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REKTÖRÜN MESAJI

Bu sayımızda hepimizi yakından ilgilendiren bir konuya, Ana-
yasa, Özgürlükler ve Bilim konusuna değiniyoruz. “Bir toplum-
sal sözleşme olarak anayasada bilim ve özgürlüğün yeri ne-
dir?” sorusunu çeşitli yönleriyle ele aldık, tartıştık. Çağdaş de-
mokrasilerde anayasa değişikliklerinin geniş bir toplumsal 
mutabakata dayanması fevkalade önemlidir. Biz de üniversi-
te olarak ülkemizdeki yeni anayasa tartışmalarına katkıda bu-
lunmak amacıyla geleceğe yönelik beklentileri farklı bakış açı-
larıyla sorguladık.

Dergimizde yer alan bilim ve sanat özgürlüğü, ifade özgürlüğü,
bireysel özgürlükler, bilim ve teknoloji politikaları, eğitim politi-
kaları, Türkiye’de üniversitenin ve bilimsel kuruluşların konum-
lanması konularındaki makalelerin ufuk açıcı olduğuna inanı-
yorum.

Üniversitemiz bilimsel özgürlükler, eğitim, bilim ve teknoloji
politikalarındaki yaklaşımıyla, Türkiye ve dünya çapında öncü
bilimsel araştırmaları hayata geçirme misyonuyla yoluna de-
vam ediyor. Kuruluşundan bu yana üstlendiği bu misyon Koç
Üniversitesi’ni geleceğe emin adımlarla yürümek isteyen öğ-
rencilerimizin dahil olmak istediği bir kurum olarak öne çıkarı-
yor. Daha önceki senelerde olduğu gibi bu öğrenim yılında da
ülkemizin en iyi liselerinden üstün başarıyla mezun olmuş öğ-
rencileri üniversitemizde görmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

2011 yılında üniversitemize ilk 100’den 21, ilk 500’den 86, ilk
1.000’den 136 öğrenci geldi. Yeni öğrencilerimiz içindeki her
üç öğrenciden ikisi ilk 40 binde yer alıyor. Koç Üniversitesi Tıp
Fakültesi bu yıl tam burslu 30 ve yarı burslu 10 öğrencisini ilk
2.000’den aldı. Bütün bölümlerimizde taban sıralamalarımız bir
kez daha sıçramalar kaydederken, yeni devreye soktuğumuz
Anadolu Bursiyerleri programımız ile üniversitemizin öğrenci
profilini de ülke çapına genişletmeye devam ettik.

Öğretim üyelerimizin üstün başarılarıyla gururlanmaya devam
ediyoruz. TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Yaman Arkun, TÜBİTAK Bilim
Kurulu Üyeliğine seçildi. Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Sosyal Bilimler dalında TÜBİTAK Bilim
Ödülü ile onurlandırıldı. Doç. Dr. Kaan Güven TÜBİTAK-TWAS
Teşvik Ödülü’nü kazandı. Yrd. Doç. Dr. Serdar Kozat ve Prof.
Dr. Zeynep Akşin, IBM Fakülte Ödülü’ne layık görüldü. Ayrıca
Serdar Kozat ve Yrd. Doç. Dr. Tarcan Kumkale, Prof. Dr. Mustafa
Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı’ndan 2011 Araştırma Teşvik
Ödülü almaya hak kazandı. Özgür Barış Akan IBM Shared
Universitiy Research Award, Özgür Birer 2011 UNESCO Office 
Grant ve Nurhan Özlü 2011 EMBO Insallation Grant’a  
layık görüldü.

Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsan-
larını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP) Ödüllerinin 
2011 yılı sahipleri de belli oldu. Ödül alanlar arasında öğre-
tim üyelerimiz Doç. Dr. Lemi Baruh, Yrd. Doç. Dr. Menderes 
Işkın, Yrd. Doç. Dr. Sinan Ünver ve Doç. Dr. Emre Alper Yıldı-
rım da bulunuyor.

Yrd. Doç. Dr. Reşat Bayer de IACM (International Association
for Conflict Management) Konferansı’nda “Revenge and Peaceful 
Change” adlı çalışmasıyla En İyi Ampirik Konferans Sunumu 
Ödülü’nü kazandı. Yrd. Doç. Dr. Seda Keskin ve Yrd. Doç. 
Dr. Gülayşe İnce Dunn, 2011 L’Oréal Türkiye Ulusal Bilim Kurulu 
Başarılı Genç  Bilim Kadını Ödülü’ne layık görüldüler. Bu ödül 40 
yaşın altındaki başarılı bilim kadınlarına veriliyor. Yrd. Doç. Dr. 
Kâzım Büyükboduk da Matematik Vakfı tarafından verilen 2012 
Masatoshi Gündüz İkeda  Araştırma Ödülü’nü almaya hak ka-
zandı. Aldıkları ödüllerle başarılarını taçlandıran öğretim üyele-
rimizi tebrik ediyorum.

2012 yılında da Koç Üniversitesi’nin adını dünya çapında duyur-
ma  gayretiyle çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirterek hepi-
nizin mutluluk ve başarı dolu bir yıl geçirmenizi dilerim.

 Prof. Dr. Umran İnan
Rektör

Merhaba...
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ÖĞRENCİ KONSEYİ

Gelecekte üniversitemizin ortak aklı Türkiye’nin geleceği açı-
sından çıta kabul edilecektir. İşte bu noktada bizler, yani Koç 
Üniversitesi’nin gücünün temeli olan öğrenciler ve onların temsil-
cisi olan Öğrenci Konseyi, üniversitemizin değerlerini ve demok-
rasisini Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacak niteliklere çıkarmayı 
amaçlıyoruz. Bu amaca ulaşmak için çok önemli bir konuda büyük 
bir mücadeleye giriştik: Öğrenci Kulüpleri. 

Öğrenci Kulüpleri, okulumuzun sosyal hayatının kalbi demek-
tir. Yani kulüplerdeki yaşam, ortam ve beraberindeki düzen bizle-
rin sosyal hayatını en çok etkileyen faktörlerdir. Kulüplerimizin sa-
hip oldukları potansiyellerini en üst düzeyde harekete geçirebil-
mek, kulüp faaliyetleriyle uğraşan arkadaşlarımızın yaratıcılıkları-
nı en üst düzeyde sergileyebilecekleri özgür, demokratik ve eşitlik-
çi ortamı sağlamak için Öğrenci Konseyi olarak belli başlı prensip-
ler doğrultusunda yepyeni bir “Öğrenci Kulüpleri Ana Tüzüğü” ça-
lışmasına başladık. Aralık ayı itibarıyla tüzüğümüz hazırdır.  

Yeni tüzüğün hazırlanması öncesinde okulumuzdaki bütün kulüp 
ve grupların temsilcileriyle biraraya gelip fikir alışverişinde bulun-
duk. Kendileri çalışmamızı ciddi anlamda zenginleştirdiler ve ko-
nuya daha önce hiç bakmadığımız farklı açılardan yaklaştılar. On-
lar olmasa bu kadar uzun vadeli ve güçlü bir çalışmamız olamaz-
dı. Kendilerine Konseyimiz adına buradan bir kere daha teşekkür 
ediyorum. 

Koç Üniversitesi kulüp faaliyetlerine seviye atlatacağına yürek-
ten inandığımız prensiplerimiz, okulumuzdaki kulüplerin yaşamını 
bundan 50 yıl sonrada aynı eşitlikçi ve özgürlükçü çizgide devam 
ettirecek nitelikte olup, kulüp yönetimlerinde öğrencilerin irade-

sinden daha güçlü bir irade olmadığının altını çizmektedir. 
Prensiplerimiz, okulumuza yakışan düzeydeki kulüp faaliyetlerinin 
daimi olmasının teminatıdır.  
 
Bütün bu doğrular ışığında okulumuza, “Koç Üniversitesi Öğren-
ci Konseyi Öğrenci Kulüpleri Prensipler Bildirgesi”ni deklare etmiş 
bulunuyoruz. Bu bildirgenin bir mihenk taşı olduğunun altını çiz-
mek istiyorum. Bu bildirge ve temsil ettiği değerlerin açtığı yol-
da geleceğin Türkiyesi, kısır döngüleri veya eskimiş konuları de-
ğil, uzay teknolojilerini ve bütün dünyaya umut verecek buluşları 
tartışacak. Aynı zamanda Kulüpler Ana Tüzüğü’nün girişi metni de 
olan Prensipler Bildirgesi’ni derginin eki olarak görebilirsiniz.  

Van Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tanrıdan 
rahmet, yakınlarına sabır ve kuvvet diliyorum. Koç Üniversitesi ola-
rak, depremden hemen sonra gerçekleştirilen yardım seferberli-
ğinde onbinlerce erzağın bölgeye ulaştırıldığını okulumuz adına 
gururla belirtirim. Okuldaki 4.500  arkadaşımızın hepsine, bu feda-
karlıkları için gönülden teşekkür ederim. 

Yazımı sonlandırırken, güz dönemi içerisindeki iki çok önemli tari-
hin altını çizmem gerek; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir Türk 
evladı olarak coşkuyla kutluyorum. Bizlere demokrasiyi ve de-
ğerleri öğreten en önemli lider olarak gördüğüm Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, 10 Kasım’da bir kere daha gururla anıyorum.

Fatih Mustafa Çelebi
Öğrenci Konseyi Başkanı

Koç Üniversitesi
değerleri ve demokrasi
Koç Üniversitesi’nin gücünün temeli 
olan öğrenciler ve onların temsilcisi 
olan Öğrenci Konseyi, üniversitemizin 
değerlerini ve demokrasi düzeyini 
Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacak 
niteliklere çıkarmayı amaçlıyor. 
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ANALİZ

LYS 2011 dönemi tüm aday öğrenciler ve ve-
liler için olduğu kadar bizler için de heyecanlı 
ve yoğun geçti. Temmuz ayı boyunca Rume-
lifeneri Kampüsü’nde yaptığımız Tercih Dö-
nemi Tanıtım Günleri’nde tüm Koç Üniversi-
tesi çalışanlarımız, öğrencilerimiz, öğretim 
üyelerimiz ve rektörümüz yer aldı.

Hareketli geçen tercih günleri boyunca kam-
püsümüzü, Türkiye’de derece yapmış çok sa-
yıda başarılı öğrenci ziyaret etti. Bu ziyaretler 
sırasında hem üniversitemizi yakından tanıma 
imkânı buldular hem de rektörümüz, öğretim 
üyelerimiz ve öğrencilerimizle görüşerek kafa-
larındaki sorulara yanıt aradılar. Tanıtım prog-
ramımız çerçevesinde öğrencilerimiz, aday 
öğrencilere ve velilerimize rehberlik etti.

Bir günlüğüne Koçlu oldular
Doğru bir bölüm ve üniversite tercihinin üni-
versiteyi yakından tanımaktan geçtiğine ina-
nıyoruz. Bu nedenle üniversite adaylarımız, 
yalnızca tanıtım programlarımızla değil, dört 
senedir sürdürdüğümüz Koç Üniversitesi’nde 
24 Saat programımız kapsamında da üniver-
sitemizi ziyaret etti. Aday öğrencilerimiz ilgi-
lendikleri bölümlerin derslerine girerek, reh-
ber öğrencilerimizle birebir sohbet etti. Yurt-
larda bir gece konaklayarak üniversitemizi 
daha yakından tanıma fırsatı buldu. 332 öğ-
renci bu programa katılarak bir günlüğüne 
Koçlu oldu.

Tercih döneminin son günlerine yaklaşıldı-
ğında aday öğrenciler ve veliler kadar Koç 

LYS 2011’de Koç Üniversitesi

Koç Üniversitesi 2011 
yılına, LYS sıralamasında 

ilk 100’den 21, ilk 500’den 
86, ilk 1.000’den 136 

öğrenciyle başladı. Yeni Koç 
Üniversiteliler içinde her üç 

öğrenciden ikisi ilk 40 binde 
yer alıyor.  
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Üniversitesi ailesini de tatlı bir heyecan sar-
mıştı. Aramıza yeni katılacak öğrencilerimi-
zin kimler olduğunu öğrenmek için tercih 
günlerinin bitmesini sabırsızlıkla bekledik.

Hareketli geçen 2011 yılı yerleştirme sonuç-
larına göre açıklanan 956 kişilik kontenja-
nımızın tamamı doldu. Tanıtım günlerin-
de üniversitemizi ziyaret eden, öğrencileri-
mizle, öğretim üyelerimizle ve rektörümüz-
le tanışan aday öğrencilerimizin bir kısmını 
aramızda görmek bizleri oldukça mutlu etti.

Üstün başarılı öğrenciler Koç’ta
2010 yılında elde ettiğimiz iyileşmeleri 2011 
yılında daha da ileriye taşıyarak Türkiye’nin 
en başarılı öğrencilerini Koç Üniversitesi aile-
sine katmış olmaktan dolayı guruluyuz. Koç 
Üniversitesi olarak bu başarımızı önümüzdeki 
yıllarda daha ileriye taşımak arzusunda ve he-
yecanındayız.

Üç öğrenciden ikisi 40 binden
Başarılarımızdan sayısal olarak söz etmek ge-
rekirse, 2011 yılında üniversitemize yerleştiri-
len üç öğrenciden ikisinin ilk kırk binden gel-
diğini söylemek mümkündür. Üniversitemi-
ze yerleşen burssuz öğrencilerimizin taban sı-
ralamalarıysa 2010 yılına göre iyileşme gös-
termiş ve en alt sıralardan yerleştirilen öğren-
cilerin sayısı hem azalmış hem de sıralamala-
rı göreceli olarak iyileşmiştir. 2010 yılında ilk 

öğrencilerini alan Koç Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi bu yıl 30 tam burslu, 10 yarı burslu öğ-
rencisini ilk 2 bin içinden alarak başarısını ar-
tırdı. Benzer olarak Hukuk Fakültemiz, tam 
burslu yerleşen öğrencilerini Türkiye sırala-
masında ilk 80 içinden alarak büyük bir başa-
rıya imza attı.

2011 LYS sonuçlarına göre en çok öğren-
ci aldığımız liselerin başında, VKV Koç Özel 
Lisesi, İstanbul Lisesi, Özel Amerikan Ro-
bert Lisesi, Bornova Anadolu Lisesi, İstan-
bul Galatasaray Lisesi, Bursa Anadolu Lise-
si, Özel Üsküdar Amerikan Lisesi ve Ankara 
Fen Lisesi’nin yanı sıra Türkiye’nin önde ge-
len başarılı Anadolu, fen liseleri ve kolejle-
ri buluyor.

Bazı bölümlerimizde yaşanan kontenjan ar-
tışına rağmen taban sıralamalarında yaklaşık 
40.000 öğrenci kadar bir iyileşme gözlemle-
dik. Bu iyileşmenin ilerleyen yıllarda daha da 
artacağına inanıyoruz.

Koç Üniversitesi olarak, 2011 yılında aramı-
za katılan yeni öğrencilerimize tekrar “Hoş 
geldiniz” diyor ve 2012 yılında sınava gire-
cek tüm üniversite adaylarımıza başarılar di-
liyoruz.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi bu yıl 30 tam burslu ve 10 yarı burslu 
öğrencisini ilk 2 bin içinden alarak başarısını artırdı. 

LYS 2011 tercih döneminde 332 
öğrenci Koç Üniversitesi’nde 24 Saat 
programına katıldı ve bir günlüğüne 
Koçlu oldu.

YIL İlk 100’den İlk 500’den İlk 1.000’den İlk 2.000’den İlk 5.000’den İlk 10.000’den
2011 21  86  136  177  240  311
2010 21  69  106  147  213  298
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anayasa üniversite

hak  ve  özgür lük
üniversite  özerkl iği

akademik düşünce

a n a y a s a

bi l imsel  özerkl ik 

dü ş ü n c e  özgü r l ü ğ ü

bil im ve sanat özgürlüğü

y ü k s e k  ö ğ r e t i m

t o p l u m s a l  v e  e k o n o m i k

d e m o k r a t i k  v e  a ç ı k 
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Toplumsal sözleşmemizi yeniden inşa ederken nasıl bir 
yol izlenmesi gerektiği konusu Türkiye gündemini uzun 
zamandır meşgul ediyor. Çünkü Türkiye’nin yeni anayasası, 
toplum olarak bundan sonra yürüyeceğimiz yolun zeminini 
belirleyecek. Bu zeminin sağlamlığı, anayasanın temel 
değerlere ve özgürlüklere olan yaklaşımıyla yakından ilişkili 
olacak. İşte bu nedenle yeni anayasada, objektif olma ön 
koşulu taşıyan bilimsel bakış açısı büyük rol oynayacak. 
Peki, bilimsel bilginin üretildiği alan olarak üniversitenin 
anayasadaki yeri ne olacak? Akademik özgürlüklerin temeli 
olan bilim ve sanat özgürlüğünün güvence altına alınması 
için neler yapılacak? Üniversite özerkliği ve bireysel 
özgürlükler arasındaki denge nasıl kurulacak? Anayasa, 
Bilim ve Özgürlükler konusunu akademik pencereden 
ele aldık, akademik özgürlüklerin anayasada nasıl 
konumlandırılması gerektiğini tartışmaya açtık…

Ülkemizde yeni bir anayasa 
yapılmasının tartışıldığı bu 

günlerde, anayasa-üniversite 
ilişkisinin nasıl kurulması 

gerektiğini sorguladık…

anayasa üniversite

hak  ve  özgür lük
üniversite  özerkl iği

akademik düşünce

a n a y a s a

bi l imsel  özerkl ik 

dü ş ü n c e  özgü r l ü ğ ü

bil im ve sanat özgürlüğü

y ü k s e k  ö ğ r e t i m

t o p l u m s a l  v e  e k o n o m i k

d e m o k r a t i k  v e  a ç ı k 

ANAYASA 
Bilim ve Özgürlükler
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Anayasa ile üniversitenin ilişkisi nasıl kuru-

labilir? Bu sorunun yanıtı, 18. yüzyıl burju-

va demokratik devrimleri sonrasında önce 

ABD ve Fransa, ardından Kıta Avrupası’nın 

farklı yerlerinde benimsenen “anayasacılık” 

kavramının özgül anlamıyla yakından ilinti-

lidir. Anayasacılığın özgül anlamı, herhan-

gi bir yazılı belge ile siyasal iktidarın düzen-

lenmesi değil, söz konusu yazılı belgede “sı-

nırlı siyasal iktidarın” hukuksal güvenceye 

kavuşturulmasıdır. Sınırlı siyasal iktidar, ku-

ramsal ve deneysel anlamda, iki temel gere-

ğin normatif olarak karşılanması durumun-

da var olabilir: (1) Etkili yargısal denetimi ve 

yasama-yürütme ilişkisinde yetki yoğunlaş-

malarının engellenmesini sağlayacak ku-

Akademik özgürlüklerin temeli olan bilim ve 
sanat özgürlüğü, akademik ve profesyonel 
nitelikli düşüncenin dışavurumudur.

Anayasa ve üniversite
Prof. Dr. Bertil Emrah Oder • Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
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rumsal “denge ve denetim” düzeneklerinin 

varlığı (“checks and balances”). (2) Hak ve 

özgürlüklerin dokunulmaz alanları (“öz”) ve 

asgari güvencelerine ilişkin anayasal norm-

lar. Bu iki temel gerek, karşılaştırmalı anaya-

sacılıkta tek ve türdeş bir örneklem göster-

mez; farklı biçim, içerik ve ölçeklerde orta-

ya çıkabilir. 

Anayasa-üniversite ilişkisi, anayasacılığın 

yukarıda değinilen özgül anlamına uygun 

olarak biçimlenir. Üniversitenin hem ku-

rumsal çoğulculuk hem de hak ve özgürlük-

ler alanındaki işlevleri, akademik özerklik, 

hak, özgürlük ve yetkilerle siyasal iktidarın 

sınırlanması düşüncesine ve böylece ana-

yasacılığa hizmet eder. Üniversitelerin ya 

da bilim ve sanat özgürlüğünün açık biçim-

de düzenlenmediği anayasalarda dahi, bu 

işlev düşünceyi açıklama, ayrımcılık yasağı 

ve örgütlenme özgürlüğü gibi daha genel 

normlar üzerinden, özellikle anayasa yar-

gısı eliyle tanınmaktadır. Üniversite özerk-

liği ve akademik özgürlüklerin 20. yüzyılın 

başlarından itibaren öğretim üyeleri örgü-

tü (AAUP) tarafından düzenlendiği ABD’de, 

Yüksek Mahkeme içtihatlarının izlediği yol 

da budur.  

Anayasa-üniversite ilişkisinde Türkiye’nin 

anayasa politikasındaki tercihi, 1961 Ana-

yasası ile birlikte “bilim ve sanat özgürlü-

ğü” ve “özerk kuruluşlar” başlığı altında üni-

versiteyi özgül olarak düzenlemek olmuş-

tur. 1971’de 12 Mart sonrası yapılan Anaya-

sa değişikliğine değin, üniversite özerkli-

ği bilimsel ve idari özyönetim ile akademik 

özgürlükler bakımından anayasal normlar-

da güçlü ifadelerle korunuyordu. 1971 son-

rası Anayasa değişiklikleri ve 1982 Anayasa-

sı ise bilim ve sanat özgürlüğü, eğitim hak-

kı, üniversite özerkliği ve yüksek öğrenimin 

örgütlenmesinde YÖK’e ilişkin yeni anaya-

sal normlar getirerek bir yandan kurumsal 

özerkliği zedeledi, diğer yandan akademik 

özgürlükleri ikinci plana itti. 1980 ve sonra-

sında, üniversite ve akademik özgürlüklere 

ilişkin anayasal tartışmalarda 1402 sayılı Sı-

kıyönetim Kanunu ile görevinden uzaklaş-

tırılan öğretim üyelerinin durumu (1402’lik-

ler davası), akademik özgürlüklerin sınırla-

rı, vakıf üniversitelerinin ortaya çıkması, bi-

limsel araştırmalarda etik ve YÖK’ün bir eş-

güdüm kurumuna dönüştürülmesi gibi so-

runlar öne çıktı. Üç anayasa hukukçusunun 

da (Tarık Zafer Tunaya, Bülent Tanör ve Cem 

Eroğul) görevden uzaklaştırılmasına neden 

Prof. Dr. Bertil Emrah Oder
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Anayasa-üniversite ilişkisinde 
Türkiye’nin anayasa 
politikasındaki tercihi, 1961 
Anayasası ile birlikte “bilim ve 
sanat özgürlüğü” ve “özerk 
kuruluşlar” başlığı altında 
üniversiteyi özgül olarak 
düzenlemek olmuştur.
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olan 1402’likler sorunu, Danıştay’ın anaya-

sal nitelikli içtihadı ile aşıldı. Diğer konular-

da ne anayasal ne de kanun, tüzük ve yö-

netmelik düzeyinde tutarlı, bütüncül, üni-

versite ve akademik özgürlüklerin özüne 

uygun bir siyasal-hukuksal gelişme yaşandı. 

Revizyon ama nasıl?

Köklü bir anayasa değişikliğinin (“kısmi re-

vizyon”) ve belki de Anayasa’nın ilk üç mad-

desini de içeren yeni bir anayasanın (“total 

revizyon”) yapılmasının tartışıldığı bugün-

lerde, Anayasa-üniversite ilişkisinin nasıl ku-

rulacağı ve kurum olarak üniversitenin aka-

demik özgürlüklerle birlikte Anayasa’da na-

sıl düzenleneceği belirsizlik taşıyor.  Bu ko-

nuda, birel olarak üniversitelere ya da üni-

versite özerkliği ve akademik özgürlükler 

üzerinde çalışma üretmiş toplumsal ve aka-

demik kesimlere danışılıp danışılmayaca-

ğı da bilinmiyor. Üniversite ve akademik öz-

gürlükler konusunda anayasa politikası-

nın öncelikleri konusunda da şu an için so-

mut bir bilgiye sahip değiliz. Önceliklerin 

neler olması gerektiği, karşılaştırmalı ana-

yasa hukukunun norm, içtihat ve öğreti-

ye dayalı temel verileri ve Türkiye’nin aka-

demik özgürlükler ve üniversite konusun-

daki olumlu-olumsuz deneyimleri çerçeve-

sinde belirlenebilir. Bu noktada, birincil so-

run bilim ve sanat özgürlüğünün -düşünce-

yi açıklama özgürlüğünün özel bir türü ola-

rak- korunması gereğidir. Akademik özgür-

lüklerin temeli olan bilim ve sanat özgür-

lüğü, akademik ve profesyonel nitelikli dü-

şüncenin dışavurumudur. Akademik olma-

yan düşüncenin dışavurumuyla kesişmek-

le birlikte, ondan daha farklı ve geniş biçim-

de korumayı gerektirir. Bu noktada, anaya-

sal düzenlemenin öncelikle “araştırma, uy-

gulama, öğretme ve yayma”yı kapsaya-

cak biçimde düzenlenmesi zorunludur. Öte 

yandan, akademik düşünce özgürlüğünün 

tüm bu boyutlarının, siyasal iktidarın etki-

si veya himayesi ve dinsel önyargılar ya da 

dinsel-kültürel baskılardan arındırılması ko-

nusundaki siyasal ilkelerin, kanun koyucu-

yu bağlayacak biçimde Anayasa’da yer al-

ması beklenir. Koşut biçimde üniversiteler, 

TÜBİTAK ve TÜBA dâhil farklı bilimsel kuru-

luşların varlığı, organlarının oluşumu, üye 
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seçimi  idari ve bilimsel özerklik siyasal et-

kiden ve toplumsal grupların baskısından 

uzak biçimde ilkesel güvencelere kavuştu-

rulmalıdır. 

Öğretim üyelerinin hak ve özgürlükleri

İlkesel düzeyde çözüme kavuşturulması ge-

reken diğer bir konu, üniversite özerkliği 

çerçevesinde alınan idari ve akademik ka-

rarlar ile öğretim üyesinin hak ve özgür-

lüklerinin çatışması sorunudur. Üniversite 

özerkliğinin profesyonel ölçütlere dayanmış 

ilkeler doğrultusunda kullanılması duru-

munda, tüm öğretim üyelerinin hak ve öz-

gürlükleri korunur. Bu durum özellikle aka-

demik atama ve yükseltmelerde uygulanan 

standartlar için geçerlidir. Akademik düşün-

cenin dışavurumunda ise öğretim üyesi-

nin hak ve özgürlükleri karşısında, üniversi-

te özerkliği bu hak ve özgürlükleri sınırlaya-

cak biçimde ileri sürülemez. Özerklik ile hak 

ve özgürlük çatışmalarında optimum den-

geyi sağlayacak bir formüle, yalın ve ilke-

sel düzeyde Anayasa’da yer verilmesi, ola-

sı uyuşmazlıklarda ve yüksek öğretim mev-

zuatının oluşturulmasında yol gösterici ola-

caktır. Böylece bireysel hak olarak akademik 

özgürlük ile kurumsal bir hak olarak özerklik 

daha kolay dengelenebilir. 

YÖK’ün yerini yüksek öğretimde bir eşgü-

düm kurumuna bırakmasına ilişkin öneri-

ler, Türkiye’nin siyasal gündeminde ve öğ-

retim üyelerinin oluşturduğu platformlar-

da uzun yıllardır tartışılmaktadır. Bu nokta-

da, eşgüdümü sağlayacak bir kurulun na-

sıl yapılanacağına ve karar alma süreçleri-

ne ilişkin temel ilkelerin Anayasa’da uzlaş-

ma ile belirlenmesi ve ayrıntıların kanuna 

bırakılması rasyonel bir çözüm olarak be-

nimsenebilir. İlkeler Anayasa’da belirlenme-

diği sürece, Anayasa değişikliklerinden fark-

lı olarak, basit çoğunlukla kabul edilen ka-

nun değişiklikleri ile sürekli ilke değişikliği-

ne gidilmesi, yüksek öğretim mevzuatını iş-

lemez hale getirebilir. Vakıf üniversiteleri-

nin anayasal statüsü, üniversitelerin sade-

ce vakıf ve devlet üniversitesi biçiminde de-

ğil, farklı hukuksal statülerle düzenlenme-

si, vakıf ve devlet üniversitelerinde öğren-

ci ve öğretim üyelerinin statüleri, üniversite 

içi örgütlenmelerde farklı modeller gibi ko-

nular önümüzdeki anayasa tartışmalarında 

yerini bulmalıdır. 

Demokratik ve açık bir toplumda bilim ve 

sanat özgürlüğü ve üniversite düşünsel ge-

lişmenin, etik ve sorgulayıcı düşünmenin, 

bilim ve sanat alanında entelektüel önder-

lerin yetişmesinin, toplumsal ve ekonomik 

kalkınmanın yaratıcısı ve sürdürücüsüdür. 

Ancak tüm bu işlevlerin gerçekleşmesi için 

bireysel ve kurumsal anlamıyla akademik 

özgürlüklerin (bilim ve sanat özgürlüğü ile 

özerklik) anayasa sürecinde derin, kapsam-

lı, deneyim ve uzmanlık bilgisine dayalı bi-

çimde tartışılması gerekiyor. Tartışma süre-

cinde üniversitenin sayılan işlevlerine sağ-

lam bir inanç ve bağlılık anayasacılığın öz-

gül amacına, bilim-sanat özgürlüğüne ve 

akademik kalkınmaya katkıda bulunmanın 

önkoşuludur. 

Demokratik ve açık bir toplumda bilim ve sanat 
özgürlüğü ve üniversite düşünsel gelişmenin, etik 
ve sorgulayıcı düşünmenin, bilim ve sanat alanında 
entelektüel önderlerin yetişmesinin, toplumsal ve 
ekonomik kalkınmanın yaratıcısı ve sürdürücüsüdür.
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Anayasamızın 2. maddesine göre, Türkiye Cum-
huriyeti, insan haklarına saygılı, demokratik, laik 
ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu bağlamda, in-
san haklarına saygı ile demokratik bir hukuk dev-
leti olma hususları ilintilidir. Zira, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin ifade ettiği üzere, de-
mokratik bir toplum olmanın gerekleri arasında 
çoğulculuk, hoşgörü, açık görüşlülük, eşitlik, öz-
gürlük gibi değerlere saygı göstermenin yanın-
da, ifade özgürlüğü gibi bazı temel hakların ko-
runması da yer almaktadır. 

İfade özgürlüğü, birçok temel insan hakları bel-

gesinde koruma altına alınmış bir haktır (örne-

ğin, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi m. 19; Birleş-

miş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası 

Sözleşmesi m. 19). Anayasamızın farklı maddele-

rinde ayrı ayrı korunan düşünceyi açıklama (ifa-

de) özgürlüğü (m. 26), bilim ve sanat hürriyeti 

(m. 27) ile basın hürriyeti (m. 28), Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi sisteminde ifade özgürlüğü 

kapsamında, 10. maddede korunmaktadır.

Demokratikleşme yolunda ifade özgürlüğü (ile) mücadelemiz 

Quo Vadis
Türkiye?

Yrd. Doç. Dr. R. Murat ÖNOK • Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
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İfade özgürlüğünün demokrasiyi sağlama 
açısından işlevi açıktır. Demokrasi, özellikle 
de oy verme faaliyeti aracılığıyla, toplumsal 
konularda ortaklaşa karar alma esasına da-
yanır. Bu konuda vatandaşların doğru tercih-
leri yapabilmeleri, gerekli bütün bilgiyi elde 
edebilmeleri ve aldıkları kararlarda özgür ol-
malarına bağlıdır. Bu bakımdan ifade özgür-
lüğü, özgürlükçü demokratik devletin teme-
lini oluşturur, demokratik toplumların ilerle-
mesi ve her bireyin kişiliğini geliştirmesi için 
temel koşullardan birisidir.

İfade özgürlüğü ihlalleri
Ne var ki, 2010 yılında AİHM kararlarında ifa-
de özgürlüğünü en çok ihlal eden devlet ol-
mamız, hatta AİHM tarihinde de bu konuda 
-açık arayla- ilk sırada yer almamız düşündü-
rücüdür. Bunun başlıca sebebi, yargı organ-
larımızın ifade özgürlüğüne dair birçok dava-
ya bireysel özgürlüklere en geniş uygulama 

alanı tanımak odaklı olarak değil de, öncelik-
le devleti koruma perspektifinden yaklaşmış 
olmasıdır. Bu açıdan son yıllarda en başta 
Türk Ceza Kanunu’nda yapılan birtakım de-
ğişiklikler istenilen sonucu vermemiştir, çün-
kü mesele zihniyetle alakalıdır. Bunu ise ka-
nun yoluyla kısa sürede değiştirmek müm-
kün olmamaktadır; uzun soluklu eğitim faa-
liyetleri sayesinde, ancak orta ve uzun vade-
de bu konuda sonuç alınması beklenmelidir. 
Bu noktada, çok tartışılan TCK m. 301 (Türk 
Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Dev-
letin Kurum ve Organlarını Aşağılama) gibi 
hükümlerin varlığı tek başına sorun değildir. 
Her ne kadar bizdeki “çoğunluk değerlerinin 
azınlıktan korunması” anlayışı, Batı’da geçerli 
olan, azınlık değerlerini çoğunluğun saldırı-
larından koruma amacının zıddı olsa da, ne-
ticede bu bir ceza politikası tercihidir. Önem-
li olan, bu tür davalardaki yargısal yaklaşımın 
temel hakları en ziyade ölçüde gözetmesidir, 
yoksa “iyi kanun, kötü kanun” yoktur, “iyi uy-
gulama, kötü uygulama” vardır.

Bu noktada aslolan, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin ısrarla vurguladığı üzere, ço-
ğulcu bir demokraside bazı grupların, özel-
likle siyasi konulardaki aşırı düşünceleri tem-

sil etmesinin bir dereceye kadar normal sa-
yılarak, hoşgörüyle karşılanması gerektiği-
nin anlaşılmasıdır. Zaten demokrasi, her tür-
lü inanç, fikir ve düşüncenin açığa vurularak 
serbest bir tartışma ortamı yaratılması teme-
li üzerine kuruludur. Bu nedenle, ifade öz-
gürlüğü, sadece olağan karşılanan, zararsız 
ya da önemsiz görülen bilgilerin ve düşün-
celerin açıklanması bakımından değil ayrı-
ca, devlete ve toplumun belirli bir bölümüne 
aykırı gelen, onları rahatsız eden, endişe ve-
rici ve hatta şoke edici görüşler bakımından 
da geçerlidir. Bu bakımdan, toplumun baskın 
anlayışına veya devletin mevcut anayasal de-
ğerlerine ve kurallarına aykırı düşen görüşle-
rin de ifadesine izin verilmelidir. Örneğin, fe-
deralizm, özerklik gibi taleplerin gündeme 
getirilmesi, mevcut anayasal düzenin değiş-
tirilmesi anlamına gelse de, meşrudur.

Siyasi ifadenin korunması
Özellikle vurgulanması gereken husus, bazı 
durumlarda ifade özgürlüğünün kapsamı-
nın daha da genişlediğidir. Bunun en önem-
li örneği, sosyal ve siyasi tartışmaya katkı 
sağlayan yayın ve konuşmalardır. Bu bakım-
dan, siyasi ifadelerin korunması demokratik 
bir toplum açısından özellikle önemlidir. Bu 
tür sistemlerde hükümetler, sadece yasama 
ve yargının değil de, aynı zamanda genel ka-
muoyunun ve kitle iletişiminin de sıkı dene-
timine tabidir. Baskın konumu sebebiyle, si-
yasal iktidar aleyhindeki eleştirileri en faz-
la ölçüde hoşgörmek zorundadır. Sınırlama-
ya başvurması durumunda ise, egemen ko-
numu sebebiyle hükümet mümkün olan en 
hafif aracı seçmelidir. Ayrıca, herhangi bir sı-
nırlamanın, siyasi ifadeyi dondurucu, caydı-
rıcı bir etkiye sahip olmamasını gözetmeli-

15

Yrd. Doç. Dr. R. Murat Önok 
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

İfade özgürlüğü, özgürlükçü 
demokratik devletin temelini 
oluşturur ve demokratik 
toplumların ilerlemesi ve her 
bireyin kişiliğini geliştirmesi 
için temel koşullardan biridir.
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dir. Bu bağlamda, seçilmiş temsilciler ve ga-

zeteciler tarafından beyan olunan siyasi ifa-

delerin, kamuyu ilgilendiren meselelerin tar-

tışılmasına olan katkılarından ötürü, daha da 

imtiyazlı bir konumu vardır. Bu tür durum-

larda, şiddete teşvik olmadıkça bu özgürlü-

ğe dönük kısıtlamaların Avrupa İnsan Hak-

ları Sözleşmesi’ne aykırı bulunması muhte-

meldir .

Demokrasi için bu kadar önemli olan düşün-

ceyi açıklama özgürlüğünün sınırlarını belir-

lemek oldukça zordur. Bununla birlikte, öz-

gürlüğü yok etme özgürlüğünün verilme-

si, demokrasiyi ortadan kaldırabilir. AİHM iç-

tihadına göre, demokratik olmayan, demok-

ratik sistemi ya da demokratik hakları yok et-

meye yönelik politikalar güden partiler, bu 

sebeplerle kendilerine uygulanan cezala-

ra karşı onuncu maddeye dayanamazlar (bu 

konuda Refah Partisi davası iyi bir örnektir, 

bu davada şeriatın teşvikinin demokrasiyle 

bağdaşmadığı vurgulanmıştır). Zira, Alman 

Anayasası gibi bazı demokratik anayasalar-

da benimsenen “militan demokrasi” anlayışı, 

demokrasinin kendi varlığını koruyabilmesi 

için, demokratik hak ve özgürlükleri yok et-

mek amacıyla bunların kullanılmasını engel-

lemektedir. 

İfade özgürlüğünde sınırlar
İfade özgürlüğünün önemli bir sınırı,  şidde-

te teşvik eden ifadelerdir. Hoşgörüsüzlüğe 

dayalı nefreti yayan, tahrik eden, teşvik eden 

ya da mazur gösteren açıklamaları cezalan-

dırmak, hatta engellemek mümkündür. İkin-

ci bir sınır, tarihi gerçekleri inkara ve değiş-

tirmeye yönelik ifadelerdir (revisionist spe-

ech). AİHM’e göre, bazı “açıkça tespit edilen 

tarihi vakıalar” o kadar hassastır ki, bunla-

rı inkar etmeye ya da gözden geçirmeye yö-

nelik teşebbüsler “nefret söylemi” olarak de-

ğerlendirilmeli ve korunmamalıdır. Mahke-

me bu yaklaşımı sadece Holocaust (Yahu-

di Soykırımı) açısından uygulamıştır. Bu ba-

kımdan, Ermeni Tehciri’nin yol açtığı ölüm-

leri inkar etmeksizin, bunun hukuki anlam-

da “soykırım” olarak nitelendirilemeyeceği-

ne dair görüşlerin, salt bunun ifade edilme-

si nedeniyle cezalandırılmasının da AİHM ile 

bağdaşacağını söylemek mümkün gözük-

memektedir. İfade özgürlüğüne üçüncü bir 

sınır ise, başkalarının şöhret ve haklarının ko-

runması bağlamında, hakaret/sövme nite-

likli eylemlerin cezalandırılmasıdır. Burada-

ki mesele, eleştiri hakkı ile hakaret/iftira ara-

sındaki ayrımın yapılmasıdır. Elbette, hakare-

tamiz beyanların cezalandırılması mümkün-

dür; ancak bu noktada da, “kamusal bekçi” 

rolüne sahip basının daha geniş bir koruma-

dan yararlandırılması gerekir ve kabul edi-

lebilir eleştiri sınırları, basının ve kamuoyu-

nun denetimine kendisini bilerek açan poli-

tikacılar açısından daha geniştir. Bu noktada, 

Türkiye’de bazı sorunlar olduğu açıktır. Ör-

neğin, en üst düzey devlet yöneticilerine yö-

nelik ifadeler bakımından, bu şahısların “ko-

numu”, “temsil ettikleri mevki” gibi gerek-

çelerle, bunlara karşı “daha saygılı” olunma-

sı gerektiği bahanesiyle, sert tondaki eleş-

tiriler hakaretmiş gibi lanse edilebilmekte-

dir. Aslında bu, toplumumuzda hakim olan 

“eleştiri korkusu”nun daha üst bir perdeden 

yansımasıdır. Gerçekten, “eleştirmek gibi ol-

masın” veya “yanlış anlaşılmasın, eleştirmi-

yorum” gibi ifadelerle başlayan cümleler, as-

lında eleştirinin “kötü, yanlış” bir şey olduğu 

algılamasına dayandığı gibi, “eleştiriye açı-

ğım ama yapıcı olana” türünden sıklıkla baş-

vurulan bir klişe de, aslında, sadece “olumlu” 

eleştiriye açık bir zihniyetin işaretidir. 

Yapmamız gerekenler

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türki-

ye hakkında verdiği kararlar ışığında genel 

bir değerlendirme yapmak gerekirse; mah-

kemelerimizin “düşünce suçlarının” söz ko-

nusu olduğu davalarda, ilgili hükümleri çağ-

daş bir anlayışla yorumlayarak ifade özgürlü-

ğüne üstünlük tanımaları ve böylece, AİHM 

tarafından ortaya konulan ölçütlere uygun 

bir içtihat geliştirmeleri, sorunu büyük ölçü-

de çözecektir. Buna karşılık, terörle mücade-

le amaçlı kanunlara, şiddet hareketlerinin ya-

pılmasını kışkırtıcı nitelikte olmayan düşün-

Çoğulculuğun esas olduğu 
demokratik toplumlarda 
şiddete dayanmayan her türlü 
düşüncenin açıklanmasını ve 
hatta bunun propagandasının 
yapılmasını olağan karşılamak 
gerekir.
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ce açıklamalarının cezalandırılmasına yönelik 

hükümlerin dahil edilmesi, uluslararası alan-

da Türkiye’yi zor durumda bırakacaktır. Oysa, 

çoğulculuğun esas olduğu demokratik top-

lumlarda şiddete dayanmayan her türlü dü-

şüncenin açıklanmasını ve hatta bunun pro-

pagandasının yapılmasını olağan karşılamak 

gerekir. Bu noktada, aslolanın “ifade ve basın 

özgürlüğü” olduğu hatırlanmalı; bu özgür-

lüklerin baskın toplumsal anlayışla ters dü-

şen, eleştirel her türlü görüşü koruduğu, özel-

likle siyasi tartışma alanında ve toplumu ilgi-

lendiren konularda bu hakkın en üst düzey-

de himaye gördüğü, her zaman akılda tutul-

malıdır.

Daha demokratik bir Türkiye 

Son olarak, Türkiye’deki bazı güncel gelişme-

leri değerlendirerek, ifade özgürlüğü konu-

sundaki rotamızı tespit etmek gerekir. Son 

dönemlerde, eskiden tabu mahiyetinde olan 

birçok konunun etraflıca tartışılmaya baş-

lanmış olması, fevkalade olumlu bir gelişme-

dir. Buna karşılık, özellikle son iki-üç yılda çok 

kaygı verici gelişmeler de yaşanmaktadır. Ör-

neğin, ifade özgürlüğünün en önemli yansı-

ması olan basın özgürlüğü açısından sayısız 

gazetecinin yargılanmakta veya hapiste ol-

ması, bütün demokratik ülkelerin de endişey-

le izlediği bir gelişmedir. Bazı güncel davalar 

ve/veya uygulamalar sebebiyle, birçok kişinin 

“konuşmaya korkar” olmaları ülkenin demok-

ratik geleceği açısından büyük bir soru işa-

retidir. Zira, bu kaygıların objektif olarak yer-

siz olduğu kabul edilse bile, bu algının top-

lumda yer etmesi, ifade özgürlüğünü cid-

di şekilde sınırlayıcı bir etkiye sahip olacaktır. 

Yine,  basılmamış bir kitabın toplatılması ve 

bu bağlamda yapılan geniş çaplı baskınlarda, 

kitabın nüshasını teslim etmeyenlere “terör 

örgütüne yardım etmek”le suçlanacaklarının 

bildirilmesi, stad açılışında bir siyasiyi protes-

to edenlerin peşine polisin düşmesi gibi olay-

lar, bir hukuk devletinde emsali pek görüle-

meyecek uygulamalar olarak tarihe geçmiştir. 

Keza, siyasetçileri protesto etmeleri sebebiy-

le tutuklanan ve yargılanan üniversite öğren-

cilerine dair haberlerin artık olağan hale gel-

mesi de düşündürücüdür. 

Oysa, unutmamak gerekir ki, aykırı görüşlerin 

baskı altında tutularak yasaklanmaya kalkışıl-

ması halinde, kamuoyu önemli sosyal ve siya-

si konular üzerinde düşünmekten alıkonacak-

tır. Düşüncelerin açığa vurulmasının engellen-

mesi ile düşmanlıklar kökleşecek, muhalefet 

yer altına itilecek, toplumsal sorunlar artık akıl 

yoluyla değil, kuvvet kullanarak çözümlen-

meye çalışılacaktır. Dileğimiz, daha demok-

ratik bir Türkiye yolunda, yukarıda verdiği-

miz örneklerin sadece birer yalpalamaya işa-

ret etmesi, fakat rotanın “muasır medeniyet-

ler seviyesinden” hiç şaşmamış olmasıdır. Zira, 

Descartes’ın “cogito ergo sum” şeklindeki ifa-

desinden hareketle, insan, düşündüğü ölçüde 

vardır. Buna karşılık, insanların, düşünmeme-

ye çalıştıkları, düşündüklerini ifade etmekten 

çekindikleri  ve “düşünmedikleri ölçüde” var-

lıklarını sürdürebileceklerine inandıkları bir or-

tamda, o ülkede yaşayanların özgür birer birey 

olarak var olabilmeleri ve toplumun demokrasi 

yolunda ilerleyebilmesi mümkün değildir.

Aykırı görüşlerin baskı altında 
tutularak yasaklanmaya 
kalkışılması halinde, 
kamuoyu önemli sosyal 
ve siyasi konular üzerinde 
düşünmekten alıkonacaktır.
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Bilim ve Teknoloji politikalarını, bu politikaların topluma daha iyi bir ya-
şam sunma konusundaki yeterliliklerini tartışmak için öncelikle ana ak-
törler olan devlet, sanayi ve üniversite üçlüsünün ideal çalışma dinami-
ğini anlamak gerekiyor. Devlet, sanayi ve üniversite üçlüsünün birlikte 
çalışma dinamiğinin iyi kurgulanması o toplumda inovasyon ve bilgi te-
melli ekonominin gelişmesini ve böylece gelişimin sürekliliğini, halkın 
refahını sağlar. Bu üçlü ilişkinin nasıl kurgulanması gerektiği tartışılma-
dan önce Türkiye’nin şu andaki konumu net olarak belirtilmeli ve ulaşıl-
mak istenen hedef iyi tanımlanmalıdır.

Devlet, sanayi ve üniversite 
üçlüsünün ideal çalışma 
dinamiğini anlamak bilim 
ve teknoloji politikaları 
tartışmasında kilit rol 
oynuyor.

Türkiye’de devlet, sanayi 
ve üniversite üçgeni 
Prof. Dr. İrşadi Aksun • Koç Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı
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Türkiye güçlü bir endüstriye sahip, endüstri-
yel toplum olmayı başarmış, hafif orta ve ağır 
sanayi alanlarında deneyimli bir ülke. Ancak 
geçmişten bugüne büyük çoğunlukla üretti-
ği ürünlerin veya vermiş olduğu hizmetlerin 
fikir haklarının başka ülkelerden kaynaklan-
dığı ve globalleşen dünyada ucuz işgücüne 
sahip ülkelerde de üretilebilecek işgücü yo-
ğun, katma değeri az, sanayi ve finans ağır-
lıklı bir gelişim gösterdi. Diğer bir deyişle bil-
gi temelli ve katma değeri yüksek alanlarda 
maalesef pek başarılı olamadı. Bu tespitin so-
nucu olarak, amaç inovasyona dayalı sürdü-
rülebilir gelişim için bilgi temelli topluma ve 
ekonomiye geçişi sağlamak ve böylece ken-
di yarattığımız katma değeri yüksek ürünler-
le hem halkımızın refahını artırmak hem de 
dünya ekonomisinde söz sahibi olmaktır. 

Hedefe ulaştıran yöntemler
Belirtilen amaca ulaşmak için nasıl bir mo-
del kurgulanmalı ve bu modelin aktörlerinin 
iş tanımları ve ilişkileri nasıl olmalıdır soruları 
şimdi yanıtlanabilir. Devlet-sanayi-üniversite 
üçlü ilişkisi iki farklı temelde kurgulanabilir: 
Devlet-Baskın model ve Serbest model. Bu 
iki modelin temelindeki ana fark devletin yu-
karıda belirtilen amaca ulaşmak için ne kadar 
baskın bir rol oynayacağıdır. [1]. 

Devlet-Baskın Model: Bu modelin temelin-
de Devletin Üniversite ve Endüstri üzerinde 
kontrolünün olduğu varsayımı yatmakta ve 

bu üçlünün koordinasyonu ve ilişkilerini dü-
zenleyen alt yapıyı kurma görevini üstlen-
mesi beklenmektedir. Bunlara ek olarak, bu 
modelde devletten beklentiler şunlardır:

•  Bilim ve teknoloji politikalarının şekillen- 
 dirmesi, 
•  Ülkenin öncelikleri açısından önemli proje- 
 lerin geliştirilmesi,
•  Bu projeler için kaynak ayrılması.

Bu modelde endüstri ve üniversitelerin rol-
leri oldukça sınırlı ve merkezi otoritenin de-
netimi altındadır. Eski Sovyetler Birliği, Fran-
sa ve çoğu Latin Amerika ülkeleri bu mode-
le örnek gösterilebilir. Bu modelin gücü, ülke 
için stratejik önemi olan projelere devlet 
kaynaklarının kolayca aktarılarak, hem üni-
versiteleri hem de endüstriyi harakete geçi-
rerek hızlı ve verimli yol alınmasını sağlaya-
bilmesidir. Bunun yanında en önemli proble-
miyse merkezi otoritenin gücünün ve sınırla-
rının genişliği yaratıcılıkta en önemli paydaş-
lardan olan üniversite ve endüstride özgür-
lükleri kısıtlayarak yaratıcılığı yok etme teh-
likesidir. 
 
Serbest Model: Bu modelin ana fikri her ak-
törün kendi dinamiği ve gereksinimleri doğ-
rultusunda serbest olarak çalışması ve ilişki 
kurmasıdır. Bu modele göre üniversiteler ge-
nel anlamda temel araştırmaları yapmak ve 
endüstriye beyin gücü sağlamakla yükümlü, 

Prof. Dr. İrşadi Aksun
Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı

Türkiye’de devlet-endüstri-
üniversite üçlüsünün yapısı 
temel göstergeler bakımından 
devlet-baskın modele uyuyor.

Devlet

Üniversite Endüstri

 Şekil 1. Devlet-Baskın Model [1]
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endüstri ise piyasa dinamiklerine göre kendi-
sini verimli ve ekonomik kılmakla yükümlü-
dür. Bu modelde devletin rolü gerekli regu-
lasyonları kurgulamak ve kendi askeri ve sivil 
operasyonları için ürün almakla sınırlıdır. Bu 
modelde itici gücü, pazar payını korumak ve 
geliştirmek zorunda olan endüstri olacaktır. 

Bu modelin beklentisi olarak endüstri kısa, 
orta ve uzun vadede başarılı olmak için ge-
rekli bilgi birikimini veya inovasyonları ken-
di içinde veya üniversitelerdeki bilgi birikim-
lerinden sağlamalı, sürdürülebilir büyüme ve 
başarıyı elde etmek için de kendi araştırma 
birimlerini kurmalıdır. Bu yaklaşımın avan-
tajı her aktörün kendi pazar dinamiği doğ-
rultusunda doğal olarak davranacak olması, 
kendisini yenileme ve geliştirmesi zorunlu-
luğunun dış etkenlerden bağımsız pazar di-
namikleriyle zorunlu kılınması olarak görül-
mektedir. Ancak, ulusal bir strateji belirleye-
rek değişik aktörlerin güçlerini birleştirmek 
ve bu güç birliğini aynı amaç doğrultusunda 
kullanmak ne yazık ki Devlet-Baskın modele 
göre zor olacaktır.  

Yukarıdaki tanımlardan ve çalışma şartların-
dan da görülebileceği gibi her modelin ken-
dine göre avantaj ve dezavantajları vardır. 
Genelde ülkeler tam olarak bir modele uy-
mamakta bu iki model arasında değişik ağır-
lıklarla oluşturulmuş ara modeller kurgu-
lamaktadırlar. Türkiye’de uygulanan yakla-
şım Devlet-Baskın modele daha yakın gö-
rünmekle beraber, daha iyi anlamak için ön-
celikle bir durum tespiti yapmak gerekmek-
tedir.

Türkiye’de durum tespiti 
Türkiye’nin bilim politikalarındaki yaklaşı-
mı Devlet-Baskın modele daha yakın görün-
düğü tespitine dayanarak, öncelikle devletin 
araştırma, geliştirme ve yenilikçilik konula-
rındaki yaklaşımlarını belirlemek gerekiyor. 

Devlet TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı (DPT), 
SSM, diğer bakanlıklar ve belediyeler gibi ku-
rumları aracılığıyla stratejik önceliği olduğu-
na inandığı konularda, üniversite ve sanayi 
kuruluşlarına alt yapı oluşturmak ve araştır-
malar yapılmasını sağlamak için maddi des-
tek veriyor. Bu destekler son 10 yılda oldukça 
arttı. Bunun sonuçları olarak üniversitelerde 
ve sanayide araştırma ve geliştirmenin öne-
minin arttığı, buna bağlı olarak uluslararası 
dergilerde makale ve patent başvuru sayımı-
zın da arttığı belirgin olarak gözleniyor. Dev-
let tarafından araştırmanın fonlanması konu-
larında atılan bu olumlu adımlar ne yazık ki 
Türkiye’de araştırma ve buna bağlı olarak bil-
gi temelli ekonomi ve yenilikçilik kültürünü 
beklendiği ölçüde geliştiremedi. Bunun ne-
denlerini Türkiye’de endüstri ve üniversitele-
rin durum tespitini takiben açıklamaya çalı-
şacağım. Ancak maddi kaynaklar konusunda 
bu kadar cömert olan devlet, manevi destek 

konusunda aynı cömertliği gösteremedi. Bu-
rada belirtilen manevi destek araştırmaları 
yapması, yönetmesi beklenen kişi ve kurum-
lara duyulması gereken güveni tanımlıyor. 

Özgürlük ve yaratıcılık
Maddi destek kadar önemli olan güven des-
teğinin eksikliği kendisini özerk olması ge-
reken bu kurumların devlet tarafından daha 
sıkı kontrol ve denetim altında tutulmasıyla 
gösteriyor. Anlaşılması ve kabul edilmesi ge-
reken en önemli konu yaratıcılığın ancak öz-
gür ortamlarda yeşereceği gerçeğidir. Öz-
gürlüğün doğal sonuçlarından bir diğeri de 
hataların yapılacak olması gerçeği… Bu ha-
taları azaltmak veya yok etmek için özgür-
lükleri kısıtlamak, bu kurumlardan veya kişi-
lerden beklenen işlerin yapılamamasına ve 
yaratıcılığın yok edilmesine neden olacağın-
dan, bedeli çok daha yüksek olacak ve bunu 
gelecek nesiller ödeyecekler. Doğaldır ki ha-
taları en aza indirmek, bunun için bazı yön-
temler önermek, demokratik ve katılımcı bir 
yaklaşımla bunları hayata geçirmek devletin 
görevleri arasındadır. Ancak bu yöntemler ve 
bunların uygulamaları ana hedef olan yara-
tıcılığı yok etmemeli, aksine zaman ve mali 
kaynakların kullanımındaki verimliliği artıra-
rak yaratıcılığı artırmalı. 

Araştırma ve yaratıcılık konularında özgür-
lüklerin kişiler üzerindeki etkileri konusunda 
yapılan bir araştırmayı bu bağlamda sizlerle 
paylaşmak isterim [2]. 2009 yılında MIT’den 
Profesör Pierre Azoulay ve çalışma arkadaş-
ları farklı değerlendirme sistemleri olan Ulu-
sal Sağlık Enstitüsü (National Institute of He-
alth - NIH) ve Howard Hughes Medikal Ensti-
tüsü (HHMI)  gibi sağlık alanında dünyaca ta-
nınan iki araştırma enstitütüsündeki araştır-

Şekil 2. Serbest Model [1]
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macıların üretkenliği ve yaratıcılığını karşılaş-
tırdılar. NIH’in araştırmacıları değerlendirme 
süreçleri oldukça katı, ve kısa dönemli çık-
tılar değerlendirilerek araştırmanın devamı 
veya araştırıcın sürekliliği konusunda karar 
verirken, HHMI ise daha uzun süreli çıktıları 
baz alan, kısa süreli başarısızlıkları doğal ka-
bul eden, araştırmacılara güvenen ve özgür-
lük tanıyan bir sistemi uyguluyor. Aynı başarı 
düzeyindeki araştırmacılardan oluşan bu iki 
merkezden HHMI hem sayısal olarak hem de 
yayınların kalitesi olarak (daha prestijli dergi-
lerde yayınlanması ve daha fazla atıf almala-
rı bakımından) daha başarılı olduğu bulundu 
ve bunun değerlendirme sisteminin doğal 
sonucu olduğu gözlemlendi. 

Endüstri, son 10 yılda devletin araştırma ve 
geliştirmeye sağlamış olduğu maddi destek 
ve öncülüğü sayesinde ve ekonomideki be-
lirsizliklerin oldukça azalmasıyla araştırma ve 

geliştirmeye önem vermeye başladı. Devlet-
baskın modeldeki aktörlerden endüstri ve 
üniversitelerin bu üçlü ilişkilerdeki rolleri gö-
receli olarak daha kısıtlı ve ilgileri kendi alan-
larıyla sınırlı olarak tanımlanıyor. Ne yazık ki 
ülkemizde endüstri var olan ürünlerinde ge-
liştirme çalışmalarıyla marjinal katkılar sağ-
layarak pazar payını tutmaya ve ayakta kal-
maya odaklanıyor. Bu yaklaşım geçmişin zor 
dönemlerinden gelen bir alışkanlık olmak-
la birlikte ülkemizde araştırma kültürünün ve 
buna bağlı ekonominin daha gelişmemiş ol-
masından da kaynaklanıyor.  Bu bağlamda 
devletin öncülüğü ve maddi desteği endüst-
riye bu kültürü aşılamak için gerekli şart ola-
rak görülüyor. Ancak ticarette sınırların kal-
madığı, rekabetin ulusal değil uluslararası bir 
hal aldığı günümüzde serbest piyasa aktör-
lerinin uzun vadeli başarısı için en önemli ya-
şamsal kaynak yaratıcılıktır. Bunun temelin-
de yatan araştırma ve geliştirme kültürüdür. 

Bu nedenledir ki endüstri kendi üretim ala-
nında yapması gereken araştırma ve geliştir-
melerde sadece devletin kaynaklarıyla sınırlı 
kalamaz ve kalmamalıdır. 

Türkiye’de endüstri penceresinden üni-
versite 
Koç Üniversitesi araştırma ve geliştirme bö-
lümü olarak kurulduğumuz 2009 yılından bu 
yana Türkiye’de çalışma yapan yerli ve ya-
bancı onlarca şirketi ve kurumu ziyaret ettik. 
Bu süreçte edindiğimiz izlenimlere dayana-
rak şu genel saptamayı yapmak çok da yanlış 
olmayacaktır: Endüstri, üniversiteleri sade-
ce mesleki eğitim veren, endüstrinin geliştir-
me işlerini yapan ve güncel ve kısa dönem-
li problemlerini çözen kurumlar olarak görü-
yor. Bu algı sadece endüstrinin yanlış algıla-
ması olarak alınamaz. Aynı zamanda üniver-
sitelerimizin kendilerini konumlamalarından 
da kaynaklanıyor, bu konu aşağıda daha de-
taylı tartışılacak. 

Endüstri bu algıya ek olarak üniversitele-
rin öğrencilerini eğitirken daha fazla mesle-
ki bilgi vermelerini ve mezun olduklarında 
endüstrinin isteklerine en kısa sürede uyum 
sağlayıp katkı yapmasını bekliyor. Bu yakla-
şım uygulandığında (üniversitelerimizin ço-
ğunluğunda uygulandığı gibi) doğal olarak 
öğrenciler başka alanları tanımadan me-
zun olacaklar ve günümüzün çok disiplin-
li ve disiplinlerarası konularına uzak kalmala-

Anlaşılması ve kabul edilmesi 
gereken en önemli konu, 
yaratıcılığın ancak özgür 
ortamlarda yeşereceği 
gerçeğidir.
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rının yanında konu olarak da dar bir alana sı-
kıştıklarından yaratıcılıkları da sınırlı olacaktır. 
Eğitimdeki bu yaklaşım ve endüstrinin araş-
tırma ve geliştirme konularında üniversitele-
re bakışı yaratıcılığı engelleyen tutarlı bir kısır 
döngü oluşturuyor.

Türkiye’de üniversitenin konumlanışı
Üniversiteler büyük çoğunlukla sadece mes-
leki eğitim veren yerler olarak kendilerini kur-
gulamışlar, bazı durumlarda kaynakların kıtlı-
ğı bazı durumlarda Türkiye özelinde var olan 
büyük talebin rahatlığıyla araştırma ve yeni-
likçiliğe gereken önemi vermemişler, böyle-
ce yenilikçilik ve yaratıcılık sadece sözde ve 
yazıda kalmıştır. Bu nedenledir ki endüstri de 
üniversiteyi yukarda tanımladığım gibi, yani 
kendi güncel ve kısa dönemli problemleri-
nin çözüm yeri olarak görmüş, yaratıcı ve ye-
nilikçi araştırma yapılabilen yerler olarak dü-
şünmemiştir. Bu üniversite endüstri arasında-
ki yanlış kurguya dayalı algı ne yazık ki sağlık-
lı bir ilişki kurulmasının önündeki en önem-
li engel olarak duruyor. Bunu değiştirmenin 
her iki kurumda da köklü bir anlayış değişikli-
ği gerektirdiği görülüyor. 

Türkiye’de üniversiteler kuruluşları bakı-
mından devlet ve vakıf üniversiteleri olarak, 
kurguları bakımından da eğitim ve eğitim-
araştırma üniversiteleri olarak ikiye ayrılır-
lar. Ne yazık ki kaynak yetersizliği ve öğretim 
üyelerinin vermekle yükümlü oldukları ders 
yükleri nedenleriyle çoğu devlet ve vakıf üni-
versitesi temelde eğitim verilen kurumlar ha-
line geliyor. Devletin son on yıldır artırdığı 
araştırma fonları sayesinde bütün üniversite-

lerde araştırma bakımından bir kıpırdanma 
oldu. Ancak bunun kalıcı ve etkili olabilmesi 
için üniversitelerdeki kültürün değişmesi, en-
düstriyle etkileşimli olarak hem eğitimin hem 
de araştırmanın güncel, yaratıcılığı tetikleyen 
bir boyuta taşınması gerekiyor. 

Sonuç olarak dışarıdan bakıldığında 
Türkiye’de devlet-endüstri-üniversite üçlü-
sünün yapısı temel göstergeler bakımından 
devlet-baskın modele uyuyor. Devlet hem fon-
layıcı hem ilişkileri kurgulama ve koordinasyon 
görevini yapan kuvvetli ve baskın bir aktör ola-
rak görünüyor. Endüstri geçmişin kötü dene-
yimlerinden dolayı araştırma ve yenilikçilik ko-
nusunda çekimser ve tutucu bir yaklaşım göste-
riyor. Üniversiteler ise daha çok mesleki eğitim 
sağlayan kurumlar olarak yapılanıyor.

Bilgi temelli toplum ve artan refah
Başlangıçta belirtilmiş olan “inovasyona da-
yalı, sürdürülebilir gelişimi sağlamak için, bil-
gi temelli topluma ve ekonomiye geçişi sağla-
mak ve böylece kendi yarattığımız katma de-
ğeri yüksek ürünlerle hem halkımızın refahı-
nı artırmak hem de dünya ekonomisinde söz 
sahibi olmak” amacına ulaşmak için devlete, 
endüstriye ve üniversiteye görevler düşüyor.

Devlet ne yapmalı?
• Üniversitelere statejik önemi olan konular-
da alt yapı desteği vermeye devam etmeli,
• Üniversitelere araştırma odaklı projeleri ve-
rerek bunların özgün araştırmalar olmasına 
özen göstermeli,
• Endüstri üniversite ortak araştırmalarını 
desteklemeyi sürdürmeli ve özellikle yenilikçi 

uzun soluklu araştırmaları destekleyecek me-
kanizmalar kurgulamalı,
• Üniversitelerin özerk eğitim ve araştırma 
kurumları olması için yasal altyapıyı oluştur-
malı ki özgür düşünce, kısıtlanmamış araştırma 
ve hem eğitimde hem de araştırmada yenilikçi 
yaklaşımların yeşermesinin yolunu açmalı,
• Özellikle devlet üniversitelerinde çalışan, 
araştırmacı ve öğretim üyelerinin maddi ko-
şullarını ve özlük haklarını iyileştirmeli ki bu 
eğitimli ve yaratıcı beyinler dış etkenlerin et-
kisinde kalmaksızın üretebilsinler.

Endüstriye düşen görev
• Var olanı, ürününü, düşük katma değerine 
rağmen, sürdürme veya onunla yetinme iç-
güdüsünden vazgeçmeli,
• Araştırma ve geliştirmeye daha fazla önem 
vermeli, elemanlarının yaratıcılığını ve bu  
yöndeki katkılarını desteklemeli,
• Sadece devlet katkısıyla değil kendi öz kay-
naklarıyla da katma değeri fazla olan ürün 
geliştirmek için çaba sarf etmeli,
• Bilgi temelli ekonomiye geçiş için üniversi-
telerin dinamik, güncel ve yaratıcı görüşlerin-
den yararlanmanın yollarını aramalı, 
• Fikri hakları endüstrimize ve üniversiteleri-
mize ait olan ürünler geliştirmeli, ve bu yak-
laşımı orta ve uzun vadeli stratejik planın bir 
parçası olarak tanımlamalı ve çalışanların 
bunu sahiplenmelerini sağlamalı,
• Günümüz ekonomisinde sınırların kalma-
dığını, rekabetin sadece yurtiçinde değil bü-
tün dünyaya yayıldığını, iş gücü yoğun, kat-
ma değeri az rutin işlerin refah düzeyi düşük 
gelişmekte olan ülkelere kaçabileceğini de 
unutmamalıdır [3].
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Üniversiteler nasıl bir yol izlemeli?
• İyi ve güncel eğitimin iyi ve güncel araş-
tırma yapılan ortamda yapılabileceğini 
anlamalı,
• Yaratıcılığın temel unsuru olan özgürlük 
ortamının yaratılmasını öncelikle sağlamalı,
• Öğretim üyelerinin araştırma projele-
ri için sadece devlet desteğiyle yetinme-
yip endüstriyle ilişkilerini geliştirerek her iki 
kurum için de kazan-kazan olan birliktelikler 
kurgulamalı,
• Endüstriyle yapılacak işbirliklerinde hem 
kendi çıkarlarını hem de endüstrinin çı-
karlarını korumayı, ilişkilerin sürdürülebi-
lir, geliştirilebilir ve güvenilir olması için bir 

görev olarak algılamalı,
• Hem eğitim hem de araştırma alanlarında 
uluslararası ilişkilere önem vermeli ve öğren-
ci, öğretim üyesi ve idari kadroların değişim 
programları veya benzer şekilde kurgulan-
mış programlarla bu alandaki farkındalıkları-
nın artırılmasını sağlamalı,
• Birincil önceliğinin araştırma yaparak gün-
cel kalmak, bu bilgileri öğrencileri ile payla-
şarak onların da güncel bilgilerle donanma-
sını sağlamak, bu süreçte üretilen yenilik-
çi fikirlerin yapılan yayınlar veya endüstriy-
le ortak çalışmalar aracılığıyla topluma ka-
zandırılmasını sağlamak olduğunu unut-
mamalıdır.  
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Yeni anayasa sürecini eğitim politikaları ve kadın erkek eşitliği açısın-

dan değerlendirebilir misiniz? 

Yeni anayasa çalışmaları başlarken etraflı olarak nelerin yapılacağını bilmiyo-

ruz. Eğitim politikaları bakımından Türkiye’de gelişmeler olmasına rağmen 

daha alınacak çok yol var ve iyileştirmeye yönelik çabalar gerekiyor. Anaya-

sa da buna imkân tanıyıcı bir yaklaşım içinde olmalı. Genel olarak toplumun 

eğitimi, toplumdaki insan kapasitesinin geliştirilmesi bakımından erken ço-

cukluk eğitiminin yaygınlaştırılması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması 

çok önemli. Kadın istihdamına yol açacak eğitimin geliştirilerek kadın istih-

damının özendirilmesini ve teşvik edilip desteklenmesini çok önemsiyorum. 

Eğitim politikaları 
bakımından Türkiye’de 

gelişmeler olmasına 
rağmen daha alınacak çok 

yol var ve iyileştirmeye 
yönelik çabalar gerekiyor. 

Anayasa da buna imkân 
tanıyıcı bir yaklaşım içinde 

olmalı. 

Gelişmenin temel lokomotifi 
eğitimdir Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, eğitim 

politikaları ve kadın erkek eşitliği 
açısından yeni anayasa sürecini 

değerlendirdi.
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Erken çocukluk eğitimi özellikle, Türkiye’de 
daha çok yeni başlıyor. 1970’lerin sonunda yap-
tığımız ilk projede Milli Eğitim Bakanlığı’na 
okul öncesi eğitimin önemini belirttik ve bu 
tür bir eğitimde kullanılabilecek kitapları 
oluşturup bakanlığa teslim ettik. 1970’lerde 
lüks kabul edilen erken çocukluk eğitimi %10 
civarındaydı ve buna ancak çok elit bir züm-
re ulaşabiliyordu. Hâlbuki Türkiye gibi kadın 
eğitim düzeyinin çok düşük olduğu bir top-
lumda eğitim hizmetleriyle çocuğa ne ka-
dar erken ulaşılırsa insan kapasitesinin geliş-
mesi de o kadar yüksek olur ve bu lüks değil 
zorunluluktur. Çünkü pek çok çocuk, kâğıdı 
kalemi görmeden büyüyor ve yedi yaşında 
okula gittiği zaman çok geç oluyor. Son 30 
yıldır bu alandaki çalışmalara yoğun bir şekil-
de devam ediyoruz. Örneğin, benim de ku-
rucuları arasında yer aldığım AÇEV (Anne Ço-
cuk Eğitim Vakfı) çeşitli araştırmalarla ve uy-
gulamalarla bu alanın gelişmesi için çalışıyor. 
Artık Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da bu 
konu önemseniyor. 

Geçen yıl 32 ilde, şimdi de bu sayıya ek bazı 
illerde, bir yıllık okul öncesi eğitiminin zo-
runlu hale gelmesi söz konusu. Bu politika-
ların değişmesinde çalışmalarıyla ve uygula-
malarıyla konuya eğilen akademisyenler et-
kili oldu. Bu hizmetlerin daha da  artması  la-
zım. Çünkü erken yaşta çocuğun zihinsel ge-
lişiminin ve sosyo-duygusal gelişiminin sağ-
lanması, insan kapasitesinin toplumda yük-
selmesine ve insanın ekonomik veriminin de 
artmasına yol açıyor.  Fayda-maliyet analizle-
rine göre, erken çocukluk eğitimine yapılan 
tek ünitelik bir yatırım aslında yedi ile on üni-
teye kadar getiriye yol açıyor. Yani ekonomik 
olarak da çok  rasyonel bir yatırım. Bunu so-
nuna kadar götürmek gerekiyor. Umuyorum 
önümüzdeki eğitim politikalarında da er-

ken çocukluk eğitimine önem verilmeye de-
vam edilir. 

Aslında yasalar bunları güvence altına 
alıyor ama pratikte uygulanamadığını 
görüyoruz…
AÇEV ve KAGİDER’in birlikte hazırladıkları bir 
rapordaki analize göre, erken çocukluk eğiti-
mi için çocuk başına ayda 300 TL’lik bir öde-
me yapılsa, bu yatırım 720 TL olarak geri dö-
nüyor. Çünkü çocuğa okul öncesi kurumda 
bakım ve eğitim verildiğinde, o kurumda ça-
lışanların ekonomiye vergileriyle katkıları söz 
konusu.  Gene çocuğa böyle bir hizmet veril-
diğinde annesinin çalışması mümkün oluyor 
ve onun ekonomik katkısı oluşuyor. 

Nitekim bir başka araştırmada İstanbul’da 
önceden çalışıp şimdi çalışmayan kadınlara, 
neden çalışmadıkları sorulduğunda %44’ü 
küçük çocuğu olduğu için çalışmadığını söy-
lüyor. Aynı kadınlara devletin çocuk bakımı 
konusunda  sağladığı bir hizmet olsa “Tekrar 
çalışmayı düşünür müsünüz?” diye soruldu-

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Erken çocukluk eğitiminin 
yaygınlaştırılması ve 
eğitimde fırsat eşitliğinin 
sağlanması çok önemli. 
Kadın istihdamına yol 
açacak eğitimin geliştirilerek 
kadın istihdamının 
özendirilmesini ve teşvik 
edilip desteklenmesini çok 
önemsiyorum. 
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ğunda bunların %84’ü “evet” diyor. Demek ki 
sadece yasal düzenlemelerle bu iş olmuyor. 
Yasaların uygulanabilmesi için özendirici ve 
destekleyici politikalar da lazım. Türkiye’de 
şimdi %22 civarında olan kentsel kadın ça-
lışma oranı 9. Kalkınma Planı’nda belirlenen 
%29’a ulaştığında, yani kadın istihdamı %7 
oranında arttığında, yoksullukta yüzde %15 
oranında azalma sağlanıyor. Özetle, insan ka-
pasitesini geliştirmeye ve kadın istihdamını 
teşvik etmeye yarayacak uygulamaları eğitim 
politikalarıyla ortaya koymak gerekiyor. 

İşin bir diğer tarafı da eğitimdeki kadın-erkek 
eşitliğinin sağlanması. Bu konuda da ciddi ka-
zanımlar var. Giderek kadınların, kız çocukla-
rının eğitimden yararlanmaları arttı ve kadın 
okuryazarlığı yükseldi. Ama hâlâ Türkiye’de 
kadın erkek okullaşma oranları arasında %10 
kadar bir farklılık var. Bu daha çok ortaöğre-
timde ortaya çıkıyor. Okuryazarlıkta da kabul 
edilemez farklar bulunuyor. Bu konuda kişi 
başına düşen GSMH’si bizden daha az olan 
bazı ülkelerden bile daha geriyiz.  Dolayısıyla 
bu durumu genel ekonomik durumla açıkla-
yamayız. Ekonomik gelişme düzeyimiz sosyal 
gelişme düzeyimizden daha ileride. Birleşmiş 
Milletler Gelişme Programı’nın her yıl yaptığı 
çalışmalar var. Global olarak ’İnsani Gelişme 
Endeksi’ oluşturuluyor. Bu insani gelişme en-
deksinde Türkiye hep ortalarda gidiyor. Kadı-
na duyarlı gelişme endekslerinde ise en ge-
rilerde yer alıyoruz. Özellikle kadın istihdamı 
ve kadın eğitimi bakımından gerideyiz. 

Bunun Türkiye’de kalkınma anlayışının 
eksik algılanmasından kaynaklandığı-
nı ve kalkınmanın bütüncül yapısının göz 
ardı edildiğini söyleyebilir miyiz?
Evet. Aslında devlet, hükümetler ya da bu 
alanda çalışan yöneticiler tarafından duru-

mun fark edilmemesi mümkün değil, fakat 
ataerkil kültür değişimlere çok direniyor. Ka-
dın istihdamının ekonomik varlık için, esen-
lik için, ekonomik refah için ne kadar önem-
li olduğuna dair farkındalık yetersiz. Kadı-
nın yeri evidir, çocuğuna baksın görüşü ağır-
lıklı olarak ortaya çıkıyor. Bu da bütün bu sö-
zünü ettiğim  gelişmelerin önünde çok cid-
di bir engel. Özellikle son zamanlarda yaygın 
bir muhafazakârlaşma var. 1970’lerden beri 
dini  eğitim, imam hatip okullarıyla ve Ku-
ran kurslarıyla genç nesilleri çok etkiledi. Koç 
Üniversitesi’nin çıkardığı “Türkiye’de Top-
lumsal Cinsiyet Çalışmaları” kitabındaki giriş 
yazımda da bunu işledim. 1970’lerdeki imam 
hatip okullarının ve bunların  orta ve lise kı-
sımlarındaki öğrencilerin sayılarındaki çok 
çarpıcı artışlara dikkat çektim. 

Bunlar aslında kadınların dünya bakışını et-
kileyen eğitim politikaları. Kadınlar imam 
olamamasına rağmen bu meslek okullarına 
kız öğrencilerin alınması ve sayılarının gide-
rek erkek öğrencilerden bile çok olması, bu-
nun özellikle kadınlara yönelik bir eğitim po-
litikası olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde Ku-
ran kurslarında da çocukların üçte ikisi kız. 
Bu politikalar kadınlara yöneldiğinde ve ka-
dınların dünya görüşü ataerkil dünya görüşü 
olduğunda, kadınlar ‘kültür taşıyıcı’ olduğu 
için, çocuklarını da ona göre yetiştiriyorlar. 
Bu sorunlarla başa çıkacak çağdaş eğitim po-
litikalarına ihtiyacımız var. Yeni anayasa çalış-
malarının buna ne kadar imkân tanıyacağını 
bilmiyoruz ama hep beraber göreceğiz. 

Eğitim politikalarının nasıl düzenlenece-
ğini bilmiyoruz ama bu eğitime yatırım 
açısından da biraz daha fazla güvenceyi 
gerektirir mi sizce? 
Bu konuda ekonomistlerin çok çalışması var. 

İnsan kapasitesini yeterince 
geliştirmemiş bir ülkede 
nüfusun çok olması bir 
yüktür. Devletin görevi 

insan kaynağını nitelikli hale 
getirmektir.
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Türkiye yıllarca eğitime az yatırım yaptı. Yatı-

rım şimdi eskiye göre daha fazla olsa da çok 

genç bir nüfusumuz olduğu için bu hiç ye-

terli değil. 1950’lerden itibaren istatistiklere 

bakıldığında örneğin Türkiye ile Güney Kore,  

ekonomik faaliyetler, gelir düzeyleri vb. pek 

çok bakımdan benzeşiyordu. Fakat 1960’lar-

dan sonra Güney Kore müthiş bir atılım yap-

tı ve bunun temelinde de o zaman uygula-

maya konan çok ciddi eğitim politikaları var-

dı. Bütün genç nüfusu eğitme politikasını 

benimsediler. Bilimsel temele dayanan, ile-

ri teknoloji içeren bir eğitime geçtiler. Bugün 

de zannediyorum zorunlu eğitimleri 12 yıl. 

Türkiye’de ise 1970’lerde dini eğitime önem 

verildi. Bugün gelişmiş ülkeler grubunda yer 

alan Güney Kore bütün dünyaya teknolo-

ji ihraç ediyor. Türkiye ise, onun çok gerisin-

de kaldı. Bir ülkenin ekonomik gelişmesi için 

eğitim temel lokomotiftir. İnsan kaynağını 

geliştiremezseniz, bugünkü bilgi ve teknoloji 

çağında dünyayla rekabete giremezsiniz. Ba-

zen toplumu güçlendirir diye çok nüfus arzu 

ediliyor. Çok nüfus iyi eğitilmişse değerlidir. 

İnsan kapasitesini yeterince geliştirmemiş 

olan bir ülkedeki nitelikli olmayan çok nüfus, 

bir kaynak değil, yüktür.  Devletin görevi in-

san kaynağını nitelikli hale getirmektir.

Bunun sosyal devlet ilkelerinin terk edil-

mesiyle ilgili bir yanı var mı?

Orada çok tartışmalar var. Sosyal devletin 

görevlerinden biri insanını iyi yetiştirmektir. 

Devlet görevlerinden sıyrılmaya çalıştıkça, 

her şeyi özelleştirme tarafına ittikçe belki ve-

rimlilik artıyor ama eşitsizlik de artıyor. “Eği-

timde Reform Girişimi” analizleri, özel okullar 

arttıkça eğitimin kalitesindeki  eşitsizliğin de 

büyüdüğünü gösteriyor. Sonuçta, daha kü-

çük bir grubun daha ileriye gitmesi, daha bü-

yük kesimlerin de gerilerde kalması durumu 

ortaya çıkıyor. En azından asgari standartla-

rın yükseltilmesi lazım. Bu alanda sosyal dev-

lete, yani kalitenin yaygınlaştırılmasına ih-

tiyaç var. Böylece çok daha büyük sayıdaki 

genç daha iyi eğitilir ve toplumda insan ka-

pasitesi yükselir. 

İnsan kaynağını 
geliştiremezseniz, bugünkü 
bilgi ve teknoloji çağında 
dünyayla ekonomik rekabete 
giremezsiniz.

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=AHMETM&windowsdomain=ahmetm&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


28

1982 Anayasası’nın 130. maddesinde “Çağdaş eğitim ve 
öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve 
ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek ama-
cı ile orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim, öğ-
retim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak 
üzere, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli bi-
rimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerk-
liğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla ku-
rulur” deniyor. Yine aynı başlık altında kâr amacı güdül-
meksizin vakıfların da üniversite kurabilmeleri sağlanı-
yor. Olayın tıp fakülteleri tarafından irdelenmesi duru-
munda 2010 verilerine göre ülkemizde 74 tıp fakülte-
si bulunuyor. Bunlardan 16’sı vakıf üniversitesi bünye-
sindeki tıp fakülteleri. Bu sayılar her gün değiştiğinden 
yazıda 2010’un son verileri esas alındı. Bugün 58 devlet 
tıp fakültesinden dördü öğrenci almıyor. Öğrenci alan 
54 fakülteden 46’sı kendi yerleşkelerinde eğitim vere-
biliyor. 16 vakıf tıp fakültesinden 10’u öğrenci alıyor ve 
bunlardan 9’u kendi yerleşkelerinde eğitim verirken biri 
devlet tıp fakültesinde eğitime devam ediyor.

Verilerle Türkiye’nin hekim profili
Ülkelerin sahip oldukları tıp fakülteleri sayılarına göre kar-
şılaştırmada kullanılan yaygın ölçeklerden birisi bir milyon 
kişiye düşen tıp fakültesi sayısıdır. Söz konusu ölçeğin dün-
ya ortalaması 0,3 dolaylarında. ABD’de de ve Kanada’da bu 
oran 0.62 düzeyindeyken Türkiye 1.02 ile gerçekten orta-
lamanın çok üstündedir (TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğiti-
mi Raporu 2010). 

Türk Tabipler Birliği’nin yaptığı bir çalışmada ülkemiz-
deki toplam nüfus, kentli nüfus, 10 bin kişiye düşen has-
ta yatağı sayısı, kanalizasyon kullanan nüfus yüzdesi ve 
bulaşıcı hastalıklar nedeniyle kaybedilen kişi sayısı dik-
kate alındığında olması gereken hekim sayısının 113.902 
olarak hesaplandığı görülüyor (Seçimlere Giderken Tür-
kiye’de Sağlık; TTB Yayınları Mayıs 2011).

Dünya sağlık örgütünün yayınladığı Sağlık Bakanlığı 2009 
verilerine göre Türkiye’de 110.400 hekim bulunuyor. Tıp-
Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi başkanlığının 2008’de ya-

Performansa dayalı yeni sağlık sisteminde üniversitelerin 
araştırma ve eğitim için nasıl kaynak yaratacakları, 
öğrencilerini ve öğretim elemanlarını nasıl yönlendirecekleri 
büyük bir soru olarak karşımızda duruyor.

Tıp penceresinden 
anayasal güvence 

Prof. Dr. Mehmet Demirhan • Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
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yınladığı “Mevcut Durum ve 2013 yılı Vizyonu” 
raporunun sonuç bölümünde ülkemizde ‘bü-
yük bir hekim açığından’ söz etmenin müm-
kün olmadığına değiniliyor. Buna karşın coğ-
rafi, kent ve kırsal gelişmiş-az gelişmiş gibi yö-
resel özellikler zemininde ve uzman-pratisyen 
oranlarında olmak üzere ciddi bir dağılım so-
rununa dikkat çekiliyor. Ülkemizde 2008 itiba-
rıyla yılda 4.600 hekim tıp fakültelerinden me-
zun olurken yeni açılan ve kontenjan artırımla-
rıyla bu sayı her sene kademe kademe yükseli-
yor. 2023’te her yıl 10 bin yeni hekimin mezun 
olması hedefleniyor.

Kaliteli hekimler ve akademik özgürlük
Bugünün Türkiye’sinde artık sadece insan 
değil kaliteli insan yetiştirmenin önemi anla-
şılmalı. Yüksek öğrenimin kantitatif değil, ka-
litatif yapılanma üzerinde durma zorunlulu-
ğu bulunuyor. Öğretim üyeleri ve üniversite-
lerin iş üretebilecek, bilim üretebilecek, araş-
tırma ve incelemeye hevesli, ülkemiz ve in-
sanlık için üretken olabilecek öğrencilerin 
yetişmesini sağlaması gerekiyor. 

Bu noktada akademik özgürlükler önem-
li bir yer tutuyor. Akademik özgürlük öğren-
ciler ve üniversite öğretim üyelerinin araş-
tırma yapma özgürlüğüdür. Ayrıca akade-
misyenlerin öğretme-eğitim verme, her-
hangi bir baskı altında kalmaksızın işini kay-
betme veya hüküm giyme korkusu olmaksı-
zın fikirlerini veya gerçekleri yayma (politik 

grup veya otoritelerin fikirlerine aykırı olan 
fikir veya gerçekler dahil) özgürlüğünün ta-
nınmasıdır. Akademik özgürlük bunların üni-
versitenin misyonu için gerekli ve önemli ol-
duğu inancıdır. Bu bağlamda akademik öz-
gürlüklerin anayasal güvence altına alınması 
mutlak gereklidir.
 
Bilimsel araştırmaların niteliği
Üretilen bilimsel araştırmaların gerçekte bilime 
katkısı da sorgulanması gerekli bir konudur. 
Türkiye adresli bilimsel yayın sayısı 2000 yılın-
da 6.980 iken 2010’da bu sayı 21.778 çıkmış-
tır (Ulakbim). Yayın sayısındaki bu artış acaba 
atıf sayısında nasıldır? Türkiye’nin bilime olan 
katkısı irdelendiğinde Thomson Reuters, Mart 
2011 tarihli 2005-2009 arasında klinik tıp bilim-
lerinde Türkiye’den yayınlanan çalışma oranını 
%2.89, rölatif impakt faktörü de 60 olarak bil-
dirmektedir. Demek ki mevcut üniversiteleri-
mizde son yıllarda çeşitli kaygılarla yayın sayı-
sında bir artış yaşanırken bunun bilime katkı-
sı konusunda daha çok yol almamız gerektiği 
ortadadır. Bütün bu veriler bizim kalite yönün-
den gelişmeyi artırıcı önlemler almamız gerek-
tiğinin açık göstergeleridir.
 
Tıp fakülteleri ülke sağlık sisteminin bir par-
çasıdır. Buradan yetişen hekimlerimiz ge-
rek ülkemizin gerekse insanlığın gelişimi ve 
sağlıklı olabilmesi açısından sorumluluk ta-
şıyor. Dünyada sağlık sistemleri son 10 yıl-
da hızlı bir değişim gösteriyor. ‘Sağlıkta Dö-

nüşüm’ adı altındaki bu global değişim tüm 
ülke sağlık sistemlerini direkt olarak etkiliyor. 
1998 yılında Dünya Bankası adına hazırlanan 
bir rapor yeni bir bakış açısı getiriyor. 2004 
yılında Roberts ve Berman Boston’dan ve 
Hsiao ve Reich Cambridge Üniversitesi’nden 
birlikte hazırladıkları “Getting Healt Reform 
Right a Guide to Improving Performance 
and Equity” adlı raporla dünya sağlık siste-
minin yeni oluşumu hakkında detaylı bir ça-
lışma sundular. Birçok gelişmiş ve gelişmek-
te olan ülkeyle beraber ülkemiz de 2009 yı-
lında bu raporu dikkate aldı (http://sbu.sag-
lik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/sarefdoyap.
pdf). Bu dokümandan da anlaşılacağı üzere 
sağlık sistemi acımasız bir rekabet ortamına 
sokularak olayın sadece maddi boyutunun 
ön plana alındığı kantitatif bir yaklaşım dik-
kati çekiyor. Performansa dayalı yeni sağlık 
sisteminde üniversitelerin araştırma ve eği-
tim için nasıl kaynak yaratacakları, öğrenci-
lerini ve öğrenim elemanlarını nasıl yönlen-
direcekleri büyük bir soru olarak karşımız-
da duruyor. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi güvenilir ve ehil 
bir hekim yetiştirmenin ana koşulu bilime 
ve araştırmaya yöneltilmiş üniversiteler 
ve öğretim üyelerinin varlığıdır. Onlara bu 
akademik olanakları ve akademik özgür-
lükleri sağlayacak anayasal haklarla koru-
nan hukuksal bir çerçeve çizilmesi ülke ya-
rarına olacaktır.

Akademik özgürlüklerin 
anayasal güvence altına 

alınması bilime ve araştırmaya 
yöneltilmiş üniversiteler ve 
öğretim üyelerinin varlığını 

mümkün kılacaktır.
Prof. Dr. Mehmet Demirhan

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
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“Anayasa” kavramı bir ülkede idari organların 
ve siyasal yapının düzenlendiği en üst yasa 
olması haricinde,  o ülkede yaşayan insanla-
rın temel hak ve özgürlüklerinin koruyucu-
su olması sebebiyle çok önemli. Dolayısıyla 
anayasanın hazırlanmasında, yalnızca o ülke-
de söz sahibi belli bir kesimin değil çoğunlu-
ğuna ve gücüne bakılmaksızın her kesiminin 
sesine kulak verilmeli. Bu bakımdan 12 Eylül 
2010, referandumuyla 1982 Anayasası’nı de-
ğiştirmeye karar veren Türkiye için bu konu 
çok önemli. Özellikle de eğitim hakkı, düşün-
ce, kanaat ve ifade özgürlüğü, bilim ve sanat 
özgürlüğü kapsamında bilim kaynağı üniver-
sitelerimizi ve biz öğrencileri de yakından il-
gilendiriyor. 

Eğitim hakkı ve anayasa
Eğitim hakkı, 1982 Anayasası’nın 42. madde-
sinde düzenlenmiştir. Buna göre “Kimse eği-
tim ve öğrenim hakkından yoksun bırakıla-
maz.” Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusun-
da bu hakkın gelişimine hizmet etmek devle-
tin ödevlerinden biridir. Sadece sosyal devlet 
ilkeleri açısından değil, entelektüel açıdan da 
eğitim bir milletin gelişiminin temelidir. Eği-
tim hakkı İnsan Hakları Evrensel Beyanname-
si (md. 26), Avrupa Birliği Temel Haklar Şart-
namesi (md. 14) gibi uluslararası sözleşme ve 
bildirgelerle de korunmuştur. Fakat hakkın 
arz ettiği önem ve ülkemizde yaşanan prob-
lemler sebebiyle, bu hakkın daha da güçlen-
dirilmesi gerekiyor.

Her gün ülkemizde yeni üniversiteler, yeni 
eğitim kurumları açılıyor. Üniversite eğitimini 
yaygınlaştırmak adına üniversite kontenjan-
ları artırılıyor. Oysa öğrenci ve öğretim gö-
revlisinin sayısı oranlandığında eğitimin nite-
lik açısından aynı şekilde güçlendirilmediği 
ortaya çıkıyor. Nitekim birçok önemli devlet 
üniversitesinde öğrenciler bu sorundan do-
layı öğretim görevlilerinden ve hocalarından 
nitelikli bir biçimde faydalanamıyor. Oysa ya-

Anayasanın bilim ve özgürlükler 
karşısındaki tutumu, çağdaş toplum 

imgesinde anayasanın rolü...

Çağdaş toplum yolunda 

anayasa
Hazal Başarık • Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi
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rının Türkiyesi’nin yeni dünya düzeninde bi-
limde, sanatta ve teknolojide söz sahibi ola-
bilmesi bu öğrencilere, aldıkları eğitime ve 
sorunların çözümüne bağlı. Bu da başta ana-
yasanın konuyla ilgili lafzının ve yorumunun 
geliştirilmesinden geçiyor. 

Muhtemel tehlike ve özgür düşünce
Demokratik ve çağdaş toplumlarda temel 
hak ve özgürlüklerin bel kemiği olarak ta-
nımlanabilecek düşünce, kanaat ve ifade öz-
gürlüğünün önemi 1982 Anayasası’nın 25. 
maddesinde de belirtilmiştir. Temel hak ve 
özgürlükler konusunda, ülkemizde en çok 
bu özgürlüğün kapsamı ve önemi tartışılmış-
tır. Dünya kamuoyunun ve tarihsel gerçekle-
rin de desteklediği gibi düşünce özgürlüğü 
bireyin ve insanlığın gelişimine açılan ilk ka-
pıdır. Bilim, teknoloji ve özellikle sanat sınır-
ların dışına taşan, yaratıcı ve asla durağan ol-
mayan fikirlerin ürünleridir. Bir toprağın me-
deniyet birikimi bu ürünlerden beslenir. Do-
layısıyla toplumsal sağduyumuzun bir yan-
sıması olacak olan “sözleşmemizin” bireyle-
re, yaratıcı zihinlere tanıyacağı bu özgürlü-
ğün kapsamı çok önemli. Bu konuda üniver-
sitelerimiz, bilim ve sanat dünyası çeşitli so-
runlar yaşıyor.

Ne yazık ki bilim insanları ve sanatçılarımız 
kendilerini gerçekleştirmek, fikirlerini özgür 
bir dünyada özgürce geliştirmek için yurt-

dışı koşullarını daha elverişli buluyor. Sos-
yal bilimlerin “beyin göçü” olarak tanımladı-
ğı bu durum toplumumuzun çağdaş seviye-
ye ulaşmasını zorlaştırıyor.

Üniversite, ülkenin geleceği için ne kadar 
önemliyse birey olma yolunda adımını atmış 
genç için de o kadar önemli. Bu bakımdan 
üniversitelerin niteliklerini akademik olarak 
geliştirmek kadar sosyal anlamda da dona-
nımlı hale getirmek gerekiyor. Bu yolda öğ-
renci kulüpleri kilit nokta olarak karşımıza çı-
kıyor. Üniversite öğrencileri bu kulüplerle bir 
araya gelip güçlerini birleştiriyor, sorumlu-
luk almayı ve paylaşmayı öğreniyor, üniver-
site ve ülke siyasetine seslerini duyuruyor, si-
vil toplum örgütlerine destek sağlıyor. Bir-
birleriyle yıllarca sürecek dostlukların teme-
lini atıyor. 21. yüzyılda öğrenci kulüplerinin 
anlamı daha da genişledi, kimi kulüpler üni-
versitelerini aşarak özerk bir ün ve itibar ka-
zandı. Dolayısıyla bu kulüplere yapılan sınır-
lamaları, geçmişin tekerrür edeceği inancıyla 
“muhtemel tehlike” var diye meşrulaştırmak 
mümkün değil. Yukarıda anlatılan önemi ve 
“muhtemel tehlike” beraber değerlendirildi-
ğinde düşünce özgürlüğünün idari tedbirle-
re karşın baskın çıkması, hem bireyin hem de 
toplumun gelişimine hizmet edecektir. 

Bilim ve sanatta sınırları aşmak
1982 Anayasası 27. maddesinde de bilim ve 

sanat özgürlüğünden ve sınırlarından bah-
setmiştir. Buna göre, “Herkes, bilim ve sana-
tı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, 
yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma 
hakkına sahiptir.” Ne var ki, bu hakların kulla-
nımında ve bu hakların yer aldığı hükümlerin 
yorumlanmasındaki sorunlar ve sanat eserle-
rimize karşı sergilenen tavır hak ve özgürlük-
lerin yalnızca anayasa lafzında yer almasının 
yeterli olmadığını gösteriyor. Dünyanın bir-
çok yerinde, anayasa hükmü olarak düzen-
lenmiş olan bilim ve sanat özgürlüğü mad-
desinin yorumu, ülkemizde olduğundan çok 
daha geniş. Bunun temelinde ise bilimin ve 
sanatın kilise ve siyaset baskısından kurtul-
masının ve özgürleşmesinin ardından gös-
terdiği büyük değişim ve gelişim yatıyor. Or-
taçağ döneminde Avrupa’daki baskılardan, 
ikinci dünya savaşı döneminde Nazi baskıla-
rından kaçan bilim ve sanat insanlarının sı-
ğındığı merkez İstanbul’du. Bilime ve sana-
ta verdiği değerle övünç duyulacak bir geç-
mişe sahip olan Türkiye, anayasa yapım süre-
cinde bu konu üzerinde hassasiyetini göster-
meli ve özgürlüklerin alanını genişletmeli.  

Son olarak söylenebilir ki, temel hak ve öz-
gürlüklerimizin titizlikle korunması başta 
üniversite gençlerinin ve toplumun eğitime 
gönül vermiş bütün kesimlerinin ileriye doğ-
ru daha cesur ve emin adımlar atmasını sağ-
layacaktır. 

Dünya kamuoyunun ve 
tarihsel gerçeklerin de 
desteklediği gibi düşünce 
özgürlüğü bireyin ve insanlığın 
gelişimine açılan ilk kapıdır.

Hazal  Başarık 
Hukuk Fakültesi Ögrencisi

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=AHMETM&windowsdomain=ahmetm&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


32

TIP FAKÜLTESİ

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, ilk yılından 
20’si tam burslu 20’si de yarım burslu top-
lam 40 öğrenci aldı. 17 öğrenci birinci sınıfa 
devam ederken, diğerleri hazırlıkta eğitim 
gördü. Üniversite sınavında ilk 100’e giren-
lerden beşi KÜ Tıp Fakültesi’ni tercih etti. 
Ayrıca Tıp Fakültesi öğrencileri ders notla-
rında üniversitenin en yüksek ortalaması 
olan 3,40’a ulaştılar.  

Tıp eğitiminde yeni bir soluk
Koç Üniversitesi ülkemizdeki tıp eğitimine 
yeni bir bakış, yeni bir soluk getirmek için 
yola çıktı. Fakültenin en büyük amacı nite-
likli, seçkin öğrencilerin bir araştırma üni-
versitesinde diğer bilim dallarıyla iç içe 
çağdaş tıp araştırmalarına katılması, bilim 
üretenler içinde bulunması ve Türkiye’nin 
büyük bir gereksinimi olan biyomedikal 
alanlarda araştırmacı kadrolarında yer al-

ması. Bunun için özellikle fen ve mühen-
dislik alanlarıyla ortak eğitim ve araştır-
ma programları başlatıldı. Kurulan labo-
ratuvarlarda sinir fizyolojisi, kan fizyo-
lojisi çalışmaları yürütülüyor. Ayrıca kısa 
bir süre sonra üreme sistemi, kanser, sinir 
sistemi hastalıkları, enfeksiyon hastalıkla-
rı konularında moleküler araştırmalar ya-
pılması planlanıyor.

Yenilikçi ve uluslararası eğitim
Modern şartlarda eğitim verdiklerini ve tek-
nolojinin bütün nimetlerinden yararlandık-
larını ifade eden Koç Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Şevket Ruacan, Amerika ve 
Avrupa’daki başka öğretim kurumlarıyla da 
işbirliği yaptıklarını belirtiyor. Ruacan, konuy-
la ilgili şunları söylüyor: “Harvard Üniversite-
si Tıp Fakültesi ile ortak bir yaz okulu düzen-
ledik. MIT gibi dünyanın önde gelen üniversite-

Tıp Fakültesi’nde ilk yılın ardından…
Koç Üniversitesi Tıp 

Fakültesi geçtiğimiz yıl ilk 
öğrencilerini almıştı. Birinci 

yılında önemli başarılara 
imza atan Tıp Fakültesi yeni 

hedeflere odaklandı. 
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leri açık ders uygulaması başlattı. Bu tarz uygu-
lamalara sıcak bakıyoruz. Çünkü böylece dün-
yanın önde gelen uzmanlarının en son çalışma-
larına ulaşmak mümkün hale geliyor. Önümüz-
deki günlerde de yurtdışından bağlantı içinde 
olduğumuz üniversitelerin sayısını artıracağız. 
Bunların bir kısmı elektronik ders bir kısmı da 
öğretim üyesi değişimi şeklinde olacak. Öğren-
cilerimizden bazıları bu yıl yurt içindeki hasta-
nelerde ve kliniklerde staj yaptılar. Önümüzde-
ki yıldan itibaren stajlar yoğunlaşacak. İlk iki-üç 
yılın ardından öğrencilerimizi yurtdışı stajları 
konusunda da teşvik edeceğiz.”

Üniversite ne için?
İlk öğrencilerini almasına rağmen son dere-
ce başarılı bir yıl geçiren Koç Üniversitesi Tıp 
Fakültesi öğretim üyeleri, geçtiğimiz sayımız-
da başlattığımız “Üniversite Ne İçin” tartışma-
sına da katıldılar. Prof. Dr. Şevket Ruacan ve 
Prof. Dr. Tarık Esen düşüncelerini bizimle pay-
laştı. Ruacan, insanlık tarihinin ilerlemesin-
de belirleyici bir role sahip olan üniversite-
lerin işlevini ve misyonunu maddeler halin-
de sıraladı: 
• Adalet duygusuna sahip, dürüst, işbirliğine 
açık, ortak üretim yapabilen bireyler olarak 

gelişmemizi sağlayabilmek için,
• Çağdaş topluma katkı yapabilmenin ve onu 
ileri götürebilmenin yollarını göstermesi için,
• Bizleri uygar, akılcı, yenilikçi, açık fikirli in-
sanlar topluluğunun üyeleri yapması için,
• Farklılıkları tanımamız, anlamamız, hoşgö-
rüyle karşılamamız ve kucaklamamız fırsatı-
nı vermesi için,
• Doğayı, çevremizi, dünü, bugünü ve gele-
ceği incelememiz ve sorgulayabilmemizin 
anahtarlarını vermesi için,
• İnsanlığın birikimlerini, kazanımlarını, ba-
şarılarını gözleyebilmek, kısaca tarih içindeki 
harika yolculuğuna tanıklık edebilmek için,
• Düşüncelerimizi, yeteneklerimizi, becerileri-
mizi hayallerimizin götüreceği en uç noktala-
ra kadar korkusuzca taşıyabilmemiz için,
• Bazen bilmediklerimizi bazen de hiç kimse-
nin bilmediklerini öğrenebilmemiz için.

Yüksek öğretim dönüşümün motorudur
Çağdaş üniversitenin içinde yaşadığı toplu-
mun sorunlarına yabancılaşamaması gerek-
tiğini ifade eden Prof. Dr. Tarık Esen, üniver-
sitenin kendisini bunlardan soyutlamaması 
gerektiğini belirtti. Üniversitenin geleneksel 
olarak eğitim, araştırma ve hizmet başlıkla-

rında toplanacak işlevlerinin bugünün 
globalizasyon gerçeğinde  birey, içinde yer 
aldığı  toplum ve nihayet dünya için çok daha 
geniş anlamlar içermesi gerektiğini vurgula-
yan Esen, sözlerini şöyle tamamladı: “Nitekim 
UNESCO’ya göre yükseköğretim ekonomik, 
kültürel ve demokratik değişim ve dönüşü-
mün motor gücü olmak zorundadır. 

Eğitim ve araştırma-geliştirme unsurları ile 
üniversite yoksulluğun ortadan kalkmasına, 
refah toplumuna, sürdürülebilir kalkınmaya 
katkıda bulunmaya odaklanmalı, bunu ken-
disine hedef koymalıdır. Bu hedeflerle do-
nanmış yükseköğrenim gören birey ise du-
yarlı, çağdaş bilgi ve becerilerle, içinde yaşa-
dığı toplumun dinamiklerinin farkında, anla-
yan ve anlatabilen, en önemlisi yanlışı ve ek-
siği tespitle değiştirip tamamlamaya karar-
lı bir formasyona ulaşabilmelidir. Bu özellikle-
riyle üniversite yeni milenyumda, daha önce 
belki de hiç olmadığı kadar bilgi toplumunu 
oluşturma, yenilik ve yaratıcılığı destekleme, 
toplumu tüm unsurları ile kapsayıcılık ve iyi-
ye doğru değiştirme vazifeleriyle donanmış 
ve bu nedenle her zamankinden fazla des-
teklenmeye değer hale gelmiştir.” 

Modern şartlarda eğitim verdiklerini ve teknolojinin bütün 

nimetlerinden yararlandıklarını ifade eden Koç Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Ruacan, Amerika ve Avrupa’daki 

başka öğretim kurumlarıyla da işbirliği yaptıklarını belirtiyor.

Prof. Dr. Tarık Esen tıp eğitiminin ve çağdaş üniversitenin içinde yaşadığı 

toplumun sorunlarına yabancılaşamaması gerektiğini ifade ediyor.
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TIP FAKÜLTESİ

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci yaz okulu programını başarıyla tamamla-
dı. Araştırma metodolojisinin enine boyuna tartışıldığı bir mecra olarak öne 
çıkan programda yerli ve yabancı çok değerli öğretim görevlileri bir araya 
geldi. Programa ilgi oldukça yoğundu. Koç Üniversitesi’nin İl Sağlık Müdür-
lüğü ile beraber yaptığı bir organizasyonla tüm başvurular titizlikle incelen-
di. Derslerde hem teorik, hem de pratik uygulamalar yapıldı. Programın te-
mel amacının Türkiye’de bilimsel kapasiteyi artırmak olduğunu belirten Prof. 
Dr. Önder Ergönül bu çerçevede amaca ulaşıldığını ifade etti. “Uluslararası ka-
tılımı artırarak programa rekabet ve canlılık getirip Koç Üniversitesi’nin adı-
nı tüm dünyaya duyuran bir programa ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Ergönül,  
böyle bir organizasyonun yapabileceği en iyi yerin Koç Üniversitesi olduğu-
nu belirterek, yönetimden ve tüm öğretim üyelerinden çok güçlü bir destek 
gördüklerini vurguladı. Programın katılımcıları da gerek eğitim kadrosunun 
yetkinliği gerekse içeriğin zenginliği açısından kariyer yollarında önemli ka-
zanımlar edindiklerini belirttiler. 

Türkiye’de bilimsel kapasiteyi artırmak 
amacıyla düzenlenen Koç Üniversitesi Tıp 

Fakültesi ikinci yaz okulu programının 
ardından katılımcılara, duygu ve 

düşüncelerini sorduk.

Tıpta yaz 
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Zerrin Binbay: Halkalı Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde psikiyatri uzmanıyım. Eğit-
menlerin çok iyi seçildiğini düşünüyorum. 
Birlikte olduğumuz tüm dönem boyunca sor-
duğumuz sorulara cevap bulabildik. Tüm ka-
tılımcılar belirli kriterlere göre seçilmiş. Her-
kes araştırma yapmayı ya da bir araştırma 
planlayarak bunu gerçekleştirmeyi amaçlı-
yordu. Bu kurs önümdeki iki yıllık hedeflere 
çok uygundu. Bir araştırmayı planlamak, ger-
çekleştirmek, istatistiksel analizini yapmak 
konularında pek çok avantaj sağladım. Bura-
da istediğimi elde ettiğimi düşünüyorum. 

Özge Kılıç: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi’nde doktor olarak çalışıyorum. 
Yer aldığım ve yayına dönüştürmeyi amaç-
ladığım projeler vardı. Kursun bu yönde bir 
katkı sağlamasını bekliyordum ve beklediği-
mi buldum. 

Bir doktor olarak kimya ya da matematik bö-
lümünden öğretim üyeleriyle fikir alışverişin-
de bulunmak ufkumuzu genişletti. Farklı di-
siplinlerden kişilerle bilimsel ve akademik ile-

tişim içinde olmanın önemini daha iyi anla-
dım. Hedefe yönelik çalışmak, pratiğe yönelik 
bilgi kazanmak ve bunları uygulamaya geçir-
mek açısından da kazanımlarımız oldu.

Ayşegül Selcen Güler: Uzmanlığım çocuk 
psikiyatrisi üzerine. Araştırma metodolojisiy-
le ilgili bu kadar kapsamlı bir kursu ilk kez alı-
yoruz. Araştırmaya yönelik bir kariyer planım 
var, o sebeple basit istatistik bilgilerinin ya-
nında karmaşık istatistik bilgilerini de kapsa-
yan bilgiler edinmek çok yararlıydı. Akade-
mik kariyer planı çizen kişiler için oldukça fay-
dalı bir kurstu. 

Cenk Ercan: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi’nde psikiyatri asistanıyım. Bu kur-
sa ikinci kez katıldım ve daha farklı bir pers-
pektiften bakabiliyorum. Geçen yılın üzeri-
ne çalışılmış ve oturtulmuş bir program vardı. 
Eğitimciler alanlarında önde gelen isimlerdi. 
Kursun içerik ve istatistiksel olarak metodo-
loji üzerindeki bilgilerimi artırmama büyük 
katkıları oldu. Harvard Üniversitesi Children’s 
Hospital Boston’da 4,5 ay boyunca hem çalı-

şacağım hem de gözlemci statüsünde kurs-
lara katılacağım. Burada önemli isimlerle ile-
tişimim oldu ve bunun çok büyük yararları-
nı gördüm.

Lauren Mcgrath: Koç Üniversitesi harika bir 
yer, benim buraya ilk gelişim. İstanbul’a ve 
Koç Üniversitesi’ne gelmekten son derece 
memnunum. Öğrencilerin heves ve merak 
düzeylerinden çok etkilendim. Bilim için ge-
liştirdikleri fikirleri ve bilimi ileriye taşıma is-
tekleri etkileyici. Uluslararası meslektaşla-
rın varlığı benim için gerçekten çok güzeldi. 
Kendi alanımda birçok meslektaşımla tanış-
tım ve bu benim için yararlı oldu. Hocalığımı 
geliştirmek ve öğretmenlik konusunda pratik 
yapmak için iyi bir fırsattı. Öğrenciler sami-
miydi, bana İstanbul’u ve Türkiye’yi tanımam-
da çok yardımcı oldular. Tüm bu uluslararası 
deyimden çok mutlu oldum.
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BİZDEN BİRİ

Onlar Koç Üniversitesi’nde öğrenim gördüler. 
Hayatlarını çizerken akademik alanda yürüme-
nin kendileri için en iyi yol olacağına inandılar. 
Bu yolda Koç Üniversiteli olmanın ayrıcalığını 
yaşadıklarını, deneyimleriyle gördüler. Aradan 
yıllar geçti. Zaman içerisinde daha da gelişen, 
canlanan ve büyüyen Koç Üniversitesi’ne yani 
evlerine yeniden döndüler. Fuat Balcı ve Lemi 

Baruh’la geçmişten bugüne Koç Üniversiteli ol-
manın hayatlarındaki yeri üzerine konuştuk. 

Okuyucularımıza kendinizi tanıtarak bugü-
ne kadar yaptığınız çalışmalardan bahsede-
bilir misiniz? 
Fuat Balcı: Araştırmalarım ağırlıklı olarak za-
manlama ve belirsizlikler altında karar alma sü-

Eve dönüş 
Yıllar sonra Koç Üniversitesi’ne yeniden dönen Yrd. Doç. Dr. Fuat Balcı ve 
Yrd. Doç. Dr. Lemi Baruh’la geçmişten bugüne Koç Üniversiteli olmanın 
hayatlarındaki yeri üzerine konuştuk.
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reçlerini kapsıyor. Zaman aralıklarının nasıl 
algılandığı, hatırlandığı, kullanıldığı, bu sü-
reçlerin psikofiziksel özelliklerine odaklanı-
yorum. Fiilen kronometre prensibiyle işle-
yen nöral mekanizmanın fonksiyonel/meka-
nistik özellikleri gibi temel sorulara deneysel, 
hesaplamalı ve teorik yaklaşımlarla yanıt bul-
maya çalışıyorum. 

Zamanlama klinik ilintisi olan dikkat eksikliği, 
hiperaktivite bozukluğu, şizofreni, Parkinson 
ve Huntington hastalığı gibi rahatsızlıklarda 
farklılıklar gösteren bir bilişsel süreçtir. Bu du-
ruma bağlı olarak araştırmalarımın bir kolunu 
da zamanlama yeteneğinin bu hastalıkların 
hayvan modellerinde ve klinik gruplarında 
nitelendirilmesi oluşturuyor. Bu alanda yaptı-
ğım psikofarmakolojik çalışmalar ise zaman-
lama süreçlerinin değişik kimyasallara bağ-
lı olarak nasıl değiştiği ve bu çalışmaların ilaç 
geliştirme programlarına nasıl entegre edi-
lebilineceğini sorguluyor. Karar alma alanın-
da ise, insanların ve nörobilim alanında mo-
del olarak kullanılan hayvan deneklerin belir-
sizlikler altında karar alma ve risk analizi yete-
neklerini araştırıyor ve elde edilen verileri op-
timalite çerçevesinde değerlendiriyorum.  

Bu alanda yapmış olduğum çalışmalar, insan-
ları da kapsayan birçok türün bazı koşullar al-
tında normatif risk analizi yapabildiğini ve ka-
zanılan ödülü azamileştiren (optimal) kararlar 

verebildiğini gösteriyor. Bu bulgular, insan-
ların olasılıklı karar alırken normatif olmadığı 
savını ampirik ve kuramsal tabanda yeniden 
sorgulatmaya başladı.

Lemi Baruh: Koç Üniversitesi, İşletme 
Bölümü’nden 2001’de lisans derecemi aldım. 
University of Pennsylvania, Annenberg School for 
Communication’da 2003’te yüksek lisans ve 2007 
yılında doktora çalışmalarımı tamamladım. Ayrıca 
doktora çalışmalarımın son senesinde ABD’de pa-
zar araştırma sektöründe çalıştım.

Doktoradan sonra 2007-2010 yılları ara-
sında Kadir Has Üniversitesi Reklamcı-
lık Bölümü’nde yardımcı doçent olarak 
görev yaptım. Aynı zamanda Kadir Has 
Üniversite’sinde Yeni Medya Bölümü’nü kuran 
üç kişilik takımın bir parçasıydım. 2010 yılında 
İletişim Tasarım Bölüm başkanlığı yaptım. 

Eylül 2010’da Koç Üniversitesi İnsani Bilimler 
ve Edebiyat Fakültesi, Medya ve Görsel Sa-
natlar Bölümü’nde yardımcı doçent olarak 
çalışmaya başladım. Araştırmalarımda göze-
tim teknolojilerinin toplum üzerindeki etkile-
ri, özel yaşamın ve gizliliğin korunmasına yö-
nelik sosyal politikalar, bireylerin gizlilik ve 
özel yaşam hakkındaki tutumları, günümüz 
toplumunda röntgencilik eğilimi ve bu eğilim-
lerin medya tüketim davranışlarına etkileri üze-
rine odaklanıyorum. 

Şu anda Communication Inquiry ve 
International Journal of Communication için 
hakemlik yapıyorum. Ayrıca International 
Journal of Interactive Communication Systems 
and Technologies’in (IGI Global) yardımcı edi-
törüyüm ve Journal of Communication’ın yayın 
kurulunda çalışıyorum.

Fuat Balcı: 
Disiplinlerarası araştırma 

olanakları Koç Üniversitesi’nde 
verilen eğitime ve araştırmalara 

büyük katkılar sağlıyor.

Zihnin işleyişine ve insan davranışına dair sorular  

Yrd. Doç. Dr. Fuat Balcı’yı hep heyecanlandırmış 

ve aldığı eğitimle bu sorulara yanıtlar aramanın 

bilimsel yollarını öğrenmiş.
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BİZDEN BİRİ

Sizin döneminizde bir öğrenci gözüyle 
Koç Üniversiteli olmanın ayrıcalıkları ne-
lerdi?
Fuat Balcı: Koç Üniversitesi Psikoloji bölü-
münde öğrenim gördüm. Öğretim üyelerinin 
ve diğer üniversite çalışanlarının öğrencile-
rin akademik ve kişisel gelişimi için verdikle-
ri destek Koç Üniversiteli olmanın ayrıcalığını 
bana kariyerimin her noktasında yaşattı. Koç 
Üniversitesi’nde aldığım eğitim akademik ka-
riyerimin sağlam bir taban üzerinde gelişme-
sine büyük katkı sağladı.

Lemi Baruh: Koç Üniversitesi Türkiye’de dün-
ya standartlarında eğitim verebilen birkaç 
yüksek öğrenim kurumundan biri. Eğitim 
adına atılan her adımda en iyiyi hedefleyen 
bir kurum. Bunların hepsi Koç Üniversitesi’ni 
farklı kılıyor. Bir Koç Üniversitesi mezunu ola-

rak, Koç Üniversitesi öğrencilerinin dünyanın 
her yerinde rekabet edebilecekleri bir altya-
pı aldıklarını düşünüyorum ve aslında bunu 
gördüm.

Sizin öğrencilik döneminizden bugüne 
Koç’ta neler değişti?
Fuat Balcı: Bu soruyu sıklıkla alıyorum… Koç 
Üniversitesi’ne döndüğümde ilk dikkatimi çe-
ken yeni fakülte/bölümlerin açılmış olması 
ve var olan bölümlerin genişlemiş olan aka-
demik kadrosu oldu. Bunlar bir Koç Üniversi-
tesi mezunu ve öğretim üyesi için gerçekten 
de çok heyecan verici gelişmeler. Bu gelişme-
lerin sunduğu disiplinlerarası araştırma ola-
naklarının Koç Üniversitesi’nde verilen eğiti-
me ve araştırmalara büyük katkılar sağladı-
ğına inanıyorum. Psikoloji Bölümü dahilinde 
açılan yeni araştırma laboratuvarları dikkat 
çeken güzel gelişmelerden bir diğeri. Üniver-
site kampüsümüz bu gelişmelere ve biraz da 
artan öğrenci sayısına bağlı olarak daha can-
lanmış ve sosyal alan haline gelmiş.

Lemi Baruh: Çok ciddi şekilde büyümüş ve 
çok daha canlı. 

Lemi Baruh: 
Bir Koç Üniversitesi mezunu olarak 

Koç Üniversitesi öğrencilerinin 
dünyanın her yerinde rekabet 

edebilecekleri bir altyapı aldıklarını 
düşünüyorum ve aslında bunu 

gördüm.
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Akademisyen olmaya nasıl karar verdiniz?
Fuat Balcı: Sorgulamak ve yanıtlar aramak 
yaşamımın vazgeçilmez aktiviteleridir. Zih-
nin işleyişine ve insan davranışına dair soru-
lar çok öncelerden beri zihnimi kurcalamış ve 
beni heyecanlandırmıştır. Aldığım eğitimle 
bu sorulara yanıtlar aramanın bilimsel birçok 
yolunu öğrendim. Bu durum, akademik kari-
yer gelişimime doğal bir yön tayin etti. Bildik-
lerimi diğer insanlarla paylaşmak da beni çok 
mutlu ediyor.

Lemi Baruh: Sanırım ilk olarak lise son sınıf-
ta düşünmeye başladım. Öğrenmekten ilk 
defa zevk almaya başladığımı düşündüğüm 
seneydi. Lise sonda arkadaşlarıma matematik 
dersleri vermeye başlamıştım. O zamana ka-
dar öğrenmek bir zorunluluk gibi geliyordu 
ama ne zaman ki bilgilerimi ve bilmedikle-
rimi birileriyle paylaşmaya başladım, öğren-
menin hem tanımı hem de verdiği haz değiş-
ti benim için.

Koç Üniversitesi’ne geldiğimde de aynı şekil-
de devam ettim aslında. Her sınavdan önce 
isteyenlere yardımcı oluyordum. Aynı za-
manda Ekonomi ve Operations Manage-
ment derslerinde asistanlık yapıyordum. Ka-
rarımı büyük oranda kesinleştirdiğim zaman, 
hatırladığım kadarıyla Fatoş Gökşen’den Po-
litical Economy of Communication and In-
formation dersi alıyordum. Bu ders sayesin-
de ilk defa tutku duyabileceğim bir araştır-
ma alanıyla (iletişim teknolojileri ve toplum) 
tanıştım. Bu dersleri aldıktan sonra başta Fa-
toş Gökşen olmak üzere farklı hocaların ver-
diği bilgiler ışığında iletişim alanında doktora 
yapmaya karar verdim.

Öğrencesi olduğunuz üniversitede akade-
misyen olarak çalışmak nasıl bir duygu?
Fuat Balcı: Koç Üniversitesi’nde akademis-
yen olarak çalışmak bana uzun bir yolculuk-
tan sonra eve dönüş hissini yaşatıyor. Burada 
aldığım lisans eğitimimin kariyerime yapmış 
olduğu katkılar çok büyük. Buradaki yeni po-
zisyonum bu sürece benim de katkıda bulun-
mama olanak sağladığı için çok mutluyum.

Lemi Baruh: Kendimi eve dönmüş gibi his-
settim. 

Koç Üniversitesi öğrencilerine ve özellik-
le akademik alanda ilerlemek isteyenlere 
tavsiyeleriniz var mı?
Fuat Balcı: Öğrencilerimize üniversitemiz-
de yapılan bilimsel araştırmalarda daha ak-
tif rol oynamalarını tavsiye ediyorum. Bu da, 
özellikle üniversitemizdeki akademisyenler 
tarafından yapılan araştırmaları yakından ta-
kip etmeyi gerektiriyor. Bu bağlamda, Koç 
Üniversitesi’nin öğrencilerine sunduğu araş-
tırma olanaklarını ve kaynaklarını olabildiğin-
ce kullanmalılar. Öğrencilerimiz üniversitenin 
eğitim verilen ve bilimsel çalışmalar yapılan 
bir yer olmasının yanı sıra kültürel bir yaşam 
alanı olduğunu da unutmamalılar.

Lemi Baruh: Üniversite bünyesinde yapılan 
birçok araştırma var. Bence bu aşamada yapı-
labilecek en önemli şey bu araştırmaların bir 
parçası olmaktır. Bir de ilgilendikleri alanla il-
gili dergileri ve konferansları ellerinden gel-
diğince şimdiden takip etmeye başlamaları 
çok faydalı olur. 

Yrd. Doç. Dr. Lemi Baruh ilk olarak lise son sınıfta düşünmüş 

akademisyen olmayı. Koç Üniversitesi’nde öğrenciyken Fatoş 

Gökşen’den aldığı bir ders onu ilk defa tutku duyabileceği bir 

araştırma alanıyla tanıştırmış… 
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MAKALE

Oy Pusulası 
seçmenin yönünü belirledi

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, proje 
liderliğini yürüttüğü Oy Pusulası 
araştırmasına ilişkin sorularımızı 
yanıtladı.

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali 
Çarkoğlu’nun proje liderliğini yürüttüğü 
www.oypusulasi.org 12 Haziran seçimleri  
öncesinde seçmenlere, hangi siyasi partiye 
daha yakın olduklarını gösteren kapsamlı bir 
analiz sundu. Türkiye’de bir ilk olan bu proje 
seçim sonucunu tahmin etmeyi değil, sadece 
konular temelinde değerlendirildiğinde in-
sanların hangi partilere yakın olduklarını gö-
rebilmelerini sağlamayı amaçladı. Dolayısıyla 
kişilere aktardığı bilgiler yoluyla sivil toplum 
görevinin yerine getirildiği bir araştırma süre-
ci olma özelliğini taşıdı. Prof. Dr. Ali Çarkoğlu 
Kule’nin sorularını yanıtladı. 

Öncelikle okurlarımıza projeniz hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
Türkiye’de daha önce yapılmış çalışmalar te-
melinde partilerin hangi konularda, nasıl bir 
siyasal uzay içerisinde hareket ettiklerini an-
lamaya yönelik bir uygulama şekillendirme-
yi amaçladık. Projenin web sitesine girenlere 
30 soru sorarak tercihlerini öğrenmeye çalış-
tık. Bu sorulara siyasi partiler açısından ne ce-
vap verildiği de sistemde kodlanmıştı. Dolayı-
sıyla siteye girerek soruları cevaplayanlar, so-
nuçta bu kodlamaları da öğrendi. Kişilerin ve 
partilerin cevapları bir düzlem üzerinde, gra-
fik olarak gösteriliyordu. Böylece kişiler, han-
gi partiye yakın olduğunu, hangi konularda 

hangi partiye daha yakın ya da uzak olduğu-
nu gözlemleyebiliyordu. Burada amacımız 
sadece konular temelinde değerlendirildiğin-
de insanların hangi partilere yakın olduklarını 
görebilmelerini sağlamaktı.

Katılımcıların siyasi yelpazedeki yerini 
belirleyen soruların yapısını ve nasıl ha-
zırlandığını anlatabilir misiniz?
Melvin Hinich ile 2006’da yazdığımız bir ma-
kalede iki boyut tespit etmiştik. Araştırmada 
da saptama yaparken sol ve sağ boyut x düz-
leminde yer alıyordu. Y düzlemindeyse gü-
neyde değişim karşıtlığı, kuzeyde değişim ve 
reform taraftarlığı olan ikinci boyut yer aldı. 
Biz parti manifestolarını ve seçim bildirgeleri-
ni okuyarak, bu boyutlar açısından neler söy-
lenebileceğini tespit etmeye çalıştık ve konu-
ların boyutlar üzerine nasıl yerleşeceğini sap-
tadık. Ardından her bir konu için doğru şekil-
de dile getirilmiş bir soru oluşturduk. 

Bu projenin ilki Hollanda’da Amsterdam Açık 
Üniversite’de öğretim üyesi olan Andre Krou-
wel tarafından gerçekleştirildi. Araştırma eki-
binde o ve Türkiye’den kişiler yer aldı. Bu ekip 
soruların nasıl dillendirileceği üzerinde bir 
mutabakata vardı. Ardından karşılaştırmala-
rı düzenlendi. Dikkat edilirse web sitesinde 
partilerin değil, kişilerin yerleri değişiyordu. 

Partilerin yerleriyse hangi konu başlıklarına 
göre bir uzay görmek istediğinize bağlı ola-
rak değişiyordu. 

Araştırmaya katılanların demografik ya-
pısı ve özellikleri hakkında bilgi verebi-
lir misiniz?
Bu araştırmada kişiler kendi seçimleriyle site-
mizi ziyaret etti.  Belli bir medya grubundan 
destek alınmadığından, gazeteciler, sosyal 
medya ve belli programlarla tanıtım yapıldı. 
Kişiler kendi seçimleriyle web sitesine girdi-
ğinden, bu araştırmanın Türkiye’yi temsil ye-
teneğine sahip bir örneklem yaratmak olana-
ğı yoktu. Daha çok erkek, daha çok eğitim-
li, daha çok 35 yaş ve altı bir kitle bu siteyi 
ziyaret etti. 12 Haziran itibarıyla 192 bin kişi 
soruları yanıtladı. Diğer yandan bu çalışma-
nın devam ettiği süreçte daha geleneksel 
yöntemlerle, örneklemini bizim seçtiğimiz 
ve her adrese bir anketör göndererek yüz 
yüze görüşmeler gerçekleştirdiğimiz bir 
araştırma da yürütüldü.  Orada web üze-
rindeki soruların büyük kısmı soruldu. Yani 
Türkiye’yi temsil eden örneklem için bu so-
rulara verilen cevaplar da elimizde mevcut-
tu.  Dolayısıyla bunları birbiriyle karşılaş-
tırarak, çeşitli istatistiksel yöntemlerle eli-
mizdeki örneklemi Türkiye’yi temsil eder 
hale dönüştürmemiz mümkündü.

?
?

?

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=AHMETM&windowsdomain=ahmetm&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


41

Prof. Dr. Ali Çarkoğlu 
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi

Bu araştırmada 
seçim süreci boyunca 
yaşanan gelişmelerin 
gün be gün nasıl etki 
yarattığını görebildik.

Tespit ettiğiniz ilginç bulguları bizimle payla-
şabilir misiniz?
Bir ay içerisinde tam 192 bin kişi siteyi ziyaret etti. 
Her gün binlerce kişinin siteye girmesi, eldeki ve-
rilerin gün gün takip edilebilmesini mümkün kıl-
dı. Çalışmada parti ve liderlerin güvenilirliğine iliş-
kin değerlendirme soruları da vardı. Biliyorsunuz 
seçimde meşhur kaset skandalları yaşandı. Bu sü-
reçte her gün, bu güven değerlendirmesinin nasıl 
dalgalandığını takip ettik. MHP açısından anlam-
lı bir düşüş yaşandığını ve bunun kalıcı olduğu-
nu gözlemledik. Liderlerin değerlendirmelerinde 
hangi parti grubunun diğer parti liderlerine nasıl 
baktığına dair veriler elde edebildik. AKP’liler ken-
di liderlerine beklenildiği gibi yüksek bir değer-
lendirme veriyordu. Dahası diğer partililer de AKP 
liderine oldukça yüksek değerlendirme veriyordu. 
Bunlar ilginç bir takım çıkarımlar yapmamıza ola-
nak tanıdı. Seçim evvelinde lider karizmasının en 
büyük yararını AKP’nin gördüğü ve kaset skanda-
lının MHP’yi oldukça kötü etkilediğini gün be gün 
takip edebilmek bizim için önemli bir avantajdı.

Çalışmanızda ortaya çıkan bulguları seçim so-
nuçlarıyla karşılaştırdığınızda sonuçları nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Bizim açımızdan ilginç olan metodolojik bir dene-
yin yapılmış olmasıydı. Türkiye’de bu tür bir tek-
nikle yapılan çalışmayla nasıl bir kitleye ulaşılabi-
leceğini gördük. Medyanın etkinliği tekrar anla-
şıldı. Sayfayı dışarıdan takip edenler görmese de 
ben her dakika kaç kişinin siteye girdiğini görebili-
yordum. Bir TV programına çıktığımda birden bire 
siteye girenlerin sayısının 5 -10 bin kişi arttığını 
gözlemledim. Dolayısıyla böyle bir projede med-
ya sponsorunun olması son derece önemliydi. 

Anadolu kentlerindeki gündemin Türkiye geneli-
nin gündeminden çok daha farklı olduğunu gördük. 
TV ve basın yayınlarının orada yarattığı etki üç bü-
yük kentteki kadar büyük değildi. Dolayısıyla ülke-
nin gündeminin nerelerde izlendiği hakkında da veri 
elde edilmesi mümkün oldu. Diğer yandan henüz 

verilerin tamamı analiz edilmedi. Yani araştırmanın 
bize ne anlattığını tamamen görmüş değiliz.

Avrupa ve diğer demokratik ülkeler için hazır-
lanmış benzer çalışmalarla Türkiye’deki çalış-
manız arasında nasıl benzerlikler ve farklılık-
lar görüyorsunuz?
Bu tip araştırmalar Avrupa parlamento seçimlerin-
de ve Avrupa ülkelerinde tek tek yapıldı. Türkiye’den 
sonra Mısır’da yapıldı. Fas’ta böyle bir uygulama 
planlanıyor. Bu ülkelerin gündemleri son derece 
farklı. Ama Mısır’da Türkiye’deki gibi sol sağ ve de-
ğişim taraftarlığı benzeri bir eksen kullanılması dü-
şünülüyor.  Böyle bir araştırmada birincil olarak ya-
şanan gelişmelerin gün be gün nasıl etki yarattığı-
nı görebiliyorsunuz. İkincisi değişik kitleleri internet 
ve medya aracılığıyla buraya çekerken hangi aracılık-
la geldiklerini ve coğrafi lokasyonlarını takip edebili-
yorsunuz. Gazete okurluğuyla ilgili sorularımız vardı, 
kişilerin eğitimlerini, hangi yabancı dilleri konuştuk-
larını biliyoruz. Böylece alt gruplara ayırıp çoklu ana-
lizler yapabiliyoruz.

Vurgulanması gereken en önemli şey şu: Bu proje-
de kişilerin davranışlarının nasıl belirlendiğine de-
ğil onlara bilgi vermenin önemine dair bir çalışma 
yürütüldü. Hem bir araştırma yaptık hem de bir si-
vil toplum görevi üstlendik. Objektif olduğunu 
düşündüğümüz ve neden objektif olduğunu do-
kümante ederek açıkça belirttiğimiz bilgiler sun-
duk. Bu bilgiyi alanların kararlarını nasıl şekillen-
dirdiğini görebildik. 

Araştırmanız beklentilerinize yanıt verdi mi?
Benim açımdan ilginç olan böyle bir çalışmanın 
Türkiye’de yapılabileceğini açıkça görmekti. Katı-
lım diğer ülkelerdeki kadar yeterli oranda değildi 
ama bunun esas sorunu medya sponsorluğunun 
olmamasıydı. Yine de kısıtlı tanıtım olanaklarıyla 
yarattığımız ilgi bile herhangi bir araştırmadakin-
den çok daha fazla kişiye ulaşmamızı ve bilgi top-
lamamızı sağladı. Bu açıdan da beklentilerin karşı-
landığını söyleyebilirim.
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Oslo’da 22 Temmuz 2011’de gerçekleşen ve 76 kişinin ölü-

müne neden olan terörist saldırılar New York Times’da ön-

celikle radikal dinci islami bir terörist organizasyon tarafın-

dan yapılmış olması ihtimali yüksek bir olay olarak yayın-

landı. Yaklaşık 10 dakika sonra, saldırılarla ile ilgili farklı bilgi-

ler gelmeye başlayınca bu söylem değişti. Belki de hepimi-

zin aklından geçen New York Times’da yazdığı şekliyle sal-

dırının radikal dinci diye nitelendirilen islami bir grup tara-

fından  gerçekleştirilmiş olduğuydu. Özellikle Norveç gibi 

gündeme herhangi bir savaşla veya şiddetle neredeyse hiç 

gelmeyen bir ülkede böyle bir olayın gerçekleşmesi ve sal-

dırıyı yapanın bir grup değil bir kişi olması birçoğumuzu şa-

şırttı. Tabii ki, Avrupa’da radikal milliyetçi sağ görüşün yük-

selişini yakından takip eden bazı akademisyenler, araştır-

macılar ve gazeteciler için saldırıyı yapanın profili pek de 

şaşırtıcı değildi. Aşırı sağcı ve radikal bir hristiyan olarak ni-

telendirilen Anders Behring Breivik, ülkesinde tehdit olarak 

gördüğü çok kültürlülük ve müslümanlar tarafından artan 

göçe dikkat çekmek için saldırıları gerçekleştirdiğini belirtti. 

Sağ milliyetçi görüşün Avrupa’da yükselişi 20. yüzyıl-

da da tanık olduğumuz bir durumdu. 21. yüzyıldaki fark 

MAKALE

Aşırı sağcı milliyetçilik, daha çok küreselleşme, artan bölgesel entegrasyon ve diğer 
ülkelerden artan göçe bir reaksiyon olarak Avrupa’da yükselişine devam ediyor.

  Avrupa’da sağ görüş: 

Tehlikeli yükseliş!
Dr. Belgin San Akça •  Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
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bu yükselişin artan küreselleşmeye ve böl-
gesel entegrasyona bir reaksiyon niteliğin-
de ortaya çıkması olarak adlandırılabilir. Mus-
solini ve Hitler rejimleri, liberalizm, sosya-
lizm, ve sağ tabanlı milliyetçiliğin birbiriy-
le rekabet ettiği bir ortamda yükselirken, 
günümüz Avrupasında aşırı sağcı milliyet-
çilik, özellikle sosyalizmin 1990’ların başın-
da rüştünü kaybetmesinin ardından daha 
çok küreselleşme, artan bölgesel entegras-
yon ve diğer ülkelerden artan göçe bir re-
aksiyon olarak görülebilir. 1990’ların başın-
da gerçekleşen Yugoslavya’daki etnik çatış-
ma “hala etnik kimlik önem taşıyor mu?’ so-
rusunu hafızalara getirirken, Le Pen’in 1984 
yılında başlayan ve halen süregelen Avru-
pa Parlamentosu’na tekrar tekrar seçilmiş ol-
ması gözden kaçan bir durumdu. 1950’lerin 
ortalarında Cezayir’le yapılan savaşın ardın-
dan, Fransa’daki sağ görüşlü bazı politikacıla-
rın ülke yönetiminde söz sahibi olma çabala-
rı da hızla başladı. 1950’lerde sağ görüşlü aşı-
rı milliyetçi partiler oyların sadece %0.07’si 
civarında bir kısmını alırken, 1990’lara yak-
laşıldığında bu oran %10’ları bulmuştu. Ta-
bii, Fransa Avrupa’da sağcı ve aşırı milliyet-
çi yükselişin sadece bir örneği. Diğer birçok 
Avrupa ülkesinde 1990’ların başında milliyet-
çi partiler seçimlerde önemli derecede oy ka-
zanmaya başladı. Danimarka’da Liberal Par-
ti lideri Rasmussen’in en çok güvendiği ko-
alisyon partneri, Danish People’s Party (Da-
nimarka Halk Partisi) ve Berlusconi’nin lider-

lik ettiği People of Freedom ile koalisyon ha-
linde seçimlere girerek büyük bir başarı elde 
eden Northern League bu partilerden sade-
ce iki tanesi. 

Yükselişin nedenleri
1990’larda ve 2000’lerin başında yapılan 
Eurobarometre araştırmaları da, sağ görüşün 
yükselişinin sadece bu görüşü destekleyen 
partilerin ortaya çıkmasıyla sınırlı olmadığı-
nı destekler nitelikte. 2000 yılındaki araştır-
ma, Avrupalıların %50’den fazlasının yabancı 
düşmanlığı ve ırkçılık içeren görüşlere destek 
verdiğini ortaya koymuştur.  Tabii, artan işsiz-
lik Avrupa Birliği’ne yeni dahil olan Doğu Av-
rupa ülkelerinin getirmiş olduğu yük ve artan 
göç,  yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın yaygın-
laşmasında rol oynamıştır. Bu oldukça makul 
ve basit bir açıklama olarak öne sürülebilir. 
Fakat, İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda 
da işsizlik, göç ve liberalleşme önemli prob-
lemler olarak var olmasına rağmen, aşırı sağ 
görüşlü partiler marjinal bir şekilde varlık-
larını sürdüregeldiler. Amy Chua’nın “World 
on Fire”  kitabında bahsettiği gibi, Avrupa’ya 
göç eden veya orada yaşamakta olan milli ve 
dini azınlık grupların zenginleşmesi ve bu-
nun  sonucu olarak ortaya çıkan kinin ve hın-
cın milliyetçi bilinci ve aşırı sağ görüşlü par-
tilere desteği artırması gibi bir durum da söz 
konusu değil. Avrupa ülkeleri incelendiğin-
de, o ülkelerde yaşayan azınlıkların, çoğunlu-
ğu gücendirecek kadar zenginleşmediği gö-

rülebilir. Şu ana kadar yapılan çalışmalar as-
lında sağ görüşü destekleyen seçmen profi-
linin, biraz eğitimli ama çok ileri düzeyde bir 
eğitimi olmayan, düşük beceri gerektiren iş-
lerde çalışan, yabancılara karşı negatif tavır-
lar sergileyen ve içinde yaşadıkları siyasi dü-
zene güvenmeyen kişiler olduğunu ortaya 
koymuştur.  

İkinci Dünya Savaşı’nın sonundan 1970’lere 
kadar aşırı sağ görüşlü partilerin birçok Av-
rupa ülkesinde marjinal bir şekilde varlıkları-
nı sürdürdüklerini, daha sonra ise seçmen ka-
zanmayı başardıklarını görüyoruz. Her ne ka-
dar önceden belirttiğim küreselleşme, artan 
bölgesel entegrasyon ve göç akımı gibi dış 
faktörler aşırı sağ görüşün yükselişini açıkla-
mada etkiliyse de, asıl incelenmesi gereken 
iki olgu bu partilerin içinde bulundukları si-
yasi düzene nasıl adapte oldukları ve sistem 
tarafından nasıl karşılandıklarıdır. Bu sorula-
rın cevabı günümüz Avrupasında hızla geli-
şen yabancı düşmanlığı, aşırı sağ görüşe da-
yalı milliyetçilik ve ırkçılığı açıklamamıza yar-
dımcı olacaktır. Görünen o ki bu partiler siya-
sette yerlerini güçlendirerek almaya devam 
edeceklerdir. Onları marjinal partiler olarak 
sistem dışı bırakmak bu görüşü destekleyen-
lerin toplumdaki yapısal değişimin getirdiği 
sorunlara şiddet yoluyla çözüm aramayı he-

def edinmeleri istenilen en son şeydir. 

2000 yılında yapılan bir araştırma, 
Avrupalıların %50’den fazlasının 

yabancı düşmanlığı ve ırkçılık 
içeren görüşlere destek verdiğini 

ortaya koyuyor.

Dr. Belgin Şan Akça 
Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi  
Öğretim Üyesi
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MİREKOC

Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi (MiReKoc) bünyesin-
de düzenlenen “Göçmen ve Şehir: MENA Ör-
neği” konulu ilk uluslararası yaz okulu progra-
mı 3-10 Temmuz 2011 tarihleri arasında gerçek-
leştirildi. Yaz okulu, göç üzerine uluslararası seç-
kin akademisyenler tarafından verilen ileri de-
rece araştırmaya dayalı, disiplinlerarası ve yeni-
likçi akademik dersler içeriyordu. Ayrıca uzman-
ların bilgilendirme seminerleri eşliğinde alan 
gezilerini kapsayan yönüyle bir haftalık yoğun 
bir yaz okulu programı olarak katılımcılarına öz-
gün bir sistem sunuyordu. Yaz okulu çok çeşit-
li coğrafi, kültürel ve akademik geçmişten Ko-
sova, Uganda, Macaristan, Avusturya, Türkiye, 
Bulgaristan, İsviçre, Danimarka, Almanya ve Yu-
nanistan gibi çeşitli ülkelerden gelen lisansüs-

tü öğrencilerden oluştu. Bu kültürlerarası bu-
luşmada genç araştırmacılar ve sivil toplum ku-
ruluşlarının temsilcileri bir hafta boyunca Koç 
Üniversitesi’nin Sarıyer Kampüsü’nde yoğun bir 
çalışma dönemi geçirdi. 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkele-
rindeki sıcak gelişmeler düşünüldüğünde 
yaz okulu programı konu itibarıyla katılım-
cılardan yoğun ilgi gördü. Dersler uluslara-
rası göç konusunda antropoloji, demogra-
fi, ekonomi, siyaset bilimi, sosyoloji ve ulus-
lararası ilişkileri kapsayan geniş bir yelpaze-
ye yayılıyordu. Bu kapsamlı içerik, kendi ala-
nında tanınan ve öğrencilerin çeşitliliğine uy-
gun olarak birçok ülkeyi temsil eden akade-
misyenler tarafından sunuldu. Bu çok kültür-

lülük, katılımcılar ve akademisyenler için yaz 
okulu boyunca göçle alakalı konularda ilham 
verici ve zenginleştirici bir diyalog ortamının 
oluşmasını sağladı. Kapsamlı derslerden olu-
şan bir haftalık yoğun program, katılımcıla-
rın göçmenlere yardım eden organizasyon-
lara ve İstanbul’da göçmenlerin yoğun ola-
rak yaşadığı bölgelere yaptıkları ziyaretler-
le son buldu.

MiReKoc, uluslararası yaz okulu programlarını 
her yıl düzenlemeyi hedefliyor. “Göçmenler ve 
Devlet: Akdeniz Havzası Örneği” çerçevesiyle 
tasarlanan ikinci MireKoc Uluslararası yaz oku-
lunun 1-8 Temmuz 2012 tarihleri arasında Koç 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilmesi planlanıyor. 
Ayrıntılı bilgi için: http://miss.ku.edu.tr/

Küreselleşen dünyada bilimsel 
göç çalışmalarının önemi hızla 
artıyor. MiReKoc uluslararası 
düzeyde göç araştırmalarını ve 
öğretim programlarını yoğun bir 
şekilde sürdürüyor. 

Viyana Üniversitesi/ Ayşe Çağlar:  “Göç ve Şehirler: Akademik Literatüre Genel Bakış” 

Amsterdam Üniversitesi/ Jan Rath: “Şehir Bağlamında Göç”

Kuveyt Üniversitesi/ Nasra Shah: “Bir Göç Bölgesi Olarak Körfez” 

Koç Üniversitesi/ Ahmet İçduygu ve Ali Çarkoğlu: “Göç Teorisi ve Yöntemleri” 

Kahire Amerikan Üniversitesi/ İbrahim Awad: “Kahire ve Göç” 

Lübnan Amerikan Üniversitesi/ Paul Tabar: “Beyrut ve Göç” 

Koç Üniversitesi/ Şenay Özden: “Şam’daki Mülteciler” 

Koç Üniversitesi/ Deniz Yükseker: “Düzensiz Göç ve İstanbul” 

Kemerburgaz Üniversitesi/ Bianca Kaiser: “İstanbul’daki Yabancılar” 

MiReKoc/ Deniz Sert: “Bir Göç Bölgesi Olarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika” 

MiReKoc’tan 
ilk kültürlerarası buluşma 

Zengin isimleri ve içeriğiyle MireKoc Yaz Okulu
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Microsoft İspanya, Fransa ve İtalya’nın ardından 
Avrupa’da üniversitelerle işbirliği içerisinde kur-
duğu dördüncü Ar-Ge merkezi için Türkiye’yi seç-
ti. Microsoft Türkiye ve Koç Üniversitesi işbirliğin-
de Türkiye’nin yazılım güvenilirliği alanında faali-
yet gösteren ilk Ar-Ge merkezi açıldı. Koç Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi’nde açılan Ar-Ge mer-
kezinde doktora, yüksek lisans ve bitirme projele-
rini yapan lisans öğrencileri yazılım hatalarının ön-
lenmesi ve yazılımların güvenilirliğinin artırılabilme-
si için müfettiş yazılımlar geliştirecek.  Microsoft, bu 
çalışmalara ilk aşamada üç yıl boyunca destek vere-
cek. Çok çekirdekli sistemlerin doğru ve verimli ola-
rak programlanabilmesi için araştırmaların da yapı-
lacağı merkez, yurtdışındaki benzer kurumlarla or-
tak çalışmalar yürütecek. 

Türkiye’de bir ilk
Türkiye’de bir ilk olan Ar-Ge Merkezi’nin açılışını ger-
çekleştiren Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Rahmi Çe-
tin, bilgi ve yeni teknoloji üretebilmek için Ar-Ge 
ve yenilikçilik faaliyetlerine daha fazla önem veril-
mesi gerektiğini belirtti ve ülkelerin rekabet gücü-
nün buna bağlı olduğuna değindi. Çetin “Merkezin 
Türkiye için iyi bir örnek teşkil etmesini diliyorum” 
dedi. Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan 

ise konuşmasında “Stanford Üniversitesi’nde 36 yıl 
geçirmiş bir akademisyen olarak, Silikon Vadisi’nde 
edindiğim bilgi birikimini Koç Üniversitesi’ne ta-
şımak için çaba sarf ediyorum. Son hızla devam 
eden araştırma-geliştirme projelerimizin yanı sıra 
üniversite-sanayi işbirliğini destekliyor, bilgi biriki-
mimizi ülkemizin ekonomisine katkı sağlar şekilde 
değerlendirmeyi hedefliyoruz. Sanayi-üniversite iş-
birliğinin en iyi örneklerinden biri olan bu projeyle 
IT endüstrisine büyük bir katma değer sağlayacağı-
mıza eminim” dedi. 

Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Mustafa 
Çağan da yazılım güvenilirliği konusunda önemli ve 
kritik araştırmaların yapılacağı bu Ar-Ge merkezinin 
Türkiye’nin yazılım üreten bir ülke olması için çok 
anlamlı bir adım olduğuna dikkat çekti. Koç Üniver-
sitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
ve Koç Üniversitesi ve Microsoft Yazılım Mühendis-
liği Araştırma Merkezi Direktörü Serdar Taşıran ise, 
“Bu merkezin açılışı, ben, üniversitem ve ülkem için 
önemli bir gurur kaynağı. Bu merkez için Türkiye’nin 
seçilmesinin nedeni düşük maliyetli insan gücü de-
ğil, ortaya çıkardığımız araştırmaların ileri seviyede 
olması, önemli bilimsel ve teknolojik katma değer 
sağlaması” dedi. 

Türkiye’nin yazılım 
güvenilirliği alanında 

faaliyet gösteren 
ilk Ar-Ge merkezi 

açıldı. 

Microsoft Türkiye ve Koç Üniversitesi işbirliği 

Koç Üniversitesi Microsoft Yazılım Araştırma Merkezi Direktörü Yrd. Doç.Dr Serdar Taşıran (ortada)
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Avrupa’da her yıl çeşitli şehirlerde eylül ayı-
nın son cuması gerçekleştirilen Avrupa Bi-
lim ve Eğlence Günü, Avrupa Komisyonu’nun 
Yedinci Çerçeve Programı desteğiyle 23 Ey-
lül 2011’de Koç Üniversitesi Rumelifene-
ri Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. 2010 yılın-
da TÜBİTAK tarafından uygulanan ve Bilkent 
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan etkin-
lik bu yıl Koç Üniversitesi’yle aynı anda 52 Av-
rupa şehrinde düzenlendi.

Etkinliğin mutlu ev sahibi
Çocukları ve gençleri bilime yönlendirmeyi 
hedefleyen ilköğretim, lise ve üniversite öğ-
rencilerini kapsayan, bu yıl ‘’Avrupa Bilim ve 
Eğlence Günü, İstanbul 2011’’ adı altında dü-
zenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler, 
programda bulunan birçok deney, sergi, kon-
ferans, gösteri ve atölye çalışmalarına katıl-

ma imkânı buldular. Koç Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Umran İnan üniversitelerin öğrenci-
leri araştırmaya teşvik edecek etkinlikleri des-
teklemesi gerektiğini belirterek bu etkinliğe 
ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duy-
duklarını vurguladı. 

Koç Üniversitesi’nin 2011 yılı itibarıyla 10 öğ-
retim üyesi TÜBİTAK Bilim Ödülü, bir öğretim 
üyesi TÜBİTAK Özel Ödülü, 20 öğretim üye-
si TÜBİTAK Teşvik Ödülü, üç öğretim üyesi 
TÜBA Teşvik Ödülü ve 37 öğretim üyesi TÜBA 
GEBİP Ödülü’ne layık görüldü. Bu büyük ba-
şarılara dikkat çeken İnan şöyle konuştu: “Öğ-
rencilerimiz, gelecekteki kariyerini hangi 
alanda sürdürürse sürdürsün araştırma, iş ve 
eğitim hayatları boyunca her zaman büyük 
yer tutacaktır. Koç Üniversitesi olarak, toplu-
ma bu yaklaşımı ilke edinmiş geleceğin iş ve 

Avrupa Bilim ve Eğlence Günü, 
İstanbul 2011 projesi 23 Eylül 

2011’de tüm bilim meraklılarını 
Koç Üniversitesi Rumelifeneri 

Kampüsü’nde buluşturdu.

Avrupa Bilim ve Eğlence Günü: 

4 bini aşkın öğrenci Koç’ta buluştu
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bilim insanlarını kazandırmanın çabası 
içindeyiz.” Prof. Dr. Umran İnan, Avrupa 
Bilim ve Eğlence Günü’nde, yapılan atöl-
ye çalışmaları ve gösterilerin yanı sıra 
geleceğin bilim insanlarının çeşitli pro-
jelerini sergileme fırsatı bulduğunu da 
dile getirdi.

Renkli, yaratıcı ve eğlenceli bir gün
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü, İstan-
bul 2011 etkinliğinde Zihni Sinir Robo-
tik Robot Atölyesi’nden Nano Teknolo-
ji Atölyesi’ne, güneş enerjili araba yarış-
larından dinozor ve fosil atölyelerine, bi-
lim ve drama atölyesinden lazer gösteri-
sine kadar çok çeşitli atölye, gösteri, se-
miner ve sergiler yer aldı. 

Etkinlikte çok sayıda bilim insanı da son 
keşif ve icatlar hakkında bilgi verdi. De-
neyler, atölye çalışmaları, bilim gösteri-
leri, bilim tiyatrosu, konserler, dans gös-
terileri, ödüllü yarışmalar ve oyunlar 
gerçekleştirildi. Zihni Sinir Atölyesi’nde 
ise katılımcılar kendi yaptıkları robotları 
alma fırsatı buldu.

Avrupa Bilim ve Eğlence 
Günü’nde, yapılan pek çok 

atölye çalışması ve gösterinin 
yanı sıra geleceğin bilim 

insanları, çeşitli projelerini 
sergileme fırsatı buldu.
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Kuruluşundan 2009 yılına dek CELA’nın (Orta 
Avrasya Liderlik Akademisi) direktörü ola-
rak görev yapan Adam Smith Albion şim-
di CELA’nın fahri direktörü ve yönetim kuru-
lu üyeliğini yürütüyor. Albion, Kule’nin soru-
larını yanıtladı.

CELA nedir? Tarihi, amaçları ve hedefle-
ri nelerdir?
CELA, 2001 yılının sonlarında merkezi Ame-
rika Birleşik Devletlerinde bulunan yakla-
şık 450 iş ve topluluk liderinden müteşek-
kil bir kuruluş olan Society of International 
Business Fellows (SIBF)’un ve merkezi New 
York’ta bulunan uluslararası bir düşünce ör-
gütü olan EastWest Institute’un ortak girişimi 
olarak kuruldu. Özellikle 11 Eylül terör saldırı-
larından sonraki dönemde parçalanmış, istik-
rarsız ancak yeterince anlaşılmamış olan Orta 
Avrasya bölgesi dünyanın ilgisini çekmeye 
başladı. Amaç eski Sovyetler Birliği’ndeki se-
kiz ülkeden (Ermenistan, Azerbaycan, Gürcis-
tan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türk-
menistan, Özbekistan) ve Afganistan’dan ge-
len, kariyerlerinin ortasındaki yeni nesil lider-
leri destekleyerek ve bir araya getirerek kal-
kınma ve bölgede işbirliğini sağlamaya yöne-
lik bölgesel bir platform geliştirmekti. 

 CELA’ya kimler katılıyor? Bu topluluğa 
nasıl ulaşıyorsunuz?
CELA üyeleri Orta Avrasya bölgesinde yer 
alan dokuz ülkeden birinin vatandaşı. Genel 
olarak hepsi 30’lu yaşlarında işletme, kamu 
ya da STK/sivil toplum sektörlerinde çalışı-
yor. Yaşadıkları toplumda olumlu bir fark ya-
ratmak isteyen değişim öncüleri olarak hep-
si yenilikçi ve aktif kişiler. CELA’ya üye olmak 
için 10 günlük yoğun bir liderlik akademisin-
den geçmek gerekiyor. Koç Üniversitesi bü-

yük bir cömertlikle bu etkinliğe her yaz ev sa-
hipliği yapıyor. Rekabetin oldukça çetin oldu-
ğu seçim süreci sonunda her yıl yaklaşık 40 
yeni CELA üyesi seçiliyor. 

CELA’nın sağladığı olanaklar nelerdir?
CELA’nın temelinde öğrenmek, birbirine ke-
netlenmek ve çalışmak yatıyor. Öğrenme, 
üyelerin her yaz düzenlenen liderlik akade-
milerinde aldıkları liderlik eğitimi ve eğiti-
mi takip eden yıl içerisinde bölge ülkelerinde 
gerçekleştirilen etkinliklerle sağlanıyor. Tüm 
etkinliklerde, öğrenilen en iyi uygulama ve 
dersler bölgenin farklı kesimlerinden gelen 
her biri farklı perspektiflere sahip katılımcılar 
arasında paylaşılıyor. CELA’da bölgelere özgü 
bilgilerin bir havuzda toplanması ve bunların 
yerel koşullara uygun şekilde uygulanabilir fi-
kirlere dönüştürülmesi hedefleniyor. 

Koç Üniversitesi ile işbirliğiniz nasıl baş-
ladı?
CELA öncüleri, 2002 yılında ilk liderlik yaz 
akademisini gerçekleştirmek için Orta Avras-
ya bölgesi dışında yepyeni ve tarafsız bir et-
kinlik alanı arıyordu. En ideal yer olarak Tür-
kiye göründü. O sırada Mustafa Koç, East-
West Institute’un yönetim kurulu üyesiydi. 
Şubat 2002’de etkinlik yeri olarak KU kam-
püsünü teklif etti. KU yönetimi, o yıl açıla-
cak olan ilk akademinin ses getirecek bir ba-
şarı yakalaması için bizimle sıkı bir işbirli-
ği yaptı. Hali hazırda kampüsteki programla-
ra katılan yüzlerce CELA üyesi kendilerini Koç 
Üniversitesi’nin fahri mezunları gibi hissedi-
yor. Üniversiteyi CELA’nın merkezi olarak gö-
rüyor, kendi ülkelerindeki dostlarına ve iş ar-
kadaşlarına anlatıyorlar. CELA eğitimlerinin 
başka bir yerde yapılamayacağını düşünü-
yorlar. 

2002’den bu yana yaz 
akademilerini Koç 

Üniversitesi’nde gerçekleştiren 
CELA (Central Eurasia 

Leadership Academy), Temmuz 
2011’de de kampüsün konuğu 

oldu…

Orta Avrasya liderleri Koç’ta
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CELA ile yollarınız nasıl kesişti?
Kabil’de birkaç CELA mezunu tanıdığım 

olduğu için çok şanslıyım. Oruj Learning 

Center ve CELA-7’deki yönetim kurulu üye-

lerimizden Shukria Kazimi, başvuru için beni 

yüreklendirdi. Birkaç ay içinde mülakata çağı-

rıldım. Mülakatın sonunda, bana 170’in üze-

rinde başvuru aldıklarını ve benim mülakata 

giren ilk kişi olduğumu söylediler. Ne bekle-

mem gerektiğini bilmiyordum, ta ki başvuru-

mun onaylandığı haberini veren o milyon do-

lar değerindeki telefon gelene kadar…

CELA’dan beklentileriniz nelerdi? Prog-
ram beklentilerinizi karşıladı mı?
CELA’yı mezunlardan duymuş olsam da bu-

rası gerçekten hayal edilebilecek en başarı-

lı akademilerden biri. Öğrenme ve paylaşma-

nın, ilham vermenin ve ilham almanın yeri… 

Toplumları birbirine yakınlaştırma ve sadece 

bölge çapında değil dünyanın dört bir yanın-

da uzun süren arkadaşlıklar kurma yeri. Çok 

şey öğrendim ve CELA’daki herkese çok şey 

borçluyum. Önümüzdeki CELA programları-

nı birlikte gerçekleştirmek için gönüllü olmak 

benim için bir onur olacak. 

Koç Üniversitesi hakkında düşünceleriniz 
nelerdir? 
Koç benzersiz bir yer! Bu kalitede bir akademi 

için mükemmel bir etkinlik alanı. Bence CELA 

ve Koç birbirini tamamlıyor. Koç Üniversitesi 

Rektörü Umran İnan’ın barbekü daveti unu-

tulmazdı. Bir CELA mezunu olarak misafirper-

verlikleri için tüm üniversiteye candan teşek-

kürlerimi sunuyorum.

Afganistan’ın Kabil şehrindeki  Oruj Learning Center’ın yönetici müdürü olan ve Afganistan’da 
kadınların eğitiminde önemli roller üstlenen Sadiga Basiri Saleem, CELA hakkındaki düşüncelerini 
Kule okurlarıyla paylaştı.

CELA ve Koç birbirini tamamlıyor

Sadiga Basiri Saleem, 
Oruj Learning Center Yönetici Müdürü
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ÇEVRE

Yitirilecek cennet Garipçe
Garipçe, hemen yanı başımızda 

yok olma tehdidiyle karşı 
karşıya… 

Akdoğan Özkan

Koç Üniversitesi’nin 3 km kuzeydoğusunda 

yer alan Garipçe özellikle haftasonları kahval-

tı meraklısı İstanbulluların akınına uğrayan 

küçük bir balıkçı köyü. Rumelikavağı ile Ru-

melifeneri arasında kalan, İstanbul’un bu tek 

doğal balıkçı köyü Koç Üniversitesi öğrenci-

lerinin de zaman zaman deniz havası almak 

için uğradıkları bir koy.

Köyün ismindeki tevazuya sakın aldan-

mayın, Garipçe şehrin doğal ve tarihi zen-

ginliğiyle en fazla öne çıkan koylarından 

biri. Doğal zenginlikleri özellikle kuş göz-

lemcilerinin ilgisini çekiyor. Zira Garipçe, 

Afrika’dan Avrupa içlerine uzanan bir rota-

yı takip eden göçmen kuşların göç yolla-

rı üzerinde gözlem yapılabilen en güzel, en 

önemli noktalardan da biri. Bu nedenle ba-

har aylarında köyün 1 km kadar yukarısın-

daki mezarlığın karşısındaki düzlükte İstan-

bul Kuş Gözlem Topluluğu (İKGT) üyelerine 

rastlamak da mümkün.

Dünyanın pek çok ülkesinde her yıl 1 Mayıs 

günü şafak sökmeden gerçekleştirilen ve gü-

neş yükselene kadar kuş seslerinin dinlendiği 

“Uluslararası Şafak Korosu” etkinliğinin Türki-

ye ayağı ilk kez Garipçe’de, 2011 yılında ger-

çekleştirildi. Zengin bir tür çeşitliliğine sahip 

olan Garipçe, Çamlıca gibi her yıl bahar ayla-

rında çok sayıda uluslararası kuş gözlemcisi-

ni kendisine çekebilecek doğal bir potansiye-
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le sahip. Dahası Garipçe sadece doğasıyla de-

ğil, geçmişiyle de önem arz ediyor. 

Garipçe’nin gizemli tarihi

Garipçe’nin adının daha 16. yüzyılda tarihi 

kaynaklarda geçtiğini görüyoruz. Kanuni Sü-

leyman devrinde İstanbul’un topografyasıyla 

ilgili araştırmalar yapan Petrus Gyllius (1490-

1555) gibi Evliya Çelebi (1611-1682) de bu böl-

geden bahseden gezginler arasında.

Evliya Çelebi, yer adı ve koordinat vermese 

de Boğaziçi’nin dar boğaz yaptığı bir ağızda 

karşılıklı iki kale bulunduğunu, aralarının ya-

rım mil olduğunu ve iki kıyı halkının birbirle-

riyle davudi bir sesle konuşup anlaştığını ya-

zıyordu. Sultan IV. Murat döneminde Boğaz 

çıkışında olası Kazak saldırılarına karşı savun-

ma görevi görmesi için yaptırılmış, biri Avru-

pa diğeri Asya yakasında iki kaleydi bunlar. 

Evliya Çelebi, bu kalenin dışında üzüm bağla-

rıyla çevrili yüksekçe bir kule de bulunduğu-

nu belirtiyordu. Deniz feneri olarak işlev gö-

ren bu kuleden yayılan ışık boğazdan geçe-

cek denizcilere yol gösteriyordu. 

1920’lerde Türkiye’ye gelip Evliya Çelebi’nin 

izinden İstanbul’u karış karış gezmiş ve reh-

ber kitaplar yayınlamış olan İsviçreli Ernest 

Mamboury (1878-1953), Evliya Çelebi’nin ver-

diği tarife uygun olan kalenin Garipçe Kalesi 

olduğuna hükmediyordu. 

1885 yılında bölgede araştırmalar yapan J. 

H. Mordtmann isimlerdeki fonetik benzer-

likten hareketle, Garipçe’nin Homeros’un ki-

taplarında bahsi geçen-ve o güne değin İtal-

ya ile Sicilya’yı ayıran Messina Boğazı’nda bir 

yer olduğu düşünülen- Kharybdis olduğun-

dan söz eder. Kharbydis adını mitolojik bir 

canavardan alır. Söylenceye göre, antik dö-

nemde Kharybdis bir gün Skylla Herakles’in 

hayvanlarına saldırır. Tanrı Zeus ise buna öf-

kelenir. Kharybdis ve diğer bir canavar olan 

Skylla’nin üzerine yıldırımlarını salar. Deni-

zin dibine gönderdiği Kharybdis ve Skylla o 

günden sonra güçlü anaforlar ve akıntılar ya-

ratacak birer deniz canavarı olup çıkarlar. 

Homeros’un aktardığı söylencedeki bu tehli-

keli yer kesinlikle Garipçe’dir deme şansımız 

yok. Ancak tarihsel kaynaklara baktığımız-

da bazı teyid edici bilgilere rastlamak müm-

kün. Fenikeliler için Karadeniz’in çok tehlikeli 

olduğunu, oraya çıkanların ölümü göze aldı-

ğını söyleyen Celal Esad Arseven, “Eski İstan-

bul” (1909) isimli kitabında şöyle diyor: “Bizim 

Garibce tabir ettiğimiz yere onlar (Fenikeliler) 

Charybdis (Ka’r-ı mühlik, yani ölüm kapısı) 

derlerdi.” İlginçtir, Evliya Çelebi de benzer bir 

tespitte bulunuyor: “Boğaziçi’nin bir darbo-

ğaz yaptığı bu noktadan Karadeniz öyle bir hız-

la akardı ki, geçen gemilere ok erişemez, şim-

şek gibi geçerlerdi” diyor. Burası, Kharybdis ola-

bilir mi? Neden olmasın! Eğer böyleyse Garip-

çe, Kharbydis olan antik adını deniz canavarın-

dan çok deniz fenerlerinde elektrik enerjisi yok-

ken ışıklandırma amacıyla kullanılan karpitten 

de almış olabilir… 

Tarihe ilişkin kesin bir şey söylemek zor. 

Ancak bildiğimiz bir şey var ki, 3. Boğaz 

Köprüsü’nün Rumeli ayağının Garipçe’den 

geçmesi durumunda, bölgenin hem tarihi 

dokusu hem de biyolojik çeşitliliği büyük bir 

darbe alacak. Kuş türleri için hayati önem ta-

şıyan bir habitat kaybı yaşanacak. Bu da göç-

men kuşların Garipçe semalarından ilelebet 

kaybolmalarına sebep olacak. 

3. Boğaz Köprüsü’nün Rumeli ayağının Garipçe’den geçmesi 
durumunda, bölgenin hem tarihi dokusu hem de biyolojik çeşitliliği 

büyük bir darbe alacak.

Garipçe ve Kuşlar

İKGT verilerine göre, 2011 yılı 
ilkbahar aylarında Koç Üniversitesi 
yakınındaki su deposu ile Garipçe’den 
gerçekleştirilen göç sayımlarında 
şahinler (Buteo buteo), 75 bin 862 adet 
ile en çok gözlemlenen yırtıcı türlerin 
başında yer alırken, onu 14 bin 259 
adet ile Küçük Orman Kartalları (Aquila 
pomarina) izledi. En çok gözlenen 
üçüncü yırtıcı türü ise her yıl olduğu 
gibi geçen yıl da arı şahinleri (Pernis 
apivorus) oldu. 2011 bahar göçünde 
3 bin 934 arı şahinine rastlandı. Alanın 
müdavimlerinden, deneyimli kuş 
gözlemcisi Ümit Yardım, Boğaziçi 
üzerine yapılması kararlaştırılan 
3. Boğaz Köprüsü’nün Rumeli ayağının 
Garipçe’den geçecek olmasına en çok 
üzülenlerden biri. Ona göre, bahar 
aylarında maskeli ötleğenlerin, çıt 
kuşlarının, bülbüllerin, floryaların, 
çıvgınların tatlı nağmelerinin 
yükseldiği bu eşsiz coğrafyanın bir 
köprü ayağı ile bağlantı yollarına değil, 
uluslararası ziyaretçileri de çekebilecek 
bir kuş gözlem kulesine ihtiyacı var.
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KÜLTÜR SANAT

1839’da icadından, hatta 1827’de J.N.Niépce ta-
rafından sekiz saatlik bir poz süresi sonunda çe-
kilen ilk fotoğraftan bu yana, fotoğrafın aslında 
bir kişiselleşmenin; fotoğrafçıların, fotoğrafın ilk 
yıllarındaki resim akımları ve etkilerinden sıyrıla-
rak, zaman içinde kendine ait fotoğraflarının izini 
sürmelerinin ve ortaya koymalarının bir tarihi, ol-
duğu söyleyenebilir.

20.yüzyılın başında “doğrudan fotoğraf”la 
gerçe(kli)ğin büyülü ‘denge’ anı sabırla bekle-
nerek, kusursuz bir şekilde kaydedilmeye ça-
lışılırken, bu yaklaşım yerini günümüzde Su-
san Sontag’ın ifadesiyle, ‘dengesizliği açığa çıka-
racak anı –gerçekliği savunmasız yakalayacak’ 
ara(daki) anların peşinden giderek, kişisel söyle-
me ve kurguya önem veren şahsi bir yaklaşıma 
bırakmıştır.

Görüntüler, farklı algılama, bakma, görme ve 

okuma biçimleri sunarak, bu önerileri tartışmaya 

açan, sorgulamaya ve sorgulatmaya açık/yakın, 

çoğaltan farklı öneriler bütünüdür ve her fotoğ-

rafçı için farklıdır.

Optik görüntülerin yaratıcısı zihinsel görüntü-

lerdir. Fotoğraf makinesi bu görüntüleri elde et-

menin araçlarından biridir. Sonsuz kere ve bo-

zulmadan çoğaltılabilirler. Bir fotoğraf karesi tes-

pit edildiği ve kaydedildiği anda bir gerçeklik ve 

ölümdür. Barthes’in “punctum” diye adlandırdı-

ğı, ölülerin dönüşüdür. Fotoğrafın özel atmosferi 

(aurası) ve hakikiliği (otantikliği) yani şimdi ve bu-

radalığı, çekildiği (ve asla tekrar edilemeyecek) 

an’ın yoğunluğundadır. Ve izleyici, görüntü ile 

karşılaştığında çok gerilerde kalmış o an’ın varo-

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde, Medya ve 
Görsel Sanatlar Bölümü’nün bir etkinliği olarak düzenlenen 
RAMP[A] Sergisini Laleper Aytek anlattı.

RAMP[A]’da yüksek 
performans 
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luşunda, bir görünmezin ya da fotoğrafçıda o şe-

kilde ortaya çıkan bakışın peşine düşebilir.

Bu yaklaşımla, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fa-

kültesi bünyesinde, Medya ve Görsel Sanat-

lar Bölümü’nün bir etkinliği olarak düzenlenen 

RAMP[A] sergisi, 2011 Bahar döneminde MAVA 

323 Yaratıcı Fotoğraf dersi öğrencilerinin dönem 

boyunca yürüttükleri projeler kapsamında çektik-

leri fotoğraflar arasından yapılan seçimle, müzik-

le birlikte kurgulanarak, bir fotoğraf-video perfor-

mansı olarak hazırlandı. 

Dileğimiz, RAMP[A]’da gerçekleştirdiğimiz bu ilk 

serginin bundan sonraki dönemlerde de, görsel 

sanatların farklı dallarında da süreklilik kazanarak 

devam etmesidir.

Esar Çalapkulu

Fırat Er

Onur Gürkan

William Ethan Allan Blanchard
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KAMPÜSTEN NOTLAR

Koç Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans Programı  (EMBA),  
Financial Times dergisi tarafından yapılan sıralamada 2011 yılında 
72. ve son üç yıla ait sıralamada 64’üncü sıraya yerleşti. Koç EMBA 
sadece Türkiye’den değil, Doğu Avrupa’dan Hindistan’a uzanan 
bölgeden de sıralamaya girebilen ilk ve tek üniversite olma ba-
şarısını gösterdi.

Financial Times’ın global çapta gerçekleştirdiği araştırmada Koç 
Üniversitesi, %43’lük oranla kadın öğretim üyesi kriterinde dün-
ya lideri olma başarısını gösterdi. Araştırmada, ikinci sırayı %39’luk 
oranla İngiltere’nin Ashridgen Üniversitesi ile Hollanda’nın Nyenro-
de Business Üniversitesi, üçüncü sırayı ise %38’lik oranla İtalya’nın 
SDA Bocconi Üniversitesi aldı. Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Di-
rektörü Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı konuyla ilgili değerlendirme-
sinde şöyle konuştu: “FT Global EMBA sıralamasındaki değerlendir-
mede,  kriterlerden biri olan “kadın öğretim üyesi” başlığında bir 
kez daha dünyada birinci sırada yer almış olmaktan gurur duyuyo-
ruz. Elde ettiğimiz birincilik, kadromuzdaki cinsiyet dengesine ver-
diğimiz önemin göstergesi olmuştur. Bu başarıya imza atmamızda 
emeği geçen tüm mezunlarımız, öğrencilerimiz, öğretim görevlile-
rimiz ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz.” 

CEMS MIM’de birinci
Financial Times’ın her yıl gerçekleştirdiği En Başarılı Yönetim Yük-
sek Lisans Programları sıralamasına göre CEMS Master’s in Interna-
tional Management (CEMS MIM - Uluslararası Yönetim Yüksek Li-
sans Programı) son üç yılı kapsayan sıralamada birinci oldu. İşletme 
okulları ve çok uluslu şirketlerin dünya ölçeğinde stratejik ittifakı 

CEMS Türkiye’de sadece Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü tarafın-
dan yürütülüyor. Her ülkeden sadece bir üniversitenin temsil edildi-
ği CEMS’de toplam 26 üniversite bulunuyor. 

CEMS Merkez Ofis, her dönemin bitiminde birliğin tüm öğrencile-
rine akademik ve kurumsal partnerleri değerlendirdikleri anket-
ler uyguluyor. 2011 Bahar Dönemi CEMS programının uygulanma-
sıyla ilgili genel değerlendirmelerde akademik partnerlerin ortala-
ması 5.0 üzerinden 3.8 olurken, Koç Üniversitesi CEMS-MIM progra-
mı 4.1 ortalamayla üstün bir başarıya imza attı ve 26 üniversite için-
de öğrenciler tarafından yapılan genel değerlendirmede İsviçre’de 
St. Gallen üniversitesiyle birlikte birinci oldu. Ayrıca iş projelerinin 
değerlendirmesinde, diğer akademik partnerlerde yürütülen pro-
jelerin genel ortalaması 5.0 üzerinden 3.8 olurken, Koç Üniversitesi 
Türkiye’deki kurumsal partnerlerle yürütülen projelerinin 4.4’lük bir 
ortalama elde etmesiyle İş Projeleri Değerlendirmelerine Göre En 
Başarılı Akademik Partner seçildi.

Yetenek seminerleri değerlendirmelerine göre Koç Üniversitesi’nde 
CEMS Kurumsal partnerlerin gerçekleştirdiği yetenek seminerleri 
CEMS genel ortalamasıyla aynı çıkarak ekibe başarı getirdi. Cross-
Cultural Management dersi 4.5 ortalamayla tüm birlik içinde en iyi 
değerlendirilen ikinci ders oldu.

Koç Üniversitesi 2011 sonbahar döneminde 22 Türk, dokuz yabancı 
uyruklu olmak üzere toplamda 31 CEMS öğrencisiyle akademik yıla 
başladı. 2012 Bahar döneminde ise dokuz Türk, yedi yabancı uyruk-
lu toplamda 16 öğrenciyle MIM programına devam edecek. 

Elektrik enerjisi ihtiyacının %100’ünü, ısınma ve sıcak kullanım suyu 
ihtiyacının %75’ini Rumelifeneri Kampüsü’nde kurduğu kojeneras-
yon sistemi ile üreten Koç Üniversitesi, çevreye verilebilecek olum-
suz etkilerin sistematik şekilde azaltılmasını amaçlayan ISO 14001 
Çevre Yönetim Sistemi belgesi aldı. Koç Üniversitesi, bir yıl içinde 
enerji ve atıkların geri dönüşümüyle yaptığı tasarrufla 19 öğrenciye 
burs kaynağı sağladı.  

Akademik eğitimde mükemmellik merkezi olmayı hedefleyen Koç 
Üniversitesi, kampüsteki yaşamı da ekolojik yaşama uyum sağlaya-
cak şekilde geliştiriyor. Koç Üniversitesi’nin 2011 yılında aldığı ISO 
14001 Belgesi kampüste ihtiyaç duyulan tüm hizmetlerin üretimi sı-
rasında çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi te-
meline dayanıyor. 

Enerji tasarrufu burs oldu

Financial Times listesinde ilk 100’deki tek Türk üniversitesi
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Koç Üniversitesi öğrencilerinin çektiği ve İstanbul’u konu alan 58 fotoğraf-
tan oluşan “İstanbul’la Bakmak” fotoğraf sergisi 15 Ekim-15 Kasım 2011 tarih-
leri arasında Fotoğrafevi’nde sergilendi. Fotoğraf sanatçısı ve Koç Üniversite-
si Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü öğretim üyesi Laleper Aytek’in küratörlü-
ğünü üstlendiği “İstanbul’la Bakmak” isimli sergi, İstanbul’u farklı perspektifler-
den ele alarak şehrin farklı yüzlerine ve zamanlarına bakıyordu. Laleper Aytek 
sergiyi şöyle anlattı: “Hep görmeye alıştığımız, tek tipleştirilmiş ve popüler kül-
türün klişe İstanbul görüntülerinden uzak, sergiye işleriyle katılan genç fotoğ-
rafçıların, kendilerine ait İstanbul’ları üzerinden bir iç-okuma, içe bakma ve bir 
iç-seyir denemesi.”

Gelenekselleşen ‘Koç Üniversitesi Yaz Atölyesi’ 
(KÜYAT), Sarıyerli çocukları Koç Üniversitesi Gö-
nüllüleri ile buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl 
10’uncusu düzenlenen KÜYAT programı 27 Hazi-
ran–8 Temmuz 2011 tarihleri arasında Koç Üniver-
sitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleştirildi. 
Sarıyer’de bulunan Zekeriyaköy, Turgut Akan ve 
Kocataş Barbaros İlköğretim Okulları’nın 7’inci sı-
nıflarında okuyan 12–13 yaş grubu toplam 35 öğ-
renciye eğitim verildi. Koç Üniversitesi Gönüllüle-
ri tarafından yürütülen çalışmalar, maddi olanak-
ları kısıtlı çocukların kişisel gelişimine destek sağ-
lanması amacıyla gerçekleştiriliyor. Öğrenciler bil-
gisayar, sanat, müzik, resim ve spor gibi alanlarda 
eğitimler alıyorlar.

Sarıyerli çocuklar 
yaz atölyesinde

Deniz Yıldız

Öğrencilerimizin gözüyle İstanbul
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Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde açılışı 7 Eylül 2011’de ger-
çekleştirilen, “Uluslararası Yenilikçi ve Sürdürülebilir Gelişim Sempoz-
yumu” üç gün boyunca iş dünyasının ve akademik dünyanın önde ge-
len isimlerini konuk etti.

Üniversite-sanayi işbirliği, sürdürülebilir gelişmede finans ve muha-
sebe, sürdürülebilirlik için ekonomi politikaları gibi konuların ele alın-
dığı sempozyumun açılış konuşmalarını, Japonya Büyükelçisi Kiyos-
hi Araki, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, Kyoto Üniversi-
tesi Rektörü Dr. Hiroshi Matsumoto ve TÜBİTAK Eski Başkanı Nüket Ye-
tiş gerçekleştirdi. 

Verimli büyüme ve gelişmeye odaklanan 16’ncı Kyoto Üniversitesi 
Uluslararası Sempozyumu için Kyoto Üniversitesi’yle gerçekleştirdikle-
ri ortaklıktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Koç Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, açılış konuşmasında, “Uluslararası Ye-
nilikçi ve Sürdürülebilir Gelişim Sempozyumu’nun daha iyi bir dünya 
için yeni kapılar açacağına inanıyorum” dedi. Sempozyumu iki üniver-
site arasındaki birçok ortak duygu ve güçlü ilişkilerin meyvesi olarak 
nitelendiren Prof. Dr. Umran İnan, Koç ve Kyoto Üniversitesi İşletme 
Okulları arasında fakülte bazında bir anlaşma yaptıklarını hatırlattı. 

Kyoto Üniversitesi Rektörü Hiroshi Matsumoto ise, tüm dünya-
da geleneksel hale getirdikleri uluslararası sempozyumların 16’ncı-
sını Türkiye’nin en saygıdeğer akademik kurumlarından Koç 
Üniversitesi’nde gerçekleştirmenin büyük bir ayrıcalık olduğuna işa-
ret etti.  Konuşmasında 11 Mart 2011’de Japonya’nın kuzeydoğu-
sunda gerçekleşen trajik deprem ve tsunami felaketine de deği-

nen Dr. Hiroshi Matsumoto, felekatlerin yaralarının sarılması için Koç 
Üniversitesi’nin verdiği destekten dolayı minnettar olduklarını da söz-
lerine ekledi. 

Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleştirilen sempoz-
yumun Yeniklikçi ve Sürdürülebilir Gelişim Üniversite’nin Rolü başlık-
lı oturumunda, Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Kiyoshi Araki, TÜBİ-
TAK Eski Başkanı Nüket Yetiş, Kyoto Üniversitesi Rektörü Hiroshi Mat-
sumoto, Koç Üniversitesi Rektör Yardımcısı Selçuk Karabatı, Kyoto Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Kiyoshi Yoshikawa gibi isimler yer aldı. Üni-
versite–sanayi işbirliği konusunun tartışıldığı oturuma; Koç Üniversite-
si Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı İrşadi Aksun 
ve Kyoto Üniversitesi Mühendislik Yüksekokulu’ndan Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Hidetoshi Kotera da katıldı.

Büyüme için uluslararası işbirliği oturumuna da Kyoto Üniversite-
si Ekonomik Araştırma Enstitüsü ve RIETI Başkanı Masahisa Fujita, 
JETRO Başkanı Yoshiaki Ishihara, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziya Öniş ve Mizuho 
Securities Co. Baş Danışmanı Shinichi Yoshikuni katıldı.

Büyüme için ekonomik politikalar oturumuna ise; Koç Üniversitesi, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Sumru Altuğ, Türki-
ye Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araş-
tırmalar Genel Müdürü Ahmet Çelenkoğlu, Kyoto Üniversitesi Eko-
nomik Araştırma Enstitüsü Direktörü Makoto Yano, Koç Üniversi-
tesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil 
Yılmaz da konuşmacı olarak katıldı.

KAMPÜSTEN NOTLAR

Dünyanın liderleri 
Koç Üniversitesi’nde

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ile Kyoto Üniversitesi Rektörü Dr. Hiroshi Matsumoto

Japonya’nın dünyaca ünlü Kyoto 
Üniversitesi tarafından her yıl 
farklı bir ülke ve üniversitede, 
farklı konularda gerçekleştirilen 
sempozyumların 16’ncısına bu yıl 
Koç Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ile Kyoto Üniversitesi Rektörü Dr. Hiroshi Matsumoto
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