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REKTÖRÜN MESAJI

Kule’nin yaz sayısını etik konusuna ayırdık.  Bu çok önemli konuyu  
tüm boyutlarıyla ele aldık.  Etik denildiğinde mantık ve dil felsefesi 
konularında yaptığı çalışmalarda modern felsefeye önemli katkılarda 
bulunan Ludwig Wittgenstein “Eğer bir insan etik üzerine, gerçekten 
etik üzerine bir kitap yazabilseydi, bu kitap bir patlamayla, dünya-
daki diğer tüm kitapları yok ederdi” demiş.  Bu söylem aslında etik 
üzerinde konuşmanın zorluğuna işaret ettiği kadar bunun önemine 
de vurgu sayılabilir. 

Üniversiteler doğası gereği değerlerini etik temeller üzerine inşa 
etmelidir. Koç Üniversitesi’nde halen faaliyette olan ve iyi çalıştığına 
inandığım bir etik kurulumuz var. Tıp fakültemizin kurulmasıyla birlik-
te bu kurulu yeniden yapılandırdık. Koç Üniversitesi Araştırma Geliştir-
me Rektör Yardımcılığı ile başlatılan bir çalışmayla üniversitemizde, 
modern ülkelerdeki IRB (Institutional Review Board)’lerin yapısında 
bir İnsan Araştırmaları Komitesi Ofisi kuruldu. 

Yeni etik kurul için Türkiye’deki mevcut tüm yasaları, AB direktiflerini 
ve ABD’deki federal yasaları inceledikten sonra dünya standartlarında 
bir politika oluşturduk. Koç Üniversitesi bünyesinde bulunan herkes 
bu kurulun belirlediği standartlara uygun  şekilde hareket etmekle 
yükümlü. Amerika’da bulunduğum uzun yıllar sırasında orada etik 
kurallara büyük  önem verildiğine tanıklık ettim. Bunun en güzel 
örneklerinden biri sınavların gözetmensiz yapılmasına rağmen kopya 
çekilmemesidir. Kişisel olarak en büyük hayallerimden biri bir gün 
Türkiye’deki sınavların da gözetmensiz yapılabilmesidır. 

Bu yıl da öğretim üyelerimizin elde ettiği akademik başarılarla 
gururlandık. Koç Üniversitesi, Amerikan Fizik Derneği’nin belirlediği 

2012 yılı ‘Seçkin Hakemleri’ listesine giren ilk ve tek Türk üniversitesi 
oldu. Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür E. Müstecaplıoğlu, 
‘Seçkin Hakem Listesi’nde yer aldı. Üretim ve Otomasyon Araştırma 
Merkezi Direktörü Doç. Dr. İsmail Lazoğlu ve araştırma ekibi ise Florence 
Nightingale Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü’nden Prof. 
Dr. Suha Küçükaksu ile ortak çalışarak Türkiye’nin ilk “Vücut İçine 
Yerleştirilebilen Minyatür Yapay Kalp Pompası Sistemi”nin prototipini 
geliştirdi. Bu proje çeşitli kuruluşlar tarafından da ödüllendirildi. 
Otomotiv Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması’nda 
da Doç. Dr. Çağatay Başdoğan ile öğrencilerinin hazırladığı ‘Titreyen 
Direksiyon’ projesi ergonomi dalında birincilik ödülü aldı. Kimya 
Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Nurhan Özlü, L’Oréal 
Türkiye’nin Genç Bilim Kadınları 2012 ödülünü alan isimlerden biri 
oldu. Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gün Şemin’e ise üstün 
nitelikli çalışmalarından dolayı “Hollanda Kraliyet Nişanı” verildi. 

Bu sene de oldukça hareketli bir bahar mevsimi geçirdik.  Öğrenci ku-
lüplerimiz gerçekten doyurucu ve güzel etkinlikler yaparak günlerimi-
zi ve gecelerimizi renklendirdiler. Emeği geçen bütün öğrencilerimize 
çok teşekkür ediyoruz.   

Yeni öğretim yılında yeni başarılarla karşınızda olacağımıza inanıyor, 
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  

Prof. Dr. Umran İnan 
Rektör

Merhaba...
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ÖĞRENCİ KONSEYİ

Nisan ayındaki seçimleri takiben devir teslim törenini gerçekleştir-
dik ve yeni, dinamik, çalışma azmiyle dolu bir ekip olarak Öğrenci 
Konseyi’ni 2012-2013 akademik yılı için teslim aldık. 

Öğrenci Konseyi olarak benimsediğimiz en temel amaç, hem kampüs 
hem de akademik hayatımızı etkileyecek kararlar alınırken biz öğren-
cilerin düşünce ve taleplerinin her zamandan daha fazla göz önünde 
bulundurulmasını sağlamak. Bu konuda başta Rektörümüz olmak üze-
re okuldaki idari birimlerin ve öğretim üyelerinin bizleri dinlemeye her 
zaman hazır oldukları inancındayız. Konsey olarak biz de bu iletişimin 
pekiştirilmesi için gerekli bütün düzenlemeleri yapacağız, öğrenciler 
ve okul çalışanları arasında güçlü bir köprü yapılandıracağız.

Yola çıkarken uzun vadeli birçok hedef belirledik. Okulumuzu diğer 
üniversitelerden daha da farklı kılacak, birer geleneğe dönüşecek hem 
soyut hem de somut yapılar kurmayı düşlüyoruz. Bunların en başında, 
kampüste biz öğrenciler tarafından yönetilen bir işletme açılması 
geliyor. Böyle bir modelin olduğu üniversite sayısı iki elin parmağını 
geçmeyecek kadarken bunu Türkiye’de gerçekleştirebilen ilk üniversi-
te olma gayesi bizi fazlasıyla heyecanlandırıyor. 

Uzun vadeli diğer bir planımız ise belli başlı etik değerlerin bütün Koç 
Üniversiteliler tarafından korunduğunu, sahiplenildiğini açıkça belir-
ten veya bu yolda teşvik eden bir “Onur Kodu” uygulamasını hayata 
geçirebilmek. Yurtdışında belli başlı üniversitelerde bu uygulamanın 
çok sistematik ve bağlayıcı bir şekilde sürdürüldüğünü görüyoruz. 
Onur Kodu uygulamaları, öğrencilerin etik olmayan herhangi bir dav-
ranışta bulunmadığını bir karine olarak görmektedir. Bundan dolayı 
bu uygulamanın olduğu okullarda öğrencilerle öğretim görevlileri 

arasındaki güven bağının çok daha temelli ve sağlam bir şekilde 
kurulabilmesi mümkündür. Kule’nin bu sayısının “etik” hakkında olma-
sının, okulumuzdaki herkesi bu konu üzerine biraz düşünmeye teşvik 
edeceğini umuyorum. Her ne kadar etik konusu öznel yorumlamalara 
fazlasıyla açık olsa da bütün Koç Üniversitelilerin üzerinde mutabık 
kalabileceği değerler muhakkak ki vardır. Bu değerlerin herkesin 
katılımıyla beraber pozitifleştirilmesi, okulumuzun vizyonuna yeni bir 
anlam katacaktır.

Son olarak bu sene mezun olan arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyo-
rum. Umarım burada geçirdikleri keyifli yıllar, yeni güzel günler için 
hazırlayıcı olmuştur. Eminim ki, Koç Üniversiteli olmanın getirdiği iyi 
bir eğitim, vizyon genişletici bir çekirdek program ve hayatı amfilerin 
dışına taşıran aktif bir sosyal yaşam rekabetin hat safhada olduğu 
günümüzde bizim mezunlarımızı hep bir adım öne çıkaracaktır.

Önümüzdeki dönemin üniversitemizin elbirliğiyle daha yukarılara 
taşındığı bir dönem olmasını arzular, mezun arkadaşlarıma hayallerin-
den asla kopmadıkları bir hayat temenni ederim.

Veysel Onur Kaynar
Öğrenci Konseyi Başkanı

Öğrenci Konseyi 
yeni hedeflere odaklandı

Öğrenci Konseyi olarak benimsediğimiz 
en temel amaç, hem kampüs hem de 
akademik hayatımızı etkileyecek kararlar 
alınırken biz öğrencilerin düşünce ve 
taleplerinin her zamandan daha fazla göz 
önünde bulundurulmasını sağlamak.
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FELSEFE: DEĞERLERİN AYNASI

NEYE DEĞER VERİYORUZ?

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TIPTA ETİK 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ

“DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEMEMEK ETİK BİR PROBLEMDİR”

EDEBİYAT BİZİ DAHA İYİ BİRİ YAPAR MI?
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REHBERi 

Felsefenin temel alanlarından biri olan etik hayatımızın her aşamasında karşı-
mıza çıkar. Bilim, toplum ya da bireyin penceresinden etik nedir, ne değildir? 
Değerlerin yapısı nasıldır, değeri meydana getiren şey nedir? “Başkası ne der” 
düşüncesi bizi nasıl etkiler? Etiğin belli başlı problemleri ve felsefe tarihindeki 
gelişim çizgisinin ana dönüm noktaları nelerdir?
 
İlkçağdan bugüne felsefi çalışmaların odak noktalarından biri olan etik, son 20 
yılda uluslararası düzeyde tartışılan yoksulluk, çevre ve teknoloji, ayrımcılık 
gibi “dünya sorunları” ile birlikte ele alınır hale geldi. Kule’nin bu sayısında etik 
konusunu bütün yönleriyle değerlendiren bir dosya hazırladık.
 

YAŞAMIN
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XXX

Dosyamızın ilk konuğu değerli filozof 
İoanna Kuçuradi oldu. Kuçuradi, 1970’li 
yılların ortalarından itibaren ve özellikle de 
1980’lerden sonra felsefenin ne işe yaradı-
ğını gösterebilmek için önemli faaliyetlerde 
bulundu. Değer felsefesinin öne çıkması için 
yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Ku-
çuradi, etik ile ahlâkı birbirinden ayırmakta 
önemli mesafeler kat etmiştir. Kuçuradi, her 
çağa özgü niteliklerin değer probleminde 
dikkatten uzak tutulamayacağını ifade eder. 
Onun için bütün insanları aşan ama tek tek 
kişilerin haklarını ve değerini ortaya koyacak 
bir etiğin kurulması esas amaçtır. Bu amaçla 
kurulacak bir değer felsefesiyle pek çok 
şey başarılabilir. Kuçuradi’nin felsefesinde 
karşılaşılan insan-değer-çağ üçlemesi, 
onun felsefe yolculuğunda oldukça önemli 
kavramlardır. 

Etik ile ahlak arasında ne gibi bir ayrım 
vardır? 
Bugün ‘etik’ ve ‘ahlâk’ kelimeleri birbirinin 
yerine kullanılıyor. Her ikisi de bazen aynı 
şeyi, bazen de her biri aynı zamanda iki 
farklı şeyi dile getirebiliyor. Aynı şeye farklı 
iki ad vermek, farklı şeylere de aynı adı 
vermek kafaları karıştırıyor ve insanlararası 
ilişkilerde kişileri değer harcayan eylemlere 
götürüyor. Burada ‘etik’ terimini ele alarak, 
kullanıldığı üç farklı anlama dikkat çekeyim 
ve yaptığım bazı ayırımları göstereyim.
• ‘Etik’, belirli gruplarda geçerli, yazılı olma-
yan değişik ve değişken değer yargıları ile 
davranış normları sistemlerini dile getirmek 
için –o grupların iyi ve kötü saydıklarını, do-
layısıyla yapılması ve yapılmaması gereken-
leri dile getirmek için– kullanılıyor.
• ‘Etik’, genel olan ya da olduğu farz edilen 

yazılı norm bütünleri için de kullanılıyor. 
–‘Meslek etikleri’ bağlamlarında olduğu 
gibi. Bunlara ‘ahlâklılık kodları / ahlâklılık 
ilkeleri’ demek daha uygun görünüyor.
• ‘Etik’ bir de felsefenin bir alanı için, 
insansal bir fenomen olan etik fenomenini 
araştıran ve insanlar arası ilişkilerde değer 
sorunlarıyla ilgili bilgilerden oluşan felsefe 
alanı için de kullanılıyor.

‘Etik’ kelimesini, bilgisel bir alan olan 
felsefenin bu alanı için kullanmak; ‘ahlâk’  
kelimesini ise, olgusal norm sistemleri olan 
kültürel norm bütünleri için kullanmak daha 
uygun görünüyor. Böylece kafalar da, işler 
de daha az karışır.

Etik değerleri nasıl tanımlıyorsunuz?
İki tür etik değerlerden söz edilebilir: Kişi 

FELSEFE:
değerlerin 

aynası

Değer felsefesini temel alan bir yaklaşımın öne 
çıkmasını sağlayan İoanna Kuçuradi, Türkiye’de 
ve dünyada, felsefe ve etik denildiğinde ilk akla 
gelen isimler arasında yer alıyor. Koç Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi 
sorularımızı yanıtladı.
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açısından bakıldığında dürüst olma, adil 
olma gibi etik değerler, kişi özellikleridir; 
saygı, sevgi, güven, minnet gibi diğer 
türden etik değerler ise, bir kişinin başka 
bir kişiyle ilişkisinde yaşadığı değerlilik ya-
şantılarının tortularıdır. Ontolojik özellikleri 
bakımından da etik değerler, yaşantı ve 
eylem olanaklarıdır.

Felsefenin bir alanı olarak etiğin, toplu-
mun bir parçası olan normlarla ne gibi 
bir ilişkisi vardır?
Felsefenin bir alanı olarak etik, insanlararası 
ilişkilerde ve kişinin kendiyle ilişkisinde or-
taya çıkan problemlere ışık tutar ve bilgiler 
ortaya koyar. Bu bilgiler doğrulanabilir-yan-
lışlanabilir.

Norm önermeleri ise, bilgi önermeleri değil-
dir; bazı öncüllerden türetilen kurallar, buy-
ruklardır v.b. dolayısıyla onların “nesne”si 
yoktur, bu nedenle doğrulanamaz-yanlış-
lanamazlar. Normları değerlendirme yolları 
ise bilgi önermelerinkinden farklıdır. Ayrıca 
normun türüne göre de farklılık gösterirler. 
Norm sistemleri olgulardır, felsefenin bir 
alanı olarak etik ise bilgilerden oluşur, ya da 
oluşması beklenir.

‘Etik’ günümüzde epey yaygın hale gelen 
bir sözcük; tıp etiği, siyaset etiği, basın 
etiği kulağımıza sıkça çarpan ifadeler. 
Etiği meslekileştirerek kısmileştirme eği-
limiyle ‘etik’ sözcüğü ne anlam ifade edi-
yor? Ve tüm bu kısmi etiklerin üzerinde 
onları kapsayan daha genel bir ‘etik’ var 
mıdır? Varsa, bunu nasıl tanımlarsınız?
Meslek “etikleri”, daha önce belirttiğim 
gibi, yazılı norm bütünlerinden oluşur. Ama 

ahlâkları oluşturan kültürel norm bütünle-
rinden farklı olarak bunlar genel/evrensel 
normlar olmak iddiasındadır. Yani o mesleği 
kim, nerede yaparsa yapsın, onu bu normla-
ra uygun yapması gerekir. Başka bir deyişle: 
Felsefenin bir alanı olarak etik ile meslek 
etikleri aralarındaki fark bir genellik-özellik 
meselesi değildir.

İnsan haklarının ne hukuk ne de siyaset 
olduğunu; hukuk ve siyaset için etik 
ilkeler geliştirme girişimi olduğunu 
söylüyorsunuz. Bunu biraz daha etraflıca 
açıklar mısınız?
İnsan hakları da normdurlar, ama hukuk 
normları değildir. Etik ilkelerdir, yani kişilerin 
insansal olanaklarını/yeteneklerini gelişti-
rebilmeleri için nasıl muamele görmeleri 
ve başka kişilere nasıl muamele etmeleri 
gerektiğine ilişkin taleplerdir. Pozitif hukuk 
tarafından güvence altına alınmış olsa da ol-
masa da, insan haklarının korunması gerekir.

İnsan hakları, özellikleri ve özel durumları ne 
olursa olsun bütün insanlar için bu nitelikte 
talepler getirdiği için, pozitif hukukun temeli-
ni/türetilebileceği öncülleri oluşturmalı. Bu da 
şu demektir: Bir yasa yapılırken, yapıldığı yerin 
koşullarında yaşayan bütün insanların insan 
hakları hakkında yaratacağı önceden görüle-
bilir sonuçlar hesaba katılarak yapılmalıdır.

İnsan haklarının anayasanın temelini 
oluşturması ise en başta şu demektir: Bir 
anayasa oluşturulurken, o anayasada insan 
haklarının sadece adlarının yer alması değil, 
genel olarak ve söz konusu ülkenin özel 
koşullarında insan haklarının korunmasını 
sağlayacak belli başlı kurumların ve organla-
rın da o anayasada yer alması. 

‘Etik’ kelimesini, bilgisel bir alan olan felsefenin bu alanı için kullanmak; 
‘ahlâk’  kelimesini ise, olgusal norm sistemleri olan kültürel norm bütünleri için 
kullanmak daha uygun görünüyor. Böylece kafalar da, işler de daha az karışır.

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi

Felsefenin bir alanı olarak etik, 
insanlararası ilişkilerde ve kişinin 
kendiyle ilişkisinde ortaya çıkan 
problemlere ışık tutar ve bilgiler 

ortaya koyar. 
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Günümüzde üniversiteler genel olarak etik standartları-

nı yükseltme konusunda bir takım çalışmalar yürütüyor. 

Koç Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Rektörlük de bu 

konudaki diyaloglarını sürdürüyor. Eğitimdeki etik stan-

dartlar konusunda hem öğrencilerin hem de öğretim 

üyelerinin beklentileri yüksek. Doç. Dr. Nazlı Baydar bu 

konuda öğretim üyelerinin ve öğrencilerin yaklaşımını 

değerlendirirken bütüncül ve tutarlı bir bakışla hareket 

etmekten yana olanlardan. Ancak akademik olarak etik 

davranışın bekçiliğini, öğretim üyelerinden çok öğren-

cilerin üstlenmesiyle belli noktalara gelinebileceğini 

belirtiyor. Türkiye’deki eğitim sisteminden kaynaklı bazı 

davranış biçimlerinin de etik problemleri aşmada zaa-

fiyetler yarattığına değiniyor. Şimdilik öğrencilerin etik 

konusundaki düşünce ve standartlarıyla öğretim üyeleri-

nin beklentilerinin uyuşmadığını belirten Baydar, bu 

sorunları aşmak için şeffaf olmanın önemine değiniyor. 

Akademik etiğin sınırları

Nazlı Baydar’ın tanımıyla akademik etik kısaca öğrenci-

nin kendi öğrenmesini kendi eforu sonucunda gerçek-

leştirmesi ve öğretim üyelerinin değerlendirmelerini 

bu çabaya göre yapması anlamına geliyor. Ancak bu 

tanım dahilinde etik davranış ihlâlleriyle karşılaşmak her 

zaman mümkün. Öğrencilerin akademik etik konu-

sundaki ihlâllerinin sistemin sonuç odaklı yaklaşımına 

dayandığına inanan Baydar, sınavlarda kopya çekmenin, 

ödevlerini başkasına yaptırmanın, internetten indirilen 

kaynakları kendisine ait gibi göstermenin, kısaca intihal 

vakalarının bu anlayıştan kaynaklandığını vurguluyor. 

Türkiye’de bazı konularda sistemin bilgisi ve hatta onayı 

dahilinde yapılan akademik ihlâller de mevcut. Bunun 

en büyük örneklerinden biri de sahte sağlık raporları. 

DEĞER VERİYORUZ?

neye
Koç Öğrenme ve Öğretme Ofisi Direktörü Doç. Dr. Nazlı Baydar, değerler 
sistemimiz ve akademik etik problemleri arasındaki ilişkiye ışık tutuyor. 
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Aslında bir kuralın bilincinde olmak ve bir 

amaca ulaşmak adına bu kuralı çiğneme 

hakkını kendinde görmek etik ihlâlinin ge-

nel tanımı olarak akademik alanda da yay-

gın bir davranış biçimi. Baydar, bir sınavda 

B almak isteyen bir öğrencinin, B alabilecek 

bir performans göstermediği halde, bu 

performansı göstermiş ve hak etmiş gibi 

davranabilmesinin öğrencinin isteğiyle efo-

ru arasındaki dengesizlikten kaynaklandığı-

na dikkat çekiyor. Üstelik bu dengesizliğin 

öğretim üyeleri tarafından fark edilmediği 

sürece önemsenmemesi oldukça yaygın bir 

davranış biçimi. 

“Hak etmediğimi biliyorum ama hak 

etmişim gibi davranmaktan çekinmem” 

yönündeki yaklaşımın çok temel bir etik 

problemi olduğuna değinen Baydar, 

“Aslında öğrencinin bir dersten 60 yerine 

80 almış olması çok ufak bir mesele. Daha 

büyük problem öğrencinin etik anlayışın-

daki kopukluğun kendisine vereceği zarar” 

diyor. Bunun sadece Türkiye’deki öğrenci-

lere ait bir problem olmadığına da dikkat 

çekiyor. Bu konudaki çalışmalar, Türkiye’de-

ki kültürel durumun buna izin verdiğini 

gösteriyor. Baydar, bir kurala uymamayı 

kimse fark etmediği sürece meşru görme-

nin bir moral damga olduğunu söylüyor ve 

her bireyin bu moral damganın tam olarak 

bilincinde olması gerektiğini vurguluyor. Koç 

Üniversitesi’nin ve uluslararası istatistiklerin 

çok benzer olduğuna da değinen Baydar’a 

göre farklılıklar kültürel etmenlere dayanıyor. 

Örneğin oldukça rekabetçi bir sistem içinde 

eğitim alan Amerikalı ya da İngiliz öğrenciler 

arasında birbirinin yerine ödev yapmak ve 

kopya çekmek o kadar da yaygın değil. 

Eğitim sistemi içinde belirli kalıplara alışmış 

kişilerin üniversite hayatına başladığı an 

etik davranmasının mümkün olmadığını 

belirten Baydar, üniversitenin bu anlayışı 

yerleştirmek adına önemli bir alan olabi-

leceğine dikkat çekiyor. Baydar, “Herhangi 

birine çocuğuna ait bir proje ya da ödevi 

yapıp yapmadığını sorarsanız çok çok 

yüksek oranda ‘Yaptım’ cevabını alırsınız. 

Günümüzde bazı kırtasiye dükkanlarının 

“Dört yıl sonunda 
öğrendiklerimize değil, 

elimizdeki ‘kağıt parçasına’ 
değer veriyoruz. Bizim sonuç 

odaklılık yerine, öğrenme 
ve süreç odaklı olmamız 

gerekiyor. Fakat üniversiteye 
giriş de sonuç odaklı.”

Doç. Dr. Nazlı Baydar
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üzerinde proje yapılır levhaları asılı. Bunu 

normal görmeye başladık, ama bu büyük 

bir etik problemidir” diyor. 

Beklentiler, değerler ve etik

Nazlı Baydar’a göre etik problemini hiye-

rarşik ilişkilere bağlamak mümkün. Tüm 

hiyerarşik ilişkilerde üst olan kişinin varaca-

ğı yargıları olumlu kılmak için kendini farklı 

yansıtmaya çalışması olağan bir durum. “Bu 

problemin bir başka sebebi de üniversite 

eğitimini sonuç yani diploma odaklı olarak 

algılamak. Dört yıl sonunda öğrendikle-

rimize değil, elimizdeki kağıt parçasına 

değer veriyoruz. Bizim bu sonuç odaklılık 

yerine, öğrenme ve süreç odaklı olmamız 

gerekiyor. Fakat üniversiteye giriş de sonuç 

odaklı. Neler öğrendin, neler hazmettin, 

öğrendiklerini uygulama becerisine kavuş-

tun mu sorularını hiç sormuyoruz” diyen 

Baydar, bunun etik problemlerine yatkın 

bir odak olarak toplumu çürütebilecek bir 

mesele olduğuna değiniyor. Öğrencilere 

karşı gerçekçi olmayan beklentiler içinde 

bulunmak da pek çok soruna yol açıyor. 

Öğrencinin öğrenebilme için yeterli destek 

ve kullanabileceği materyale ihtiyacı oldu-

ğunu, öğretim üyelerinin bu konuda ciddi 

sorumluluklar alması gerektiğini belirten 

Baydar şunları söylüyor: “Bir tarihi belgenin 

okunup, yorumlanmasını ve yazılmasını 

istiyorsak, öğrencinin bunu makul zamanda 

okuyup anlayabileceğini garanti etmemiz 

lazım. O tarihi belgeyi okumak için Toefl’ın 

%99 seviyesinde olmak, yorumlayabil-

mek için ortaçağ tarihini çok iyi bilmek ve 

ortalama 12-15 saat zaman gerekiyorsa 

bunu hemen istemek makul değil. O zaman 

öğrencinin iki seçeneği var: Ya yapmaya-

cak ya da yapmış gibi görünecek. Yani biz 

öğrenciye tercih edebileceği bir seçenek 

sunmamış olacağız. Bu tip durumlar etik 

ihlallerine kapı açar.” 

Etik ihlalleri konusunda olumsuz yaptırımlar 

bulunmaması da çözüm yollarını tıkayan bir 

başka etken. Eğer öğrenci bir sınavda kopya 

çekerken gözetmen buna göz yumuyorsa, 

sahte rapor hakikiymiş gibi davranılıyorsa etik 

ihlali teşvik edilmiş oluyor. Baydar, “Değer 

sistemiyle ilgili gelişmeler kaydetmeliyiz ve 

bir yandan da etik ihlallerinin karşısında çok 

tutarlı ve kesin bir tavır almalıyız” diyor ve ek-

liyor: “Bütün öğretim üyeleri ve idari birimler 

tek vücut gibi tavır almalı. Küçük cezaları 

bile çok tutarlı bir şekilde verirsek, tutarsız 

şekilde verdiğimiz çok büyük cezalardan 

daha etkin olabiliriz.” 

“Akademik alandaki etik ihlallerini 
aşmada öğrenciler ve öğretim 
üyeleri birlikte öğrenmeye ve 

öğretmeye çalışan tek bir bütün 
olmalı.”
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Araştırmalar ne söylüyor?

Koç Üniversitesi Psikoloji üçüncü sınıf 

öğrencileri üniversitede 300 öğrenciyle mü-

lakat yaparak derinlemesine bir araştırma 

gerçekleştirdi. Temsil edici bu örnekleme 

etik ihlalleri konusundaki 11 yargı cümle-

sine katılıp katılmadıkları soruldu. Bu 11 

cümleden en az birine “kesinlikle katılan” 

öğrencilerin oranı %50 olarak belirlendi. 

Her iki kişiden birinin etik ihlalini rahatlık-

la yapabileceğini belirttiği araştırmanın 

sonuçları hakkında Baydar şunları söylüyor: 

“Toplulukçu bir kültürümüz olduğu için, 

kendi grubunda bulunan bir kişiyi diğerleri-

ne karşı koruma bilinci gelişmiş. Öğrenciler 

kendilerini ve öğretim üyelerini ayrı bir 

topluluk olarak görüyor. Bu iki grubun bir-

likte öğrenmeye ve öğretmeye çalışan tek 

bir bütün olmasını tercih ederim.” Aslında 

bu da süreç değil sonuç odaklı yaklaşımdan 

kaynaklanıyor. Arkadaş baskısı ve öğretim 

üyeleriyle olan ilişki de ihlaller konusunda 

belirleyici rol oynuyor. Öğretim üyeleriyle 

daha iyi ilişkilerde olanlar etik ihlallerin-

den kaçınıyor. Nazlı Baydar, araştırmadaki 

yaklaşık 25 etkende bu ikisinin çok önemli 

olarak ortaya çıktığına değiniyor. Araştırma-

da çıkan sonuçlardan biri de şu: Etik ihlaller 

yükseldikçe not ortalaması düşüyor.

Yeterince adil miyiz?

Akademik etik öğretilmek istenenlerin 

anlaşılır ve adil bir sistem içinde verilmesi, 

değerlendirme sisteminin de bu şeffaf-

lıkla ele alınması gerekliliğine işaret eden 

bir kavram. Peki uygulanan sınav sistemi 

yeterince adil mi? Nazlı Baydar bu konuda 

şunları söylüyor: “Örneğin öğrenci ilk ara 

sınavda beklentileri karşılayamadı. Belki 

yavaştı ya da teknik bilgileri sınırlıydı. İkinci 

ara sınavdaysa bu eksiklikleri gidererek 

arkadaşlarına yetişti… Bu durumdaki 

öğrenciyi ve performansını nasıl değer-

lendireceğiz? Eğer iki sınavın ortalamasını 

alıyorsak, onun neyi öğrendiğini değil ne 

zaman öğrendiğini değerlendirip, önemsi-

yoruz demektir. Bunların açıkça düşünülüp, 

ifade edilmesi gerekiyor.”

Tüm öğretim üyeleri öğrencilerin derste 

katılım göstermesini, aktif olarak öğren-

mesini ve kendisiyle diyaloga girmesini 

bekler. Peki, bunun karşılığında öğrenci 

yeteri kadar ödüllendiriliyor mu? Öğrenci 

bir konuyu, belirlenmiş materyali değil de 

kendi kaynağını seçerek okuyup öğrendi-

ğinde öğretim üyeleri bunu kabullenmeye 

hazır mı? Ya da konu içeriğini bir şekilde 

bilen ve hazmetmiş olan öğrenci, yine de 

derse devam konusunda zorunlu tutulacak 

mı, tutulmazsa ne olacak? İşte Nazlı Baydar, 

öğretim üyelerinin tüm bunları gözden ge-

çirmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Yepyeni 

bir dünyada eski adetlerle devam eden 

eğitim sürecinin artık değişime ayak uydur-

ması gerektiğini vurgulayarak Türkiye’de 

akademik etik konusunda ciddi sorgulama-

lara girişilmesini ümit ediyor. 

Etik ihlalleri konusunda olumsuz 
yaptırımlar bulunmaması da 

çözüm yollarını tıkayan bir etken. 
Eğer öğrenci bir sınavda kopya 
çekerken gözetmen buna göz 

yumuyorsa, sahte rapor hakikiymiş 
gibi davranılıyorsa etik ihlali teşvik 

edilmiş oluyor.
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Öncelikle tıp etiğinin tanımından ve 

tarihçesinden bahseder misiniz?

Etik, iyi ya da kötüyü, doğru ya da yanlışı 

ayırt etmede belirli ilkelere dayanılması gi-

rişimi ve insanın ideal davranışını belirleme 

çabasıdır. Tıp etiği ise her türlü tıbbi uygu-

lamada hekim-hasta, hasta-sağlık politikası 

ya da denek-araştırmacı arasındaki ilişkileri 

düzenleyen ilkeler bütündür. 

Bugün hekimlik mesleğinin dayandığı etik 

ilkeler aslında M.Ö. 500’lü yıllarda Hipokrat 

andıyla, onun etik değerleri tanımlamasıyla 

başlar. Ancak modern dünyada tıp etiği Hi-

pokrat andı temellerinin çok daha ilerisinde 

ele alınmaktadır. 

Uzun yıllar hekimlik mesleğinin uygulama 

biçiminde paternalistik dediğimiz babaca 

İnsanlık tarihinin en eski ve önemli meslekleri arasında bulunan hekimlik etik 
tartışmaların en hararetli yaşandığı alanlardan biri. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. İhsan Solaroğlu ile geçmişten günümüze tıp etiği, 
modern tıpta etik yaklaşımlar ve üniversitemizdeki çalışmalar hakkında konuştuk. 

tıpta etik
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 

Doç. Dr. İhsan Solaroğlu ile gerçekleştirdiğimiz 
röportajın kısa videosunu solda yer alan QR 
koddan izleyebilirsiniz.
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davranış şekli hâkimdi. Hekim hastası için 

en iyi olanı bilir, onun için karar verir ve uy-

gulardı. Günümüzde hekim hasta arasında-

ki ilişki bu babaca tavırdan hekimin sadece 

bir danışman olduğu, hastaya uygulanan 

tedavi seçeneklerinin ve her türlü girişimin 

hastanın bilgilendirilerek ortak karar aldığı 

bir konuma gelmiştir. Artık hekim sadece 

vicdanına ve tanrıya değil, hastasına, çalış-

tığı kuruma, hukuk kurallarına, beraberinde 

hizmeti satın alan ödeyici kuruluşlara karşı 

da sorumludur. 

1960’ların başına kadar tıp etiği genel 

olarak Hipokrat’ın belirlediği temel ilkelere 

bağlı olarak algılanmıştı. Tıbbın icrasındaki 

babaca tavra dayanılarak yorumlanmış-

tı. Ancak özellikle yaşadığımız yüzyılda 

gerek hekimliğin icrasında gerekse tıbbın 

araştırma alanlarında ortaya çıkan ciddi 

etik ihlaller tüm dünyanın evrensel olarak 

uymak zorunda olduğu birtakım etik kural-

ların belirlenmesinde etkin olmuştur. 1964 

yılında yayınlanan Helsinki Deklarasyonu ve 

1978 Belmont Raporu özellikle tıp alanında 

yapılacak insan denekli çalışmalarda etik 

kuralları ve ilkeleri belirleyen önemli yayın-

lardır. Günümüzde hukuk, araştırma etiği, 

yayın etiği, hekim hasta ilişkisindeki etik 

hepsi birbiriyle iç içedir. Kişilere saygı, ay-

dınlatılmış onam, mesleki gizlilik gibi ilkeler 

hekimlik mesleğinin temelini oluştururlar. 

Yasaları ve hukuki kuralları toplum belirler 

ama değer tartışması ve etik dinamik bir 

süreçtir. Bu değerler kimi zaman yasaların 

ortaya çıkışında önemli etkiye sahiptir. 

Ancak hekimde olması beklenen mezi-

yetler, mesela ahlaklı olmak, kural değil 

sadece temennidir ve toplumsal ahlakın bir 

parçasıdır. Ahlaklı olmadığı için birine ceza 

veremezsiniz. 

 

Modern tıpta öne çıkan etik ilkeler ve 
yaklaşımlar nelerdir?  
Modern tıbbın dört temel ilkesi, yarar 

sağlama, zarar vermeme, özerkliğe saygı ve 

adalettir. Yarar sağlama ve zarar vermeme 

ilkesi Hipokrat döneminden beri temel ilke-

lerdir. Hekim hasta ilişkisinde hekim, bilen 

ve fayda sağlayacak olan taraftır. Bunun için 

gerekli tüm mesleki yeterliliğe, donanıma 

ve hatta yeteneğe sahip olmalıdır. Yapı-

lacak işlemin sağlayacağı faydayı bilmek 

Dünya standartlarında olan Koç Üniversitesi İnsan 
Araştırmaları Etik Kurulu, Türkiye’deki en ciddi 

politikaya sahip üniversite etik kuruludur.

Doç. Dr. İhsan Solaroğlu
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ve alınacak riskle ilişkini hastaya anlatmak 
modern tıbbın ve aydınlatılmış onamın bir 
gerekliliğidir. 

Uygulanan tedavinin hastaya ne kazandıra-
cağı, alternatiflerin ne olduğu, yapılmazsa 
ne olacağı gibi tüm bilgilerin hastaya veril-
mesine ve hasta tarafından da bu bilgilerin 
anlaşıldığına emin olunmasına aydınlatılmış 
onam diyoruz. Modern tıbbın en önemli 
uygulamalarından biri olan aydınlatılmış 
onamla hasta, hastalığıyla ilgili bütün 
bilgileri alarak değerlendirmelerini yapar 
ve kendisine uygulanacak tedavi konu-
sundaki seçimini hekimine bildirir. Bu, etik 
ilkelerin özerklik ilkesiyle tariflenir. Hastanın 
özerkliğine saygı göstermek insana saygı 
göstermekten gelir ve hekim bu saygıyı 
göstermek zorundadır. Bu yaklaşım hekimin 
babaca tavrından sıyrılmasında ve günü-
müz tıbbında modern bir hasta hekim ilişki-
sinin kurulmasında temel etken olmuştur. 

Adalet ise her bireyin toplumda tıbbi ba-
kımdan eşit bir şekilde yararlanabilmesidir. 
Hekimin bir birey olarak cinsiyet, ırk, sosyal 
statü gibi faktörlerden etkilenmeden eşit 
oranda herkese hizmet götürmesi adalet 

anlayışının bir gereğidir. Kişinin hasta oldu-
ğunda bazı haklar elde etmesi de adaletle 
ilgili bir başka yöndür. Bu anlamda hukukta-
ki eşitlik ile tıptaki adalet farklıdır.

Yaşamı seçme hakkı kimin? Kürtaj, öta-
nazi gibi konulardaki etik tartışmaları 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Günümüzde pek çok ülkede 10. haftaya 
kadar olan gebeliklerin sonlandırılması 
yasaldır. Bir ülkedeki hekimler mesleğini 
icra ederken hukuksal kurallara riayet etmek 
zorundadır ve yasal olan bir uygulamanın 
yapılması kimseyi suçlu hale getiremez. 
Ancak burada başka bir nokta tartışmaya 
açılabilir. Fetusun yaşam hakkı annenin se-
çim yapma hakkından daha önemli olamaz 
mı? Bu, modern tıpta tartışması süregelen 
konulardan biridir. 

Etikle ilgili tüm bildirgelerde hekimin her 
zaman hastasının sağlığı için en iyisini 
yapacağı tekrarlanır. Bu anlamda ötanazi, 
bir kişinin aktif ya da pasif olarak hayatının 
sonlandırılması, hekimlik mesleğinin temel 
ilkeleriyle bağdaşmaz. Hipokrat andında, 
“Ne ölümcül ilaç isteyene böyle bir amaçla 
ilaç vereceğim ne de ölümüne neden olacak 

Etik kurulların ve etik 
denetiminin amacı bir denek 
olarak en değerli varlık olan 
insanın fiziksel ya da ruhsal 

yönden zarar görmesini 
engellemektir.
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bir tavsiyede bulunacağım”  ifadesi yer alır. 
Bazı ülkelerde ötanazi yasaldır. Hekim bu 
konuda hastaya yardımcı olabilir ama dünya 
geneline bakarsanız aktif ötanazi hukuksal 
olarak suçtur. Ancak pasif ötanazi,  yani has-
talığı çok ilerlemiş, tedavi imkânı kalmamış 
bir hastanın daha ileri tedavileri  isteme-
mesi aslında özerklik ilkesine ters düşme-
mektedir. Dünya Hekimler Birliği Ötanazi 
Bildirgesi’nde hastanın ya da hasta yakın-
larının istemi olsa bile ötanazinin meslek 
ahlakına aykırı olduğu, ancak hastalığının 
ilerlemiş safhalarındaki kişilerin daha fazla 
acı çekmemesi için hastalığın doğal seyrine 
bırakılmasına saygı gösterilmesi gerektiği 
belirtilir.  

Dünya ile Türkiye’deki tıp etiğini karşı-
laştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz? 
Modern ülkeler tıp etiği ve hekim hasta iliş-
kisi anlamında ortak deklarasyonlara imza 
atmışlardır. Ama ne yazık ki hâlâ dünyada 
toplumdaki bireylerin eşit olmadığı, kadın-
lara verilen hakların kısıtlandığı, ten rengi 
ya da etnik gruplara göre insanların ayrıştı-
rıldığı ülkeler var. Dünyada tıp etiğiyle ilgili 
1960-1970’lerde pek çok gelişme yaşandı. 
2000’li yıllarda hekim hasta ilişkisinin yeni-

den düzenlenmesine Türkiye de müdahil 
oldu. Türkiye de Helsinki Bildirgesi’ne ve 
Dünya Hekimler Birliği Deklarasyonlarına 
uyan bir ülkedir. 

Tıpta araştırma ve yayın etiğinden 
bahseder misiniz?
Tıp etiği sadece hekimin davranışları, hekim 
hasta ya da denek araştırmacı ilişkisini 
düzenleyen bir konu değildir. Yapılacak 
araştırmaların yanı sıra bu araştırmaları ya-
yına dönüştürmenin de etik ilkeleri vardır. 
Yayın etiği ve araştırma etiği birbirinden 
farklı şeyler olarak görülebilir. Etik kurulların  
görevi sadece bir yayının etik kurallara göre 
yapılması değil, araştırmanın metodunun 
insana zarar vermemesi temeline dayanır. 
İntihal, dilimleme, yanıltma ise sadece 
tıbbın değil genel olarak bilimsel araştırma-
ların etik sorunlarıdır. 

Tıptaki insan araştırmalarının etik te-
melleri Belmont Raporu’na ve Helsinki 
Deklerasyonu’na dayanır. Bu konudaki üç 
temel ilke fayda sağlamak, adalet ve kişiye 
değer vermektir. Tıp etiğinin temel değer-
lerini sayarken bahsettiğimiz aydınlatılmış 
onam, kişinin bilgilendirilmesi,  her türlü 

araştırmanın metodolojisinde araştırma-
cıların göz önünde bulundurması gereken 
şeylerden biridir. Toplumun sadece bir gru-
buyla denek grubunu oluşturmak, örneğin 
hapishanedekileri ya da sosyo ekonomik 
statüsü çok düşük insanları çeşitli vaatler-
le çalışmaya dâhil etmek adalet ilkesine 
aykırıdır. Yapılacak bir araştırmada deneğin 
maruz kalacağı riskin minimuma indirilmesi 
esastır ve çalışma sonunda elde edilecek 
fayda alınacak riskten daha fazla olmalıdır. 
Bir araştırmada deneğin maruz kalacağı 
fiziksel zararlar kadar ruhsal zararlar da göz 
önünde bulundurulur. Bu ilkelerin uygula-
nabilmesi için üniversitelerde ve hastane-
lerde etik kurullar oluşturulmuştur. Bunun 
uluslararası genel ismi IRB (Institutional 
Review Board)’dır.

Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından, 19 Ağustos 
2011’de, Etik Kurullar Yönetmeliği yayınlan-
mıştır. Ülkemizde insan üzerinde yapılacak 
her türlü girişimsel işleme dayanan araştır-
ma belirli kural ve kaidelere dayandırılmıştır. 
Bunların uygulanması için özellikleri ve üye 
şartları belli olan etik kurulların kurulması 
şart koşulmuştur.  Bu aynı zamanda AB 
direktifleriyle de zorunludur. Ülkemizde 

Yeni kurulan etik kurulumuz, 
Koç Üniversitesi’nin insana 
verdiği değerin akademik 

hayata yansımalarından birisi 
olarak kabul edilmelidir.
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özellikle klinik araştırmalarda etik kurulların 
kurulması yönünde adım atılması olumlu bir 
girişimdir ama yeterli değildir. Çünkü giri-
şimsel olmayan yani doğrudan yeni bir ilaç 
uygulamadığı, yeni bir ameliyat yönteminin 
denenmediği ancak insanlar üzerinde ya-
pılan diğer araştırmalar var. Sosyal bilimler 
tarafından yapılan insan araştırmaları buna 
iyi bir örnek teşkil edebilir. Bu nedenle insa-
na dokunan her türlü araştırmanın etik ilke 
ve kurallara uygun yapılmasını sağlayacak 
etik kurullara ihtiyaç var. 

Koç Üniversitesi’nde ve fakültenizde 
yürütülen etik çalışmalar nelerdir?
Koç Üniversitesi’nde halen faaliyette olan 
ve iyi çalışan bir etik kurul var. Ancak Tıp 
Fakültesi’nin kurulması ve Sağlık Bakanlığı 
tarafından yayınlanan yeni yönetmelikler 
çerçevesinde yeni bir etik kurulun yapı-
landırılması ihtiyacı doğdu. İlk olarak Koç 
Üniversitesi Araştırma Geliştirme Rektör 
Yardımcılığı çatısı altında İnsan Araştırmala-
rı Komitesi Ofisi kuruldu. Ardından Türki-

ye’deki mevcut tüm yasalar, uymak zorunda 
olduğumuz AB direktifleri ve ABD’deki 
federal yasaları temelinde dünya standart-
larda bir politika oluşturuldu. Önümüzdeki 
akademik yıl ile birlikte yeni etik kurulumuz 
görev başlayacak.

Koç Üniversitesi bünyesinde çalışan bütün 
öğretim görevlilerinin yapacağı kayna-
ğı insan olan tüm araştırmaların bu etik 
kuruldan izin almadan başlatılması ve 
sürdürülmesi mümkün olmayacak. Yeni 
etik kurul esasında içinde iki kurulu birden 
barındırıyor. Koç Üniversitesi sadece Sağlık 
Bakanlığı’nın zorunlu kıldığı etik kurul 
yapılanmasını yerine getirmekle kalmayıp 
uluslararası anlamda modern enstitülerin 
sahip olduğu bir etik kurula sahip oluyor. 

Etik kurulların ve etik denetiminin amacı, 
özellikle tıbbi araştırmalarda yayın açısın-
dan etik kurallara uyulup uyulmadığını 
denetlemekten ziyade, bir denek olarak 
en değerli varlık olan insanın fiziksel ya 

da ruhsal olarak zarar görmesini engelle-
mektir. Temel olarak etik kurulların amacı 
budur. Dolayısıyla etik kurul  doğrudan ya 
da dolaylı olarak insan yaşamının kalitesine 
katkıda bulunur. 

Dünya standartlarında olan Koç Üniversitesi 
İnsan Araştırmaları Etik Kurulu, Türkiye’de-
ki en ciddi politikaya sahip üniversite 
etik kuruludur. Tüm gelişmiş ülkelerdeki 
etik kurulların çalışma biçimi neyse Koç 
Üniversitesi’nin etik kurulu da o şekilde 
çalışacak. Sağlık Bakanlığı sadece girişimsel 
olan tıp çalışmalarında etik kurul izinini 
şart koşuyor, ancak tıpta insan araştırmaları 
sadece girişimsel tıp uygulamalarından 
ibaret değil. Bu nokta da şunu hatırlatmak-
ta şiddetle fayda var. İnsan üzerinde yapılan 
çalışmalar sadece tıbba da özgü değil. 
Dolayısıyla insanın denek olarak kullanıla-
bildiği her bilim dalının araştırmalarında 
bir etik kurul denetiminin olması şarttır. 
Örneğin sosyal bilimler tarafından yapı-
lacak bir anket çalışması bile en az bir tıp 

Bilim ve sanat dalı olarak tıp ile etik ilişkisi

Hekimlik mesleği sadece bir bilim dalı değildir. Tarih boyunca tüm tanımlarda 
tıp  bilim ve sanat dalı olarak ifade edilir. Bir hastanın bulgularından ve yaptı-
ğınız tetkiklerin sonuçlarından kişinin hangi hastalığa sahip olduğunu ve eğer 
mümkünse bu hastalığın nasıl tedavi edilebileceğini bilebilirsiniz. Burada pozitif 
bilim yeterlidir ancak her biri tek başına özgül olan, hasta, hasta yakını, hastanın 
yaşadığı toplum, hastanın içinde bulunduğu durum ve söz konusu bütün faktör-
leri göz önünde bulundurduğunuzda hekimlik mesleğinin icrasının sanat yönü 
ortaya çıkar. Pozitif bilimin cevap veremediği davranışlarınızı belirlemek için 
sanatınızı icra ederken etik ilkelere ihtiyacınız vardır. Etik bir bakıma iç görüştür. 
Bunun sonucunda bir öngörüşe sahip olursunuz. 
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uygulaması kadar ve aynı hassasiyette etik 
ilke ve kuralların denetiminden geçmelidir. 
Bu kurul, Sağlık Bakanlığı’nın zorunlu kıldığı 
uygulamaların yanı sıra sosyal bilimler, 
hukuk, moleküler biyoloji gibi bölümlerde 
insan kaynaklı yapılacak tüm araştırmalar-
da denetleyici ve yol gösterici olacak. Yeni 
kurulan Etik Kurulumuz, Koç Üniversitesi’nin 
insana verdiği değerin akademik hayata yan-
sımalarından birisi olarak kabul edilmelidir.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin mesleklerini 
icra ederken modern ilke ve kurallara riayet 
etmelerini sadece onlara bu konunun teorik 
eğitimini vermekle yapamayız. Hekimliğin 
belki de sanatsal yönünün bir parçası olan 
usta çırak ilişkisi bu konuda da devreye 
girecek. Bir öğrenci mesleğin bilim ve sanat 

kısmını öğrenirken, mesleğini icra ederken 
hekimin bağlı kaldığı etik ilke ve kuralları 
uygulayış biçimini de öğrenecektir. Bunu da 
iyi öğrenebilmesi için tabiri caizse ustasıyla 
daha yakın ilişki içinde olması ve ustasıyla 
daha çok zaman geçirmesi lazım. Koç Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi’nde bu daha kolay. Çünkü 
Üniversitenin politikası gereği alınan öğrenci 
sayısı rahatlıkla ustasından bunu daha kolay 
öğrenmesini mümkün kılabilir. Fakülte-
mizdeki  araştırmaların da çok ciddi etik 
kurullardan geçmiş olması ve öğrencilerin 
müdahil oldukları projelerde etik kuralların 
nasıl işlediğini yakından görmesi de önemli 
bir avantaj olacak. Bu da etik kurallara bağlı 
hekimlerin yetişmesine önemli katkılarda 
bulunacaktır. 

Yazılı tarihin hemen hemen tümünde hekimlik mesleğinin ve hekim 
olmanın özel bir yönü vardır. Hekimler hastalarının yararını kendi 
çıkarlarının üzerinde tutacaklarına tarih boyunca her zaman yemin 

ederler. Bu bütün bildirgelerde vardır.

Tıp ve etik tartışmalarından 
örnekler

ABD’de 1932-1972 yılları arasında yürü-
tülen Tuskegee Sifiliz (Frengi) Araştır-
ması, tıp dünyasının yakından bildiği 
ve hâlâ tartışılan bir çalışmadır. ABD’nin 
belirli bölgesindeki Afro - Amerikanlar 
üzerinde yapılan bu çalışmada tedavi 
edilmediği takdirde sifiliz hastalığının 
nasıl bir doğal seyri olduğu incelenmiştir. 
Bunun için seçilen kişilere bir takım basit 
haklar verilmiş, ücretsiz sağlık hakları 
verileceği vaad edilmiş, hatta çalışma 
günlerinde kişilere ücretsiz yemek 
dağıtılmıştır. O dönem için bu çalışmanın 
başlatılması etik olarak sorgulansa da 
1940’larda penisilinin sifilizin tedavisinde 
etkin olduğu kanıtlanmasına rağmen 
denekler bu tedaviden haberdar edilme-
yerek tedavisiz bırakılmışlardır. İnsanların 
hayatını kaybetmesine ya da bebeklerin 
bu hastalıkla doğmasına müsaade edil-
miştir. 1972’de durdurulan bu çalışmayla 
ilgili etik tartışmalar günümüzde de halen 
devam etmektedir. 

1945’lerde Nazi Almanyası’nda bilim adı-
na hiçbir etik değere uymayan hatta hiç-
bir şekilde insani değerlerle bağdaşmaya-
cak çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaları 
yapan hekimler yargılanmışlardır. 
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Fikri mülkiyet haklarıyla etik arasında, hukukun pek çok 
diğer alanıyla olabileceği gibi, bazı ilişkiler geliştirmek 
mümkün. Modern bir hukuki kurum olarak mülkiyet 
kavramını hangi ahlaki ve etik değerlerle açıklayabili-
riz sorusunun bizi ünlü İngiliz düşünürü John Locke’a 
götürdüğünü ifade eden Yrd. Doç. Dr. Emre Bayamlı-
oğlu, temel olarak modern mülkiyetin iki gerekçeye 
dayandırıldığını hatırlatıyor. Bunlardan birincisi, mülkiyet 
konusu fiziki malların sınırlılığı, diğeri ise bu fiziki malları 
aynı anda birden fazla kişinin kullanamaması. Kullanım 
ve kaynak bakımından ortaya çıkan bu sınırlılık insan-
ları fiziki nesnelerin paylaşımı bakımından bir sistem 
oluşturmaya yöneltmiş. Fikri mülkiyet ise klasik anlamda 
mülkiyet konusu olmayan, fiziki varlığı bulunmayan ve 
insanın akli çabasının bir sonucu olan, resim, müzik, 
sinema, edebiyat veya teknik buluşlar gibi yaratıcılık 
ürünlerini kapsıyor. Genelleştirmek gerekirse denilebilir 
ki, fikri mülkiyet temelde bilgiyi konu alır ve kişilerin 
bilgiyle olan ilişkisini düzenler.  

Dijital teknolojilerin yaygınlaşması ve özellikle 
genetik bilgi üzerinde tanınan patentler, fikri mülkiyet 

hukukunun etik boyutuna ilişkin tartışmaları 
alevlendirdi. Fikri mülkiyet haklarıyla etik arasındaki 

ilişkiye daha yakından bakmak için Koç Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre 

Bayamlıoğlu’nun kapısını çaldık.

Fikri mülkiyet hakları
VE MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ
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Telif haklarının konusunu oluşturan sanatsal 
ve bilimsel eserler ele alındığında, dijital 
teknolojilerle birlikte, bu eserlerin neredeyse 
sıfır maliyetle sonsuz sayıda çoğaltılabildi-
ğini ve bunlardan aynı anda birden fazla 
kişinin yararlanabildiğini ifade eden Bayam-
lıoğlu şunları söylüyor: “Günümüz piyasa 
ekonomilerinin temel dayanağını teşkil eden 
özel mülkiyet kurumunun felsefi veya ahlaki 
rasyonelleri, dijital teknolojiler söz konsu ol-
duğunda telif hakları bakımından geçerliliği-
ni yitirmektedir.  Dolayısıyla fikri mülkiyetin 
bu anlamda mülkiyet benzeri bir mutlak hak 
olarak  nitelendirilmesi etik düzlemden ba-
kıldığında çok yerinde bir yaklaşım olmaya-
bilir. Post-endüstriyel süreci yaşadığımız 21. 
yüzyılın fikri mülkiyet tartışmaları, çoklukla 
bu eleştirel bakış üzerinde şekilleniyor. 

Bilgiye erişim bakımından internet ve diğer 
bilgi-işlem teknolojilerinin artan önemi 
dikkate alınırsa, telif haklarına ilişkin düzen-
lemeler, bir yönüyle bireylerin internetle ve 
daha genel olarak teknolojiyle ilişkilerinin 
kontrol altına alınması sonucunu doğuruyor. 
Bunun en tipik örneği, Fransa’da yürürlüğe 
konulan ve telif haklarını ihlal eden kişilerin 
internet bağlantısını kesmeye kadar varan 
yaptırımlar içeren HADOPI adlı yasadır. Bu 
düzenlemelerin uygulanabilmesi için inter-
net servis sağlayıcılar, abonelerin özel haya-
tını ihlal edecek şekilde denetleme ve takip 
yapmak veya bu faaliyetlere izin vermek 
zorundadır. Bireylerin teknolojiyle ilişkisini 
sınırlayıcı boyut burada ortaya çıkmakta.

Dijital teknolojilerle beraber bilgi, büyük 
oranda internete veya elektronik ortama 
taşındı. Elektronik ortama taşıma demek 
aslında pek çoğumuzun zannettiğinin aksi-
ne daha fazla kontrol edilebilir hale gelme 
anlamı taşıyor. Dolayısıyla fiziki varlığından 
kurtulmuş bilgiyi, sadece mülkiyet çözümle-
mesi içinde düşünemeyiz. Bu düşünce biçimi 
nihayetinde bir kontrol saplantısı yaratmak-
tadır.” 

Dijital teknolojilerin getirdiği değişim  
Dijital teknolojiler öncesi dönemde fikri 
ürünler de diğer fiziki mallara benzer bir 
rejim içerisinde ticari dolaşıma sunulurdu. 
Satıcı açısından bir kitap, bir gömlekten 
farksızdı. Çünkü her ikisi de metaydı. 
Halbûki elektronik platforma taşınan kitap 
fiziki varlığından kurtularak, sonsuz sayıda 
çoğaltılabilen ve herkesin kullanımına açık 
bir bilgi haline geldi. Bu durum fikri mülkiyet 
konusunun klasik mülkiyet bağlamında ele 
alınmasını zorlaştırıyor. 

Türkiye ile dünyayı karşılaştırdığınızda 
ortaya çıkan tabloyu değerlendiren Emre 
Bayamlıoğlu, şunları söylüyor: “Fikri mülkiyet 
hukukunun gelişimi, teknolojinin ve dolayı-
sıyla kapitalizmin gelişimiyle paraleldir. Ka-
baca 19. ve 20. yy.’a denk gelen endüstriyel 
kapitalizm dönemi, modern fikri mülkiyetin 
doğup geliştiği süreçtir. Sürecin temel para-
digması, bilimsel ve sanatsal alanda eser ve 
buluşları meydana getiren kişilerin mümkün 
olan en geniş korumaya kavuşturulmasıdır. 

Bu dönemde bir yandan her kategoride fikri 
mülkiyet korumasının genişlediğini, diğer 
yandan yaratılan bilgiyi endüstriyel veya kül-
türel ürünlere dönüştüren şirketlerin daha 
fazla söz hakkı elde ettiğini görmekteyiz. 

1980’li yıllarda başlayan ve 1990’lı yıllarda 
bilgi-işlem ve iletişim teknolojilerindeki 
gelişimle paralel şekilde ilerlemekte olan 
post-endüstriyel süreçte fiziki üretim, refah 
toplumlarından daha az gelişmiş Asya, Latin 
Amerika gibi ülkelere kaymıştır. Bugün kullan-
dığımız ürünlere bakacak olursak, ödediğimiz 
fiyatın çok büyük bir bölümünün üretim 
sürecindeki bilgi temelli varlıklara gittiğini 
görmekteyiz. Dizüstü bilgisayarın metal, 
plastik ve bunların biraraya getirilmesinden 
oluşan fiziki üretim kısmı, üretim sürecine 
dâhil patent, marka, know-how gibi bilgi 
temelli unsurlarla karşılaştırıldığında önemsiz 
kalır. Yine benzer şekilde oyun konsolları söz 

Klasik anlamda mülkiyet konusu olmayan, fiziki varlığı bulunmayan ve insanın 
akli çabasının bir sonucu olan yaratıcılık ürünleri, telif hakları, marka, patent ve 

endüstriyel tasarım başlıkları altında fikri mülkiyetin konusunu oluşturuyor.

Yrd. Doç. Dr. Emre Bayamlıoğlu
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konusu olduğunda, satılan oyun üzerinden 
elde edilecek gelir, konsolun kendisinin satı-
şından daha önemli hale gelmiştir. Bu trendin 
elektronik ürünlerle sınırlı olduğu düşünül-
memelidir. Örneğin genetiği değiştirilmiş 
fikri mülkiyet haklarıyla korunan tohum ve 
bitki türleri söz konusu olduğunda, yediğiniz 
meyvenin tohumu için ödenen bedel, onu 
üreten çiftçinin emeğinin çok üzerinde bir 
maliyet kalemi olabilmektedir. Bu pence-
reden baktığımızda 21. yy’da, fikri mülkiyet 
haklarıyla korunan bilginin, ekonomik refah 
ve kalkınma açısından ne kadar önemli 
olduğunu görebiliriz. Ancak şunu anlamak 
gerekir ki, post-endüstriyel sürecin motoru 
olan bilgi-işlem teknolojileri iki ucu keskin 
bir kılıç gibidir. 

Bilgi-işlem tekonojileri bir yandan yuka-
rıda açıklandığı şekliyle yeni ekonomik 
potansiyeller yaratırken bir yandan da bu 
ekonomik sürecin en önemli dayanağını 
oluşturan fikri mülkiyet haklarını daha 
kırılgan hale getirmektedir.  Kitap, müzik, 

film gibi eserlerin çoğaltılması, marka taklidi 
veya bir model veya kalıbın kopyalanma-
sı her gün daha da kolaylaşmaktadır. Bu 
paradoksal durum ister istemez bir gerilim 
yaratıyor. Fikri mülkiyet hakkıyla korunan 
bilgiyi üreten şirketler sürekli daha fazla 
koruma talebinde bulunmakta, bu koru-
manın sağlanması adına bilgi üzerinde 
daha fazla kontrol sağlayan yasalar gün-
deme gelmektedir. Bu sebeple bugün 
gelişmiş ülkelerdeki akademik tartışma-
lar, bu gerilimin nasıl bir uzlaşma nokta-
sına varabileceği üzerinde yoğunlaşmak-
tadır. Dediğim gibi bir yanda Fransa’daki 
HADOPI veya ABD’de de gündeme gelen 
SOPA gibi tamamen denetim ve kontrol 
mantığına dayalı yasalar gündemde, an-
cak diğer yanda akademik ve entelektüel 
boyutta bu sürecin yoğun bir eleştirisiyle 
karşılaşmaktayız. Bugün akademik plan-
da, fikri mülkiyet hukukunda maksimalist 
bir koruma anlayışının, tekelci eğilimleri 
güçlendireceği, bireylerin bilgi ve kültür-
den yararlanma imkanlarını gerekenin 

ötesinde sınırlayacağı dile getirilmekte-
dir.” 

Bu süreçte ülkemizde mevcut duruma 
baktığımızda bizde henüz endüstriyel 
sürece ait paradigmasının hüküm sürdü-
ğünü söyleyebileceğimizi belirten Emre 
Bayamlıoğlu, bugün gerek telif hakları, 
gerekse marka ve patent hakları açısından 
Türkiye’nin gelişmiş ülkelerdekiyle benzer  
bir hukuki koruma rejimine sahip olduğu-
nu ifade ediyor. 

Türkiye’nin belli başlı uluslararası anlaşma-
lara taraf olduğunu dile getiren Bayam-
lıoğlu, şunları söylüyor: “Ancak hukuken 
mevcut bu hakların uygulamada ne ölçüde 
korunabildiği ayrı bir tartışma, bu konuda 
Türkiye’de eksiklikler var. Dolayısıyla biz 
henüz gerek akademik gerekse sektörel 
düzeyde post-endüstriyel sürecin tartış-
malarından uzağız. Şöyle de anlatmak 
mümkün, fikri mülkiyet koruması tüm bil-
giyi, herkesin kullanımına açık olan ve kul-

Bugün için fikri mülkiyet hukukun en tartışmalı alanlarından 
birisi genetik patentler olarak karşımıza çıkıyor.
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lanımı fikri mülkiyet haklarıyla sınırlı olan 
şeklinde ikiye ayırır. Fikri mülkiyet hakla-
rında genişleme, herkese açık bilgi alanının 
sınırlanması anlamına gelir. Türkiye’de 
gerek akademik çevreler gerekse ilgili sek-
törler, fikri mülkiyetin bu kamusal boyutunu 
henüz fark edememişlerdir diyebiliriz. ‘Fikri 
mülkiyet hakları o kadar önemlidir ki ne 
kadar korusak yetmez’ anlayışı bugün aslında 
geride kalmıştır. 

Türkiye’de akademik düzlemde geri kal-
mamızın birbirine bağlantılı iki sebebi var. 
Bunlardan birincisi fikri mülkiyet hukukunun 
henüz hukuk fakültelerinde bağımsız bir 
doçentlik alanı olmayışıdır. Fikri mülkiyet 
hukuku, ticaret hukukunun bir alt dalı olarak, 
ancak ikincil bir uğraş alanı. Buna bağlı bir 
diğer sonuç, fikri mülkiyet hukuku alanında 
avukatlık mesleğinden gelen uzmanların çok 
belirleyici ve ön planda olmasıdır. Meseleye 
sadece uygulama açısından baktığınızda 
büyük resmi göremeyebiliyorsunuz. Avukat-
lık pratiğinden baktığınızda elbetteki fikri 

mülkiyet haklarının genişlemesi, avukatların 
önemini ve rolünü artırıyor. Ancak daha 
büyük resme baktığınızda, teorik ve ilkesel 
diyebileceğimiz bir takım tartışmaların öne-
mini daha iyi anlarız. Aslında sadece hukuk 
alanında değil, tüm akademik disiplinlerde 
uygulamayı ve uygulamaya dönük bilgiyi 
belirli bir dozda tutmak gerekir. Endüstriyel, 
kültürel hangi alanı ele alırsanız alın, uygu-
lama, belirli bir ‘path dependence’ yaratır. 
Muhakkak ki, yerleşik kalıp ve modellere bir 
bağımlılık söz konusudur. Dolayısıyla uygula-
maya ilişkin bilgi, bir ölçüde dogmatizm içerir.  
Elbette uygulamadan gelen bilgi akademi için 
önemlidir, yol göstericidir; ancak onun yerine 
geçerse akademi akademi olmaktan çıkar.” 

Maksimalist anlayışın Batı’da tartışıldığını, 
özellikle akademik çevrelerde ve sivil toplum 
kuruluşlarında fikri mülkiyet hukukunun, 
bireylerin bilgiye erişimini kontrol  amacıy-
la kullanılmasının önüne nasıl geçileceği 
üzerine kafa yoran bir camianın oluştuğunu 
belirten Bayamlıoğlu, Türkiye’de ise fikri mül-

kiyet hukukunun kamusal ve etik boyutunun 
hiç anlaşılamadığını vurguluyor. 

Koç Üniversitesi ve fikri mülkiyet
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde fikri 
mülkiyet hakları ve uygulamalar konusun-
da nasıl bir eğitim verildiğini sorduğumuz 
Emre Bayamlıoğlu, bu konuda da şunları 
söylüyor: “Fikri mülkiyet hukuku üniver-
sitemizde hukuk ve işletme bölümlerinde 
ele alınıyor. İşletme bölümündeki bazı 
hocalarımız fikri mülkiyet hukukunun 
işletme ve finans boyutunu ele alıyorlar. 
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans 
düzeyinde konuyla ilgili iki dersimiz var. 
Bunlardan biri hukuk fakültesi öğrencileri-
ne sunduğumuz, Erasmus öğrencilerinin de 
katıldığı,  Fikri Mülkiyet Hukuku dersi. Bura-
da, mümkün olduğu kadar geniş bir kap-
samda, geleceğin hukukçularına konuyu 
ulusal ve uluslararası boyutuyla sunuyoruz. 
Fakültemiz bünyesindeki diğer ders Bilişim 
Hukuku. Bu ders bünyesinde fikri mülkiyet 
hukukunun bilgi işlem teknolojileriyle 

‘Fikri mülkiyet hakları 
o kadar önemlidir ki ne kadar 

korusak yetmez’ anlayışı bugün 
aslında geride kalmıştır.
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geçirdiği başkalaşımı ve yukarıda açıklanan 
ekonomik dönüşümün hukuki sonuçlarını 
inceliyoruz. Çekirdek programımız içerisinde 
verdiğim ‘Law and Technology’ dersinde ise 
hukuk ve teknoloji ilişkisini sosyal, siyasal ve 
felsefi bağlamda ele alıyoruz. Fikri mülkiyet 
hukukunu da içine alacak şekilde hukukun, 
teknolojiyle ve genel olarak fen bilimleriyle 
nasıl bir ilişki içinde olduğunu anlamaya 
çalışıyoruz.” 

Kamunun da hakları var
Fikri mülkiyet haklarının kamusal boyutuyla 
ilgilenen Creative Commons isimli bir oluşu-
mun uzun süre Türkiye temsilciliğini yapan 
Emre Bayamlıoğlu, yapıyı şöyle açıklıyor: 
“Creative Commons insanların yarattıkları 
eserleri herkesle paylaşabilmeleri için hukuki 
lisans tipleri oluşturur. Diyelim ki, siz bir şarkı 
bestelediniz ya da bloğunuzda bir yazı yazdı-
nız, birisi de bunu çok beğenerek kopyaladı 

ve bir yerde kullanmak istiyor. Telif hakkı 
koruması eser meydana getirildiği anda 
otomatik olarak doğduğundan, bu eylem 
sizin telif hakkınızın ihlali olacaktır. Kaynak 
göstererek kullanmanın da belirli şartları 
vardır. Ama diyelim ki yazınızın veya besteni-
zin  hukuken sınırlama olmaksızın herkesçe 
kullanılabilmesini istiyorsunuz. Creative 
Commons, eserinizle birlikte kamyua ilan 
edeceğiniz ve böylelikle o eserden herkesin 
serbestçe yararlanmasına izin verebileceğiniz 
bir deklarasyondur. 

Herhangi bir eserle ilgili olarak Creative 
Commons lisansı kullandığınızı belirtirseniz, 
artık o eser serbestçe kullanılır. Kuşkusuz 
bu serbestlik mutlak değildir. Öncelikle eser 
sahibinin adının belirtilmesi zorunludur. Yine, 
eseri meydana getirenin, ticari kullanıma izin 
verip vermeme hakkı vardır. Eserin değişti-
rilerek kullanılması da eser sahibinin iznine 
bağlıdır.

Bundan ayrı olarak bilinmelidir ki; sahibi 
tarafından izin verilmemiş olsa bile, fikri 
mülkiyet haklarını kamu lehine sınırlayan 
yasal hükümler mevcuttur. Satın aldığınız 
CD’nin,  MP3 player için dijital bir kopyasını 
üretebilirsiniz. Eğitim ve öğretim amacıyla 
eserler belirli ölçüde kopyalanabilir, alıntı 
yapılabilir. Basın lehine tanınmış istisnalar 
söz konusudur. Engelliler için de bir takım 
istisnalar öngörülmüştür. Bu konularda hiç 
bilinçli değiliz. Biz genellikle bilinçlenmek-
ten ‘Aman internetten müzik dinlemeyin, 
film izlemeyin; bu bir hırsızlıktır’ yaklaşımını 
anlıyoruz. Hırsızlık başka bir şeydir ve fiziki 
mallara ilişkin bir kurgulamadır. Zaten insan-
lar da bunun hırsızlık olarak algılamıyorlar. 
Böyle bir sosyal kabul yok. Tabii ki bu hukuka 

Fikri mülkiyet haklarının sadece sınırlayıcı olmadığı, fikri mülkiyet hukukunun 
bireylerin bilgiden özgürce faydalanmasını sağlayacak pek çok hüküm içerdiği 

konusunda toplumun bilinçlenmesi gerekiyor. 
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aykırıdır, tabiî ki yaratıcı insanların çıkarları-
na zarar verdiği ölçüde engellenmelidir ama 
bu bir hırsızlık değildir.  Çünkü özünde bir 
“mülkiyet” yoktur. Dolayısıyla fikri mülkiyet 
hukukunun temel amacı ‘hırsızlığın’ önlen-
mesi değil; toplumun bilgiden yararlanma 
gereksinimleri ile, yaratıcı kişi ve yatırımcıla-
rın ekonomik açıdan korunması arasında bir 
denge tesis edilmesidir.”

Genetik patentlerle ilgili etik tartışmalar 
Fikri mülkiyet haklarıyla ilgili bir başka önemli 
etik tartışma genetik patentler alanında 
karşımıza çıkmaktadır. Genetik patentlerin 
son derece hararetli bir tartışma yarattığını 
belirten Bayamlıoğlu, sözlerini şöyle tamam-

lıyor: “Gelinen noktada insan veya diğer canlı 
formlarının genomlarında yer alan spesifik 
gen sekanslarının  patentlenmesi durumuyla 
karşı karşıyayız. Bu çok yoğun tartışma yaratı-
yor çünkü burada, doğada mevcut bir protein 
dizisiyle yapılabileceklerin tekel altına alınması 
olgusuyla karşı karşıyayız. Sonuç olarak patent, 
bir buluş, veya teknik bir yenilik üzerinde 
tanınır. Halbuki, ‘Bir genetik sekans, doğada 
var olan, bilinen bir fonksiyon olması sebe-
biyle buluş niteliği taşımaz ve patentlenebilir 
değildir’, deniliyor. 

Kuşkusuz iş gen sekanslarıyla bitmiyor. 
Gen üzerinde patent hakkı tanındıktan 
sonra bunun bir sonraki aşaması, yeni canlı 

türleri, yeni yaşam formları üzerinde patent 
koruması talebidir. Burada dinsel ve etik karşı 
çıkış çok daha belirgin hale geliyor. Özellikle 
yeni canlı formları, genetiğiyle oynanarak 
değiştirilmiş farklı yaşam formları üzerinde 
bir kimseye mülkiyet benzeri bir tekel hakkı 
tanınması, her anlamda tartışılan ve kabul 
edilmesi zor şey. Çünkü bu doğada var olan 
ve herkese ait, herkesin kullanımına açık 
bir bilginin bir anlamda mülkleştirilmesi, 
ticarileştirilmesi anlamına geliyor. Genetik 
patentler gerek dinsel etik gerek seküler etik 
açısından kabul edilemeyen sonuçlar doğu-
ruyor.  Bu nedenle fikri mülkiyet hukukun en 
tartışmalı alanı bugün için genetik patentler-
dir diyebiliriz.”

Creative Commons

Creative Commons (CC): 21. yüzyıla kadar telif haklarında alışılagelmiş “tüm 
hakları saklıdır” yerine, “bazı hakları saklıdır” sloganıyla yola çıkan CC, kâr amacı 
gütmeyen, telif hakları konusunda esneklik ve paylaşımı yaygınlaştırmak ama-
cıyla kurulmuş bir düşünce hareketi ve sivil toplum kuruluşudur. CC amacına 
ulaşmak için sanatçılara ve genel olarak tüm eser sahiplerine, yasanın kendileri-
ne tanıdığı kimi hakları kamuyla paylaşabilmelerine imkân verecek, özel olarak 
hazırlanmış telif lisansı sözleşmeleri önermektedir. CC tarafından hazırlanan bu sözleşme(lisans) türleri, özellikle dijital platformda eserlerin 
izinsiz kopyalanması konusunda yaşanan hukuki kaosa değişik bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Sahibi tarafından CC lisans sözleşmesi al-
tında kamuya sunulan eserler, ticaret dışı amaçlar için kullanımını destekleyerek (nc ile işaretlenmiş modellerde), internetin alışveriş kanalı 
yerine gerçek bir bilgiye erişim platformu haline gelebilmesi yönünde bağımsız ve gönüllü bir katkı anlamına gelmektedir.

Fikri mülkiyet hukukunun temel amacı ‘hırsızlığın’ önlenmesi değil, toplumun 
bilgiden yararlanma gereksinimleriyle, yaratıcı kişilerin ve yatırımcıların 

ekonomik açıdan korunması arasında bir denge tesis edilmesidir.
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Medya etik tartışmaların hiç 
bitmediği alanların başında 
gelir. Gazetecinin kamusal 

sorumluluğu, “Basın özgürlüğü 
kimin özgürlüğü?” sorusunu 

doğurur. Gazeteci-Yazar ve Koç 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi 

Dr. Cüneyt Ülsever anlatıyor.

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde Medya ve Politika dersi veren, 
gelecek dönemde de Medya ve Etik dersi vermeye hazırlanan Gazeteci-Yazar ve Koç 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Cüneyt Ülsever onuncu köyün yolunu tutmaya her 
daim hazır bir aydın. Türk basınının garabet içinde olduğunu söyleyen Ülsever, Kule’nin 
sorularını yanıtladı.

Medyada etik konusunun sınırları nedir, ne değildir?
Medyada etiğin kanunlarla ve gelenek görenekle tarif edilen bir yönü vardır. Basın, Türk 
Ceza Kanunu, Medeni Kanun ya da Türk Basın Kanunu gibi pek çok kanundan etkile-
nir. Her Türk vatandaşının özellikle basın mensuplarının riayet etmek zorunda olduğu 
kurallar var. Bunların etik anlayış içinde düzenlendiğini varsaymak zorundayız. Bunun 
dışında da kanunların tarif etmediği akıl, vicdan, gelenek ve görenekle tarif edilmiş bö-
lümlerin de olması lazım. Örneğin, “Kanlar içinde yerde yatan bir insanın resmi basılmalı 
mı?” veya “Çıplak bir kadının resmini yayınlayabilir mi?” gibi şeyleri kanunla tarif etmek 
mümkün değildir. Burada gelenek ve görenekler, herkesin sahip olması gereken vicdan 
rol oynar. Bütün bunların toplamı da medya ve etiği oluşturur. 

“DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEMEMEK

etik bir problemdir”

Gazeteci ve Yazar Dr. Cüneyt Ülsever ile gerçekleştirdiğimiz röportajın 
kısa videosunu solda yer alan QR koddan izleyebilirsiniz.
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Medyada ve gazetecilikte etik sorunlar 
olarak öne çıkan şeyler nelerdir? Türkiye 
özellikle şu konuda sınıfta kalmıştır dedi-
ğiniz örnekler var mı?
Türkiye son dönemde basın özgürlüğü 
ölçümlerinde çok arkada kalan ülkelerden 
biri haline geldi. Basın özgürlüğünün bir 
ayağı hükümet baskıları, hükümetin önleyici 
tedbirleri diğer ayağı da otosansürdür. Etik 
otosansürle ilgili bir şeydir. Sizin ağzınızdan 
istemeden çıkan bir sözü benim yayınlamam 
doğru anlamda otosansürdür, ama gazete-
ci “Hükümet ne diyecek, bunu söylersem 
başım belaya girer mi?” diye düşünmeye 
başladığında basının en temel etik kuralı ihlâl 
edilmiştir. Çünkü basının en temel görevi her 
türlü haberi vermektir. Bu anlamda muazzam 
bir etik ihlali olduğunu düşünüyorum ama 
daha ötesi de var. Düşündüğünü söyleme-
mek bir etik problemdir. Düşündüğünü 
söyleyememek ise siyasi bir problemdir. 

Bugün Türk medyasındaki pek çok arkada-
şım özel konuşmalarımızda farklı, yazdık-
larında ya da televizyonlarda farklı şeyler 
söylüyorlar. Nedenini sorduğumda, bak 
başına neler geldi, sen gazeteden kovul-
dun, bizim de kovulmamızı mı istiyorsun 
diyorlar. Mesleklerin özellikleri vardır. 
İnsanların ölmeme hakkı vardır ama asker 
ben savaşta ölmem diyemez. Basın mes-
leğini seçen insanın da ben işten atılırım 
onun için susmam lazım deme hakkı bana 
göre yoktur. Bu mesleğin başında olan 
genç arkadaşlar bunu yapsalar bile, belirli 
bir kıvama gelmiş, isim olmuş gazetecile-
rin beni işten atarlarsa ya da beni Silivri’ye 

gönderirlerse diye korkarak düşündüğünü 
söylememe hakkı yoktur. Bu etik değildir. 
 
Ülkemizde medya ve etik konusu hemen 
hemen en aşağılık seviyesini yaşıyor. Benden 
yaşça büyük ağabeylere, duayen gazetecilere 
de soruyorum onlar da insanların daha önce 
hayal bile etmedikleri şeylerin yaşandığını 
söylüyorlar. Türkiye’de gazeteciler muhbir 
gibi davranıyor. Herhangi bir gazetecinin, 
yakında şu içeri alınacak diye önden ihbarda 
bulunması, aşağılık bir tavırdır. Bir gazete-
cinin fikren tamamen karşısında olabilirim 
ama onun içeri girmesinin propagandasını 
yapmam. 

Sadece delile yardımcı olan bilgilerin emni-
yet veya savcılıktan alınarak, bütün kanunları 
ihlal ederek, önden yayınlanması da aşağılık 
bir tavırdır. Son dönemlerde Türk medyası 
bunu maalesef çok yaptı. İddianamenin 
hüküm olduğu ilan edilebiliyor. Ergenekon 
suçlusu deniliyor. Ergenekon’un bir örgüt 
olduğu daha kayıt altına alınmadan Erge-
nekon örgüt üyesi diye bir kavram olamaz. 
Türkiye’de duayen isimlerin, örneğin Cengiz 
Çandar’ın Soner Yalçın için ben zaten onun 
gazeteci olmadığını, başka şeyler için çalış-
tığını biliyorum şeklinde ifadeler kullanması 
Türk medyasında etiğin en dibe vurduğu 
dönemlerden biridir. 

Türk emniyet sistemi, adalet sistemi muaz-
zam bir garabet içinde, Özel Yetkili Savcılık 
kavramı içinde yapılanlar var. Bu memlekette 
700 bin kişiye kumanda etmiş Genelkur-
may Başkanı’nı Genelkurmay’ın içinde terör 

Düşündüğünü söylememek bir etik problemdir. Düşündüğünü 
söyleyememek ise siyasi bir problemdir. Hükümeti eleştirmek istiyor ve 

ama bunu yazmıyorsam etik davranamıyorum demektir. 

Dr. Cüneyt Ülsever

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-LAPTOP&windowsdomain=ahmetm-LAPTOP&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


26

XXX

örgütü kurmakla suçluyoruz. Aziz Yıldırım’ın 
şike yapmak için terör örgütü kurduğunu gö-
rüyoruz. Aziz Yıldırım hem yargılanıyor hem 
de futbolu değerlendiren en üst anayasal 
yetkiye sahip makam onu suçsuz buluyor. Bu 
tip davranışlarla medyanın bir kısmı işbirliği 
yapıyor. Medyanın giderek kendisini hem 
kolluk gücü olarak görmesi, gidin şunu ya-
kalayın, tutuklayın demesi hem de kendisini 
yargı erki olarak görmesi, bu yakalananlar 
suçludur diye bu işe katkıda bulunması bence 
etik kuralların hiç tanınmaz hale geldiğini gös-
teriyor. Şu ana kadar söylediklerim bizi ve bizim 
gibi ülkeleri farklı kılıyor.

Özel hayatla ilgili olarak da medya, etik 
kuralları zaman zaman iğfal ediyor. İnsanla-
rın mahrem alanlarına, kendileri açmadıkça 
bir başkasının içine giremeyeceği alanlara 
girebiliyor. Toplumun dikkatini çeken starlar, 
sanatçılar, oyuncular, televizyoncular hakkın-
da bazen onların da körüklemesiyle, yalan 
haberler yapılıyor. Bu konularda medya çok 
saygısız ama bunlar Amerika’da da böyle. 
Magazinel basında etik olmamak piyasada 
kabul görüyor galiba. 

Magazin basınında daha çok görünmek 
isteyenler de etik dışı bu yaklaşımı körük-
lüyor değil mi? 
Bazı mesleklerde televizyonculukta, sine-
macılıkta gündemde olmak kişilerin ‘piyasa 
değerini’ yükseltiyor. Onların film ya da 
dizi teklifi alması ihtimalini ya da fiyatlarını 
artırıyor varsayımıyla hareket ediliyor. Bu 
inançla o insanlar kendileri hakkında haber 
yapılmasını seviyorlar. Haberin iyisi kötüsü 
olmaz denir. Burada bir arz talep var. Benim 

bu konuda kınadığım magazinci, ‘Türkiye’nin 
en fazla satan gazetelerinin ekleri, Günaydın 
Sabah’tan, Kelebek Hürriyet’ten daha fazla 
okunuyor’ diyebilir. Okur benden bunu isti-
yor savunması getirebilir. 

Burada basın özgürlüğü kimin özgürlüğü 
sorusu gündeme geliyor…
Diyelim ki kendi haber olmak isteyenlere 
taviz verdik ama ben çırılçıplak fotoğraf 
vermek istesem bile üçüncü şahıslara karşı 
basının etik sorumluluğu olduğu unutul-
mamalı. Ben bunu çektim diye senin bunu 
basman etik bir şey mi? Bence değil. Hayali 
sevgilim olduğunu yazdırmak istediğimde de 
etik problem var. Çünkü bu bir yalan. Bizim 
basın olarak yalan haber yapma hakkımız 
yok. Ama magazin dünyası biraz yalan dünya 
halinde zaten. İnsanlar belki yalanı duymak 
istiyor. Okurun da magazini çok ciddiye 

alarak okuduğunu sanmıyorum. 

Dünyada herkesin mağlup olduğu reyting 
diye bir kavram var. Bu da zaman zaman etik 
kuralları çok zorluyor. Bir sanatçının cinsel 
hayatı, bir bilim adamının buluşundan daha 
önce geliyorsa, bunu reytingle izah edebili-
yorsun, ama acaba basın ahlakı açısından ne 
kadar doğru bir şey. Arada, genelde sağlık 
konularında, bir profesörün bulduğu yeni bir 
şeyle ilgili, adam 70 yaşında da olsa üniversi-
teye girerken verdiği 20’li yaşlardaki fotoğra-
fıyla birlikte, haberler çıkar. Reyting canavarı 
gibi bizim uydurduğumuz kavramlar var.  
Halbûki böyle bir canavar yok, canavar biziz. 

Basın haberleri bir sıralamaya sokuyor, hangi 
habere ne kadar yer verileceğine karar veri-
yor. Reyting sonunda, siyasi haber açısından 
söylüyorum, otosansürle birleşiyor. Akşam 

Watchdog journalism bence artık lapdog journalism’e döndü. Bu acı bir şey ama 
biz bekçi köpekliğinden kucak köpekliğine döndük.
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haberlerinde yediye üç oranında iktidarın 
lehine zaman vermek ne kadar reyting ne 
kadar otosansür gereğidir orası biraz karışık. 
Türkiye’nin yüzde 50’si AKP’ye oy verdiği için, 
öbürleri de kızdığı için AKP ile ilgili haberleri 
duymak istiyor ama yüzde 20 oy almış ana 
muhalefet partisinin yeri de yediye üç değil. 
Bu da çok tartışılan bir şey. 

Basının çok temel bir görevi vardır. Basına 
dördüncü güç denirdi. Biz bunu artık hiç 
ağzımıza almıyoruz, çünkü olmadığının bilin-
cindeyiz. Yargı, yasama, yürütme birbirinden 
bağımsız olacak ama basın, bu üçünü birden 
denetleyen bir dördüncü kuvvet olacak. Bu 
dünyanın her yerinde geçerlidir. Eskiden biz 
dördüncü kuvvetiz diye basın kendini müda-
faa ederdi. Şimdi bunu söylemekten hicap 
ediyoruz, çünkü bu yetkimizi kendi kendimi-
zin elinden aldık. 

Türkiye’de araştırmacı gazetecilik, İngiliz ga-
zeteciliğinde watchdog (bekçi köpeği) diye 
geçen, yani gazetecinin gidip kendi kendine 
haber yaratması artık rahmetli hale geldi. 
Uğur Dündar’ın bir zamanlar yaptığı, daha 
basit şekilde Saadettin Teksoy’un yapmaya 
çalıştığı budur. 25 sene önce araştırmacı ga-
zetecilik gazeteciliğin esası sayılırdı. Rahmetli 
Uğur Mumcu bunu yapardı. Bir kişinin tek 
başına bir olayı ortaya çıkarıp, tehlikeli olsa 

bile bunu göze alıp yayın yapması gazete-
ciliğin en saygı duyulan tarafıdır. Watchdog 
Journalism bence artık Lapdog Journalism’e 
döndü. Bu acı bir şey ama biz bekçi köpekli-
ğinden kucak köpekliğine döndük. 

Hazır habercilik de etik değildir. Bakanlık-
ların, başbakanlıkların, ilgili bakanlıkların 
yayınladığı bildirgeleri haber olarak sunmak 
olmaz. Bu hazır yiyicilik. Hatta özel sektör-
deki arkadaşlara size gelen muhabirin rahat 
etmek işine gelecektir ne yazacağını eline 
sıkıştırın diyorum. Bunu yapanlar yüzde 90 
netice alıyorlar.

Gazeteci ile haber kaynağı arasındaki 
ilişki hangi şekilde olursa bu etik açıdan 
sağlıklı olur?
Gazeteci görevi gereği, kanunda kendisine 
verilen yetkiyle, haber kaynağını mahke-
mede bile açıklamak zorunda değil ama 
haberinin doğruluğunu ispat etmekle 
yükümlü. Ben hayatta iki şeyi hiç yapma-
dım. Zaten, gazetemin benden istedik-
lerini yapmadığım için kovuldum. Bana 
yazılmaması koşuluyla söylenen hiçbir şeyi 
bugüne kadar yayınlamadım. Hiçbir zaman 
kendisinden izin almadan haber kaynağımı 
deşifre etmedim. Bazen benim bakmadı-
ğım bir perspektiften bakan okurlarımdan 
e-posta aldığımda bile bunları yayınlamak 

için okurdan izin aldım ve sakınca görmü-
yorsa okurun ismi verdim. Çünkü kendime 
ait olmayan bir fikri benim diye vermenin 
ahlaki olmadığını düşünüyorum. İkincisi 
bilginin kaynağını vermem lazım. Beni 
bazen gazeteciler eleştiriyor ama ben dok-
tora geleneğinden geldiğim için kaynağın 
verilmesini önemsiyorum. Örneğin, Baş-
bakan “Tek din” dedi, bakınız şu gazetenin 
şu nüshası diye belirtirim. Bunlara riayet 
etmemeyi etik bulmuyorum. 

Yeni nesil genç gazetecilere etik kurallar 
açısından neler tavsiye ediyorsunuz?
Soner Yalçın’ın Semizdat’ını okusunlar. Orada 
ismi geçen gazetecilerin yaptıklarını yapmasın-
lar. Her meslekte olduğu gibi gazetecilikte de 
vicdan olmalı. Gazetecilik kamuyu ilgilendirdiği 
için daha fazla vicdana ihtiyaç var. Kimsenin 
vicdanlara aykırı olan bir şeyi yapmaması lazım. 
Adam öldürmüş kişiye bile, bu gözümüzün 
önünde bile olsa, katil zanlısı demek zorunda-
yız. Çünkü buna karar verecek tek mekanizma 
yargıdır. Basının en ahlaksız insanın bile 
hukuk hakkına riayet etmesi gerekirken bu 
kadar özel yetkinin pervasızlaştığı, iddiana-
melerin bu kadar ucuzladığı bir dönemde 
buna alet olması çok kötü. En kötü dönemde 
bile, şunlar içeri  girsin diye isim listeleri ya-
yınlanmıyordu. Seviyenin inanılmaz düştüğü 
bir dönemdeyiz. 

Basın mesleğini seçen insanın “ben işten 
atılırım onun için susmam lazım” deme 

hakkı bana göre yoktur.
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İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi  Yrd. Doç. Dr. Nazmi Ağıl ile 
çeviri dersi bağlamında ülkemizde çevirmenler üzerine uygulanan baskılardan, ahlak dışı 
bulunup haklarında dava açılan kitaplardan, örnek verirsek halen davası devam eden Chuck 
Palahniuk’un Ölüm Pornosu’ndan açılınca ister istemez edebiyat ve etik konusuna geldik. 
Sonra konuşmamız şöyle devam etti: 

Hocam, Platon edebiyatın etik olması gerektiğini öne sürüyordu. Aklımız yerine 
duygularımıza seslenen, böylece bizi ahlaki olmayan davranışlara özendiren şairleri 
Devlet’inden kovmuştu. Ama Aristo ona katılmaz, der ki edebiyatın işi ahlak bekçiliği 
yapmak değildir.
  
Doğru, edebiyatın ille de terbiyeli olması gerekmez ama kelimenin “edep” kökünden geliyor 
olması bu yönde bir yanılsamayı teşvik ediyor.       
                                             
Bir de tersten, yani uygulamadan bakmak lazım. Mesela sormalı: “Edebi yapıtlar bizi 
daha iyi (etik) yapar mı?”  

BİZİ DAHA İYİ BİRİ YAPAR MI?

Koç Üniversitesi Öğrencisi Begüm Baykent, İngiliz Dili 
ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi  
Yrd. Doç. Dr. Nazmi Ağıl ile gerçekleştirdikleri etik 

konulu söyleşiyi Kule okurları için yazdı. 

Edebiyat 
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Sokrat iyinin ne olduğunu bilen bir insanın 
mutlaka iyiyi seçeceğine inanıyor, İngiliz 
Rönesans adamı Sir Philip Sidney de “Şiirin 
Savunması” adlı makalesinde felsefe iyiyi 
tanımlamakla yetinirken şiir, insanı iyi olmaya 
heveslendirir diyordu. 

Yukarıdaki önermede bir sorun yok mu?
 
Etik sözcüğü değişkendir, farklı toplumlar 
ve zamanlarda başka başka tanımlamaları 
yapılabilir. Ayrıca, bir topluluk içinde bugün 
iyi olarak algılanan bakmışsınız yarın kötü...  
Haklısın, mesela Yunan mitolojisinde tanrılar 
pek de etik kurallarına uymazlar ama bu tabii 
bize göre böyle, onların davranışlarını düzen-
leyen bambaşka kurallar var ve tutarsızlıkları 
aslında bir tür tutarlılık. Farklı etik anlayışına 
sahip insan toplulukları için de doğrudur bu. 
Edebiyat bu dünyayı tanımlamak isterse el-
bet olduğu gibi aktaracak, bu nedenle edepli 
olmak gibi bir zorunluluğu yok, ama sonuçta 
insana dair oldukları için ister istemez etik 
sorunlarla uğraşıyorlar.

Gerçekten de şöyle bir düşününce hemen 
her kitapta bir etik tartışması söz konusu, 
bir kahraman ya kendine, ya devlete, ya 

başkalarına karşı ahlaki bir açmazla karşı 
karşıya kalıyor. 

Çocuk kitaplarında hep iyi davranışlar öğre-
tilir, masallarda iyiler ödül alır, kötüler ceza-
landırılırken peki nasıl oluyor da büyüyünce 
böylesi açmazlara düşüyoruz? Çünkü “Biz 
büyüdük ve kirlendi dünya” diyen şarkıda-
ki gibi büyümek biraz da masumiyetimizi 
yitirmemizi gerektiriyor, ya da öyle şartlanı-
yoruz. Bir Keloğlan masalı okumuştum, şöyle 
bitiyordu. “Keloğlan da yuva kurmuş, kırmızı 
bibere kiremit,  karabibere kömür tozu katmayı 
öğrenmiş ve o da herkes gibi geçinip gitmiş.” 

Bunu nasıl değerlendirmeli? Çocukların 
ahlakını mı bozuyor, yoksa onları gerçek 
dünyaya mı hazırlıyor? Bugün çocuk ede-
biyatıyla ilgilenenlerin en çok tartıştıkları 
başlıklardan biri bu, onlara ölüm gibi, 
cinsellik ya da vahşet gibi konulardan söz 
etmeli mi etmemeli mi?
 
Çocuk edebiyatı başlı başına ayrı bir konu. 
Büyüklerin dünyasına dönersek, daha yeni 
derste işlediğimiz için aklıma Geoffrey 
Chaucer’ın “Canterbury Hikayeleri” geliyor. 
Orada üstat 14. yüzyıl İngilteresi’nin bir 

panoramasını sunar ve aslında bir insanlık 
eleştirisidir bu. Un çalan değirmenci, efen-
disini dolandıran kahya, makamını kullanıp 
genç bir kıza göz koyan hakim, safları yolan 
simyacı, ermişlerin kemiklerini satan afna-
meci her türden ahlaksızı görmek mümkün. 
Un çalmaktan bahsedince, Oktay Akbal’ın 
kitabıydı sanırım, çok sevmiştim başlığını: 
“Önce Ekmekler Bozuldu” 

Sonra da galiba sütler!  Günlerdir gazete-
lerden öğrencilere dağıtılan bozuk sütleri 
okuyoruz.

Maalesef öyle. Bu ara nefis bir öykü okudum, 
Erendiz Atasü’den “Taş Üstüne Gül Oyması”. 
İkinci bölümünde mermeri doğru düzgün 
yontamayan, işi zamanında teslim etmeyen 

Nazmi Ağıl: Çocuk kitaplarında hep iyi davranışlar öğretilir, 
masallarda iyiler ödül alır, kötüler cezalandırılırken peki nasıl 

oluyor da büyüyünce böylesi açmazlara düşüyoruz? Çünkü “Biz 
büyüdük ve kirlendi dünya” diyen şarkıdaki gibi büyümek biraz da 
masumiyetimizi yitirmemizi gerektiriyor, ya da öyle şartlanıyoruz.

Yrd. Doç. Dr. Nazmi Ağıl
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bir mezar ustası vardır. Ama asıl kahraman 
işinin hakkını veren Halim ustadır, bu yüzden 
adıyla anılır zaten, ötekinin adı yok.  

“Kadının Adı Yok” değil miydi o? Duygu 
Asena. Geçen dönem cinsiyet çalışmaları 
konulu dersler almıştım. Kadınlara yapı-
lan haksızlıklar da hiçbir etik anlayışına 
sığmıyor doğrusu, bu durum edebiyata 
çok net yansıyor. Halide Edip’in Handan’ın 
da mesela Refik Cemal, Handan’ı zeki ve 
bağımsız bir kadın imajıyla itici bulur-
ken, hastalanıp aciz duruma düşünce 
delicesine sevmeye başlar. Görünüşe 

bakılırsa pek bir şey değişmemiş o gün-
den beri. Çünkü İnci Aral’ın “Ölü Erkek 
Kuşları”nda yine benzer erkek davranı-
şına rastlarız, orada da erkekler hük-
medebilecekleri kadınlar arar. Hatta za-
manında Pınar Kür’ün “Asılacak Kadın”ı 
için çıkan tartışmalar ve kitaba getirilen 
yasak da başlı başına toplumda var olan 
ahlaki sorunun göstergesidir bence.  

“Cehennem başkalarıdır” der ya Sartre, 
güvenli yaşamak için sığındığımız toplum 
bazen cehennemimiz oluyor işte. Maalesef, 
toplum çoğu zaman ikiyüzlü davranışlar 

sergileyen bir varlık. Mesela, önemli olan iç 
güzelliği deriz ama içtekinin dışarı çıkmasına 
bile izin vermeyiz. Reşat Nuri’nin “Bir Kadın 
Düşmanı”nda Homongolos adındaki genç, 
sırf fiziksel çirkinliği nedeniyle sürekli dışlanır.
 
Bir de devletin ya da idarecilerin ikiyüzlü-
lükleri var. 

En güzel örnek tabii, George Orwell’in 
“Hayvan Çiftliği”. Çiftlik idaresini ele ge-
çiren domuzlar “Bütün hayvanlar eşittir” 
ifadesine nasıl “Ama bazı hayvanlar daha 
eşittir” diye ekleme yaparlar. Bir başka idareci, 
Shakespeare’in Fırtına’sındaki büyücü kral 
Prospero sürgün edildiği adada Caliban adında 
yarı balık yarı insan bir yaratık bulur, kölesi 
yapar. Caliban oysa o gelmeden önce adamın 
kralıydım diye sızlanacaktır. Bu tabii bütün bir 
kolonileşme hareketini etik tartışmaya açar.
 
Tıpkı Robinson Crusoe ve Cuma’nın ilişki-
leri gibi.

Evet. Ama kolonilerle ilgili kitapların içinde en 
etkilisi Joseph Conrad’ın yazdığı “Karanlığın 
Yüreği”. Kaptan Marlowe’un Kongo’nun derin-
liklerine yaptığı yolculuk, oradaki ormanların 
bu istilacıya direnmesi ve sanki canı yanmış gibi 
bir uluması hiç aklımdan çıkmıyor.

Nazmi Ağıl: Şiir yerleşik etiği sorgular zaten, her şair 
haşarı bir çocuktur aslında. Sadece Turgut Uyar’ın 

şu dizelerini diyeyim, sen anla: “Ben ne güzel işerim 
güneşe karşı / Arkamda medrese duvarı önümde çarşı / 

Bir sürekli kaşınmadır yaşadığım / Törelere 
ve alışkanlığa karşı.” 
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Çünkü sadece insanlara değil, doğaya 
karşı da etik sorumluluklarımız var. 

Elbette ve buna da değinir edebiyatçılar. İngi-
liz şairi William Wordsworth Prelüd’de nefes 
alan, canlı ve kutsal bir varlık olarak tanımlar. 
Çocukluğunda mesela kuşların yumurtala-
rını çalarak tabiattaki dengeyi bozduğunu 
düşünerek suçlanır. Henry David Thoreau 
da “Walden” adlı yapıtında aynı empati 
duygusuyla, ormanda doğayla uyum içinde 
yaşadığı bir buçuk yılı hikaye eder. Hani hep 
evrensel etikten söz ederiz ya,  aslında insan 
merkezli bir evrendir bu çoğu zaman.

Yani bir başka iki yüzlülük.   

Evet, baksana insanlar mutlu olsun diye 
sanayileşmişiz ve hızla tüketiyoruz dünyanın 
imkânlarını. Bu kadar bencil olmaya hakkımız 
var mı? Mehmet Anıl’ın “Pembe Otobüs” adlı 
romanında bir kahraman var; Demir, “İki yüz 
mililitre idrarını temizlemek için iki kova su 
döküyorsun, yazık değil mi?” diyerek radikal 
bir biçimde sorgular bu tutumumuzu.

Hayvanları da unutmamalı. O son de-
rece etkileyici film, Beni Asla Bırakma,  
İshiguro’nun aynı adlı kitabından. Organ 
kaynağı olarak kopyalanan insanların 

trajedisini anlatır, içimiz sızlar ama aslında 
biz bu hayali durumu gerçekte hayvanlara 
yapıyoruz. Onları denek olarak kullanıyo-
ruz laboratuvarlarımızda.

Bu bağlamda Dr. Monroe’nun Adası’nı da ana-
lım. Oradaki yarı hayvan yarı insan yaratıkları. H. 
G. Wells can yakıcı bir etik sorgulama sunmaz 
mı bu bilim kurgu romanında?
 
Hocam, dikkat ettim de hep düzyazıdan söz 
ettik. Siz şairsiniz ve şiire pek varmadı söz. 
Şiirin durumu nedir etik konusunda? 

Şiir yerleşik etiği sorgular zaten, her şair haşarı 
bir çocuktur aslında. Sadece Turgut Uyar’ın 
şu dizelerini diyeyim, sen anla: “Ben ne güzel 
işerim güneşe karşı / Arkamda medrese duvarı 
önümde çarşı / Bir sürekli kaşınmadır yaşadığım 
/ Törelere ve alışkanlığa karşı.” 

Doğrusu başım döndü bunca çağırışım ara-
sında. Bu nedenle baştaki soruya dönmek 
istiyorum. Edebiyat edepli olmak zorunda 
değil, peki, edebiyatçılar öyle olmak zorun-
da mı? Ya da iyiyi belki bizden daha çok tanı-
yorlar diye kendileri etik davranıyorlar mı? 

Ne gezer, meşhur Fransız yazar Jean Genet 
bir hırsızdı mesela, fikir hırsızlığından söz 

etmiyorum, bildiğimiz hırsız. Sonra bir de 
edebiyat sahtekârları var. İngiliz Chatter-
ton, 17 yaşındayken yazdığı bazı şiirleri 
eskitilmiş parşömenlere geçirip bunların 
çok eski bir şaire ait olduğunu iddia etmiş, 
birçoklarını kandırmayı başarmıştı. Romain 
Gary Fransa’da her yazara yalnızca bir kez 
verilen Goncourt ödülünü bir kendi adıyla, 
bir de takma adla iki kez kazandı. Bir de yakın 
zamanda Ali Teoman’ın Hikayesi var. Nurten 
Ay ismini kullanarak Haldun Taner Öykü 
Yarışması’nı kazanıyor ve üstelik bu adın 
sahibi kadını ödülü almaya yolluyor. Kadın 
öyküyü kendi yazmış gibi röportajlar da 
veriyor dergilere. 

İnanılır gibi değil, etik dedik nerelere 
uzandık.

Öyle, zaten daha da bitmez bu konu. Edebi-
yat ve etik ilişkisi deyince yazarın ne kadar 
içten olduğu, edebiyatın gerçekleri saptırma 
hakkı, başkalarının acılarından edebi haz 
üretmenin doğruluğu ya da acılara tamamen 
kayıtsız kalmak, edebiyat yapıtlarının deter-
janlar gibi boy boy reklamlarının yapılması, 
yazarların reklam olsun diye skandallara 
karışması, kitabın gölge yazarlara yazdırılma-
sı, intihal yani çalıntı yapmak, bütün bunlar 
da ele alınmalı…

Edebiyatın ille de terbiyeli 
olması gerekmez ama 

kelimenin “edep” kökünden 
geliyor olması bu yönde bir 
yanılsamayı teşvik ediyor.
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Tolga Yapan - Felsefe ve Psikoloji çift anadal 
4. sınıf: “Benim, ötekiyle kurduğum bir ilişki 
türü denilebilir etik ilişki için. Burada bir öteki var 
öncelikle. Bunun yanında bir ‘insan doğası’ ya da 
‘insan özü’ gibi şeylerden bahsetmediğim için etik, 
bir ötekine ihtiyaç duyarken, çokça bana dair bir 
şey. Bu yüzden yargılarının Tanrı’ya ya da insan 
aklına dayandırılabileceğine inanmıyorum. Hatta 
evrensellik kaygısı bulunan yargıları içermesi bile 
bir sorunsaldır. İnsan kendisiyle bir savaş veriyor, 
kendisini arıyor, başkalarını konumlandırıyor, 
zamanla ilkeler ediniyor, sonra bunlar yıkılıyor. Bu 
açıdan sürekli bir anlam arayışı içinde. Bu savaşın 
içinde etik sadece bir anlam olabilir. Kopya çekmek 
dediğimiz şey kurallar olduğu için kopya çekmektir. 
Öğrenme ve anlamada kopya çekmenin yeri yok. 
Yani aslında kuralların dışında zaten kopya çekme-
nin söz konusu bile olmadığı bir eğitim sisteminin 
var olması gerek. Bu yüzden kopya çekmek hem 
kişinin bir problemi hem de sistemin bir problemi 
olarak iki yönden ele alınmalı.” 

Hazal Işınsu Türker - Hukuk Fakültesi 2. sınıf: “Etik deyince evrensel kavramların 
akla gelmesi ve bütün insanlık için ortak olan bu değerin anlaşılması gerekir. Etik, in-
sandan insana değişen yorumlamalara açık bir kavram değil. Aksine bütün insanlığın 
belki de tek ortak değeri olmalı. 

Kopya çekmek, asılsız sağlık raporu almak gibi konular öğrenciler tarafından çok basit 
kuralların ihlali gibi görülebiliyor. Ancak sınava girmemek için rapor almak sadece 
sorumluluktan kaçınmaktır. Etik olarak akademik hayata uymayan bu davranış iş 
yaşamına da etki etmiş olmalı ki, kendisine verilen yetkiyi kullanarak bir doktor asılsız 
sağlık raporu verebiliyor. Öğrenci olarak bizlerin kopyanın etik bir davranış olmadığını 
bunun kötü not almaktan çok daha kötü bir durum olduğunu kavramamız gerekirdi. 
Eğitim sistemimizde bu öğrencilere benimsetilmediği için üniversitede dahi bu tür 
sorunlarla karşı karşıya kalınıyor. 

Biz Öğrenci Konseyi olarak sağlık raporları ve kopya üzerinde daha okula başlarken 
uygulanacak olan ve dünyada belli başlı üniversitelerde bulunan ‘onur kodu’ kavramı-
nı getirmek istiyoruz. Böylece her öğrenci, öğretim üyesi, okul yönetimi arasında etik 
kuralların temelinde bir güven oluşturulmasını planlıyoruz.”

Öğrencilerin gözüyle etik
Koç Üniversitesi öğrencilerine 
etik konusunda ne düşündüklerini 
sorduk. Öğrencilik ve etik söz 
konusu olunca ister istemez 
kopya çekmek, kopya almak ve 
sahte sağlık raporları da konuya 
dâhil oldu. 

Kopya çekmek kişinin ve 
sistemin problemidir

Öğrenci Konseyi 
‘onur kodu’ için çalışıyor
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Başak Kelleci - Felsefe ve Psikoloji çift anadal 
4. sınıf:  “Bence etik insanların belirli kurallar çerçe-
vesinde sahip olduğu tutumların bütünüdür. Eğer 
herkesi kendi haline bıraksanız böyle bir kavrama ih-
tiyaç duymazsınız fakat toplumsallığın getirdiği bir 
gereksinim olarak etik işin içine giriyor ve yaptığınız 
şeylerde vicdanınızla baş başa kalıyor ve kendinizi 
daha çok sorguluyorsunuz. 

Kopya çekmek konusunda kültürel farklılıkların 
önemli olduğunu düşünüyorum. Geçen dönem 
Erasmus ile Hollanda’ya gittim. Orada hocaların öğ-
rencilere karşı sonsuz bir güveni olduğunu gördüm. 
Onlarda bireysellik ön planda. Bizim kültürümüz 
daha çok birinin bize ne yapacağımızı ya da ne 
yapmayacağımızı söylemesi üzerine kurulu. Ülke-
mizde gözetmensiz sınava yapmanın zor olduğunu, 
o olgunlukta olmadığımızı düşünüyorum. Bence 
bu sadece Türk öğrenciler için değil Türk öğretim 
üyeleri için de geçerli. Bu da toplumsallaşmanın, 
kültürün getirdiği bir şey.” 

Nazlı Yurtekin - Sosyoloji 2. sınıf: 
“Toplumumuzda genel geçer doğrular 
olduğuna inanıyorum. Tabii bu doğru 
ve yanlışlar zamanla farklı hallere 
bürünüyor ama genel olarak herkesin 
kabul ettiği şeyler var. Kopya çekmek 
etik değildir, kopya çekmek yanlıştır, 
kopya çekmek ayıptır, kopya çekmek 
haksızlıktır, kopya çekmek insanları 
yanıltmaktır… Okul hayatımız boyun-
ca hatta ilerleyen yaşlarımızda da hep 
bu cümleleri duyduk, duyacağız. Ben 
de kopya çekmenin yanlış olduğunu 
düşünüyorum, ama hayatım boyunca 
hiç kopya çekmedim dersem yalan 
olur, her öğrenci kopya çekmiştir.”

Vicdanımız bizi denetlemeli

Kültürel farklılıklar belirleyici oluyor

Selen Manioğlu - Kimya-Biyoloji Mü-
hendisliği 2. sınıf: “Toplumun dürüst ve 
güvenilir bir şekilde çalışması için davranışla-
rımızın etik olup olmadığını sorguladığımız 
vicdan mekanizmasının bizi denetlemesi 
gerekiyor. Küçük yaşlarda ailenin eğitimiyle 
başlayan ve etik olmanın temellerinin atıldığı 
‘dürüstlük’ olgusu yaşam boyunca farklı 
formlar alır.  ‘Etik’ ve ‘ahlak’ aynı gözükse de 
birbirlerinden etki alanları bakımından ayrıl-
maktadırlar. Etik daha evrensel konulardan 
konuşurken bahsi geçen ve insani değer-
leri ön plana çıkaran bir kelimedir. Pek çok 
insanın hayatını kurtaracak bir ilacı bulmak 
uğruna tek bir insan hayatından vazgeçme-
nin ya da bir küçük hile ile kazanılacak büyük 
kazancın doğru veya yanlış olması üzerine 
bizleri sorgulayan kavram etiktir. Her geçen 
gün daha da kötüye giden dünya düzenini 
bir nebze de olsa yavaşlatmak etik değerle-
rin korunmasıyla mümkündür.”
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MEZUNLAR

Oxford Üniversitesi Modern Ortadoğu Çalışmaları programındaki yüksek lisansını haziran ayında 
tamamlayan Kerem Tınaz, aynı üniversitede doktora çalışmalarına devam edecek.

Eğitiminizden ve bugüne kadar yaptığınız 
çalışmalardan bahseder misiniz?
Koç Üniversitesi’ne ilk adımımı 2005 yılında 
Tarih Bölümü öğrencisi olarak attım. İkinci 
sınıftan itibaren ise, Tarih Bölümü ile birlikte 
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde çift anadal 
yapmaya başladım. Koç Üniversitesi’ndeki 
eğitimim süresince, sağlanan olanaklar 
sayesinde pek çok önemli uluslararası 
akademik programın parçası olma şansını 
elde ettim. Eğitimimin bir dönemini öğ-
renci değişim programı dahilinde Bocconi 
Üniversitesi’nde geçirmiş olmamın yanı sıra, 
Koç Üniversitesi’nin Harvard ve Princeton 
gibi üniversitelerle ortaklaşa düzenlediği 
programlara katıldım. Bunlara ilaveten 
üniversitemin eğitim politikasının önemli bir 
özelliği sayesinde, hem tarih hem uluslararası 
ilişkiler bölümlerinden hocalarla bire bir 

çalışma fırsatı buldum.  Aldığım eğitimin en 
değerli hususlarından birinin de hocalarımla 
yaptığım bu çalışmalarda öğrendiğim bilgile-
rin ayrıntılarında yattığına inanıyorum. 

2010 yılında Koç Üniversitesi’nden mezun 
olduktan sonra Oxford Üniversitesi Modern 
Ortadoğu Çalışmaları programında başladı-
ğım iki senelik yüksek lisans eğitimimi 2012 
Haziran ayında bitiriyorum. İki ay önce yine 
aynı üniversitenin doktora programına kabul 
edildiğim için bir aksilik olmazsa önümdeki 
üç sene boyunca Oxford Üniversitesi’nde bu 
kez doktora çalışmalarıma devam edeceğim. 

Yurtdışına gidiş kararını nasıl verdiğinizi 
ve orada neler yaptığınızı anlatır mısınız?
Öncelikle, eğitimimin ilk dönemlerinden 
itibaren zaten aklımda, mezuniyet sonrası 

yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapma 
fikri hep vardı. Zaman içerisinde, gerek 
ailemle gerek hocalarımla yaptığım konuş-
malar sonrasında bunun, kendi gelişimim 
açısından izlenmesi gereken en iyi yol 
olduğu kanaatine vardım. Açıkçası şu anda 
da aldığım kararın doğru olduğunu göre-
rek, “pek bir mutlu oluyorum” diyebilirim. 
Çünkü bugün vardığımız noktada dünya, 
her yönüyle her zamankinden daha fazla 
birbirine bağlı ve iç içe geçmiş bir halde. 
Dünyanın süreklilik arz eden politik ve 
sosyal değişimi içerisinde kültürler, hep 
etkileşim halinde. Dolayısıyla bu yapının 
içerisinde ve yine bu yapıya yararlı bir 
şeyler yapabilmek adına, her zaman farklı 
pencerelerden bakabiliyor ve farklı gözlük-
lerden dünyayı görebiliyor olmak gerek-
liliğine inanıyorum. Koç Üniversitesi’nde 

Koç Üniversitesi’nde aldığım eğitim, önüme her alanda yeni kapılar açarak daima daha ileriye gitmemi sağladı.

Oxford’da bir Koçlu
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aldığım çok yönlü temel eğitim üzerine, farklı 
bir ülkede farklı bir üniversitede akademik ça-
lışmalarımı sürdürebiliyor olmanın, ufkumun 
daha da açılmasına büyük katkı sağladığını 
düşünüyorum. 
Oxford’da devam ettiğim program kapsa-
mında, Ortadoğu’yla ilgili farklı konularda 
değerli akademisyenlerle birebir yoğun çalış-
ma fırsatım oldu. Benim esas ilgi alanım ‘Geç 
Osmanlı Dönemi’ olduğu için, özel olarak Os-
manlıyla ilgili konulara odaklanmaya çalıştım. 
Buna ek olarak kapsamlı dil eğitimi aldım.   

Koç Üniversitesi’nde aldığınız eğitimin 
size katkıları nelerdir?
Koç Üniversitesi’nde birbirinden değerli beş 
sene yaşadım. O beş sene içerisindeki ente-
lektüel ve manevi gelişimimin ana eksenini, 
zaten Koç Üniversitesi oluşturuyor. Dolayı-
sıyla üniversitemin bana katkılarını, tek tek 
parçalara ayırarak anlatmak gerçekten zor. 
Kampüs hayatı içerisinde birbirinden güzel 
anılarım ve farklı deneyimlerim oldu. 

Koç’ta hocaların her zaman iyi niyetle öğ-
renciye yaklaşımı ve desteği, üniversitenin 
farklı birimlerinde çalışan onlarca kişinin biz 
öğrencilerin gelişimi için çabaları ve tabii 
ki bunların hepsinin çatısı olan üniversite-
nin öğrenci merkezli misyonu bana büyük 

katkılar sağladı. Aldığım eğitim, önüme her 
alanda yeni kapılar açarak daima daha ileriye 
gitmemi sağladı. 

Bundan sonraki hedef ve projeleriniz 
nelerdir?
Önümüzdeki üç sene içersinde öncelikli 
hedefim, ‘Geç Osmanlı Dönemi’ üzerine 
odaklanan doktora çalışmalarımı mümkün 
olduğunca verimli ve başarılı bir şekilde 
bitirmektir. Sonrasında ülkeme geri dönerek 
akademik hayatta hizmet vermek istiyorum. 
Gerçi şunu da söylemek gerekir ki, önü-
müzdeki üç sene içerisinde her ne kadar 
planlarımın ana eksenini akademik hayat 
oluşturuyorsa da, biraz daha uzun vadede 
kariyerimi, akademik hayatla sınırlamak gibi 
bir planım yok. Şöyle ki, ülkemizde özellikle 
insani bilimlerin, pek çok açıdan uygulana-
bilir olma değerinin anlaşılmadığını veyahut 
anlaşılsa bile ilgili merciler tarafından yeteri 
şekilde takdir edilmediğini düşünüyorum. 
Dolayısıyla sivil hayatın içersinde de var ola-
rak akademik temelimin üzerinde uygulamalı 
bir şekilde toplum yararı için çalışmayı, uzun 
vadede kendime esas amaç belirledim. 

Koç Üniversitesi öğrencilerine 
tavsiyeleriniz nelerdir?
Belki de biraz klişe olacak ama iki  tavsiyem 

var. Birincisi üniversitemizde geçirdikleri o 
güzel senelerin değerini bilsinler ve özellikle 
üniversitenin sosyal hayatına hem katılarak 
hem de katkıda bulunarak o güzelim kampüs 
içersinde geçen günlerin tadını doyasıya çı-
karsınlar. İkinci olarak da Koç Üniversitesi’nin 
öğrencilerin kişisel, profesyonel ve akademik 
hayatları için açtığı sonsuz kapıları görmeye 
ve o kapıları kullanmaya çalışsınlar. Aslında 
benim çok sevdiğim bir sözden yola çıkarak 
şöyle diyebilirim: Koç Üniversitesi, öğrenciler 
için kuvvetli ve Türkiye’de pek de eşi olma-
yan bir rüzgâr oluşturmuş durumda. Ancak 
bu rüzgârın içerisinde kaybolmak ya da 
yelkenlerini açarak hangi alanda olursa olsun 
kendi amaçlarına doğru yürümek, öğrencinin 
kendi sorumluluğunda. Ben üniversitedey-
ken bu rüzgârı hep hissetim. Hatta şu anda 
rüzgârı hissetmenin yanı sıra gücünü de 
dışarıdan daha iyi bir şekilde görebiliyorum. 
Dolayısıyla benim tavsiyem, bu güzel günle-
rin tadını çıkarırken, üniversitenin rüzgârında 
kendi yelkenlerini açmanın yolunu bulup 
sahip oldukları bu eşsiz ayrıcalıktan yararlan-
mayı ihmal etmesinler.

Eğitimimin bir dönemini öğrenci değişim programı dahilinde Bocconi Üniversitesi’nde geçirmiş olmamın yanı 
sıra, Koç Üniversitesi’nin Harvard ve Princeton gibi üniversitelerle ortaklaşa düzenlediği programlara katıldım.

Koç Üniversitesi’nde birbirinden değerli beş sene yaşadım. 
O beş sene içerisindeki entelektüel ve manevi gelişimimin ana 
eksenini, zaten Koç Üniversitesi oluşturuyor. 
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KAMPÜSTEN NOTLAR

Kampüste şenlik coşkusu

Koç Üniversitesi “Sosyal Aktiviteler Kulübü” 
tarafından düzenlenen yılın en renkli 
etkinliği Bahar Şenliği, yine tüm Koçlulara 
hafızalardan silinmeyecek bir gün yaşattı. 
Radyo sponsorluğunu Virgin Radio’nun 
üstlendiği 5 Mayıs’taki Bahar Şenliği’nin 
kapıları öğlen 12.00’de misafirlerine açıldı. 
Rumelifeneri Kampüsü’ndeki eğlence ATV 
Safari Tur, Paintball, Bungee Jumping ve 
birbirinden güzel karnaval oyunlarıyla gün 
boyu sürdü.

Bu yıl 7.500 katılımcıya ev sahipliği yapan 
organizasyon, akşam olduğunda bir müzik 
şölenine dönüştü. Ana sahnede  Gripin, 
Hande Yener, Sezen Aksu Acoustic Band ve 
Kenan Doğulu canlı performanslarıyla tüm 

KUrist Harvard’ı ağırladı
Koç Müzik Kulübü Korosu KUrist, önemli bir çalışmaya imza attı. 
Koç Üniversitesi, 31 Mayıs’ta Harvard Radcliffe Choral Society ve 
Kültür Üniversitesi’ni düzenlediği ilk ‘Koro Festivali’nde ağırladı. 
Organizasyona Harvard Korosu 50, Kültür Üniversitesi Korosu 60 
Koç Üniversitesi Korosu 50 kişilik kadrolarıyla katıldı. Radcliffe 
Choral Society, Koç Üniversitesi’nden önce Beyoğlu’ndaki St. 
Antuan Kilisesi’nde bir konser verdi. Harvardlılar ayrıca yaptıkları 
Boğaz turunda İstanbul’un güzellikleriyle tanıştı.

Balkan ezgileriyle bahara merhaba
Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Kültür Merkezi (SGKM) 4 Nisan’da 
Balkan Yolculuğu ile baharı karşıladı. 1997’de kurulan Balkan 
Yolculuğu bugüne kadar yurtiçinde Bulgaristan, Makedonya, 
Yunanistan, Almanya, İsrail, Hollanda ve Belçika’da birçok konser 
verdi ve 2001’de Ayde Mori, 2007’de ise Balkan Yolculuğu adlı iki 
albüm yayınladı. Topluluk Muammer Ketencioğlu (sanat yönet-
meni, akordeon, vokal) ve Sakıp Songelen (klarnet, alto saksa-
fon), Rahmi Göçmen (vurmalı çalgılar), Deniz Övünç (vokal), Şule 
Kocaman Saraç (vokal), Selda Koçak Uzuntaş (vokal)’tan oluşan 
yeni kadrosuyla müzikseverlere muhteşem dakikalar yaşattı.

Çocuklarla şenlendik
Koç Üniversitesi Gönüllüleri ve Tiyatro Kulübü tarafından 
bu yıl beşincisi düzenlenen Çocuk Şenliği Rumelifeneri 
Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlamaları çerçevesinde 24 Nisan’da düzenle-
nen şenliğe Sarıyer ilçesi, Bahçelievler Çocuk Esirgeme 
Kurumu, Van’dan gelen depremzede ailelerin çocukları ve 
işitme engelli öğrenciler olmak üzere yaklaşık 500 çocuk 
katıldı. Çocuklar Turmepa Koç Üniversitesi Deniz Elçileri ve 
FoxTV’nin desteğiyle düzenlenen Atıklar Sanata Dönüşüyor 
ve Doğa Resim Atölyesi’nde keyifli zaman geçirdiler. Şenlikte 
“Kırt Kırtla Cırt Cırt” oyunu da sergilendi.

Gripin, Hande Yener, Sezen Aksu Acoustic Band ve Kenan Doğulu, canlı performanslarıyla 
Koç Üniversitesi Bahar Şenliği’ne gelen 7.500 kişi unutulmaz anlar yaşadı.

katılımcıları coşturdu. DJ performanslarıyla 
devam eden eğlence sabahın ilk ışıklarına 
kadar sürdü. 

Yıldızlar hayranlarıyla buluştu
Türkiye’nin en iyi rock gruplarından biri olan 
Gripin’in ana sahneye çıkmasıyla başlayan 
müzik şöleni, müzik kalitesini sahne enerji-
siyle birleştirerek renkli ve özel bir repertuar 
hazırlayan Hande Yener konseriyle devam 
etti. Ardından sahne şovu ve etkileyici sesiy-
le gençlere unutulmaz bir müzik ziyafeti ya-
şatan Sezen Aksu sahnedeydi. Binlerce genç 
Sezen Aksu’nun şarkılarını hep bir ağızdan 
söyledi. Geceyi noktalayansa etkileyici sah-
ne performansı ve tükenmeyen enerjisiyle 
Kenan Doğulu’ydu. 
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Koç yayınlarından…

Akademik bilimsel yayınlarıyla toplumun 
gelişmesine katkıda bulunmayı, tüm akade-
mik disiplinlerde özgün kitapları yayınlamayı 
hedefleyen Koç Üniversitesi Yayınları yeni 
kitaplarını okuyucularla buluşturdu. Ahmet 
Ağaoğlu ve Hukuk-i Esasiye Ders Notları, Kur-
gu Hedef Tahtasında Edebiyatın Savunucusu 
ve Aşk Cumhuriyeti: Türk Popüler Müziğinde 
Kültürel Mahrem adlı kitaplar raflardaki yerini 
aldı.

Ahmet Ağaoğlu ve Hukuk-i Esasiye 
Ders Notları  (1926-1927): Kitapta, 
Cumhuriyet döneminin ilk anayasası olan 
1924 Anayasası’nın yapımında bizzat yer alan, 
1925’te açılan Ankara Hukuk Mektebi’nde 
Hukuk-ı Esasiye (Anayasa Hukuku) dersleri 
veren Ahmet Ağaoğlu’nun (1869-1939) ders 
notları tarihsel ve entelektüel bağlamıyla ele 
alınıyor. 

Kurgu Hedef Tahtasında Edebiyatın 
Savunucusu: Gregory Jusdanis bu kita-
bında güzel bir soru soruyor: Edebiyat 
neden önemlidir? Aslında bu, edebiyatın 
ya da genel anlamda sanatın kendini ilk 
savunmak zorunda kalışı değil. Sanatlar 
Platon ve Aristoteles’ten Kant’a, Schiller’e 
ve günümüzün coşkulu dijitalcilerine, pek 
çok defa saldırıya uğradı. Jusdanis bize bu 
tartışmaların geçmişten günümüze çeşitli 
tezahürlerini, zihin açıcı bağlantılar kurarak 
anlatıyor. 

Aşk Cumhuriyeti: Türk Popüler Müzi-
ğinde Kültürel Mahrem: Prof. Dr. Martin 
Stokes’un kaleme aldığı bu kitap Zeki 
Müren, Orhan Gencebay, Sezen Aksu ve 
popüler müzik üzerinden Türkiye’nin 
1950’lerden itibaren geçirdiği dönüşümü 
mercek altına alıyor.

Balkanlar, Ortadoğu ve özellikle Türkiye’deki 
popüler müzik ve kültür üzerine yaptığı çalış-
malarla tanınan Stokes, Türkiye’nin popüler 
müzik kültürüne eğilirken kültür bilimle-
rinde görece yeni bir bakış açısını yansıtan, 
duygusallık ve kişiselliğin nasıl toplumsal-
laştırıldığına, iktidar ilişkileri ağına nasıl 
sokulduğuna odaklanan “kültürel mahrem” 
perspektifini ele alıyor. Türkiye’nin yakın 
tarihinde artık birer ikona dönüşmüş üç 
sanatçının müziklerinin Türkiye’de “aşk” 
kavramının gelişimine katkılarını inceliyor.

İlk gösteri büyüledi
Türkiye’nin ilk show grubu olan “Ladies & Gentlemen Koç Üniver-
sitesi Müzikal Show Korosu”, 9 Mayıs’ta ilk performansını sergiledi. 
350 kişinin izlediği gösteri büyük beğeni kazandı ve sanatseverler-
den gelen yoğun istek geri çevrilmedi; topluluk 14 Mayıs’ta tekrar 
sahnedeydi. Çelik Kasapoğlu şefliğinde 25 üyeden oluşan çok sesli 
koro, Mamma Mia ve Sefiller gibi dünyaca ünlü Broadway ve West 
End müzikallerinden derlenen geniş repertuarıyla muhteşem bir 
performans daha sergiledi. Sanatseverler Koç Üniversitesi Sevgi 
Gönül Kültür Merkezi’ndeki gösterileri ücretsiz olarak izledi.

Perde 11. kez açıldı
Koç Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafından bu yıl 11. kez düzen-
lenen Sevgi Gönül Tiyatro Günleri, 17-28 Nisan tarihleri arasında 
yapıldı. Sekiz ayrı oyunun sahnelendiği buluşmada, söyleşi ve 
atölye çalışmaları da gerçekleştirildi. Rumelifeneri Kampüsü’nde 
Koç Oyuncularının “Çöp Çatan” adlı oyunuyla perdelerini açan 
festivalde farklı üniversitelerin tiyatro toplulukları da sahnedeydi. 
Festival kapsamındaki sosyal sorumluluk projesi 24 Nisan’da Sadri 
Alışık Tiyatrosu’nun ‘Kırt Kırtla Cırt Cırt’ adlı çocuk oyunuydu. Ayrıca 
bu yıl festival tarihinde ilk kez, ABD’li altı üniversite öğrencisinin 
kurduğu The Tempest Ladies grubu 20 Nisan’da Shakespeare’in 
‘The Tempest’ adlı oyununu sahneledi.

Koç Üniversitesi Yayınları üç farklı alanda, üç yeni ve özgün eseri 
daha okuyucularla buluşturdu.
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Lisansüstünde bir ilk
Koç Üniversitesi yaratıcı üretimler için 
planlanan Türkiye’nin ilk doktora ve yüksek 
lisans programını hayata geçiriyor. 

Yaratıcı endüstrilerin giderek artan araştırmacı ve profesyonel ihti-
yacından hareketle oluşturulan disiplinlerarası “Tasarım, Teknoloji 
ve Toplum” programı Ekim 2012’de başlıyor. Tanıtım toplantısı 
29 Nisan’da Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde yapılan 
yeni program tasarım, film yapımcılığı, müzik, animasyon, bilgi-
sayar oyunu yazılımı, dijital reklamcılık gibi yaratıcı endüstrilerde 
rekabetin giderek artacağı öngörüsüyle oluşturuldu. “Tasarım, 
Teknoloji ve Toplum” olarak adlandırılan programda etkileşimli 
tasarım, deneyimleme tasarımı ve hizmet tasarımı konularında 
teorik, eleştirel ve uygulamaya dönük yenilikçi fikirlerin hayata ge-
çirilmesi hedefleniyor. Çok sayıda kurum desteğinin yanı sıra ulusal 
ve uluslararası araştırma fonlarının da kullanılacağı programda Koç 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından üstün yetenekli 
öğrencilere ücretsiz eğitim, yurt ve burs olanakları sağlanacak. 
Program hakkında ayrıntılar ve araştırma olanakları hakkında daha 
fazla bilgi için: http://ttt.ku.edu.tr  

Çocuklar akademide
Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek “Koç University English Language 
Center for Kids”  İngilizce programı 25 Haziran’da Rumelifeneri 
Kampüsü’nde başlıyor. Programda 6-12 yaş aralığındaki çocuklar 
için farklı atölyeler, takım çalışmaları ve sosyal etkinlikler düzen-
lenecek. Bu etkinliklerde onlara kaynak kullanabilme, problem 
çözme, bilgi okuryazarlığı kabiliyeti kazandırılırken, aktif İngilizce 
konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi de hedefleniyor. Kamp 
süresince öğrencilere rehberler, psikolojik danışmanlar veya pedegoji 
eğitimi almış grup liderleri eşlik edecek. Program 17 Ağustos’a kadar 
dört dönem devam edecek. 
Ayrıntılı bilgi için: www.kocelckids.ku.edu.tr

Tıpta büyük başarı
Koç Üniversitesi’nden Doç. Dr. İsmail 
Lazoğlu ve Kalp Cerrahı Prof. Dr. Suha 
Küçükaksu Türkiye’nin ilk minyatür yapay 
kalp pompası prototipini geliştirdi.

Koç Üniversitesi Üretim ve Otomasyon Araştırma Mer-
kezi direktörü Doç. Dr. İsmail Lazoğlu ve araştırma ekibi, 
Florence Nightingale Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi 
Bölümü’nden Prof. Dr. Suha Küçükaksu’nun işbirliğiyle 
Türkiye’nin vücut içine yerleştirilebilen ilk minyatür 
yapay kalp pompası sisteminin prototipini geliştirdi. 
Karın boşluğuna yerleştirilecek şekilde tasarlanan 5 cm 
çapındaki minyatür patentlendi.

Türkiye’de sağlık alanında ilk kez gerçekleştirilen proje 
Türkiye Makina İhracatçılar Birliği, TÜBİTAK, KOSGEB, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ekonomi Bakanlığı tara-
fından ödüle layık görüldü. Tüm Türkiye’yi kapsayan 
“Makine İmalat Teknolojileri Ar-Ge Pazarı”nda akade-
misyen kategorisinde ikincilik ödülünü kazanan proje 
ödülü, 13 Nisan’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenle-
nen törenle verildi.

Türkiye’de her yıl binden fazla hastanın yaşadığı kalp 
yetmezliği ve donör kalp bulamama sorununa alter-
natif çözüm olarak düşünülen sistemin imalatı Koç 
Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Minyatür kalp pompası 
sisteminden laboratuvar performans testlerinde iyi 
sonuçlar elde edildi. 

KAMPÜSTEN NOTLAR
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Koç Üniversitesi, Amerikan Fizik Derneği’nin (American Physical Society)  belirlediği 2012 yılı 
‘Seçkin Hakemleri’ listesine giren ilk ve tek Türk üniversitesi oldu. Fizik Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Özgür E. Müstecaplıoğlu, Şubat 2012’de hazırlanan, ‘Seçkin Hakem Listesi’ne seçildi.

2008’den bu yana her yıl 150 bilim insanının seçilmesiyle gelişen listede,  çoğunluğu Amerika, 
Almanya, İngiltere, Kanada, İspanya ve Fransa olmak üzere 45 farklı ülkeden seçkin hakemler 
yer alıyor. Bu yıl listeye yaklaşık 60 bin aktif hakem arasından 149’u dahil edildi. Bilimsel makale 
değerlendirmelerinde yüksek kalitede bilimsel eleştiri, yol göstericilik gibi kriterlere dayanılarak 
verilen ve yaşam boyu taşınan bu onursal ödülü 20 yılı aşan hakemlik deneyimi bulunan 
kişiler alıyor.

Öncü çalışmalara kraliyet nişanı
Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gün 
R. Şemin, üstün nitelikli çalışmalarından dolayı Hollanda Krallığı 
tarafından Hollanda Kraliyet Nişanı’na (Officier Orde van Oranje-
Nassau) layık görüldü. Ana araştırma alanı şekillendirilmiş sosyal 
kognisyon, iletişim, dil ve nörobilim olan Şemin, bedensel şart-
ların bilgiyi nasıl etkilediğine ve duygusal süreçlerle aksiyon-algı 
bağı üzerine projelerine de devam ediyor. Üniversite çalışma-
larının yanı sıra birçok eseri yayınlanan Prof. Dr. Gün R. Şemin, 
geliştirdiği dilbilim modeli sonucunda dil ve sosyal kognisyon 
alanındaki öncü çalışmalarıyla tanınıyor.

Titreyen Direksiyon birinci oldu
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Otomotiv Sektörün-
de Ar-Ge Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması’nı gerçekleştirdi. Koç 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağatay Başdoğan ile öğren-
cileri Enes Selman Ege ve Furkan Çetin’in tasarladıkları ‘Titreyen 
Direksiyon’ projesi ergonomi dalında birincilik ödülü aldı. OİB 
tarafından ilk kez gerçekleştirilen, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) desteğiyle yapılan yarışmada ödül alan 
proje daha önce Popüler New Scientist dergisine haber olmuştu. 

Tarihin tanıkları: 
Arkeolojiden son haberler
Rumelifeneri Kampüsü 22-23 Mart tarihlerinde Arkeoloji ve 
Sanat Tarihi bölümünün düzenlediği “Hatay Amik Ovası’ndaki En 
Son Arkeolojik Araştırmalar” başlıklı seminere ev sahipliği yaptı. 
Koç Üniversitesi akademisyenleri Çiğdem Maner ve Murat Akar 
tarafından organize edilen seminerde çağlar boyu kültürler arası 
geçiş noktası olan Amik Ovası’ndaki son buluntular ve arkeoloji 
alanında disiplinlerarası çalışmanın önemi ele alındı. Etkinlikte 
üniversitedeki arkeoloji laboratuvarı ve araştırma ofislerinin 
çalışmaları hakkında da bilgi verildi. Koç Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Umran İnan, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Sami Gülgöz ve 1995’ten bu yana Amik Ovası Arkeolojik Yüzey 
Araştırmaları ve Tell Atchana/Antik Alalakh kazılarının başkanlı-
ğını yürüten Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Aslıhan 
Yener’in açılış konuşmalarıyla başlayan seminer yerli ve yabancı 
üniversite temsilcilerinin sunumlarıyla devam etti. 

Türkiye’den tek isim
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KAMPÜSTEN NOTLAR

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi (OIP) 
öncülüğünde ve gönüllü öğrencilerin inisiya-
tifiyle oluşturulan “KUGlobalAid” kuruluşunun 
ardından çalışmalarına hızla başladı. Özellikle 
yardımların kolaylıkla ulaşamadığı bölgelere, 
dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan ihtiyaç 
sahiplerine yardım götürmeyi hedefleyen KuG-
lobalAid, 2012 projesi kapsamında 5-12 Nisan 
tarihleri arasında ilk uluslararası yardım gezisini 
düzenlendi. 

Bosna Hersek’in Srebrenica köylerini ziyaret 
eden grup yardıma muhtaç ailelere maddi 
desteğin yanı sıra, manevi destek vermek adına 
rehabilitasyon merkezlerini ve huzur evlerini 
ziyaret etti. Daha sonra, Doboj’daki Internati-
onal Forum of Solidarity’e ait rehabilitasyon 
merkezinde öğrencilerle çalışan grup üyeleri 
savaştan dolayı fiziksel ve ruhsal sağlığı bozul-
muş kişilere dokundular.

Anlamlı bir sergi
KUGlobalAid’in Bosna Hersek’te gördüklerini, 
yaşadıklarını anlattığı sergisi “Left Behind 
in Bosnia”/“Bosna’dan Geriye Kalanlar”, 26 
Haziran’da Pera Müzesi’nde yer alan Pera 
Cafe’de sergilenecek.

Projeye katılan 20 öğrenci, Bosna Hersek’te ak-
tif olarak yardım hizmetinde bulunan Interna-

tional Forum of Solidarity Emmaus ile beraber 
yürüttüğü çalışmada beş farklı şehir gezdi ve 
bu şehirlerde ihtiyaç sahiplerine maddi ve ma-
nevi destekte bulundu. Proje süresince ekipte 
bulunan fotoğrafla ilgili yedi üye gözlemlerini, 
düşüncelerini ve Bosna Hersek hakkında an-
latmak istediklerini fotoğraf karelerine yansıttı. 
Projenin devamlılığı için fotoğraf karelerini sergiye 
taşıyan KUGlobalAid, Bosna Hersek’te yapılacak 
yeni çalışmalar için sergiye bağışları bekliyor. 

KUGlobalAid’ten anlamlı çalışmalar

Kamp 2012’den fırsatlar
Bu yıl sekizincisi düzenlenen ‘Koç Üniversitesi Pa-
zarlama Kulübü KAMP 2012’, 6-9 Nisan tarihleri ara-
sında pazarlamada fark yaratan yöneticileri ve üni-
versite öğrencilerini bir araya getirdi. Sevgi Gönül 
Kültür Merkezi’ndeki organizasyon GNCTRKCLL’in 
katkılarıyla gerçekleştirildi. Konferanslar, paneller 
ve staj imkânlarıyla dolu KAMP 2012’ye Türkiye’nin 
dört bir yanından öğrenci katıldı. Unilever Türki-
ye Pazarlama Direktörü Çiğdem Yıldız, Coca-Cola 
Pazarlama Müdürü Eser Sevinç Manav ve Coca Cola İnteraktif Pazarlama 
Müdürü Yüce Zerey, Google Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Pazarlama Müdü-
rü Mustafa İçil ve Bilgi Üniversitesi Akademisyeni Pazarlama Gurusu Levent 
Erden’in de aralarında bulunduğu 20’den fazla konuşmacı deneyimlerini üni-
versite öğrencileriyle paylaştı. KAMP 2012 sadece konferanslar ve panellerle 
sınırlı kalmadı. Öğrenciler dört gün boyunca öğrendiklerini, Koç Üniversite-
si Öğretim Üyesi ve Pazarlama Gurusu Semih Yalman ve Campaign Türkiye 
Dergisi’nin işbirliğiyle hazırlanan vaka çalışmasıyla test etme şansı buldu. 
Vaka çalışmasında başarılı olan öğrenciler ise Campaign Türkiye Dergisi’nde 
staj yapma şansı kazandı.

Akademik hayatın provası 

Koç Üniversitesi, bu yıl da akademik hayata adım atacak 11 
ve 12. sınıf lise öğrencilerini, 24 saat boyunca Rumelifeneri 
Kampüsü’nde ağırlayacak. Bir günlüğüne üniversiteli olmanın 
heyecanını yaşayacak öğrenciler ilgi alanlarına göre istedikleri ders-
lere girerken kampüsün spor, sinema ve yurt gibi sosyal olanakla-
rından da ücretsiz olarak faydalanabilecek. Bu yıl beşincisi düzenle-
necek “Koç Üniversitesi’nde 24 saat” etkinliği, 10-11 Temmuz, 12-13 
Temmuz, 17-18 Temmuz, 19-20 Temmuz, 24-25 Temmuz, 26-27 
Temmuz, 31 Temmuz-01 Ağustos, 02-03 Ağustos tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. Programa katılmak isteyenlerin Koç Üniversitesi 
web sayfasındaki http://dos.ku.edu.tr/tr/kocta-bir-gun katılım 
formunu doldurmaları gerekiyor. 

Basketbolda önemli başarı
Koç Üniversitesi Basketbol kız ve erkek takımlarının da katıldığı, 1.Lig Üniversitelerarası 
Türkiye Basketbol Turnuvası 26 Mart-11 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Koç Üniversi-
tesi Semahat Arsel Spor Salonu’ndaki turnuvaya 14 üniversite katıldı. Koç Üniversitesi 
Basketbol Erkek Takımı 1. Lig Üniversitelerarası grup birinciliğinde 10 takım arasından 
ikinci, kız takımı ise dokuz takım arasından üçüncü oldu. Erkek takımı elde ettiği dere-
ceyle mayıs ayında düzenlenen Süper Lig terfi maçlarına gitmeye hak kazandı.
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Koç Üniversitesi Küreselleşme ve Demokratik Yönetim Merkezi (GLODEM) tarafından 
düzenlenen “Türk-Amerikan İlişkileri: Çalkantılı Bir Bölgede Zorluklar ve Fırsatlar” 
konulu konferans 29 Mart’ta Rumelifeneri kampüsünde yapıldı. Türkiye ve ABD ilişki-
lerindeki son gelişmelerin masaya yatırıldığı konferansa farklı dil, din ve kültürlerden 
siyasetçiler, bilim insanları, işadamları, diplomatlar katıldı. Konferansın açılış konuş-
malarını Rektör Prof. Dr. Umran İnan, Türkiye ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone, 
Stratejik İletişim Merkezi (STRATIM) Direktörü ve Eski AKP Milletvekili Suat Kınıklıoğlu 
gerçekleştirdi. Konferansın “Türkiye -ABD ve Batı İttifakının Değişen Dinamikleri” 
başlıklı ikinci bölümünün ilk paneli Koç Üniversitesi GLODEM Direktörü Prof. Dr. Ziya 
Öniş, “Arap Baharı kapsamında Türkiye-ABD-Ortadoğu üçgeni” başlıklı ikinci paneliy-
se Koç Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şuhnaz Yılmaz moderatörlüğünde yapıldı. 

Türkiye ABD ilişkileri mercek altında Girişimciler 
Koç Üniversitesi’nde
buluştu
Girişimcilikle ilgili farklı bakış açıları, başarı 
öyküleri ve endüstri liderlerinin deneyimlerini 
üniversite gençliğiyle buluşturmayı amaçlayan 
Koç Üniversitesi Girişimcilik Kulübü, Girişimcilik 
Platformu’nu 300’ü aşkın davetlinin katılımıyla 
gerçekleştirdi. Etkinliğin açılışını Rektör Prof. 
Dr. Umran İnan yaptı. Girişimci gençlerin serbest 
düşünce ortamı içinde yetişeceğine dikkat çeken 
İnan üniversite olarak öğrenci ve akademisyenlere 
bu ortamı sunduklarının altını çizdi. Törende video 
konferans yöntemiyle katılımcılara seslenen Eko-
nomi Bakanı Zafer Çağlayan girişimcilik ve girişim 
kültürünün üniversiteler tarafından ele alınmasının 
önemine değindi.

Endüstrinin ve akademik dünyanın önde gelen 
isimlerini buluşturan etkinlikte İpekyol Yönetim 
Kurulu Başkanı Yalçın Ayayadın, Esas Holding 
CEO’su Çağatay Özdoğru ve Saran Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Markafoni 
kurucusu Sina Afra, Peak Games-Lidyana.com 
kurucusu Hakan Baş, Moda Tekstil kurucusu Arzu 
Kaprol, Inventram Genel Müdürü Cem Soysal, 
KOSGEB Boğaziçi Genel Müdürü Serhat Öztürk 
ve PepsiCo Türkiye İçecek Finans Müdürü Deniz 
Alkan deneyimlerini yarının genç girişimcileri 
olan üniversitelilerle paylaştı.

Bir fikriniz varsa…
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi yaratıcı fikirleri olan, ancak bunları yatırıma dö-
nüştürecek finansal gücü bulunmayan küçük ve orta ölçekli girişimciler için “Türkiye’de Risk 
Sermayesi ve Girişim Sermayesi Uygulamaları Konferansı” düzenledi. Konferans 3 - 4 Mayıs 
tarihleri arasında Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED) yapıldı. 
Konferansta risk sermayesinin hukuki altyapısı, Amerikan ve İngiliz uygulamalarının 
yanı sıra Türkiye’de risk ve girişim sermayesiyle ilgili yapılması gerekenler ve yatırım 
olanaklarına ilişkin tartışmalar yer aldı. 

Yaratıcı fikirlerin Ar-Ge aşamasından, pazarlama ve satış evresine kadar geçen dönem 
içinde duyduğu sermaye ihtiyacının karşılanması ve yönetilmesi konuları iş dünyası 
ve alanında uzman akademisyenler tarafından masaya yatırıldı. Koç Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bertil Emrah Oder’in 
açılış konuşmalarını yaptıkları konferansta Invetram Genel Müdürü Cem Soysal, The 
GlenRock Group LLC Genel Müdürü Lawrence G. Graev, Grupfoni kurucu ortağı Burak 
Hatipoğlu, Pronet Genel Müdürü Metin Kastro, Markofoni kurucu ortağı Ahmet Sarı, 
3TS Capital Equity Direktörü Daniel Lynch de konuşmacılar arasında yer aldı.
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Koç Üniversitesi Migros Perakende Eğitim 
Merkezi (KÜMPEM) tarafından düzenle-
nen Perakendecilik Konferansı 18 Mayıs’ta 
Conrad Otel’de sektör üst düzey yöneticileri 
ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Akademi ve iş dünyasının bir araya geldiği 
konferansta perakendede operasyon ve 
pazarlama alanındaki yenilik ve gelişmeler 
hakkında konuşmalar yapıldı.

Boston Consulting Group Atina Ofisi ortağı 
ve Yönetici Direktörü Camille Egloff Mitler, 
Kaliforniya Üniversitesi Anderson School 
Operasyon Yönetimi Profesörü Felipe Caro, 

Yeni iş kanunu neler değiştirdi?
Koç Üniversitesi’nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Sarıyer Belediyesi çalışanlarına 
yönelik düzenlediği İnsan Kaynakları Sertifika Programı, 27–28 Nisan ve 4 Mayıs tarihlerinde ger-
çekleştirildi. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Tankut Centel tarafından 
verilen programda Sarıyer Belediyesi ve çalışanlarına yeni iş kanunu anlatıldı. Koç Üniversitesi 
İşletme Enstitüsü tarafından düzenlenen program kapsamında işe giriş, iş sözleşmesi türleri, işin 
düzenlenmesi, yıllık izinler/ iş sağlığı ve güvenliği, cezai şart / rekabet koşulları / iş sözleşmesinin 
sona ermesi ve iş sözleşmesinin feshi gibi konular da işlendi. 

Aileler sınava hazır
Koç Üniversitesi ve Türk Psikologlar Der-
neği, ortaklaşa düzenlendiği seminer di-
zilerinde çocukları sınava girecek ailele-
re buluştu. “Ailelerin Sınavı” Çocuğunuz 
Sınava Giriyor, Ya Siz? başlıklı seminer 
Türk Psikologlar Derneği Üyesi Uzman 
Klinik Psikolog Aygün Tuçe Ataş’ın katkı-
larıyla 10 Mart’ta düzenlendi. Diğer bir 
etkinlik ise 14 Nisan’da Uzman Psikolog 
Serap Altekin’in katılımıyla yapılan 
“Sınav Döneminde Zor Durumlarla Başa 
Çıkmak” başlıklı seminerdi. Anadolu 
Medeniyetleri Araştırma Merkezi’ndeki 
ücretsiz etkinlikler, 12 Mayıs’ta,  “Çocu-
ğunuz Sınava Giriyor Ailenizde Neler 
Oluyor?” ve 9 Haziran’da “Sınava Beş 
Var! - Ve Sınav Sonrası”  seminerleriyle 
devam etti.

KAMPÜSTEN NOTLAR

Sektörün kalbi KÜ’de atıyor

Duke Üniversitesi Profesörü Gürhan Kök, Mig-
ros Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Tort, Ko-
ton Mağazacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Yılmaz Yılmaz ve Teknosa Ticaret A.Ş. CEO’su 
Mehmet Nane sunumlarıyla perakende 
alanındaki öncü firmaların başarı stratejilerine 
ışık tuttu. Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi 
Yönetici Direktörü Dr. Esel Çekin konferansta, 
aralarında Penti’nin sahibi Sami Kariyo, Ziylan 
Mağazacılık Genel Müdürü Jaklin Güner’in de 
bulunduğu 150 kişilik üst düzey temsilciyi ve 
farklı üniversitelerden 50 akademisyeni  bir 
gün boyunca misafir etmekten büyük mem-
nuniyet duyduklarını belirtti.

Liderlik yolu 
akademiden geçiyor
Koç Üniversitesi, kariyerlerinde atılım ger-
çekleştirmek isteyenlerle İşletme Enstitü-
sü Yüksek Lisans Programlarının Tanıtım 
ve Bilgilendirme Toplantıları’nda buluş-
tu. 5 Mayıs’ta Koç Üniversitesi Anadolu 
Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde 
düzenlenen organizasyonda katılımcıla-
ra Koç MIM&CEMS MIM, MBA, Executive 
MBA, MSc in Finance yüksek lisans 
programları hakkında bilgi verildi.

Toplantıda uluslararası alanda tanınmış 
Koç Üniversitesi akademisyenleri, beş yıl 
iş tecrübesi bulunan yöneticilere yönelik 
olan EMBA programının ayrıntılarını 
adaylarla paylaştı. Adaylar ayrıca ulusla-
rarası işletme alanında kariyer yapmak 
için gerekli bilgi ve becerileri kazandır-
maya yönelik Koç MIM ile uluslararası 
dil ve kültür içerikli profesyonel tecrübe 
sağlayan lisansüstü program CEMS MIM 
hakkında bilgi aldı. Finansal ekonomi 
alanında temel sağlayan ve profesyo-
neller tarafından aranan mali analiz ve 
araştırma becerilerini geliştiren MSc in 
Finance yüksek lisans programlarıyla 
ilgili sorularına da yanıt buldu.
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Tıp bayramı kutlandı

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, 14 Mart’ta 
düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni ile Tıp 
Bayramı’nı kutladı. Rektör Prof. Dr. Umran İnan 
ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Ruacan’ın 
konuşmasıyla başlayan törenin konuğu Prof. Dr. 
Münci Kalayoğlu izleyicilere Karaciğer Trans-
plantasyonunun Dünü, Bugünü ve Yarını başlıklı 
sunumuyla hitap etti. Konuşmaların ardından 
beyaz önlüklerini giyen öğrenciler mesleklerine 
ilk adımı atmanın heyecanını yaşadı. Törende 
Koç Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Evren Kutlay 
piyanosuyla, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çok Sesli 
Müzik adlı bir performans sergiledi.

Koç Üniversitesi kız ve erkek tenis takımları 
Antalya Belek’te düzenlenen Üniversite-
lerarası Türkiye Tenis Şampiyonası’ndan 
başarılarla döndü. 29 Mart-1 Nisan tarihleri 
arasında düzenlenen şampiyona Süper 
Lig, 1. Lig ve 2. Lig olmak üzere üç katego-
riden oluştu. Toplam 160 kız ve erkek takı-
mı müsabakalara katıldı. Koç Üniversitesi 

Teniste çifte başarı

Koç Üniversitesi, İşletme Eğitimi Global 
Birliği (Global Alliance in Management 
Education) 2012 CEMS Programları Değer-
lendirme Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. 
26 ülkeden gelen CEMS MIM-Uluslararası 
Yönetim Yüksek Lisans Programı akade-
mik direktörleri ve yöneticilerinin katıldığı 
toplantı Rumelifeneri Kampüsü’nde, 9-11 
Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
Koç Üniversitesi’ni İşletme Enstitüsü 

Direktörleri Esel Çekin ve Zeynep Gürhan 
Canlı temsil etti. London School of Eco-
nomics, Copenhagen Business School 
gibi dünyaca ünlü işletme yüksek lisans 
programlarının yöneticilerinin de katıl-
dığı toplantıda, CEMS MIM programının 
uygulandığı ülkelerde elde ettiği başarılı 
sonuçlar ve geleceğe yönelik stratejilerin-
den bahsedildi.

Kız Tenis Takımı Süper Lig’de Türkiye ikin-
cisi, Erkek Takımı ise 1. Lig’de grup birincisi 
oldu. Şampiyona sonuçlarına göre kız tenis 
takımı Eylül 2012’de İspanya’da yapılacak 
Avrupa Üniversiteler Tenis Şampiyonası’na 
gidecek adaylar arasına girmeye hak ka-
zandı. Erkek takımı ise elde ettiği dereceyle 
Süper Lig’e terfi maçı oynadı.

CEMS stratejileri masaya yatırıldı

Bazıları hayal eder
Koç Üniversitesi Sağlık Merkezi Sorumlu 
Hekimi Dr. Şahin Ünal’ın, 15 Nisan Dünya Sanat 
Günü sebebiyle Sarıyer Kültür Merkezi’nde dü-
zenlediği ‘Hayallerin Varsa’ başlıklı resim sergisi 
14-21 Nisan tarihleri arasında ziyaretçileriyle 
buluştu.  Açılışına UNESCO / I.A.A.P. Türkiye 
Ulusal Komitesi Başkanı Bedri Baykam’ın da 
eşlik ettiği kişisel sergi Dr. Şahin Ünal’ın hayal-
lerini renklerle gerçeğe dönüştürüldüğü, yağlı 
boya resim çalışmalarından oluşuyor.
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Koç Üniversitesi haziran ve temmuz aylarında 
beş hafta boyunca Pennsylvania, Paris, Chicago 
ve Santa Clara Üniversitesi’nden dünyaca ünlü 
akademisyenlerin yürütücülüğünde Türkiye’nin 
kültür ve tarih mirasının tanıtılmasına, Türkiye 
ve Ortadoğu’da faaliyet gösteren iş dünyasının 
yakından gözlemlenmesine olanak sağlayan 
dört farklı programla yazı karşılıyor.
 
Asırlar Boyu İstanbul: Dünyaca ünlü 
Osmanlı ve Bizans araştırmacıları tarafından 
düzenlenen bu akademik yaz programı, 
İstanbul’u farklı bir bakış açısıyla tanıtıyor. 
Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araş-
tırma Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 
 http://oip.ku.edu.tr/istanbul/home

Bizans ve Bizans Sonrası Kapadokya: 
Program Prof. Robert Ousterhout (Uni-
versity of Pennsylvania), Dr. Tolga Uyar 
(University of Paris) ve Koç Üniversitesi 
Öğretim Üyeleri tarafından yürütülecek. 
Kapadokya’da Bizans dönemini dersler, 
seminerler, tartışmalar ve çevre gezileriyle 
kurgulayan akademik odaklı bu çalış-
ma Bizans İmparatorluğu’nun başkenti 
İstanbul’da başlayacak ve daha yoğun 
olarak Kapadokya’da devam edecek. 
http://oip.ku.edu.tr/cappadocia/home

Osmanlı Kitabesine Giriş: Koç Üniversitesi 
ve University of Chicago tarafından ortak 
yürütülen program, 14. yüzyıldan başlayarak 
19 ve 20. yüzyıl Osmanlı kitabelerine kadar 
geniş bir kronolojik araştırma niteliği taşıyor. 
Osmanlı kitabelerini dersler, seminerler ve 
sunumlarla, İstanbul ve çevresinde düzen-
lenecek gezilerle incelemeyi amaçlayan 
programda Bursa ziyareti yapılması da 
planlanıyor. Program Koç Üniversitesi Ana-
dolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde 
yürütülecek.
http://oip.ku.edu.tr/ottoman-epigraphy/home

Orta Doğu ve Türkiye’de İş Yapmak: 
İstanbul’da gerçekleşecek olan program Koç 
Üniversitesi ve Santa Clara Üniversitesi’nin 
ortaklığıyla bu yıl ikinci kez düzenlenecek.  
Orta Doğu ve Türkiye’de iş dünyasının özel-
likle hukuki unsurları üzerinde yoğunlaş-
mayı amaçlayan program Koç Üniversitesi 
Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleşecek. 
http://oip.ku.edu.tr/santaclara

AREMSIS ile araştırma derinleşiyor: Sosyal 
bilimlerde ileri düzey araştırma metotlarına 
ve istatistiki analiz konularına odaklanan yaz 
programı 2 Temmuz’da başlıyor. Program psi-
koloji, sosyoloji, siyasal bilimler, uluslararası 

ilişkiler ve ekonomi gibi alanlarda araştırma 
kurgusu, veri toplama, nicel ve nitel veri 
analizi konularında öğrencilerin bakış açısını 
dengelemeyi hedefliyor. Her biri 30 saatlik 
kurslardan oluşan yaz programının aynı anda 
iki seans olmak üzere beş haftalık olarak 
yapılması planlanıyor. Katılımcılar programda 
içerik analizi ve anket çalışmalarıyla veri top-
lama ve daha sonra da bu verilerin analizinde 
gerekli teknikler üzerine yoğunlaşabilecekler. 
15 kişiyle sınırlı derslerden diledikleri kadarını 
alabilecek olan katılımcılar iki derse birden 
kayıt olduklarında Koç Üniversitesi’nden 
belgeli olarak ders kredisi alacak. Tek derse 
kayıt olmak isteyenler ise yalnızca  “katılım 
sertifikası” alacak. Öğretim dilinin İngilizce 
olacağı yaz programında, bazı derslerde en 
az beş kişiden oluşan katılımcı gruplarının 
öğretim dili olarak Türkçe’yi seçmesi halinde 
gerekli düzenleme yapılabilecek. Son başvu-
ru tarihi 25 Haziran. 
http://oip.ku.edu.tr/aremsis/home

Koç’ta yaz nasıl geçecek?
Koç Üniversitesi uluslararası saygın üniversitelerle yaptığı işbirlikleriyle farklı alanlarda lisansüstü 
düzeyde yepyeni yaz programlarına ev sahipliği yapıyor.

KOÇ’TA YAZ
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