer almak istemedikleri için baş-
tan yanaşmıyorlar. 

Özlem Ada Ülke: Son yıllarda kadına önem 
veren anlayış, şirketlerde giderek yerleşme-
ye başladı. Uluslararası şirketlerde üst düzey 
yöneticiler, kadın yöneticilerin yetiştirilmesi-
ne ve gerekli kariyer olanaklarının sağlanma-
sına önem veriyorlar. Yüksek potansiyeli olan 
kadın yöneticiler için kariyer planlaması ya-
pılıyor ve zamanla bu yöneticiler üst yönetici 
pozisyonlara getiriliyorlar. Kadın yöneticiler 
için kotalar da etkili oluyor. Eski çalıştığım şir-
kette bu uygulama sayesinde kadın yönetici-
ler üst düzey pozisyonlarda yer aldılar. Kadın 
yöneticiler yabancı ülkelerde çalışmayı tercih 
etmedikleri durumlarda kariyerlerinde yük-
selme olanakları sınırlanıyor. İş hayatında ol-
dukça başarılı olan bazı kadın üst düzey yö-

neticiler erkeksileşirken bazıları hâlâ iç görü-
lerine ve duygusal zekaya da yeterince önem 
veriyorlar.
 
ZA: Zaten içgüdüler, duygusal zeka, bilge-
lik her iki cins için de çok önemli faktörler. 
Economist’in bir araştırmasındaki sonuçlar 
orta ve üst düzey kadın yönetici sayısıyla şir-
ketin verimliliği ve kârlılığı arasında pozitif 
bir korelasyon olduğunu gösteriyor. Kadın-
lar Amerika’nın işgücünün yarısını aşmış du-
rumda ve sahip oldukları farklı özellikleriyle 
kurumsal hayatı olumlu etkiledikleri çok açık. 
Fakat seyahat etme, aileden gelen baskılar 
gibi faktörler kadınların şevkini kırıyor. Özel-
likle kadınların bilerek ya da bilmeyerek bir-
birlerine koyduğu engeller belki de aşılması 
en zor olanlar. Ailedeki kadın bireyler (anne, 
kayınvalide gibi) kadınların çalışarak aile ha-
yatını tehlikeye attığını düşünüyorlar. Ne ya-
zık ki çalışan kadın hırslı ve sorunlu kadın ola-
rak algılanıyor. İş hayatındaki başarılı kadınlar 
için de mutlaka bir sorunu olduğu için hırs-
lıdır diye düşünülebiliyor. Kadınlar daha çok 
rekabet etmeyi seçiyor. Kadınlarda saç ren-
ginden aile hayatına kadar her alanda bir re-
kabet söz konusu. 

Erkeklerin tek performansları iş hayatıy-
ken kadınların domestik alana yoğunlaş-
ması ve maskülen alana geçmemeleri ge-
rektiği gibi bir bakış açısı var. Bunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
ZA: Evet, ama bence çok iyi bir noktaya ge-
liyoruz. Artık erkekler de hayat dengesinden 
bahseder hale geldi. Kurumlarda yerleştiril-
mesi gereken hayat dengesi kültürü erkekler 
için de geçerli hale gelmeli. Örneğin çocuğu-
nun doğum gününde onunla birlikte olmak 
yerine çalışan bir baba, iş arkadaşları tarafın-
dan çalışmayı bırakması için uyarılmalı. Bu-
rada bahsettiğim babanın sadece çocuğuyla 
beraber olamadığı için vicdan azabı duyma-

Sistemin erkeksi değerlerle kur-
gulanması yüzünden birçok ka-
dın iş hayatında yer almayı bile 
düşünmüyor. 
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sı değil, aynı zamanda kurum çalışanla-
rı tarafından da normal olmayan bir şey 
yaptığı algısıyla kınanması. Yöneticiler 
hem kendilerinin hem diğer çalışanların 
evlilik yıldönümü, sağlık kontrolü gibi 
özel günlerinde çalışmalarını tolere et-
meyen bir kültüre sahip olmalı ki hayat 
kalitesi yüksek iş ortamları yaratılsın. Ar-
tık bu tip ihtiyaçlar sadece kadınlar için 
olmaktan çıktı ve erkekler de hayat den-
gesine önem vermeye başladı. Gelecek-
te erkeklere de babaları tarafından “çok 
seyahat ediyorsun, çocuğun seni çok öz-
ledi” uyarısının yapılacağı günler bekli-
yor bizi. Bu her şeyden önce sağlıklı bir 
toplum için gerekli. Zaten yapılan çalış-
maların hepsi dinlenmenin çalışmaların 
verimliliği gözle görülür biçimde artırdı-
ğı yönünde. 

Türkiye’de uzun süre iş yaşamından 
ayrı kalıp sonra işe dönüldüğünde bu 
olumsuz karşılanabiliyor.
ZA: Tabii bu sistemin suçu. Amerika’da 
ve Avrupa’da kariyerinizde daha önce 
ara verip vermediğinizi sorarlar. Eğer ço-
cuk doğurup işe dönmüşseniz bu sizi 
daha da avantajlı bir duruma sokar, 
daha büyük bir istekle işe geldiğinizi dü-
şünürler. Türkiye kalifiye genç nüfusu 
çok fazla olan bir ülke olduğundan de-
vamlı bir sirkülasyon var ve verilen uzun 
aralar daha sonra dezavantaj yaratabili-
yor. Örneğin Hollanda’da çocuk doğur-
duktan sonra işe dönmek kadınlar için 
ailesini ihmal etmekle eş anlamlı düşü-
nülüyor. İsviçre’de de düzen neredey-
se kadınların çalışmaması üzerine kurul-
muş. Ancak Hollanda’da sağlıklı aileler 

Glass cliff (cam uçurum) 
dediğimiz kadın yöneticilerin 
şirketlerde çok riskli 
pozisyonlara getirilerek en 
ufak bir krizde bulundukları 
yeri kaybedebilecek olmaları 
ve düşüşlerinin kadın 
olmalarıyla açıklanmak 
istenmesi de gündemde. 

Selcen YavuzZeynep Aycan

Özlem Ada Ülke
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yetiştirmek adına erkeklerin de çocuktan 
sonra ailesine daha fazla zaman ayırması 
bekleniyor. Sosyal devlet oldukları için de 
insanların geçim derdi olmuyor ve bu sis-
tem devam ediyor. 

SY: İngiltere’de “Women Like Us” (www.
womenlikeus.org.uk) adlı bir sivil toplum 
kuruluşu var. Bu kuruluş kariyerine ara 
vermiş kadınların iş yaşamına geri dön-
mesini kolaylaştırmak ve özellikle kadın-
ların şirketlerde yarı zamanlı çalışmasını 
sağlamak için çaba harcıyor. Bunların ara-
sında uzun yıllar iş tecrübesi olan, üst dü-
zey yöneticilik yapmış kadınlar da var. Ku-
ruluş, tecrübeli ve donanımlı kadınların az 
zamanda çok iş başarabildiklerini, yani bir 
anlamda beş günün işini üç günde yapa-
bildiklerini  vurguluyor. Dolayısıyla, hem 
kadınlar memnun oluyor hem de işveren 
bu yarı zamanlı çalışma sisteminden iste-
diği hizmeti alıyor. Maaşlı izin sistemi de 
yurtdışında çok daha iyi işliyor ama bura-
da maaşlı izin gibi bir kavram yok, ücretsiz 
izin ise işi bırakmak olarak algılanıyor. 

ZA: Çalışanların verimliliği için uygun ça-
lışma saatleri, sıkıştırılmış çalışma haftaları 
gibi sistemler var. Çalışanlara bir gün izin 
veriliyor ve bunun karşılığında diğer gün-
ler daha çok çalışması bekleniyor. Yaptı-

ğımız karşılaştırmalı araştırmalar bundan 
en çok faydalanan ülkelerden birisinin de 
Türkiye olduğunu gösteriyor.

ÖAÜ: Eski çalıştığım şirkette “esnek çalış-
ma saatleri” politikası mevcuttu. Fakat ça-
lışanlar tarafından bu pek uygulanmıyor-
du. Bazı çalışanlar erken çıkarlarsa müdür-
lerinin onlar hakkında yanlış düşünece-
ğinden endişeleniyorlardı. Bu yüzden on-
lar için avantajlı olabilecek bu uygulamayı 
tercih etmiyorlardı. Bunun hem Türk kül-
türü hem de şirket kültürüyle ilgili bir du-
rum olduğunu düşünüyorum. 

ZA: İş hayatında yükselmek her zaman 
kadınların işine gelen bir durum olmuyor. 
Yükselen bir erkeğe bakış açısıyla yük-
selen bir kadına bakış açısı çok farklı. Ka-
dın başarı korkusu yaşayabiliyor, yükselir-
se ailesi, arkadaşları, eşi tarafından sevil-
memekten, itici olmaktan korkuyor. Hırs-
lı görüntü kadın için çok tehlikeli görülü-
yor. “Kim bilir bu noktaya gelmek için ne-
leri feda etmiştir?” sorusunu akla getiriyor. 
Evlilik ilişkilerinde de erkekten daha yük-
sek pozisyonda olan kadın, erkek için öz-
güvenine yönelik bir tehdit olarak algıla-
nabiliyor. Toplum olarak yükselen erkeğe 
hayranlık duyarken yükselen kadında so-
run bulmaya çalışmaya eğimliyiz. Bunun 

dışında soru işaretleri de mevcut, yükse-

len kadına “kadınsılığını kullanmış ola-

bilir” önyargısıyla yaklaşılabiliyor. Bu tip 

damgalar yüzünden de kadınlar huzurum 

bozulmasın diye iş hayatındaki amaçları-

nı feda etmeyi seçiyorlar. Çünkü çevrele-

rindeki insanların mutluluğu onların mut-

lu olmasıyla çok doğrudan ilişkili. Yaptı-

ğım modellemelerde de hep karşıma aynı 

şey çıkıyor. 

Kadınlarda iş ve aile hayatını etkileyen 

20’ye yakın faktör varken erkeklerde sa-

dece iki faktörle karşılaşıyoruz. Kadın hem 

çok çalışıyor, hem de etrafındaki baskı se-

bebiyle kendini kanıtlama yarışına giriyor. 

Mükemmel anne olmak istiyor, yetmiyor 

hafta sonları arkadaşları için yemek dü-

zenliyor ve kendini etrafa ispat etme tela-

şına giriyor. O yüzden kadınların bazı nok-

talarda daha rahat olmaları, vicdanen ken-

dilerini daha özgür hissetmeleri gerekiyor. 

Kaldı ki zaten erkekleri yetiştiren de ka-

dınlar olduğu için daha sağlıklı toplumlar 

için konu yine kadınlarda düğümleniyor. 

Mağdur olanı suçlamak istemiyorum ama 

bilimsel verilere kendi yorumumu kattı-

ğımda da kadınlar olarak kendimize ve 

hemcinslerimize karşı bakış açılarımızı de-

ğiştirmemiz gerektiğini görüyorum. 

Kadınlarda iş ve aile hayatını etkileyen 20’ye yakın faktör var-
ken erkeklerde sadece iki faktörle karşılaşıyoruz.{ }

Röportaj: İpek Okucu - Hukuk Fakültesi Öğrencisi
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Türkiye’de emek piyasasının en göze çarpan özel-
likleri arasında kadınların işgücüne katılımının, ge-
rek OECD gerekse Avrupa ve Orta Asya ülkeleri-
ne kıyasla en düşük oranlardan biri olması yer alı-
yor. Gerçekten de Dünya Bankası verilerine göre 
2008’de 186 ülke içinde kadınların işgücüne katıl-
ma oranı Türkiye’den düşük olan sadece 11 ülke 
var: Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Libya, Umman, Pa-
kistan, Suudi Arabistan, Solomon Adaları, Suri-
ye ve Yemen. Bunun yanı sıra Türkiye, yine Dün-
ya Bankası verilerine göre, 2008’de 1980 yılına kı-
yasla kadınların işgücüne katılma oranının azal-
dığı 23 ülkeden biri olarak da kayıtlara geçiyor. 
Bu dönemde kadınların işgücüne katılma oranı 
Türkiye’de %32’den %25’e düşüyor. Oysa aynı dö-

nemde kadınların işgücüne katılımının dünya or-
talaması %50’den %52’ye doğru hafif de olsa bir 
artış gösteriyor.

Bir ülkenin gelir düzeyiyle çalışan sayısı arasın-
da birebir bir ilişki olduğu göz önüne alındığın-
da ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma için ka-
dın istihdamının artırılması gerektiği çok açık. Ka-
dın istihdamının artması için Türkiye’de kadınla-
rın işgücüne katılımının neden çok düşük olduğu-
nu ve neden düşmeye devam ettiğini ortaya çıkar-
mak önemli. 2007–2013 dönemini kapsayan Doku-
zuncu Kalkınma Planı’nda belirtilen makro ekono-
mik hedeflere nüfusun sadece yarısının katılımıy-
la ulaşmanın mümkün olamayacağı ve Türkiye’nin 

Türkiye’nin 186 ülke içinde 
kadınların işgücüne katılım 
oranı en düşük 12 ülke arasında 
yer aldığını biliyor muydunuz? 

Kadın istihdamında sınıfta kaldık
Dr. Sumru Öz
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hedeflerine ulaşabilmesi için kadınla-
rın yetenek ve becerilerine de ihtiyacı ol-
duğu gerçeğinden hareketle oluşturulan 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem 
Planı kapsamında bu sorulara da cevap 
aranıyor (1). Bu çerçevede Devlet Planla-
ma Teşkilatı (DPT) ile Dünya Bankası (DB) 
arasında geliştirilen işbirliği sonucunda 
hazırlanan “Türkiye’de Kadınların İşgücü-
ne Katılımı” başlıklı raporda, kadınların iş-
gücüne katılımının giderek daha da düş-
mesinin iki temel nedeni kentleşme ve 
beraberinde gelen tarımsal faaliyetlerden 
uzaklaşma olarak belirtiliyor. Gerçekten 
de 1980–2008 arasında Türkiye’de kent-
leşmenin dünya ortalamasının üzerinde 
seyretmesiyle kentlerde yaşayan nüfusun 
payı %44’ten %69’a çıktı. Hızlı kentleşme-
ye bağlı olarak tarımda çalışan nüfus da 
hızla azalarak 1990’da %47 iken 2008’de 
%26’ya düştü.

Köyden kente göç ve istihdam
“Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı” 
raporu, tarımdan çözülen kadın işgücü-
nün kentlere taşındıktan sonra işgücün-
den çekilmesinin kadınların işgücüne ka-
tılımındaki düşüşte önemli bir faktör ol-
duğunu belirtiyor. Ayrıca genel kanının 
aksine kentlerde göçmen kadınların işgü-
cünde olma olasılığı göçmen olmayan-
lara göre daha fazla (2). Ancak, bunu tek 
başına tarımla uğraşan hane halkların-

da kadınların daha yüksek bir oranda iş-
gücüne dahil olurken, kentlere göçün ar-
dından bu oranın düşmesiyle açıklamak 
mümkün değil. Çünkü göç eden kadın-
lar, etmeyenlere göre daha yüksek oran-
da lise ve üstü eğitim düzeyine sahip-
ler. Bir başka deyişle göç eden kadınların 
en azından bir bölümünün eğitim ama-
cıyla göç ettiğini ve bir bölümünün geri 
dönmediğini göz önünde bulundurmak 

gerek. Hızlı kentleşmeye bağlı olarak ta-
rımda çalışan kadın nüfusun azalması, 
Türkiye’de kadınların işgücüne katılımının 
neden giderek düştüğünü ancak bir ölçü-
de açıklıyor. Kırsal bölgelerden göç eden 
kadınların büyük ölçüde lise altı eğitim-
li olduğu hatta okur-yazar bile olmadığı 
bekleneceği için, hızlı kentleşme yalnızca 
bu grupların işgücüne katılımındaki azal-
mayı açıklayabilir.

Oysa Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve-
rileri 1989–2003 arasında her eğitim dü-
zeyi için kadınların işgücüne katılımının 

düştüğünü gösteriyor. Gerçekten de ka-
dınların işgücüne katılımı yükseköğre-
nim görenlerde 1989’da %81’den 2003’te 
%70’e, lise ve dengi okul mezunlarında 
ise %47’den %31’e düşüyor. Bu da ekono-
mik büyüme açısından Türkiye’nin kayıp 
on yılında eğitimli nüfusuna iş yaratama-
dığının bir göstergesi olabilir. Eğitimli ka-
dınların işgücünün dışında kalması, sana-
yi ve hizmet sektörlerinin ihtiyaçlarına ce-
vap verecek bilgi ve beceri kazandırıla-
mayan orta ve yüksek öğretim mezunla-
rının iş bulma umudunu kaybederek iş-
gücünden kopması da açıklanabilir.  

Yine TÜİK’ten alınan verilere göre 2004 
yılından bu yana en azından sayıları git-
tikçe artan lise ve üstü eğitime sahip ka-
dınların işgücüne katılımının artma-
ya başlaması, genel düşme eğiliminin 
sona ermekte olduğuna işaret ediyor. Bu 
umut verici bir gelişme olmakla beraber, 
Türkiye’de kadın istihdamını artırmak için 
kadınların işgücüne katılımının neden 
son derece düşük olduğunu ortaya çıkar-
mak gerek. Türkiye’de kadınların işgücü-
ne katılımında eğilimler yanında belirle-
yici faktörleri de ortaya koyan DPT-DB ra-
poru, bu konuda ipuçları veriyor. 

Ancak, öncelikle Türkiye emek piyasası ile 
ilgili iki önemli bulguyu belirtmek gerek. 
İlki, eğitim düzeyi arttıkça işgücüne katıl-

Kentlerde yaşayan eğitim düzeyi düşük kadınların sosyal, kültürel ve 
ekonomik engeller nedeniyle işgücü dışında olması Türkiye’de kadın-
ların işgücüne katılımının çok düşük olmasının başlıca nedeni...

2008’de Türkiye’de 
kadınların işgücüne 
katılma oranı. 
1980’de bu oran 
%32 idi.

%25
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ma oranlarının artmasıdır. TÜİK verileri bu 
artışın kadınlarda çok daha belirgin oldu-
ğunu gösteriyor. Türkiye emek piyasasıy-
la ilgili ikinci bulgu ise DPT-DB raporunun 
ortaya çıkardığı gibi Türkiye’deki kadınla-
rın çoğunun çalışmak istemesi ancak ça-
lışmalarını engelleyen sosyal ve kültürel 
engellerle olduğu kadar ekonomik zor-
luklarla da karşı karşıya kalmasıdır. Rapor-
da sosyal ve kültürel engeller olarak GfK 
Raporu’ndan derlenen ailenin izin ver-
memesi, güvenlik, (kendine) güvensiz-
lik, “Başkaları ne der” endişesi ve bakım 
sorumluluğu sıralanıyor. Bunlar arasında 
güvenlik ve (kendine) güvensizlik dışında 
kalanların muhafazakârlıkla ilişkili olduğu 
söylenebilir.

Bir engel: Dini muhafazakarlık 
Kadınların işgücüne katılma oranı 
Türkiye’den düşük olan on bir ülkeden 
nüfusu 500 bin civarındaki Solomon Ada-
ları bir yana bırakılırsa tamamının Müs-

lüman nüfusun ağırlıklı olduğu ülkeler-
den oluşması da dini muhafazakârlığın 
kadın emeğinden yararlanmanın önünde 
önemli bir engel oluşturduğu savını güç-
lendiriyor. Ancak DPT-DB raporu için ya-
pılan nitel analizde kadın katılımcıların in-
sanların çalışan kadınlara bakışının 15 yıl 
öncesine göre bugün daha hoşgörülü ol-
duğunu ifade etmeleri kadın istihdamı 
sorunu için umut verici bir gelişmeye işa-
ret ediyor.  

Sosyal ve kültürel engeller gibi ekonomik 
zorluklar da daha çok üniversite altı eği-
tim düzeyindeki kadınları etkiliyor. Ça-
lışmaları durumunda çocuk bakımı için 
ödemeleri gereken ücreti bile karşıla-
makta zorlanacakları düşük ücretli, çalış-
ma saatleri uzun ve çoğu kayıt dışı işlere 
mahkum olan üniversite eğitimi alama-
mış kentli kadınlar, ekonomik olmama-
sı nedeniyle emek piyasasından uzak du-
ruyorlar. 

Sonuçta, Türkiye’de kadınların işgücüne 
katılımının çok düşük olması, büyük ölçü-
de kentlerde yaşayan eğitim düzeyi dü-
şük kadınların sosyal, kültürel ve ekono-
mik engeller nedeniyle işgücü dışında ol-
masından kaynaklanıyor. Eğitim düzeyini 
yükseltmek kadar sosyal ve kültürel en-
gelleri de kısa-orta vadede ortadan kal-

dırmak zor olmakla beraber ekonomik 
engellerin hızla aşılmasını sağlayacak çö-
züm önerileri mevcut. Kadınların işgücü-
ne katılımını artıracak öneriler arasında, 
yine DPT-Dünya Bankası işbirliği çerçeve-
sinde Dünya Bankası tarafından hazırla-
nan “Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Ço-
ğaltılması” adlı rapordaki iyi uygulama 
örnekleri arasında yer alan Mahalle Yuva-
ları/Oyun Odaları modeli öne çıkıyor (3).

Bir çözüm: Mahalle Yuvaları/Oyun 
Odaları
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tara-
fından çocuk bakım ve eğitim hizmetle-
ri için geliştirilen, mahalleden destek alan 
ve kadınlar tarafından yönetilen, alterna-
tif eğitim programlarının uygulandığı bir 
model olan Mahalle Yuvaları/Oyun Oda-
ları uygulaması, hem çocukların bakım ve 
eğitim ihtiyacına ve hem de dar gelirli ka-
dınların istihdama kazandırılmasına yar-
dımcı oluyor. Kadınların ekonomik yaşa-
ma katılarak kendi aileleri ile çevrelerinin 
yaşam koşullarını iyileştirme ve kamu-
sal alanda var olma ihtiyacı açısından çok 
önemli ve yenilikçi olan bu model kapsa-
mında 12 ilde, her yıl 2 binden fazla ka-
dın ve çocuğun yararlandığı 23 Kadın ve 
Çocuk Merkezi açılmış bulunuyor (4). An-
cak oldukça düşük olan bu sayının, vak-
fın hedefi olan “Her Mahalleye Bir Yuva” 

1989’da %47 olan lise 
ve dengi okul mezunu 
kadınların işgücüne 
katılım oranı 2003’te 
%31’e düştü. 

%31
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yaygınlığına erişebilmesi için kamu kuru-
luşları (SHÇEK) ve yerel yönetimlerin var 
olan desteklerini ve aktardıkları kaynağı 
büyük ölçüde artırmaları gerekiyor (5). 

Ayrıca tıpkı çok başarılı sonuçlar doğuran 
eğitim alanındaki önceki projelerde oldu-
ğu gibi sosyal sorumluluk projesi arayan 
kurumların sivil toplum ve kamu kuruluş-
ları arasındaki işbirliğine katılması, Ma-
halle Yuvaları/Oyun Odaları uygulaması-
nın yaygınlaşmasına olduğu kadar bilinir-
liğinin artmasına da katıda bulunabilir. Bu 
uygulamanın yaygınlaştırılması yalnızca 
eğitime daha erken başlamaları sayesin-
de çocukların gelişimi için yararlı olmakla 
kalmaz, yuvalarda çalışan kadınların istih-
dama katılmasını sağladığı gibi anneleri-
nin işgücüne katılma şanslarını da artırır. 
Çünkü DPT-DB raporunda belirtildiği gibi 
anne olan kadınların işgücü dışına çıkma-
larında karşılanabilir maliyette çocuk ba-
kım kolaylığının olmaması büyük bir et-
men ve Türkiye’deki kadınların iş bulma-
larına yardımcı olmak sosyal ve ekonomik 
anlamda iyi bir yatırım. 

Mahalle Yuvaları/Oyun Odaları uygula-
masının yararları çocuk gelişimi ve anne-
lerinin işgücüne kazandırılması ile de sı-

nırlı değil. Çünkü Türkiye’de çocuk ba-
kımını üstlenen yalnızca anneler değil. 
Özellikle kırsal bölgelerde, evdeki yaşça 
büyük kızların, kardeşlerinin bakımı ile il-
gilenmek zorunda bırakılarak eğitimden 
koparıldıkları biliniyor. “Gelecek Nesiller 
İçin Fırsatların Çoğaltılması” raporunda 
da belirtildiği gibi eşitsizliğin sonraki ne-
sillere aktarılmasını önlemenin yolu, en 
dezavantajlı grubun desteklenmesinden 
geçiyor. Rapora göre bu grup Doğu’nun 
kırsal bölgelerinde doğmuş ilkokul altı 
eğitim düzeyindeki annelere sahip kızlar-
dan oluşuyor. 

Sonuç olarak, Mahalle Yuvaları/Oyun 
Odaları uygulamasının, Türkiye’nin iki 
önemli sorununun, yani kadın istihdamın 
çok düşük, fırsat eşitsizliğinin ise çok yük-
sek olmasının her ikisine de yönelik bir 
çözüm getirdiği söylenebilir. Çünkü her 
mahallede en az bir çocuk yuvası, kent-
lerde kadın istihdamını artırmakla kal-
maz, köyleri de kapsayacak şekilde yay-
gınlaştırılması durumunda en dezavan-
tajlı grup olan Doğu’nun kırsal bölgele-
rinde doğmuş ilkokul altı eğitim düzeyin-
deki annelere sahip kızların okula devam 
etme şansını artırır. Böylece nesillerdir sü-
regelen kısır döngünün kırılmasına yar-
dımcı olabilir. Ayrıca dezavantajlı kızların 
eğitim alanı başta olmak üzere kendi ka-
pasitelerini tam olarak kullanacak şekil-
de desteklenmesi sayesinde bu kızların 
kendi çocuklarının içinde büyüyecekle-
ri sosyo-ekonomik ortam da iyileştirilmiş 
olur. Bir başka deyişle gelecek nesiller için 
fırsatlar çoğaltılmış olur. 

Bir model olarak Mahalle Yuvaları/Oyun Odaları uygulaması, hem ço-
cukların bakım ve eğitim ihtiyacına hem de dar gelirli kadınların istih-
dama kazandırılmasına yardımcı oluyor.
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Cinsiyetin ekonomik kararları ve bireylerin eko-
nomik durumlarını etkileyen önemli bir fak-
tör olduğu bilinen bir gerçektir. İşyerlerine ba-
kıldığında, üst düzey pozisyonlarda kadın ve 
erkek dağılımının eşit olmadığı görülmekte; 
buna benzer şekilde, eğitim hayatı içinde bel-
li tip akademik programları (örneğin fen bilim-
leri) kadınların erkeklerden daha az seçtiği göz-
lenmektedir. Lider pozisyonlarında da kadınlar 
daha az yer almaktadırlar: Örneğin öğretmenli-
ğin kadınların oldukça fazla yer aldığı bir meslek 
olmasına rağmen Türkiye’de okul müdürlerinin  
%5’ten azı kadındır. Ayrıca, çalışma ekonomi-
si uzmanları, erkeklerin aynı işlerde kadınlardan 
daha fazla kazandıkları önemli bir cinsiyet-maaş 
farkını belgelemişlerdir.

Son yıllarda, cinsiyet farklılıklarının ortaya çıktığı 
ekonomik ortamların belirlenmesi, bu farkılıkla-

rın neden kaynaklandığının, farklılıkların azaltıl-
masında ne tür politikaların etkili olabileceğinin 
deneyler kullanılarak araştırılması ekonomi lite-
ratüründe önemli bir çalışma alanı haline gel-
miştir. Bu araştırmaların bir bölümü, kadınların 
üst düzey pozisyonlarda daha az bulunmasının 
bir açıklaması olarak rekabet ve liderlik konu-
larında erkeklerle kadınların farklı tutumlarına 
dikkat çekmektedir. Performansın başkalarıyla 
karşılaştırılarak ölçüldüğü ve başarıya ulaşmak 
için diğerlerinden daha iyi olmayı gerektiren üst 
seviye pozisyonlar kariyer gelişimi boyunca re-
kabet ortamında bulunmayı gerektirmektedir. 
Yine liderlik pozisyonlarında, başkalarını da et-
kileyen, riskli kararların sıklıkla verilmesi gerek-
mektedir. Kadınlar eğer rekabetçilikten ve lider-
lik sorumluluğundan hoşlanmıyorlarsa, bu ter-
cih farklılıkları çalışma piyasalarında gözlemle-
nen cinsiyet farklarının bir nedeni olabilir.

Kadınlar ve rekabet
Çalışma piyasalarında gözlemlenen cinsiyet farklılıklarının 
nedenleri ve elde edilen ilginç bulgular...

Yrd. Doç. Dr. Seda Ertaç

Generated by PDFKit.NET Evaluation

Click here to unlock PDFKit.NET

http://www.tallcomponents.com/?id=activate&component=PDFKit.NET&edition=&version=2.0.45.0&server=ST21B&windowsdomain=ST21B&entry=PDFPublisher.exe&calling=PDFPublisher.exe&company=Mediaparts+Interactive+S.A.&product=FlippingBook+PDF+Publisher&callingCompany=Mediaparts+Interactive+S.A.&callingProduct=FlippingBook+PDF+Publisher&url=&context=Server&proofs=1&gen0=ClientApplication&att0=Mediaparts+Interactive+S.A.%2fFlippingBook+PDF+Publisher&key0=Ucw9GdXmCKDZH0VpulPH6%2b%2b%2b&ok=yes


25

Kadın ve erkeklerin liderliğe karşı tutumla-
rını anlayabilmek için, üniversite öğrenci-
leri üzerinde yaptığımız deneylerden biraz 
bahsetmek istiyorum. Cinsiyet ve ekonomik 
kararlar konusunda Türkiye’de yapılan ilk 
ekonomi deneyi olan çalışmamızda, risk al-
tında başkaları adına karar vermeye kimle-
rin gönüllü olduğunu, başkaları adına veri-
len kararların kadın ve erkekler arasında na-
sıl değiştiğini inceledik. Deneyde öğrenci-
lerden belli bir miktar parayı riskli ve risk-
siz seçenekler arasında paylaştırmaları is-
teniyordu. Gruptaki herkesin ne kadar para 
kazanacağı gruptaki tek bir kişinin kararı-
na göre belirlenecekti. Örneğin, grup ka-
rarını veren kişi paranın hepsini riskli seçe-
neğe yatırırsa ve kötü sonuç gerçekleşirse, 
gruptaki herkesin parası sıfıra düşecekti. Bu 
risk ortamında erkeklerin %86’sı grup kara-
rını veren kişi olmak isterken, kadınların sa-
dece %55’i bu kararı vermek istedi. Liderlik 
de başkalarını ciddi şekilde etkileyebilecek 
riskli kararlar vermeyi içerdiğinden, deneyi-
mizde gözlemlenen fark kadınların liderlik 
pozisyonlarında neden az bulunduğuna bir 
açıklama getirebilir. 

Bulduğumuz lider olmaya gönüllülük farkı, 
cinsiyet alanında çalıştığım başka bir konu 
olan ve son yıllarda birçok önemli ekono-
mik araştırmanın yapıldığı kadın-erkek re-
kabetçilik farkını andırmakta. Rekabetçi-
lik konusunda yapılan çalışmalarda da, ka-
dınların genel olarak rekabete erkeklerden 
daha az açık oldukları görülüyor. Kadınla-
rın erkeklere oranla çok daha az bir bölü-
mü turnuva tipi, başkalarını geçmeye daya-
nan ödeme sistemleri altında çalışmayı ter-
cih etmekteler. Bu farklılıkların bazı eko-
nomik verimsizliklere sebep olabileceği de 

akılda tutulmalıdır, çünkü toplum açısın-
dan daha önemli işlerde daha yüksek per-
formans gösterebilecek bazı yetenekli ka-
dınlar rekabete ve liderliğe karşı negatif tu-
tumları dolayısıyla bu kariyerleri seçmeye-
bilirler. Bu açıdan bakıldığında, cinsiyetler 
arası farkın kapanması toplumsal verimlilik 
açısından hem eğitim hem de iş alanlarında 
önem kazanmaktadır. 

Bu noktada, hangi faktörlerin cinsiyet fark-
larını etkilediği ve nasıl politikalarla farkla-
rın azalabileceği önemli sorular olarak or-
taya çıkmaktadır. Örneğin, bir soru, cin-
siyetler arası farklılıkların doğal faktörler-
den (doğuştan gelen, biyolojik faktörler-
den) mi yoksa yetiştirmeden (sosyal ya da 
çevresel faktörlerden) mi kaynaklandığı-
dır. Hindistan’da anaerkil ve ataerkil kabi-
leler üzerinde yaptığımız saha deneylerin-
de, anaerkil toplumlarda hiçbir yaş grubun-
da kızlar ve erkekler arasında önemli fark-
lar olmasa da, ataerkil toplumlarda yaşları 
ergenliğe yaklaştıkça erkeklerin daha reka-
betçi oldukları, kızların ise daha az rekabet-
çi davranışlar sergilediği gözlenmiştir. Bu 
bulgular ışığında, kadınların daha az reka-
betçi olmasının genel-geçer bir olgu olma-
dığını, cinsiyet-davranış farklılıklarının top-
lumsal yapıyla önemli şekilde ilişkili oldu-

ğunu anlıyoruz. Eğer bu farklar kadın ve er-
keklerin farklı yetiştirme ve sosyalleşme sü-
reçlerinden geçmesinden kaynaklanıyorsa, 
kadınları rekabete daha açık olacak şekilde, 
daha özgüvenli yetiştiren eğitim politikala-
rı ve sosyal politikalar izlenerek rekabet or-
tamı korunabilir ve daha yüksek verimlilik 
sağlanabilir.

Rekabetçilik farklarını etkileyebilecek 
önemli politikalardan biri de performans 
geribildirimidir. Hem psikologların hem de 
ekonomistlerin yaptığı birçok araştırma, 
aynı performans seviyesinde olan kadın-
lar ve erkekler arasında erkeklerin kendile-
rine daha çok güvendiğini ortaya koymuş-
tur. Rekabet içeren ortamlara girmeye karar 
verirken kişi kendisini başkalarına göre de-
ğerlendirdiği için ve sonuçta kazançlı çıka-
cağı kesin olmadığı için belirsizlik kadınla-
rın rekabetten kaçınmasında önemli rol oy-
namaktadır. Bu konuyla ilgili olarak ABD’de 
yaptığımız bir deneysel projede eğer ka-
dınlara karar vermeden önce daha fazla 
bilgi verilirse (bu bilgi rekabete katılan di-
ğer kişilerin performans seviyesiyle ilgiliy-
di), yani sonuçla ilgili belirsizlik azaltılırsa, 
kadın-erkek farkının ortadan kaybolduğu-
nu bulmuştuk. Böyle bir politikanın etkili ol-
masının sebebi, yeteneklerinden emin ola-
mayan ve o yüzden rekabete girmekten ka-
çan yüksek performanslı kadınların bu bil-
gilendirmeden sonra kendilerine daha çok 
güvenmeye ve rekabete girmeye başlama-
sı. Eğitim sisteminde ve firmalarda daha 
fazla performans bilgilendirilmesi yapılma-
sı, performans beklentilerinin daha açık-
ça iletilmesi ve belirsizliklerin azaltılması bu 
bağlamda faydalı olabilir. 

Hindistan’da yaptığımız saha de-
neylerinde, ataerkil toplumlarda 

yaşları ergenliğe yaklaştıkça 
erkeklerin daha rekabetçi oldukla-
rı, kızların ise daha az rekabetçi dav-
ranışlar sergilediği gözlenmiştir.
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AKADEMİ

Koç Üniversitesi operasyon yönetimi ve pa-
zarlama gruplarının el ele vererek düzenle-
diği Perakende Çalıştayı, 7–8 Ocak tarihlerin-
de Rumeli Feneri Kampüsü’nde gerçekleştiril-
di. Koç Üniversitesi’nden Zeynep Akşin Kara-
esmen ve Evrim Didem Güneş’in operasyon 
yönetimi alanında düzenli olarak gerçekleş-
tirdiği seminerler, Barış Tan’ın perakende ko-
nusunda odaklanılması ve konuya pazarla-
ma dahil, değişik açılardan bakan birçok aka-
demisyenin katılımı önerisiyle bu yıl farklı bir 
nitelik kazandı. Skander Esseghaier’ın da eki-
be katılması, perakende yönetimindeki konu-
ların pazarlamayla örtüşen yanlarının dikka-
te alınması, disiplinlerarası bir projenin orta-
ya çıkmasını sağladı. Değişik üniversitelerden 
ve sektörden temsilcilerin yanı sıra çok sayıda 
yüksek lisans ve doktora öğrencisinin katıldı-
ğı çalıştayda, herkesin aklında yeni bir bakış 
açısının filizlenmesini sağlayacak konular se-
çilmişti. Biz de güncelliğini koruyan sorunla-
ra ilişkin özgün projelerin tanıtıldığı ve üzeri-
ne renkli tartışmaların yapıldığı sunumlardan 
bazı örnekleri sayfalarımıza taşıdık.

Promosyon dönemlerinde ve yeni ürünler 
için doğru satış öngörüsü 
Promosyon dönemlerinde özellikle yeni 
ürünler için satış adedinin tahmini ve bu tah-
minler ışığında sipariş ve stok yönetimi pera-
kendeciliğin en önemli konuları arasında yer 
alıyor. Bu iki unsur, hem müşterilerin tüm ih-
tiyaçlarına cevap verilmesi hem de kâr oran-
larının korunabilmesi için belirleyici bir rol 
oynuyor. Çalıştayın konuşmacılarından biri 
Koç Üniversitesi’nden Özden Gür Ali, geliş-
tirdiği yeni yöntemin pazarlama literatürü-
nün promosyonun satışa etkileri konusunda-
ki genel bulgularını ve veri madenciliğindeki 
yeni yöntemleri kullanarak bu soruna çözüm 
üretmeyi amaçladığını ifade ediyor. Ayrıca, 
ortaya çıkan modelin yorumlanabilir olması-
nın da perakendeciye kategori ve mağaza sa-
tış dinamikleri hakkında değerli bilgiler ver-
diğini ve promosyonların planlanması açısın-
dan da büyük önem taşıdığını belirtiyor. Gür 
Ali’nin “Driver Moderator Method for Reta-
il Sales Forecasting and Insight Generation in 
the Presence of Promotions” isimli projesin-

Perakende sektörü 
MERCEK ALTINDA
Koç Üniversitesi’nde düzenlenen Pera-
kende Çalıştayı’ndan özgün projeler ve 
sektörden ilginç örnekler...

Doç. Dr. Özden Gür Ali,  kısa vadeli ürün satış 

tahmini için geliştirdiği yeni yöntemin promos-

yon zamanlarında bile iyi tahmin üreterek stok 

devir oranını ikiye katladığını ifade ediyor.
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de perakendecinin elindeki POS verileri kulla-
nılarak yeni bir ürüne ilişkin satış tahminleri, 
ve aynı kategorideki ürünlerin birbirlerine et-
kisi, hem pozitif hem negatif olarak görülebi-
liyor. Çalışmada Driver Moderator Method’ın 
Türkiye’nin lider süpermarket zincirinden ve 
ABD’nin en büyük FMCG veri tedarikçilerin-
den IRI‘dan sağlanan verilerle denendiğini 
belirten Doç Dr. Özden Gür Ali, “Envanter sis-
temi simülasyonumuzda stok devir oranını 
mevcut yöntemlere göre ikiye katladık. Böy-
lece hem tuttuğunuz envanteri düşürüyoruz 
hem de satışları artırıyoruz. Bu sayede karlılı-
ğa önemli bir katkıda bulunabiliyoruz” diyor. 
Metodun uygulamaya geçirilmesi için de gö-
rüşmelerin sürdüğünü ifade ediyor.  

Deneyden uygulamaya
Tekstil perakendeciliği, ürünlerin sezonluk 
olarak müşterilere sunulması ve stokların tü-
ketilmesi için sezon sonunda indirimler yapıl-
ması düzenine göre işliyor. Klasik tekstil pe-
rakendecilerinden farklı bir uygulaması olan 
Zara ise, tek bir sezon yerine iki haftalık se-
zonlarla ürünlerini yeniliyor. Ancak stokları-
nın tüketimi için yine de sezon sonu indirim-

lerine benzer dönemlere giriyor. Bu durum-
da fiyatlandırma ve hangi ürün gruplarına ne 
kadar indirim yapılacağı konusunda yaşan-
ması muhtemel sorunlar gündeme geliyor. 
London Bussiness School’dan Jeremi Galli-
en, grup olarak yaptıkları bir projeyle bu so-
runa odaklanan bir fiyat optimizasyon mode-
li sunmuş. Proje fiyatların optimize edilerek 
ürünlerin bitirilmesini ve kârlılığın korunma-
sını amaçlıyor. Belçika ve İrlanda pazarında 
denenen model, klasik yöntemin uygulandığı 
diğer ülkelerle karşılaştırıldığında toplam ge-
tiriyi %6 oranında artırmış. Artık Zara tüm ül-
kelerde indirim fiyatları optimizasyonu karar-
ları için bu modeli kullanıyor. 

Hangi ürün daha kaliteli?
Tüketici psikolojisi ve davranışları üzerine 
odaklanan, katılımcılar arasında tartışma or-
tamını canlandıran bir çalışmaya göre ürün-
lerin raftaki pozisyonu çok önemli. New York 
Üniversitesi’nden Priya Raghubir’in bulguları-
na göre tüketiciler, üst raftaki ve sağ taraftaki 
ürünlerin daha pahalı olduğunu düşünüyor. 
Bu pahalılık da kalitenin göstergesi olarak al-
gılanıyor. Popüler ürünlerin ise orta bölüm-

lerde bulunduğuna inanılıyor. Bu çalışma du-
rumun gerçekten böyle olduğunu kanıtlaya-
masa da tüketicilerin düşüncelerinin, labora-
tuvar deneylerine benzer uygulamalarla sap-
tanmasına dayanıyor.

İnternet perakendeciliğinde radikal fikirler
İnternet perakendeciliği sunumları da geç-
mişi çok eskilere dayanmayan bu mecra-
nın kendisi kadar radikal fikirleri içeriyordu. 
Wharton’dan David Bell’in aktardığı bir ça-
lışma internet ortamından alışveriş yapıldığı 
durumlarda bile yeni ürünlerin birbirine ya-
kın yerlerden alındığını ortaya koyuyor. Bunu 
bir bebek bezi firmasının verileri üzerinden 
gözlemleyen proje bu durumun nedenleri 
araştırıyor. 

Internet perakende ortamına odaklanan di-
ğer bir çalışma da Duke Üniversitesi’nden 
Gürhan Kök tarafından sunuldu. Buna göre 
ürünler müşterinin beğenisine sunulurken o 
ürünlerin stok durumu da gözetilerek fark ya-
ratılıyor. Müşterinin geçmişteki alışverişlerin-
den hareketle, satın alacağı düşünülen en-
vanterdeki ürünlerin kullanılabileceği öne sü-
rülüyor. Gelecek müşterinin beğenilerini göz 
önünde bulundurarak o anki müşterilere bir 
takım ürünleri göstermeme ya da daha dü-
şük sırada gösterme ihtimalleri üzerinde du-
ruluyor. Klasik bir problemi o ürünlerin en-
vanter durumunu da göz önünde bulundura-
rak çözmeye çalışan bu yöntem pazarlama ile 
operasyonun kesiştiği disiplinlerarası bir nok-
tayı gösteriyor. 

Çalıştayın konuşmacıları
• Sridhar Moorthy, University of Toronto • Yalçın Akçay, Koç Universitesi • Dr. Meltem 
Kayhan, Migros • Ed Fox  Cox School Of Business, SMU • Jeremie Gallien, London Business 
School Priya Raghubir, Stren School Of Business, NYU • Martin Natter, University of 
Frankfurt • Nicole DeHoratius, University of Portland • David Bell, The Wharton School, 
University Of Pennsylvania • Özden Gür Ali, Koç University •  Gürhan Kök, Duke University 

Doç. Dr. Zeynep Akşin Karaesmen ve Yrd. Doç. 

Evrim Didem Güneş, Perakende Çalıştayı’nın 

uluslararası boyutta ve disiplinlerarası bir 

yaklaşımla gerçekleştirildiğini ifade ediyorlar.  
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ENSTİTÜLER

Koç Üniversitesi Enstitüleri fark yaratıyor
Koç Üniversitesi Enstitüleri-
nin diğer üniversitelerdeki ben-
zerlerinden farklarını ve neden 
tercih edildiğini direktörlerden 
dinledik.

Mezunlarımız her alanda tercih ediliyor
Fen Bilimleri Enstitüsü Direktörü Prof. 
Dr. Tekin Dereli: Enstitümüz, fen ve mühen-
dislik bilimlerinde kendilerini daha geliştir-
mek ve yüksek dereceler almak isteyen öğ-
rencilerin bilgi ve deneyim kazanarak yaşa-
ma atılmalarının bir yoludur. Mezunlarımızı 
iş yaşamına iyi hazırlamanın yanı sıra akade-
mik yaşama devam etmek isteyen öğrencile-
rimize geniş araştırma olanaklarının sunuldu-
ğu bir ortam sağlıyoruz. Teorik ve uygulama-
lı derslerin yapıldığı araştırma laboratuvarla-
rında öğretim üyelerimiz öğrencilerle nere-
deyse bire bir ilgilenebiliyorlar. Eğitim dilinin 
İngilizce olması öğrencilerimizin en güncel 
araştırma-geliştirme konularına rahatça gir-
melerini sağlıyor.  

Koç Üniversitesi’ni seçmek için pek çok 
neden var. Bunların en başında Koç 
Üniversitesi’nde evrensel standartlarda araş-
tırmalar yapan, hepsi birbirinden üstün ye-
tenekli, genç ve dinamik öğretim üyelerimi-
zi saymalıyım. Dünyanın en iyi üniversitele-
rinde yetişmiş, kariyer bakımından yurtdışın-
da ve yurtiçinde kendisini kanıtlamış bu öğ-

retim üyelerimizin verdikleri eğitimle yürü-

yen bir sistemimiz var. Enstitümüze burs-

la kabul edilen öğrenciler genellikle öğretim 

üyelerimizin projelerinde görev alıyor, araş-

tırmalarında onları en üst noktalara getir-

mek üzere kendilerine yol gösteren hocala-

rının danışmanlığında üniversitenin sağladı-

ğı avantajları sonuna kadar kullanabiliyorlar. 

Yüksek lisans ve doktora derecelerini alarak 

mezun olan öğrencilerimiz iş bulmakta veya 

daha ileri araştırma pozisyonlarına geçmek-

te hiç zorlanmadılar. Geçen yıl doktoralarını 

alan yedi mezunumuzun daha diplomaları-

nı aldıkları gün Amerika’nın en ünlü üniversi-

telerine post-doc olarak kabul edildiğini vur-

gulamak istiyorum. Koç Üniversitesi mükem-

meliyetçi bir eğitim anlayışının yanı sıra sos-

yal ilişkiler bakımından da tercih edilmesi ge-

reken bir kurum. İnsanların kafalarındaki kla-

sik fen ve mühendislik öğrencisi profilini de-

ğiştirip, akademik disiplin içinde sosyal haya-

tı olan bireylerin yetişebileceği ve kendilerini 

geliştirip yükseltebileceği enstitümüz her ge-

çen gün büyüyor, yaptığı üniversiteler arası 

aktivitelerle de bilgi paylaşımını sağlıyor.

Fen Bilimleri Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Te-

kin Dereli: “Geçen yıl doktoralarını alan yedi 

mezunumuz daha diplomalarını aldıkla-

rı gün Amerika’nın en ünlü üniversitelerine 

post-doc olarak kabul edilmiş bulunuyorlardı.
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Sosyal bilimlerin yıldızı parlıyor
Sosyal Bilimler Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Zeynep Aycan: 
Lisansüstü programlarımızın en önemli özelliği öğrencilerimizin 
dünya çapında araştırmaların yapıldığı bir ortamda yetişmesidir. 
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz yaptığı tez çalışmalarında, 
araştırma ve eğitim asistanlıklarında ve dahil oldukları tüm projeler-
de bizlerin meslektaşı gibi çalışıyorlar. Gelişimlerine katkıda buluna-
bilecek tüm olanakları onlara sağlamaya çalışıyoruz. Programlarımız 
tam burslu; yani öğrencilerimiz eğitim ücreti ödemiyorlar. Bunun 
yanı sıra tüm öğrencilerimize lojman, ofis, bilgisayar, sağlık sigorta-
sı, konferanslara ve okul dışındaki eğitimlere katılma olanağı sağlı-
yoruz. Öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu ayrıca aylık burs alı-
yorlar. Kendini geliştirmek ve akademik çalışmalarına odaklanmak 
isteyen öğrencilerimiz yalnızca bunu düşünsünler istiyoruz. 
 
Sosyal bilimlerin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yıldızı parlı-
yor. Sürdürülebilir kalkınma için sosyal bilimlere daha fazla eğilme-
nin önemi dünyada anlaşıldı. Çoğu fen, mühendislik, tıp projele-
rinde mutlaka sosyal bilimler perspektifi aranıyor. Tarihi ve kültü-
rel gelişimi, değişimi bilmeden, insan ve toplum davranışlarını anla-
madan sürdürülebilir kalkınma modellerinin işlevsel olması müm-
kün değil. Bu anlayışla sosyal bilimler araştırmalarına verilen fonlar 
da artıyor. Örneğin TÜBİTAK son yıllarda sosyal bilimler araştırma ve 
destek fonlarını çok büyük ölçüde arttırdı. Programlarımıza başvu-
ran öğrencilerin azımsanmayacak bir oranı kariyerini sosyal bilim-
lerde geliştirmek isteyen fen bilimleri ve mühendislik öğrencilerin-
den oluşuyor.  

Sosyal Bilimler Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Zey-

nep Aycan: Lisansüstü programlarımızın en 

önemli özelliği öğrencilerimizin dünya çapında 

araştırmaların yapıldığı bir ortamda yetişmesidir.
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ENSTİTÜLER

Uluslararası alanda tanınmış programlar
Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Direk-
törü Prof.Dr. Zeynep Gürhan Canlı: Ulus-
lararası alanda tanınmış bir program portfö-
yümüz var. Executive MBA programımız “Fi-
nancial Times” sıralamasında bu sene 57. sıra-
da. Bu bölgede, yani Avrupa’nın doğusundan 
Hindistan’a kadar olan geniş coğrafi alanda 
bu tip sıralamaya giren tek program bizimki. 
Bu sadece Türkiye’de değil, çevre bölgelerde 
de görülmeyen bir başarı. Ayrıca İşletme Ens-
titümüz, İktisadi İdari Bilimler Fakültemizle 
beraber Türkiye’de Equis Akreditasyon’u al-
mış tek enstitüdür. Bütün projelerimiz akredi-
tasyonludur. Bunun dışında her zaman yeni-
likçi bir anlayışımız var. Programlarımızı, ders-
lerimizi sürekli yeniliyoruz. Öğrenci ve eğit-
menlerimizin kalitesine dikkat ediyoruz. Ho-
calarımız dünya çapında tanınmış kişiler ve 
uluslararası bilimsel yayınlarda çok başarılılar. 
Ek olarak sosyal sorumluluk bilinci içerisinde 
olan öğrencileri almaya çalışıyoruz ve bu ko-
nuyla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 

Enstitümüz bünyesinde UNDP ile stratejik 
bir ortaklığımız var ve sosyal sorumluluk ko-
nusu gündemimizde çok önemli bir yer teş-
kil ediyor. Bunların yanında uluslararası plat-
formdaki işbirliklerimizi de artırıyoruz. Ara-
lık 2009’da Koç Üniversitesi İşletme Enstitü-
sü olarak işletme okulları ve çok uluslu şirket-
lerin dünya ölçeğinde stratejik ittifakı olan 
Uluslararası İşletme Okulları  Birliği’ne yani 
kısa adı ile CEMS’e Türkiye’den tek üniversi-

te olarak seçildik. CEMS MIM programımız-
la yüksek itibarlı ulusal ve uluslararası şirket-
lerle uluslararası kariyer hedefi olan öğren-
cileri bir araya getirerek, global vizyona sa-
hip geleceğin yöneticilerini yetiştirmeyi he-
defliyoruz. CEMS MIM programı öğrencileri-
miz için çok büyük bir ayrıcalık olacak. Yine 
İşletme Enstitüsü olarak CFA’in Türkiye’deki 
ilk ve İstanbul’daki tek program ortağı ola-
rak Finans Yüksek Lisans programımızı yürü-
tüyoruz. 
 
Birçok kişi için işletme yüksek lisansı yapmak 
iş dünyasında farklılıklar yaratabiliyor. Örne-
ğin bizim en belirgin amaçlarımızdan biri bu 
donanımla daha iyi kararlar verebilen öğren-
ciler yetiştirmek. Öğrencilerimiz şirket içinde-
ki başarılarıyla terfi ediyorlar, kariyerlerinde 
istedikleri değişiklikleri yapabiliyorlar. Özel-
likle mühendislik, sosyal ve fen bilimleri kö-
kenli öğrencilerin iş hayatında ilerleyebilme-
leri için işletme enstitüsünün programları 
önemli oluyor. Bu nedenle, işletme enstitüsü 
programları çok tercih edilen programlar ara-
sında yer alıyor.
 
Bütün programlarımızı titizlikle hazırlıyoruz. 
Uluslararası bağlantılarımız çok kuvvetli. İş 
dünyasıyla ilişkilerimiz çok iyi ve iş dünyasın-
dan birçok kişi konuşmacı olarak derslerimi-
ze ve seminerlerimize katılıyor. Bunun dışın-
da öğrencilerimize kariyer hizmetleri sunuyo-
ruz. Yani sadece eğitim kalitemizle değil öğ-
rencilerimize sağladığımız diğer desteklerle 
de öne çıkıyoruz.  

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. 

Zeynep Gürhan Canlı: Uluslararası alanda tanınmış bir 

program portföyümüz var. Sadece eğitim kalitemiz-

le değil öğrencilerimize sağladığımız diğer destekler-

le de öne çıkıyoruz.
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KULÜPLERİMİZ

Nisan ayında Koç Üniversitesi’nde dünyada 
Amerika dışında bir üniversitede yer alan ilk 
SWE öğrenci kulübü resmi olarak kurulacak. 
SWE yani Amerika’daki Society of Women En-
gineers topluluğu 1950’de kuruldu. Bugün 
pek çok üniversitenin bünyesinde yer alan 
topluluk, büyük organizasyonlarla her yaştan 
kadın mühendise liderlik ve iletişim eğitimle-
ri veriyor. Meslekleriyle ilişkili çevre edinme-
lerine olanak tanıyor. Pek çok öğrenciye burs 
sağlıyor.  

Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölü-
mü 3. sınıf öğrencisi Benay Uzer, Amerika’da 
değişim öğrencisi olarak gideceği okul hak-
kında araştırmalar yaparken SWE’yi keşfetti. 
Kendisi gibi istekli ve hevesli olan arkadaşla-
rıyla birlikte, 2010 Güz döneminde, Koç Üni-
versitesi Kadın Mühendisler Topluluğu’nu 
kurdu. Topluluk üyeleri CIA, IBM, P&G, Dell, 
Intel, Boeing, Microsoft ve Cummins gibi şir-

ketler SWE organizasyonlarına sponsorluk 

yaptığından bu kuruluşun alt kolu olmanın 

kendilerine büyük destek sağlayacağını dü-

şünüyorlar. Amerika’daki SWE üyeleriyle bir 

araya gelme fırsatı bularak birçok kadın mes-

lektaşlarıyla tanışacakları için de şimdiden 

heyecanlanıyorlar. 

Hedefler büyük
Başarılı mühendisler ve liderler olarak gele-

ceğe hazırlanmayı amaçlayan Koç Üniversi-

tesi Kadın Mühendisler Topluluğu, SWE yö-

netim kurulu üyesi ve Amerikan bilim elçi-

si, biyomedikal alanında çok önemli başarı-

ları olan Semahat Demir’in katıldığı bir semi-

ner organize etti. Kız öğrencilerin mühendis-

lik bölümleri hakkında fazla bilgilendirilme-

diğini düşünen üyeler, onlarla bu alana ilişkin 

bilgilerin paylaşılacağı bir proje için de kolları 

sıvadı. Bu dönem Milli Eğitim Müdürlüğü’yle 

görüşmeler yapılarak, seçilecek birer tane 

ortaokul ve lisede pilot program uygulana-

cak. Okullara düzenli ziyaretler gerçekleştiri-

lerek kız öğrencilere ne kadar geniş bir çalış-

ma alanları olabileceği ve bu tercihlerin ken-

di ellerinde olduğu anlatılacak. Daha çok kız 

öğrencinin mühendislik bölümlerine yönel-

mesini hedefleyen kulüp üyeleri, bu çabayı 

çalışma hayatına atıldıklarında da sürdürme-

yi planlıyor. 

Uzun dönemdeki hedeflerden biri de 2012 

yazında Amerika’daki üniversitelerin SWE 

kulüp üyelerini Koç Üniversitesi’nde ağır-

lamak… Bu büyük organizasyon için 

Türkiye’deki diğer üniversitelerin de SWE 

üyeliklerini başlatıp Türkiye’yi onlarla birlik-

te temsil etmek istiyorlar. Bununla ilgili ola-

rak da İstanbul’daki üniversitelerle görüşme-

ler yürütüyorlar.

Kadın mühendislerin gözü yüksekte 

Koç Üniversitesi Kadın Mühen-
disler Topluluğu, başarılı mühen-
disler ve liderler olarak geleceğe 
hazırlanmayı amaçlıyor.
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KÜLTÜR SANAT

Bugüne kadar Türk ve dünya edebiyatının 

seçkin örneklerini başarıyla sahnede taşıyan 

Prof. Dr. Yıldız Kenter, şimdi de Koç Üniversi-

tesi felsefe bölümü öğrencisi Hayati Çitaklar’ın 

yazdığı Alyoşa ile karşımıza çıkacak. Gravür 

sanatçısı Aliye Berger’in hayatının anlatıldığı 

Alyoşa’nın ilk gösteriminin Nisan ayında tur-

nede yapılması planlanıyor. 

Oyunun seneye sezon açılışı ise İstanbul’da 

gerçekleştirilecek. Bu arada Kültür Bakanlı-

ğı tarafından desteklenen oyunun en yük-

sek bütçeyi aldığını da belirtelim. Yıldız Ken-

ter ve Hayati Çitaklar ile Harbiye’deki Kenter 

Tiyatrosu’nda buluşarak Alyoşa, tiyatro ve ka-

dınlar hakkında konuştuk. 

Kule’nin bu sayısının dosya konumuzun ka-

dınlar olmasından yola çıkarak Yıldız Kenter’e 

Türkiye’deki kadınların durumunu nasıl de-

ğerlendirdiğini sorarak röportajımıza başla-

dık. Türkiye’deki durumun dünyadakinden 

çok farklı olmadığını ifade eden Kenter, “Ka-

dınlar kendi haklarını zorla almadıkça, kim-

se onlara hiçbir hakkı vermeye yanaşmadı. 

Onun için bazı kadınları çok seviyorum, öncü 

oldular, çatır çatır bir sürü haklar elde etti-

ler, bir yol açtılar…” diyerek sözlerine başladı. 

Demokrasinin yanlış anlaşıldığı 1950’li yılların 

ülkemizin geriye gitmesine sebep olduğu-

nu belirten Kenter, kadınların Atatürk’ün ken-

dilerine sunduğu fırsatlara sahip çıkması ge-

rektiğini vurguluyor. “Gencecik kızlar görüyo-

Renkli bir kadının hikâyesi: 

ALYOŞA

Ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter, 
Koç Üniversitesi öğrencisi 
Hayati Çitaklar’ın yazdığı 

isimli oyunla izleyicileri 
selamlamaya hazırlanıyor.
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rum başlarını örtmüşler ve bu kızların sayıları 

hızla artıyor. Kadının saçlarında gizlenecek ne 

var ki? Atatürk’ün nimetlerinden yararlanma-

yanlar kâfirdir bence, saçını gösteren kadın-

lar değil” diyor. 

Türk tiyatrosunun öncüsü
Yıldız Kenter’in de yol açan öncü kadınlardan 

biri olduğu aşikâr. Onun Türk sanatına,  tiyat-

rosuna ve oyunculuğuna kattığı şeyler say-

makla bitmez. Karşımızda bugüne kadar oy-

nadığı ve yönettiği oyunlarla, filmleriyle ve 

aldığı pek çok ödülle sanatın zirvesindeki ye-

rini her daim koruyan bir kadın var. Yetiştirdi-

ği öğrencilerle de Türk tiyatrosunun gelişimi-

ne büyük katkıda bulanan Prof. Dr. Yıldız Ken-

ter, 72 yıldır sahnede...

Tiyatro macerası 11 yaşında Ankara Halkevi’n 

de başlayan Yıldız Kenter, Türk tiyatrosunun 

zaman içindeki gelişimini şöyle değerlendi-

riyor: “Modern Türk tiyatrosunun kurucusu 

Muhsin Ertuğrul olarak kabul edilir ve 1914 

yılına dayanır. Daha sonra da devlet tiyatro-

su fenomeni oluştu. Konservatuara ilk girdi-

ğim zamanlarda Avrupa’daki Yahudi göçü 

yüzünden ülkemize pek çok sanatçı ve bilim 

insanı geldi. Yepyeni, pırıl pırıl insanlarla ti-

yatro, opera, enstrüman toplulukları oluştu-

ruldu. Ülkemize göç eden o muhteşem ho-

caların katkısı, Türk insanının kabiliyeti ve be-

cerisi sayesinde Avrupalı meslektaşlarımız-

la çabucak aynı hizaya geldik. Tiyatromuzun 

kısa sürede neredeyse batıya eşit olacak ka-

dar ilerlemesi herkesi hayretler içinde bırak-

mıştır. Bu tabii Atatürk’ün de mucizelerinden 

biridir. Atamızın anısı karşısında minnetle ye-

niden eğiliyorum.” Gününüzde sanata ge-

reken önemin verilmediğini söyleyen Ken-

ter, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Biz konserva-

tuvardayken bütün oyunlarımıza, konserle-

rimize İsmet İnönü katılırdı. Müziğe çok me-

raklıydı ve sanatın gücünü keşfetmişti. 60 ya-

şından sonra viyolonsel çalmaya başlamıştı. 

Bu cesaretinden dolayı ona büyük saygı du-

yarım. Atatürk ve İnönü sanata severek yak-

laştılar ve hep destek oldular. Şimdilerde sa-

nattan konuşulmaz oldu. Kafaları bağlı insan-

lardan özgür hareket çıkmaz. Bu dans için de 

çeşitli enstrümanlar için de geçerlidir. Sanat 

bir özgürlüktür.”

Alyoşa’nın yolculuğu
Alyoşa’yı oynamaya nasıl karar verdiğini sor-

duğumuz Yıldız Kenter, bu konuda da şunla-

rı söylüyor: “Hayati bir gün Emel Koç’un yaz-

dığı Aliye Berger biyografisiyle bana geldi ve 

‘siz bu kadını oynamalısınız’ dedi. Kitabı alıp 

okuduktan sonra bir piyes yazılırsa oynaya-

cağımı söyledim. Kısa bir süre sonra yeniden, 

ama bu kez elinde tekstle geldi. Yaptığımız 

konuşmalar doğrultusunda pek çok değişik-

lik yaptı.” Hayati’nin zeki, yetenekli ve kıvrak 

bir genç olduğunu söyleyen Kenter gülerek, 

“ama biraz aceleci” demeyi de ihmal etmiyor.  

Ortaokuldayken okuduğu Füreya Koral’ın bi-

yografisinden çok etkilenen Hayati Çitaklar, 

Hayati Çitaklar, Alyoşa’yı 
Yıldız Kenter oynayacağı için 

gurur ve onur duyduğunu 
ifade ediyor.
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KÜLTÜR SANAT

ilerleyen yıllarda Şakir Paşa ailesini araştırır-

ken karşısına Aliye Berger çıkmış. Yıllar son-

ra Berger’in biyografisini yeniden okurken 

oyunu yazmaya karar verdiğini anlatan Çitak-

lar, şunları söylüyor: “Yazmaya başladığım ilk 

günden beri aklımda iki isim vardı. Öncelikle 

Yıldız Kenter, diğeri de Vanessa Redgrave. Ha-

yaller kuruyordum kendi kendime. Bu iki akt-

rist de Aliye’yi çok güzel yansıtabilirler diye 

düşünüyordum. Yıldız Kenter daha ağır bas-

tı tabii, Aliye Berger’in biyografisini alıp Yıldız 

Hoca’ya gittim ve ‘Bunu siz oynamalısınız.’ 

dedim korkusuzca. Şaşırdı ve sevindi. O da 

uzun süreden beri tek kişilik bir kadın oyunu 

arıyormuş kendisine. Hemen okudu biyog-

rafiyi ve beni aradı, ben zaten oyunu yazma-

ya başlamıştım. Kısa sürede ona bir taslak gö-

türdüm, çok şaşırdı bu kadar kısa sürede ta-

mamlamama. Oyunu o gün bana yüksek ses-

le okudu, beğendi ve geliştirmek için hemen 

çalışmalara başladık.”

Sanat yoluyla iyileşmek 
Aliye’nin çok ilginç bir karakter olduğunu 
söyleyen Yıldız Kenter, “Genel olarak sana-
tı koklamış herkeste Aliye Berger’in çıkışla-
rı, inişleri, pırıltıları, karanlık noktaları ve ta-
bii ki aşk vardır” diyor. 20 yılı aşkın bir bera-
berlikten sonra evlendiği adamı evliliklerinin 
beşinci ayında kaybeden Aliye’nin hayatında 
bu durumun berbat bir kırılma yarattığını ifa-
de ediyor. “Geriye onu tamir etmek, birleştir-
mek ve sanat yoluyla neler yapılacağını gös-

termek kalıyor” diyor. Son günlerde yaşadı-
ğı sağlık sorunları yüzünden provaları biraz 
aksatmak zorunda kaldığını itiraf eden Yıldız 
Kenter, “Sahne acayip bir yer. Sahneye çıktı-
ğımda hiçbir yerim ağrımadan oyunumu biti-
rebiliyorum, ama bir de inince sorun…” diyor

Alyoşa’yı Yıldız Kenter oynayacağı için neler 
hissettiğini sorduğumuz Hayati Çitaklar, gu-
rur ve onur duyduğunu söylüyor. “Hocamın 
önünde saygıyla eğiliyorum çünkü çalışırken 
hiçbir bilgisini esirgemedi benden, her şeyi 
paylaştık, tartıştık, çok uzun süre birlikte va-
kit geçirdik. Neredeyse dört ay boyunca oyu-
nu yedi kez baştan yazdım. Benim için bir ya-
ratıcı yazarlık çalışması oldu Alyoşa yolculu-
ğu, düşünsenize Yıldız Hoca her satırı okuyor 
ve birlikte karar veriyorduk o cümlenin, hatta 
kelimenin bile değişip değişmemesine. Ken-
disine bir kez daha teşekkür ediyorum yanı 

başında” diyerek sözlerini tamamlıyor. 

Alyoşa’nın yanı sıra Hayati Çitaklar’ın çocuklar için yazdığı Kızıl Rapunzel ve Pinokyo da 
Kenter Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Koç Üniversitesi’nde Felsefe Bölümü öğrencisi Haya-
ti Çitaklar, bir taraftan da tiyatro eğitimine ve Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalış-
maları Programı’na devam ediyor. Ayrıca editörlük ve oyunculuk yapıyor. Felsefeyle har-
manlanmış tiyatro bilgisinin çok önemli olduğunu düşünürken yavaş yavaş yazdıkları-
nı çeşitli edebiyat dergilerinde yayınlamaya başladığını belirten Çitaklar, şiir ve öykü ala-
nında ödüllere sahip. 

Alyoşa’yı çocuk oyunları izleyecek

Aliye’nin çok ilginç bir karakter ol-
duğunu söyleyen Yıldız Kenter, “Ge-
nel olarak sanatı koklamış herkeste 
Aliye Berger’in çıkışları, inişleri, pı-
rıltıları, karanlık noktaları ve tabii 

ki aşk vardır” diyor.
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BİZDEN BİRİ

Elif Batuman’ın ilk kitabı The Possessed: Ad-
ventures with Russian Books and the People 
Who Read Them (Ecinniler: Rusça Kitaplar ve 
Onları Okuyanlarla Maceralar) kısa sürede 
online kitap alışveriş sitesi Amazon ve New 
York Times’ın en çok satanlar listesine girdi. 
Edebiyat dışı bir eserin bu kadar popüler ol-
ması başta yazar olmak üzere herkesi şaşırt-
tı. Rona Jaffe Vakfı Yazarlar Ödülü alan Elif 
Batuman, 2010 Whiting Writers Ödülü’ne 
değer görülen 10 yazar arasında da yer aldı. 
Bu ödül 1985 yılından bu yana her yıl kari-
yerinin henüz başında olan yetenekli ve ge-
lecek vaat eden yazarlara veriliyor. Writer 
in Residance programı kapsamında bir yıllı-
ğına Koç Üniversitesi’ne gelen Batuman ile 
buluşarak keyifli bir söyleşi yaptık. 

Okuyucularınıza kendinizi kısaca tanıt-
makla başlar mısınız? 
Hacettepe Tıp Fakültesi’nde tanışan Anka-
ralı annem ve Adanalı babam 1970’li yıl-
ların başında Amerika’ya gitmişler. Ben 
1977’de New York’ta doğdum. Harvard’da 
Rus dili okudum. Küçüklüğümden beri ya-
zar olmak ve roman yazmak istiyordum.  
Bunu nasıl yapacağımı düşünürken Stan-
ford Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat 
Bölümü’nden burs aldım. Orada yedi yıl kal-
dım. Stanford’daki dördüncü yılımda yazıla-
rım basılmaya başladı. Rus yazar Isaac Babel 
hakkında Stanford’da bir konferans düzen-
ledik. O konferansta çok tuhaf şeyler oldu. 
Olanlar  hakkında bir şey yazmak istedim ve 
bunu hep roman olarak düşündüm ama ol-
madı. Bunun üzerine üniversite dergisine ilk 
yazım “Babel in California”yı yazdım. Bu yazı 
New Yorker’ın editörü David Remnick’in il-

gisini çekti ve New Yorker’da yazmaya baş-
ladım. Bu benim için büyük bir şanstı. Za-
ten Amerika’da bunu anlattığımda insanlar 
inanmıyorlar. Standford’da ders vermeye ve 
doktoraya devam ettiğim dönemde dergi-
ye yazmaya da devam ettim.  

Edebiyat okumaya nasıl karar verdiniz? 
Hem akademisyenlik hem gazetecilik 
devam ediyor değil mi? 
Önce dilbilimde başladım. Amerika’da ede-
biyat okumakta, teori ve uygulama birbi-
rinden farklı görülür. Yaratıcılığın her şey-
den önemli olduğu söylenir ve bunun yo-
lunun da deneyimden geçtiği ifade edi-
lir. “Kitaplar hayattan oluyor” denir. Ben de 
deneyimden çıkan bir roman yazmak için 
Stanford’dayken bir yıl izin aldım, saçma sa-
pan işlerde çalıştım. Her gün düzenli ola-
rak yazıyordum ama yazdığım roman de-
ğildi. Yazılarım uzun, şekilsiz, bütünlüğü ve 
hikâyesi olmayan şeylerdi. Sonra diğer ro-
manların nasıl olduğunu düşünmeye baş-
ladım. Hayat roman ya da hikâye değil. As-
lında hayat böyle şekilsiz bir şey. Tabii ter-
si de doğru. Yalnız roman okuyup hayat ya-
şamadan roman yazılmıyor. İkisinin beraber 
olması gerekiyor. Zaten tezim de yazarların 
yaşam ve edebiyat arasındaki dengeyi nasıl 
kurduğuyla ilgiliydi. 

Kitabınız çok satanlar listesine girdi. Bu 
sizde ve bulunduğunuz toplulukta nasıl 
bir etki oluşturdu? 
Kitabın çok satılması beni de biraz şaşırt-
tı. Aslında kitabın çıkışı da biraz ilginç oldu.  
Genelde Amerika’da yeni başlayan bir ya-
zar önce kitabı yazar ondan sonra bunu 

Yazar, akademisyen ve gazeteci 
Elif Batuman, Writer in Residence 

programı kapsamında 
Koç Üniversitesi’nde.

Kampüste yetenekli bir yazar

Generated by PDFKit.NET Evaluation

Click here to unlock PDFKit.NET

http://www.tallcomponents.com/?id=activate&component=PDFKit.NET&edition=&version=2.0.45.0&server=ST21B&windowsdomain=ST21B&entry=PDFPublisher.exe&calling=PDFPublisher.exe&company=Mediaparts+Interactive+S.A.&product=FlippingBook+PDF+Publisher&callingCompany=Mediaparts+Interactive+S.A.&callingProduct=FlippingBook+PDF+Publisher&url=&context=Server&proofs=1&gen0=ClientApplication&att0=Mediaparts+Interactive+S.A.%2fFlippingBook+PDF+Publisher&key0=Ucw9GdXmCKDZH0VpulPH6%2b%2b%2b&ok=yes


37

bir ajansa verir. Kitap için gerekli bağlan-
tılar ajanslar tarafından kurulur. Ben New 
Yorker’da yazmaya başlayınca bir sürü ajans-
tan e-mail aldım. Benim de ajansım oldu fa-
kat nasıl bir kitap olacağına karar veremedik. 
Rus edebiyatı hakkında yazmak istiyordum 
ama onlar buna sıcak bakmıyordu. Bu dö-
nemde küçük bir kitabevinden bir editör be-
nimle ilgilenmeye başladı ve onunla arkadaş 
olduk. “Zaten kitap ortaya çıkmış onları to-
parlayalım yeni eklemeler yap ve kitabını çı-
karalım” dedi. Kitabın nasıl basılması gerekti-
ği ve kapağı konusunda önerilerde bulundu. 

Onun yardımıyla ucuz, renkli, komik ve miza-
hi bir kitap ortaya çıktı. Rus edebiyatı oldu-
ğu için herkes çok ciddi ve hüzünlü bir kitap 
bekliyordu ama öyle olmadı. Zaten Rus ya-
zarların hem hüzünlü hem komik yazabilmesi 
tam benim istediğim şey. 

Kitabınızın ardından Tolstoy ve Dosto-
yevski karşılaştırmaları çok yapıldı. Bu ko-
nuda neler söylemek istersiniz?  
Biraz saçma bir şey ama Rus edebiyatında 
Galatasaray Fenerbahçe gibi herkesin bir ta-
rafı olması gerektiği düşünülüyor. Tolstoy be-
nim için sinema gibi. Onun romanlarında el-
biseler, hayatın küçük tarafları, görülmeyecek 
şeyler, hayatın gerçekleri, balolar, küçük sah-
neler, her şey var. Dostoyevski’nin ise daha 
çok eski Yunan tiyatrosu gibi olduğunu düşü-
nüyorum. Onda hayat normal akmıyor. Duy-
gular abartılıyor, ama bunlar hâlâ görünce ta-
nıdığımız insani duygular. Dostoyevski daha 
çok laboratuvar gibi. O, hayatımızdaki malze-
meleri küçük bir yere koysak ve ateşi çok yük-
sek açsak ne olacağını yazıyor. Bu da çok en-

teresan bir şey ve okuyucuda değişik duygu-
lar yaratıyor. Benim için Tolstoy daha zevkli 
ve Anna Karanina da en sevdiğim roman. Fa-
kat Dostoyevski’yi tercih edenleri de anlıyo-
rum. 

Şu günlerde neler okuyorsunuz? 
Londra’da yaptığım konuşma için Bal-
zac ve Cervantes okudum. Ahmet Ham-
di Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nü 
okuyorum, ama okurken çok zorlanıyorum. 
Sık sık sözlüğe bakmam gerekiyor. New Yorker 
için Çiya’nın sahibi Musa Dağdeviren ile rö-

portaj yaparken Ahmet Ümit’ten haberdar 
oldum. Ahmet Ümit okuyorum. 

Koç Üniversitesi’yle bağlantı kurmanız ve 
buraya gelmeniz nasıl gerçekleşti?
Stanford’da çalışıyordum. New Yorker’da ya-
zımı okuyan Koç Üniversitesi İnsani Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sami Gülgöz, beni 
edebiyat bölümüne davet etti. Bunun için üç 
yıl Türkiye’de kalmam gerekiyordu. Gelmek 
istediğimi ama üç yılın benim için uzun bir 
süre olduğunu, çünkü New Yorker ile sözleş-
mem bulunduğunu ve ikinci kitaba başlamak 
istediğimi söyledim. Bunun üzerine Writer in 
Residance’ı keşfettik. Kasımda geldim, tem-
muza kadar buradayım. 
 
Koç Üniversitesi’ndeki akademik ortamı 
ve kampüsü nasıl buldunuz?
Koç Üniversitesi’ni çok beğendim ve ortam 
gördüğüm kadarıyla hoşuma gitti. Buradaki 
edebiyat bölümü çok küçük ama bölümdeki-
lerin hepsi mükemmel insanlar. Bölümde gö-
rev yapan dört kişi işleri başarıyla yürütüyor. 
Kampüs Stanford’a çok benziyor. Bu yüzden 

ilk geldiğimde çok şaşırdım. Hocalar lojman-
dan girince sağa ve sola giden bir yol ayrımı-
nın bulunduğu yerin aynısı Stanford’da var. 
Bu benzerlik çok tuhafıma gidiyor. Hatta ba-
zen bir rüyadaymışım gibi geliyor. 
 
Önümüzdeki dönem için hedef ve projele-
riniz nelerdir?
Ocak ayında kitabımın çıktığı Hollanda’ya ki-
tap fuarına gitmiştim. Kitabım İngiltere’de 
çıktı. 20-27 Şubat haftasında Londra’daydım. 
British Museum’da Cervantes ve Balzac hak-
kında konuşma yaptım. Kitabım yayınlandı-

ğından bu yana hayatım çok değişti. Fuarlara 
katılıyorum, konuşmalar yapıyorum ve bun-
lar benim için yeni şeyler. New Yorker için Be-
şiktaş taraftarları hakkında bir yazı hazırlı-
yorum. Başka bir dergi için Dante hakkında 
bir şey yazıyorum. New Yorker’a iki yazı daha 
sunmam lazım. İkinci kitaba başlamayı düşü-
nüyorum. Fikirlerim var ama net bir şey yok. 
Öğrencilere de söylediğim gibi, oturmak yaz-
mak, yazılanla oynamak lazım. 

Öğrencilere ve yazar olmak isteyenlere 
bir mesajınız var mı?
Yazar olmak isteyen biri için en önemli şey 
hem okumak hem yazmak hem de kendine 
güvenmek. Uzun zaman önce yazmaya baş-
ladım ve yazdıklarımın kusurlarını gördüm. 
Bunları görmek beni demoralize etti, böy-
le olmamalı. Her yazarın içinde kötü ve kali-
tesiz yazılar vardır. İnsan o kötü yazıları çıkar-
dıktan sonra güzel yazmaya başlıyor. Gençler 
güzel yazamadıklarında üzülüyor ve kabiliye-
tim yok diye düşünüyorlar. Güzel yazmak için 
direnmek ve çok yazmak lazım.

İlk yazım “Babel in California”                          ’ın editörü David Remnick’in ilgisini 
çekti ve                         ’da yazmaya başladım. Bu benim için büyük bir şans oldu.{ }New Yorker

New Yorker
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Türkiye’de bu olguyu kavramlaştırmak için 

uzun süre düşünüldü. Ancak bir sonuca varıla-

madı. Latince kökenli, taciz etme ve rahatsızlık 

verme anlamını taşıyan mobbing, tam karşılığı 

olmasa da, genellikle psikolojik taciz olarak ge-

çiyor. Kişinin hoşlanamayacağı, rahatsız olaca-

ğı durumlar da bu tanımın içine giriyor. Bunun-

la iş yerinde psikolojik terör olarak karşılaşıyo-

ruz. Bir tür taciz ve kişiye zorluk yaratma şeklin-

de nitelendirebiliriz. Mobbing yapan kişi, kur-

banı üzerinde psikolojik baskı uyguluyor, bu-

nun sonucunda kişi özgüvenini yitirmeye, işin-

den zevk almamaya, verimsizleşmeye başlıyor. 

İş yerini terk etmeye varan bir süreç oluşuyor.

Günümüzde mobbing konusu üzerine açıl-

mış çok fazla dava yok.  Çünkü bu konuda 

özel bir yasal düzenleme bulunmuyor. İlk ola-

rak 2006’da Tülin Yıldırım, Jeoloji Mühendisle-

ri Odası’na karşı açtığı davayı kazandı ve Yargı-

tay da bu kararı 2008 yılında onayladı. Bu dava, 
mobbing’e karşı Türkiye’de kazanılan ilk zafer 
olması açısından önemlidir.

Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek olan yeni 
Borçlar Kanunu’yla, mobbing ilk kez bir yasal 
düzenlemeye kavuşacak. Daha önce İş Kanunu 
hükümleri, sadece cinsel tacizi yaptırıma bağlı-
yordu. Yeni Borçlar Kanunu ise, psikolojik taciz 
(mobbing) hakkında hükümler öngörüyor. Bu 
şekilde, işverenin işçisine karşı yapılan psikolo-
jik ve cinsel taciz karşısında önlem alıp yaptı-
rım uygulaması, yani mağdurun tazminat talep 
edebilme hakkı düzenlenmiş oluyor. Daha ön-
celeri yasal düzenleme mevcut olmadığı için, 
mağdurlar işlerini kaybetme korkusuyla dava 
açamıyorlardı. Ancak bu yeni düzenlemeler so-
nucunda mobbing konusunda açılacak dava-
ların hızlanacağını düşünüyorum. Çünkü yeni 
düzenlemelerle daha kolay hareket ve dava 
açma olanağı doğdu.

Mobbing’in
sınırları 

nelerdir?

? !  
  

   
B İR

 SORU           B İR  CE VAP
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Türkiye’de mobbing hakkında bir yasal tanım 
öne sürülmüyor. Bu durum sadece psikolojik 
taciz olarak geçiyor. Bu nedenle hangi olayla-
rın mobbing sayılacağı konusu, şu an için bel-
li değil. Bu durumda yargıçlar her olayın ayrı 
ayrı, somut özelliklerine göre, mobbing yani 
psikolojik taciz kapsamına girip girmeyeceği-
ne karar verecek. Yargıtay da bu karar üzerine 
onama ya da bozma kararı uygulayacak. Za-
man içinde bu konuda belli ölçütler oluşacak, 
aynı özellikleri taşıyan olaylar gerçekleştikçe 
mahkeme kararları örnek teşkil edecektir. 

Yabancı mahkeme kararlarında, bu tanımın 
içi örneklerle daha belirli şekilde doldurul-
muştur. Örneğin, kişinin görevinde yüksel-
tilmemesi, tecrit edilmesi yani kişiyle kasten 
sosyal ilişki kurulmaması, yöneticinin işçisinin 
söylediklerine itibar etmemesi, terfi ve aka-
demik yükselişlerin önlenmesi mobbing çer-
çevesinde en tipik örnekler olarak kabul 
edilir. Mobbing davası hususunda tanık ifa-
deleri ve somut olaylar önem taşır. Çünkü 
bu tıpkı cinsel tacizde olduğu gibi ispata da-
yalı bir uygulamadır. Cinsel taciz konusunda 
mağdur ancak açacağı davada bir sonuç ala-
bileceğine inanıyorsa, şikayette bulunur. Bu 
konuda ispat, çok zordur. Çünkü olay iki kişi 
arasında geçmiştir. Bazen delil toplanabil-
mektedir. Kişinin üzerinde bulunan kayıt ci-
hazı ya da odada bulunan görünmeyen ka-
meralar delil olarak gösterilebilir. Üst düzey 
yöneticilerin veya grupların kişiyi aşağılamış 
olduğu, onunla sosyal temas kurmadığı ya da 

herhangi bir şekilde psikolojik baskı uygula-

dığının ispat edilmesi zorunludur. Özellikle 

bu konuda, güçlüklerin yaşanacağını şimdi-

den söyleyebilirim.

Batı ülkelerinde mobbing karşısında çok şid-

detli yaptırımlar, yani yüksek tazminat mik-

tarları öngörülüyor. Özellikle Amerika’da, taz-

minatların çok yüksek olması nedeniyle, kişi-

ler bu gibi hareketlere pek yeltenemiyor. An-

cak, Türkiye’de mahkemelerin uygulaması, 

genelde yüksek tazminatlara hükmetme şek-

linde gelişmiyor. Bu nedenle mağdurlar ve 

kamuoyu tatmin olmayabilir. Kişinin işini ko-

ruması ve yükselmesini önleyecek, işini kay-

betmesine yol açacak kadar ağır baskı uygu-

lanması olayları gereğince cezalandırılmalı-

dır. Bu konuda, yargıya büyük görev düşüyor. 

Yargı, mobbing uygulaması sonucunda olu-

şan manevi zararları, yüksek tazminat miktar-

larıyla karşılamalıdır.  

Sonuç olarak ülkemizde önce cinsel tacizin 

Ceza Kanunu’nda özel suç tipi olarak kabul 

edilip İş Kanunu’nda işten çıkmada haklı ne-

den olarak kabul edilmesi ve nihayet şimdi 

de, yeni Borçlar Kanunu’yla psikolojik tacizin 

tazminata bağlanması, önemli yasal gelişme-

lerin varlığını gösteriyor. Borçlar Kanunu’nun 

da yürürlüğe girmesi ve bu konuda açılan da-

vaların artmasıyla, mobbing konusundaki ya-

sal uygulamaların ne şekilde gelişeceğini hep 

birlikte göreceğiz.

Batı ülkelerinde mobbing karşısında çok şiddetli yaptı-
rımlar, yani yüksek tazminat miktarları öngörülüyor. 

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Tankut Centel

Röportaj:  Gizem Göğüş - Hukuk Fakültesi Öğrencisi
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MEZUN PROFİLİ

Şirketinizin çalışma alanı ve sizin burada-
ki konumunuzdan bahsedebilir misiniz? 
Şirketimiz ticari araç, tarım makinesi satışı ve 
bunların servisliğini yapıyor. Kamyon, kamyo-
net, otobüs gibi ticari araç sahasında iki mar-
kanın yetkili bayisiyiz. Şirkette yönetici yar-
dımcılığı yapıyorum. Ana firmalarla olan bağ-
lantıları takip ediyorum, şirketimize aylık sa-
tış hedefleri belirleyip satış ekibimle birlikte 
stratejiler geliştiriyorum. Aynı zamanda ser-
vis kısmının takibini yapıyorum. Yurtdışından 
getirdiğimiz tarım makinelerimizin ithalat ve 
ihracat işlemlerini takip ediyorum. Şirketimi-
zin her iki bölümünün de pazarlama faaliyet-
lerini yürütüyorum. Tabii muhasebe kısmıy-
la da bire bir iletişim halindeyim. Şirketin tüm 
giderlerini kontrol altında tutmaya çalışıyo-
rum. Babamın yoğun olduğu zamanlarda fi-
nansal kaynak sağlamak için bankacılarla gö-
rüşüyorum. 

İş yaşantısında kadın olmanız sebebiyle 
yaşadığınız zorluklar var mı?
Öncelikle şunu belirtmeliyim ki iş hayatında 
hangi mesleğe sahip olursanız olun kadın ol-
manın zorluklarıyla karşılaşacaksınız. Benim 
işim ticari araç ve tarım makineleri üzerine ol-
duğu için ayrıca zorluklar yaşıyorum. Karşı-
nızdaki kişi, sırf kadın olduğunuz için size “iş 
bilmez” önyargısıyla yaklaşıyor. Elimi uzattı-

ğımda, havada bırakan insanlarla tanıştım, 
başlarda buna alınıyordum. Şimdi aldırış et-
miyorum. Biliyorum ki görüşmenin devamın-
da ister istemez beni ciddiye alacaklar. Konu-
şulan konuyla ilgili bilgi birikimine sahip ol-
mak karşınızdaki insanı ister istemez etkiliyor. 

İş hayatına girdiğimden beri tecrübeli insan-
ların tavsiyelerini can kulağıyla dinliyorum. 
Senelerce çalışıp da elde edebileceğim bilgi-
leri onlardan edinmeye çalışıyorum. 

Babanız bu konuda destekçi mi?
Babam çok yoğun çalışıyor. Fırsat bulduk-
ça bana yol gösteriyor ama daha çok arkam-
da durarak destek oluyor. Şirkette karar alma 
yetkisi vererek hem bana büyük bir sorumlu-
luk yüklüyor hem de onun bana güvendiği-
ni bilen çalışanların gözünde konumum yük-
seliyor. 

Koç Üniversitesi mezunu olmanızın bu ko-
nuda sağladığı faydalar var mı?
Koç Üniversitesi’nde okurken okulda karşılaş-
tığım zorluklardan çok şikayet ederdim. Kolay 
yolu varken neden bu kadar uğraştırırlar diye 
yakınırdım. Fakat mezun olduktan sonra an-
ladım ki okulda sadece dersleri değil zorlukla-
ra karşı dayanaklı olmayı da öğretiyorlarmış.

Erkek egemen dünyada, YILMA!

Mezun olduktan sonra anladım ki, 
okulda zorluklara karşı dayanaklı 

olmayı da öğretiyorlarmış.

Asır Karataş Koç Üniversitesi İşletme bölümü mezunu. İş 
hayatına atıldığından bu yana katıldığı toplantılarda tanış-
tığı hemcins meslektaşlarının sayısı ikiyi geçmemiş. Erkek 
egemen duruşun en çok hakim olduğu sektörlerden birin-
de, yılmadan çalışan Karataş sorularımızı yanıtladı.

Röportaj: Aslı Karataş - Hukuk Fakültesi Öğrencisi
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Eğitiminizden ve bugüne kadar yaptığınız 
çalışmalardan bahseder misiniz?
İstanbul’da 19 Mart 1981’de doğdum. Özel 
Bebek Yeni Yıldız İlkokulu, Robert Koleji ve 
Boston Babson College’de iki yıl okuduktan 
sonra Koç Üniversitesi Ekonomi’den mezun 
oldum. Çalışma hayatıma aile şirketimiz olan 
Ilce Taşımacılık’ta başladım. 

Ralli profesyonel olarak hayatıma girdikten 
sonra da şirketten ayrıldım. 

Haluk Özenç’in şirketi Çizgi Yapım’da senar-
yo yazımı üzerine çalışırken bir yandan rallile-
re devam ettim. Şuanda Kanal 24’te cumarte-
si akşamları yayınlanan ve dört yıldır devam 
eden Otomobil Sevdası programını ve pazar-
tesi akşamları Alper Kotaman’la beraber Blo-
omberg HT’deki Sporaktif programını sunu-
yorum. Hayatımdaki en önemli şey ise, her 
zaman hayallerimi süslemiş olan ralli pilotlu-
ğu. Peugeot Sport Türkiye takımında kopilo-
tum Çiçek Güney’le birlikte Kıtalar arası Ralli 
Şampiyonası’nda ülkemizi temsil ediyoruz.

Ralli maceranızın nasıl başladığını anla-
tır mısınız?
Babam İlhan Çetinkaya otomotiv sektörün-
de çok uzun yıllar üst düzey yöneticilik yap-
tı. Çocukluğumdan itibaren babamı iş yerin-

de ziyaret ettiğimde bütün zamanımı otomo-
billerde geçirdim. Aynı dönemde, 12 yaşın-
dayken babamla birlikte Emre Yerlici’nin ya-
rıştığı bir ralliyi izlemeye gittik. O yarışı unu-
tamıyorum, ralli o günden beri en büyük tut-
kum oldu. 

Ralli kariyerinizden, katıldığınız yarışlar-
dan ve elde ettiğiniz derecelerden bahse-
der misiniz?  
2006–2010 yılları arasında Türkiye Bayan-
lar Ralli Şampiyonu oldum. 2008 FSTI (karı-
şık klasman) Dünya ikincisiyim. 2008 Türki-
ye N3 (karışık klasman) birincisiyim. 2009 Tür-
kiye Grup A (karışık klasman) birincisiyim. 
2010’da WRC (Dünya Ralli Şampiyonası) aya-
ğı olan, Türkiye Rallisi’ni kopilotum Çiçek 
Güney’le 12. sırada tamamladık. Yarışmanın 
en başarılı Türk ekibiydik. Yine 2010 sponsor-
larımız Total, Peugeot, Peugeot Finans, Red 
Bull, Ansell, Türk Hava Yolları, OMP, Gefco ve 
Yokohama’nın desteğiyle yarıştığımız IRC Kı-
talararası Ralli Şampiyonası’nda İskoçya ral-
lisinde genel klasman yedincisi olarak puan 
alan ilk bayan ekibi olduk. 

Yarışırken neler hissediyorsunuz?
Fazlaca heyecan, hayallerimde olan bir şeye 
dokunabilmiş olmanın gururu ve mutluluğu, 
mücadele azmi ve kazanma tutkusu.

Koç Üniversitesi’nde aldığınız eğitimin 
size sağladığı katkılar nelerdir?
Rallide uluslararası kapıları açabilmem, spon-
sorlarla görüşürken onların bakış açısını an-
layabilmem açısından eğitimim bana büyük 
yarar sağladı. En önemlisi de ciddi bütçeler 
gerektiren uluslararası şampiyonalarda yarı-
şırken, ekonomik açıdan dengeleri tartabile-
cek, doğru ortakları düşünebilecek bir vizyo-
na sahip oldum. Ayrıca şu anda Bloomberg 
HT’de Sporun Ekonomisi konulu bir TV prog-
ramı yapıyoruz. Burada da Koç Ekonomi’de 
okumuş olmamın katkısı büyük.

Bundan sonraki hedef ve projelerinizi an-
latır mısınız?
Peugeot Sport Türkiye olarak IRC Kıtalara-
rası Ralli Şampiyonası’nda podyum yapabil-
mek öncelikli hedefimiz. Ayrıca Türkiye Ral-
li Şampiyonası’nda sene sonunda genel klas-
manda derece alabilmek istiyoruz. Ama 
Çiçek’le birlikte ekip olarak belirlediğimiz en 
büyük amacımız: Hep daha iyisini yapmak!

Koç Üniversitesi öğrencilerine mesajınız 
var mı?
Hayallerinizden vazgeçmeyin. Bu yolda tö-
kezlerseniz en büyük engelin kendi içinizde 
olduğunu unutmayın.

Hayalinin peşinden ‘SÜR’

Burcu Çetinkaya Koç Üniversitesi Ekonomi Bö-
lümü mezunu. Son dört yıldır Peugeot Sport 
Türkiye takımında ralli pilotu olarak en büyük 
hayalini, her yarışta yeniden gerçekleştiriyor.

Generated by PDFKit.NET Evaluation

Click here to unlock PDFKit.NET

http://www.tallcomponents.com/?id=activate&component=PDFKit.NET&edition=&version=2.0.45.0&server=ST21B&windowsdomain=ST21B&entry=PDFPublisher.exe&calling=PDFPublisher.exe&company=Mediaparts+Interactive+S.A.&product=FlippingBook+PDF+Publisher&callingCompany=Mediaparts+Interactive+S.A.&callingProduct=FlippingBook+PDF+Publisher&url=&context=Server&proofs=1&gen0=ClientApplication&att0=Mediaparts+Interactive+S.A.%2fFlippingBook+PDF+Publisher&key0=Ucw9GdXmCKDZH0VpulPH6%2b%2b%2b&ok=yes


42

KÜRESEL

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi 
tarafından hazırlanan yaz okulu program-
ları ülkemizin kültürel mirasının tanıtılma-
sına katkıda bulunacak. Bu yaz  gerçekleş-
tirilecek   İstanbul ve Kapadokya Program-
ları katılımcılarını bekliyor. 

İstanbul Programı zengin bir tarihe sahip 
olan kenti uluslararası arenada daha iyi ta-
nıtabilmek için, yurtdışından bu yönde ge-
len talepler de değerlendirerek oluşturul-
du.  Programın en önemli özelliği dersle-
rin modüller halinde tarih öncesinden bu 
yana şehri tüm yönleriyle ele alması ve ka-
tılımcılara şehirle ilgili tam bir perspek-
tif kazandırmayı amaçlamaktır. Misafir ka-

tılımcılarla birlikte yaklaşık 10 öğretim gö-
revlisinin destekleyeceği bu program şeh-
rin değişik perspektiflerden tanıtılmasını 
hedefliyor. Koç Üniversitesi’nin uzman eği-
tim kadrosuyla birlikte her modülün ardın-
dan yapılacak eğitim gezileri sayesinde ka-
tılımcılar anlatılan materyali yerinde göre-
rek daha kolay öğrenme şansına sahip ola-
caklar. Program katılımcıları, başka bir ve-
sileyle görme imkânı bulamayacakları, Koç 
Üniversitesi öğretim görevlilerinden Ales-
sandar Ricci’nin Küçükyalı’daki kazı alanını 
da ziyaret edebilecekler. 

Kapadokya Programı ise İç Anadolu’nun 
tarihi ve coğrafyasıyla en ilgi çekici yerle-

rinden biri olan bölgeyi kültürel mirasıy-
la, bölgede Bizans ve Bizans sonrası dö-
nemi, mercek altına almayı amaçlıyor. Ol-
dukça çarpıcı volkanik oluşumların yer al-
dığı bölgede yer alan taş oyması kilise-
ler, mabetler, manastırlar, yerleşkeler, ka-
leler ve yeraltı şehirleri bölgeyi görül-
meye ve araştırılmaya değer kılıyor. Koç 
Üniversitesi’nin içinde yaşadığımız coğ-
rafyada yer alan bu kıymetli kültürel mi-
rası uluslararası arenada daha iyi tanıt-
mak için oluşturduğu bu programda ko-
nusunda dünya çapında ünlü bilim ada-
mı Profesör Robert Ousterhout (University 
of Pennysylvania), Paris Üniversitesi’nden 
Tolga Uyar ve Koç Üniversitesi’nden Scott 

yenilikçi  programlarYaz okulunda
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Redford ders verecek. Arazi gezisi esnasın-
da yapılacak derslerde katılımcılar bir taraf-
tan Kapadokya’nın büyüleyici atmosferin-
de vakit geçirirken diğer yandan alanında 
uzman eğitim kadrosundan ders alma ayrı-
calığına sahip olacaklar. 

Katılımcılar ve hedefler 
Bu programlar tarihle ilgilenen, lisansını 
sosyal bilimler fakültesinde yapmış veya 
herhangi bir fakülteden mezun olduktan 
sonra yüksek lisansını bu alanda yapmayı 
tercih eden lisansüstü öğrenciler için tasar-
landı. Ancak konunun zenginliği, konuya 
olan merakın yoğunluğu dolayısıyla prog-

ramlar, başka alanlarda uzmanlaşan fakat 
bu alana olan ilgisini kısa bir metinle kanıt-
layabilecek tüm lisansüstü öğrencilere de 
açık. İstanbul Programı’nda, Kent katılım-
cılara farklı yönleriyle birçok eğitimcinin 
perspektifinden eğitim gezileri ile anlatı-
lacak.  Programın hedefi, bu güzel ve tarih 
dolu şehri uluslararası arenada en doğru 
şekilde tanıtabilmek ve yurtiçinden prog-
rama katılmak isteyen katılımcılara da farklı 
bir bakış açısı kazandırmak.

Kapadokya Programı’nda ise katılımcılar 
Kapadokya’yı yerinde, anlatılan materyal-
leri birebir görerek tanıyacak. Bölgeyi, ala-

nında uzman eğitimcilerin eşliğinde baş-
ka bir  bakış açısıyla  incelemek ve uluslara-
rası arenada en doğru şekilde tanıtabilmek 
amacıyla hazırlanan programın yeni bir viz-
yon kazandırılması hedefleniyor. 

İletişim
Programlarla ilgili http://istanbulprog-
ram.ku.edu.tr ve http://cappadocia.ku.edu.
tr’den daha detayla bilgi alınabilir. Etkin bir 
şekilde programların yürütebilmesi için sı-
nırlı sayıda katılımcı kabul ediliyor. Konuy-
la ilgilenenler Koç Üniversitesi Uluslararası 
Programlar Ofisi’nden Banu Paksoy (bpak-
soy@ku.edu.tr) ile irtibata geçebilirler.

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin 
hazırladığı İstanbul Programı ve Kapadokya 
Programı katılımcılarını bekliyor. 

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Direktörü Scott Redford: Koç 
Üniversitesi’nde yaz programları olmasının çok yararlı olacağına inandığımız için yüksek lisans ve 
doktora öğrencilerine yönelik programlar hazırladık. Londra, Paris, Roma ve Atina gibi İstanbul ile 
eşit seviyedeki kentlerde her yıl düzinelerce program yapılıyor. Beş hafta devam eden İstanbul Prog-
ramı neolitik dönemden günümüze kadar geliyor. Programda bütün hocalar aynı noktaya, şehircili-
ğe odaklanacaklar. Tarihçi, sosyolog, sanat tarihçisi ve arkeologlardan oluşan bir ekip tarafından veri-
lecek dersler ANAMED’in Beyoğlu’ndaki merkezinde yapılacak.  

Kapadokya’da ise dünya çapında ünlü bilim adamı Profesör Robert Ousterhout programa öncü-
lük edecek. Orada da son derece zengin ve disiplinlerarası bir program uygulayacağız. Düzenlediği-
miz yaz okullarının özellikle yurtdışından gelecek lisansüstü öğrencilerine çok büyük katkı sağlayaca-

ğına ve Koç Üniversitesi’nin namının yürümesine faydalı olacağına inanıyorum. Katılımcılar program sayesinde burada yerinde inceleme 
yapma şansına sahip olacaklar. Bundan sonra ANAMED’de bu tip programlar düzenlemeyi, belki daha kısa süreli ve misyonumuza uygun 
kurslar yapmayı düşünüyoruz. 

Yaz programlarının yararına inanıyorum
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 

Türkiye ile Koç Üniversitesi İşletme Enstitü-

sü arasında 2010 sonunda imzalanan işbirli-

ği anlaşması, ekonomik kalkınmadan gerek-

li faydayı sağlayamayan kişilere yeni kapılar 

aralamayı hedefliyor. Koç Üniversitesi mezu-

numuz Merve Erkal vesilesiyle UNDP’nin ken-

dileriyle temasa geçtiğini belirten İşletme 

Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Zeynep Gürhan 

Canlı, işbirliğinin hem ülkemize hem de üni-

versiteye çok şey kazandıracağına inandığı-

nı ifade ediyor. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) Türkiye ile Koç Üniversitesi  İşlet-

me Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği işbirliği 
ve ortaklığın kapsamı hakkında bilgi ve-
rir  misiniz?
Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü olarak sos-

yal sorumluluğa çok önem veriyoruz.  Öğren-

cilerimizin kurumsal sosyal sorumluluk konu-

sunda bilgi sahibi, etik değerlere önem ve-

ren, sorumluluk sahibi ve duyarlı yöneticiler 

olmasını arzu ediyoruz. Bu kapsamda UNDP 

ile işbirliği yaptık. İşbirliğimizin esas konu-

su kapsayıcı pazarlar. Ekonomik kalkınmadan 

gerekli faydayı sağlayamamış kişilerin ekono-

miye katılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Yeni 

iş olanaklarının yaratılması, bağımsız olarak 

çalışmanın desteklenmesi ve verimliliğin ar-

tırılması gibi konularla ilgileniyoruz. İşbirli-

ği kapsamında ilk olarak MBA programındaki 

girişimcilik dersi öncesinde UNDP ile öğren-

cilerimizi bir araya getirdik. UNDP yetkilileri 

üniversitemize gelerek kapsayıcı pazarlar ko-

nusunda öğrencilerimizi bilgilendirdiler. Öğ-

rencilerimizin edindikleri bilgileri girişimcilik 

dersinde kullanmalarını bekliyoruz. Daha ön-

ceki yıllarda bu derste öğrenciler kârlı, yatı-

rım çekebilecek bir iş projesi geliştiriyorlardı. 

Şimdi ise geliştirilen iş fikirlerinin kârlı olma-

sının yanı sıra, kapsayıcı pazarlar kapsamında 

katma değer yaratması ve toplumsal fayda 

sağlaması gerekiyor. UNDP ile birlikte kon-

feranslar düzenleyerek farkındalığı artırma-

Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) Türkiye ile 
Koç Üniversitesi İşletme Ensti-
tüsü arasında imzalanan işbirliği 
anlaşması kapsayıcı piyasalar ko-
nusundaki farkındalığı artıracak. 

UNDP ile Koç Üniversitesi’nden anlamlı işbirliği

SOSYAL SORUMLULUK
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yı amaçlıyoruz. Konferanslar, yayınlar, misafir 

konuşmacılar, farklı derslerde konunun yay-

gınlaştırılması vb. pek çok ortak çalışma ya-

pılabilir. Görüştüğümüz UNDP yetkilileri bir 

üniversite vasıtasıyla kapsayıcı pazarları daha 

iyi anlatabileceklerine inandıkları için bizimle 

işbirliği yaptıklarını ve ortaya çıkan sonuçtan 

mutlu olduklarını ifade ediyorlar. 

Türkiye’deki kapsayıcı piyasalarla ilgili 
akademik çalışmanın içeriği nedir?
Bu konuda akademik çalışma Türkiye’de ma-

alesef çok az. Çalışmaların çoğalmasının ilgiyi 

de artıracağını umuyoruz. Bu çalışmalar ge-

nelde yeni iş modelleri nasıl geliştirilir, iş mo-

delleri geliştirilirken pazarlama, finans, insan 

kaynağı alanlarında karşılaşılan zorluklar na-

sıl aşılır vb. konuları kapsıyor. Strateji alanın-

da özellikle çok güzel çalışmalar olmuş. Kap-

sayıcı piyasalarla ilgili çalışmaların iş modelle-

rini daha kârlı hale getirebileceğini gösteren 

örnekler var. İşletme açısından baktığınızda 

kurumsal sosyal sorumluluğun yardım olarak 

değil bir iş modeli olarak benimsenmesi ve 

sürekli hale getirilerek bütün çalışmalara en-

tegre edilmesi çok önemlidir. 

Kapsayıcı piyasalar konusunda Unilever’in 

Hindistan’da yapılan çalışmaları çok meş-

hurdur. Orada kırsal kesimde yaşayan kadın-

lar için yeni bir iş modeli geliştirildi. Bu ara-

lar Muhammed Yunus’un çabalarıyla mikro-

finans  çok ilerledi. Sadece Bangladeş’te de-

ğil bir çok ülkede güzel uygulamalar var. Eko-

nomik kalkınmadan yeterli derecede faydala-

namamış kişilerin topluma ve ekonomiye ka-

zandırılması için yalnızca az gelişmiş ülkelerin 

değil , gelişmiş ülkelerin de çabaları var. Bu 

bağlamda bizim de kendimizi soyutlamama-

mız gerekiyor.

Kapsayıcı piyasaların kadınları kapsaması 
konusunda neler düşünülüyor?
Kapsayıcı piyasalar yapısı gereği kadınla-

rı daha çok ilgilendiriyor. Çünkü kadınlar bir-

çok sosyal nedenden dolayı daha az çalışma 

imkânı buluyor. Kadının eğitilmesi ya da para 

kazanması aileye, bir erkeğin eğitilmesinden 

ve para kazanmasından daha faydalı oluyor. 

Çünkü kadın parayı daha iyi kullanabiliyor, 

çocuklarını daha iyi yetiştirebiliyor. Kapsayı-

cı piyasalar hem erkekleri hem kadınları ilgi-

lendiriyor ama özellikle kadınlara yapılan ya-

tırımların toplumsal açıdan daha fazla yarar 

sağladığı bir gerçek.

Güneydoğu Anadolu’daki kadınların sosyal 

ve ekonomik olarak güçlendirilmesi amacıyla 

BM Kalkınma Programı ve GAP Bölge Kalkın-

ma İdaresi Başkanlığı ortaklığı ve İsveç Ulus-

lararası Kalkınma İşbirliği Ajansı finansmanıy-

la Mayıs 2008’den beri GAP bölgesinde kadın 

girişimciler destekleniyor. Girişimciler ürünle-

rini Argande markası altında topluyor. Mudo 

bu ürünlere mağazalarında yer vererek dağı-

tım kanallarını açıyor. Gürallar ArtCraft’ın ger-

çekleştirdiği güzel çalışmalar var. Bu tarz iş-

birliklerinin artması için çalışmaların devam 

etmesi gerekiyor.

İşbirliği kapsamında Koç Üniversitesi’nde 
verilen seminerler nelerdir?  
Yoksulluğun ölçülmesi ve önlenmesiyle ilgi-

li olan ilk seminerin amacı, MBA öğrencileri-

nin anlayışını geliştirmek ve yoksulluğu in-

san gelişimi kavramıyla ilişkilendirmekti. Ku-

rumsal sosyal sorumluluk hakkındaki ikinci 

seminer UNDP Özel Sektör Program Yöneti-

cisi Hansın Doğan tarafından verildi. “Pirami-

MBA programındaki girişimcilik dersi öncesinde UNDP ile öğren-
cilerimizi bir araya getirdik. UNDP yetkilileri üniversitemize gele-
rek kapsayıcı pazarlar konusunda öğrencilerimizi bilgilendirdiler.{ }
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din Tabanı”yla ilgili üçüncü seminerde piradimidin alt tabanındakilerin şirketlerin stratejilerini 
nasıl etkilediği konuşuldu. Son seminerde ise UNDP’nin özel sektör stratejisi olan “kapsayıcı pi-
yasa gelişimi” ve örnek-olay çalışmaları sunuldu. Kapsayıcı iş modelleri veritabanının analiz için 
nasıl kullanılacağından bahsedildi. 

Bu sürecinin öğrencilere sağlayacağı katkılar hakkında bilgi verir misiniz?
UNDP ile Koç Üniversitesi ortaklığının öğrencilere çok önemli katkılar sağlayacağına inanı-
yorum. Kapsayıcı piyasalar ve sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalar son dönemlerde art-
tı. Amerika’da birçok üniversitede bu konuda araştırma merkezleri kuruluyor. Türkiye’de de bu 
duyarlılığın ve bilincin artmasını çok istiyoruz. Önceliğimiz geleceğin yöneticileri olan öğrenci-
lerimizin sürdürülebilirlik konusunda bilgi sahibi olmasını ve bu alandaki literatürü takip etme-
sini sağlamak. Ayrıca konferanslarımız sayesinde halkın bilgilendirilmesine de katkıda buluna-
cağımıza inanıyorum. 

Projemizin amacı ekonomik kalkınmadan gerekli faydayı sağlaya-
mamış kişilerin ekonomiye katılmasını sağlamak. Yeni iş olanakla-
rının yaratılması, bağımsız olarak çalışmanın desteklenmesi ve ve-

rimliliğin artırılması gibi konularla ilgileniyoruz. 
{ }

Kadın öğretim görevlisi oranında dünyada birinci 

Koç Üniversitesi Executive MBA (EMBA) Programı, Financial Times tarafından hazırlanan ve dünyadaki Executive MBA programlarının değer-
lendirildiği 2010 yılı sıralamasında, bir önceki seneye göre altı sıra yükselerek, 57’inci oldu. Programlar üç ana kategoride değerlendiriliyor. Koç 
EMBA, Kariyer Gelişimi kategorisinde listeyi oluşturan dünyadaki en iyi 100 okul arasında 30’uncu sırada yer alıyor. Mezunların program öncesi 
ve sonrası maaş artış oranı %63 olarak saptandı. Bu durum Koç Üniversitesi’nin programına katılanların emeklerinin karşılığını aldığının bir gös-
tergesi. Mezunların programa katılırken ulaşmak istedikleri hedeflerin ne kadarını elde ettiklerinin değerlendirildiği kategoride ise, Koç EMBA 
programı 25’inci oldu.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü farklılıklara/çeşitliliğe (diversity) verdiği destekle, bu kategorideki değerlendirme kriterlerinden biri olan ‘ka-
dın öğretim görevlisi oranı’ başlığında dünyada birinci sırada yer aldı. Bunun çok gurur verici olduğunu ifade eden Prof. Dr. Zeynep Gürhan Can-
lı, “% 44 ile diğer programların çok ilerisindeyiz.  Farklılıkları benimseyen anlayışımız, yüksek kaliteli bilimsel araştırmalarımız ve her zaman öğ-
rencilerimizi ön planda tutan yaklaşımımızla, dünyanın en önde gelen programları arasında yer alıyoruz” diyor.

SOSYAL SORUMLULUK
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GLODEM

Küreselleşme ve Demokratik Yönetişim Araş-
tırma Merkezi (GLODEM), Koç Üniversite-
si bünyesinde 2004 yılından bu yana faaliyet 
gösteriyor. Eylül 2010’da Yükseköğretim Ku-
rulu (YÖK) tarafından tanınan merkez, hız-
lı bir yeniden yapılanma süreciyle yükselişini 
sürdürüyor. Hem ulusal hem bölgesel düzey-
de saygın bir araştırma ve paylaşım platfor-
mu olma yönündeki atılımlar hız kesmeden 
devam ediyor. 

Merkezin direktörlüğünü Uluslararası İlişkiler 
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ziya Öniş yü-
rütüyor. Yine aynı bölümden Yrd. Doç. Dr. Re-
şat Bayer, Doç. Dr. Şuhnaz Yılmaz ve Yrd. Doç. 
Dr. Caner Bakır ile Ekonomi Bölümü öğretim 
üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz ise yönetim kuru-
lu üyesi olarak görev yapıyor. Uluslararası İliş-
kiler Bölümü öğretim üyelerinin önemli bir 
kısmını çatısı altında toplayan GLODEM’ in da-
nışma kurulunda tanınmış yabancı bilim in-

sanları da yer alıyor. Yurtiçinden ve yurtdışın-
dan birçok akademisyen ise “associates” sta-
tüsünde merkeze etkin destek veriyor.

GLODEM Türkiye’de ve çevre bölgede küre-
selleşme, demokratikleşme ve dış politika 
gibi iç içe girmiş alanlarda yüksek nitelikli ve 
disiplinlerarası akademik araştırmaların yürü-
tülmesini, tartışılmasını ve kamuoyuyla pay-
laşılmasını amaçlıyor. Bu doğrultuda öncü bir 
misyon üstlenmek için ilk aşamada üç farklı 
çalışma birimi kuruldu. Eşgüdüm içinde işle-
yen bu birimlerin, devam eden ortak araştır-
ma programlarına ek olarak her dönem en az 
birer tane yüksek profilli ve geniş katılımlı et-
kinlik düzenlenmesi planlanıyor.

Demokratikleşme ve Sivil Toplum Birimi
 “Referandum Sonrası Türkiye’de Demokra-
tikleşme Perspektifleri” konulu panel 21 Ekim 
2010’da düzenledi. Koç Üniversitesi Anadolu 

GLODEM’de yeni dönem
Yeniden yapılanma süreciyle daha da üretken bir ivme kazanan 
GLODEM, 2011’deki etkinlikleriyle uluslararası gündemin nabzı-
nı tutacak. Dr. Ali Burak Güven gerçekleştirilen çalışmaları bizim-
le paylaştı.

Bilimsel anlayışın sürekli 
gelişmesi için hedef, yurtiçi 
ve yurtdışı araştırmacı ağı-

nı daha da genişletmek. 
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Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde gerçek-
leştirilen panel Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şener Aktürk baş-
kanlığında düzenlendi. Taha Akyol (Milliyet/
CNN Türk), Prof. Dr. Ali Çarkoğlu (Koç Üniver-
sitesi), Prof. Dr. Ergun Özbudun (Bilkent Üni-
versitesi) ve Prof. Dr. Binnaz Toprak (Bahçe-
şehir Üniversitesi) da panele konuşmacı ola-
rak katıldı.

Dış Politika Birimi 
 “New Directions in Turkish Foreign Policy - 
Türk Dış Politikası’nda Yeni Yönelimler” konu-
lu İngilizce panel 25 Kasım 2010’da gerçekleş-
tirdi. Panel Doç. Dr. Şuhnaz Yılmaz başkanlı-
ğında Koç Üniversitesi Kurucular Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Prof. Dr. William Hale (Lond-
ra Üniversitesi-SOAS), Prof. Dr. Ziya Öniş (Koç 
Üniversitesi) ve Yrd. Doç. Dr. Reşat Bayer (Koç 
Üniversitesi) panelde konuşmacı olarak yer 
aldı.

Küresel Siyasal Ekonomi Birimi 
 “The Global Financial Crisis and the Europe-
an Periphery - Küresel Mali Kriz ve Avrupa’nın 
Çevre Ülkeleri” konulu İngilizce panel 5 Ocak’ 
ta düzenledi. Panel Yrd. Doç. Dr. Caner Bakır 
başkanlığında gene Koç Üniversitesi Kurucu-
lar Salonu’nda gerçekleştirildi. Doç. Dr. Ah-
met Faruk Aysan  (Boğaziçi Üniversitesi), Doç. 
Dr. Dorothee Bohle (Central European Uni-
versity), Yrd. Doç. Dr. Ioannis Grigoriadis (Bil-
kent Üniversitesi) ve Dr. Ali Burak Güven (Koç 
Üniversitesi) panelde birer bildiri sundu.

GLODEM etkinlikleri 2011 yılında da aynı hız-
la sürecek. Merkezin bu dönemki ilk etkinli-
ği mart ayında, uluslararası gündemin mer-
kezinde yer alan Ortadoğu’daki halk ayaklan-
maları ve rejim değişiklikleri konusunda ger-
çekleştirilecek. Ardından yakın geçmişteki 
uluslararası mali krizin Türkiye üzerindeki et-
kilerine ve ülkemizi bekleyen genel seçim sü-
recine ilişkin bir dizi panel ve sempozyum 

düzenlenecek. Geniş çaplı bu toplantıların 
yanı sıra yerli ve yabancı saygın araştırmacılar 
bu yıl da GLODEM aracılığıyla bireysel konfe-
ranslar vermeyi sürdürecek. 

Merkez, projelerinin bir bölümünü uluslara-
rası saygın dergilerde, yüksek nitelikli yayın-
lara dönüştürmek için çalışmalar yürütüyor. 
Hazırlık aşamasındaki etkinliklerin birçoğu da 
daha geniş, proje temelli araştırma gündem-
lerine dönüşebilecek nitelikler barındırıyor. 

GLODEM çok kısa bir zamanda yakalamış ol-
duğu bu üretken ivmeyi sürdürmek ve kalı-
cı hale getirmek için yurtiçi ve yurtdışı disip-
linlerarası araştırmacı ağını güçlendirmeyi te-
mel alıyor. Türkiye’nin ve dünyanın karşı kar-
şıya bulunduğu önemli süreçlere ve acil so-
runlara ilişkin hem bilimsel anlayışını hem de 
kamuoyu algısını sürekli geliştirmeyi hedef-

liyor. 

GLODEM küreselleşme, demok-
ratikleşme ve dış politika alanın-
daki projeleriyle öncü bir misyon 
üstleniyor.
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Doğu’dan kaynaklanan ışık
Binalar, avlular, koridorlar, kuleler… Her birinin arkasında bin-
lerce hikaye saklı. Mesleğine büyük bir aşkla bağlı olan Mozhan 
Khadem için Koç Üniversitesi Kampüsü projesi kariyer hayatının 
‘eşsiz’ bir eseri.
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Mimari serüveniniz nasıl başladı?
Ben gençken ne olmak istediğimi tam ola-
rak bilmiyordum. Tahran’da doğdum, büyü-
düm. O yıllarda gençler mimarlık mesleği-
ni çok tercih etmezlerdi. Üniversite sınavına 
girdim, mimarlık bölümünü kazandım ve mi-
marlık sanatına hemen aşık oldum. Tahran 
Üniversitesi’nde bir buçuk yıl eğitim gördüm. 
Daha sonra öğrenimime Harvard’da devam 
edip oradan mezun oldum. Mimariyle ala-
kalı herkesin aklı biraz karışıktır. Makine mü-
hendislerine sorarsanız size makine mühen-
disliğinin tam bir tarifini verebilirler. Avukat-
lara sorun, yine size avukatlığın ne olduğunu 
çok net ve mükemmel bir şekilde ifade etsin-
ler. Farklı meslekdaşlardan alınan cevaplar da 
eminim birbirini tutacaktır. Ancak mimarlara 
soracak olursanız çok muğlak ve farklı cevap-
lar alırsınız. 

Peki, sizin tarifinize göre mimarlık nedir?
Benim tarifime göre mimarlık, bir kültürün, o 
kültürün insanlarının ve yapılan binanın kul-
lanıcılarının sanatsal ifadesidir. Okulların öğ-

rettiği ise, mimarlığın mimarların egolarının 
sanatsal ifadesi olduğudur! Bu öğreti, maale-
sef günümüzde şehir siluetlerinde kaosa se-
bebiyet veriyor. Aslında İstanbul da buna bir 
örnek teşkil eder. 

Doğru ve mükemmel mimari, üzerinde kuru-
lu olduğu arazinin bir parçası olmalıdır. Ara-
ziye saygı göstermelidir. Kültürü ve gelenek-
sel mirasa da saygılı olmalıdır aynı zamanda. 
Mimari, basında yer alma, sansasyon yarat-
ma, dikkat çekme ve kendinden bahsettirme 
amacı taşımamalıdır.

Kampüslerin, büyük ölçekli projelerin mi-
marı olarak tanınıyorsunuz. 
Evet, daha çok büyük ölçekli projeler yapı-
yoruz. Ben tekil bir bina tasarlama fikrini hiç-
bir zaman sevemedim. Dolayısıyla her zaman 
kampüs, sağlık tesisi gibi entegre tasarım fi-
kirleri gerektiren projeler almayı tercih ettim. 

Kampüs tasarlarken çok dikkatli olmak lazım, 
eğer tekil binalar yaparak işe başlarsanız za-
man içinde olacak gelişmeler ve genişleme-
ler doğrultusunda bütünlüğü kaybedersi-
niz. Ek bina yaparken ya da artan araç sayısı-
nı karşılamak için gereken ekstra otoparkları 
tasarlar ve yerleştirirken, ilk yapılan ve bütün-
lük içeren tasarımdan sapabilirisiniz. Kampüs 
hayatının bir cemiyet hayatı olduğunu unut-
mamak lazım. Dolayısıyla ben kampüsleri ta-
sarlarken tekil binalar düşünmem. Topkapı 
Sarayı’na bir bakın, bütünlük için Cambridge 
Üniversitesi de çok iyi bir örnektir. 

Koç Üniversitesi Kampüsü hayatınıza na-
sıl girdi?
Koç Üniversitesi Kampüsü için bir yarışma dü-
zenlendi. Kurucu Rektör Tamer Şahinbaş da 
bizi davet etti. Ben maalesef devrim sonrası 
ülkemi kaybetmiş, artık ABD’de yaşıyordum. 
İstanbul’a yarışma kapsamında geldiğimde 
ve Tamer Şahinbaş beni üniversitenin kurula-
cağı araziye götürdüğünde çok ilginç bir his 
yaşadım: Rumelifeneri’ndeki bu muhteşem 
araziyi ve Boğaz’ı görünce o anda her şey 
berraklaştı. İşte Asya, işte Avrupa… Bu üni-
versitenin tasarım konsepti ‘Doğu’dan Kay-
naklanan Işık’ üzerine olmalıydı. Daha sonra 
Koç ailesiyle yaptığım görüşmede, aklımda-
ki konsepti anlattım. Üniversitenin tasarımı, 
‘bilginin doğudan batıya aktarılması’ hissiya-
tını taşımalıydı. 

Proje için seçilince, İstanbul’a gelerek çok 
ciddi araştırmalarda bulunduk. Osmanlı mi-
marisini inceledik. Boğazdaki yalıları, Topka-
pı Sarayı’nı… Vardığımız nokta, yapacağımız 
kampüs tasarımının eşsiz bir şekilde İstanbul 
Boğazı’na, İstanbul’a ait olması ve yakışma-
sı yönündeydi. Tüm proje, kesin ve net olarak 
Koç ismine yaraşır bir eser olmalı, sadece mi-
marının değil Koç imzasını da taşıdığını belli 
etmeliydi. Üstlendiğim her projede tasarladı-
ğım binaların üzerinde yükseldikleri toprak-
lara, kültüre ve şehre ait olmalarına çok özen 
gösterdim. 

1997 yılının Kasım ayının sonuna doğru inşa-
at başladı, 2000-2001’de de bitmişti. Bu sürat-

Her şey tanrının yarattığı dünyada mevcut, tasarım da. 
Bizler sadece yorumluyoruz. Hepimiz kendi kişilikleri-
mizle keşif yolculuklarımızda farklı izler bırakıyoruz.{ }
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li çalışma, tamamen Tamer Şahinbaş’ın vizyoner yaklaşımının, idari beceri-
lerinin sonucunda olmuştur. Koç Üniversitesi tasarladığım kampüsler içinde 
en keyif veren çalışmadır. Eşsizdir. Eğer bu kampüsü beğeniyorsanız, sorum-
lusu Koç ailesidir. 

Bu projenin yapım aşamalarında ne gibi çalışmalar yaptınız?
Stüdyomda, ekibim ve ben asla hiçbir şeyi taklit etmek istemeyiz. Böyle id-
dialı ve zorlu bir projeye başlamadan önce Türkiye’yi araştırdık, inceledik, 
edebiyatını, şiirlerini, Atatürk’ten öncesini, Atatürk’ten sonrasını, Türk müzi-
ğini… Yaptığımız gezilerde birçok fotoğraf çektik ve Türk formunu anlama-
ya, hissetmeye çalıştık.

Hepimiz, tüm ekibim ve ben, müstakil binalar tasarlamaktan kaçınmak ve 
kesintisiz mekanlar yaratmak için Avlu Planlama ve Tasarlama konusun-
da bir eğitim aldık. Çok zorlu bir eğitimdi. Kompleksi tasarlamaya avlular-
dan başladık. Daha sonra binaları bu avluların çevresine yerleştirdik. Avlu-
ların işlevleri vardır ve avlular çok önemlidir. Tasarım aşamalarında bunu 
hep göz önünde bulundurduk, mesela Koç Meydanı. Bir tarafına kütüpha-
neyi koyduk, diğer tarafına ise Öğrenci Merkezi’ni ve Rektörlük binasını. Koç 
Meydanı’nda sürekli bir insan trafiği vardır ve aktivitelere de bir yandan ev 
sahipliği yapar.

Koç Üniversitesi Kampüsü hayata geçirilirken nelere dikkat edildi?
Umarım Koç Üniversitesi Kampüsü’nde herkes en önemli şeyin orman oldu-
ğunun farkındadır. Kampüsün şeklini, arazi üzerindeki ağaçsız alanın şek-
li belirledi. Kampüsü ağaçsız olan alana kurmaya özen gösterdik ve çok az 
ağaç kestik. Ağaçsız alanlara yerleşim yaptık. Ormana saygı gösterdik. 

Unutmamak lazım ki; önemli olan arazidir, mimari değil. Eğer mimari ara-
zi ile evli değilse, araziye saygı göstermiyorsa, yapılan başarısız bir iştir. Bina 
arazinin önüne geçiyor, kurulu olduğu toprakları gölgede bırakmaya çalışı-
yorsa sorun var demektir.

Bize Bilim Kapısı ve arkasındaki felsefeden bahseder misiniz?
Öncelikle size şunu söylemek isterim: Mimarın rolü yaratmak değildir. Bizler 
hiçbir şey yaratmayız. Yalnız Tanrı yaratır. Bizler sadece daha önce yaratılan 
şeyleri yorumlarız. Ben genel olarak, Mevlana’nın şiirsel felsefesinden çok 
etkilendim. Ayrıca benim kültürel mirasımdan gelen Pers kökenli İşrakîlik (*)
de çok ilgimi çekiyor. 

Mimaride tasarlayacağınız bina, sahibi-
nin, kullanıcısının ve kültürünün yansı-
ması olmalıdır.
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* İşrakîlik, kelime anlamı olarak ışığın çıkması ya da güneşin 
doğması anlamındaki işrak kelimesinden gelmektedir: Ha-
kikatin direkt olarak ortaya çıkması, açılması anlamındadır. 
Hem felsefî hem de mistik boyutları olan bir akım olarak var-
lığını sürdürmüştür.

Koç Üniversitesi’nde Bilim Kapısı çok önem-
lidir. Tasarıma başlarken, sembol mimarimiz 
olmamalı diye düşünmüştüm. Bilim Kapısı 
sembolümüz olmalıydı! ‘Doğu’dan Kaynakla-
nan Işık’ ve bilginin doğudan batıya transfer 
yolculuğu, aynı zamanda bilgi güneşinin do-
ğuşu… Üniversitede her şeyin dağılımı, or-
ganizasyonu doğudan batıyadır. Giriş doğu-
dandır.

Kampüsü tasarlarken özellikle dikkat etti-
ğiniz noktalar nelerdir?
Tasarıma başlarken, bir modüler dizayn yap-
tık ki bunun ölçüleri 4 metreye 4 metredir. 
Tüm odalar, sınıflar, laboratuvarlar bu ölçü-
nün katlarıdır. Tüm mekanlar ihtiyaç olan di-
ğer bir mekana dönüştürülebilir şekilde ta-
sarlandı. Bir de daha önce de belirttiğim gibi 
tüm tasarım çalışması avlularla başladı.

Hep binaların “ön cephesinden” söz edilir. 
Bana göre, binaların ön cepheleri olmamalı-
dır. Özellikle kampüslerde okul bittiğinde öğ-
renciler, görkemli binaları hatırlamayacaklar, 
ama yürüdükleri avluyu, arkadaşlarıyla gülü-
şerek derse yetiştikleri koridoru hatırlayacak-
lar. Detaylar önemlidir. Kampüs tasarlarken 
eğer öğrencilere aidiyet hissini verebilirseniz, 
kim olduklarını bilirlerse ve anlarlarsa onla-
rın çok daha iyi vatandaş olmalarını sağlarsı-
nız. Antik Eserler Koridoru ve Ara Güler Kalıcı 
Sergisi’yle yapmak istediğimiz de tam olarak 

buydu. Tarih ve kimlik üzerine öğrencileri bi-
linçlendirmek…

Diğer dikkat ettiğim nokta ise bir kampüs 
baştan sona en fazla 12 dakikada yürünmeli-
dir. Bu kampüste aşağı yukarı 12 dakikada bir 
uçtan diğer uca yürürsünüz. Avlular önünüz-
de uzanırlar. Yürüme önem kazanır ve mimari 
birden kinetikleşir. İç mekanlar dış mekan, dış 
mekanlar ise iç mekan olurlar. 

Modern mimari anlayışında çok önemli oldu-
ğuna inanılan ‘Form işlevin babasıdır’ söyle-
mi bana göre saçmalık. Bana göre, form işlevi 
harekete geçirir. Size bir örnek vereyim. Me-
sela Kule ve Kurucular Salonu. İlk yapıldığın-
da bu alanların tam olarak görevini saptama-
mıştık. Ancak gördüğünüz gibi yaptığımız ta-
sarım işlevini hemen buldu. İşlevler zaman 
içinde değişebilir. Formlar yine yeni işlevleri-
ni de hemen bulacaklardır.

Projenin hayata geçirilişi esnasında yaşa-
dığınız zorlu bir an var mı?
En büyük sorun yaşadığımız yer Öğrenci Mer-
kezi merdivenleriydi. Birçok katı vardı ve kat-
lar değişik seviyedeydiler. Bir merkeze, Öğ-
renci Merkezi’ne kapıdan girer girmez tüm 
alanların varlığını hissetmek gerekir, ancak o 
zaman bir merkez merkez olabilir. Tüm ala-
nın birlik beraberliğini bir bakışta hissetmek 
lazım. Çok uykusuz geceler geçirdim en mü-
kemmel çözümü nasıl bulacağım diye. So-
nunda bir gün aklıma Vatikan’daki Scala Re-
gia merdivenleri geldi. Öğrenciyken yap-
mış olduğum bir projede ilham kaynağı ola-
rak onu kullanmıştım. Çok geniş bir alana ya-
yılmış, zarif bir merdiven. En üst kademede 
durduğunuzda her şeyi görüyorsunuz. İndik-
çe değişik katların önünden geçiyorsunuz ve 

ne nerede anlayabiliyorsunuz. Yüksek bir yer-
deyseniz, tüm binanın kimliğini bozmadan 
korumak ve birlik beraberliği hissettirmek 
çok zordur. En az 10 tasarım yapmışımdır ve 
hepsi de çöpe gitti…

Bize mimari ile ilgili söyleyeceğiniz son 
bir söz var mı?
Dediğim gibi her şey tanrının yarattığı dün-
yada mevcut, tasarım da. Bizler sadece yo-
rumluyoruz. Hepimiz kendi kişiliklerimiz-
le, keşif yolculuklarımızda farklı izler bırakı-
yoruz. Eğer anlattığım bu felsefeden yola çı-
karak, egolarımızı bir kenara bırakarak çalı-
şabilsek, birbirine aykırı işler ortaya koyma-
yız. Daha aynı yelpaze üzerinden çalışmala-
ra imza atarız. 

Benim fikrim, Koç Üniversitesi Kampüsü tasa-
rımı hiçbir zaman ‘demode’ olmayacak. 

Mozhan Khadem kimdir?

Boston Design Collaborative mimarlık 
şirketinin başkanı olan Mozhan Khadem, 
35 yıllık profesyonel hayatında birçok 
ödüllü projeye imza atmıştır. Yaptığı iş-
ler arasında Koç Üniversitesi, İran’da Jon-
di Shapour University, Kahire’deki Ameri-
can University, Alfred and Norma Lerner 
Tower, University of Miami Medical Cen-
ter, Samuel Mather Pavilion at the Uni-
versity Hospitals of Cleveland, Maine’de 
Jackson Laboratories, New Research Bu-
ilding sayılabilir. 

http://www.bdcintl.com

Doğru ve mükemmel mimari, üze-
rinde kurulu olduğu arazinin bir 

parçası olmalıdır.
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KAMPÜSTEN NOTLAR

Koç Üniversitesi’nde 2003’ten bu yana öğretim üyesi olarak görev yapan 
Piyanist-Müzikolog Dr. Evren Kutlay Baydar, Osmanlı İmparatorluğu’nun son 
yüzyılında hâkim olan batılılaşma hareketi sonrasında ön plana çıkan batı mü-
ziği eserlerinden seçilmiş bir yelpazeyi yorumluyor. Evren Kutlay Baydar’ın Ana-
tolian Yapım tarafından çıkarılan “Doğu’nun Başkenti’nden Batılı Sesler: Dersaa-
dette Avrupa Müziği” CD’si,  Osmanlı’dan Cumhuriyet’e çok sesli müzik tarihimi-
zin bugüne kadarki müzikal yolculuğunu piyanosuyla kayda alarak Osmanlı ta-
rihine ilgi duyan herkesi müzik tarihinin büyülü dünyasına davet ediyor. “Dersa-
adette Avrupa Müziği” CD’sinin, 2010 yılında yayınlanan “Osmanlı’nın Avrupalı 
Müzisyenleri” başlıklı bir de kitabı var.

Dersaadette Avrupa MüziğiŞener Aktürk ödül aldı  
Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğre-
tim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şener Aktürk Sabancı Ulusla-
rarası Araştırma Ödülü’ne layık görüldü. Bu yılki araş-
tırma konusu ‘’AB’nin Yönetişimi ve Kültürel Çeşitlilik: 
Türkiye’nin Katılımının Etkileri’’ olarak belirlenen Sa-
kıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nde üçün-
cülük ödülü ‘’Etnik-Dini Nüfus Özelliklerinin Laikliğin 
Güçlenmesi ve Kültürel Çeşitlilik Dinamikleri Üzerin-
deki Etkisi: Türkiye’nin AB Üyeliği’’ başlıklı makalesi 
nedeniyle Şener Aktürk’e verildi.

Optical Society of America tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl 26. kez gerçek-
leştirilen Advanced Solid-State Photonics (ASSP) konferansı, Koç Üniversitesi’nin 
de katkılarıyla 13-16 Şubat 2011 tarihleri arasında İstanbul Ceylan Intercontinental 
Otel’de düzenlendi. Konferans başkanlığını Koç Üniversitesi öğretim üyelerinden 
Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu’nun yaptığı toplantıya, 28 ülkeden 360 araştırmacı ka-
tıldı. Bilimsel oturumlarda, katıhal, fiber, seramik ve femtosaniye lazerleri konula-
rındaki en güncel gelişmeler sunulup değerlendirildi. Koç Üniversitesi Lazer Araş-
tırma Laboratuvarı’ndaki öğrenciler de konferansa katılıp çeşitli sunumlar yaptılar. 
ASSP konferansının yanı sıra Advances in Optical Materials, Fiber Laser Applicati-
ons, ve High-Intensity Lasers and High-Field Phenomena toplantıları da hafta bo-
yunca devam etti. 16 Şubat’ta 1001 Direk Sarnıcı’nda düzenlenen gala yemeğinde, 
University of Southampton’dan Prof. David Payne lazerlerin tarihsel gelişimi konu-
sunda bir konuşma yaptı. 

ASSP 2011 Lazer Konferansı düzenlendi
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Yaklaşık 180.000 basılı, 50.000 kadar da elektronik kitabıyla Türkiye’nin en 
büyük üniversite kütüphanelerinden biri haline gelen Suna Kıraç Kütüpha-
nesi yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Koç Üniversitesi Ekonomi, Mühen-
dislik, Tarih, Sosyoloji bölümü öğrencileri yazdıkları ve tasarladıkları kitapla-
rı, “Kitap Sanatı Üzerine Bir Sergi” başlıklı sergide meraklılarıyla buluşturuyor. 
Koç Üniversitesi’ndeki 18 bölümün öğrencileri tarafından hazırlanan kitapla-
rın yanı sıra 15.-17. yüzyıllara ait yazma ve basma kitaplar ile sanatçı kitapları 
da sergide yer alıyor. “Kitap Sanatı Üzerine Bir Sergi”, 3 Mart – 4 Nisan tarihle-
ri arasında devam ediyor. 

Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde verilen ‘Kitap Sanatı’ dersinde edinilen 
bilgilerden yola çıkılarak hazırlanan ve sergilenen öğrenci eserlerinin büyük 
ilgi görmesi bekleniyor. Kitap Sanatı dersinde bir kitabın oluşumdan son aşa-
masına kadar tüm evreler anlatılıyor. Metin ve imge, form ve içerik arasında-
ki bağlantıların kurulması, kitabın bir obje, çoğaltma, öykü, görsel sanat, do-
küman ve metafor olarak düşünülmesi konularına yer veriliyor. Aynı zamanda 
yenilikçi kitap formları, ciltleme seçenekleri ve yaratıcı sayfa tasarımları da ay-
rıntılı olarak ele alınıyor. 

Kitap sanatı üzerine 

Koç Üniversitesi Yüzey Teknolojileri Araştırma Merkezi (KUY-
TAM), ülkemizde yüzey bilimi ve teknolojileri konusunda oluş-
turulmuş, disiplinlerarası çalışmalar yapan, dünyayla rekabet 
edebilecek ve Türk sanayisine teknoloji üretebilecek, güçlü bir 
araştırma merkezi boşluğunu doldurmak için çalışmalara baş-
ladı. KUYTAM, ileri seviyede bilimsel araştırmalar ve teknoloji-
ye yönelik çalışmalar yapmak amacıyla kuruluyor. Devlet Plan-
lama Teşkilatı DPT’nin desteğiyle başlayan KUYTAM projesiy-
le çok çeşitli, disiplinlerarası gruplardan oluşan araştırmacıla-
rın liderliğinde temel yüzey bilimi ve ilgili yüzey teknolojile-
ri üzerine geniş yelpazede araştırma projeleri gerçekleştirilme-
si planlanıyor. KUYTAM ile etkin bir işbirliği sonucunda Türki-
ye sanayisine teknoloji transferi gerçekleştirmek, yeni şirketler 
oluşturmak ve tüm bu etkinlikler sonucunda ulusal ekonomi-
ye katkı sağlamak öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

KUYTAM 
önemli bir boşluğu doldurdu
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KAMPÜSTEN NOTLAR

Kısa bir süre içinde Türkiye’nin sayılı Match Race ekip-
leri arasında yerini alan Team Turkuaz, yelken spo-
runda dünya çapında başarı kazanma hedefiyle ça-
lışmalarını sürdürüyor. Son olarak Türkiye Açık De-
niz Kulübü’nün düzenlediği Fleet Race’de 35 yarış-
macı arasında dördüncülük elde eden takım Dün-
ya Match Race sıralamasında ilk 50’ye girmeyi hedef-
liyor. İtalya’nın Scarlino şehrinde katılacakları bir ya-
rışma için hazırlıklarını sürdüren Team Turkuaz üçü 
milli sporcu olan, toplam beş kişilik bir ekipten olu-
şuyor. Takımda Koç Üniversitesi öğrencisi Celal Tüm-
şen ekibin dümencisi ve kaptanı, Berk Can Biren ba-
şüstü elemanı, Canberk Karahan trimer, Enes Kara-
kaş ana yelken trimcisi ve Koç Üniversitesi öğrencisi 
Alp Demiralp de piyano olarak görev yapıyor. Daimi 
bir sponsorları bulunmadığından öğrenci bütçesiy-
le ayakta kalan takım, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 
desteğini alıyor. Sporcular ders programlarının yo-
ğunluğu arasında haftada iki gün deniz, iki gün de 
salon antrenmanı yapıyor. Bu yoğunluktan hiç de şi-
kayetçi olmayan ekip üyeleri, en büyük problemin 
sponsor eksikliğinden dolayı yaşandığını belirtiyor-
lar. Giderek yaygınlaşan bir spor dalı olmasına rağ-
men, yelkene olan desteğin azlığından yakınıyorlar. 

Team Turkuaz, azimli! 

Batı Kampüsü’nde süren İngilizce hazırlık eği-
timi (ELC), 2011 Bahar döneminin başlamasıyla 
birlikte ana kampüste devam ediyor. Sömestr 
boyunca yapılan düzenlemeler sonunda haya-
ta geçen proje, Koç Üniversitesi’ne yeni katılan 
öğrencilere geniş imkanlar sağlıyor. Öğrenci-
ler, ana kampüste hem daha rahat bir adaptas-
yon süreci geçirecek hem de etkinliklerden ve 
sosyal ortamdan uzak kalmayacaklar.

ELC taşındı
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