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Fener Dergisi, 2014 yılı sayısına yeni Yayın Kurulu ile merhaba 
diyor. Daha önceki sayılarımızda olduğu gibi 2014’te de okuyu-
cuları Koç Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar ve üniversitemizin 
araştırma olanakları hakkında bilgilendirmeyi hedefledik.   

Dergimizin bu sayısında sizlere çevre ve sürdürülebilir yaşam ko-
nusunda Koç Üniversitesi’nde yapılan araştırmalarla ilgili bir Özel 
Dosya hazırladık. Günümüzde karşılaştığımız çevre sorunlarının 
ortaya çıkmasında insan faaliyetlerinin belirleyici bir rol oynadığını 
bilim ortaya koymaktadır. Örneğin, iklim bilimcilerin %97 gibi ezici bir 
çoğunluğu geçen yüzyılda gözlemlenen küresel ısınmanın çok büyük 
ihtimalle insani aktivite kaynaklı olduğu konusunda artık hemfikirler.*

İnsan algısını ve anlayışını zorlayan küresel ısınma gibi global 
ekosistem değişikliklerinin yanı sıra, yerelde şehirleşme ve göç 
gibi sosyal dinamiklerin beraberinde getirdiği toplumsal değişimler 
de doğa ve insan ilişkisinin sorgulanmasına sebep olmaktadır. 
Bu sayımızda temelinde doğaya insan merkezli yaklaşımın yattığı 
çevre sorunlarını farklı disiplinlerin nasıl ele aldığını ve ne tür çözüm 
önerileri getirdiğini bulacaksınız

Tıp Fakültesi’nden Hakan Orer, halk sağlığı ve çevre bilimlerinin bir 
araya gelmesiyle yeni bir transdisipliner “gezegen tıbbı (planetary 
medicine)” biliminin doğuşunu ele alırken, bunun insanın doğayla 
kurduğu sorunlu ilişkinin bir sonucu olduğunu savunuyor. İngiliz Dili 
ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden Meliz Ergin, insan-doğa  
ilişkisinin edebiyatta ele alınışının zaman içinde nasıl değiştiğini 
tartışırken, Sosyal Ekoloji ve Ekopoetika geleneklerinin ekolojik ve 
sosyal problemleri anlamlandırmadaki rollerini sorguluyor. Doğaya 
insan merkezli bakışın diğer bir yansımasını yasa yapımı süreçle-
rinde görmek mümkün. Hukuk Fakültesi’nden Sanem Özdural, 
Amerika’da yasaların nasıl kaya gazı çıkarmada kullanılan hidrolik 
kırılma teknolojisinin lehine esnetildiğini anlattığı yazısında (Ameri-
kan Güvenilir İçme Suyu Yasası’nda olduğu gibi), bu teknolojinin 
insana ve çevreye verdiği bilinen zararlarıyla yakında Türkiye’nin de 
baş etmek zorunda kalabileceğini haber veriyor.

Bilimciler insan aktivitelerinin çevreye verdiği zararı en aza indi-
rebilmek için yeni teknolojiler arayışındalar. Üniversitemizde bu 
alana katkı sağlamayı amaçlayan iki öğretim üyemizin yazılarını da 
bu sayımızda bulacaksınız. Yönetim Bilişim Sistemleri ve Üretim 
Yönetimi Bölümü’nden Deniz Aksen yazısında, atık bitkisel yağların 

geri dönüşümü için toplanması sürecinin, periyodik rotalama 
çizelgelerinin matematiksel modellemesiyle nasıl daha verimli 
olabileceğini anlatıyor. Fizik Bölümü’nden Kaan Güven ise karbon-
dioksit salınımını önemli ölçüde azaltması öngörülen yeşil fotonik 
alanındaki gelişmeleri anlattığı yazısında, tüketicilerin davranışlarını 
değiştirmek konusunda daha esnek olması gerektiğini vurguluyor. 
Buna, tüketiciler olarak watt yerine lumenin ne ifade ettiğini öğre-
nerek başlayabileceğimizi vurguluyor.

Dergimizin 2014 sayısı, çevre dosyasının dışında araştırmalara da 
yer veriyor. Profil sayfalarında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Bölümü’nden Hakan Ürey, Avrupa Araştırma Konseyi tarafından 
desteklenen Wear3D Projesi ile ilgili sorularımızı yanıtladı. Wear3D 
Projesi mobil cihazları gözlüğe taşıyarak ekranı büyütüyor ve 3-bo-
yut kazandırıyor. Profil sayfalarında yer verdiğimiz Avrupa Araştır-
ma Konseyi desteği alan diğer bir proje ise, Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği’nden Özgür Barış Akan’ın “MINERVA: Biyolojik-esinli 
Nanoağlar ve Bilişim-esinli Nörolojik Tedavi için Sinir Sisteminin 
Haberleşme Kuramsal Temellerinin İncelenmesi” isimli projesi. Bu 
bölümde son olarak bir araştırma üniversitesinin önemli misyonla-
rından olan geleceğin bilim insanlarını yetiştirme konusunda Koç 
Üniversitesi’nin geldiği noktayı, örnek genç araştırmacı profilleriyle 
yaptığımız röportajlarda okuyabilirsiniz.

Yakından Bakış bölümümüzde Ekonomi Bölümü’nden Özgür 
Yılmaz, iktisat kuramının böbrek nakli bağlamındaki kıt kaynaklar 
sorununun çözümüne yönelik önerilerini kaleme alıyor. Beklenenin 
aksine piyasa ya da fiyat mekanizması üzerinden işlemeyen bu gibi 
alanlarda iktisat kuramının yapacağı olası katkıların değeri önemli 
görülmüş olacak ki, bu alandaki çalışmalara öncülük eden iki 
ekonomist 2012’de Ekonomi alanındaki Nobel ödülüne layık gö-
rüldüler. Yine bu bölümümüzde, Hukuk Fakültesi’nden Işık Önay, 
“Türk Borçlar Hukukunda Yenileme” isimli tezi kapsamında Max 
Planck Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü’nde yaptığı 
araştırmayı dergimiz için değerlendirdi.

Son olarak, Haberler bölümümüzde Koç Üniversitesi’nde yapılan 
araştırmalarla ilgili diğer gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Fener Dergisi’nin bu sayısını okumaktan zevk alacağınızı umuyor, 
her türlü̈ soru ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bize fener@ku.edu.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz.

*W. R. L. Anderegg, “Expert Credibility in Climate Change,” Proceedings of the National Academy of Sciences Vol. 107 No. 27, 12107-12109 (21 June 2010); DOI: 10.1073/pnas.1003187107.
P. T. Doran & M. K. Zimmerman, “Examining the Scientific Consensus on Climate Change,” Eos Transactions American Geophysical Union Vol. 90 Issue 3 (2009), 22; DOI: 10.1029/2009EO030002.
N. Oreskes, “Beyond the Ivory Tower: The Scientific Consensus on Climate Change,” Science Vol. 306 no. 5702, p. 1686 (3 December 2004); DOI: 10.1126/science.1103618.
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Dünya çapında bir araştırma üniversitesi olma misyonuyla sunduğu disiplinlerarası yaklaşım ve araştırma olanaklarıyla geleceği şekillendirecek bilim 
insanlarının yetişmesine katkı sağlayan Koç Üniversitesi’nin doktora öğrencilerinden ve mezunlarından Kaan Akşit, Gülen Sarıal Abi, Ayşe Eda Sayın 
ve Yasemin Özarslan Fener’in sorularını yanıtladı.

Geleceğin Bilim İnsanları Koç Üniversitesi’nde Yetişiyor25 PROFİL

Işık Önay, “Türk Borçlar Hukukunda Yenileme” isimli tezi kapsamında Max Planck Uluslararası 
ve Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü’nde yaptığı araştırmayı Fener için değerlendirdi.

Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Perspektifinden Yenileme6 > Yrd. Doç. Dr. Işık Önay, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

8 Bilindiği üzere, kadavra ya da canlı bir donörden bir böbrek hastasına böbrek nakli yapılabiliyor. 
Ancak böbrek nakli bekleyen hasta sayısı, donör sayısının maalesef çok üstünde. Daha az bilinen ise, 
iktisat kuramının bu “kıt kaynak” sorununun çözümüne yönelik önerilerinin olduğu… Özgür Yılmaz bu 
makalede, iktisat kuramının meseleye ilişkin bakış açısını ve katkılarını özetliyor.

İktisat Kuramı Hayat Kurtarabilir mi?

> Yrd. Doç. Dr. Özgür Yılmaz, Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü

YAKINDAN BAKIŞ

Hakan Ürey, mobil cihazları gözlüğe taşıyarak ekranı büyüten ve 3-boyut kazandıran 
Wear3D Projesi’ne dair sorularımızı yanıtladı.

3 Boyutlu Gözlük Mucizesi: 
Ekranlar Küçülürken Görüş Açımız Büyüyecek!
> Prof. Dr. Hakan Ürey, Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 

PROFİL

Özgür Barış Akan, Avrupa Araştırma Konseyi tarafından desteklenen “MINERVA: Biyolojik-esinli 
Nanoağlar ve Bilişim-esinli Nörolojik Tedavi için Sinir Sisteminin Haberleşme Kuramsal Temellerinin 
İncelenmesi” isimli projesini Fener için anlattı.

MINERVA 
> Prof. Dr. Özgür Barış Akan Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 

PROFİL

YAKINDAN BAKIŞ

Koç Üniversitesi’nde 
Yaz Araştırma 
Programları

Koç Üniversitesi’nde 
Araştırma ProjeleriHaberler Ödüller30 33 36 37
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KOÇ ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ
Umran İnan, Rektör

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
M. İrşadi Aksun

YAYIN KURULU (Soyadı alfabetik olarak)
Baler Bilgin
Özgür Çakmak
Başak Çalı
Sinem Çöleri Ergen
Kaan Güven
Sooyong Kim
Ebru Tan

EDİTÖR
Leyla Demirbağ Atay
 
GÖRSEL YÖNETMEN
Levent Pakdamar

KATKIDA BULUNANLAR 
Arzu Yılmaz, Emrah Göker, Çağla Güneşler, Leyla 
Yazıcı, Neziha Mühürcü, Aykut Karadere (Fotoğraf)

YÖNETİM 
Rumeli Feneri Yolu 34450 Sarıyer / İstanbul 
Tel: +90 (212) 338 1000 Faks: +90 (212) 338 1289
www.ku.edu.tr

YAPIM 
Demirbağ Yayın ve Tasarım 
İBA Blokları 42/6 Barbaros Bulvarı, Balmumcu
Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0212 347 4780
www.demirbag.net

RENK AYRIMI VE BASKI 
Gezegen Basım
100. Yıl Mahallesi Matbaacılar Sitesi 2. Cadde 
No: 202/A Bağcılar / İstanbul 
Tel: 0212 325 7125
Gezegen Basım Sertifika No: 12002

Fotonik teknolojisindeki gelişmeler, enerjinin ışık ve elektrik arasında daha verimli çevrimini, 
lazer destekli üretim tekniklerini ve hatta optik bilişimi sağlayarak daha çevre-dostu bir yaşam 
oluşturmamıza yardımcı oluyor. Ancak, teknolojinin tek başına yeterli olamayacağı aşikâr.

Yeşil Işıldayan Fotonik 
> Doç. Dr. Kaan Güven, Koç Üniversitesi Fizik Bölümü

20
22

Kendi “Kaya Gazı Devrimi” modelini geliştirme çabasında olan Türkiye, ABD’deki 
fracking faaliyetinin insan sağlığı ve çevre üzerinde yarattığı olumsuzluklardan 
ders alacak mı? 

Kırılgan Geleceğimiz
> Sanem Özdural, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Biyodizel üretimi için atık bitkisel yağların toplanması: Seçici ve periyodik bir envanter 
rotalama problemi

Doğayı Koruyan, Maliyeti Azaltan Akaryakıt Üretimi13 > Doç. Dr. Deniz Aksen, Koç Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri ve Üretim Yönetimi Bölümü

18 Çağdaş edebiyatta ekolojik düşünce nasıl ortaya çıktı? Geçmişten bu yana doğa/kültür 
ilişkisini algılayışımızda ne gibi değişiklikler oldu? Sosyal Ekoloji’nin veya Ekopoetika 
geleneğinin edebi eserlerde birbiriyle ilişkilendirilerek ele alınan ekolojik ve sosyal 
problemleri anlamlandırmada rolü ne olabilir? Bugünlerde ekoeleştiri üzerine kitap yazan 
Meliz Ergin anlatıyor…

> Yrd. Doç. Dr. Meliz Ergin, Koç Üniversitesi İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü

ÖZEL DOSYA
Geleceğin İnşasına Doğru: Yaşamın sürdürülebilirliği için disiplinlerarası perspektifler

Yeni ve doğal çevreyi de kapsayan bir biyoetik anlayışa doğru...

Genetik Müdahale: Nereye Kadar?

> Prof. Dr. Hakan Orer, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 16
Ekoeleştiri 
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Prof. Dr. Hakan Ürey’in, Avrupa’nın en 
itibarlı araştırma fonu Avrupa Araştırma 
Konseyi (European Research Council/ 
ERC) tarafından desteklenen projesi 
“Wear3D: Arttırılmış Gerçeklik ve 3 Boyutlu 
Uygulamalar için Yeni Görüntüleme ve 
İzleme Teknolojileri”, Türkiye’nin mühen-
dislik alanındaki ilk ileri düzey araştırması! 
Koç Üniversitesi Optik Mikrosistemler 
Laboratuvarı’nda (OML) 10 kişilik bir ekiple 
yürütülen, tamamlandığında insan-bilgisa-
yar etkileşimi ve eğlence endüstrilerinde 
heyecan verici uygulamalara zemin olması 
öngörülen projenin amacını ve geleceğimi-
ze olan etkilerini Hakan Ürey’e sorduk…

Günümüz mobil görüntüleme cihaz-
larıyla ilgili sorunlar nelerdir?
Ekran teknolojileri, insan-bilgisayar 

etkileşiminde önemli bir rol oynuyor.
Büyük ekranlarla, insanların daha verimli 
çalıştığı araştırmalar ile kanıtlandı. Buna 
rağmen son yıllarda mobil teknoloji-
ler insanları akıllı telefonlar ve tablet 
bilgisayarlar gibi küçük ekranlı cihazlar 
kullanmaya, hatta onlarla çalışmaya 
yöneltti. Yani mobil olmak ve bilgiye 
her yerden erişme isteğimiz, masa ba-
şında oturup çok daha verimli çalışma 
düzenimize karşı galip geldi diyebiliriz. 
Ekran alanındaki bütün gelişmele-
re rağmen mobil cihaz ekranlarıyla 
ilgili günlük kullanıcının muhtemelen 
farkında olmadığı kimi problemlerle 
karşı karşıyayız. En önemli problem-
lerden biri ise ekran boyutunu büyük 
tutma kaygısıyla cihazların mümkün 
olduğu kadar küçültülememesi. Bir 

diğer önemli problem ise, ekran 
ve aydınlatması için çok fazla güç 
tüketilmesi.

Mobil cihazlarda güç tüketiminin 
yarıdan fazlası ekran için harcanır 
ancak ekrandan çıkan ışığın binde 
birinden daha azı göz bebeğimiz-
den içeri girip retinamızda görüntü 
oluşturur. Geri kalan ışık ise sadece 
dağılarak kaybolur. Çok parlak bir 
görüntü görmek için bir kaç yüz 
mikro Watt gücünde ışık yeterli 
olduğu halde tipik ekranların aydın-
latılması için 2-4 Watt civarında güç 
tüketilir. Özellikle de ekran boyutu 
veya ekranın görüş alanı büyüdükçe 
pil tüketimi de artar ve ışık verimliliği 
çok daha önem kazanır.

Prof. Dr. Hakan Ürey, mobil cihazları gözlüğe taşıyarak ekranı büyüten ve 3-boyut 
kazandıran Wear3D Projesi’ne dair sorularımızı yanıtladı.

3 Boyutlu Gözlük Mucizesi:  
Ekranlar Küçülürken Görüş Açımız 
Büyüyecek!
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Giyilebilir ekranlar bu problemleri 
çözebilir mi?
Evet, gözlük veya kontak lens gibi 
giyilebilen bir ekran ile çalışmak - ekran 
göze çok daha yakın olduğu için - ışık 
verimliliğini arttıracak ve pil tüketimini 
çok önemli ölçüde azaltacak. Giyilebilir 
bir ekranda geniş görüş alanı sağlamak 
için karmaşık optik tasarımlar ve lensler 
gerekir. Bu yüzden gözlük gibi giyilebilen 
ekranlar, ya Google Glass gibi gözün bir 
köşesinde oldukça küçük görüş alanına 
sahip oluyor ya da pilotların giydiği kas-
ka takılan ekranlar gibi oldukça ağır ve 
büyük olmak zorunda kalıyor.

Bize Wear3D projesinden bahsede-
bilir misiniz?
Proje ekibimle birlikte yeni görüntüleme 
teknolojilerini kullanarak daha hafif, 

rahat kullanılabilen ve aynı zaman-
da büyük görüş alanı da sağlayan 
gözlük biçiminde ekranlar geliştirmeyi 
hedefliyoruz. Bu yeni gözlükler, bir 
yandan da, odaklanma-yakınsama 
çatışması ve yanlış derinlik algısı gibi 
sorunları ortadan kaldırarak daha 
gerçekçi bir 3 boyut izleme imkânı 
verecek.

İlk amacımız, alışılagelenin haricin-
de optik sistemler geliştirmek ve bu 
sayede mevcut giyilebilir üç boyutlu 
cihazların hantallığını azaltmak ve 
cihazları daha da küçültmemizin önünü 
açmak. Mikro-teknolojiyi ve mikro-op-
tik-mekanik sistemlerin tüm avantajları-
nı kullanarak cihaz boyutunu en aza in-
dirmeyi ve aynı zamanda görüş alanını 
olabildiğince genişletmeyi umuyoruz.

Projemiz başarılı bir şekilde tamam-
landığında, tasarladığımız gözlüklerin 
insan-bilgisayar etkileşimi ve eğlence en-
düstrilerinde heyecan verici uygulamaları 
olacaktır. Bu gözlükler ayrıca yaşa bağlı 
makula dejenerasyonu ve kısmi katarakt 
gibi görme bozukluklarını çözmek için bir 
temel de oluşturabilir.

Bu projenin Türkiye açısından öne-
mini açıklayabilir misiniz?
Wear3D projesi kapsamında yetiştirile-
cek insan gücü ile Türkiye’deki mev-
cut ekran endüstrisinin ileri araştırma 
yeteneği kazanmasına ve güçlenmesine 
katkı sağlanması hedefleniyor. Projenin, 
gelecekte ülkemizde ileri ekran teknolo-
jileri üzerine çalışacak bir araştırma mer-
kezinin kurulması konusunda öncülük 
etmesini öngörüyoruz.

Avrupa Araştırma Konseyi ve Wear3D Hakkında

Avrupa’nın en itibarlı araştırma fonu olarak kabul edilen Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council/ ERC), arala-
rında Nobel ödülü sahibi birçok bilim insanının da bulunduğu seçkin bilim insanlarını ve çığır açıcı nitelikte projeleri destekliyor. 
Prof. Dr. Hakan Ürey’in projesi Türkiye’de mühendislik alanında ileri düzey araştırmaya kabul edilen ilk proje özelliğini taşıyor. 
3 boyutlu görüntüleme ve izleme teknolojisini kişisel kullanım için kullanıcıya uygun hale getirmeyi amaçlayan araştırma, Koç 
Üniversitesi bünyesindeki Optik Mikrosistemler Laboratuvarı’nda (OML) gerçekleştirilecek. OML bugün itibarıyla yaklaşık üçte biri 
ERC projesinde istihdam edilen 23 araştırmacıya sahip.

Hakan Ürey kimdir?
Prof. Dr. Hakan Ürey 1987 yılında İzmir Fen Lisesi’nden, 1992 yılında ODTÜ 
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1996 yılında 
Yüksek Lisans ve 1997 yılında doktora derecelerini Georgia Institute 
of Technology ABD’den aldı. Bilkent Üniversitesi ve Georgia Teknoloji 
Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktorasını tamamladıktan 
sonra dört yıl ABD’de Microvision Inc. şirketinde araştırma mühendisi 
olarak görev yaptı ve Retinal Tarama Ekranı teknolojisinin geliştirilmesinde 
kilit rol oynadı. 2001 yılından itibaren Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Ürey, 2007 yılında 
doçent ve 2010 yılında profesör oldu. 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi ve 
Cambridge Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Hakan 
Ürey’in 35 ABD ve Avrupa patenti ve patent başvurusu, 160 civarında 
uluslararası makalesi bulunuyor. Patentleri, 5 farklı firmaya lisanslanmış ve 
iki yeni şirketin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Yürütücülüğünde dördü AB 
Çerçeve Program projesi ve çoğunluğu endüstri tarafından destekli olmak 
üzere toplam 20 AR-GE projesi gerçekleştirilmiştir. Ürey, 2006’da Werner Von 
Siemens akademik başarı, 2007’de TÜBA-GEBİP Üstün Başarılı Genç Bilim 
İnsanı ve 2009’da TÜBİTAK Teşvik ödüllerine layık görüldü. 2013 yılında ise, 
Koç Üniversitesi Outstanding Faculty Award ve ERC-Advanced araştırma 
projesi ödülünü aldı.
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İsviçre Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun 1926 yılında 
Türkiye tarafından iktibası, Türk özel hukukunu Kıta Avrupası 
hukuk ailesinin bir parçası haline getirmiştir. Kıta Avrupası ge-
leneğini temsil eden çoğu hukuk sisteminde olduğu gibi, Türk 
özel hukukunun kökleri de Roma hukukuna dayanmaktadır. 
Romalı hukukçular tarafından yaklaşık iki bin yıl önce geliştiril-
miş birçok hukuki kurumun izlerine, günümüz modern hukuk 
sistemlerinde hâlâ rastlanmaktadır. Bu hukuki kurumlardan biri 
de, doktora tezim kapsamında incelediğim Roma hukukunun 
novatio’su yani yenilemedir. Kökleri bu kadar eskiye daya-
nan bir kurum olan yenilemeye ilişkin bir inceleme, kurumun 
tarihi gelişiminin anlaşılmasını, dolayısıyla Roma hukukuna ve 
Pandekt hukukuna ilişkin bir literatür araştırmasını gerekli kılar. 
Ayrıca İsviçre ve Alman hukuklarının Türk hukuku üzerindeki 
etkisi düşünüldüğünde, bu hukuk sistemlerine ilişkin kaynakla-
rın da etraflıca incelenmesi Türk özel hukukuna ilişkin nitelikli bir 
araştırmanın ortaya çıkması için kaçınılmazdır. Bu sebeple ye-
nileme üzerine yaptığım araştırmanın önemli bir kısmını bir yılımı 
Hamburg’daki Max Planck Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk 
Enstitüsü’nde gerçekleştirdim. Aşağıda bu araştırma hakkında 
kısa bir özet sunulmuştur.

Yenileme kısaca mevcut bir borcun sona erdirilerek yerine yeni 
bir borç kurulması olarak tanımlanabilir. Esasen bir Roma hukuku 
kurumu olan yenileme (novatio), günümüzde Türk Borçlar Kanunu 
da dâhil olmak üzere, Kıta Avrupası hukuk geleneği etkisinde 

hazırlanmış birçok kodifikasyonda düzenlenmektedir. Türk Borçlar 
Kanunu yenilemeyi, borcun ve borç ilişkilerinin sona erme sebeple-
ri arasında 133. ve 134. maddelerinde düzenlemiştir.

Araştırmanın planı
Roma hukukunda vazgeçilmez bir kurum olmasına rağmen, 
yenilemenin önemi günümüzde sorgulanır hale gelmiştir. 
Özellikle Pandekt hukukunda yenilemenin hukuki niteliğine 
ilişkin yapılan tartışmalar yenilemeyi içinden çıkması güç ve 
karmaşık bir kurum haline getirmiştir. Pandekt hukukunun bu 
karanlık kurumunun günümüzdeki rolü ve işlevine ışık tutmak 
için kaleme alınmış bu tezin ilk bölümünde, Roma hukukunun 
klasik döneminden günümüze tarihi gelişimi incelenmiştir. 
İkinci bölümde yenilemenin hukuki niteliği, unsurları ve hukuki 
sonuçları üzerinde durulmuş, son bölüm ise yenilemenin, değiş-
tirme sözleşmesi, sulh, taraf değişikliği yapan sözleşmeler ve ifa 
yerine edim anlaşması gibi benzer kurumlardan ayırt edilme-
sine ayrılmıştır. Son bölümde ayrıca isim benzerliği sebebiyle 
yanlışlıkla yenileme olarak isimlendirilen aslında hukuki nitelik 
itibarıyla yenileme olmayan işlemlere dikkat çekilmiş ve yeni-
lemenin modern borçlar hukukundaki rolü ve işlevine ilişkin 
gözlemlerde bulunulmuştur.

Roma hukukundan günümüze yenileme
Yenilemenin hukuk tarihi ve karşılaştırmalı hukuk perspekti-
finden incelendiği ilk bölümde, yenilemenin işlevinin Roma 

Hukuk Tarihi ve 
Karşılaştırmalı 
Hukuk Perspektifinden 
Yenileme

Yrd. Doç. Dr. Işık Önay, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Işık Önay, “Türk Borçlar Hukukunda 
Yenileme” isimli tezi kapsamında Max Planck Uluslararası 
ve Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü’nde yaptığı araştırmayı 
Fener için değerlendirdi.
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1984’te Ankara’da doğan Işık Önay, 2003 yılında Sankt Georg Avusturya Lisesi’nden mezun oldu. Lisans 
eğitimini 2007 yılında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak tamamlayan Önay, aynı yıl Koç 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek 
lisans eğitimi için Avrupa Birliği Jean Monnet Bursu ile İngiltere’ye gitti ve 2008 yılında Queen Mary, University 
of London’dan, fikri mülkiyet hukuku alanında LL.M. derecesiyle mezun oldu. Önay, 2014 yılının Ocak ayında 
“Türk Borçlar Hukukunda Yenileme” adlı teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Özel Hukuk 
Doktora derecesi aldı. Doktora araştırması sırasında bir yıl Max Planck Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk 
Enstitüsü’nde bulunan Önay, 2014 yılının mayıs ayında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yardımcı doçent 
olarak atandı.
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hukukuna kıyasla oldukça azaldığı 
tespit edilmiştir. Bunun en büyük sebebi 
Roma hukukunda pek baskın olma-
yan sözleşme serbestîsinin, günümüz 
borçlar hukukunun temel prensibi haline 
gelmesidir. Borç ilişkisini taraflar arasın-
daki hukuki bir zincir olarak hayal eden 
Romalı hukukçular bu ilişkinin taraflarca 
değiştirilmesine izin vermediğinden, aynı 
sonuca mevcut borcun sona erdirilip 
yerine bir yenisinin kurulmasıyla ulaşılmak-
taydı. Bu kısıtlama Roma hukukunda taraf 
değişikliği bakımından da söz konusuydu. 
Hâlbuki günümüzde borcun içeriğinin 
değiştirilmesi, mevcut borcu sona erdir-
meyen bir değiştirme (tadil) sözleşmesiyle 
gerçekleştirilebilmektedir. Aynı şekilde dar 
anlamda borç ilişkisinin tarafları da borç 
sona erdirilmeksizin değiştirilebilir (alaca-
ğın devri, borcun üstlenilmesi).

Yenileme ve değiştirme sözleşmesi
Bir taraftan borç ilişkisinin sözleşmeyle 
değiştirilmesine izin verirken (değiştirme 
sözleşmesi), bir taraftan da yenilemenin 
muhafaza edilmesi bu iki hukuki kurum 
arasındaki nitelik farkını sorgulamayı 
gerektirir. Teorik açıdan bakıldığında bu 
ayrımın yapılması oldukça kolaydır. Yenile-
me mevcut borcu sona erdirir, değiştirme 
(tadil) sözleşmesi ve bunun görünümleri 
olan alacak devri, borcun üstlenilmesinde 
ise borç içeriği değişmekle birlikte aynı 

kalır. Bir başka deyişle yenilemede bir 
kesinti meydana gelirken, değiştirmede 
bir devamlılık söz konusudur. Bu teorik 
farkın önemli pratik sonuçları da vardır. 
Bunların başında yenilemenin (kefalet ve 
rehin gibi) fer’i hakları sona erdirmesi ve 
mevcut borca ilişkin def’ilerin yeni borca 
karşı ileri sürülmesini engellemesi gelir. 
Bununla beraber tezde hakim görüşten 
farklı olarak yenilemenin fer’i teminatları 
sona erdirmesinin bir zorunluluk olmadığı, 
tarafların mevcut borcun teminatlarını yeni 
borca aktarabileceği savunulmuştur.

Yukarıda tasvir edilen bu ikilik şu soruyu 
gündeme getirmektedir: Acaba bir borç 
ilişkisinin tarafları yeni bir içerik üzerinde 
anlaştığında, borcu yenilemiş mi yoksa 

yalnızca değiştirmiş mi olur? Tarafların 
iki yöntemi de benimsemesi mümkün-
dür. Günümüzde neredeyse tüm hukuk 
sistemlerinde yenilemenin kabulü için 
tarafların açık yenileme iradesi aranmakta-
dır (Türk Borçlar Kanunu m. 133; İsviçre 
Borçlar Kanunu m. 116; Alman Medeni 
Kanunu § 364/II; Fransız Medeni Kanu-
nu m. 1273). Kural bu olmakla birlikte, 
bazı ihtimallerde yenileme iradesinin 
yeni borcun içeriğinden anlaşılması 
mümkün olabilir. Bir başka deyişle 
üzerinde anlaşılan yeni içerik, eski 
borcun içeriğiyle bağdaşmaz niteliktey-
se tarafların yenileme iradesine sahip 
olduğunu kabul etmek gerekir. Örneğin 
bir mala ilişkin satış sözleşmesi yapan 
taraflar, sonradan bu malın satışından 
vazgeçip aynı malın alıcıya kiralanma-
sı konusunda anlaştığında sözleşme 
yenilenmiş olur. Zira kira sözleşmesinin 
değiştirilmiş bir satış sözleşmesi olduğu 
söylenemez. Dolayısıyla taraflar satış 
sözleşmesini sona erdirmiş ve yerine 
bir kira sözleşmesi kurmuştur. Ancak 
sözleşme tipinin değiştiriliyor olması, her 
zaman tarafların yenileme iradesi oldu-
ğunu göstermez. Buna ek olarak iktisadi 
amacın da değişiyor olması gerekir. İşte 
bu yüzden bir satış sözleşmesi değiştir-
me sözleşmesi ile trampa (mal değişim) 
sözleşmesine dönüştürülebilirken, kira 
sözleşmesine dönüştürülemez.
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Böbrek nakli ve iktisat kuramı arasındaki ilişkiyi açıklamadan 
önce, etik ve yasal bir norm olarak organ alınıp satılmasının ya-
sak olduğunu belirtmek gerekiyor. Sadece ticaretinin yapılması 
değil, teşvik, ödül, hediye gibi maddi çağrışımı olan herhangi bir 
karşılıklılık ilişkisi yasa ve etik dışı kabul ediliyor. Dolayısıyla, ikti-
sat kuramının böbrek nakli bağlamındaki ‘kıt kaynaklar’ sorunu-
nun çözümüne yönelik olarak uygulanabilir nitelikteki önerisinin, 
beklenenin aksine piyasa ya da fiyat mekanizması üzerinden 
olmadığının altını çizmekte fayda var.2 

Bir diğer yasal norm, bir ülke sınırları içindeki kadavra donör 
organlarının ulusal kaynak olarak değerlendirilmesi ve bu organların 
kadavra donör bekleme listesindeki hastalara hangi öncelikler gö-
zetilerek bağışlanacağının yasal bir mevzuatla belirleniyor olmasıdır. 
Dolayısıyla, kadavra donörlerin değerlendirilme biçimi yasal yeniden 
düzenleme dışında başka bir öneriye açık değil. Canlı donörler için 
durum farklıdır ve bu donörlerden farklı şekillerde yararlanmanın 
önünde yasal bir engel yoktur. 

Çapraz nakil
Bir hastaya, donör olmayı kabul eden ve belirli derece yakın-
lıktaki bir akrabasından -kan ve doku uyumu olması durumun-
da- böbrek nakli yapılabilmekte, ancak uyumsuzluk durumunda 
nakil yapılamamakta ve donörden faydalanılamamaktadır. Tıp 
çevreleri, bu türden ‘kaynak’ kayıplarını engellemek ve donörler-
den daha ‘etkin’ faydalanmak için, 1980’li yılların ortalarında çapraz 
nakil çözümünü önermişler. Bu öneriye göre, iki tıbben uyumsuz 
hasta-donör çifti, çapraz olarak uyumlu olmaları durumunda eşleş-
tiriliyorlar ve her hastaya diğer donörün böbreği naklediliyor. 

Çapraz uyum nasıl mümkün oluyor? 
Çapraz uyumu, donör ve hasta arasındaki kan ve doku uyu-
muyla açıklamak gerekiyor. Kan uyumu, A ve B proteinlerinden 

Bilindiği üzere, kadavra ya da canlı bir 
donörden1 bir böbrek hastasına böbrek 
nakli yapılabiliyor. Ancak böbrek nakli 
bekleyen hasta sayısı, donör sayısının 
maalesef çok üstünde. Daha az bilinen ise, 
iktisat kuramının bu ‘kıt kaynak’ sorununun 
çözümüne yönelik önerilerinin olduğu… 
Özgür Yılmaz bu makalede, iktisat kuramının 
meseleye ilişkin bakış açısını ve katkılarını 
özetliyor.

1 Sağlıklı her birey iki böbreğe sahip olduğu ve bir böbrekle hayatını sorunsuz olarak sürdürebildiğinden, böbreklerinden birisini bağışlayabiliyor.
2 Asli çözümün fiyat mekanizması olduğunu öne süren iktisatçılar elbette vardır ancak bu çözüm, sözü geçen etik ve yasal normun sonucu olarak, gerçekçi ve uygulanabilir değildir.

Tıbben uyumsuz Tıbben uyumsuz

1. Donör   

1. Hasta 2. Hasta

2. Donör   

Yrd. Doç. Dr. Özgür Yılmaz, Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü

İktisat Kuramı 
Hayat Kurtarabilir mi?
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donörün kanında bulunan(lar)ın hastanın kanında da bulunması 
durumunda sağlanmış, aksi durumda sağlanmamış oluyor.3  Öte 
yandan yalnızca kan uyumu nakil yapılabileceği anlamına gel-
miyor, çünkü nakil için ayrıca -kan uyumu gibi belirgin bir yapısı 
olmayan - doku uyumunun da olması gerekiyor. 

Çapraz nakil için basit 
bir örnek verilebilir: 
Sırasıyla “A” ve “O” 
kan gruplarına sahip 
bir donör ve hasta 
çifti ve “O” ve “A” kan 
gruplarına sahip bir 
diğer donör ve hasta 
çifti düşünelim. Birinci 
çift kan grubu uyumu-
na sahip değildir ve 
dolayısıyla birinci do-
nörden birinci hastaya 
nakil yapılması tıbben 
olanaksızdır. İkinci 
çift için doku uyum-
suzluğu olduğunu, 
birinci donörle ikinci hasta arasında ve ikinci donörle birinci 
hasta arasında ise doku uyumu olduğunu varsayalım. Bu 
durumda, ikinci çift için, kan grubu uyumu olmasına rağmen 
nakil mümkün değildir. Öte yandan, ikisi de “A” kan grubuna 
sahip birinci donörle ikinci hasta ve ikisi de “O” kan grubuna 
sahip ikinci donörle birinci hasta arasında kan ve doku uyumu 
vardır ve dolayısıyla bu iki çift arasında çapraz nakil yapılabilir. 
Kan veya doku uyumsuzluğuna sahip hasta-donör ikililerinin 
oluşturduğu büyük bir “böbrek takası” havuzunda, yukarıda-
ki örnekteki varsayımları sağlayan çok sayıda çapraz ikilinin 
olduğu açıktır.

İktisat kuramı devreye girerse
Mikro-iktisatın alt alanları olan eşleştirme ve kaynak dağılımı 
kuramları, çok sayıda uyumsuz hasta-donör ikilisinin, dolayısıyla 
da çok sayıda çapraz nakil olanağının olduğu, olası çapraz nakil-
lerin birbirleriyle kesiştiği ve bunun sonucu olarak, hangi çapraz 

nakillerin yapılması 
gerektiği sorusunun 
önem kazandığı nok-
tada devreye giriyor. 
Bu kurama göre, çap-
raz nakillere yani hangi 
uyumsuz hasta-donör 
ikililerinin eşleştirilece-
ğine, etkinlik (sözgelimi 
en fazla sayıda hasta-
nın böbrek naklinden 
yararlanması4) ve ada-
let (sözgelimi etkinlik 
altında, farklı çapraz 
nakil kümelerinin 
olasılıklarının mümkün 
mertebe birbirlerine 
yakın olmaları) gibi 

bazı aksiyomların dikkate alınarak karar verilmesi ve bu aksiyom-
ları sağlayan eşleştirme kurallarının tasarlanması gerekir. 

ABD’de, etik komitenin 2000 yılında onay vermesini takiben 
çapraz nakil çok az sayıda da olsa yapılmaya başlandı. Eşleş-
tirme kuramı bakış açısının tıp çevrelerince kabul gördüğü ve 
iktisatçılar5 tarafından geliştirilen mekanizmaların (algoritmalar 
da diyebiliriz) nakil merkezleri tarafından ilk olarak kullanılmaya 
başladığı 2004 yılına kadar sadece 5 çapraz nakil gerçekleştiril-
mişken, 2013 yılında bu sayı 583’e çıktı. Bu son veri umuyorum 
başlıktaki soruya tatmin edici bir yanıt niteliğindendir.

3 Örneğin, “O” kan grubu bir hasta sadece “O” kan grubuna sahip bir donörle kan uyumluyken, AB kan gruplu bir hasta her donörle kan uyumlu oluyor.

4 Tıbben uyumsuz hasta-donör ikililerinden oluşan büyük bir kümedeki, en fazla sayıda hastaya nakil yapılmasını sağlayan çapraz nakillerin neler olması gerektiğini, matematiğin alt alanları olan grafik ve 
matroid kuramının bazı bulguları olmadan, el yordamıyla bulmak mümkün değildir. Dolayısıyla, eşleştirme kuramı böbrek takası problemi bağlamında, gerçek hayat problemlerine çözüm üretme potansiyeline 
sahip olmasının yanında kuramsal olarak da oldukça derin bir çalışma alanı sunmaktadır. 

5 Bu mekanizmalara ve genel olarak bu alana ilişkin öncü niteliğindeki çalışmaların, 2012 yılında eşleştirme kuramı ve piyasa tasarımı uygulamalarına yaptığı katkılar sebebiyle Lloyd S. Shapley ile birlikte 
Nobel ödülüne layık görülen Alvin Roth ve Koç Üniversitesi eski öğretim üyelerinden Tayfun Sönmez ve Utku Ünver (ki bu iki iktisatçı yılın iki ayında araştırmalarına Koç Üniversitesinde devam etmektedirler) 
tarafından gerçekleştirildiğini belirtelim. 

Yrd. Doç. Dr. Özgür Yılmaz lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde, 
doktora çalışmalarını Rochester Üniversitesi’nde eşleştirme ve kaynak dağılımı kuramı alanlarında 
tamamladı. Öğrencilerin okullara yerleştirilmeleri, böbrek hastalarının donörlerle eşleştirilmeleri 
gibi, doğası gereği para alışverişinin, dolayısıyla fiyat mekanizmasının mümkün olmadığı kaynak 
dağılımı problemleri için uygulanabilir mekanizmaların tasarımı ve bu mekanizmaların kuramsal 
analizi alanında çalışmalar yapıyor. 

A Perfect Match
This year’s prize concerns a central economic problem: how to match 
different agents with each other as well as possible. For example, 
students have to be matched with schools, and donors of human 
organs with patients in need of a transplant. How can such matching 
be accomplished in an efficient way? What methods are beneficial to 
what groups?

The prize honors Alvin Roth and Lloyd Shapley 
who have answered these questions. Lloyd 
Shapley has studied the foundations of 
matching theory. A key issue is that of stability. 
A matching is stable if there are not two agents 
who would prefer to be matched with each 
other instead of their assigned counterparts. 

As early as 1962, Shapley together with David 
Gale developed an algorithm for finding stable 
matches in two-sided matching problems, 
such as how to match students and schools. In 
1974, Shapley characterized another algorithm 
for one-sided matching problems, applicable 
to changing apartments or finding organs for 
transplant operations.

In the beginning of the 1980s, Alvin Roth 
addressed a remaining problem: how to prevent 
people from making strategic choices and 
instead make them state their true preferences 
to the centralized clearinghouse. Roth has also 
studied a variety of matching markets in real life.  
He found that many algorithms have been used, 
but those that succeed usually have one thing in 
common: they satisfy Gale and Shapley’s stability 
criterion. Roth has subsequently constructed 
new algorithms to better match resident medical 
doctors to hospitals, workers to jobs, pupils to 
schools, and kidney donors to patients. 
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Student 1 School A

School B

School C

Student 2

Student 3

Student’s first choice
Student’s second choice

School’s first choice
School’s second choice

Matching schools and students  
All students prefer school A, and all schools 
prefer student 1. How could the three students 
be allocated to the three schools in a way 
that is acceptable to all? The Gale-Shapley 
algorithm can be used to show two possible 
stable allocations:

•	 Student 1 goes to school A, student 2 to 
school B and student 3 to school C (students’ 
second choice).

•	 Student 1 goes to school A, student 2 to 
school C and student 3 to school B (schools’ 
second choice).

In reality, of course, the number of students is 
much larger, and each school can admit more 
than one student. With larger pools, using 
the Gale-Shapley algorithm to find the stable 
allocations requires computer processing.

Who gets what?
This is a central question in everybody’s life: how 
to find a partner; to find the right kindergarten, 
school, or college; to get a job. Some of these 
matching problems are best solved simultaneously 
by having agents communicate their preferences 
to a matching office, or clearinghouse. This year’s 
Laureates have developed efficient methods that 
clearinghouses can apply in order to find stable 
solutions. For as few as 25 pairs, the possible 
matchings are already more numerous than all the 
stars in the universe. The challenge is to find the 
stable matchings. 

Matching kidneys and patients
In case of kidney failure, it often happens that 
a family member wants to donate a kidney to 
the patient. But the donor’s kidney may not be 
compatible with, for instance, the recipient’s 
blood type. A solution is to organize a kidney 
exchange, a chain where kidneys for transplant 
operations are not tied to specific recipients. 
However, this can cause large logistical 
problems; with as few as ten couples, there are 
more than 3.6 million different ways to combine 
donors and recipients. Today, Roth’s algorithms 
are used to find the best matches, enhancing the 
welfare of donors as well as recipients.

The Gale-Shapley algorithm 
The algorithm is a method for how to match two 
types of agents, e.g. students and schools, with 
each other. First, each student and each school 
are asked to rank their favorite choices. Second, 
all schools preliminarily hold on to their favorite 
applicants, up to the number of seats available. 
Third, all rejected students apply to their second 
choice school. This procedure continues until 
each student is matched to any of the chosen 
schools that also accepts the student. 
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Nobel ödüllü fizikçi Richard Feynman’ın 1959’da söyle-
diği “En aşağıda bolca yer var!” (“There is plenty of room 
at the bottom!”) sözü, gelecekte çok daha küçük ancak 
daha işlevsel insan yapımı aletlerin, maddenin moleküler 
düzeyde manipüle edilmesiyle elde edilebileceğini vizyoner 
bir şekilde ifade ediyordu. Gerçekten de, nanoteknoloji-
deki gelişmeler nanomakine diye adlandırılan bütünleşik 
fonksiyonel nanoboyutlu cihazların geliştirilmesine olanak 
sağladı. Ancak bu nanomakineler sınırlı yetenekleriyle 
henüz bireysel görevler üstlenebilmekte ve nanoteknoloji 
mucizelerini gerçekleştirmekten çok uzaktalar. Bu cihazla-
rın daha karmaşık görevlerde kullanılması ise ancak farklı 
nanomakinelerin birbirleriyle haberleşebildiği nanoağlar 
kurarak işbirliği yapmasıyla mümkün olabilir. 
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Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür 
Barış Akan, Avrupa Araştırma Konseyi 
tarafından desteklenen “MINERVA: Biyolojik-
esinli Nanoağlar ve Bilişim-esinli Nörolojik 
Tedavi için Sinir Sisteminin Haberleşme 
Kuramsal Temellerinin İncelenmesi” isimli 
projesini Fener için anlattı.

MINERVA
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Bu noktada, Richard Feynman’in 
vizyonunu bir adım ileri taşıyarak “En 
aşağıda bir haberleşme ağına yetecek 
kadar yer var mı?” sorusunu sormak 
durumundayız. Bu sorunun cevabının 
doğanın bize sunduğu gerçeklerde ol-
duğuna inanarak başladığımız MINER-
VA projesinde, hâlihazırda kapsamlı bir 
soruşturmanın içerisindeyiz.

Nanoağlar, vücut içi hücresel çözünür-
lükte akıllı ilaç dağıtımı, gerçek zamanlı 
hücresel sağlık kontrolü, tümörlerin tes-
piti ve sağlıklı hücrelere zarar vermeden 
yerinde yok edilmesi ve nano-molekü-
ler bilgisayarlar gibi pek çok yenilikçi 
uygulama vaat etmektedir. Ancak bu 
uygulamaların geliştirilebilmesi nano 
dünyaya özgü iki temel problemin üs-
tesinden gelmeyi gerektirmektedir. Bu 
problemlerden ilki, az sayıda molekülün 
bir araya getirilmesiyle oluşturulan na-
nomakinelerin karmaşık işlem yetenek-
lerinin ve belleklerinin olmamasından 
kaynaklanmaktadır. İkinci problem ise 
nano dünyanın kendine has özellikleri 
sebebiyle klasik haberleşme paradig-
malarına izin vermemesidir.

Nanohaberleşmeyi mümkün kılabilmek 
adına pek çok metot literatüre kazan-
dırılmıştır. Bu metotlardan en dikkat 
çekeni bilginin kodlanması ve iletimi 
için moleküllerin kullanıldığı moleküler 

haberleşmedir. Bunun temel sebebi 
moleküler haberleşmenin hâlihazırda 
doğada mevcut ve en geçerli yön-
tem olarak karşımıza çıkmasıdır. Bu 
durum sentetik moleküler haberleşme 
sistemlerinin oluşturulabilmesi adına 
mühendisler için hazır ve değerli bir 
atölye sağlamaktadır. Ayrıca, moleküler 
haberleşme canlılarda mevcut durumda 
olması sebebiyle diğer metotların çok 
ötesinde biyo-uyumluluk sunmaktadır.
 
Cevaplar insan vücudunda 
Bütün avantajlarına rağmen moleküler 
haberleşmenin insan eliyle gerçek-
leştirilmesi pek çok yeni mühendislik 
çözümünü gerektirmektedir. Bunlar, 
mevcut moleküler haberleşme meka-
nizmalarının yeterli derecede tanım-
lanması, nanomakinelerin mimarisinin 
ve ağ kurma tekniklerinin geliştirilmesi 
olarak sıralanabilir. Neyse ki bu mühen-
dislik yeteneklerinin ve teknolojilerinin 
pek çoğu milyonlarca yıl boyunca 
evrim ile bizler için hazır hale gelmiştir. 
Bu sebeple, geliştirdiğimiz bu projede 
aradığımız cevapların hâlihazırda insan 
vücudunda yer aldığına inanmaktayız. 

İnsan vücudu, fonksiyonelliği temel-
de moleküler haberleşmeye dayanan 
milyarlarca hücrenin farklı amaçlar 
için bir araya gelmesiyle oluşan pek 
çok moleküler nano haberleşme ağını 

bünyesinde bulunduran geniş boyut-
lu heterojen bir haberleşme ağıdır. 
Sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, 
endokrin sistemi ve duyu organları bir-
birlerine temelde moleküler haberleşme 
kanallarıyla bağlıdır ve işlevselliklerini bu 
sayede kazanmaktadırlar. Vücut sistem-
lerinin içerisinde, en gelişmiş ve kompleks 
olanı ise sinir sistemidir. Sinir sistemi, sinir 
hücrelerinin oluşturduğu ultra-geniş bir 
nanohaberleşme ağıdır. Sinir nanoağı 
vücut dışı uyarımları merkezindeki beyine 
iletir ve vücudun farklı sistemleri arasın-
daki koordinasyonu, spayk adı verilen 
elektro-moleküler uyartılar aracılığıyla 
taşınan mesajlar ile sağlar. Vücudu saran 
pek çok nanoağın ayrı ayrı ve bütün 
olarak işlevselliğini sağlayan bu ultra-ge-
niş nanoağ insan vücudunun en hayati 
haberleşme sistemini oluşturmaktadır. 
Sinir nanoağının kendiliğinden iyileşme 
yeteneğinin ötesinde meydana gelebile-
cek bir haberleşme bozukluğu multiple 
sclerosis (MS), Alzheimer ve felç gibi çok 
ciddi sinir hastalıklarına neden olabilmek-
tedir. Bu nedenle, sinir sisteminin haber-
leşme yeteneğini ve performansını olması 
gerektiği gibi korumak, vücudun işlevsel 
ve metabolik verimliliği açısından oldukça 
önemlidir. Bunun ötesinde, haberleşme 
yeteneğinin kısmi veya tamamen kay-
bolması ile meydana gelen hastalıkları 
anlayabilmek, bilgi ve haberleşme tek-
nolojisinden esinlenen yenilikçi tedavi 
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yöntemlerinin geliştirilebilmesi adına 
çok önemlidir. Ayrıca, mevcut durum-
daki sinirsel moleküler haberleşme 
mekanizmalarını tanımlamak, bu ha-
berleşme kanalları ve mekanizmları için 
haberleşme ve bilgi kuramsal temelleri 
kurmak, işlevsel ve uygulanabilir mi-
marilerin geliştirilebilmesi adına dev bir 
adım olacaktır. Yenilikçi nanohaberleş-
me uygulamalarında kullanılmak üzere 
biyolojik esinli haberleşme yöntemleri, 
bilişim ve haberleşme teknolojileri esinli 
sinirsel haberleşme yeteneklerine sahip 
bütünleşik nano protez sistemler, sinir 
nanoağının üzerine yapılacak çalışma-
ların muhtemel çıktılarından bazılarıdır.

MINERVA neden sinir nanoağına 
odaklandı?
Avrupa Araştırma Konseyi (European 
Research Council, ERC) tarafından 
daha önce Nobel Ödülü sahibi pek 
çok bilim insanına verilen Avrupa’nın 
en prestijli araştırma fonuyla des-
teklenmeye hak kazanan MINERVA 

projesinde, vücut içinde mevcut pek 
çok nanoağın arasında sinir nanoağına 
odaklanmamızın sebeplerini şu şekilde 
özetleyebiliriz: (i) Sinir nanoağı, insan 
vücudundaki en yaşamsal önemdeki 
ve en geniş haberleşme ağıdır. Diğer 
sistemlere nazaran daha gelişmiş 
ve karmaşık haberleşme yetenekle-
riyle bütün vücudu sarmaktadır. (ii) 
Sinir sisteminin mekanizmaları, çok 
önceden beri fizyoloji ve nörobilim 
perspektiflerinden detaylı olarak ince-
lenmesine rağmen, sinir nanoağının 
ve nanohaberleşme kanallarının ha-
berleşme ve bilgi kuramsal temelleri, 
ve içsel dizayn prensiplerinin yenilikçi 
nanoağ uygulamaları adına ortaya 
çıkarılması bugüne kadar atlanmıştır. 
(iii) Nörofizyoloji alanında, sinir sistemi 
üzerine haberleşme perspektifi için 
faydalı olabilecek pek çok deneysel 
veri bilgi ve haberleşme teknolojileri-
nin gelişkin teorileriyle bir araya getiril-
diğinde hızlı ve etkili sonuçların ortaya 
çıkması olasıdır.

Sinir nanoağının sağladığı bütün bu 
avantajlar ışığında, sinirsel moleküler 
haberleşme ağlarının haberleşme ve 
bilgi kuramsal modellenmesi, ağ ve 
haberleşme yeteneklerinin, performa-
sının ve zayıf noktalarının anlaşılması 
ve analiz edilmesi, bu sayede sentetik 
nanoağlar için biyolojik esinli çözüm-
lerin ve sinirsel hastalıklar için bilgi ve 
haberleşme teknolojileri esinli çözüm-
lerin geliştirilmesi, MINERVA projesinin 
temel disiplinlerarası hedeflerini oluştur-
maktadır. 

Özet olarak, MINERVA projesi ile sinir 
sistemi, gelişkin haberleşme altyapısıy-
la hem birbirinden farklı pek çok mec-
rada yenilikçi nanoağ uygulamaları için 
biyolojik esinli çözümler geliştirilmesine 
olanak sağlayacak hem de haberleş-
me kuramsal yeteneklerinin ve dizayn 
prensiplerinin ortaya çıkarılması ile ha-
berleşme kaynaklı sinirsel hastalıkların 
bilgi ve haberleşme teknolojileri ışığında 
tedavisi için uygulama alanı olacaktır. 
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Sinir nanoağının sağladığı bütün bu avantajlar ışığında, sinirsel moleküler haberleşme ağlarının 
haberleşme ve bilgi kuramsal modellenmesi, ağ ve haberleşme yeteneklerinin, performasının 
ve zayıf noktalarının anlaşılması ve analiz edilmesi, bu sayede sentetik nanoağlar için biyolojik 
esinli çözümlerin ve sinirsel hastalıklar için bilgi ve haberleşme teknolojileri esinli çözümlerin 
geliştirilmesi, MINERVA projesinin temel disiplinlerarası hedeflerini oluşturmaktadır. 
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Dünya petrol rezervlerinin azalması ve en-
dişe verici boyutlara ulaşan çevre kirliliği, 
petrol bazlı yakıtların alternatiflerine olan 
talebi her geçen gün artırıyor. Herhangi bir 
modifikasyona tabi tutulmadan sıkıştırma 
ile ateşlemeli motorlarda kullanılabildiği 
ve yenilenebilir bir biyoyakıt olduğu için, 
biyodizel bu alternatifler arasında öne 
çıkıyor. Bitkisel yağlar doğada yenilenebilir 
kaynaklardan elde edilir ve doğaya zarar 
vermeden yüksek miktarlarda üretilebilir. 
Bu özelliklerinden dolayı biyodizel üreti-
minde yaygın olarak kullanılan bir ham-
maddedir. Bitkisel yağların sofra tüketiminde 
kullanılabilen (yemeklik) ve kullanılamayan 
(yenilemez) çeşitleri vardır. Biyodizel üretimi 
için gerekli hammaddenin %95’inden 
fazlası, dünya üzerinde üretimi yaygın ve bol 
olduğundan dolayı yemeklik bitkisel yağ-
lardan elde edilir (Gui vd. [8]). Öte yandan 
atık bitkisel yağ/yağlar (ABY), sofra tüketimi 
için uygun olmamakla birlikte, biyodizel 
üretiminde hammadde olarak kullanılabilir. 
Bu sayede biyodizelin üretim maliyeti ciddi 
oranda düşürülebilir. 

Hammadde girdi maliyetleri, biyodizelin top-
lam üretim maliyetinin %60-80 arasına te-
kabül ettiğinden, doğru hammadde seçimi 

kritik önem arz eder (Singh ve Sing [10], Gui 
vd. [8]). ABY’ın yeniden değerlendirilmesi, 
biyodizel üretiminin hem çevresel hem de 
ekonomik yönden sürdürülebilirliğini sağlar. 
Dünyada yıllık tahmini atık yağ üretimi 108 
milyar litre civarında. Bunun ancak 6 milyar 
litresi toplanıp biyodizel üretimine ham-
madde olarak sokulabilmekte (Albiyobir[3]). 
ABY’ın toplanması, ekonomik kazanımlara 
ilaveten dere, nehir, göl veya denizlerde-
ki kirlenmeyi azaltarak çevreye de fayda 
sağlar. Hayvansal yağlar ve ABY ekotoksik 
etkiye sahiptir ve bundan dolayı, evsel ve 
endüstriyel atık suların yol açtığı kirliliğin 
%25’inden sorumludur. Kanalizasyon şebe-
kesine boşaltılan 1 litre ABY, bin metreküp 
temiz suyu kirletebilir ve böylelikle ekolojik 
yaşama ciddi zarar verebilir (Albiyobir[4]).

Türkiye’de ABY toplama lisansına sahip 
az sayıda firma bulunuyor. Bunlar arasın-
da akla ilk gelenler Albiyobir, Cemre, 
Deha, Ezici Biyoelektrik, Kolza, Nev-
bio ve Tayaş. 9/8/1983 tarih ve 2872 
sayılı Çevre Kanunu ile 19/04/2005 tarih 
ve 25791 sayılı ABY Kontrol Yönetmeliği 
uyarınca, ABY üreten işyerleri ve kurumlar 
ürettikleri ABY’ı biriktirerek lisanslı toplayıcı 
firmalara teslim etmek zorunda (Deha 

Biodizel [5]). Türkiye’de her yıl 1,5 milyon 
ton bitkisel yağ tüketiliyor ve bunun sonucun-
da yaklaşık 350,000 ton ABY ortaya çıkıyor. 
Bu miktarın ancak 15,000 tonu lisanslı firmalar 
tarafından yönetmeliğe uygun biçimde topla-
nıyor. Geriye kalan 335,000 ton ABY ne yazık 
ki drenaj borularından kanalizasyona karışıyor 
ve hem kanalizasyon sistemine hem de doğa-
ya ciddi zarar veriyor (Deha Biodizel [6]).

ABY’ı Toplama Problemi: Seçici ve 
Periyodik Envanter Rotalaması
Predojevic’e göre [9], ABY toplayıp biyo-
dizel üretiminde kullanmak, aynı amaçla 
saf bitkisel yağ kullanmaya kıyasla nere-
deyse yarı yarıya daha ucuz. Bu tespitten 
yola çıkarak 2010 yılında ABY’ın toplan-
ması probleminin matematiksel modelini 
kurduk. Modelde kullanılan verileri elde 
etmek için, Ezici Yağ Sanayi, Biyodizel 
ve Enerji Üretimi A.Ş. ile temasa geçtik 
(Aksen vd. [1]). Yemeklik bitkisel yağları 
yüksek hacimlerde tüketen restoran, otel 
ve yemek (catering) firmaları, Ezici’nin 
ABY topladığı kaynak noktalarını teşkil 
ediyor. Şirket seçmiş olduğu kaynak 
noktalarıyla bir anlaşma yaparak haftanın 
hangi günlerinde hangi noktaları ziyaret 
edeceğini protokole bağlıyor. Ezici’nin 

Biyodizel üretimi için 
atık bitkisel yağların 
toplanması: Seçici ve 
periyodik bir envanter 
rotalama problemi

Doç. Dr. Deniz Aksen, Koç Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri ve Üretim Yönetimi Bölümü

Doğayı Koruyan, Maliyeti Azaltan 
Akaryakıt Üretimi
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üretim tesisi Gebze’de bulunuyor. Bu tesisin daha önceden 
belirlenen günlük biyodizel üretim planına göre, biyodizelin 
hammaddesi olan bitkisel yağı tedarik etmesi gerekiyor. Dolayı-
sıyla günlük yağ ihtiyacı önceden biliniyor. Ezici bu ihtiyacı ABY 
toplayarak veya piyasadan saf bitkisel yağ satın alarak karşılamak 
durumunda. İkinci opsiyonun marjinal maliyeti çok daha yüksek. 
Fakat birinci opsiyonda ABY toplayan araçların yakıt, kira ve perso-
nel gideri gibi operasyon maliyetleri yüksek olabiliyor. 

Operasyonel Kısıtlar: ABY toplamak için aynı tip araçlardan 
kurulu hafif ticari araç filosu kullanılıyor. Günlük kiralama (leasing) 
bedeli üzerinden gerektiği kadar araç temini mümkün. Araç 
rotaları üzerinde maksimum seyahat süresi veya mesafe sınırı 
bulunmuyor. Buna karşılık, uyulması gereken bazı operasyonel 
kısıtlar söz konusu:

(i) Her bir araç rotası Ezici’nin Gebze’deki biyodizel üretim tesi-
sinde (depoda) başlayıp bitmelidir. 
(ii) Araçlar depodan günde en fazla bir kez çıkış yapabilir. 
(iii) Bir kaynak noktasında geçen ziyaretten beri biriken ABY’ın 
tamamı, o noktayı ziyaret eden araç tarafından toplanmalıdır. 
Varılan protokol gereği kısmi toplama mümkün değildir. 
(iv) Aynı kaynak noktasına gün içinde birden fazla araç uğrayamaz.
(v) Bir kaynak noktasında gün sonunda biriken ve toplanmayan 
ABY miktarı bir sonraki günün başlangıç envanterini teşkil eder. 
Depodan veya kaynak noktalarından ABY deşarjı yapılamaz. 

Üçlü Karar Problemi: Mevcut kaynak noktalarındaki günlük 
ABY birikimi, toplama aracının kapasitesini aşabilir veya haftalık 
ABY birikimi biyodizel üretiminin hammadde ihtiyacının üzerinde 
gerçekleşebilir. Bu durumda tüm kaynak noktalarını toplama 
programına katmak gereksiz veya imkânsız olabilir. Bu yüzden, 
Ezici firması aşağıda detaylandırılan üçlü karar problemiyle karşı 
karşıya kalmaktadır: 

1. Kaynak noktalarının hangileri toplama programına dahil edilecek?
2. Her gün kaç toplama aracı depodan yola çıkacak, her bir araç 
hangi sırada hangi kaynak noktalarını ziyaret edecek, diğer bir 
deyişle bu araçlara ait sonsuz bir planlama ufku boyunca tekrar 
edecek periyodik (haftalık) rota çizelgesi ne olacak?
3. Bir hafta boyunca piyasadan ne kadar saf bitkisel yağ hangi 
günler satın alınacak?

Bu problemin amacını, haftalık biyodizel hammadde ihtiyaçlarını 
karşılayıp operasyonel kısıtları sağlarken, ABY toplama, depoda 
yağ envanteri tutma ve saf yağ satın alma maliyetlerinin topla-
mını en küçüklemek olarak yazabiliriz. Bu da Seçici ve Periyodik 
Envanter Rotalama Problemi (SPERP) kategorisine girmektedir 
(Aksen vd. [1]). 2012 tarihli makalemizde SPERP için “mal akış” 
tabanlı bir Karışık Tamsayılı Doğrusal Programlama modeli (KTDP) 
kurduk ve modelimizi İstanbul’daki 25 hastanenin ABY kaynak 
noktası olarak değerlendirildiği örnek bir problem üzerinde Cplex 
v12.2 çözücüsü ile çözdürdük. 2014 tarihli ikinci makalemizde ise 
(Aksen vd. [2]), kaynak noktası sayısı çok daha yüksek SPERP’ler 
için Adaptif Büyük Komşuluk Araması sınıfına giren bir metasezgi-
sel yöntem (ABKA) geliştirdik ve bu yöntemle 100 kaynak noktası 
içeren SPERP’leri bir saatin altında çözmeyi başardık.
 

Problem Verilerinin Eldesi
Ezici’ye ait biyodizel üretim tesisi (depo) ile birlikte tam bir topla-
ma ağı oluşturacak şekilde, İstanbul’un Asya yakasına dağılmış 
100 restoranı aday kaynak noktası olarak seçtik (Şekil 1). Google 
Maps API kullanarak, her bir orijin/destinasyon düğümü arasın-
daki en kısa seyahat mesafelerinden oluşan asimetrik mesafe 
matrisini çıkardık. Modelimizi kurarken bu matrise ilaveten, birim 
envanter maliyeti, kilometre başına akaryakıt maliyeti, saf yağ 
satın alma maliyeti, günlük araç kullanım maliyeti, araç taşıma 

Gelecekte atık bitkisel yağların gereksinimleri ve toplama zorunluluğu arttıkça, 
periyodik rotalama çizelgelerinin yanı sıra, sıfırdan kurulması planlanan ek biyodizel 
üretim tesislerinin nerede açılması gerektiği sorusuna yanıt arayacağız.

Şekil 1.  Aday restoranların ve biyodizel üretim tesisinin coğrafi konumları
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kapasitesi, her bir restorandaki günlük ABY 
birikim miktarı ve son olarak Ezici’nin günlük 
yağ hammadde ihtiyacı gibi girdi parametre-
lerini belirlememiz gerekti. 

Restoranlardaki günlük yağ birikimlerini 
kestirebilmek için basit bir anket hazırladık. 
Anket sonuçlarına göre büyük restoranlarda 
günde yaklaşık 50 litre ABY biriktiğini, orta 
ölçekli restoranlarda ortalama birikimin 
günde 30 litre olduğunu, küçüklerinde 
ise bu miktarın 15 litreye kadar düştü-
ğünü bulduk. Buna göre büyük, orta 
ve küçük ölçekli restoranlardaki ABY 
birikimlerini, ortalaması 50, 30 ve 15; 
standart sapması 25, 15 ve 5 olan 
normal dağılımlardan çektik. Ezici’nin 
tercihi, toplama filosunda Fiat Fiorino 
hafif ticari aracını kullanmak yönündey-
di. Bu modele ait maliyet ve kapasite 
bilgilerini Ağustos 2013 tarihinde Fiat 
Türkiye web sitesinden aldık. Saf yağ 
satın almanın marjinal fiyatı p’yi, bitkisel 
sıvı yağın 3,50 TL civarında olan toptan 
litre fiyatına eşit kabul ettik. Bir litre yağı 
depo envanterinde tutmanın maliyeti 
h’yi, günlük faiz oranıyla p’nin çarpımın-
dan elde ettik. Buna göre h’yi 0,02 TL/gün 
olarak hesapladık.

Sonuçlar ve Tartışma
2010 verilerini kullandığımız ilk maka-
lemizde, SPERP’nin amaç fonksiyonu 
içindeki en büyük payın araç operasyon 
maliyetlerine ait olduğunu ve kapasitesi 
daha büyük olan toplama aracını (Fiat 
Doblo Cargo Maxi’yi) tercih etmenin amaç 
fonksiyonu değerini düşürdüğünü tespit 
ettik. İkinci makalemizde SPERP için 
geliştirdiğimiz ABKA’yı, boyutları n = 20 
ila 100 kaynak noktası arasında deği-
şen toplam 54 test problemi üzerinde 
denedik. Elde edilen bulguları şu şekilde 
özetlemek mümkün: 

(i) n < 30 olduğunda, ABKA KTDP mode-
line göre daha kötü başarım gösteriyor.

(ii) n = 40 olduğunda, ABKA KTDP 
çözümlerini ortalama %15,4 oranında 
iyileştiriyor. Bu problemlerde ABKA’nın 
harcadığı en uzun çözüm süresi 6 dakika 
iken, Cplex 12.3 çözücüsü ile 5 saat so-
nunda elde edilen KTDP çözümleri ABKA 
çözümlerinin gerisinde kalıyor. 

(iii) Büyük ölçekli problemlerde (50 <= n 
<= 100) ABKA’nın başarımını üç modelin 
alt sınır değerlerine bakarak değerlendir-

dik. Bunları KTDP, KDG (KTDP modeline 
uygulanan Kısmi Doğrusal Gevşetme) 
ve RG (Rotalamasız Gevşetme) olarak 
sıralayabiliriz. Bu üçü içinde RG, 24 
büyük ölçekli test probleminin her birinde 
en yüksek, dolayısıyla en iyi alt sınırları 
üretmemizi sağladı. 

(iv) ABKA metasezgiseli sayesinde, büyük 
(küçük) ölçekli problemlerde en iyi alt 
sınır ile arasında ortalama %7,14 (%4,15) 
aralık bulunan üst sınırlar, yani en iyi olurlu 
çözümler elde edildi. ABKA’nın ortalama 
çözüm süresi büyük problemlerde 484 
saniye, küçüklerde ise 40 saniye olarak 
ölçüldü. En uzun çözüm süresinin 1 saat-
ten daha az olduğu gözlemlendi. 

Gelecekte SPERP’nin yerleşim rotalama 
uzantısını ele almayı ümit ediyoruz. Prob-
lemin bu uzantısında, ABY gereksinimleri 
ve toplama zorunluluğu arttıkça periyodik 
rotalama çizelgelerinden başka, sıfırdan 
kurulması planlanan ek biyodizel üretim 
tesislerinin nerede açılması gerektiği soru-
suna yanıt arayacağız. 
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Geçtiğimiz nisan ayında Almanya’da 
toplanan Hükümetler Arası İklim De-
ğişikliği Paneli (IPCC-Intergovernmental 
Panel on Climate Change), dünyamızın 
çevre sorunları bakımından ağır hasta ol-
duğunu bir kez daha teyit etti ve artık geri 
dönülemez bir noktaya gelindiğini açıkladı. 
Çalınan alarm zilleri bilim çevreleri dışında 
henüz global bir seferberlik yaratmasa da, 
nihayet hükümetler seviyesinde belli bir 
hassasiyetin gelişmekte olduğu görülüyor. 
Saygın uzmanlar var olan iklim sisteminin 
korunması için, insan eliyle iklimi değiştire-
cek müdahalelerin azaltılması konusunda 
yaygın bir görüş birliği içindeler.

Gezegen tıbbı doğuyor
Hasta dünyamızı sağlığına kavuştur-
mak için, tek tek bireylerde olduğu gibi 
“tedavi etmek” gerekiyor. Halk sağlığı 
ve çevre bilimlerinin bir araya gelmesiyle 
yeni bir transdisipliner “gezegen tıbbı 
(planetary medicine)” biliminin ortaya 
çıkışına tanık oluyoruz. Modern uygar-
lığın bizzat sorumlusu olduğu bu süreç 
ancak, insanın doğa ile kurduğu sorunlu 
ilişkinin düzeltilmesi ile geriye çevrilebilir. 

Maalesef bunun başarılabileceğine 
ilişkin emareler de yok. Kolektif olarak, 
büyük bir hızla kalkınmak için yarışan ve 
doğal kaynakları tüketen global rekabet-
çi bir ekonomik sisteme sahibiz. Birey-
sel olarak, iyilik hali (wellness) beklentisi 
öyle bir noktaya ulaştı ki, teknolojik ge-
lişmenin coşkusuyla, olduğundan daha 
sağlıklı ve üstün olmak için önerilen her 
şeyi kabul etme eğilimi yüksek. 

Doğal yaşam ortamlarını insanın müda-
halesinden korumak ancak etik değer-
lere bağlı kalınarak mümkün olabilir. 
Biyoteknolojik yöntemlerle hastalıklara 
çare bulmak isterken biyoçeşitliliğe geri 
dönüşü olmayan zararlar verilebilir. Bu 
durum aslında doğal çevre üzerine iklim 
değişikliği örneğinde olduğundan farklı, 
sinsi bir tehdit oluşturuyor. Antropo-
sentrik bakış açısının yeniden gözden 
geçirilmesi ve sürdürülebilir bir kalkınma 
stratejisinin benimsenmesi gerekiyor.

İhtiyaç daha kapsayıcı bir biyoetik anlayış
Nazi tıbbı ve suistimal edilen klinik 
araştırmalar gibi dehşet verici süreçlerin 

eleştirisi üzerine kurulu biyoetik, başlan-
gıçta yalnızca insanın biyolojik bütün-
lüğüne yapılan müdahalenin sınırlarını 
belirleyen ve daha çok birey hakları ve 
otonomisi etrafında gelişen bir alanken, 
moleküler biyoloji ve genomik teknikle-
rin gelişmesi ile giderek ekosistem ve 
biyolojik çeşitlilik üzerine de yansıma-
ları olan kapsayıcı bir hale geliyor. Bu 
yöntemlerin ileri uygulamaları gelecek 
nesilleri etkileyecek sonuçlar doğurabilir. 
Biyoetik, bir yanıyla “zayıf” bireyin “güçlü 
ve buyurgan” tıbbi statüko ile kurduğu 
asimetrik ilişkinin bir ürünüyken, giderek 
insanı biyolojik çeşitliliğin bir ögesi 
olarak gören biyoloji felsefesinin bir so-
runsalı haline geliyor. Bu bakımdan, tıbbi 
uygulamaların insan yaşamına ve doğal 
çevreye uzak etkilerinin de değerlendi-
rildiği daha geniş bir biyoetik çerçeveye 
ihtiyaç var.

1993 yılında kurulan UNESCO Biyoetik 
Programı, 1997 yılında “İnsan Genomu 
ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”ni 
yayınladı. Buna göre insan genomu hem 
bireyin “tekliğini” hem de tüm insanların 

Yeni ve doğal çevreyi de kapsayan bir biyoetik anlayışa doğru...

Prof. Dr. Hakan Orer,  Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Genetik Müdahale: Nereye Kadar?
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“birliğini (türdeşliğini)” sağlayan temel bir 
insanlık mirasıdır ve mutasyonlara açıktır. 
Genetik çeşitlilik korunması gereken bir 
zenginliktir ve kişi aleyhine kullanılamaz. 
Bildirge, tıbbi gerekçelerle insan geno-
muyla ilişkili tedavilerin geliştirilebilmesi 
için hakkaniyet ve insan haklarına dayalı 
araştırmaların yapılmasını kabul ederken, 
her ne şekilde olursa olsun insan klon-
lanmasını yasaklar. Ne var ki, insan ya 
da başka canlıların genomunda meyda-
na getirilecek değişikliklerin doğal yaşam 
ortamları üzerindeki sonuçlarına dair bir 
öngörüde bulunmaz. Genomik bilim-
lerdeki gelişme hızı dikkate alındığında 
on yıllık bir sürecin bile aslında oldukça 
uzun bir süre sayılabileceği görülüyor.

Doğayla oynanan genetik oyun
Doğanın kendi çeşitliliği yanında, insan 
eliyle kurulan ekosistemler kaçınılmaz 
olarak son derece indirgeyici bir niteliğe 
sahiptir. Doğada rastlantısal olanın bo-
zulması aslında doğanın “doğa olmaktan 
çıkması” demek değil midir? Elimizde 
teknolojik imkanlar var diye bunu bozma 
hakkımız var mıdır? Bu soruların yanıtları 
nereden bakıldığına göre ciddi farklı-
lık gösterir. Örneğin, genetik hastalık 
taşıyan bir çiftin sağlıklı bir evlat elde 
edebilmek için kabul etmeyecekleri bir 
müdahale yoktur. İngiltere’de bir biyoetik 

kurulu, 2012 yılında bir çiftin, annenin 
hastalıklı mitokondrilerinin başka bir 
vericiden alınan mitokondrilerle değiş-
tirildikten sonra, tüp bebek yöntemiyle 
çocuk sahibi olmalarını sağlayacak bir 
müdahaleye izin verdi. Bu müdahale, 
doğacak çocuğun eşey hücrelerini 
etkileyerek gelecek nesillere de taşınabi-
lecek bir değişikliğe yol açacak nitelikte 
olduğundan biyoetik kaygıların gündeme 
gelmesine sebep oldu.

Moleküler biyolojik keşifler sadece has-
talıkların iyileştirilmesinde yeni tedaviler 
sağlamadı, aynı zamanda insanın var 
olan genetik yapısını da değiştirebilecek 
ve -belki de- doğada bulunmayan yeni 
bir türün ortaya çıkmasına sebep olacak 
imkanları da sağladı. Deneysel araştır-
malarda artık daha çok transgenik yani 
genetiği değiştirilmiş hayvanlar kullanıl-
maktadır. Tüm bu gelişmelerin çevreye 
ve doğal ortama yapabileceği etkiler 
hakkında tam bir öngörüde bulunmak 
kolay değil. Ancak, temkinli olmakta fay-
da var. Hastalıkların tedavisi için genetik 
bilginin değiştirilmesi kolayca kabul edil-
diği halde, genetiği değiştirilmiş gıdalara 
karşı daha kuşkucu davranılmaktadır. 
Teknolojik gelişmelerin hızı ile insani 
gelişmenin hızı birbirinden farklı olduğu 
sürece biyoetik sorunlarla karşılaşmamız 

kaçınılmaz görünüyor. Toplumların yeni 
keşifleri sindirmek ve üzerinde düşün-
mek için zamana ihtiyaçları var, ama 
günümüz dünyasında bu süre olması 
gerekenden daha kısa.

1990’lardan günümüze kaydedilen 
gelişmeler, genom üzerinde insan eliyle 
yapılabilecek oynamaların tıpkı insan 
eliyle iklim değişikliklerine yol açan 
müdahaleler gibi insanlığı geri dönüşü 
olmayacak süreçlere götürebileceğini 
telkin etmektedir. Dünya çapında ve her 
ülkede etik ilkelere dayalı yönetişim an-
layışı ve bilimsel verilerin dikkate alındığı 
yeni bir manifestoya gerek var. 

Geleceğin gündem maddesi
Yeni teknolojilerin yol açabileceği sorun-
lar ancak geniş anlamda etik felsefenin 
dikkate alındığı kapsayıcı bir kültür tara-
fından çözülebilir. Kök hücre tedavisinin 
ve genetik bilginin değiştirildiği gen teda-
vilerinin yavaş yavaş uygulamaya girdiği 
bir dönemdeyiz, daha henüz insan eliyle 
genetik yapımızı değiştirecek müdaha-
lelerin sınırlarını tartışmaya başlamadık, 
ama öyle görünüyor ki, gelecekte insan 
müdahalesiyle başkalaşmış genetik 
özelliklere sahip canlıların doğal yaşama 
etkilerinin nasıl “giderileceği” meselesi 
önemli bir gündem maddesi olacak.

Galatasaray Lisesi mezunu olan Hakan S. Orer, eğitimine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde devam 
ederek 1986’da tıp doktoru derecesi ile mezun oldu. 1989-1991 yıllarında Fransız Hükümeti bursuyla 
gittiği Paris INSERM U288 Araştırma Merkezi’nde doktora tezini tamamlayarak 1992 yılında Hacettepe 
Üniversitesi’nden bilim doktoru unvanını aldı. Doktora sonrası çalışmalarını 1993-1995 yılları arasında ABD 
Michigan State Üniversitesi’nde tamamlayan Orer, 1995’te Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji 
Anabilim Dalı’nda çalışmaya başladı ve 2003 yılında profesör unvanını aldı. Orer 2003-2012 yılları arasında 
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı. 2013 yılından bu yana Koç 
Üniversitesi’nde çalışan Orer, aynı zamanda Koç Üniversitesi Etik Kurulları Başkanlığını da yürütmektedir. 
Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu ve UNESCO Milli Komisyonu Biyoetik Uzman Komitesi üyesidir. 1998 
TÜBİTAK Tıp Teşvik Ödülü’ne layık görülen Orer’in esas araştırma alanı kan basıncının merkezi sinir sistemi 
tarafından kontrolü ve sempatik tonus oluşumudur. Diğer ilgi alanları arasında akılcı farmakoterapi eğitimi, 
biyoetik, biyoinformatik ve transgenik fare modelleri bulunmaktadır.

Kaynakça
Working Group III-Mitigation of Climate Change, IPCC (2014), Technical Summary. http://report.mitigation2014.org/drafts/final-draft-postplenary/ipcc_wg3_ar5_final-draft_postplenary_technical-summary.pdf [Access date: 12.06.2014]

UNESCO (1997), İnsan Genomu ve insan Hakları Evrensel Beyannamesi. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/GENOME-HUMAIN_Turc.pdf [Access date: 12.06.2014]

Nuffield Council on Bioethics (2012), Background: Ethical questions arising. http://www.nuffieldbioethics.org/mitochondrial-donation/mitochondrial-donation-background-ethical-questions-arising [Access date: 12.06.2014]
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Edebiyat ve çevre ilişkilerini disiplinlera-
rası bir perspektiften ele alan ekoeleştiri 
1990’lı yıllarda edebiyat ve kültürel 
çalışmaların bir alt alanı olarak ortaya 
çıktı. Ekoeleştiri terimi ilk kez William 
Rueckert tarafından “Edebiyat ve Ekoloji” 
(1978) adlı makalede kullanılmış ve eko-
loji prensiplerinin edebiyata uyarlanması 
olarak tanımlanmıştı. Bunu takip eden 
yıllarda ekoeleştirinin tanımı pek çok farklı 
soruyu da bünyesine katarak çok daha 
kapsamlı bir hale geldi. Örneğin, geçmiş-
ten günümüze doğa algımız ve çevreye 
yaklaşımımız ne tür değişikliklere uğramış-
tır? Bu değişiklikler farklı coğrafyalarda ve 

dillerde ne tür edebi eserlerin, anlatıların 
ve metaforların ortaya çıkmasına yol aç-
mıştır? İnsanın diğer canlılarla ilişkisi insan 
merkezli olmayan bir bakış açısıyla nasıl 
betimlenebilir? Doğa bilimleri ve kültürel 
üretim arasındaki karşılıklı fikir trafiğinin 
kazanımları nelerdir?

Her ne kadar çevreyi konu alan edebi 
metinlerin kökenleri çok eskiye dayan-
sa da bunlar ekoeleştiri alanının ortaya 
çıkmasından önce sistematik bir şekilde 
incelenmemişti. Ekoeleştiri başlangıç 
aşamasında İngiliz Edebiyatı ve Amerikan 
çalışmalarının bir uzantısı olarak ortaya 

çıktığından ilk evrede yapılan akademik 
çalışmalar yoğunluklu olarak Amerikan 
doğa yazını, İngiliz pastoral anlatımlar, 
Romantizm ve Derin Ekoloji hareketi-
ne odaklandı. 2000’lerin başında ise 
ekoeleştiri alanında yapılan çalışmalar 
doğa yazını ile kısıtlı kalmaksızın çevre 
problemlerini ırk, cinsiyet, sınıf, etnik kimlik 
üzerinden yapılan sosyal tartışmalarla iliş-
kilendirerek incelemeye başladı. Pek çok 
araştırmacının ilgisi daha önce dikkate 
alınmayan siyah Amerikan ve ekofemi-
nist yazarlara yoğunlaşırken bazıları da 
sömürgecilik dönemi sonrası ekoeleştiri 
ve ulusötesi ekoeleştiri gibi farklı çalışma 

Ekoeleştiri

Yrd. Doç. Dr. Meliz Ergin, Koç Üniversitesi İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü

Çağdaş edebiyatta ekolojik düşünce nasıl ortaya çıktı? Geçmişten bu yana doğa/kültür 
ilişkisini algılayışımızda ne gibi değişiklikler oldu? Sosyal Ekoloji’nin veya Ekopoetika 
geleneğinin edebi eserlerde birbiriyle ilişkilendirilerek ele alınan ekolojik ve sosyal problemleri 
anlamlandırmada rolü ne olabilir? Bugünlerde ekoeleştiri üzerine kitap yazan Yrd. Doç. Dr. 
Meliz Ergin anlatıyor…
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alanlarına yöneldi. Günümüzde ise eko-
eleştiri posthumanizm şemsiyesi altında 
hayvan çalışmaları, nesne-odaklı ontoloji, 
beden ötesi cisimcilik ve yeni maddecilik 
gibi yeni araştırma alanlarından beslen-
meye başlayarak bir “maddesel dönü-
şüm” yaşamaktadır. Buna göre insan ve 
insan olmayanların bedenleri maddesel 
oluşumlar olarak kabul edilir ve farklı 
“bedensel doğalar” (Alaimo) ya da eyleyici 
maddelerle (mineraller, toksik atıklar vb.) 
etkileşimleri bağlamında incelenir.

Ekopoetika ve sosyal ekoloji
Şu anda üzerinde çalıştığım araştırma 
projesi iki aşamalı olarak düşünülebilir. 
İlk aşamada kuramsal bir çerçeve içinde 
doğa/kültür dualizmini algılayışımızdaki 
değişiklikleri ve çağdaş edebiyatta ekolo-
jik düşüncenin ortaya çıkış sürecini inceli-
yorum. Örneğin, kökeni Latin şair Virgil’e 
kadar uzanan pastoral şiire veya William 
Wordsworth gibi İngiliz Romantik şairlerin 
işlerine baktığımızda, çoğunlukla yazarın 
toplumdan uzaklaşarak kırsal alana çekil-
diğini ve burayı kültür, tarih ve politikadan 
uzak, ideal bir inziva yeri olarak tasvir 
ettiğini görürüz. Oysa çağdaş edebiyatın 
bu tarz romantik kaçışları betimleyecek 
lüksü kalmamıştır. Yazar-aktivist Rebecca 

Solnit’in de belirttiği gibi doğa ile kültürün 
kaçınılmaz şekilde iç içe geçtiğini inkar 
etmek ve yaban hayatı sosyal hayatın 
dışında kalan bir alan olarak görmek 
ancak orada yaşamış olanların (örneğin 
aborjinler) tarihini yok saymakla ya da 
insan müdahelesinden bağımsız varlığını 
sürdüren bir doğa kavramına tutunmak-
la mümkün olabilir. Çağdaş edebiyatın 
sorumluluğu insanın ekosistem içindeki 
yerini sorgulayarak hem bu iç/dış dua-
lizmini hem de doğal/sosyal, maddesel/
söylemsel arasındaki geçirgen sınırları 
gözden geçirmektir.

Bundan hareketle günümüzde pek çok 
yazar bize biyolog Barry Commoner’ın 
1971’de açıkladığı ve “her şeyin birbi-
riyle bağlantılı olduğunu” belirten ekoloji 
yasasını hatırlatır. Fakat edebiyatçıların 
ekolojiden ödünç aldığı bağlantısallık me-
taforu holizm veya dünyanın kendi içinde 
ahenkli bir bütünselliğe sahip olduğu inan-
cı ile karıştırılmamalıdır. İçinde hem yapıcı 
hem yıkıcı eğilimleri barındıran bu metafor 
etkileşim, dolanıklık, zorunlu ilişkilenme 
ve kopukluk gibi farklı anlamlara bürünür. 
Çağdaş yazarların amacı insanların çev-
releriyle ve diğer canlılarla olan ilişkilerinde 
belirleyici rol oynayan doğal ve sosyal 

sistemlerin –biyolojik, ekolojik, dilsel, eko-
nomik, politik– iç içe geçtiği ilişkiler ağını 
olabildiğince açığa vurmaktır. 

Araştırmamın ikinci aşamasında Amerikalı 
şair Juliana Spahr ve Türk yazar Latife 
Tekin’in eserlerinde bu ilişkiler ağının nasıl 
ele alındığına bakıyorum. Bunu yaparken 
bir yandan Sosyal Ekoloji akımının öncüsü 
olan ve insanların çevreleri ve diğer can-
lılarla olan ilişkilerinin insanlarla kurdukları 
ilişkilerin devamı niteliğinde olduğunu 
belirten Murray Bookchin’in eleştiri 
kuramından faydalanıyorum. Bookchin 
yaşadığımız ekolojik problemlerin pek 
çoğunun temelinde hayatımıza derinleme-
sine yerleşmiş olan ekonomi, etnik kimlik, 
kültür ve cinsiyet merkezli çatışmaların 
yattığını öne sürer. Araştırmamda ele aldı-
ğım edebi metinlerde ekolojik sorunları ve 
sosyal çatışmaları birbirleriyle ilişkilendire-
rek ele alıyor, hem çevrenin politik bir ba-
kış açısıyla hem de sosyal hayatın ekolojik 
bir bakış açısıyla okumasını yapıyorum. 
Diğer yandan ise bu metinleri ekoloji ve 
yazın (ağırlıklı olarak şiir) arasındaki ilişkileri 
irdeleyen ve farklı anlatım biçimleri ile dili 
ekolojik bir modele dönüştüren Ekopoeti-
ka geleneği bağlamında inceliyorum.

Koç Üniversitesi İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapan Meliz Ergin, 
doktorasını 2009 yılında British Columbia Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Programı’nda tamamladı. Araştırma 
ilgi alanları modern Avrupa ve Türk Edebiyatı, edebiyat ve felsefe, göç, ekoeleştiri, çağdaş şiir ve poetikayı 
kapsıyor. Şu anda ekoeleştiri üzerine bir kitap yazan Meliz Ergin’in çalışmaları Seminar: a Journal of Germanic 
Studies, The Italianist ve Europe and Its Others: Essays on Interception and Identity başlıklı dergi ve kitaplarda 
yayınlandı. 2013’te Alexander von Humboldt-Stiftung, Stiftung Mercator ve Koç Üniversitesi tarafından düzenlenen 
Turkish-German Frontiers of the Humanities: Migration, Integration and Access adlı sempozyumun organizasyon 
komitesinde yer alan Dr. Ergin 2014’te Koç Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü tarafından düzenlenen 
Pulse: Inaugural Comparative Literature Symposium’un koordinatörlüğünü yaptı.   
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23 Ağustos 2011’de, Pennsylvania’nın 
taşrasındaki çiftliklerinde iki küçük çocu-
ğuyla birlikte yaşayan Hallowich ailesi, 
kaya gazı üreten bazı şirketlere karşı 
açtıkları davayı uzlaşma yoluyla, 750,000 
Amerikan doları karşılığında çözüme ka-
vuşturdular. Uzlaşmanın bir parçası olarak 
da, mülkiyet haklarından feragat ettiler ve 
Marcellus Şisti’nde1 gerçekleşen hidrolik 
kırılma (“fracking”) faaliyetleri hakkında 
herhangi bir ortamda hayat boyu (küçük 
çocukları dahil) açıklama yapmamayı 
kabul ettiler. Gizli tutulmasına anlaşılan 
davanın tutanaklarına göre Hallowich 
çifti, söz konusu uzlaşmaya çocuklarının 
sağlığı için razı olduğunu belirttiler. Bay 
Hallowich mahkeme önünde şöyle konuş-
tu: “Onları bu durumdan kurtarmak için 
bunu yapmak zorundaydık.”2  

Toprak altındaki kayada sıkışmış olan 
petrol ve doğal gaz, kaya gazı olarak 
adlandırılmaktadır; bunu çıkarma yönte-
mine ise hidrolik kırılma ya da çatlatma 
denmektedir. Kum ve çeşitli kimyasal kat-
kı maddeleri içeren su, kayayı çatlatarak 
sıkışmış petrol veya doğal gazın yüzeye 
çıkmasını sağlaması için kayaya enjekte 
edilmektedir. ABD’de 2003’ten itibaren 
yoğunlaşan ve “2005’ten beri 80,000’den 
fazla kuyunun faaliyete açılmasıyla”3 süren 
fracking patlaması, ucuz ve verimli kaya 
gazı rezervleri sayesinde ABD’yi enerji 
bağımsızlığına götürdüğü söylemleriyle 
övülmektedir!4

Ekonomik fayda abartılıyor mu? 
Fracking Türkiye’ye de gelmiş durum-
dadır. Shell ve Türk Petrol Anonim Or-
taklığı (TPAO) Türkiye’nin iki bölgesin-
de - Diyarbakır yakınındaki Dadaş Şisti 
ve Trakya bölgesindeki Hamitabat Şisti 
(Kırklareli yakınları) - arama ve sondaj 
faaliyetleri gerçekleştirmektedirler.5 

Dikkat edilmesi gereken nokta, bu 
iki bölgenin de aktif fay hatlarının 
üzerinde olmasıdır. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 15 yıl 
yetecek kadar rezerv bulunduğunu, 
ancak 2020 yılına kadar kaya gazı çı-
karmanın beklenmediğini belirtmiştir.6 

Ancak başka bir rapor ise rezervlerin 
yeterlilik süresinin tahminen yalnızca on 
yıl olduğunu ortaya koymaktadır.7  

Rezerv miktarının tahmininde bir tutarlılık 
olmayışının sıkça rastlanan bir durum ol-
duğu (ABD rezervleri bakımından normalin 
üstünde yapılan tahminler %100’ü ve hat-
ta %400’ü bulabilmektedir) ve ekonomik 
faydanın ciddi şekilde abartıldığı araştır-
macılar tarafından belirtilmektedir.8  

Bulgular endişe verici düzeyde
ABD’de son dönemde yapılan birçok 
çalışma fracking faaliyetinin insan sağlığı ve 

Kırılgan Geleceğimiz 
Kendi ‘Kaya Gazı Devrimi’ modelini geliştirme çabasında olan Türkiye, ABD’deki fracking 
faaliyetinin insan sağlığı ve çevre üzerinde yarattığı olumsuzluklardan ders alacak mı?

1 http://www.post-gazette.com/local/washington/2013/08/07/Hallowich-children-not-part-of-Marcellus-Shale-gag-order-agreement/stories/201308070133.
2 http://www.slideshare.net/MarcellusDN/pg-settlementhearingtranscript?utm_source=slideshow02&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow_loggedout.
3 http://www.environmentamerica.org/reports/ame/fracking-numbers.
4 http://www.bloomberg.com/news/2013-11-12/u-s-nears-energy-independence-by-2035-on-shale-boom-iea-says.html.
5 http://www.milliyet.com.tr/ilk-kaya-gazi-kuyusu-bu-ay-aciliyor/ekonomi/detay/1774988/default.htm
6 http://www.zaman.com.tr/ekonomi_bakan-yildiz-kaya-gazini-2020ye-kadar-cikaramayiz_2106071.html.
7 http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2013/02/21/turkiyede-424-milyar-metrekup-rezerv-var
8 http://shalebubble.org/wall-street/.

Sanem Özdural Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Su alım 
işlemleri

Doğalgaz çatlaklardan kuyuya akıyor

Kimyasal maddelerin 
karıştırılması

Enjekte edilen karışımdan artan, 
ve üretilen sular (atık sular) Atık suların muamelesi ve 

atıkların imha edilmesi

3. Kuyuya enjeksiyon

Görsel: Hydraulic Fracturing-Related Activities, US Environmental Protection Agency/Wikimedia Commons
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çevre üzerindeki olumsuz etkileri ilgili korku-
ları artırmıştır. Çünkü fracking kuyularının on 
mile kadar yakınında yaşayan kadınların yeni 
doğan bebeklerinde ortaya çıkabilen kalp 
ve sinirsel sistem sakatlıklarında yüzde 
otuza varan artış gözlenmiştir.9 Ayrıca, 
kullanılan birçok kimyasalın endokrin 
bozukluğu etkilerine –kanserle ilintili 
bozukluklar, sperm kalitesinin azalmasını 
da içeren doğurganlık sorunları- neden 
olduğu tespit edilmiştir.10 Pennsylvania’da 
bir kaya gazı atık bölgesinde ölçülen 
tehlikeli radyoaktivite miktarı,11 Texas’ta 
yer alan fracking bölgelerindeki kuyularda 
bulunan arsenik12  ve Utah yakınındaki kaya 
gazı kuyularının çevresindeki atmosferde 
yüksek oranda ölçülen, küresel ısınmanın 
birinci derecede faili olan metan gazı13 da 
diğer endişe verici bulgular arasında yer 
almaktadır. Fracking aynı zamanda sismik 
faaliyetlerin çoğalmasıyla da ilintilendirilmekte-
dir.14 Nisan ayında Ohio eyaleti, daha önce 
sismik faaliyetlerle anılmayan bir bölgede 
iki küçük depremin yaşanmasının ardından 
fracking faaliyetlerini askıya almıştır.15

Gerçek yasaların ardına gizlenirse…
ABD’deki kanunların fracking faaliyetini 
koruması ve bu işi yapanların verdikleri 

zarardan ötürü yeterince sorumluluk 
yüklenmemesi, ülke genelinde fracking fa-
aliyetlerinin artmasına ve yaygınlaşmasına 
neden olan önemli bir etmendir. Örneğin, 
Federal Güvenilir İçme Suyu Yasası (Fe-
deral Safe Drinking Water Act – SDWA), 
fracking faaliyetinde kullanılan kimyasal-
ları, yeraltı içme suyu kaynaklarına zararlı 
maddelerin enjekte edilmesini düzenleyen 
bir hükümden muaf tutmaktadır.16

Eyalet düzeyinde ise, fracking kimyasal-
larının kamuoyuna açıklanma koşullarını 
düzenleyen bir Pennsylvania yasası, 
ticaret sırlarını ve mülkiyetle ilgili bilgileri 
bu koşulların dışında tutmaktadır.17 Aynı 
yasada yer alan başka bir hüküm –tıbbi 
susma (‘medical gag’) kuralı olarak da 
bilinir-, fracking ile bağlantılı bir sağlık 
bozukluğu yaşayan hastaya bakan tıbbi 
personelin, bozukluğa neden olan kimya-
salın özlük bilgilerini –hastadan ve diğer 
doktorlardan/araştırmacılardan bile- gizli 
tutmasını şart koşmaktadır.18

Fransa ve Bulgaristan gibi diğer ülkeler, 
insan sağlığı ve çevreye verdiği zarara 
atıf yaparak fracking’i yasaklamıştır.19  
ABD’de dahi bazı eyaletler –örneğin New 

York20 - fracking’e karşı çıkmıştır ve ilginç 
bir gelişme olarak belirtilmelidir ki, yakın 
zaman önce Hallowich davasının ayrıntıla-
rının normal davalarda olduğu gibi erişime 
açılması salık verilmiştir.21 Ayrıca ABD’de 
ilk defa geçtiğimiz nisan ayında bir aile 
fracking ile bağlantılı sağlık sorunlarına 
ilişkin yaşadıklarını jüri önünde anlatma 
olanağı bulmuştur. Aile, Aruba Petrol tara-
fından mülklerinden iki mil ötede işletilen 
22 fracking kuyusu dolayısıyla yaşadıkları 
sağlık sorunları ve mülkiyetlerine ilişkin 
zarar için 3 milyon Dolar tazminat almaya 
hak kazanmıştır.22 Fracking ilk defa ılımlı 
yasaların ve baskıcı uzlaşmaların arkasına 
saklanamamıştır.

Türkiye ders alacak mı?
Tüm bu gelişmeler, kendi ‘Kaya Gazı 
Devrimi’ modelini geliştirme çabasında 
olan Türkiye için de dersler içermekte-
dir. Bağımsız bilim insanları tarafından 
gerçekleştirilen, olası zarar ve faydaları 
değerlendiren kapsamlı, şeffaf çalışma-
lar olmadıkça, bizler vicdanımızı rahat 
tutarak, bu alışılmadık kaynak çıkarma 
biçimine ülkemizde umursamazca izin 
veremeyiz. 

9 McKenzie, Lisa M., et al., (2014) Birth Outcomes and Maternal Residential Proximity to Natural Gas 
Development in Rural Colorado, Environmental Health Perspectives, Advance Publication January 28.
10 Kassotis, Christopher D., et al., (2013) Estrogen and Androgen Receptor Activities of Hydraulic 
Fracturing Chemicals and Surface and Ground Water in a Drilling-Dense Region, Endocrinology, Early 
Release December 16, 2013.
11 Warner, Nathaniel R., et al, (2013) Impacts of Shale Gas Wastewater Disposal on Water Quality in 
Western Pennsylvania, Environ. Sci. Technol. 47, 11849-11857.
12 Fontenot, Brian E., et al., An Evaluation of Water Quality in Private Drinking Water Wells Near 
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Yeşil fotonik, geniş bir uygulama dağarcığında ener-
jinin verimli üretimini veya tüketimini sağlayan ve bu 
uygulamaların çevreye etkisini azaltan opto-elektronik 
olgulara dayalı gelişmeleri adlandırmaktadır. Yeşil 
fotonik genel kapsamıyla aşağıdaki araştırma alanlarını 
içermektedir: 
• Katı hal temelli aydınlatma ve görüntü teknolojileri.
• Yenilenebilir enerji üretimi: Fotovoltaik ve fotokataliz
• Optik iletişim/bilişim teknolojileri. 
• Lazer destekli makro/mikro fabrikasyon.

Bu yazıda, üstteki ilk iki alan üzerine genel bir bakış 
sunmayı amaçladık.

Katı hal temelli aydınlatma, güncel olarak yarı ilet-
ken- (LED), organik- (OLED) veya polimer (PLED) 
ışık diyotlarına dayanmaktadır. Işık diyotları, elekt-
rik enerjisini elektro-ışıma denilen fiziksel bir olayla 
ışığa dönüştürürler. Şekil 1’de bu olgu tipik bir LED 
yapısında görselleştirilmiştir. Elektronlar yüksek enerji 
durumundan düşük enerji durumuna geçerken fazla 
enerjiyi ışık olarak yayarlar. Bu işlem harici bir voltaj 
kaynağı ile beslenir. Diğer ışık kaynaklarından filament 
ampüller termal ışımayı, kompakt floresanlar ise plaz-
ma ışımasını kullanırlar.

Doç. Dr. Kaan Güven, Koç Üniversitesi Fizik Bölümü

Yeşil Işıldayan 
Fotonik

Fotonik teknolojisindeki gelişmeler, enerjinin ışık ve elektrik arasında daha verimli çevrimini, 
lazer destekli üretim tekniklerini ve hatta optik bilişimi sağlayarak daha çevre-dostu bir yaşam 
oluşturmamıza yardımcı oluyor. Ancak, teknolojinin tek başına yeterli olamayacağı aşikar.

Şekil 1: LED lambasının temel işleyişi (Ref: http://www.logo.rs/en/LED_kakoradi.htm).
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LED’lerin üstün verimlilikleri ve düşük güç tü-
ketimi, gelişmiş ülkelerin çoğunda aydınlatma 
altyapısını değiştirmeye yönelik yol haritaları-
nın hızla uygulamaya konmasını sağlamıştır. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde, 2007 yılında 
imzalanan Enerji Bağımsızlığı ve Güvenliği 
Eylem Planı (EISA) uyarınca aydınlatma am-
pülleri için yeni verimlilik kıstasları 2012-2014 
yılları arasında kademeli olarak uygulamaya 
geçirilmiştir. Eylem planının bu evresinde, 
40W-100W arasında olan eski ampüllerin 
üretim ve ithalatı durdurulup daha verimli 
alternatiflerin kullanılması hedeflenmiştir. 
2020 yılında etkin hale geçecek ikinci evre ile 
tüketiciye sunulacak hemen tüm ampüllerin 
şu an varolan standartlardan %70 daha ve-
rimli olması sağlanacaktır. Şu anda alternatif 
olarak sunulan CFL ve LED’lerin bu verimlilik 
koşulunu halihazırda sağlayabilmektedir.

LED Filament Ampül CFL

Işıma (Lumens) Gereken Güç (Watt)

450 4-5 40 9-13

800 6-8 60 13-15

1.100 9-13 75 18-25

1.600 16-20 100 23-30

Tablo 2: Güncel ışık kaynakları için verilen güç ve çıkan ışık miktarının karşılaştırması.

Şekil 2: CFL ve LED’in ışıma ve renklendirme karşılaştırması.

Enerji Tüketimi ve Verimliliği

Ortalama ömür (saat) 50.000 1.200 8.000

Kullandığı elektrik enerjisi 
(60W’lık ampül eşiti)

6-8 Watt 60 Watt 13-15 Watt

Yıllık işletim masrafı 
(Yıllık 30 ampül eşiti)

32,85 USD/yıl 328,59 USD/yıl 76,65 USD/yıl

Çevresel Etkisi

RoHS uyumluluk Evet Evet Hayır (1-5 mg cıva içerir)

CO2 emisyonu (30 ampülün 
bir yıllık salınımı)

205 kg 2.043 kg 477 kg

Başlıca Özellikler

Dayanıklılık Yüksek Düşük Düşük

Hızlı açıp/kapama etkisi Yok Var (Ömrü hızla kısalır) Kısmi

Isı yayımı 3,4 btu/saat 85 btu/saat 30 btu/saat

Ortam sıcaklığına 
hassasiyet

Yok Kısmi -25  ̊C altında ya da +50  ̊C 
üzerinde çalışmayabilir

Nem hassasiyeti Yok Kısmi Evet

 

Işık Kaynağı

Kompakt FloresanLED Filament Ampül

Tablo 1: Güncel ışık kaynaklarının karşılaştırması 
(Ref: http://www.designrecycleinc.com/led comp chart.html)

Getirilen yeni standartlar, ışıklandırma 
kaynakları için ölçüm birimi olarak 
kullandığımız Watt’ı başka bir fiziksel 
birim olan Lümen ile değiştirecektir. 
Lümen, ışığın parlaklığını ölçer, Watt 
ise daha çok ışık kaynağına giren gücü 
ölçmektedir. Aşağıdaki tabloda güncel 
ışık kaynakları üzerinden bu iki birimin 
karşılılıkları gösterilmiştir. LED ve CFL 
için ışıma spektrumu ve renklendirme 
karakteristikleri doğal ışık açısından 
önem taşıyan diğer parametrelerdir.

Fotovoltaik ve fotokataliz, yenilenebilir 
enerji üretimini ve karbon emisyonunun 
azaltılmasını hedefleyen ana araştırma 
alanlarından ikisidir. Fotovoltaik, ışık 
enerjisinin elektriğe dönüştürülmesini 
sağlayan malzemelerin geliştirilmesi 
üzerinedir; fotokataliz ise ışıkla etkin-
leşen ve zararlı karbon ve azot bile-
şiklerini zararsız bileşiklere indirgeyen 
kimyasal tepkimeleri ele alır. Fotokataliz 
ile suyun hidrojen ve oksijene parçalan-
ması veya karbondioksit gazından diğer 
karbon bileşiklerin (metan gibi) sentez-
lenmesi de mümkündür.
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1971 yılında İzmir’de doğan Kaan Güven, lisans (1993), yüksek lisans (1995) ve doktora (1999) derecelerini 
Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü’nde aldı. 2000-2001 yıllarında Max-Planck Katı Hal Fiziği Araştırma 
Enstitüsü’nde Klaus von Klitzing Kürsüsü’nde araştırmacı olarak çalıştı. 2002-2009 yılları arasında Bilkent 
Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nde görev yaptı. 2009 yılında Koç Üniversitesi Fizik Bölümü’ne 
öğretim üyesi olarak katıldı. Araştırma konuları arasında elektromanyetik metamalzemeler, plazmonik, nano-
optik ve yoğun madde fiziği yer almaktadır.

Titanyum dioksit (TiO2) gibi fotokatalitik malzemeler koku gide-
rici, antibakteriyel ve kendini temizleyen yüzeyler için kaplama 
malzemesi olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.  

Fotonik araştırmaları, ışık-madde etkileşimini mikro- ve nano-
ölçekte geliştirerek bu olguların işlevselliğini ve verimini arttır-
maktadır. Örneğin fotovoltaik veya fotokatalitik malzemelerin 
içine metal nano-parçacıklar katılması, ışığın etkin malzemede 
daha iyi yerelleştirilmesini sağlar.

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından 2010-2050 için oluştu-
rulan fotovoltaik yol haritasında, güncel  olarak (2010 verisi) 
küresel elektrik üretiminin sadece %0.2’sini oluşturan foto-
voltaik payının 2020’de %1’e, 2030’da %5’e ve 2050 yılında 
%11’e (yaklaşık 3 TeraWatt) ulaşması öngörülmüştür.  Bu, aynı 
zamanda karbondioksit salınımının yılda 2.3 Gigaton azalması 
anlamına gelmektedir.

Fotovoltaik araştırmaları tekli ve çoklu kristal yarıiletken yapılar 
geliştirerek şu anki %10 elektrik enerjisine çevrim verimini 
2020’de iki katına çıkarmayı hedeflemektedir. Fotoniğin rolü 
plazmonik ve kuvantum kuyu yapılar ve odaklayıcı yapılarla bu 
verimi %30 düzeyine çıkarmak olacaktır.

Koç Üniversitesi bünyesindeki Yüzey Teknolojileri Araştırma 
Merkezi (KUYTAM) ve Koç Üniversitesi-Tüpraş Enerji Merkezi 
(KUTEM) Yeşil Fotoniğin fotokatalitik, fotovoltaik ve lazer alan-
larında aktif araştırmalar yürütmektedir.

Son cümlede, Yeşil Fotonikteki bu gelişmelerin ancak gündelik 
hayata yaygın bir şekilde katılmasıyla etkin olabileceğini vurgu-
lamakta fayda var. Doğayı korumak için bilinçli bir yaklaşımla 
alışkanlıkları değiştirmek ve kendimizi ekosistemden ayrı ve 
üstünde görmek yerine onun bir parçası olarak konumlandır-
mak gerekiyor.

Şekil 3: Fotovoltaik yol haritası kilometre taşları (Ref: http://www.iea.org).

Temelinde kimyasal ve fiziksel olgular olmakla birlikte, fotonik araştırmaları ışık-madde 
etkileşimini mikro- ve nano-ölçekte geliştirerek bu olguların işlevselliğini ve verimini 
arttırmaktadır.
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Bize akademik geçmişinizden ve üze-
rinde çalıştığınız konulardan bahse-
der misiniz?
Lisans eğitimimi İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde 
tamamladım. Yüksek Lisans eğitimimi 
Almanya’nın Aachen kentindeki RWTH 
Aachen Üniversitesi’nde aldım. Lisans 
ve yüksek lisans eğitimim süresince 
elektrik makineleri, güç elektroniği ve tıp 
elektroniği konularında çalıştım. Ayrıca 
bu süreçte Hollanda’da bulunan Philips 
Araştırma Merkezi’nde yüksek lisans 
tezimi tamamladım. 

Geçtiğimiz haziran ayında Koç Üniversite-
si’nde Prof. Dr. Hakan Ürey’in Optik Mikro 
Sistemler Laboratuvarı’nda doktora çalış-
malarımı tamamladım. Doktora eğitimim 
süresince üç boyutlu gözlüklü ve gözlük-
süz ekran teknolojilerinin geliştirilmesinin 
yanı sıra Doç. Dr. Özgür Çakmak ile par-
kinson hastalığında görülen semptomların 
azaltılması için elektronik bir devre tasarımı 

üzerinde çalıştım. Doktora eğitimim sırasın-
da ziyaretçi araştırmacı sıfatıyla İsviçre’deki 
Disney Zürih Araştırma Laboratuvarı’nın yanı 
sıra İsveç’teki Imagination stüdyolarında 
çalıştım. Bu zaman zarfında uluslararası beş 
dergi yayını ve15 çalıştay bildirisi yayımla-
dım; üç patent başvurusunda bulundum. 
Araştırmalarım ulusal ve uluslararası birçok 
saygın ödüle layık görüldü. 

Koç Üniversitesi’ndeki çalışmalarını-
zın kariyerinize ne gibi katkıları oldu?
Bulunduğunuz ortamda sizden daha zeki 
birisi yoksa mekan değiştirmelisiniz diye 
çok meşhur bir söz vardır. Başta Hakan 
Ürey ile birlikte çalıştığım laboratuvar 
arkadaşlarım ve diğer hocalarım doğru 
yerde olduğum hissiyatını bana sürekli 

yaşattılar. Bu, yaptığım işten kişisel tatmin 
alma anlamında önemli bir etkendi. Sü-
rekli beslenebileceğiniz bir ırmağın olması 
gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. 
Daha önce bahsettiğim üzere çok farklı 
bir alanda araştırma yapmaya başladım. 
Bu değişim bana birçok bilgi ve deneyim 
kazandırdı. Üniversiteden sanayiye bilgi 
aktarımı deneyimini dünyada dahi sayılı 
yerlerde elde edebiliyorsunuz. Bu bağ-
lamda tam istediğim gibi hem sanayide 
hem de akademik alanda varlık göster-
mek bana iki ayrı kişilik kazandırdı.

Bundan sonraki planlarınız ve proje-
leriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?
Temmuz ayı itibarıyla doktora sonrası 
araştırmacı sıfatıyla Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Santa Clara kentindeki 
NVIDIA Araştırma Merkezi’nin bir parçası 
oldum. Şimdi doktora konumla örtüşür 
biçimde üç boyutlu ekranlar ve gözlük 
tipi sanal gerçeklik uygulamaları üzerine 
çalışıyorum.

Prof. Dr. Hakan Ürey’in Optik Mikro Sistemler 
Laboratuvarı’nda doktora çalışmasını tamamlayan 
Kaan Akşit NVIDIA Araştırma Merkezi’nde doktora 
sonrası araştırmalarına devam ediyor. 

Dünya çapında bir araştırma üniversitesi olma misyonuyla sunduğu disiplinlerarası yaklaşım 
ve araştırma olanaklarıyla geleceği şekillendirecek bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayan 
Koç Üniversitesi’nin doktora öğrencileri ve mezunları Fener’in sorularını yanıtladı.

Geleceğin Bilim İnsanları 
Koç Üniversitesi’nde Yetişiyor

“Sürekli beslenebileceğiniz 
bir ırmağın olması gerçekten 

çok önemli.”
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Bize akademik geçmişinizden ve üze-
rinde çalıştığınız projelerden bahse-
der misiniz?
Koç Üniversitesi İşletme Doktora prog-
ramını Haziran 2013’te bitirdim. Koç 
Üniversitesi’nin doktora çalışmalarım 
dışında bende ayrı bir önemi daha var 
çünkü Koç Üniversitesi İşletme Bölümü 
2003 mezunuyum. Lisans eğitimimin 
ardından Oxford Üniversitesi Said 
Business School’da MSc in Manage-
ment Research derecemi 2004 yılında 
aldım. Daha sonra Türkiye’ye döndüm, 
2008 yılında kızım Ceylin doğana kadar 
Siemens Healthcare’de Management 
Consultant olarak çalıştım. Aynı yıl Koç 
Üniversitesi İşletme Bölümü doktora 
programı açıldığında ise doktora progra-
mına başladım. Eğitimim sırasında yine 
üniversitemin bana sağladığı olanaklarla 
2010 yılında altı ay süreyle Stanford 
Business School’da visiting scholar ola-
rak bulundum. Doktora programından 
mezun olduğum 2013 yılından bu yana 
İtalya Milano’da Bocconi Üniversitesi 
Pazarlama Bölümü’nde öğretim görevli-
si olarak çalışıyorum.

Akademik olarak pazarlama alanında 
tüketici davranışlarını incelemekteyim. Ana 
başlıklar olarak araştırdığım konular arasında;  
(1) finansal sıkıntıların tüketici davranış-
larına olan etkisi, (2) paranın psikolojik 
etkileri, (3) kısıtlanan özgürlüklerin tüketici 

davranışlarına etkisi ve (4) kullanılan dilin 
tüketici davranışlarına etkisi yer almaktadır. 

Koç Üniversitesi’ndeki çalışmalarını-
zın kariyerinize ne gibi katkıları oldu?
Lisans öğrenimim sonrasında dünyanın 
en prestijli üniversitelerinden biri olan Oxford 
Üniversitesi Said Business School’un 
kapılarının açılmasında çok önemli bir 
vesile oldu Koç Üniversitesi’nde aldığım 
eğitim. Türkiye’ye döndüğümde Siemens 
Healthcare’de çalışmamda da bu eğitimin 
çok büyük bir payı vardır. 

Koç Üniversitesi’nin doktora sırasın-
da sağladığı faydalar da oldukça üst 
düzeyde. Stanford Business School’da 
yaptığım araştırmalar tam burs sağlana-
rak desteklendi. Orada bulunduğum sı-
rada yaptığım araştırmalarımın sonucun-
da pazarlama alanının A+ dergilerinden 
olan Journal of Consumer Research’te 
henüz doktora öğrencisiyken makalem 
basıldı. Aynı zamanda doktora eğitimim 
sırasında veri toplamamda sağlanan 
imkanlar, yurt dışı konferanslarda sunum 

yaparken sağlanan maddi ve manevi 
olanaklar şu andaki kariyerim için olduk-
ça önemliydi. Koç Üniversitesi ve özellikle 
Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı’nın bana 
sağladığı imkanlar sayesinde mezun olur 
olmaz Bocconi Üniversitesi’nde çalışmaya 
başlayabildiğimi düşünüyorum.

Bundan sonraki planlarınız ve proje-
leriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?
Öncelikli olarak tabii ki de pazarlama 
alanında yaptığım çalışmaların akademik 
dergilerde yer almaya devam etmesi-
ni istiyorum. Bunun için de daha çok 
araştırma yapıp, daha çok veri toplayıp, 
daha çok makale yazmam gerekiyor. İyi 
bir araştırmacı olarak sevdiğim işi yapıp, 
hem de pazarlama alanında tüketici 
davranışlarının aydınlanmasında benim 
de bir katkım olmasını amaçlıyorum. 

Sadece araştırmalarımla kalmayıp, 
ders verdiğim ve beraber çalıştığım 
öğrencilerimin de kendi alanların-
da elde ettikleri başarıları görmek 
en büyük arzularımdan biri. Bocconi 
Üniversitesi’nde hem lisans hem de 
yüksek lisans öğrencilerine verdiğim pa-
zarlama ve tüketici davranışları dersleri 
sonucunda öğrencilerimin pazarlamaya 
olan ilgilerinin artması ve bu konuda 
bir şeyler yapmaya istekli olduklarını 
görmek beni ileriki yaşantımda da mutlu 
etmeye devam edecek. 

İşletme Bölümü Doktora programını Haziran 2013’te 
tamamlayan Gülen Sarıal Abi şimdi Bocconi 
Üniversitesi Pazarlama Bölümü’nde öğretim görevlisi…

“Ders verdiğim ve beraber 
çalıştığım öğrencilerimin 
de kendi alanlarında elde 

ettikleri başarıları görmek en 
büyük arzularımdan biri.”
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Bize akademik geçmişinizden ve 
üzerinde çalıştığınız projelerden 
bahsedebilir misiniz?
Akademik kariyer yapmaya on senelik 
profesyonel iş hayatından sonra karar 
verdim. Doktoraya başlamadan evvel ulus-
lararası bir kozmetik firmasında pazarlama 
müdürü olarak çalışıyordum. İş hayatından 
akademik hayata geçiş oldukça zor oldu 
ama bu kararı verdiğim için çok mutluyum. 
Önümüzdeki aylarda Koç Üniversitesi 
İşletme bölümü doktora programından 
mezun olacağım. Doktora çalışmalarımı iki 
farklı konu üzerinde yapıyorum: (1) Tüketici-
lerin kendilerini yakın hissettikleri markaların 
belirli davranışlarına verdikleri beklenmedik 
tepkileri, ve (2) Duyuların (özellikle koku ve 
ses) ya da beyinde canlandırılan duyusal 
imajların tüketicilerin algılarına ve tepkilerine 
olan etkilerini araştırıyorum.
 
Doktora teziniz ve bu kapsamda 
yaptığınız araştırmalar hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Tezimde tüketicilerin güçlü markalar ile olan 
ilişkilerini ve bu markaların olası ihlallerine, 
yani tüketicilerinin beklediği yönde davran-
madıkları durumlarda, tüketicilerin verdik-
leri tepkileri inceliyorum. Tezim üç adet 
makaleden oluşuyor. Birinci makalemde, 
aynı ürün hatası sonrasında tüketicilerin 
global ve yerel markalara verdikleri tepki-
lerin oldukça farklı olduğunu gösteriyoruz. 
Bunun sebebi tüketicilerin küresel ve yerel 

markaları değerlendirirken farklı standartları 
referans almaları ve global markaları daha 
yüksek standartlara göre değerlendirdikleri 
için beklentilerinin de daha yüksek olması. 

Pazarlama literatürü tüketicilerin belirli 
markalarla duygusal ve bilişsel bir bağ 
oluşturduklarını gosteriyor. İkinci maka-
lemde, bu markalar tüketicilerinin bağlılık 
hissini değiştirecek bir davranışta bulun-
duğunda, tüketicilerin nasıl tepki verdik-
lerini araştırıyoruz. Review of Marketing 
Research dergisinde 2015 yılında yayın-
lanacak bir diğer makalede ise marka 
ihlallerini kategorize edip dört ana başlık 
altında toparlıyoruz. Her bir marka ihlaline 
tüketicilerin verecekleri farklı tepkileri 
inceliyoruz. 

Tezim kapsamında güçlü, yerleşmiş ve 
beğenilen bir markanın hangi koşullarda 
dezavantajlı konuma düşebileceğini in-
celeyerek pazarlama literatürüne teorik 
anlamda katkıda bulunabilmeyi hedefli-
yorum. Tezimi oluşturan üç makaleyi de 

hazırlarken danışmanlarım olan Prof. Dr. 
Zeynep Gürhan-Canlı ve Yrd. Doç. Dr. 
Nilufer Aydınoğlu ile çalışma fırsatı ya-
kaladım ve kendilerinden büyük destek 
gördüm. Bu sonbahar tezimi savunup 
mezun olmayı hedefliyorum.

Pazarlama konusunda diğer ilgi 
alanlarınız neler?
Tezimin yanı sıra, duyuların tüketicilerin 
algılarını nasıl etkilediğini araştırdığım 
çalışmalarım da var. Aradhna Krishna ve 
Maureen Morrin ile beraber hazırladığı-
mız “Smellizing Cookies and Salivating: 
A Focus on Olfactory Imagery” adlı ma-
kale Journal of Consumer Research’ün  
Haziran 2014 sayısında yayımlandı. Bu 
çalışmada tüketicilerin bir yemeğin koku-
sunu hayal etmelerinin de sanki yemeği 
gerçekten koklamış gibi tepki verme-
lerine neden olduğunu gösteriyoruz. 
Üzerinde çalıştığım bir diğer maka-
le “Sound and Safe: The Effect of 
Ambient Sound on Perceived Safety 
of Public Spaces” ise International 
Journal of Research in Marketing’de 
kabul sürecinde. Bu makalede vokal 
işitsel uyaranların kamusal alanlarda 
başkalarının var olduğu hissini yarattığı 
ve bu nedenle kamusal alanda olan 
kişilerin kendilerini daha güvende his-
settiğini gösteriyoruz. Ayrıca, güvende 
hisseden tüketiciler kendilerini daha 
da memnun hissediyorlar.  

Pazarlama bölümünde doktora programına devam 
eden Ayşe Eda Sayın, tüketicilerin markalara verdiği 
beklenmedik tepkileri ve sebeplerini inceleyerek 
pazarlama teorisine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

“Koç Üniversitesi’nde 
ihtiyacımız olan veriyi 

toplamak için deneyler 
yapabildiğimiz bir tüketici 

davranış araştırmaları 
laboratuvarına sahibiz.”
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Eğitiminiz süresince Koç Üniversitesi size nasıl fırsatlar sundu? 
Koç Üniversitesi başarılı ve dünyaca takdir edilen öğre-
tim görevlilerinin bulunduğu iyi bir araştırma üniversitesi. 
Doktora öğrencilerine birçok farklı ders seçeneği sunuluyor. 
Kendi bölümümüze ek olarak ilgi alanlarımız doğrultusunda 
farklı bölümlerden de ders alabiliyoruz. Koç Üniversitesi’ndeki 
hocalarımızın dünyadaki diğer birçok okul ve hoca ile yıllardır 
devam eden ilişkileri var. Pazarlama dünyasında tanınmış bir 
çok profesör okulumuzda seminerler veriyor. Böylece kendile-
ri ile tanışma ve araştırma konularımızı tartışma fırsatımız olu-
yor. Yine Koç Üniversitesi’nin desteği ile Michigan Üniversitesi 
Ross Business School’da Aradhna Krishna ile bir yıl süreyle 
sensory marketing (duyu odaklı pazarlama) alanında çalışma 
fırsatı yakaladım. 

Araştırmalarımızı yapabilmemiz için hızlı bir şekilde veri top-
layabilmemiz çok önemli. Koç Üniversitesi’nde ihtiyacımız 
olan veriyi toplamak için deneyler yapabildiğimiz bir tüketici 
davranış araştırmaları laboratuvarına sahibiz. Doktora süresin-
ce bu laboratuvardan birçok defa faydalandım. Araştırmalarım 
için gerekli olan birçok deneyi burada gerçekleştirdim. Bu la-

boratuvar benim araştırmalarımın hem kalitesini hem de hızını 
artırdı. Gerekli durumlarda başka kaynaklardan veri toplayabil-
mek için de Koç Üniversitesi’nden maddi destek aldım. 

Tüm bunlara ek olarak, ders verme konusunda da tecrübe 
edinebilmem için hocalarımın büyük desteğini gördüm. Bu 
sene yaz okulunda “Advertising and Promotion” dersini ver-
dim. Ders verme konusunda tecrübe edinmiş olmak mezun 
olduktan sonra bana çok yardımcı olacak. 

Koç Üniversitesi’ndeki eğitiminizin kariyerinize nasıl bir 
yön vereceğini düşünüyorsunuz? 
Mezun olduktan sonra, araştırmalarıma devam edebileceğim 
iyi bir üniversitede iş bulmayı umuyorum. Koç Üniversitesi’nde 
bize iyi birer araştırmacı olmayı öğretiyorlar. Okulu bitirdik-
ten sonra araştırmalarıma devam etmek ve yeni konularda 
araştırma projelerine başlamak istiyorum. Akademik hayatın 
en güzel yanı istediğiniz konuda çalışma lüksünüzün olması. 
Marka teorisi ve duyu odaklı pazarlama konularında çalışma-
ya devam edeceğim. Ders vermeye başlamak ve öğrendikleri-
mi öğrencilerime aktarmak için sabırsızlanıyorum.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde doktora 
çalışmalarını yürüten Yasemin Özarslan Anadolu ve 
komşu bölgelerde disiplinlerarası peyzaj araştırmalarını 
sürdürmeyi hedefliyor. 

PR
O

FİL

Bize akademik geçmişinizden ve üzerinde çalıştığınız 
projelerden bahseder misiniz?
2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra kariyerime arkeoloji alanında devam 
etmeye karar verdim. Yüksek lisansımı 2010 yılında Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yerleşim Arkeolojisi 
Bölümü’nde tamamladım. 2009-2010 yılında University 
College London (UCL)’da arkeolojide Coğrafi Bilgi Sistem-

leri (CBS) ve Uzaktan Algılama uygulamaları üzerine bir yıl 
eğitim aldım. 2013 yılında Newcastle Üniversitesi’nde Tarihi 
Çevre Karakterizasyonu üzerine çalışmalar yürüttüm. Ayrı-
ca, Çatalhöyük Araştırma Projesi, Gordion Arkeoloji Projesi, 
Boeotia Yüzey Araştırma Projesi, Gre Amer Kurtarma 
Kazıları, ODTÜ Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi, Komana 
Arkeolojik Araştırma Projesi ve Yalburt Yaylası Arkeolojik 
Yüzey Araştırma Projesi başta olmak üzere çok sayıda 
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ulusal ve uluslararası arkeolojik kazı 
ve yüzey araştırması projesinde görev 
aldım. 2007 yılından bu yana da görev 
aldığım Kerkenes Dağ Projesi’nde alan 
sorumlusu olarak çalışmalarıma devam 
ediyorum. 

Şu anda Arkeoloji ve Sanat Tarihi 
Bölümü (ARHA) doktora programında 
İç Anadolu Demir Çağı (M.Ö. I. binyıl) 
peyzajlarıyla ilgili tez çalışmalarımı yü-
rütüyorum. Lisansüstü eğitim ve araş-
tırmalarımda özellikle Anadolu Tunç 
ve Demir Çağları, peyzaj arkeolojisi, 
mekânsal kuramlar ve pratikler, insanın 
mekânsal davranışı, arkeolojide yüzey 
araştırma yöntemleri ve haritalama 
tekniklerine yöneldim.

Doktora teziniz ve bu kapsamda 
yaptığınız araştırmalar hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
Koç Üniversitesi’nde Yrd. Doç. Dr. 
Carolyn Aslan’ın danışmanlığında yü-
rüttüğüm doktora tez çalışmamda De-
mir Çağı insanlarının doğal ve sosyo-
kültürel çevre ile olan etkileşimlerini 
araştırıyorum. Tezim İç Anadolu’da 
yer alan Dağlık Frigya, Gordion ve 
Kerkenes Dağı’nı kapsayan üç örnek 
çalışmadan oluşuyor. Tezimde bir-
birinden coğrafi olarak uzak olsa da 
kültürel anlamda oldukça bağlantılı 
bu üç bölgede yaşamış Demir Çağı 
insanlarının mekânı kullanması, dö-
nüştürmesi ve algılamasını çevresel, 
ideolojik ve yaşantısal bakış açılarıyla 
karşılaştırmalı olarak ele alıyorum. 

Demir Çağı insanlarının yaşadıkları 
çevreyi siyasi ideolojilerinin, dinlerinin 
ve sosyal stratejilerinin nasıl bir par-
çası haline getirdiklerini kaya anıtları, 
tümülüsler, yerleşim yerleri, kaleler, 
dağlar, ormanlar, nehirler ve olası 
Demir Çağı ulaşım rotalarından oluşan 
arkeolojik ve çevresel veriler ışığında 
inceliyorum. Demir Çağı insanlarının 

doğal yaşam alanlarını anıtsal mimari, 
günlük deneyimler ve/veya ritüel ve 
törenler gibi çeşitli dönemsel pratikler 
aracılığıyla nasıl anlamlı hale getirdik-
leri tezimin odak noktalarından birini 
oluşturuyor. Çalışmamda ayrıca görü-
nürlük ve hareket kavramlarının insanın 
mekânsal davranışı, sosyal süreçler ve 
karmaşık insan-çevre etkileşimlerin-
deki rolünü ve önemini vurguluyorum. 
Bu iki kavramın arkeolojik veri kulla-
narak CBS ortamında birleştirilmesi ve 
modellenmesi amacıyla yeni yöntemler 
geliştirmeyi hedefliyorum. Ele aldığı 
farklı örneklerle, tez çalışmam, insanlar 
ve yaşadıkları peyzaj arasındaki farklı 
ilişkileri anlamamıza katkıda buluna-
cak ve insanların peyzaj aracılığıyla 
kurdukları farklı iletişim yollarına ışık 
tutacaktır. 
 

Koç Üniversitesi’ndeki çalışmala-
rınızın kariyerinize ne gibi katkıları 
oldu?
Koç Üniversitesi ARHA Doktora Prog-
ramı, arkeolojide bilimsel yöntemler, 
kültürel miras yönetimi ve antik diller 
gibi alanlarda kendimi geliştirme ola-
nağı sağlıyor. ARHA programının yapısı 
ve öğretim üyelerinin farklı uzmanlıkları 
araştırmalarımı Osmanlı Dönemi gibi 
insan tarihinin daha geç evrelerine ka-
dar genişletmeme yardımcı olan uygun 
bir çalışma ortamı yaratıyor. 

Ayrıca, Koç Üniversitesi’nde bulunan 
arkeoloji laboratuvarları arkeolojik 

veri analizlerinde kullanılan petrografi ve 
arkeometalurji gibi belli başlı yöntemler 
hakkında deneyim kazanmamı sağlıyor. 

Programımızın ANAMED ile olan bağ-
lantısı sayesinde araştırmalarımı geniş 
bir araştırmacı ağına ve uluslararası 
akademik çevrelere sunma fırsatı elde 
ediyorum. KÜ’nün doktora öğrencileri-
ne sağladığı mali destek ve hareketlilik 
sayesinde uluslararası atölye, konferans, 
toplantı ve araştırma gezileri gibi bilimsel 
etkinliklere katılma olanağı buluyorum. 
Yürüttüğüm her türlü araştırmada sağ-
ladıkları manevi destekten dolayı hem 
ARHA öğretim üyelerine hem de Sosyal 
Bilimler Enstitüsü’ne minnettarım.

Bundan sonraki planlarınız ve proje-
leriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?
Gelecekte Anadolu ve komşu bölgeler-
de disiplinlerarası peyzaj araştırmalarımı 
sürdürebileceğim akademik bir ortamda 
çalışmak istiyorum. Peyzaj arkeolojisi ve 
insanın mekân kullanımıyla ilgili bütüncül 
yaklaşımlarda güçlü bir araştırma po-
tansiyeli olduğunu düşünüyorum. Farklı 
ancak birbiriyle oldukça ilişkili arkeoloji, 
peyzaj ve çevre üzerine bilimsel yakla-
şımları CBS ve Uzaktan Algılama gibi 
gelişmekte olan teknolojiler aracılığıyla 
birleştirmek başlıca hedeflerimden bi-
ridir. Ayrıca, arkeolojik peyzajların uzun 
dönemli gelişimini bir sistem olarak 
sosyal, siyasi, ekonomik, sembolik ve 
bilişsel yönleriyle ele alarak araştırma-
larımı sürdürmeyi planlıyorum. 

Araştırmalarım için gerekli arazi verisini 
elde etmek ve peyzaj arkeolojisi için 
yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesine 
katkıda bulunmak amacıyla işbirlikçi 
arkeoloji projeleri üretmek ise diğer 
önemli hedeflerimden biridir. Her 
şeyden de önemlisi arkeoloji alanında 
yenilikçi dersler geliştirerek öğrencileri 
arkeolojiye katkı sağlamaları konusun-
da teşvik etmeyi amaçlıyorum.

“Koç Üniversitesi ARHA 
Doktora Programı, 
arkeolojide bilimsel 

yöntemler, kültürel miras 
yönetimi ve antik diller gibi 

alanlarda kendimi geliştirme 
olanağı sağlıyor.”
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Koç Üniversitesi’nde 
Yaz Araştırma Programları

Lisans Öğrencileri için Yaz Araştırma Programı
Lisans öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Yaz Araştırma Programı, 
öğrencilerin araştırma deneyimi edinmelerine fırsat sağlar, ayrıca yüksek 
lisans eğitimi veya profesyonel araştırma kariyerlerine devam etmeyi isteyip 
istemedikleri konusunda karar vermelerine yardımcı olur. Program kapsamın-
da öğrenciler, fakülte danışmanları ve danışmanların lisansüstü ve doktora 
öğrencilerinden oluşan gruplarıyla yoğun ve yakın bir çalışma yürütürler. 
Programın süresi en az 7 haftadır.

2014 Yazı için, ulusal ve uluslararası çeşitli üniversitelerden toplam 218 
başvuru gerçekleşti. Bu başvurular arasında Koç Üniversitesi, Yıldız Teknik 
Üniversitesi, University of California Irvine, Portland State University, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, McGill 
University, Goldsmiths University of London, University of California Davis, 
University College London, California Institute of Technology, University 
of British Columbia, University of Sussex gibi Türkiye’nin ve dünyanın önde 
gelen üniversiteleri yer aldı. 105 öğrenci, Koç Üniversitesi fakülte üyeleri tara-

fından, bilgisayar eşleştirme sistemiyle seçildi. Bu seneki program 16 Haziran 
2014 ve 29 Ağustos 2014 arasında yürütüldü. 

Lise Öğrencileri için Yaz Araştırma Programı 
Lise öğrencilerine yönelik Yaz Araştırma Programı, araştırma teknikleri ile ilgili 
becerilerini geliştirmek isteyen ve araştırmaya ağırlık veren üniversitelerde 
öğrenim yapmayı planlayan lise öğrencilerine motivasyon sağlamayı hedefler. 
Öğrenim derecesi iyi olan, 10. sınıfı bütünlemeye kalmadan bitirmiş öğrenciler 
okulları tarafından önerilirler. 

2014 Yaz programı için, 121 başarılı lise öğrencisi okulları tarafından 
önerildi ve 51 öğrenci, gönüllü fakülte üyeleriyle birlikte çalışmak üzere, 
araştırma projelerine yerleştirildi. Yaz Araştırma Programı’na katılan 
liseler: Robert Koleji, Üsküdar Amerikan Lisesi, Ankara Fen Lisesi, Vehbi 
Koç Vakfı Koç Özel Lisesi, Bornova Anadolu Lisesi, İTÜ Geliştirme Vakfı 
Özel Ekrem Elginkan Lisesi, İzmir Özel Türk Fen Lisesi, Kabataş Erkek 
Lisesi, TED Ankara Koleji.

Öğrenciler İnorganik Araştırma Laboratuvarı’nda “Nano Bor 
Katkısıyla geliştirilmiş Hava Yastığı Ateşleyicileri”, “Metal Katı 
Yakıt Hidrojen Depolarının Elektrokimyasal Analizleri” ve “Zırh 
Direncinin Arttırılması Amaçlı MgAlB14 / TiB2 Kompozit Sentez-
leri” olmak üzere üç projede görev aldılar. 

Nano Bor Katkısıyla Geliştirilmiş Hava Yastığı Ateşleyicileri 
projesinde öğrencilerden nano bor ile zenginleştirilmiş tozlar-
dan piroteknik ateşleyici paletler hazırlamaları ve DTA/TGA 
gibi metotlarla termal reaksiyon şartlarını ölçmeleri beklendi. 
Bu çalışma hava yastığı, savunma sanayisi, havacılık ve 
uzay sanayisi gibi alanlarda kullanılan malzemeler üzerinedir. 
Metal Katı Yakıt Hidrojen Depolarının Elektrokimyasal Analizleri 
çalışması ile metal/metal hidrür arasında tersinir depolanan 
hidrojen miktarının elektrokimyasal analizi yapıldı ve ince film 
formundaki metal kompozisyonu optimize edildi. Alternatif 
enerji sistemlerinde taşıyıcı olarak kullanılabilecek hidrojen 
metal katı yakıt pillerinde depolanabilmektedir. Zırh Malze-
melerinin Güç ve Dayanıklılığının Arttırılması Amaçlı MgAlB14/
TiB2 Kompozit Sentezleri projesinde ise öğrenciler, MgAlB14/
TiB2 kompozit karışımlarının sentezlemesi ve optimizasyonu 
işlerinde görev aldılar.

Nano Bor Katkısıyla Geliştirilmiş Hava Yastığı Ateşleyicileri
Metal Katı Yakıt Hidrojen Depolarının Elektrokimyasal Analizleri
Zırh Malzemelerinin Güç ve Dayanıklılığının Arttırılması Amaçlı MgAlB14/
TiB2 Kompozit Sentezleri

Proje Danışmanı 
Prof. Dr. Mehmet Somer

Öğrenciler
Antonio Medina, Çağla Akın, 

Nurgül Seymen, Samet Aydın

Fen Fakültesi
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Öğrenciler “Ekonomik Kararlar ve Beyin Aktivitesi” ve “Cinsiyet ve Ekonomik Kararlar ile İlgili Deneyler için Programlama” olmak üzere iki projede görev aldılar. Ekonomik 
Kararlar ve Beyin Aktivitesi, zaman tercihleri ve rekabete yaklaşım konusunu inceleyen bir dizi deneyden gelen veriyi analiz etmek üzerinedir. Bu deneyler ödüllü 
ekonomik karar deneyleri ile nörolojik ölçümleri (EEG metoduyla) birleştirmektedir. Zaman tercihi daha erken edinilebilecek daha küçük ödüller ile daha geç edinilebile-
cek daha büyük ödüller arasında kişilere seçenekler sunularak ölçülmektedir. Rekabete yaklaşım ise kişilerin gerçek efor gerektiren bir aktivitede rekabet içeren bir ödül 
sistemi altında çalışmasının performansına etkileri ile ölçülmektedir. Proje, bu deneylerden gelen veri setinin incelenerek deneydeki davranış ve çıktılar ile beynin değişik 
bölgelerindeki aktivasyon arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılmasını amaçlamıştır. Cinsiyet ve Ekonomik Kararlar ile İlgili Deneyler için Programlama ise cinsiyet 
ve rekabet yaklaşımı ile ilgili bir ekonomi deneyinin programlanmasını içermektedir. Öğrenciler z-tree adlı programı kullanmayı öğrendiler ve proje yürütücüsü ile birlikte 
deney tasarımı ve programlamasında çalıştılar.  

KOÇKAM’da bu programa katılan öğrenciler merkezin devam etmekte olan araştırma projeleri, etkinlik ve yayınlarına farklı açılardan katkıda bulundular. Yapılan işler arasında 
belirlenen toplumsal cinsiyet konularında literatür taraması yapmak, merkezin hazırlamakta olduğu yayınlar için araştırma ve editoryal destek vermek, iş yerinde toplumsal cinsiyet 
eşitliği konulu eğitim programının geliştirilmesine katkıda bulunmak, toplumsal cinsiyet konularında referans oluşturacak kitap, makale ve raporların bir kaynak kütüphane olarak 
hazırlanmasına yardımcı olmak yer almıştır. 

Ekonomik Kararlar ve Beyin Aktivitesi
Cinsiyet ve Ekonomik Kararlar ile İlgili Deneyler için Programlama

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları

Proje Danışmanı 
Yrd. Doç. Dr. Seda Ertaç

Öğrenciler
Eray Türkel, Ömer Faruk Sözbir, 

Duygu Çelik, Lütfullah Bingöl, Levent Cıvıl

Proje Danışmanı 
Zeynep Gülru Göker

Öğrenciler
İlkan Can İpekçi, Yağmur Zafer, Elif Birced, Aslıhan Hatunoğlu

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bu proje, okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal gelişimi ve sosyal bilgi işleme becerilerini Biyoekolojik Model çerçevesinde, sosyokültürel bağlamı ana eksene alarak 
incelemektedir. Çocuğun sosyal olayları nasıl yorumladığı ve onlara ne anlam atfettiği ile ilgili olan sosyal bilgi işleme, çocuğun akran ilişkileri, içselleştirme ve dışsallaştır-
ma davranışları ve olumlu sosyal davranış gibi sosyal gelişim alanlarıyla yakından ilişkilidir. Sosyal bilgi işleme ve sosyal uyum arasındaki bu ilişki, annelerin biliş ve dav-
ranışlarından hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkilenmektedir. Dahası, bu ilişki çocuğun doğuştan getirdiği temel özelliklerinden de etkilenmektedir. Çocuğun mizaç 
özellikleri, annenin biliş ve davranışlarını doğrudan etkileyebileceği gibi, öncelikle annenin esenlik ve stres düzeyini etkileyerek de annenin biliş ve davranışlarını dolaylı 
olarak şekillendirebilir. Ayrıca, annenin benlik kurgusu (self-construal), toplumsal ve dini değerleri ile ebeveynlik davranışını ne kadar yaygın olarak algıladığı (normativeness) gibi 
sosyokültürel özelliklerin de bu süreçlerde rolü olabilir. Bu geniş kapsamlı çalışma, erken çocukluk döneminde sosyal ve bilişsel gelişim süreçlerini sosyokültürel bağlamda 
incelemeye yönelik kapsamlı yeni bir model sunmaktadır. 

Çocuğun Sosyal Uyum ve Sosyal Bilgi İşleme Süreçlerine Ebeveyn 
ve Mizacın Etkileri: Kültürler Arası Bir Çalışma

Proje Danışmanı 
Doç. Dr. Bilge Yağmurlu

Öğrenciler
 Betül Urgancı, Bade Dalahmetoğlu, 

Ceyda Kuşak, Mina Özdemir

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi / Psikoloji Bölümü

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇKAM) 

Bu proje, Türkiye’de tıp turizmi konusunda üretilen politikaları incelemekte ve bu politikaların bu konudaki paydaşların (yabancı hastalar, hasta danışmanları, hemşireler 
ve doktorlar) deneyimlerine nasıl yansıdığını araştırmaktadır. Tıp turizminin toplumsal ve kültürel yönlerini de araştırırken bu konularda üretilen politikaları Türkiye’de 
yaşayan düzensiz (kayıt dışı ve informel) göçmenlerin sağlık koşulları ve sağlık kurumlarına erişimi konularındaki politikalarla da karşılaştırmaktadır.

Türkiye’de Tıbbın Küresel Boyutu: Tıp Turizmi ve 
Düzensiz Göçmenlerin Sağlık Koşulları

Proje Danışmanı 
Yrd. Doç. Dr. Ayşecan Terzioğlu

Öğrenciler
Berkant Çağlar, Alanur Üner, Çağlar Uysal, 

Zhanara Anarbaeva

Hemşirelik Yüksek Okulu
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Suni Dolaşım Ortamı ve Kan Mekanik Travması: Kırmızı kan hücreleri dola-
şım sisteminin farklı noktalarında 1-10 paskal arası düzeylerde kayma gerilimine 
maruz kalırlar. Fizyolojik aralıktaki kayma gerilimleri eritrositlerde saptanabilen 
herhangi bir hasar meydana getirmez, ancak eritrositler kardiyopulmoner bypass, 
dolaşım destek ve hemodiyaliz cihazları gibi suni dolaşım ortamlarında yüksek 
düzeyde kayma gerilimiyle karşılaşırlar. Mekanik hemoliz yüksek kayma kuvvetle-
rine ve fizyolojik olmayan ortamlara maruziyetin bir göstergesidir. Kritik büyüklüğün 
altındaki kayma gerilimi düzeyleri hemolize neden olmaz fakat eritrositlerde sub-
hemolitik kan travması da denilen gözle görülemeyecek hasarlara sebep olur. Sub-
hemolitik travma deformabilitede önemli bozulmaları da içeren eritrositlerin reolojik 
özelliklerinde ve hücresel metabolizmada değişikliklere yol açar. Bu çalışmada, 
ektasitometre ile subhemolitik travma modeli olarak 120-600 saniye içinde 50-500 
Paskal büyüklüklerde kayma gerilimi uygulandı. Sub-hemolitik hasar, mekanik stres 
uygulamasından önce ve sonrasında elde edilen elongasyon indeksi/kayma gerilimi eğ-
rileri kullanılarak bozulmuş eritrosit deformabilitesi aracılığıyla gösterildi. Ektasitometre 
aynı zamanda mekanik hemolizin başladığı kayma gerilimi büyüklüğünü belirlemek için 
kullanıldı. Bunun için kırmızı kan hücrelerinin konsantrasyonları takip edilip beklenen 
hemolitik eşik düzeyini de içine alan devamlı arttırılan kayma kuvvetleri uygulandı.

Eritrosit Deformabilitesinin Düzenlenmesinde Kayma Kuvvetlerinin Rolü ve 
Etkili Faktörler: Kanın hacmen yüzde 40-50 kadarını oluşturan eritrositler bu dokunun 
akışkanlığının, buna bağlı olarak da damar sistemindeki akım direncinin en önemli 
belirleyicileri arasındadır. Bu hücrelerin benzersiz şekil değiştirme yeteneği (deforma-
bilite), eritrosit agregasyonuyla birlikte kanın non-Newtonian akışkanlık davranışından 
sorumludur. Eritrositlere etki eden hemodinamik kuvvetlerin etkisi altındaki tersinir şekil 
değiştirme yeteneği deformabilite terimi ile tanımlanır. Eritrosit deformabilitesi uzun 
yıllardır bu hücrelerin özel geometrik yapılarıyla ve materyal özellikleriyle ilişkili pasif bir 
davranış biçimi olarak değerlendirilmiştir. Eritrosit membran iskeletinin şekil değiştirme 
yeteneğini etkileyen önemli bir yapı olduğu iyi anlaşılmış olmakla birlikte, bu özelliğin 
aktif olarak düzenlenmesiyle ilişkili mekanizmalar ancak son birkaç yılda araştırılmaya 
başlanmıştır. Bu projenin çıkış noktasını oluşturan, ilgili laboratuvara ait çalışmalarda 
eritrositlerin şekil değiştirme yeteneğinde, insan dolaşım sisteminde karşılaştıkları 

düzeydeki kayma kuvvetlerinin etkisinde önemli hemodinamik sonuçları olabilecek 

düzeyde iyileşmeler görülebileceği gözlendi. Birkaç saniyelik bir zaman sabitiyle gelişen 

bu iyileşme 10 saniyeler mertebesindeki sürelerde geri dönmektedir. Söz konusu 

mekanik yanıt mikrodolaşım düzeyindeki kan akımını yakından ilgilendiren fizyolojik 

bir fenomen olarak değerlendirildi. Eritrositlerin mekanik stres yanıtının tüm ayrın-

tılarıyla araştırılması, bu yanıtta yer alan moleküler mekanizmaların anlaşılması bu 

hipotezin geliştirilmesi ve uygun yöntemlerle test edilmesi açısından büyük önem 

taşımaktadır. Proje kapsamında, dünyada ilk kez Koç Üniversitesi Hemoreoloji 

Laboratuvarı’nda saptanan eritrosit mekanik yanıtı deneyleri ön çalışma ile detaylı 

şekilde aşağıdaki gibi araştırıldı: 5-20 Pascal (Pa) aralığında kayma kuvveti 

uygulanarak her kayma gerilimi için zaman seyri tespit edildi, tersinirliği belirlendi. 

Bu çalışmalarda iyi tanımlanmış mekanik kuvvetlerin uygulanması için ko-aksial 

silindirik bir viskometre içeren ektasitometri sistemi ve kan örneklerinin belirli bir 

duvar kayma kuvvetini oluşturmak üzere seçilen geometrideki kılcal borulardan 

belirli basınç aralıkları ile pompalanmasını sağlayan in vitro akım düzenekleri kulla-

nıldı. Birinci aşamada ön çalışmalarda belirlenen cevapların eritrositlerin fizyolojik 

koşullarına -örneğin hemoglobin oksijenasyonuna- bağımlığı belirlendi. İkinci aşa-

mada ise eritrositlerin etkin kayma kuvvetlerine yanıtına aracılık eden moleküler 

mekanizmaların tanımlanmasına yönelik deneyler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 

gözlenen yanıtın seçilen hücre içi sinyal iletim mekanizmalarının inhibitör/bloker 

ajanlarla modülasyonu değerlendirildi. Projenin üçüncü aşamasını ise mekanik 

kuvvetlerin etkisi altında eritrosit deformabilitesi artışında rol oynayan proteomik 

değişikliklerin ortaya konması oluşturdu.

Suni Dolaşım Ortamı ve Kan Mekanik Travması
Eritrosit Deformabilitesinin Düzenlenmesinde Kayma 
Kuvvetlerinin Rolü ve Etkili Faktörler

Proje Danışmanı 
Özlem Yalçın

Öğrenciler
Özge Atçı, Bahar Atay, Zeynep Küçüksümer, Haluk 

Berk İpek, Alper Turgut

Tıp Fakültesi

Öğrenciler kardiyovasküler mekanik laboratuvarında üç farklı proje kapsamında çalıştılar.  Bu projelerden ilki Histolojik Analiz Teknikleri üzerinedir. Dokular başlıca olarak 
hücrelerden ve hücreleri çevreleyen matristen, yani hücre dışı matristen (ECM) oluşur. Öğrenciler bu çalışmada, hücreler ve hücre dışı matris proteinleri değişik histolojik boyama 
metodolojileri ve mikroskopi tekniklerini kullanarak gözlemleme şansına sahip oldular. Embriyonik civciv kalp ve damarları da model doku olarak kullanılmıştır. Bir diğer proje olan 
Kardiyovasküler Doku Mühendisliği’nde, kardiyak hücreler civciv embriyo kalplerinden değişik gelişim zamanlarında izole edildi. İzole edilen hücreler, belli bir süre kültür 
edildikten sonra 2D ve 3D yüzeylerdeki morfolojileri ve davranışları takip edildi. Proje kapsamında değişik biyomalzeme üretimi de yapıldı. Son proje olan Kardiyovasküler 
Biyomekanik’te ise gerçek hasta verilerinden (MRI/CT) damar geometrileri çıkarıldı, sonrasında hesaplamalı akışkanlar dinamiği (sonlu elemanlar yöntemi) yardımı ile bu damar-
lardaki akış tahmin edildi. Proje İstanbul ve dünyadaki önde gelen klinik merkezleri ile yakın disiplinlerarası işbirliği içermektedir.

Histolojik Analiz Teknikleri 
Kardiyovasküler Doku Mühendisliği 
Kardiyovasküler Biyomekanik

Proje Danışmanı 
Yrd. Doç. Dr. Kerem Pekkan

Öğrenciler
Ali Akan, Zeynep Yey, 

İpek Çağlayan, Mert Akan

Mühendislik Fakültesi
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Koç Üniversitesi Hastanesi, İstanbul Topkapı-
Davutpaşa bölgesinde yer alan eski Arçelik 
fabrikalarının olduğu parsellerde konumlanıyor. 
Osmanlı dönemi İstanbul’unda önceleri askeri 
amaçlarla geliştirilmiş bu bölgenin daha sonra kent 
dışına doğru genişleyen endüstri yapılarına ev 
sahipliği yaptığı görülüyor. Şu anda kentsel dönü-
şüm süreci içinde tasfiye edilmekte olan endüstri 
fonksiyonlarının yerine yapılan konut, eğitim ve 
sağlık yapıları bu bölgenin karakterini kısa zaman 
içinde değiştirecek. İstanbul’un en eski karayolu 
omurgası olan D-100 ve bağlantı yollarına yakınlığı 
ve yakınlardaki Yıldız Teknik Üniversitesi Davut-
paşa yerleşkesi de dikkate alındığında bu bölge, 
eğitim ve sağlık odaklı yüksek nitelikli bir yerleşim 
potansiyeli barındırıyor. 

Koç Üniversitesi Hastanesi hem eğitim ve hem 
de 250 yatağı ile hastane hizmetlerini bir arada 
sunabilecek üstün nitelikli ve kapsamlı bir sağlık 
kampüsü olarak tasarlandı. Eğitim hizmetlerini ileri 
teknolojiye sahip simülasyon laboratuvarları ve 
araştırma hastanesi ile birlikte verecek tıp fakültesi 
ayrıca bir hemşirelik okulunu da bünyesinde barın-
dırıyor. Projenin ilk etabında tıp fakültesi ve üniver-
site hastanesi bölümlerinin inşaatı tamamlandı. 

Kreatif Mimarlık ve Cannon Design tarafından 
yürütülen kampüs tasarımında, gelişen sağlık sek-
töründe değişebilecek taleplere cevap verebilecek 
esnekliğe sahip, değişen koşullara göre kolay 
adapte olabilecek bir kurgu benimsendi. Kütlelerin 
tasarımında özellikle eşsiz bir yer duygusu yaratan 
ve Koç Grubu marka değerini açıkça ifade eden, 
araştırma merkezi ile tıp sektörüne yenilik getiren, 
dünya standartlarında bir sağlık kampüsü kimliği 
yaratıldı. Fonksiyon alanlarının dağılımında ba-
şarılı bir tıp eğitimi için çoklu disiplinler arasındaki 
bütünleşmeyi ve işbirliğini teşvik eden ve geliştiren 
tasarım ilkeleri göz önünde bulunduruldu.

Mimari konsept belirlenirken geleneksel Türk mi-
marisi ve Anadolu kültürünün köklü külliye mimarisi 
temel alındı ancak Türk mimarisinin saçak, cumba, 
arkad, avlu gibi güçlü elemanlarının birebir taklit 
edilmesinden kaçınılarak ve fonksiyonel kullanım 
hedeflenerek zamansız bir tasarım ortaya çıkarıldı.

Yapının tasarımında kullanılan avlular iç ve dış 
mekânların bütünlüğünü sağlayan önemli mimari 
öğeler olarak düşünüldü. Avlular bina programın-
daki bileşenlerin birbiri ile ilişkilerini kolaylaştıran 
ve güçlendiren mekânlar olduğu kadar kamusal 
bir ihtiyaca cevap veren kampüsün kente doğru 
açılmasını ve yapıların davetkâr olmasını da sağlıyor. 
Bu açık mekânların bir diğer faydası ise barındırdıkları 
ışıklıklar sayesinde asma kat ve bodrum katlardaki 
mekânların doğal ışık almasını kolaylaştırmak. 

Avludan yola çıkılarak oluşturulan ve binaları 
birbirine bağlayan bir omurga birinci kat kotunda 
planlandı ve yeşille bütünleşmiş bir sokak gibi 
konumlandı. Avluya alınan günışığı etkisinin 
arttırılması hedefiyle, kuzeydoğu cephesindeki 
bloklar yüksek, güneybatı cephesindeki bloklar 
ise alçak olarak tasarlandı. Kampüse giriş ve 
çıkışlar güneydoğu istikametinde bulunan Yıldız 
Caddesi’nden yapılıyor ve yapı kütlesinin etrafında 
bir ring oluşturularak kampüsün her yerine ulaşım 

kolaylığı sağlıyor. Servis giriş ve çıkışının yanı sıra 
ikinci ve üçüncü bodrumda bulunan otoparklardan 
araç çıkışı için de kuzeybatı istikametinde yer alan 
Yol Sokak kullanıldı. Ana girişe ek olarak giriş çıkış 
yoğunluğunu dağıtmak için yapının güneybatı 
cephesinde farklı poliklinik ve öğrenci girişleri, 
kuzeydoğu cephesinde ise personel girişleri 
belirlendi. Tıp fakültesi ve üniversite hastanesi bu 
avlulu kampüs sisteminde en öndeki kısmı oluştu-
rurken, hemşirelik okulu, simülasyon laboratuvar-
ları, sosyal tesis ve spor merkezi gibi gelecekteki 
genişleme birimleri arka kısma yerleştirildi.
 
Bina içindeki tüm medikal, eğitim ve araştırma alanları 
teknolojik gelişmeler ve taleplerin gelişmesi göz 
önüne alınarak yenilemeye ve geliştirilmeye uygun alt 
yapılar hazırlanarak projelendirildi. Eğitim ve medikal 
alanlar ise Türk Sağlık Standartları yanı sıra ulusla-
rarası standartlar doğrultusunda planlandı. Yapının 
taşıyıcı ve elektro-mekanik sistemleri afetler sonra-
sında da binanın faaliyetine devam edebilmesine imkân 
verecek şekilde çözümlenerek üstün nitelikli ve dayanıklı 
bir sağlık kompleksi yaratıldı. Kampüs tasarımındaki 
en öncelikli hedeflerden biri de enerji verimliliği... Yapı, 
kendi enerjisini en verimli şekilde üretebilmesi amacıyla 
tri-jenerasyon sistemi alt yapısı ile kuruldu. Buna ek 
olarak tüm elektro-mekanik sistemler düşük bakım 
ve yüksek verimlilik esas alınarak tasarlandı. 

Tıp Fakültesi
KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ: PROJENİN İLK ETABI TAMAMLANDI 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
AFETLERE HAZIRLIK VE AFET YÖNETİMİNDE KAMU KATILIMI KONUSUNDA 
ULUSLARARASI ÇALIŞTAY

H
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FP7 projesi COSMIC tarafından düzenlenen “Afetlere Hazırlık ve Afet Yönetiminde Kamu Katılımı Çalıştayı” 4 Eylül’de Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri 
Araştırma Merkezi’nde (ANAMED) gerçekleştirildi. Patrick Meier ve Farida Vis’in konuşmacı olarak katıldıkları çalıştayda, vatandaşların acil durum ve krizler sıra-
sında gönüllü, aktivist veya yurttaş gazeteci olarak oynadıkları rol incelendi. Çalıştay vatandaşların afet/kriz yönetiminde vatandaş katılımının doğurduğu pratik, 
kuramsal ve etik konulara odaklandı. 
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Bu seneki ana teması “Perakende Sektöründeki Yeni Teknolojiler ve Dijital 
Uygulamalar” olan KÜMPEM Forum Konferansı, 15-16 Mayıs tarihleri ara-
sında The Marmara Oteli’nde perakende sektörü yöneticilerinin ve akademis-
yenlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını yapan 
Amerikan teknoloji şirketi NCR Corp.’un Başkan Yardımcısı Gil Roth, katılımcı-
lara mağaza zincirleri yönetiminde kullanılan yeni nesil teknolojilerin perakende 
sektörünün geleceğini nasıl şekillendireceğini anlattı.
 
Konuşmacılardan Maryland Üniversitesi’nden Profesör Michael Wedel’in 
mağaza görsellerinin etkisinin bilimsel yöntemlerle ölçüm yöntemlerini anlattığı 
konuşmasının ardından söz alan Cornell Üniversitesi Profesörü Vishal Gaur 
envanter takibi ve stok yönetimi için yeni geliştirilmiş bir gösterge olan AIT Ayarlan-
mış Envanter Dönüş Hızı’nı katılımcılara tanıttı. Konferansın devamında ise IESE’den 
Prof. Victor Martinez de Albeniz müşteri talebine hızlı cevap verme kapasitesine 
sahip moda perakendecileri üzerine yaptığı geniş kapsamlı araştırmayı, Maryland 
Üniversitesi’nden Prof. Jie Zhang müşteriye göre biçimlenmiş dijital promosyon-
ları konu alan çalışmasını, Koç Üniversitesi’nden Doç Dr. Berk Ataman mobil 
uygulamaların kullanım ömrü ve etkinliği üzerine yaptığı akademik çalışmayı 
katılımcılarla paylaştı. Perakendede teknoloji trendleri konulu panele Türkiye 
SAP COO’su Uğur Candan, Infotron CEO’su Burak Pekcan, Davranış Ensti-
tüsü kurucularından Akan Abdula ve fütürist Halil Aksu katıldılar.

Konferansın perakende sektörü ve akademi işbirliği sonucu yapılmış ça-
lışmaları konu alan bölümünde Koç Üniversitesi’nden Prof. Gürhan Kök ve 

Türk moda perakendecisi Defacto’nun İş Geliştirme Müdürü Yunus Emre 
Koç, şirket brüt kârının %9 seviyesinde artmasını sağlayan deneylerle 
ispatladıkları paketleme optimizasyonu projesini sundu. Kümpem Yönetim 
Kurulu üyesi Kök, konuşmasında perakende sektörü ve akademinin ortak 
çalışmalarının iki tarafa da büyük faydalar sağladığını belirterek akademis-
yenlerin iş dünyasının gerçek sorunlarını tanımalarının onlara yeni ve 
ilginç araştırma alanları kazandıracağını vurguladı. Kök, KÜMPEM’in 
bu tip ortak çalışmaları teşvik etmek amacıyla kurulan bir merkez 
olduğunu hatırlattı. Organizasyonda KÜMPEM Direktörü Yrd. Doç. Dr. 
Meltem Kayhan da bir konuşma yaptı. KÜMPEM ve her yıl mayıs ayın-
da düzenlenen KÜMPEM Forum Konferansı’na dair ayrıntılı bilgi için: 
http://kumpem.ku.edu.tr/  

KÜMPEM TÜRKİYE’YE PERAKENDECİLİĞİ TANITMAYI SÜRDÜRÜYOR
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Koç Üniversitesi Akademik Konseyi Mayıs 2014 toplantısında Küresel Kamu Hukuku 
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulmasını (KÜREMER) oy birliği ile onayladı. 
KÜREMER, kamu hukukunun küreselleşmesini kuramsal, ampirik ve uygulamaya 
yönelik açılardan araştıran Türkiye’deki ilk merkez olacak. KÜREMER’in 2015 yılı 
başında çalışmalarına başlaması planlanıyor.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Eylül 2014’te Doç. 
Dr. Başak Çalı’yı AİHM araştırmalarını sunmak üzere 
Strazburg’a davet etti. Çalı bu davetle Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin geleceğiyle ilgili tartışmalara, yaptığı araştır-
malarla doğrudan katkı sunacak. 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KONSEYİ 
KÜRESEL KAMU HUKUKU UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULMASINI ONAYLADI 

DOÇ DR. BAŞAK ÇALI’YA 
STRAZBURG’DAN DAVET

Koç Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Deniz Yılmaz, Betül Durmuş ve 
Melike Yılmaz katıldıkları Raoul Wallenberg Araştırma Projesi yarışmasının sonucunda Raoul Wallenberg 
Araştırma Hibesi kazandılar. Bu hibe, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından kazanılan ilk 
araştırma hibesi olma özelliğini taşıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye aleyhine verdiği kadın 
davalarındaki kararların iç hukuktaki uygulamalarını araştıracak olan öğrenciler, araştırmalarında özellikle 
uygulamadaki eksiklikler ve toplumsal cinsiyete dayanan engeller arasındaki ilişkiyi irdeleyecek. 

Hukuk Fakültesi
RAOUL WALLENBERG ENSTİTÜSÜ’NDEN 
ARAŞTIRMA HİBESİ
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ÜLKE DENEYİMLERİ IŞIĞINDA KÜRESEL KRİZ VE YENİ 
EKONOMİK DÜZEN
Prof. Dr. Fikret Şenses, Prof. Dr. Ziya Öniş ve Doç. Dr. Caner Bakır’ın yazdığı “Ülke Deneyimleri Işığında Küresel 
Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen” isimli kitap İletişim Yayınları tarafından yayınlandı. 2008’de başlayan ve tüm Batı 
ülkelerini etkisi altına alan ekonomik krizin bütün boyutlarıyla anlaşılmasını amaçlayan kitap kriz öncesi dönemi, 
krizin etkilerini, alınan ve alınamayan önlemleri, kriz sonrası senaryoları inceleyerek değişen güç dengelerine ışık 
tutuyor. Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı “yükselen güçlere” ilişkin ayrıntılı ülke araştırmalarını içeren kitabın 
önemli bir özelliği de karşılaştırmalı ve küresel politik ekonomi alanında çalışan, çoğu Koç Üniversitesi kökenli genç 
bilim insanlarını bir araya getirmesi.
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İNOVASYON, KÜRESELLEŞME VE ŞİRKET DİNAMİKLERİ: 
SANAYİ POLİTİKASI İÇİN DERSLER
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kamil Yılmaz’ın Anna Ferragina (Salernoo Üniversitesi) ve Prof. 
Dr. Erol Taymaz (ODTÜ) ile birlikte derlediği “Innovation, Globalization, and Firm Dynamics: Lessons for Enterprise Policy 
(İnovasyon, Küreselleşme ve Şirket Dinamikleri: Sanayi Politikası için Dersler)” başlıklı kitap Şubat 2014’te Routledge Yayınevi 
tarafından yayımlandı. Alanlarında önde gelen araştırmacıların daha önce yayımlanmamış makalelerle katkıda bulunduğu 
kitapta, uzun vadeli ekonomik büyüme için kritik önemde olan firma dinamikleri, inovasyon ve küreselleşme süreçleri ve bu süreçlerin 
karşılıklı etkileşimi, literatürde son gelişmeleri yansıtan yöntemler ve firma ve işyeri düzeyinde verilerin kullanıldığı çalışmalarla 
inceleniyor. Kitapta, yoğun küresel rekabet karşısında şirketlerin ayakta kalmaları ve rekabet güçlerini artırmaları için izlenmesi 
gereken politikalar konusunda, bilim insanları, yöneticiler ve politikacılar arasında hızla artan sorulara yanıt aranıyor.

> Birleşmiş Milletler ve UNESCO, 
2015 yılını “Işık ve ışık temelli 
teknolojiler için uluslararası yıl” 
olarak ilan etti. Işığı esas alan bilim 
ve teknolojiler açısından önemli 
bir araştırma merkezi olan Koç 
Üniversitesi için 2015 yılı daha bir 
anlamlı hale geliyor.
http://www.light2015.org/

> Koç Üniversitesi, Amerikan 
Optik Cemiyeti’nin Yeşil Fotonik 
Kılavuzu sitesindeki “Üniversiteler 
ve Takip Eden Eğitim Kurumları” 
listesinde yer alan az sayıdaki 
üniversiteden biri oldu. 
http://greenphotonicsguide.com/
Listing/Index/Business_Services/
Universities__Continuing_
Education/2185/407

> Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu 
(Dekan, Fen Fakültesi, 2014), yeni 
nesil kızılaltı laser malzemeleri ve 
femtosaniye lazer kaynaklarının 
araştırılması ve geliştirilmesine 
yönelik katkıları nedeniyle 
Amerikan Optik Cemiyeti’nin 2014 
yılı akademik üyeleri listesine 
seçildi.

> Prof. Dr. Can Erkey ve 
araştırma grubu, Elsevier 
yayınevinin 2014 yılı basımlarından 
“Enerji ve Çevresel Uygulamalar 
İçin Süperkritik Akışkanlar 
Teknolojisi” başlıklı kitabında 
“Aerojel ve Bileşkelerinin Enerji 
İle İlgili Uygulamalardaki Yeri” 
altbaşlıklı bir bölüm yayımladı.

Fen Fakültesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER

Bilgi, Boğaziçi, Koç ve Sabancı Üniversiteleri Ekonomi bölümleri tarafından düzenlenen İstanbul Ekonomi Lisansüstü Yaz Okulu’nun ikincisi, 14-25 Temmuz 
tarihleri arasında Koç Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yaz okulu boyunca, Universitat Autonoma de Barcelona’dan Prof. Luca Gambetti “Makroe-
konomik Analiz için Ampirik Zaman Serisi Yöntemleri”, European University Institute’dan Prof. Ramon Marimon “Rekürsif Sözleşmeler: Kuram ve Uygulamaları” 
ve Boston College’dan Prof. Dr. Tayfun Sönmez “Eşleştirme Piyasaları: Kuram ve Uygulama” başlıklı dersleri verdiler.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İSTANBUL EKONOMİ LİSANSÜSTÜ YAZ OKULU’NUN İKİNCİSİ RUMELİFENERİ 
KAMPÜSÜ’NDEYDİ
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2014 yılı içerisinde, Eylül ayına kadar olan süreçte hayata 
geçirilen ve dış kaynaklarca desteklenen 38 yeni araştırma 
projesinin toplam değeri yaklaşık 25 milyon TL’dir.

Koç Üniversitesi’nde Araştırma Projeleri 
Üniversitemizde Ocak 2004’ten başlayarak, Eylül 2014 
tarihine kadar olan dönemde dış kaynaklar tarafından 
desteklenen projelerin sayısı 501 olup bu projelerin toplam 
büyüklüğü 137 milyon TL’dir. Aşağıdaki grafik Ocak 2004’ten 
itibaren, yıl bazında dış kaynaklar tarafından desteklenen 
araştırma projelerinin sayısını, fon kaynağını ve toplam fon 
miktarını göstermektedir.

2013’te aktifleşen projeler arasında en dikkat çekicisi, 
Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Kerem Pekkan’ın, 5 milyon TL’lik bir bütçesi olan, 
üniversitemizin ilk ERC Başlangıç Fonu’nu almış olmasıdır. 
2014’te bu başarımız devam etmiş, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Özgür Barış Akan’ın 
ERC Orta Seviye Fonu ile aynı bölümden Prof. Dr. Hakan 
Ürey’in ERC İleri Seviye Fonu ile birlikte toplam 12 milyon 
TL civarında bir araştırma bütçesi KU’ya kazandırılmıştır. 
Bu yıl içinde ayrıca üç TÜBİTAK 1003 projesi 1,8 milyon 
TL’lik, üç İSTKA projesi de yaklaşık 2,5 milyon TL’lik 
destekler almışlardır.
 
2014 yılı içinde Eylül ayına kadar toplam 38 proje dış 
kaynaklar tarafından desteklenmiştir. Bu projelerin toplam 
büyüklüğü yaklaşık 25 milyon TL’dir. Eylül 2014 tarihinde 
aktif olan 165 projenin toplam değeri ise 71 milyon TL’dir. Bu 
projelerin fon kaynaklarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

•  Açık Toplum Enstitüsü
•  Arçelik
•  AXA Research Fund
•  Avrupa Komisyonu – Yedinci Çerçeve Programı
•  EMBO Installation Grant
•  European Metrology Research Programme 
•  Ford-OTOSAN

•  Fotoniks Ltd. Şti.
•  Hollanda Büyükelçiliği
•  İstanbul Kalkınma Ajansı
•  İstanbul Ulaşım A.Ş.
•  Katar Ulusal Araştırma Fonu
•  Katron Savunma
•  Lockheed Martin

•  Sydney Üniversitesi
•  T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
•  TÜBİTAK
•  TÜPRAŞ
•  Türk Telekom
•  Uluslararası Kalkınma Araştırmaları Merkezi (Kanada)

Dış Kaynaklar tarafından desteklenen araştırma projeleri

Ocak 2004 - Eylül 2014    p= proje sayısı

Aktif Projeler için Fon Sağlayan Kuruluşlar

Araştırma fonlarının fon sağlayan kuruluşa göre dağılımı 

Eylül 2014 itibariyle aktif projeler (165p)   p= proje sayısı
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DiğerAvrupa Kurumları Özel SektörKamu Kurumları

30.000.000

35.000.000

DPT fonu
15 m TL

TÜPRAŞ 
fonu

8 m TL
25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000
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2004       2005       2006       2007       2008       2009       2010      2011       2012       2013        2014 
11p          32p          42p        33p          33p        24p          51p       67p         74p          96p        38p
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Uluslararası Ödüller

Özgür Barış Akan  TÜBİTAK Teşvik Ödülü

Bahar Rumelili  TÜBİTAK Teşvik Ödülü

Fuat Balcı   TÜBİTAK Teşvik Ödülü

Zeynep Aycan  TÜBİTAK Bilim Ödülü

Mine Çağlar    Hayri Körezlioğlu Araştırma Ödülü

Menderes Işkın  Mustafa Parlar Bilim Teşvik Ödülü

Özgür Barış Akan   Bilim Kahramanları Derneği Genç Bilim İnsanı Ödülü

Seda Keskin Avcı    Bilim Kahramanları Derneği Genç Bilim İnsanı Ödülü

ÖDÜLLER
TÜBA ve TÜBİTAK Ödülleri
2014 

Ulusal Ödüller
2013

2014
Özgür Barış Akan   BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Sinem Çöleri Ergen     BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Seda Keskin Avcı    BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Emre Mengi    BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Özlem Altan Olcay      BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Aslı Niyazioğlu  BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Tuğba Bağcı Önder    BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Menderes Işkın  FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü

Özgür Barış Akan    Kadir Has Üniversitesi Gelecek Vaadeden Genç  
  Bilim İnsanı Ödülü

2013
Elvan Ceyhan  Global Young Academy’ye Kabul (Matematik)

Şener Aktürk  Joseph Rothschild Ödülü (Ulusalcılık ve Etnik Çalışmalar) 
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