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Fener Dergisi, Koç Üniversitesi’nde yapılan yeni ve ilginç 
araştırmaların sonuçları, diğer araştırma faaliyetleri ve yeni 
programlar hakkında kamuyu bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. 
Nihai amacımız Koç Üniversitesi ile diğer akademik kurumlar, 
kamu ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliğini artırmak ve ortak 
araştırmaları özendirmektir.

2010-2011 akademik yılı hem Koç Üniversitesi’nde yapılan 
araştırmalar hem de öğretim üyelerimizin elde ettiği başarılar açısından 
çok zengindi. Geçen yıl da, görece küçük bir üniversite olmamıza 
karşın, çok sayıda araştırma yapmayı ve ortalama atıf sayısı gibi 
kalite ölçülerinde de ülkemizde lider olmayı sürdürdük. Ayrıca bir çok 
öğretim üyemiz ulusal ve uluslararası ödüller kazandı ve bilimsel kurum 
ve topluluklara üye olarak seçildiler. Hepsini sıralamak için burada 
yeterli yerimiz yok; bunun için Haberler ve Ödüller bölümlerine 
bakmanızı rica ediyoruz. Yine de Rektörümüz Umran İnan ve Özlem 
Keskin’in TÜBA üyesi seçildiklerini ve Yaman Arkun’un da TÜBİTAK 
Bilim Kurulu’na seçildiğini söylemeden geçemeyeceğiz.

Çiğdem Kağıtçıbaşı’dan burada özellikle bahsetmemiz gerek. 
Prof. Kağıtçıbaşı, 2011 TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü kazandığı gibi 
Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Birliği’ne de üye olarak seçildi. 
Kendisi Profil bölümünde sorularımızı yanıtladı ve araştırmaları 
hakkında bilgi verdi. Yine Profil bölümünde Koç Üniversitesi Akıllı 
Bilgisayar Arayüzleri Laboratuvarı’nın başında yer alan Metin Sezgin 
ile yaptığımız bir söyleşi yer alıyor.

Araştırma Projeleri bölümünde daha ayrıntılı olarak anlatıldığı 
gibi geçtiğimiz yıl üniversite dışından desteklenen projelerde önemli 
bir artış kaydedildi. 2011 yılının ilk 9 ayında, 2010 yılının tümüyle 
karşılaştırıldığında, proje sayısında %33, bütçesinde ise %18’lik bir 
artış oldu (KUYTAM’a 2010’da verilen bir seferlik altyapı desteğini 
dışarda tutarsak).

Tüm bunların yanında geçtiğimiz akademik yılın belki de en önemli 
gelişmesi Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin eğitime başlamasıydı. 
Üniversitemizin gelişimindeki bu önemli aşamayı Kurucu Dekan 
Şevket Ruacan Bakış Açısı bölümünde anlatıyor.

Bu sayının Yakından Bakış bölümünde değişik fakültelerden 
öğretim üyelerimiz tarafından gerçekleştirilen birbirinden ilginç 
projelere yer verdik. Sosyoloji bölümünden Murat Ergin, Fatoş 

Gökşen ve Bruce Rankin Kültürel Sınırlar projesi kapsamında 
elde ettikleri anket verilerine dayanarak, Türkiye’de kültürel 
tüketim ve hayat tarzına dair anlamlı kümeleşmeler olduğunu ve 
bunların sosyal sınıf, cinsiyet ve yaş gibi sosyolojik değişkenlerle 
ilintili olduğunu belirtiyorlar. Matematik bölümünden Mine Çağlar 
hisse senetleri piyasasının dinamiği üzerine araştırmalarını 
anlatıyor ve son zamanlarda matematiksel finansa olan ilginin 
nedenleri konusunda da ipuçları veriyor. Nilüfer Aydınoğlu hazır 
gıda sektöründeki porsiyon etiketlerinin tüketicinin algıları ve 
tüketim miktarları üzerinde çok etkili olduğunu gösteren deneysel 
araştırmalarından bahsediyor. Diğer bir ilginç proje ise Ali Çarkoğlu 
koordinatörlüğünde 2011 seçimleri öncesinde hazırlanan www.
oypusulasi.org adlı internet sitesi. Bu siteyi ziyaret edenler bazı 
sorulara yanıt verdikten sonra siyasi yelpazedeki yerlerini ve hangi 
partiye daha yakın durduklarını öğrenebiliyorlar. Fizik bölümünden 
Kaan Güven ise bilim ve bilimkurgu sınırlarında yer alan 
görünmezlik araştırmalarını tanıtıyor. Sibel Salman İstanbul şehrinin 
depreme hazırlık durumunu anlatıyor ve gerçekleştirdikleri Yardım 
Dağıtım Sistemi Çalışması’nı tanıtıyor. Eric Mortenson ise “Beat 
Anını Yakala” adlı kitabında Beat Kuşağı’nın eserlerini inceleyerek 
‘o ana adanmış’ yaşamların ne anlama geldiğini sorguluyor. Son 
olarak Hukuk Fakültesi’nden Murat Önok Türkiye’de yaşanan 
insan hakları ihlallerinden bahsediyor ve bunların engellenmesinde 
eğitimin oynadığı rolü vurguluyor.

Toplumsal Erişim bölümünde, Araştırma ve Geliştirmeden 
Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisi’nin Brüksel’deki Avrupa 
Komisyonu’na yaptığı ziyaret sonucu başlattığı girişimleri 
anlatıyoruz. Yine bu bölümde Araştırma ve Proje Geliştirme 
Direktörlüğü’nün Sarıyer Belediyesi ile birlikte düzenlediği eğitim 
programını ve Koç Üniversitesi kampüsünde düzenlediği Avrupa 
Bilim ve Eğlence Günü’nü tanıtan yazıları bulabilirsiniz. Son olarak, 
Koç Üniversitesi’nde lisans ve lise öğrencileri için düzenlenen yaz 
araştırma programları kapsamında 2011 yazında gerçekleştirilen 
dört örnek projeyi tanıtıyoruz.

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

Yayın Kurulu
Fener Dergisi
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Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşundan, misyo-

nundan ve vizyonundan bahseder misiniz?

Uzun incelemelerin ardından üniversiteye artı değer sağlaya-

cağı ve tamamlayıcı olacağı düşünüldüğü için Koç Üniversitesi 

Tıp Fakültesi’nin kurulmasına karar verildi. Koç Üniversitesi Tıp 

Fakültesi olarak üniversitemizin güçlü araştırma geleneğine 

dayanarak bilimsel donanımlı, etik, araştırma ve uygulama-

da kompetan tıp doktorları yetiştirmek hedefiyle yola çıktık. 

Türkiye’de 75 civarında tıp fakültesi var ve bunlar her yıl 8.000 

civarında mezun veriyor. Biz ise sadece 40 öğrenci aldık. Koç 

Üniversitesi olarak ülkemizdeki tıp eğitimine yeni bir bakış, yeni 

bir soluk getirmek amacıyla fakültemizi açtık. Nitelikli, seçkin 

öğrencilerin bir araştırma üniversitesinde diğer bilim dallarıyla iç 

içe çağdaş tıp araştırmalarına katılması, bilim üretenler içinde 

bulunması ve Türkiye’nin büyük bir gereksinimi olan biyome-

dikal alanlarda araştırmacı kadrolarında yer alması en büyük 

amacımız. Mezunlarımızın günümüz tıbbının gerektirdiği bilgili, 

donanımlı, etik değerlere sahip hekimler olması da hedeflerimiz 

arasında bulunuyor. 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni farklı kılan özellikler 

nelerdir?

Koç Üniversitesi dinamik yapısı, araştırmaya verdiği önem, 

yüksek akademik kriterlere bağlılık gibi nitelikleriyle farklı bir 

kurum. Fakültemiz de bu temel özellikleri korurken biyo-

medikal alanlarda ileri araştırmalar yapmayı ve üniversite-

nin diğer bölümleriyle ortak çalışma grupları oluşturmayı 

amaçlıyor. Dolayısıyla tıp öğrencileri erken dönemlerden 

itibaren hem çağdaş tıp kavramına hem de ileri biyomedikal 

araştırmalara yakınlaşacaklar. Türkiye’de 

bu amaçları gerçekleştirmeye 

en yatkın kurumun Koç 

Üniversitesi olduğunu 

düşünüyorum.

Fakülte olarak 

disiplinler arası 

çalışmalara 

nasıl yaklaşı-

yorsunuz? Üni-

versitenin size 

katkısından ve 

sizin üniversiteye 

katkılarınızdan 

bahseder misiniz?

Koç Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’nin çıkış nokta-

larından birisi disiplinler arası 

işbirliklerine yol açmak. Özellikle fen 

ve mühendislik alanlarıyla ortak eğitim ve araştırma programlarına 

şimdiden başlıyoruz. Üniversitemizin güçlü olduğu kimya, fizik, 

makine mühendisliği, biyo-mühendislik, kimya-biyoloji mühendis-

liği, elektrik-elektronik mühendisliği 

gruplarıyla birlikte tıp sorunlarına 

yönelik projeler üretmek öncelikleri-

miz arasında yer alıyor.

Eğitim programınız, öğretim 

üyesi kadronuz, öğrenci profili, 

burs ve staj olanakları hakkında 

bilgi verir misiniz? 

Tıp Fakültesi kadroları belirlenirken 

bazı ana temalar göz önüne alınıyor. 

Kanser, sinirbilim, enfeksiyon hastalıkları 

gibi konularda araştırma deneyimi olan kişiler 

tarandı. Özellikle fakültenin moleküler çalışmalar-

da öne çıkması, temel bilimler ve klinikle ortak 

projelere yönelebilmesinin yolları araştırıl-

dı. Gerek eğitim gerekse de araştırma 

programlarında ortak çalışmalara 

yardımcı olacak altyapının 

kurulması amaçlandı. 

Kurulması tamamlanan 

laboratuvarlarımızda 

sinir fizyolojisi, kan 

fizyolojisi çalışmaları 

yürütülüyor. Kısa bir 

süre sonra üreme 

sistemi, kanser, sinir sistemi hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları 

konularında moleküler araştırmalar planlıyoruz.

Akademik kadromuzu oluştururken deneyimli öğretim eleman-

larıyla genç araştırma ağırlıklı elemanların optimal kombinasyo-

nunu sağlamaya çalışıyoruz. Yurtiçinden ve yurtdışından parlak 

akademisyenleri kadromuza alıyoruz. Eğitim programımızı dün-

yanın en önde gelen tıp fakültelerinin programlarını ve üniversi-

temiz zenginliklerini göz önüne alarak hazırlıyoruz. Programımız 

öğrenci odaklı, kişisel öğrenmeyi ve küçük grup çalışmalarını 

temel alıyor. Öğrencilerimiz genellikle fen bölümlerinden me-

zun, çok başarılı, motive ve öğrenmeye yatkın bir grup.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi geçen sene ilk öğrencile-

rini aldı. Bu öğrenciler ve aldıkları eğitim hakkında bilgi 

verir misiniz?

Geçen yıl aldığımız toplam 40 öğrencimizin 20’si tam burslu 

20’si de yarım burslu. Öğrencilerimizin 17’si ikinci sınıfa devam 

ediyor, diğerleri ise bir yıl hazırlık sonrası birinci sınıfta eğitim 

görüyor. Az sayıda öğrenci aldığımız için öğrencilerimiz ve 

öğretim üyeleri rahat bir şekilde birebir iletişim kurabiliyorlar. İlk 

senemizde fakültemize çok nitelikli öğrenciler geldi. Üniversite 

sınavında Türkiye’de ilk 100’de yer alanlardan beşi fakülte-

mizi tercih etti. Sadece İstanbul’un önde gelen liselerinden 

değil Gaziantep, Konya, Ankara, Aydın, Denizli, Bolu, İzmir ve 

Antalya gibi Anadolu’nun çeşitli illerinden gelen başarılı öğ-

Prof. Dr. Şevket Ruacan: 
“Öğrencilerimizin çağdaş tıp araştırmalarına 

katılması, bilim üretenler içinde bulunması 
ve Türkiye’nin büyük bir gereksinimi olan 

biyomedikal alanlarda araştırmacı kadrolarında 
yer alması en büyük amacımız.”

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi bilimsel donanımlı, 
etik, araştırma ve uygulamada uzman tıp 
doktorları yetiştirmek hedefiyle yola çıktı. Fakülte 
Dekanı Prof. Dr. Şevket Ruacan sorularımızı 
yanıtladı.

Tıp Eğitiminde Yeni Bir Soluk!



rencilerimiz var. Bu çeşitlilik herkes için 

son derece renkli ve yararlı oldu. Koç 

Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin 

ilk yıl ders notlarında üniversitemizin en 

yüksek ortalaması olan 3,40’a ulaş-

maları da bizi ayrıca mutlu etti. Bu yıl 

yine 40 öğrenci aldık fakat tam burslu 

öğrenci sayımızı 30’a yükselttik. 

Geçtiğimiz yıl içinde altyapımızı ve 

öğretim üyesi kadromuzu tamamla-

dık. Modern şartlarda eğitim veriyoruz 

ve teknolojinin bütün nimetlerinden 

yararlanıyoruz. Amerika ve Avrupa’daki 

başka öğretim kurumlarıyla da işbirliği 

yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde de 

yurtdışından bağlantı içinde olduğumuz 

üniversitelerin sayısını artıracağız. Bun-

ların bir kısmı elektronik ders bir kısmı 

da öğretim üyesi değişimi şeklinde 

olacak. İki yıl üst üste Harvard Üniver-

sitesi ile ortak bir Araştırma Yaz Okulu 

düzenledik. MIT gibi dünyanın önde 

gelen üniversiteleri açık ders uygulama-

sı başlattı. Bu tarz uygulamalara sıcak 

bakıyoruz. Çünkü böylece dünyanın 

önde gelen uzmanlarının en son çalış-

malarına ulaşmak mümkün hale geliyor. 

Bu dersler İngilizce olduğu için üniversi-

temizde yüksek kalitede İngilizce eğitim 

verilmesi de önemli avantajlarımızdan 

biri. 

Öğrencilerimizin dünyayı tanıyan, 

okuduklarını ve gördüklerini analiz 

edebilen düzeye erişmesini istiyoruz. 

Dünyanın ve bilgilerin hızla değiştiği 

bu ortamda hedefimiz öğrencilere 

mutlak bilgileri ezberletmek değil 

onlara araştırmayı, sorgulamayı, 

düşünmeyi ve öğrenmeyi öğretmek. 

Öğrencilerimizden bazıları bu yıl yurt 

içindeki hastanelerde ve klinikler-

de staj yaptılar. Önümüzdeki yıldan 

itibaren stajlar yoğunlaşacak. İlk iki üç 

yılın ardından öğrencilerimizi yurtdışı 

stajları konusunda da teşvik edeceğiz. 

Topkapı’da kurulması düşünülen 

tam teşekküllü ve modern has-

tane çalışmaları hangi aşamada? 

Koç Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’ni sağlık bilimleri kampüsü 

gibi düşünüyoruz. Hastanenin yapı-

mıyla ilgili ihaleyi bir Amerikan firması 

kazandı. Yılsonunda veya Ocak’ta 

başlayacak inşaatın Haziran 2013’te 

tamamlanması planlanıyor. Bu 

komplekste 250 yatak kapasiteli ana 

bina ile Koç Üniversitesi Hemşirelik 

Yüksekokulu, lojmanlar ve yurtlar, ço-

cuk, onkoloji ve travmatoloji klinikleri 

olacak. Yoğun bakım servislerinin yanı 

sıra 10 civarında da ameliyathane dü-

şünülüyor. Tıp öğrencilerimiz de Eylül 

2013’ten itibaren klinik eğitimlerini bu 

yeni hastanemizde alacaklar.   
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Prof. Dr. Şevket Ruacan: 
“Eğitim programımızı dünyanın en önde gelen 
tıp fakültelerinin programlarını ve üniversitemizin 
zenginliklerini göz önüne alarak hazırlıyoruz.”

Üniversitemizin desteklenen projeler portföyünde Avrupa 

Komisyonu’nun 6. ve 7. Çerçeve programları tarafından 

desteklenen projeler önemli bir yer tutmaktadır. Üniversitemizin 

Avrupa Komisyonu’nun desteklediği programlardan aldığı payı 

artırmak vizyonuyla Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rek-

tör Yardımcısı, Araştırma ve Proje Geliştirme Direktörü’yle 2010 

yılının Kasım ayında Brüksel’e giderek, Avrupa Komisyonu’nda 

Araştırma ve İnovasyon Direktörlüğü, Avrupa Araştırma Konse-

yi, Bilişim Toplumu ve Medya Direktörlüğü, Avrupa Ortak Araş-

tırma Merkezleri Direktörlüğü, Araştırma Yürütme Ajansı’ndan 

üst düzey yetkililerle görüşmeler yapmıştır. 

Bu görüşmeler neticesinde Avrupa Ortak Araştırma Mer-

kezlerinin İtalya’nın Ispra kentinde konuşlanmış olan Sağlık 

ve Tüketicinin Korunması Enstitüsü’ne ve Vatandaşların 

Korunması ve Güvenlik Enstitüsü’ne Mühendislik Fakültesi 

Dekanı, Fen Bilimleri Fakültesi Dekanı, Koç Üniversitesi Yüzey 

Teknolojileri Araştırma Merkezi Direktörü ve Araştırma ve Pro-

je Geliştirme Direktörü’nün katılımıyla Mart ayında bir ziyaret 

düzenlenmiştir. Ziyarette Avrupa Ortak Araştırma Merkezi 

Direktörlüğü’nden uzman seviyesinde katılım olmuştur.

Sağlık ve Tüketicinin Korunması Enstitüsü’nün misyonu sağlık 

ve tüketici korumaya yönelik AB politikalarının oluşumu ve 

uygulanması konularında bilimsel destek sağlamaktır. Gıda 

zehirlenmesi, kimyasallar ve biyomedikal sistemlerin taşıdığı 

tehlikeler ve sağlık riskleri konusundaki anlayışın geliştirilmesi-

ne yönelik araştırmalar yürütmektedir. Enstitü yemek ve 

Koç Üniversitesi Avrupa Komisyonu’nun 
desteklediği Çerçeve Programları’ndan aldığı 
payı artırmayı hedefliyor.

Avrupa Komisyonu’yla İlişkiler
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yemdeki genetik olarak uyarlanmış organizmaların (Gene-

tically Modified Organisms - GMOs) araştırılması, tüketici 

ürünlerinin, kimyasal maddelerin ve biyomedikal ürünlerin 

içerdiği risklerin değerlendirilmesi konularında çalışmalar 

yapar. AB üye ülkeleri ve aday ülkelerden birçok endüstriyel 

ortak, üniversite ve araştırma enstitülerinin yanında tüketici 

dernekleri ile işbirliği yapar.

Vatandaşların Korunması ve Güvenlik Enstitüsü’nün mis-

yonu, vatandaşların ekonomik ve teknolojik risklerden 

korunmasına yönelik AB politikalarına araştırma tabanlı ve 

sistem odaklı destek sağlamaktır. Enstitü Avrupa Birliği’nin 

değişik alanlardaki (küresel istikrar ve güvenlik, kriz yönetimi, 

balıkçılık ve denizcilik ve kritik altyapıların korunması gibi) 

politikalarına bilimsel ve teknik destek sağlar. Enstitü bu poli-

tikaların etkinliğini değerlendirmeye yönelik istatistiki analiz-

lerde bulunur. Ana yetkinlikleri olan istem analizi, istihbarat ve 

iletişim teknolojilerindeki (Information and Communications 

Technologies - ICT) deneyimlerinin yanı sıra açık kod analizi, 

yapısal mekanik ve risk değerlemesi ayrıca uydu-tabanlı 

uzaktan algılama ve matematiksel modelleme gibi kontrol ve 

izleme teknolojileri konusunda da özel uzmanlığı vardır.

Enstitü araştırma merkezleri, üniversiteler, özel şirketler ve 

uluslararası organizasyonlarla vatandaşların güvenliği ve 

korunmaları için araştırma bazlı çözümler geliştirmektedir. 

Bu ziyarette iki enstitünün yetkilileriyle toplantılar yapılmış, 

laboratuvar altyapısı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi 

olunmuştur. Sağlık ve Tüketicinin Korunması Enstitüsü’yle biyo-

sensör, nano-biyoteknoloji, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar 

(GDO), yeni malzemeler, şekil hafızalı alaşımlar, enerji verimli 

binalar, enerji ilişkili politikalar alanlarında, Vatandaşların Korun-

ması ve Güvenlik Enstitüsü’yle internet güvenliği, fotonik, nano-

kuantum iletişimi, sosyal ağlar, kriptografi, güvenlik sistemleri, 

kablosuz sensör ağları, video gözetimi, liman güvenliği, geniş 

bant kullanımı, uzay, elektro manyetik ölçümler, afet sonrası 

yönetimi, deprem ve tsunami dalgaları için stokastik modelleme 

alanlarında işbirliği fırsatları olduğu gözlemlenmiştir. 

Sağlık ve Tüketicinin Korunması ve Vatandaşların Korun-

ması ve Güvenlik enstitülerinin yetkililerine üniversitemizin 

altyapısını tanıtmak ve ortak projeler geliştirebilecek öğretim 

üyelerimizle bir araya getirebilmek amacıyla Haziran ayında 

Koç Üniversitesi’nde ikinci bir toplantı düzenlenmiştir. İki 

gün süren bu toplantıda iki enstitüden de yetkililer ve Avrupa 

Ortak Araştırma Merkezi Direktörlüğü’nden ve TÜBİTAK Mar-

mara Araştırma Merkezi’nden uzmanlar katılmıştır. Düzce ve 

Yıldırım Beyazıt üniversitelerinden de öğretim üyeleri gözlemci 

olarak toplantılarda bulunmuşlardır. Toplantıların odak noktası 

nanobiyoteknoloji ve güvenlik araştırmaları olmuştur. Öğretim 

üyelerimiz araştırmaları hakkında sunumlar yapmışlar, Sağlık 

ve Tüketicinin Korunması Enstitüsü ve Vatandaşların Korun-

ması ve Güvenlik Enstitüsü’nden gelen yetkililer de enstitü-

lerinin araştırmaları, işbirliği imkânları ve yürüttükleri projeler 

hakkında bilgi vermişlerdir. Üniversitemizdeki laboratuvarlar 

ve Yüzey Teknolojileri Araştırma Merkezi gezdirilmek suretiyle, 

altyapımız hakkında bilgi verilmiştir.

Karşılıklı ziyaretlerin sonucunda nanobiyoteknoloji ve güvenlik 

alanında ortak çalışma alanları belirlenmiştir. Öğretim üyeleri 

enstitülerdeki ilgili kişilerle eşleşmiş ve Avrupa Komisyonu’nun 

7. Çerçeve Programı kapsamında açacağı çağrıların ilişkili 

olanlarında ortak projeler geliştirilmesine çalışılmasına karar 

verilmiştir.

Avrupa Birliği Sağlık ve Tüketicinin 
Korunması Enstitüsü ve Vatandaşların 
Korunması ve Güvenlik Enstitüsü ile 
karşılıklı görüşmeler gerçekleştirilerek 
nanobiyoteknoloji ve güvenlik alanında 
ortak çalışma alanları belirlendi. 

Enstitü araştırma merkezleri, 
üniversiteler, özel şirketler ve 
uluslararası organizasyonlarla 
vatandaşların güvenliği ve 
korunmaları için araştırma 
bazlı çözümler geliştirmektedir. 
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Dinlediğiniz müzik türü veya televizyon-

da izlediğiniz programlar gibi kültürel 

seçimler yalnızca kişisel tercihlerinizi 

yansıtmakla kalmaz; aynı zamanda 

sizin kimliğinize ve kendinizi kimlerle 

özdeşleştirip özdeşleştirmediğinize dair 

fikir verir. Başka bir deyişle, tüm kültürel 

tercihler aslında gruplar arasındaki 

sınırların inşa edilmesini ve korunma-

sını sağlar. Sözgelimi sanat galerilerine 

gitmekten nefret ediyor olmanız veya 

televizyonda asla futbol maçı izlememe-

niz herhangi bir gruba dahil olma veya 

dışlanma süreçlerini gösteren beğeni 

farklılıklarına işaret eder. Kültür sosyo-

loglarına göre toplumsal eşitsizlik sis-

temlerinin bir de kültürel boyutu vardır. 

Değişen beğeni, hayat biçimi ve ahlak 

hiyerarşileri bu kültürel boyutun yeniden 

üretilip sürdürülmesine yarar.

Proje
TÜBİTAK tarafından desteklenen 

“Kültürel Sınırların İnşası: Türkiye’de 

Kültürel, Sosyo-Ekonomik ve Ahlâki 

Statü Sembolleri Arasındaki İlişkiler” 

adlı projemiz, Türkiye’de kültür saha-

sında yapılan ilk sistematik projelerden 

biridir. Araştırma grubu Koç Üniversitesi 

Sosyoloji Bölümü öğretim üyeleri Murat 

Ergin (yürütücü), Fatoş Gökşen ve Bru-

ce Rankin’den oluşmaktadır. Karşılaştır-

malı Tarih ve Toplum Çalışmaları bölümü 

yüksek lisans öğrencileri Güliz Akkay-

mak, Ezgi Canpolat, Duygu Kaşdoğan, 

Ayşegül Kayagil, Nazlı Özkan ve Ülker 

Sözen de araştırma asistanı olarak 

büyük katkıda bulunmuşlardır. Ağus-

tos 2009’da başlayıp Ocak 2011’de 

tamamlanan ve 18 ay süren araştırma 

kapsamında 49 derinlemesine mülakat 

ve 2.000 kişinin katıldığı ulusal düzey-

de temsili bir anket yapılmıştır. Anket 

verilerinin analiziyle öncelikle kültürel 

tüketim, hayat tarzı ve ahlaki değerlere 

dair göze çarpan anlamlı kümeleşmeleri 

ayırt etmeyi amaçlıyoruz. Araştırmamız 

ayrıca bu tür kümelerin yaygınlığı ve 

sosyal sınıf, cinsiyet ve yaş gibi sos-

yolojik değişkenlerle nasıl ilintili olduğu 

konularında da fikir verecektir.

Popüler kültüre dair bulgular
Anket çalışmamızın nicel analizi sonra-

sında elde edilen en ilginç bulgulardan 

biri popüler kültür ve yeni medya ile 

ilgilidir. Televizyon programları arasında 

türlere dair bir sıralama haber bültenle-

rinin en popüler programlar olduğunu 

göstererek haber bültenlerinin yetiş-

kin izleyicilerin birincil haber kaynağı 

olduğuna işaret etmektedir. Yetişkinlerin 

büyük bir çoğunluğunun televizyonda 

1960’lar ve 1970’lerin Türk sinemasının 

örneklerini severek izlemeleri, toplum-

daki geçmişe nostaljik bakışı yansıt-

maktadır. Komedi filmleri, diziler ve 

dini içerikli programlar da ankete göre 

popüler programlar arasında yer almak-

tadır. Yetişkinlerin izlemekten en çok 

keyif aldığı ilk beş televizyon dizisi “Öyle 

Bir Geçer Zaman Ki”, “Kurtlar Vadisi”, 

“Yaprak Dökümü”, “Fatmagül’ün Suçu 

Ne” ve “Ezel”dir. 

Müzik zevklerine gelecek olursak, Türk 

müzik türleri arasında halk müziği, klasik 

müzik ve pop müzik ilk üçü oluşturmak-

tadır. Hiçbir batı müziği türü, mevcut 

örneklemin %15’inden fazlası tarafından 

tercih edilmezken caz, blues ve heavy 

metal türleri de en az popüler müzik 

türleri arasında yer almaktadır.

Araştırma sonuçları Türkiye’de büyük 

bir “teknolojik uçurum” olduğunu 

da doğrulamaktadır. Yetişkinlerin 

neredeyse yarısından azı daha önce 

hiç internet kullanmadığını ifade 

etmiştir. İnternet kullananlar ve “çevrim 

içi” yaşayanlar arasında küresel 

popülerliğe sahip sosyal paylaşım 

siteleri (sözgelimi Facebook) özellikle 

göze çarpmaktadır. Araştırmaya katılan 

internet kullanıcılarının %78’i interneti 

bu amaçla kullandığını belirtmektedir. 

Türkiye genelinde yaygın olan televizyon 

izleme alışkanlığı ve diğer elektronik 

medya araçlarının kullanımı, okuma 

alışkanlıklarını da köreltiyor olabilir. 

Geçen yıl kaç kitap okuduklarını 

sorduğumuz katılımcıların %57’si hiç 

kitap okumadığını ifade etmiştir.

Üç farklı kültürel küme
Elimizdeki veriler ışığında Türk kültürü-

nü yansıtan eserlere ve faaliyetlere yö-

nelik yaygın tercihlerden de anlaşıla-

Kültürel Sınırların İnşası: Türkiye’de Kültürel, Sosyo-
Ekonomik ve Ahlâki Statü Sembolleri Arasındaki İlişkiler 
araştırması kültür sahasında yapılan ilk sistematik 
projelerden biri… 

Yrd. Doç. Dr. Murat Ergin, Doç. Dr. Bruce Rankin, Doç. Dr. Fatoş Gökşen Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye’de Kültürel Sınırlar: 
Ağlatan TV Dizileri, Nostaljik Türk Komedileri ve Facebook! 
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cağı gibi Türkiye’de zengin bir kültürel 

çeşitliliğin yanı sıra yerel kültürüne de 

sıkı sıkıya bağlı bir toplumla karşıla-

şıyoruz. Öte yandan görece azınlıkta 

olmakla birlikte önemli sayıda birey 

küresel kültür ürünlerini de beğeniyle 

takip etmektedir. Peki müzik, televiz-

yon, sinema gibi farklı kültürel alanlar 

arasında bir örtüşme var mıdır? 

Örneğin, klasik batı müziğini seven 

bir kişinin aynı zamanda modern 

edebiyata ilgi duymasını ve yüksek bir 

yeme-içme kültürünü benimsemele-

rini bekleyebilir miyiz? Ya da, küresel 

kültür ürünlerini benimseyenler ile 

yerel kültür ürünlerini tüketenler ara-

sındaki örtüşme ve ayrımlar nelerdir? 

Bu soruları cevaplayabilmek için film, 

televizyon, müzik, edebiyat, mutfak ve 

yeme-içme kültürü ve kültürel etkin-

liklere katılım türleri arasındaki ilişkileri 

inceledik. Kültürel etkinlikler başlığı 

altında tatillerin ve bayramların nasıl 

kutlandığından kitap okuma sıklığına, 

sinemaya gitmekten, sanatsal etkinlik-

lere, seminerlere katılımdan alışveriş 

merkezine gitmeye kadar birbirinden 

farklı etkinliklere baktık.

En genel hatlarıyla Türkiye’de kültürel 

alanda üç ana kümeden bahsedebi-

liriz. “İlgili hepoburlar” adını verdiği-

miz ilk grup zevk ve katılım tercihleri 

açısından hem yereli hem de küreseli 

yakalamış olan gruptur. Bu gruptaki 

insanlar dünya müziğinin çeşitli türleri-

ni, çağdaş edebiyatı, bağımsız filmleri 

severler; sinemaya ve seminerlere 

daha sıklıkla giderler. Öte yandan, ye-

rel kültürü de büsbütün reddetmeye-

rek hem yerel hem küresel olan geniş 

bir yelpazede yer alan çeşitli kültürel 

ürünleri tüketirler.

İkinci grup “ilgili yerelciler” olarak 

adlandırdığımız gruptur. Bu gruptaki 

bireyler yeni türeyen küresel (sıklıkla 

batı) kültürüne karşı eleştirel bir tavır 

sergilerler. Özellikle edebiyat ve mutfak/

yeme-içme kültürü alanında küresel 

kültürün birçok örneğinden hoşlanma-

dıklarını açıkça dile getirmeye yatkın-

dırlar. Türk toplumunun yaklaşık dörtte 

birini oluşturan bu grubun mensupları 

daha az eğitimli ve daha az gelir düze-

yine sahiptirler; yaş ortalamaları da “ilgili 

hepoburlar”dan daha yüksektir.

Hepoburlar ve yerelciler olarak adlan-

dırdığımız ilk iki grup en genel anlam-

da kültürle yakın ilişki kurabilirler. Her 

iki grup da kültür konusunda yeterli 

düzeyde bilinç ve bilgi sahibidir ve bu 

sayede sağlam temellere sahip zevk ve 

beğeniler geliştirebilmişlerdir. Üçüncü 

grubu “ilgisizler” olarak adlandırabiliriz. 

Bu gruptaki kişiler anketteki sorulara bir 

çok beğeni ve tarzlara dair hoşlanma 

ya da hoşlanmama belirtememişler, 

herhangi bir beğeniden haberdar 

olmadıklarını veya ilgi duymadıklarını 

dile getirmişlerdir. Bu grup mensupları 

nadiren kültürel etkinliklere katılmakta-

dırlar. Tahminlerimiz doğrultusunda bu 

gruptakiler en alt gelir düzeyine sahip, 

en az eğitimli insanlardan oluşmakta ve 

toplumun yaklaşık dörtte birini oluştur-

maktadır. İlgili gruplar arasında cinsiyet 

farklılıkları çok fazla görülmemekle bir-

likte erkeklere göre kadınlar daha fazla 

ilgisiz kümesinde yer almaya eğilimlidir-

ler. Bu grubun toplumda eğitim ve gelir 

açılarından mağdur bir pozisyonda yer 

aldıkları göz önünde bulundurulacak 

olursa, grup mensuplarının Türkiye’de 

gittikçe daha karmaşık hale gelen kültür 

sahasına karşı göze çarpan karar-

sızlıkları, daha ziyade kültüre maruz 

kalma, kültürel bilinç edinme ve kültürel 

etkinliklere katılımın önündeki toplumsal 

engellerden kaynaklanmaktadır. Bu gru-

bun kültür alanının dışında bırakılmaları, 

aynı zamanda “teknolojik uçurumun” da 

yanlış tarafında olmaları yüzünden daha 

vahim bir hal almaktadır. Sonuç itibariy-

le “hiç internet kullanmayanlar” katego-

risi bu kümede yer alma eğilimindedir.

Gelecek araştırmalar
Araştırmamız halen analiz safhasının 

ilk basamaklarındadır ve henüz cevap 

bekleyen pek çok soru vardır. Araş-

tırmanın günümüz Türk toplumunda 

kültürel ve ahlaki sınırların nasıl inşa 

edildiğine ışık tutarak Türkiye’yi diğer 

toplumlarla karşılaştırabilmek için bir 

temel oluşturacağını düşünüyoruz. 

Bu araştırma kültürel örüntülerin Türk 

toplumunda daha geniş anlamda 

yer alan toplumsal eşitsizliklerle nasıl 

ilintili olduğunu ve Türkiye’deki kültür 

tartışmalarının yer değiştiren fay hat-

larının nasıl oluştuğunu anlamamıza 

yarayacaktır.

Bruce Rankin Koç Üniversitesi sosyoloji bölümünde 
doçent olarak görev yapmaktadır. Sosyoloji doktora 
derecesini Maryland Üniversitesi, College Park’tan 
almıştır. Yoksul mahallelerdeki gençlerin gelişimi, top-
lumsal cinsiyet, eğitimde eşitsizlik, ekonomik krizlerin 
toplumsal etkileri ve Türk toplumunda kültürel sınırla-
rın inşası konularında araştırmalar yürütmektedir.

Fatoş Gökşen iletişim doktora 
derecesini Pennsylvania Üni-
versitesi, Annenberg School For 
Communications’dan almış olup 
halen Koç Üniversitesi Sosyoloji bö-
lümünde öğretim üyesidir. Eğitimde 
eşitsizlik, kadın ve eğitim, medya 
sosyolojisi konularında çalışmalar 
yapmaktadır. 

Elimizdeki veriler ışığında Türk kültürünü yansıtan eserlere 
ve faaliyetlere yönelik yaygın tercihlerden de anlaşılacağı gibi 
Türkiye’de zengin bir kültürel çeşitliliğin yanı sıra yerel kültürüne 
de sıkı sıkıya bağlı bir toplumla karşılaşıyoruz.

Murat Ergin sosyoloji doktora 
derecesini Minnesota 
Üniversitesi’nden almış olup halen 
Koç Üniversitesi’nde öğretim üyesi 
olarak çalışmaktadır. Popüler 
kültür, milliyetçilik, din ve tüketim 
konularında sınırların ve kimliklerin 
oluşumu üzerine araştırmalar 
yürütmektedir.



Dr. Sezgin: 
“Özellikle daha ağırlıklı 

olarak üzerinde çalıştığım 
otomatik çizim tanıma 
probleminde ilerlemeler 

katettik. Şu anda 
literatürde mevcut 
en başarılı tanıma 

yüzdelerini Koç’taki 
öğrencilerimle elde ettik 
ve geçen sene bu alanın 
en önemli konferansında 

yayınladık.”

nabilmem için gerekli ortamı sağlıyor. Yö-

neticilerinden yardımcı personeline kadar 

herkes destekleyici. Ayrıca Koç Üniversi-

tesi kurumsal kimliğinin verdiği güven yeni 

kapılar açmamızı kolaylaştırıyor.

Bunların dışında eklemek istediği-

niz bir şey var mı?

Sizleri biraz düşündüreceğini umduğum 

birkaç soru ile bitireyim: Bundan 10 yıl 

önce bilgisayarınızda yapamayıp bugün 

yapabildiğiniz ne var? Bugün yapmanız 

mümkün olmayan, ama bilgisayarım 

10 kat veya 100 kat daha hızlı olsa 

yapabilirim diyebileceğiniz neler var? 

Okuyucularınızın vereceği cevapları 

merak ediyorum.

Bu sorularda aslında nereden geldiği-

miz ve nereye gitmemiz gerektiğininin 

cevabı gizli. Eskiden bilişim pazarında 

ürün vurgusu donanım üzerindeydi, 

ve donanımı sattıran ana unsurlar 

işlemci hızı, disk kapasitesi ve hafıza 

miktarı gibi özelliklerdi. Yeni ürün sat-

mak için biraz daha hızlısını yapmak 

yetiyordu. Ancak, artık birim alan ba-

şına makul maliyetlerle döşenebilecek 

transistör sayısı fizik kanunlarının el-

verdiği limitlere yaklaşmak üzere. Do-

layısıyla özellikle işlemci hızları gittikçe 

durağanlaşan bir seyir izlemekte. Yeni 

donanım artık eskisinden fazlasını 

veremiyor. Yazılıma bakınca durum 

daha da vahim. Yeni donanımda eski 

yazılımları kullanıyoruz. Önümüzdeki 

yıllarda standart donanım ve makyaj-

lanmış eski yazılım satış yaptırmaya-

cak. İnsanlar iPhone veya Wii gibi çok 

farklı etkileşim türlerini destekleyecek, 

insanlarla insanların dilinden konuşa-

cak, doğal, kullanılabilir ve herşeyden 

önemlisi akıllı etkileşimi destekleyecek 

sistemler arayacaklar. Bu özelliklerin 

önemini görüp ona göre davranan 

üreticiler ayakta kalacak. Ben de 

araştırmalarım, yetiştirdiğim yüksekli-

sans / doktora öğrencilerim ve mezun 

ettiğimiz lisans öğrencilerimizin for-

masyonuna yaptığım katkılarla gerekli 

altyapıyı oluşturmak için çalışıyorum.
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Benim amacım bilgisayarlarla iletişimi 

insanlarla olduğu kadar doğal ve keyifli 

hale getirecek teknolojiler geliştirmek. 

Bu alana MIT’de yapay zeka metod-

larını kullanan çizim tanıma sistemleri 

tasarlayarak girdim. Doğru zamanda 

doğru yerde ve doğru insanlarla çalış-

ma fırsatı buldum. 

Araştırmalarım sadece çizim temelli 

arayüzlere yönelik değil. Cambridge 

Üniversitesi’nde yüz ifadelerinin 

tanınması üzerine çalışmalar yapmıştım. 

Burada da benzer çalışmalara 

devam ediyorum. Mesela makina 

mühendisliğinden Prof. Çağatay 

Başdoğan ile insansı hislerin ve 

duyguların dokunma, görme ve ses 

üzerinden iletimi ve bunların insan-

bilgisayar etkileşiminde kullanımı 

üzerine ortak işler yapıyoruz.

Araştırmanızın bulgularını bizimle 

paylaşır mısınız? Bu bulguların bi-

lim dünyasına ve topluma nasıl kat-

kılar sağlayacağını anlatır mısınız?

Özellikle daha ağırlıklı olarak üzerinde 

çalıştığım otomatik çizim tanıma prob-

leminde ilerlemeler katettik. On yılı aşan 

çalışmalarımız sonucu çok daha güve-

nilir ve hızlı çalışan metodlar geliştirdik. 

Şu anda literatürde mevcut en başarılı 

tanıma yüzdelerini Koç’taki öğrencile-

rimle elde ettik ve geçen sene bu alanın 

en önemli konferansında yayınladık. 

Yine bir kaç ay önce alanımızda çözü-

mü pratik önem arzeden “köşe bulma” 

probleminde literatürdeki bütün tanıma 

oranlarından üstün sonuçlar veren yeni 

bir yaklaşım geliştirdik. Bu ve benzeri 

birkaç problemin niteliğini anlama ve 

çözme konusunda grubumuz lider ko-

numa geldi. Bu katkılarla önümüzdeki 

yıllarda insanların bilgisayarlarıyla daha 

kolay, doğal ve zevkli iletişim kurmalarını 

sağlayacak temel teknolojilerin temelini 

oluşturuyoruz. 

Gelecek planlarınız hakkında bilgi 

verir misiniz?

Bu yıl TÜBİTAK’ın Kariyer Geliştirme 

Programı’na sunduğum bir proje ku-

rumca desteklenmeye layık görüldü. Bu 

proje aynı zamanda benim kısa ve uzun 

vade hedeflerimin bir özetini tarif etmekte. 

Bu kapsamda hedefim henüz üzerine 

hiç araştırma yapılmamış olan çok kipli 

insan bilgisayar etkileşim senaryolarını 

incelemek ve bu incelemelerden çıkacak 

sonuçlar ile daha akıllı ve kullanılabilir 

insan-bilgisayar arayüzleri tasarlamak 

olacak. Geleceğin arayüzleri el-kol ha-

reketlerimizi, konuşmamızı, yüz ifadele-

rimizi, vücut dilimizi, yazıp çizdiklerimizi, 

hatta göz hareketlerimizi anlamlandıracak 

ve her alanda işlerimizi kolaylaştıracak 

nitelikte olacak. Hedefim, şu anda çizim 

tanıma ve çizim temelli arayüzler konu-

sunda dünyada lider pozisyonunda olan 

grubumun uzmanlık alanını, saydığım bu 

iletişim kanallarını da ekleyerek geniş-

letmek. Bu çalışmalarımız TÜBİTAK gibi 

kurumların yanı sıra Türk Telekom ve Koç 

Sistem gibi şirketlerin de maddi destekle-

riyle devam ediyor. Bu ticari ortaklarımızın 

da katkılarıyla çok yakın zamanda bizim 

teknolojilerimizi günlük hayatınızda kullan-

maya başlayacaksınız.

Koç Üniversitesi’nde olmak araştır-

malarınızı nasıl etkiliyor?

Koç Üniversitesi araştırmalarıma odakla-

Bize kendinizden ve akademik geç-

mişinizden bahseder misiniz? 

Eğitimim biraz sıra dışı gelişti. 1994’de 

babam Prof. Dr. Fatin Sezgin’in Fulbright 

bursu kazanması üzerine ailece 

Amerika’ya gittik. Beraber geçirdiğimiz 

bir senede ben Jamesville DeWitt lisesini 

bitirdim. Ailem sene sonunda Türkiye’ye 

geri döndü. Lisedeki başarı durumumu 

gözönüne alan Syracuse Üniversitesi 

bana burs verme kararı aldı ve böylece 

orada lisans eğitimine başladım. 

1999’de lisans eğitimimi Bilgisayar 

Bilimleri alanında tamamlayınca 

yükseklisans için Massachusetts 

Institute of Technology’ye geçtim. 2001 

yılında yükseklisansımı, 2006 yılında 

da doktoramı yine MIT’de yapay zeka 

ve uygulamaları üzerine tamamladım. 

Daha sonra üç yıl kadar İngitere’de 

Cambridge Üniversitesi’nde doktora 

sonrası araştırmacı olarak bulundum. 

2009’dan beri Koç Üniversitesi’ndeyim.

Üzerinde çalıştığınız araştırma 

konusu hakkında bilgi verir misiniz? 

Bu alana nasıl yöneldiniz?

Akıllı insan-bilgisayar arayüzleri üzerine 

çalışmaktayım. İnsanlar birbiriyle olan 

iletişimlerini ağırlıklı olarak konuşarak 

sağlar ve iletişimlerini yüz ifadeleri, el-

kol hareketleri, yazı, çizimler ve hatta 

bakışlar ile destekleyerek zenginleştirir. 

Bizler birbirimizle bu doğal yolları kulla-

narak iletişim kurarken, bilgisayarla olan 

iletişimimizi asırlar öncesinin teknolojisi 

olan daktilodan bozma klavyeyle ve yine 

geçen asrın icadı fare ile yapmaktayız. 

Akıllılaşan Arayüzler
Atın artık klavyelerinizi, mouse’unuzu... Dr. Metin Sezgin ve 
ekibi bilgisayarlarla iletişimi insanlarla olduğu kadar doğal ve 
keyifli hale getirecek teknolojiler geliştiriyorlar. 
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Finans piyasalarında alım satım kararlarında 

yapılacak ufak değişiklikler, büyük miktarda 

kâr olarak yatırımcıya geri dönebilir. Bu ger-

çekten hareketle finans, işletme ve ekono-

minin yanı sıra matematik, istatistik, fizik ve 

mühendislik gibi çeşitli alanlardaki araş-

tırmacıların odak noktası haline gelmiştir. 

Menkul kıymet şirketleri ve bankalar uzun 

yıllardır işe alımlarını, farklı yöntem ve bakış 

açılarını kucaklayacak şekilde yapmaktadır.

Hepsinden burada ayrıntılı söz edemesek 

de, piyasaların dinamiğini araştıran çalışma-

lar aşağıdaki üç ana yaklaşımdan birinden 

birine daha yakındır:

i) verilerin istatistiksel özelliklerinin incelen-

mesi;

ii) kuramsal bir model oturtularak paramet-

relerinin bulunması;

iii) zaman dizisi yaklaşımları.

Konu itibarıyla zaman içinde değişen veri-

lerden söz edildiğine göre, yukarıdakilerden 

zaman dizisi yaklaşımının doğal olduğu, 

hatta ilk iki yaklaşımı birleştirdiği düşü-

nülebilir. Halbuki ilk iki grupta geliştirilen 

bazı yöntemler, piyasa dinamiğini daha 

etkin ve genel biçimde inceleyebilmek-

tedir. 

Zaman dizisi yaklaşımlarını en çok kul-

lanan ekonometriciler durumu anlayıp 

yorumlama ve ilişkileri çıkarma konu-

sunda hem istatistiğe, hem de ekono-

minin sosyal bilim tarafına dayanmakta-

dırlar. Öte yandan istatistiksel fizikçiler 

ekonofizik terimini ortaya atacak kadar 

bu problemlere el atmış, üniversite-

ler finans mühendisliği programları 

açmış, matematik bölümlerinde finans 

matematiği alanında çalışan gruplar 

oluşmuştur. Eskiden her disiplin kendi 

konferansını düzenlerken, şimdi ortak 

çalıştaylarda birbirlerini anlama yoluna 

gitmektedirler. Öğrenciler ise lisan-

süstü derecelerini alabilmek için, hem 

matematik, hem de finans öğrenmek 

durumunda kalmışlardır.

Olasılık alanında stokastik süreçler za-

mana bağlı rassal değişkenler topluluğu 

anlamına gelip, zaman dizisi yaklaşım-

larına alternatiftir. Her iki yaklaşımla da 

verilerdeki istatistiksel özellikler temsil 

edilip, parametreler kestirildikten sonra 

bilgisayar benzetimi yoluyla yeniden 

türetilebilmektedir. Olasılıkta hisse 

senedi fiyatlarının modellenmesi, ünlü 

Black-Scholes opsiyon fiyatlandırma 

formülüne kadar geri uzanır. Burada 

hisse senedinin beyaz gürültü diye de 

bilinen Brown hareketini, ya da onun 

üssel bir fonksiyonunu takip ettiği 

varsayılır. Halbuki, geçtiğimiz on beş 

yılda finansal zaman dizilerinin ilintileri 

incelendiğinde aslında rassallığın hiç 

de beyaz olmayıp, çok daha güçlü bir 

bağımlılık içerdiği gözlendi. Bu gibi güç-

lü korelasyonlar matematiksel olarak 

tanımlanıp, uzun süreli bağımlılık ya da 

uzun hafıza diye anılmaya başlandı. 

Brown hareketi ise uzun süreli bağımlılık 

göstermez. Bu gerçek olasılıkçıların 

aslında çok eskiden beri bildikleri uzun 

süreli bağımlılık gösteren kesirli Brown 

hareketine odaklanıp, yeni kuramsal 

özelliklerini bulmalarını tetiklemiştir. 

Finans olasılık kuramının gelişmesine 

önemli bir katkıda bulunurken, ola-

sılıkçıların yeni rassal süreçler ortaya 

koymaktan kaçınması doğru olmazdı. 

Nitekim, istatistiksel fizikçiler ve eko-

nomicilerden esinlenerek, olasılıkçılar 

da hisse senedi fiyatlarını etkileyen et-

menleri açıkça ifade eden başka rassal 

süreçler önermişlerdir. Finans piyasala-

rında alım satım yapan aracı kurumların 

davranış ve stratejilerinin hisse senedi 

fiyatlarını şekillendirmesi son yıllarda 

büyük ilgi toplamıştır. Bizim hisse senet-

leri üzerine olan çalışmamız1, bu esinle 

ortaya atılan rassal, başka bir deyişle 

stokastik bir süreçtir. Bundan önceki 

çalışmaları genelleştirerek, verilerden 

rahatlıkla kestirilebilecek fiziksel para-

metrelere dayanır. 

Yatırımcıların davranışlarını açık-

ça içeren hisse senedi sürecimizin 

çeşitli ölçeklemelerinin kesirli Brown 

hareketi ve yine aynı derecede soyut 

olan Levy hareketine yakınsadığını 

ispatladık. Levy süreci verilerdeki 

ani iniş çıkışları istatistiksel olarak 

Fiyatlar artmaya başladığında senet bulup alamamak, inmeye 
başladığında ise satamamak özellikle uzun süreli bağımlılığın 
bir tür sonucu olarak yorumlanabilir. 
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Finans piyasalarında alım satım kararlarında yapılacak 
ufak değişiklikler, büyük miktarda kâr olarak yatırımcıya 
geri dönebilir. Dünyadaki eğilimi takip eden öğrenciler 
finans matematiğine yöneliyorlar. 

Hisse Senetlerinin Dinamiği: Al-Sat-Tut! 
Doç. Dr. Mine Çağlar Koç Üniversitesi Matematik Bölümü 

Mine Çağlar doktora derecesini Yöneylem Araştırması ve İstatistik dalında Princeton 
Üniversitesi’nden almıştır. Koç Üniversitesi Matematik Bölümü’nde 1999’dan beri 
çalışmaktadır. Uzmanlık konusu olan stokastik süreçler, doçentlik unvanını aldığı İstatistik 
alanına girer. Stokastik akışlar ve bilgisayar ağları üzerine olan araştırmaları, TÜBİTAK- NSF 
ve Avrupa COST projeleriyle desteklenip uluslararası dergi ve kitaplarda yayımlanmıştır. 
Finans matematiği ve stokastik süreçlerin kuramsal özellikleri konularında çalışmalarını 
sürdürmektedir.
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yakalayan bir süreçtir. Her iki limit 

süreci de korelasyonlar, dağılımlar gibi 

istatistiksel özellikleri göstermelerine 

rağmen parametreleri itibarıyla fiziksel 

bir anlam ifade etmezler. Ancak bu 

sonuçlar, modelimizin matematiksel 

olarak nerede durduğunu ortaya ko-

yarak verilerin istatistiksel özelliklerini 

yakaladığını göstermiş oldu. Sürecimi-

zin limitler alınmadan dahi uzun süreli 

bağımlılık özelliğini sağladığı, ayrıca 

yarı martingal olduğu için yoktan 

kâr etmeye meydan vermediği daha 

önceki çalışmalardan bilinmekteydi. 

Şekil 1’de örnek bir hisse senedi fiyatı 

zaman dizisi çizilmiştir. Finansal kriz 

anındaki düşüş açıkça görülür. Kriz 

öncesinde ve sonrasında özbenzerliği 

eğrinin en küçük ölçeklerde bile iniş 

çıkışlı olmasıyla, uzun süreli bağımlılığı 

ise büyük zaman ölçeklerinde bir kez 

iniş veya çıkış başladığında bunun 

bir süre ısrarla devam etmesiyle nitel 

olarak gözleyebilmekteyiz. Fiyatlar 

artmaya başladığında senet bulup 

alamamak, inmeye başladığında 

ise satamamak özellikle uzun süreli 

bağımlılığın bir tür sonucu olarak 

yorumlanabilir. 

Hisse senedi verileri istatistiksel testler 

yoluyla incelenir. Kurduğumuz stokastik 

süreç durağandır, bir başka deyişle 

sabit parametrelere sahiptir. Örnekteki 

fiyat dizisini, öncelikle kriz öncesi ve 

sonrası olarak ikiye ayırdıktan sonra, 

durağan olup olmadığını istatistiksel 

yaklaşımlarla test ederek incelemeye 

başladık. Halihazırda devam etmek-

te olan kestirim çalışmalarımızın ilk 

sonuçları oldukça ilginçtir. Bu örnekte 

istatistiksel olarak anlamlı bir döngüsel-

lik ya da mevsimsellik ortaya çıkma-

dığı için, kriz öncesi ve sonrası olarak 

incelemeye devam ettik. Sıra modelin 

yapı taşları olan

• alım ve satım emirlerinin geliş hızı

• her bir emrin gerçekleşme süresi

• emir gerçekleşirken fiyatı etkileme 

fonksiyonu

parametrelerini kestirmeye geldi. Hurst 

parametresi olarak anılan uzun süreli 

bağımlılık ve özbenzerlik parametresi, 

emirlerin gerçekleşme süresi dağılımının 

bir parametresidir ve H ile gösterilir. 

Hem kriz öncesi hem de sonrasında 

H, 0.6 civarında çıkmıştır. Bu değer 

0.5’ten ne kadar büyükse, verilerin o 

kadar uzun süreli bağımlılık gösterdi-

ğine işaret eder; alabileceği en büyük 

değer ise 1’dir. Öte yandan, alım satım 

emirlerinin gelişinin, modelin öngördüğü 

gibi Poisson sürecine uyduğunu gös-

terdik. Bundan sonraki aşamada, 

her bir emrin fiyatı etkileme dinamiği 

Liptschitz sürekli bir fonksiyonla be-

lirlenerek tüm parametreler kestirilmiş 

olacaktır. 

Dünyadaki eğilime koşut olarak, öğren-

cilerimizin finans matematiğine ilgileri 

yoğundur. Yüksek lisansını tamamlayan 

iki öğrencimiz doktora için yurtdışına 

giderken, birisi önce piyasada çalışıp 

ileride doktora yapmayı düşünmektedir. 

Alttan yetişen lisans öğrencilerinin ilgisi ise 

menkul kıymet şirketlerinin son zaman-

larda matematikçilere artan istihdam 

talebine bağlı olarak devam etmektedir. 

Kriz anını tahmin etme ya da zaman için-

de beklenebilecek en büyük artış veya 

düşüşü bulma gibi çözülebilecek daha 

birçok ilginç problem vardır. Bu konuda 

aldıkları eğitim, rassallık içeren başka 

bilimsel soruları ortaya atıp çözmelerine 

de elverişlidir. Verilerin benzer karakter-

leri nedeniyle, bilişim ağlarını tasarlama 

veya doğadaki deprem gibi nadir 

olayları tahmin etme olarak örnek 

verebileceğimiz çok farklı uygulamalı 

konulara yönelebileceklerdir.

	  

Şekil 1. Ö
rnek bir hisse senedi fiyatını gösteren zam

an dizisi

Finans piyasalarında alım satım yapan aracı kurumların 
davranış ve stratejilerinin hisse senedi fiyatlarını şekillendirmesi 
son yıllarda büyük ilgi toplamıştır.

Hazır gıda sektöründeki 
porsiyon etiketleri, 
tüketicinin algıları ve 
tüketim miktarları 
üzerinde çok etkili oluyor.

Masum Oburluk:

Farkında Olmadan Daha mı Çok Yiyoruz?
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Aydınoğlu Koç Üniversitesi Pazarlama Bölümü

Geçtiğimiz 20-30 yıl içinde, Ame-

rika Birleşik Devletleri başta olmak 

üzere dünya genelinde tüketime 

hazır yemek porsiyonlarında önemli 

ölçüde büyüme gözlemlenmiştir. 

Pek çok kategoride olduğu gibi 

patates kızartması, hamburger ve 

gazlı içecek porsiyonlarında bu dö-

nemde iki kattan fazla artış olmuş-

tur. Et yemekleri, çikolatalı besinler 

ve ekmek ürünleri de kayda değer 

derecede büyümüştür. 

Porsiyonların gittikçe büyüdüğü bu 

dönemde, obezite önemli bir sağlık 

sorunu halini almıştır. Engellenebilir 

ölüm nedenleri arasında sigaradan 

sonra ikinci sırada gösterilen obezi-

te, özellikle genç nesiller için büyük 

tehdit oluşturmaktadır. Büyüyen 

porsiyonlar, aşırı yemek yeme alış-

kanlığının gelişmesinde bir neden 

olarak ortaya sürülmektedir.



Tüketici için, kendine sunulan yeme-

ğin miktarını tam olarak değerlendir-

mek zor olabilir. Hazır yemek ürünle-

riyle birlikte verilen besin değerleri ve 

kalori miktarları gibi bilgilerin de fazla 

dikkate alınmadığı gözlemlenmekte-

dir. Algılama ile ilgili bu zorluklarla bir-

likte gittikçe büyüyen ve standartlara 

bağlı olmayan porsiyonlar, tüketiciler 

için belirsizliğe sebep olmaktadır. Bu 

ortamda, hazır yemek tedarikçilerinin 

kullandığı “küçük-”, “orta-”, “büyük-

boy” gibi porsiyon etiketleri çok etkili 

olabilir.

Yaptığımız çalışma ve 
sonuçları
Prof. Dr. Aradhna Krishna ile bir-

likte, Michigan Üniversitesi ve Koç 

Üniversitesi’nde yaptığımız kontrollü 

laboratuar deneyleri ve bir saha 

deneyi, bu tip porsiyon etiketlerinin, 

kişilerin sadece miktar algılarını değil, 

aynı zamanda ne kadar yemek tüket-

tiklerini de etkileyebileceğini gös-

terdi. Aynı porsiyon, daha “küçük” 

olarak etiketlendirildiğinde daha az 

miktar ihtiva ettiğine inanılıyor ve bu 

porsiyondan tüketilen yiyecek miktarı 

artıyor.

Bu çalışmalar sırasında, sandviç, 

kuruyemiş, kurabiye, bisküvi ve 

çeşitli çerezler kullanarak porsiyon-

lar hazırladık ve katılımcılarımızın bu 

yemekleri gerçekten tüketebilecekleri 

kontrollü ortamlar oluşturduk. Hem 

katılımcılardan kendi algı ve tahmin-

lerini aldık, hem de gerçek tüketim 

miktarlarını gözlemledik.

Örneğin, deneylerden biri için farklı 

boyutlarda iki kuruyemiş paketi ha-

zırladık. Bazı katılımcılar için, paketler 

gerçek miktarları doğrultusunda 

“küçük-boy” ve “orta-boy” olarak eti-

ketlendirildi. Diğer katılımcılar içinse, 

ters etiketlendirme kullandık ve daha 

büyük olan porsiyonu “küçük-boy” 

olarak isimlendirdik. Beklentilerimize 

uygun olarak, bu ters etiketlendirme, 

daha büyük olan paketin katılımcılar 

tarafından daha küçük algılanma-

sına sebep oldu. Aynı zamanda, 

bu paketten daha fazla kuruyemiş 

tükettiler; ancak daha az yediklerini 

düşündüler. 

Daha da ilginç olarak, ters etiket-

lendirme diğer yönde yapıldığında 

etkisini kaybettiğini gördük. Başka bir 

deyişle, küçük olan paket “orta-boy” 

olarak etiketlendiğinde daha büyük 

algılanmadı. Diğer deneylerde de 

buna paralel sonuçlar gözlemledik. 

Bu asimetrik etkiyi, insanların yemek 

tüketimi konusundaki temel güdüleri 

ile açıklamak mümkün. 

Çelişen güdüler
İnsanlar ne kadar yemek tüketecek-

lerine karar verirken birbiriyle çelişen 

iki amaç öne çıkıyor. Bunlardan ilki 

zevke ve duyusal tatmine dayalı olan 

ağız tadı ve daha fazla yeme güdüsü. 

Diğeri ise daha çok fayda temelli bir 

bakış açısına dayanan sağlığını koru-

ma güdüsü ve psiko-sosyal motivler 

(kişinin vücudunun kendinde yarattığı 

ve toplumda yaratacağını düşündüğü 

imgeleme, imaj). 

Bu çelişen güdüleri uzlaştırabilmek 

için, tüketiciler kendilerine verilen ürün 

bilgilerini, bir yandan suçluluk duygusu-

nu düşürecek, bir yandan da duyusal 

tatmin ve zevki yükseltecek şekilde 

değerlendirebilirler. Yani algıda seçici-

lik yapabilirler. Böylelikle daha büyük 

porsiyonları küçük olarak gösterecek (ve 

onlara kendilerini rahat hissederek daha 

çok yeme imkanı verecek) bilgilerden 

etkilenirken, küçük porsiyonları büyük 

gösterecek (ve muhtemelen daha fazla 

yedikleri için onlara suçluluk hissetti-

recek) bilgilere kendilerini kapayabilir-

ler. Yaptığımız diğer çalışmalarda, bu 

etkilerin beslenme bilinci ve anlık dikkat 

kapasitesi azaldıkça daha da önem 

kazandığını gördük. Günlük yemek 

tüketimi süreçlerini de genel olarak bu 

şekilde nitelemek mümkün. 

Bir başka deyişle, gözlerimiz kapalı 

yemek yiyor olabiliriz. Hatta çoğu 

zaman midemizden gelen sese de 

kulak vermiyoruz ya da veremiyoruz. 

Sonuçta, çok basit bir bilgi olarak 

geçiştirdiğimiz porsiyon etiketlerinden 

çok etkilenebiliyoruz. 

Bu şekilde, çok da farkında olmadan 

ve suçluluk hissetmeden daha fazla 

yemek yeme alışkanlığı geliştirebili-

riz. Dolayısıyla, hazır gıda sektörün-

deki porsiyon etiketleri ile ilgili gerekli 

standart ve kuralların geliştirilmesi ve 

sektördeki faaliyetlerin yakından iz-

lenerek regüle edilmesi büyük önem 

taşıyor. 
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İdeal olarak ne kadar yemesi gerektiği 
konusunda emin olamayan ve porsiyonların 
gerçek miktarları hakkında değerlendirme 
yapmakta zorlanan tüketici, daha “küçük” 
olarak adlandırılan porsiyonlardan daha 
fazla tüketebilir – üstelik farkında olmadan 
ve suçluluk hissetmeden.

Nilüfer Aydınoğlu, 2007 yılından beri Koç 
Üniversitesi Pazarlama Bölümü’nde yardımcı 
doçent olarak görev yapmaktadır. Doktora 
derecesini Michigan Üniversitesi’nden 
almıştır. Dr. Aydınoğlu’nun çalışmaları müşteri 
psikolojisi ve tüketim davranışları alanındadır 
ve özellikle duyusal pazarlama, müşteri 
özalgısı, yerel-küresel markalaşma ve reklam 
etkinliği üzerinde yoğunlaşmıştır. 



22

YAKIN
D

AN
 BAKIŞ

FEN
ER

23

YAKIN
D

AN
 BAKIŞ

FEN
ER

12 Haziran 2011 genel seçimleri öncesinde Koç Üniversitesi 

öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Çarkoğlu önderliğinde Türkiye 

seçmen davranışı üzerine uzman bir ekip ve ülkenin önde 

gelen akademisyenlerinden oluşan bir danışma kurulu tara-

fından www.oypusulasi.org adresinde bir proje yürütülmüştür. 

Oy Pusulası Amsterdam Özgür Üniversitesi (Free University 

of Amsterdam) profesörlerinden Andre Krouwel önderliğinde 

Avrupa ve diğer dünya demokrasileri için hazırlanmış benzer 

örnekler temel alınarak oluşturulmuştur. Profesör Krouwel, Oy 

Pusulası için de danışmanlık yapmaktadır.

Oy Pusulası nedir?
Oy Pusulası siyaset bilimciler tarafından geliştirilmiş ücretsiz bir 

eğitim aracıdır. Oy Pusulası kullanıcılardan 30 değişik konuda 

tercih ve değerlendirmelerini öğrenmektedir. Aynı konularda 

partilerin konumları da uzman araştırmacılar tarafından partile-

rin seçim bildirgeleri ve benzeri belgeler temelinde belirlenmek-

tedir. 30 konu üzerinde 9 değişik parti için belirlenmiş pozis-

yonlar iki boyutlu bir siyaset uzayı çerçevesinde özet olarak 

görselleştirilmektedir. Böylelikle soruları cevaplayan kullanıcılar 

kendi konumları ile 9 değişik partinin konumlarını aynı grafik 

üzerinde görebilmektedir. 

Kullanıcılar kendi cevapları ile her partinin her soru için belir-

lenmiş pozisyonlarını istediğinde görebilmektedir. Bu belirlenen 

pozisyonların neden bu şekilde belirlenmiş olduğunu da yine 

tek tek belgelerden alıntılar ve referanslarla izleyebilmektedir. 

Böylelikle kullanıcılar her partinin kendi dilinden 30 değişik ko-

Benim Partim Hangisi?
Prof. Dr. Ali Çarkoğlu Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

nuda ne dediğini takip edebilmektedir. 

www.oypusulasi.org adresinde yürü-

tülen uygulamayı 16 Mayıs-12 Haziran 

tarihleri arasında yaklaşık 190,000 kişi 

ziyaret etmiştir.

Ankette kullanılan sorulara kim 

karar veriyor?

Kullanılan sorular siyasi partilerin seçim 

beyannamelerinin öncelikle bir içerik 

çözümlemesi sonucunda oluşturulmak-

tadır. Partilerce seçim kampanyasında 

en sıkça ve uzunca konuşulan konula-

rın partilerce en önem verilen konular 

arasında bulunduğu varsayılmıştır. 

Bu varsayımdan hareketle, akademik 

ekip seçim bildirgeleri, web siteleri, 

parti raporları ve benzeri diğer siyasi 

parti dokümanlarında hangi konular 

hakkında konuşulduğunu saptamaya 

çalışmıştır. Benzer şekilde medyada 

üzerinde durulan konular da taranmış 

ve hangi konular hakkında sorular so-

rulması gerektiğine karar verilmiştir. Bir-

kaç denemeden sonra soruların en son 

dillendiriliş şekline ise danışma kurulu 

ile birlikte akademik ekip karar vermiştir. 

Hiçbir siyasi partinin ya da sponsorun 

soruların nihai şekli üzerinde en ufak bir 

etkisi olmadığını vurgulamamız gerekir.

Partilerin hangi soruda hangi 

konumda olduklarına kim karar 

veriyor?

Prof. Dr. Ali Çarkoğlu’nun koordinatörlüğünde, siyasi partilerin 
seçim bildirgeleri temel alınarak hazırlanan www.oypusulasi.org 
adlı internet sitesi, kişilere siyasi yelpazedeki yerlerini ve hangi 
partiye daha yakın durduklarını gösteriyor.

Sol değişim 
taraftarı köşesi

Sol statüko 
taraftarı köşesi

Sağ statüko 
taraftarı köşesi

Sağ değişim 
taraftarı köşesi

Her soruda parti konumlarını belirle-

mek amacıyla partilerin ulaşılabilen tüm 

dokümanlarına ulaşılmış ve söz konusu 

soruyla ilgili ne söylendiği çıkarılmıştır. 

Daha sonra akademik ekip bu metinleri 

tek tek değerlendirip partilerin eldeki 

soruya göre ne konumda oldukları-

na karar vermiştir. Değişik asistan ve 

akademik uzmanların kodları arasında 

karşılaştırılabilirlik olmasını sağlamak 

amacıyla tüm konum kodlamaları en 

son kertede Ali Çarkoğlu ve Mert Moral 

tarafından tek tek değerlendirilmiştir. 

Yapılan konum belirlemelerinin saydam-

lığını sağlamak amacıyla her konum 

hakkında kullanılan doküman ve refe-

ranslar Oy Pusulası içinde gözlenebile-

cek şekilde kullanıcılara sunulmuştur. 

www.oypusulasi.org adresinde yürütülen uygulamayı 
16 Mayıs -12 Haziran tarihleri arasında yaklaşık 190,000 kişi 
ziyaret etti.
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Ali Çarkoğlu halen Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Uluslararası 
İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. 2008-2009 akademik yılında Hollanda Beşeri ve 
Sosyal Bilimler Yüksek Araştırmalar Enstitüsü’nde (NIAS) akademi üyesi (fellow) olarak 
araştırmalar yapmıştır. Araştırma alanları davranışsal siyaset bilimi soruları üzerine 
yoğunlaşmış ve oy verme davranışı, kamuoyu ve parti politikaları alanlarında değişik 
sorulara cevap aramıştır. Makaleleri Democratization, European Journal of Political 
Research, Electoral Studies, Turkish Studies, New Perspectives on Turkey, South European 
Society and Politics, Middle Eastern Studies, Political Studies dergilerinde ve derleme 
kitaplarda yayınlanmıştır. Ersin Kalaycıoğlu ile birlikte 2002 seçimleriyle ilgili kaleme 
aldıkları kitapları I. B. Tauris tarafından 2007 yılında yayınlanmıştır: Turkish Democracy 
Today: Elections, Protest and Stability in an Islamic Society. Halen yine birlikte yazmakta 
oldukları kitapları Fragile but Resilient: Turkish Electoral Dynamics in Comparative 
Perspective Michigan Üniversitesi Yayınları tarafından 2012 yılında basılacaktır.

Siyasi arenanın boyutları nelerdir?

Oy Pusulası’nda görülebilen iki boyut 

Sol karşısında Sağ ile Reform/Değişim 

karşısında Statüko/Değişim karşıtlığı 

olarak gösterilmiştir. Bu analiz çerçe-

vesinin temelleri için Ali Çarkoğlu ve 

Melvin Hinich’in birlikte kaleme aldıkları 

“Türkiye’de Parti Tercihlerinin Konumsal 

Analizi (A Spatial Analysis of Turkish 

Party Preferences)”, Electoral Studies, 

vol.25, s.369-392, (2006) makalesine 

bakılabilir. 2011 genel seçimlerindeki 

siyasi tartışmanın da bu genel çerçeve 

içinde şekillenmesi söz konusudur.

Yatay düzlemde gösterilen “Sol 

karşısında Sağ” düzleminde ekonomi 

politikalarında biraz daha devlet mü-

dahalesi ve sosyal programlar ağırlığı 

ile özelleştirme karşıtlığı gibi bir tutum 

varken bunun karşısında piyasa meka-

nizmalarına öncelik veren, kısıtlı devlet 

müdahalesi ile özelleştirme tarafgirliği 

yer almaktadır. İfade özgürlüğü ile laiklik 

prensiplerinin korunması arasında da 

bir ikilem bu boyuta yansımaktadır. İh-

tiyaç duyan ailelere asgari gelir desteği 

sağlanması, daha yüksek vergi ödemek 

pahasına da olsa sosyal programlara 

devam etmek, ekonominin iyi işleye-

bilmesi için piyasa şartlarının devlet 

tarafından düzene sokulması gereği, 

laikliğin, kişisel özgürlükler aleyhine dahi 

olsa savunulması gibi önermeler Sol 

uca doğru etki etmektedir. Sağ boyutta 

ise özel sektöre sağlık sektöründe daha 

fazla rol verilmesi, özelleştirmelerin 

daha fazla yapılması ve özel sektörün 

işsizlere devlet yerine iş yaratması gibi 

konular rol oynamaktadır. Kadınlara 

karşı şiddet sorununu çözmekte polise 

değil aileye daha fazla yer verilmesi, 

İmam Hatip Liseleri mezunlarının tercih 

ettikleri herhangi bir üniversiteye girebil-

mesi ve Türk dış politikasının demokrasi 

ve insan hakları bazında değil de ticaret 

ve güvenlik bazında belirlenmesi Sağ 

uca doğru etki etmektedir.

Yatay düzleme dik olarak gösterilen 

ikinci boyutun üst kısmında reform 

ve değişim yandaşlığı yer alırken alt 

kısmında statüko ve değişim karşıtlığı 

gösterilmektedir. Bu boyutta değişik 

konularda hem yeni hukuki düzenle-

meler hem de farklı siyasa alanların-

da politika değişiklikleri ile bunların 

karşısında yer alan görüşler özetlen-

mektedir. Doktorlar kamu görevlisi 

olarak çalışıyorlarsa özel sektör için 

çalışmamalıdırlar, Cem evleri ibadet-

hane olarak tanınmalı ve elektrik, su 

gibi kamu hizmetlerinden bedava 

yararlanmalıdır, AB reformları ve Orta 

Doğu’daki Müslüman ülkelerle daha 

sıkı ilişkiler kurmaya öncelik verilmesi 

hep bu boyutta değişim yönüne etki 

yapmaktadır. Statüko yönüne etki ise 

terörizmle mücadele etmek için kişisel 

özgürlüklerin kısıtlanması kabul edi-

lebilir, Türkiye’de hangi etnik gruptan 

olursa olsun her çocuk ilköğretimini 

Türkçe olarak yapmalıdır, çevreye 

zararlı olsa bile ekonomisini hızla bü-

yütme gayretlerine devam edilmelidir 

gibi önermeler de değişim karşıtlığı 

boyutuna etki yapmaktadır.

Peki seçmen bu iki boyutlu harita 

üzerinde nerede bulunmaktadır? 

Yukarıdaki harita üzerinde dört değişik 

köşe gösterilmiştir. Birinci köşede sol 

değişim taraftarı bir tutum sergilenirken, 

ikinci köşede sağ değişim taraftarlığı, 

üçüncüde sağ statüko taraftarlığı ve 

nihayet dördüncü köşede de sol ama 

statüko taraftarı bir duruş gözlen-

mektedir. 30 değişik konuda yapılan 

değerlendirmeler sonucunda soruları 

cevaplayan her kişi bu harita üzerinde 

bir noktaya yerleştirilmekte ve kendinin 

diğer partilere göre hangi konumda 

olduğunu görebilmektedir. 

Bu uygulama ile elde edilen veriler 

ağırlıklı olarak büyük metropol illerde 

yaşayan görece olarak yüksek eğitimli 

35 yaş altı erkeklerden oluşmakta-

dır. Bu açıdan aşağıda elde edilen 

sonuçlar, 12 Haziran seçimlerine dair 

çözümlemeler yapılırken, bu kısıt göz 

önünde tutularak dikkatle kullanılma-

lıdır. Ancak en azından elde edilen 

bu kısıtlı örneklem içinde sol değişim 

taraftarı grup yaklaşık %47, sağ de-

ğişim taraftarı grup %11, sağ statü-

ko taraftarı grup %19, sol statüko 

taraftarı grup ise %12 boyutundadır. 

Aynı sorular kullanılarak tüm Türkiye’yi 

temsil yeteneğine sahip bir örneklem 

ile yüz yüze görüşmelerde de aynı 

sorular kullanılmaktadır. Bu araştır-

ma ile tüm ülkenin sonuçlarının nasıl 

şekillendiği ve web üzerinden elde 

edilen sonuçlardan nasıl bir sapma 

gözlendiği de saptanacaktır. Böyle-

likle web temelli bir araştırma ile elde 

edilen verilerin görece avantajlarıyla 

dezavantajlarının tespiti de mümkün 

olabilecektir. 

Araştırmanın Türkiye genelini temsil etmeyen ve ağırlıklı olarak 
kentli yüksek eğitimli ve 35 yaş altı gençlerden oluşan örneklem 
sonuçlarına göre sol değişim taraftarı grup yaklaşık %47, sağ 
değişim taraftarı grup %11, sağ statüko taraftarı grup %19, sol 
statüko taraftarı grup ise %12 boyutundadır.
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Yakın gelecekte teknolojimizin önemli bir parçası 
olacağı öngörülen metamalzemeler hayalleri 
gerçeğe dönüştürecek mi?

Kaan Güven 24 Kasım 1971 yılında İzmir’de doğdu. 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 çalıştı. 
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.

Sağ sayfada aşağıdaki fotoğrafta (Şekil 1) yer alan 

sahne, gündelik yaşamda gözleyebildiğimiz, ışığın 

kırınımı olarak bilinen optik olguyu göstermektedir. 

Sıradan bir olgu, ama gelin bunu hayal gücümüz ile 

biraz kurcalayalım: Acaba kaşığın kırık görüntüsünü 

sağ resimdeki gibi bardağın karşı tarafında göste-

ren bir malzeme var mıdır? Ya da kaşığın içindeki 

kısmını görünmez kılacak bir madde olabilir mi? 

Yakın zamana kadar böyle sorular hayalperest bir 

yaklaşım olarak değerlendirilirdi. Ancak bugünün 

bilimsel araştırma konusu oldular. Anlaşıldığı üzere, 

önce doğru sorularla başlayıp onların kurguyu 

bilime ve hayali gerçeğe dönüştürecek cevaplarını 

aramak gerekiyordu. Bu yazı, bu sorular ve yanıtları 

olan metamalzemeler üzerinedir.

Kırınım katsayısı, bir malzemenin elektromanyetik 

dalgalara verdiği tepkiyi karakterize eden bir fiziksel 

parametredir. Şekil 1 (a)’daki optik yanılsamayı do-

ğuran, havanın (1.0002) ve suyun (1.33) farklı kırınım 

katsayılarına sahip malzemeler olmasıdır. Doğada 

bilinen hemen tüm malzemelerin kırınım katsayısının 

1 değerinden büyük olduğu gözlenmiş ve hepsi için 

de öyle olduğu kanısı yaygın iken, V. Veselago isimli 

Rus bilimci 1967 yılında doğru sorulardan birini ortaya 

attı: Peki, kırınım katsayısı negatif olsaydı ne olurdu? 

Sonuçlar dramatikti: Işığın Şekil 1 (b)’deki gibi ters 

yönde kırılması ve birçok optik olgunun sıradışı şekilde 

oluşması gerekiyordu. Bu çalışma fazla ilgi uyan-

dırmadı, zira doğada böyle bir malzeme yoktu. Bu 

soru, detaylı araştırılması için 40 yıl beklemek zorunda 

kaldı, ta ki bir başka soru 2000’li yıllarda sorulana 

dek: Böyle bir malzeme doğada yoksa, yapay olarak 

oluşturulabilir mi? 

Yapay malzemeler oluşturmak

Bu sorunun yanıtı yine doğadan esinlenmektedir: Bir maddenin 

elektromanyetik özellikleri onu oluşturan atomlara ve atom-

ların dizilimine (kristal yapısına) bağlıdır. Örneğin, pırlanta ve 

grafit (kurşun kalem malzemesi) ikisi de karbon atomlarından 

oluşmaktadır. Ama farklı kristal yapıları, çok farklı optik özel-

liklere (ve tabii fiyat etiketlerine!) yol açar. Elmas saydam ve 

pırıltılı, grafit siyah ve donuk görünür. Bu benzetimle, istediğimiz 

elektromanyetik tepkileri olan atom benzeri yapıtaşı birimler 

oluşturup bunları belirli bir yapıda bir araya getirebiliriz. Böylece, 

kırınım katsayısı istenildiği gibi ayarlanabilen, pozitif, negatif, 

hatta sıfır olabilen yapay bir malzeme oluşur. Bu ise elektro-

manyetik dalgaların yayılımını doğal malzemelerin yapabildiğinin 

ötesinde değiştirebilmemizi sağlar. Bu nedenle malzemelere 

“meta” (öte) ön eki verilmiştir: doğanın ötesinde malzemeler. 

Şekil 2’de epoksi-cam tabakalar üzerinde periyodik sıralanmış 

metal çubuklardan (yapıtaşı öğeler) oluşan bir metamalzeme 

örneği gösterilmektedir. Bu metamalzemenin mikrodalgalardaki 

elektromanyetik tepkisi ne metal ne de cam gibidir, aksine, 

negatif kırınım katsayılı bir malzeme gibi davranmaktadır.

Görünmezlik nasıl gerçekleşebilir? Görme, ışığın çevremizden 

gözlerimize aktardığı bilginin zihinde işlenmesidir. Bir cisim 

yokken, ortamı boşluk olarak algılarız. Cisim varken, gözlerimiz 

cisimden saçılan/yansıyan ışığı, dolayısıyla varlığını algılar. Aynı 

cismi metamalzeme katmanları içine koyduğumuzu varsayalım. 

Bu katmanların kırınım katsayı değişimini de öyle ayarlayalım ki, 

ışık bu katmanlar içinden ve cismin çevresinden geçip sonra 

boşluktan geliyormuş gibi yayılsın. Bu durum, gözlerimizde 

ortada bir cisim olmadığı yönünde bir optik yanılsama yaratır, 

cisim görünmez olur.

Elektromanyetik dalgalar yaşantımızla iç içedir. Radyo/TV, 

gsm, kablosuz ağ sinyalleri, ışık, kızılötesi dalgaların hepsi farklı 

frekanslarda elektromanyetik dalgadır. Metamalzemeler halen 

geniş bir spektrumda iletişim, mikrodalga aygıtlar, tıbbi görün-

tüleme gibi uygulamalarda işlev kazanmıştır. Bu nedenle meta-

malzemelerin yakın gelecekte teknolojimizin önemli bir parçası 

olacağı öngörülmektedir.

Şekil 3: [Üst] Boşlukta 
yayılan ışık dalgaları. 
[Orta] Mat bir cisim, 
ışık altında görülebilir. 
[Alt] Mat cisim bir 
metamalzeme 
görünmezlik pelerin 
ile kaplandığında, ışık 
cismin çevresinden 
dolanır, ama sonra 
boşluktan geliyormuş 
gibi yayılır. Oluşan 
optik yanılsama, 
cismin görünmez 
hale gelmesidir. 
[D. Shurig, Science 
vol.314 p.977, 2006]

Şekil 2: Mikrodalgada negatif 
kırınım katsayılı bir metamalzeme 
örneği. Metamalzeme metal 
çubukların cam-epoksi levhalar 
(sarı renkli) üzerinde periyodik 
olarak sıralanmasıyla 
oluşturulmuştur.

Şekil 1: (a) Su dolu bardağın 
içindeki kaşık su yüzeyindeki kırınım 
etkisinden dolayı kırılmış bir şekilde 
görünür. (b) Eğer su yerine kırınım 
katsayısı negatif olan bir madde 
olsaydı, kaşık bu şekilde görünecekti. 
[Optics Photonics Focus, 2009 vol.6]

Metamalzemeler ve Görünmezlik: 

Doğanın Ötesine Uzanmak
Yrd. Doç. Dr. Kaan Güven Koç Üniversitesi Fizik Bölümü 
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Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğretim üyelerinden Sibel Salman’ın 
gerçekleştirdiği İstanbul Depremi İçin Yardım Dağıtım Sistemi Tasarlanması 
Çalışması bir çok kurumu bir araya getirdi.

Geliştirdiğimiz matematiksel modeller 
ve çözüm yöntemleri, kamu hizmetleri 
için çalışan kurumların afete yönelik 
kararlar almasına rehberlik edebilir.

İstanbul Depremini Beklerken

Çeşitli kaynakların aktardığına göre, 

“Küçük Kıyamet” olarak adlandırılan 

1509 İstanbul Depremi’ne seller ve 

haftalarca süren artçı sarsıntılar eşlik 

etmiş, yerlerde çatlaklar açılmış, şehir 

surları yıkılmış ve minareleri devrilmiştir 

[1]. Şehir o zamandan beri depremlerle 

sarsıldıysa da, 1894’ten bugüne hiçbir 

depremin merkez üssü olmadı. Kuzey 

Anadolu Fay Hattı, geçtiğimiz yıllarda 

20 binden fazla insanın ölümüne sebep 

olan Ağustos 1999 Kocaeli Depremi 

başta olmak üzere bir dizi depreme 

neden oldu. Pek çok bilim insanı, 

Marmara Denizi’ni aşarak batıya devam 

eden fay hattının Richter ölçeğine göre 

7’nin üzerinde şiddete sahip bir deprem 

oluşturabileceği konusunda hemfikirler. 

Marmara fayının 13 milyon nüfusa sahip 

İstanbul’a olan yakınlığı ne kadar ciddi 

bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu 

gösteriyor. İstanbul’un yüksek nüfus yo-

ğunluğu, çarpık kentleşmesi ve yetersiz 

altyapısı tehlikenin boyutlarını artırıyor. 

Beklenen tehlikenin büyüklüğünün 

tespitine yönelik yapılan bazı çalışmalar 

bize korkunç sayılar sunuyor: 40 bin 

ölü, 200 bin yaralı, 60 binin üzerinde 

ağır hasarlı bina, en az 400 bin evsiz 

aile. Yalnızca binalardaki hasarın oluştu-

racağı maddi zarar ise 11 milyar doları 

buluyor. 

1999 Kocaeli Depremi, İstanbul’u yöne-

tenlerin, depremini bekleyen bu şehre, 

gerekli hazırlıkları yapması için sert bir 

hatırlatma oldu. İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi (İBB) acil durum hazırlıkla-

rını artırmak, kamu binalarının riskini 

azaltmak ve daha sıkı imar kanunlarının 

infazını gerçekleştirebilmek için bir dep-

rem nazım planı hazırladı. 2005 yılında, 

Türkiye devleti, Dünya Bankası’yla 

400 milyon dolarlık bir plan imzaladı. 

Bugüne kadar hastaneler, okullar, itfaiye 

binaları güçlendirildi, 1999’dan beri inşa 

edilen binalar daha sert yükümlülüklere 

tabi oldular. Bununla birlikte, şehrin 

depreme hazırlanması, riskli binaların 

güçlendirilmesi veya yeniden inşası için 

halen 10 milyar dolar kadar bir meblağa 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu arada, İBB 

bir Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) 

kurdu ve hazırlık planları üzerinde 

çalışmaya başladı. AKOM deprem 

sonrası yardım malzemelerinin erişi-

mini sağlamak ve afet sonrası gerekli 

operasyonları gerçekleştirebilmek için 

şehrin çeşitli bölgelerinde müdahale 

merkezleri kurulmasını önerdi.

Yaptığımız çalışmalar
İBB ile TÜBİTAK’ın destekleri ve 

AKOM’un işbirliğiyle İstanbul için bir 

yardım dağıtım sisteminin tasarlanması 

üzerine bir çalışma gerçekleştirdik. Böl-

gesel tedarik merkezi olarak çalışacak 

olan yeni yardım merkezlerine ek ola-

rak, kamu binalarının da mahalli bazda 

yardım için donatıldığı iki kademeli bir 

dağıtım sistemi önerdik. AKOM’deki 

karar alma mekanizmalarına yardımcı 

olması için matematiksel modeller geliş-

tirdik. Bu modeller, yardım merkezlerinin 

konumlarının olası bir afet sonrasında 

maksimum sayıda mağdur insana, 

minimum zamanda ulaşabilme hedefiy-

le seçilebilmesini sağlıyor. 2001 yılında 

İBB ve Japonya Uluslararası İşbirliği 

Ajansı (JICA) tarafından gerçekleştirilen 

afet zararlarını azaltma çalışması İs-

tanbul için dört ayrı deprem senaryosu 

ortaya koydu. Çalışmamızda kullandı-

ğımız her mahalleye ait bina ve altyapı 

hasarı, gibi tahmini verilerin önemli bir 

kısmını JICA’nın bahsi geçen raporun-

dan aldık. Rapordaki senaryolardan, 

F. Sibel Salman, Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği bölümünde yardımcı 
doçent olarak çalışmaktadır. Doktorasını Carnegie Mellon Üniversitesi’nden, Yöneylem Araştırması 
alanında almıştır ve Koç Üniversitesi’ne katılmadan önce, Purdue Üniversitesi’nde üç yıl öğretim üyesi 
olarak çalışmıştır. Araştırma konuları telekomünikasyon ağları tasarımı, dağıtım ve üretim lojistiği ile 
afet yönetimi üzerine odaklanmaktadır. 

Yard. Doç. F. Sibel Salman Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Şekil-1 Deprem senaryosu 
A ve C’ye göre beklenen 
fay hattı kırılmaları
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Model A’da bulunan 7.5 şiddetindeki 

deprem tahmini olası en muhtemel se-

naryo olarak sunulurken, Model C’deki 

7.7 şiddetindeki depremin olası en kötü 

senaryo olduğu belirtiliyor. Modellerdeki 

fay kırılımları Şekil-1’de gösterilmiştir. İki 

modelde de benzeri hasar dağılımları 

olduğu görülüyor (Şekil-2). Analizlerimizi 

bu iki senaryoya göre gerçekleştirdik 

ve sonuçları bir makalede derleyerek, 

Yöneylem Araştırması konusunda bir 

dergide yayınladık [3].

Çalışmanın büyük ölçekli yapısı, olası 

taleplerin belirsizliği ve ulaşım ağının 

durumuna dair belirsizlikler elimizdeki 

problemin zorluğunu artırıyor. Deprem-

den sonra ciddi miktarda bir yardım 

talebi oluşacak, ancak büyüklüğünü ve 

coğrafi dağılımını tam olarak kestirmek 

güç. Ayrıca, elektrik-su kesintileri, yan-

gınlar, doğalgaz kaçakları ve patlama-

larının yanında, kilitlenen yollar, çöken 

köprüler, trafik kazaları, sokaklara 

saçılmış yapı döküntüleri gibi korkunç 

sonuçlar da, yardımların dağıtımını en-

gelleyecek etmenler olarak bekleniyor. 

En son geliştirdiğimiz modeller AKOM 

tarafından tespit edilmiş müdahale mer-

kezi kurmaya uygun yerleri, şehirdeki 

yardım talep noktalarını ve bir şebeke 

olarak İstanbul yollarını gösteriyor (Şe-

kil-3). Yeni bir yaklaşım olarak, yardım 

akışında kaynak ve hedef noktaları 

arasındaki ulaşımın kesilmesi olasılığını 

da modele dahil ettik. Rotaların en kısa 

uzaklıklarını hesaplarken, yolların risk 

haritalarını ve alternatif yolları kullandık. 

Bu yaklaşım, afet sonrasında karayolu 

ağının hangi kısımlarının çalışır, hangi-

lerinin kapanmış olacağını temsil eden 

yeni bir olasılık modeline dayanıyor [4]. 

Bu modeli kullanarak ve olası on binler-

ce durum yaratıp, bir arama algoritması 

yardımıyla, her adımda mevcut çözümü 

değerlendiren bir yöntem geliştirdik. 

Bu yolla acil müdahale merkezlerinin 

konumlarını optimize ediyoruz. Amaç, 

her kurulan merkezin en fazla 10 km 

uzaklığında yaşayan insanların bekle-

nen taleplerini maksimum derecede 

sağlamak. Önerdiğimiz konumlar 

ve buralarda merkezler kurulur ise 

her talep noktası için beklenen talep 

karşılama yüzdeleri Şekil-4’te gösteril-

miştir. Sonuçlar gösteriyor ki az sayıda 

yeni merkezin yapılması yeterlidir. Yeni 

Depremden sonra elektrik-su kesintileri, yangınlar, doğalgaz kaçakları ve 
patlamalarının yanında, kilitlenen yollar, çöken köprüler, sokaklara saçılmış yapı 
döküntüleri gibi korkunç sonuçlar da yardımların dağıtımını engelleyecek.

merkezlerin ideal konumları ulaşım ağında 

beklenen hasara göre değişiklikler göster-

mektedir.

Bunlara ek olarak, afet zararlarını azaltma 

ve afete hazırlanma konularında çeşitli 

çalışmalar yaptık. Geliştirdiğimiz mate-

matiksel modeller ve çözüm yöntemleri, 

kamu hizmetleri için çalışan kurumların 

çeşitli konularda afete yönelik kararlar 

almasına rehberlik edebilir. Bu modeller 

ve çözümler, örneğin (i) bir altyapı ağını 

afete dayanıklı hale getirmek için kaynak 

tahsisinde [5], (ii) dış yardım olanaklarını 

ve belirlenmiş bir zaman dilimi içerisindeki 

deprem olasılıklarını göz önünde bulun-

durarak stoklanacak barınak sayısının 

belirlenmesinde, ve (iii) afet sonrasında 

tıbbi yardım ekiplerinin nerelerde konum-

lanacağı, hangi sevk politikalarıyla yaralı-

ları taşıyacağı gibi konularda kullanılabilir. 

Çalışmalarımız umarız ki, afet hazırlığı 

konusunda alınacak kararlara sistematik 

ve sayısal temeller getirecek ve daha fazla 

can ve mal kaybını önleyecektir.

 Kaynaklar:
[1] E. Ross-Thomas. Quake-prone Istanbul awaits disaster. 
 Reuters, Jan 3, 2007. URL: http://www.reuters.com   
 article/2007/01/03 us-turkey-earthquake idUSL129987920070103
[2] M. Erdik ve E. Durukal. Earthquake risk and its mitigation in  
 Istanbul. Natural Hazards, 44:181–197, 2008.
[3] N. Görmez, M. Köksalan ve F. S. Salman. Locating disaster  
 response facilities in Istanbul. Journal of the Operational 
 Research Society, vol. 62, no. 7, pp. 1239-1252, 2011. 
[4] D. Günneç ve F. S. Salman, “Assessing the Reliability and the  
 Expected Performance of a Network Under Disaster Risk”, OR  
 Spectrum, vol. 33, no. 3, pp. 499-523, 2011.
[5] S. Peeta, F. S. Salman, D. Günneç, ve K. Viswanath, “Pre-disaster  
 Investment Decisions for Strengthening a Highway Network”,  
 Computers and Operations Research, vol. 37, no. 10, pp. 1708  
 1719, 2010.Şekil-2 Deprem senaryosu A ve C’ye göre beklenen bina hasarları

Şekil-3 Potansiyel yardım merkezleri, talep noktaları ve anayol kesişim noktaları arasındaki bütün yollarda bulunan 
bağlantılar

Şekil-4 Acil Müdahale Merkezi konumları ve kapsama alanı (R=10 km) içinde talep karşılama yüzdeleri (Model C -en kötü 
deprem senaryosuna göre- Bağlantı hatalarının etkileme limiti D=5 km)
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lı fotoğraf tarifleri yazardı. Fakat Beat 

Kuşağı, fotoğrafın bir sahnenin duygusal 

etkisini yazmada yetersiz kalması konu-

sunda rahatsızdı. Yazmak, çalışmaların-

da zamanın akışını yeniden başlatmaya, 

yeniden anlatmanın enerjisi içinde, anı 

yeniden canlandırmaya olanak tanıyor-

du. Zamanın bilimsel görüntülerinden 

faydalanan Beat Kuşağı, spontane yapı-

lan yazma eyleminin yalnızca sözcükleri 

değil, deneyimlerinin enerjisini de okura 

iletebileceğine inanırdı. 

Beat Kuşağı’nın da kendilerine göre eksik-

likleri ve kör noktaları vardı. En ünlü Beat 

yazarları beyaz erkeklerdi ve savundukları 

yaşam tarzlarının herkese açık olmadığını 

fark etmekte başarısız oldular. Örneğin 

Afrikalı-Amerikalı Beat Kuşağı üyelerinin 

eserlerine bakıldığında, ırkçı bir toplumda 

herkesin spontane hareket etme özgürlü-

ğü olmadığı ve isyankâr davranışların olası 

sonuçlarının çok daha ağır olacağı açıklık 

kazanıyor. Aynısının kadınlar için de geçerli 

olduğu söylenebilir. Spontanlık hem toplum-

sal hem de fiziksel riskler taşır. Örneğin cin-

sel keşif, o dönem kadınlar için erkeklerde 

olduğundan daha farklı sonuçlar doğururdu. 

Buna rağmen pek çok azınlık ve kadın da 

Beat Kuşağı yaşam tarzını sürdürmeyi tercih 

etti ve misojenist ve ırkçı bir toplumda anı 

özgürce yaşama çabalarının kayıtları, döne-

me dair dile getirilmeyen varsayımların pek 

çoğunun alternatiflerini sunmaktadır. 

Beat Kuşağı kendi yaşamlarımızı şekil-

lendirmek için kullanabileceğimiz, anı 

yaşamanın kaydını sunan önemli bir 

deney gerçekleştirdi. Pek çoğumuz için 

spontanlık yalnızca “önemli” görevle-

ri yerine getirdikten sonra kendimize 

verebileceğimiz bir lükstür. Gittikçe daha 

aceleci oluyoruz, ilişkilerimiz her zaman-

kinden daha kısıtlı yaşanıyor. E-posta, 

cep telefonu ve dizüstü bilgisayarların 

hâkim olduğu bir dünyada, kimi zaman 

durmak ve çevremizdeki fiziksel dünyaya 

ve içinde yaşayan kişilere ne denli bağlı 

olduğumuzu düşünmek anlam kazanıyor. 

Beat Kuşağı’nın hayatlarını şimdiki za-

manda yaşamaları bizlere yavaşlamamız, 

etrafımıza bakmamız ve elimizden kayıp 

gitmeden önce dünyayı tüm yönleriyle 

deneyimlememiz gerektiğini hatırlatıyor. 

“Günü yakala.”, “Burada ol.”, “Anı 

yaşa.” Bu deyimleri sürekli duyarız, 

ama gerçekte ne anlama gelirler? 

“Beat Anını Yakalamak” adlı kitabım, 

Beat Kuşağı olarak tanınan bir grup 

2. Dünya Savaşı sonrası Amerikalı 

yazarın eserlerini inceleyerek bu soru-

yu yanıtlamaya çalışıyor. Bu yazarlar 

yaşamın sürekli olarak karşımıza çıkar-

dığı durumlara anlık tepkiler verilmesi 

gerektiğine inanıyordu. Her zaman 

başarılı olamasalar da metinler, geçen 

her ana adanmış bir yaşamın ne anla-

ma geldiğinin birer kaydını sunuyor. 

Spontanlık, Beat Kuşağı için kişisel bir 

tercihten ibaret değildi. Beraberinde 

toplumsal sonuçları da getiriyordu. 

Eleştirmenler Amerika’nın komünizm 

karşıtı dış politikasını tarif etmek için 

“çevreleme” terimini kullanır, ancak 

Soğuk Savaş sırasında komünist teh-

didinin çevrelenmesi fikri yurtiçinde de 

uygulanmıştır. Dönem, kültürel konfor-

mizm dönemiydi; vatansever beklentiler 

vatandaşların evlenmeleri, istikrarlı bir 

işte tutunmaları, bir ev satın almaları ve 

topluluklarını desteklemelerini talep edi-

yordu. Bu modelden her türlü sapma, 

şüphe ve kınamayı beraberinde getirir-

di. Anı yaşama, bu düzenin düpedüz 

reddiydi. Spontanlık, hayatı yaşamanın 

tek bir yolu olduğu düşüncesine mey-

dan okudu, geleneksel inançların yerine 

kendini keşfetme ve kişisel ilerleme 

gibi düşünceleri getirdi. Böylece Beat 

Kuşağı bizlere geçiş dönemindeki bir 

toplumun resmini sundu. 1950’lerde 

Amerika, modern bir sanayi toplumun-

dan bugün tanıdığımız postmodern tü-

ketim toplumu olmaya doğru ilerliyordu 

ve Beat yazarları bu devasa değişikliğin 

merkezindeydi.

Beat Kuşağı, varoluşçuların dünyayla 

“otantik” bağlantı dedikleri şeyi 

kurmak için spontanlığı kullandı. 

Daha doğrudan bir deneyim 

istiyorlardı: çevrelerinde olan biteni 

tamamıyla yaşamak için eski davranış 

kalıplarından kurtulan bir deneyim. 

Bu tutumun modeli Beat Kuşağı’nın 

eserlerinde övdüğü doğaçlama 

caz müziğiydi. Charlie Parker gibi 

müzisyenler ana önceden kurgulanmış 

bir ezgiyle değil, sürekli değişen bir 

performansla 

tepki veriyordu. 

Beat yazarları gerek kişisel 

yaşamlarında gerekse sanatlarında 

bu örneğe uydular. Beat Kuşağı her 

zaman anlık olanın parametrelerini 

test ediyordu. Hayali düşünce 

halleri, uyuşturucu kullanımı ve 

cinsel deneyleme yoluyla bedenlerini 

başkalaştırarak, bilinçlerini 

genişletmeye çalıştılar. Sonuçlar 

sanat olarak, seyahatlerinin birer yazılı 

kaydıymışçasına geri döndürülüyordu. 

Beat yazarları varlığı kağıdın üzerinde 

yakalamaya, anı eserlerinin satır 

aralarına kıstırmaya teşebbüs ettiler. 

Sürekli hareket halinde, anı yakala-

mak her zaman kolay bir iş değildir. 

Örneğin, Beat Kuşağı’nın fotoğrafla 

olan ilişkisini ele alalım. Fotoğraf 

sanatının bir zaman dilimini sonsuza 

kadar kaydetme yetisine hayrandılar. 

Allen Ginsberg şair olduğu kadar ba-

şarılı bir fotoğrafçıydı da ve arkadaşı 

Jack Kerouac romanlarında kapsam-

Spontane Yaşanan 
Bir Hayat

Beat Kuşağı kendi yaşamlarımızı ayarlamamız 
için kullanabileceğimiz, ânı yaşamanın kaydını 
sunan önemli bir deney gerçekleştirdi.

Erik Mortenson Koç Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve 
Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde yardımcı doçent 

olarak görev yapmaktadır. 20. yüzyıl Amerikan 
edebiyatı ve bu edebiyatın kültürel ve teorik ilişkileri 

üzerine araştırmalar yürütmektedir. Şu an “Trope 
of the Shadow” ve bunun Soğuk Savaş edebiyatı ve 

kültüründeki etkisi üzerine bir kitap yazmaktadır.

Eric Mortenson’un “Beat Anını Yakala” adlı kitabı, Beat 
Kuşağı olarak tanınan bir grup 2. Dünya Savaşı sonrası 
Amerikalı yazarın eserlerini inceleyerek geçen her ana 
adanmış yaşamların ne anlama geldiğini sorguluyor. 

Yrd. Doç. Dr. Erik Mortenson Koç Üniversitesi İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü 



R. Murat Önok, 2007 yılında katıldığı Koç Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi bünyesinde yardımcı doçent doktor 
olarak görev yapmaktadır. Dr. Önok’un araştırma 
alanları, ceza hukuku, insan hakları hukuku ile 
uluslararası ceza hukukudur, ayrıca uluslararası hukuk 
dersini de okutmaktadır. Önok, iki kitabın yazarı, üç 
ders kitabının da ortak yazarıdır.
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Ülkemizde farklı siyasi, felsefi ve sair kanaate sahip herkesin 
mutabık kaldığı nokta, Türkiye’de çeşitli insan haklarının kolaylıkla 
ihlal edilebiliyor oluşudur. 

Türkiye’de gündemi sürekli olarak işgal 

eden en önemli meselelerin başında, 

insan hakları gelmektedir. Yakın geç-

mişte ülkemizi sarsan hukuki gelişmeler 

sayesinde bu konudaki tartışmalar belki 

de zirve yapmıştır. Her ne kadar kişiler 

sadece kendilerini veya yakınlarını ya 

da kendileriyle benzer görüş sahiplerini 

mağdur eden uygulamaların varlığın-

da tepki gösterme gereği duysalar 

da, farklı siyasi, felsefi ve sair kanaate 

sahip herkesin mutabık kaldığı nokta, 

Türkiye’de çeşitli insan haklarının kolay-

lıkla ihlal edilebiliyor oluşudur. 

Özellikle son 12 yılda, bir kısmı “Avrupa 

Birliği’ne Uyum” çerçevesinde, mevzua-

tımızı AB üyesi devletlerinkine yaklaştır-

mak amacıyla, sayısız anayasal ve yasal 

değişiklikler yapılmıştır. Bu sayede bazı 

önemli gelişmeler kaydedilse de bazı 

konularda hala gerekli ilerleme sağla-

namamış, hatta diğer bazı alanlarda ise 

gerileme dahi yaşanmıştır.

Türkiye’de çeşitli temel hak ve öz-

gürlüklerin durumunu genel olarak 

incelemek gerekirse, önemli gelişme 

kaydedilen bir alan, işkence ile müca-

deledir. Her ne kadar sorun tümüyle 

çözülmekten uzak olsa da, bu hususta 

Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin 

izlediği “sıfır tolerans” politikası önem-

li sonuçlar vermiş; işkence iddiaları 

(son birkaç yılda yine artmakla birlikte) 

genelde azalmış, bu iddiaların soruştu-

rulması ve sorumluların cezalandırılması 

konusunda da ilerleme sağlanmıştır. 

Keza, yaşam hakkının korunması konu-

sunda da ilerleme kaydedildiği söyle-

nebilir. Özellikle “aşırı/orantısız kuvvet 

kullanımı” nedeniyle devlet görevlilerin-

ce yol açılan ölümlere hala kabul edi-

lemez sıklıkla rastlansa da, en azından 

bu olaylara karışan görevliler hakkında 

etkili soruşturma yapılması noktasında 

devletimizin eskisine göre daha ciddi bir 

çaba gösterdiği belirtilmelidir.

Mülkiyet hakkı konusunda da bazı 

önemli gelişmeler yaşanmıştır. Kamu-

laştırma konusunda anayasada ve 

yasada yapılan değişikliklerle kamulaş-

tırma bedelinin kural olarak nakden ve 

peşin ödenmesinin öngörülmüş olması, 

terörle mücadele kapsamında zarar 

gören (örneğin, köyleri boşaltılan ya da 

yakılan) kimselerin zararını gidermeye 

yönelik kanunun çıkarılmış olması, çok 

yakın tarihte azınlıklara ait cemaat vakıf-

larının bazı taşınmazlarının kendilerine 

iade edileceğinin, üçüncü şahıslar adına 

kayıtlı olanların ise bedellerinin öde-

neceğinin duyurulmuş olması, AİHM 

nezdinde birçok dava kaybetmemize 

neden olan birtakım yapısal sorunları 

ortadan kaldıracaktır. 

Kişi özgürlüğü ve güvenliği

Buna karşılık, bazı alanlarda yerimizde 

saydığımızı üzülerek ifade etmeliyiz. 

Örneğin, kişi özgürlüğü ve güvenliği 

alanında, yakalama ve gözaltı işlemleri-

nin mevzuatın açık hükümlerine rağmen 

halen keyfi olarak uygulanabilmesi, 

yıllardır çözülemeyen tutuklama sorunu-

nun akut olarak varlığını sürdürmesi, bu 

çerçevede tutuklama kararlarının büyük 

kolaylıkla ve gerekçesiz olarak verile-

bilmesi, kanunda öngörülen tutuklama 

sürelerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleş-

mesi standartlarına göre kabul edilemez 

derecede uzun olması gibi sorunlar acil 

çözüm beklemektedir. İnanılmaz bir 

şekilde, 2004 yılından beri cezaevlerin-

deki tutuklu (yani, henüz kesin hükümle 

“suçlu” sayılmayan kişi) sayısı mahkûm 

sayısından fazladır! Bu yetmiyormuş 

gibi, davalardaki beraat oranı da geliş-

miş ülkelere göre çok daha yüksektir. 

Bu tablonun, insan haklarına saygılı 

bir hukuk devleti olduğu iddiasındaki 

Türkiye’ye yakışmadığı açıktır. 

Adil yargılanma konusunda da önemli 

sorunlar sürmektedir. Sivillerin askeri 

mahkemeler tarafından yargılanmasına 

son verilmesi, daha önce yargı yolu 

kapalı olan birtakım işlemlere karşı artık 

yargısal denetimin mümkün olması 

(örneğin, bazı YAŞ işlemleri), Devlet 

Güvenlik Mahkemeleri’nin kapatılması 

Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunları 
ve Hukuk Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Murat Önok Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

2004 yılından beri cezaevlerindeki tutuklu (yani, henüz 
kesin hükümle “suçlu” sayılmayan kişi) sayısı mahkûm 
sayısından fazladır!
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1Bu konu, Kule dergisinin sonbahar sayısındaki yazımızda ele alınmıştır.

İnsan hakları bilincinin oluşturulmasının ve insan 
haklarına saygının sağlanmasının asıl yolu, doğru 
bir insan hakları eğitimidir.

Koç Üniversitesi, belediyeyle işbirliği içerisinde, kuruluşlara 
Sarıyer’in refahını artıracak projeleri tasarlamaları, kaynak 
bularak uygulamaları için eğitim veriyor. 

Herşey Sarıyer İçin...

Koç Üniversitesi ve Sarıyer Beledi-

yesi ortaklığında düzenlenen Proje 

Döngü Yönetimi Eğitimi 18-22 

Nisan 2011 tarihlerinde, Meltem 

İşanlar ve Gizem Öztimur Toprak’ın 

eğitmenliğinde Koç Üniversitesi İs-

tinye Kampüsü’nde gerçekleştirildi. 

Eğitime katılanlar Sarıyer Belediyesi 

tarafından çeşitli kuruluşlardan top-

lanan başvurular arasından seçildi. 

Farklı kurumlardan 16 uzmanın 

katıldığı bu eğitim ile amaçlanan 

katılımcıların ortaklık geliştirerek 

Sarıyer’in refahını artıracak proje-

ler tasarlamalarını, bu projeler için 

uygun fon kaynakları bulmalarını ve 

projeleri en iyi şekilde uygulamaları-

nı sağlamaktır. 

Dört ana modülden oluşan bu eği-

timde Proje Döngü Yönetimi Yakla-

şımı, Örnek Proje Hazırlama, Proje 

Değerlendirme ve Proje Uygulama-

da Dikkat Edilecek Hususlar işlendi. 

Proje Döngüsü Yönetimi (PDY), sivil 

toplum örgütleri, BM ajansları ve 

kendi projeleri ve programları yü-

rütmek ve yönetmek için kâr amacı 

gütmeyen kuruluşlar tarafından 

istihdam edilen bir yöntemdir. PDY 

öğrenmek, bağışçılardan gelen 

dünya çapında başarılı bir fon teklifi 

ve daveti göndermek için önemlidir. 

PDY semineri, katılımcıları, faydala-

nanların ihtiyaçlarını yeterli oranda 

karşılamak için daha gelişmiş 

tasarlama ve yönetim araçlarıyla 

donatacaktır. Seminerin sonunda, 

katılımcılar,

• Proje döngüsünün rolünü ve her 

aşamada yapılması gereken temel 

faaliyetleri,

• Proje Döngüsü Yönetimi ve Man-

tıksal Çerçeve Yaklaşımı’nı (MÇY),

• MÇY’nin, bir proje dokümanını 

değerlendirmek için nasıl kullanıla-

cağını ve bir fizibilite çalışması için 

ihtiyaçların nasıl belirleneceğini,

• Fizibilite çalışmaları için nasıl refe-

rans yapısı oluşturulacağını,

• Mantıksal çerçeve, proje izleme 

ve değerlendirme rolünü,

• Entegre bir yaklaşım ve PDY 

temel yaklaşımının önemini

anlamışlardır.

Katılımcılara proje döngüsü yöne-

timi, mantıksal çerçeve yaklaşımı, 

analiz-hazırlık çalışmalarının yapılması, 

faaliyet planının hazırlanması, bütçe-

nin hazırlanması gibi proje hazırlık ça-

lışmalarının yapılması, faaliyet planının 

hazırlanması, bütçenin hazırlanması 

gibi proje hazırlık safhaları anlatılarak 

proje hazırlama konusunda örnek 

uygulama çalışmaları yapılmıştır. Bu 

eğitim kapsamında daha önceleri 

uygulanan projelerin tanıtımı da sağ-

lanarak katılımcılardan gelen soruların 

cevaplandığı son bölümle eğitim 

çalışması tamamlandı ve sertifikaları 

dağıtıldı.

gibi gelişmeler önemlidir. Ne var ki, yeni 

kurulan “özel yetkili” ağır ceza mah-

kemelerinin eski DGM’leri aratır hale 

geldiği, bugün siyasi görüşü ne olursa 

olsun hemen herkes tarafından kabul 

edilmektedir. Genel olarak da yargı-

lamalar hala makul sürede bitirileme-

mekte, ceza yargılamasında savunma 

hakkı ve silahların eşitliği gibi ilkelere 

gereken önem hala verilmemektedir. 

Hatta, özellikle son iki yılda hâkimlerin 

ve savcıların yürütmeye karşı bağımsız-

lığı konusunda ciddi endişeler doğuran 

gelişmeler herkesin malumudur. 

Özel hayatın gizliliği konusunda, son 

yıllarda gelişen teknolojinin hoyratça 

kullanılması, özellikle telefon dinlemeler 

bağlamında vahim bir tablo ortaya koy-

maktadır. Anlaşıldığı kadarıyla hemen 

herkes dinlenebilmekte, bu hukuksuz 

işlemler sistematik olarak yapılmakta, 

siyasal iktidarın bazı temsilcileri ise bu 

durum karşısında ellerinden bir şey gel-

mediğini beyan etmektedirler! Kaldı ki, 

mahkeme kararıyla yapılan dinlemelerin 

dahi kullanılış biçimi, örneğin bazen 

medyaya servis edilişi, hayret vericidir.

Din ve vicdan özgürlüğü konusunda 

bazı açılımlar yapılarak, farklı inanç 

sahipleriyle diyalog yolunun denenmek-

te olması sevindiricidir. Buna karşılık, 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nez-

dinde de haksız bulunduğumuz bazı 

alanlarda henüz gerekli değişiklikler 

yapılmamıştır. Bunun bir örneği, zorunlu 

din eğitiminin veriliş biçiminin tarafsızlık 

ve çoğulculuktan uzak olup belirli bir 

dinin yine belirli bir mezhebinin inanç-

larının aşılanması şeklinde olmasıdır. 

Diğer bir örnek de nüfus hanesinde yer 

alan din ibaresidir.

İfade özgürlüğü

En büyük sorunların yaşandığı bir alan 

ifade özgürlüğüdür. Bu konuda birçok 

yasal değişiklik yapılmıştır; fakat muha-

keme sisteminin bir parçası olan kimi 

süjelerin (örneğin, hâkim ve savcıların) 

ifade özgürlüğüne dair davalara bazen 

bireysel, özgürlükçü ve temel hak odaklı 

bir anlayışla yaklaşamamaları Türkiye’yi 

uluslararası alanda zora sokan kararların 

çıkmasına yol açmaktadır. Gazetecilik 

faaliyeti sebebiyle yargılanan ya da hapis 

yatanların çokluğu da ülkemizin say-

gınlığına ağır darbe vuran bir husustur. 

Eleştiriye karşı genellikle hoşgörüsüz bir 

toplum olmamız, özellikle de, gerek yargı 

gerekse vatandaş tarafından, eleştirinin 

sınırlarının Batı demokrasilerine göre çok 

daha dar algılanması, sorunun başlıca 

kaynağıdır1. Bunun çözümü de, insan 

hakları bilincinin eğitim yoluyla tüm vatan-

daşlara kazandırılmasıdır. 

Bu noktada vurgulanması gereken hu-

sus, hukukçular da dâhil olmak üzere 

Türkiye’de yaşayan herkese insan hak-

ları kültürünün kazandırılmasının önemi-

dir. Hiç şüphesiz, insan hakları bilincinin 

oluşturulmasının ve insan haklarına 

saygının sağlanmasının asıl yolu, doğru 

bir insan hakları eğitimidir. Bunun anla-

mı, insanların, insan haklarını ve bunla-

rın önemini, bunlara saygı göstermeleri 

ve korumaları gerektiğini anlamalarıdır. 

İşte, bu noktada, bugüne dek üniversi-

temizin Hukuk Fakültesi’nde okutulan 

insan hakları dersinin, “ETHR 103 – 

Human Rights” olarak, bundan böyle 

çekirdek program kapsamına alınmış 

olması çok sevindirici bir gelişmedir. 

Ümidimiz, öğrencilerimizin edindikleri 

insan hakları bilinci sayesinde kendileri-

nin ve başkalarının haklarını her zaman 

korumaları, Türkiye’de insan hakları 

duyarlılığının artmasında öncü olarak, 

ülkemizin gerçekten “insan haklarına 

saygılı, demokratik bir hukuk devleti” 

olmasına katkı sağlamalarıdır. Zira, bü-

yük hukukçu, merhum Sahir Erman’ın 

bir zamanlar dediği gibi, “Türkiye’de 

doğmuş olmak ve yaşamak kötü bir 

kader, kara yazgı olmamalıdır.” Vatan-

daşlarımızın, gelişmiş ülkelerde yaşayan 

insanlara göre “kadersiz, bahtsız, talih-

siz” olarak görülmemelerini sağlamak, 

hepimizin görevi olmalıdır. 
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luluğu, Bilimania, Turmepa Deniz 

Temiz Derneği, Çelikel Vakfı ve 

Nesin Vakfı ile işbirliği yapıldı. Etkin-

lik süresince Koç Üniversitesi’nin 

değerli araştırmacıları ve Bilim 

Kulübü öğrencileri organizasyonda 

kilit rol aldılar. 

Neler yapıldı?

Etkinlik boyunca çocuklar ve 

gençler için toplam 25 atölye dü-

zenlendi. Zihni Sinir Proje Tasarım 

Atölyesi tarafından gerçekleştirilen 

atölye çalışmasında çocuklar, uçları 

mıknatıslandırılmış çeşitli elektronik 

malzemeler ve elle vidalama im-

kanlı konstrüksiyon malzemeleriyle 

ışığa doğru giden robot yaptı. Bu 

robotlar çocuklara armağan edildi. 

Koç Üniversitesi Bilim Kulübü ön-

derliğinde kurulan Fizik Çadırı’nda 

üniversitemiz araştırmacıları ve 

Bilim Kulübü öğrencileri bir çok de-

ney gerçekleştirdi. Bu deneylerde 

özellikle güneş enerjisi kullanımına 

ve lazerin keşfinin 51. yıl dönümü-

ne vurgu yapıldı. 

Koç Üniversitesi Mühendislik Fa-

kültesi araştırmacıları “Meyvelerden 

DNA ayrıştırılması”, “Limondan pil 

üretme”, “Bilgisayar bilimi tekno-

lojileri” ve “Işıkla aydınlanalım” gibi 

birbirinden ilginç deneyler ile gün 

boyu çocuklara iyi vakit geçirttiler. 

Işıkla ilgili atölye çalışmasında “Işık 

nedir? Yansıma nasıl olur? Gök-

kuşağı nasıl olur?” gibi her gün 

karşılaştığımız ilginç optik olaylar 

yakından incelendi. 2008’de Aya-

zağa Kampüsü’nde aynı etkinliğe 

ev sahipliği yapan İstanbul Teknik 

Üniversitesi Bilim Merkezi tarafın-

dan çocukların ilgisini çeken birçok 

deney, atölye çalışması ve gösteri 

gerçekleştirildi. Ayrıca İstanbul Tek-

nik Üniversitesi - Alternatif Enerji 

Kulübü tarafından yapılan elektrik 

ile çalışan bisiklet, uçan tabak 

girdaplar gibi gösteriler çocukların 

son derece ilgisini çekti. 

Ana sponsor Ford Otosan’ın 

düzenlediği Ford Tasarım Model 

Atölyesi’nde çocukların ve genç-

lerin otomobil tasarım yeteneğini 

geliştirmek amacıyla bilgisayar 

destekli programla çamurdan imal 

edildi. Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı 

ise etkinliğimize “Dinozor ve fosil”, 

“Bilim ve drama”, “Nano teknoloji” 

ve “Denizlerde yaşam” atölye çalış-

maları ile katıldı. Rahmi Koç Müzesi 

Bisiklet Tarihi Çalıştayı ile bisiklet 

modellerinin tarihsel gelişimini akta-

rarak etkinliğe destek verdi.

Avrupa Bilim ve Eğlence Günü, 

İstanbul 2011 etkinliğinde düzenle-

nen Yuvarlak Masa Toplantıları’na 

katılan Koç Üniversitesi araştırma-

cıları, çocuklarla ilgili oldukları bilim 

dalları üzerine sohbet ettiler. Bu 

toplantılarda kadın araştırmacılar 

özellikle bilimde cinsiyet eşitliği 

üzerinde durdular. Günün sonunda 

Öğrenci Meydanı’nda dans göste-

risi ve konser düzenlendi.
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Avrupa Bilim ve Eğlence Günü 
her yıl Eylül ayının son cuması 
Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde 
yapılıyor.

Bilim İçin Atan Kalpler

23 Eylül 2011’de, Avrupa’nın 32 

ülkesinde, 320 şehirde aynı anda 

800 etkinlik... 2005 yılından beri 

düzenlenen Avrupa Bilim ve Eğlence 

Günü, her yıl Eylül ayının son cu-

ması Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde 

araştırmacılar ve toplumun katılımıyla 

gerçekleştiriliyor. Etkinliğin hedefi, 

toplumun her kesiminden insanların, 

araştırmacıların eşliğinde, her zaman 

topluma açık olmayan alanlarda 

yapılan deneysel faaliyetleri (laboratu-

varlar, araştırma merkezleri, müze ko-

leksiyonları vs.) görebilmelerini, yeni 

teknolojilerle tanışmalarını, deneylere, 

bilimsel yarışmalara katılmalarını ve 

bunun sonucunda araştırmacılara 

dair fikirlerini olumlu yönde değiştir-

melerini sağlamaktır. 

“Her bir küçük merak tohumu top-

lumun kendisi tarafından eziliyor.” 

Einstein’ın da bu sözlerle endişesini 

belirttiği gibi genç nesiller arasında 

bilim ve araştırmaya yönelik ilginin azal-

ması, gelecekte büyük bir sıkıntı kayna-

ğı olabilir. Genç dimağlarda bilim ve 

araştırmanın yerini ezbercilik ve hazıra 

konma gibi eğilimler almaktadır. Bilime 

olan ilgiyi artırmaya katkıda bulunmak 

amacıyla, Koç Üniversitesi Araştırma 

ve Proje Geliştirme Direktörlüğü’nün, 

Avrupa Komisyonu’nun yürüttüğü 

7. Çerçeve Programı desteğiyle 

düzenlediği “Avrupa Bilim ve Eğlence 

Günü, İstanbul 2011” etkinliğine 60 

okuldan yaklaşık 2.500 öğrenci katıldı. 

İstanbul’dan katılan bu öğrencilerin 

yanı sıra Kayseri Bilim Merkezi’nden 

30, Gebze’de bulunan TEV-İnanç 

Türkeş Özel Lisesi’nden (TEVİTÖL) 50 

öğrenci de etkinlikte yer alan çeşitli 

forumlara, yuvarlak masa toplantılarına, 

bilimsel deneylere, sergiler ve bilim 

odaklı oyunlara, konser ve dans göste-

rilerine iştirak etmiştir.

Etkinliğimize Ford Otosan, Tüpraş, 

Unilever, Aygaz gibi büyük firmalar 

sponsor olarak destek verirken TÜ-

BİTAK, TÜBİTAK-BİLGEM, İTÜ Bilim 

Merkezi, Zihni Sinir Tasarım Atölyesi, 

Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı, Rahmi 

Koç Müzesi, İstanbul Teknik Üniversi-

tesi Alternatif Enerji Kulübü, İstanbul 

Üniversitesi-Çocuk Üniversitesi, Avrupa 

Birliği Bakanlığı, İstanbul Bilim Sanat 

Merkezi, İstanbul Kuş Gözlem Top-

Bilime olan ilgiyi artırmaya katkıda bulunmak amacıyla 23 Eylül’de Koç Üniversitesi’nde 
düzenlenen Avrupa Bilim ve Eğlence Günü’ne binlerce çocuk ve genç katıldı.
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benliğin incelenmesi, giderek bir “Benlik 
kuramı”na yol açtı. Bu kuramda, özerklik 
ve bağlılığı temel iki insan ihtiyacı olarak 
ele alıyorum. İkisinin bağdaştığı, “Özerk-
ilişkisel” benliği de bu nedenle sağlıklı bir 
insan gelişme modeli olarak öneriyorum.

Son 10 yıllarda kuramsal çalışmalarım 
paralelinde, uygulamalı ve politikaya 
yönelik çalışmalarım da çok yoğun 
oldu. Düşük sosyo-ekonomik ortam-
larda erken çocukluk, çocuğun çok 
yönlü gelişimini sağlayan ana-baba 
eğitimi, kadınların güçlendirilmeleri 
programlarıyla araştırma ve eğitim 
gruplarını yönettim. Özellikle 22 yıllık 
‘Erken Destek Projesi’ ve bunun ürü-
nü olan programlar burada ön plana 
çıkıyor. Bu müdahale programlarının 
olumlu etkilerinin uzun yıllar boyunca 
sürdüğünü saptadık. Bu projenin yol 
açtığı geniş çaplı uygulamalar bugüne 
kadar 650 bin kişiye ulaşmış; ayrıca 
yurtdışı uygulamalar ve TV yoluyla çok 
daha geniş etki sağlamıştır. Nihayet, 
kurumsal gelişim (AÇEV) ve eğitim 
politikalarına yönelik gelişmeler de 
sağlanmıştır. 

Şimdilerde üzerinde çalıştığınız 
araştırma konusu hakkında bilgi 
alabilir miyiz? Bu alana nasıl yönel-
diniz?
En son, meslekdaşlarım N. Baydar ve 
Z. Cemalcılar’la birlikte benliğin ‘özerk-
lik’ ve ‘bağlılık’ boyutları üzerinde altı 
ülkeden toplanan verilerle karşılaştırmalı 
bir araştırma yaptık. Bu çalışmanın so-
nuçları kuramsal olarak önemlidir. Batı 
kaynaklı psikolojinin benlik kuramları, 
kültürden etkilenen bu boyutları yeterin-

ce ayrıştırmıyor. Onun için Türkiye dahil 
farklı kültürlerde bu boyutların incelen-
mesi gerekli. Bu saptama sonucunda 
bu araştırmaya yöneldim.

Araştırmanızın bulgularını bizimle 
paylaşır mısınız? Bu bulguların bilim 
dünyasına ve topluma nasıl katkı 
sağlayacağını anlatır mısınız?
İlk çalışmaları tamamladık ve hem 
özerkliğin, hem de bağlılığın karmaşık 
yapıları olduğunu bulduk. ‘Özerklik 
ideali’ (ideational autonomy) ile 
‘davranışsal özerkliği’ ve ‘bağlı 
benlik’le ‘birleşik benliği’ ampirik olarak 
ayırdettik. Bu çalışmayı diğer takip 
çalışmalarıyla desteklemeyi umuyorum. 

Bu kuramsal araştırma, ‘aile’ ve 
‘benlik’le ilgili diğer çalışmalarımla 
ilgilidir. Bu çalışmalar, 2010’da Koç Üni-
versitesi yayını olarak basılan bir kitapta 
var: “Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi: 
Kültürel Psikoloji” (İngilizce aslı: “Family, 
Self And Human Development Across 
Cultures”- L. Erlbaum/Taylor & Francis, 
2007). Bunlar önemli bilimsel katkılardır.

Bu çalışmalar ‘benliğe’ kültürlerarası bir 
bakış açısı oluşturarak psikolojiye ciddi 
katkıda bulunuyor. Ayrıca, insan esenliği-
ne yönelik uygulamalara da ışık tutuyor.

Gelecek planlarınız hakkında bilgi 
verir misiniz? 
Yeni proje planlarım erken ergenlikle 
ilgili. Gene Baydar ve Cemalcılar ile 
planladığım üç yıl süreli bir proje, farklı 
sosyo-ekonomik statülerdeki ergenlerin 
sosyo-duygusal gelişmelerini incele-
yecek ve gene bir müdahale/eğitim 

programı içerecek. Bu projede, bugüne 
kadar gerçekleştirdiğim çalışma ve 
kavramlaştırmalarımla “Pozitif Genç-
lik Gelişimi” kuramsal yaklaşımından 
yararlanılacak. Özellikle, ‘özerk-ilişkisel 
benlik’, ‘sosyal yetkinlik’, ‘pozitif atıf 
süreçleri’ ve ‘sosyal biliş’in gelişmesine 
vurgu yapılacaktır. 

Uzun zamandır erken çocukluğa eğil-
dikten sonra erken ergenliği, gelişimin 
bir diğer önemli basamağı ve insan 
esenliğine katkı için uygun bir devresi 
olarak görüyorum. Özellikle, pozitif 
bir benlik algısını, ahlaklı, iyi karakteri, 
çalışkanlığı ve hoşgörülü insanlar-ara-
sı ilişkileri desteklemek, bu projenin 
amaçlarını oluşturacaktır. 

Koç Üniversitesi’nde olmak araştır-
malarınızı nasıl etkiliyor?
Koç Üniversitesi hakkında ancak iyi 
şeyler söyleyebilirim. Koç, öğretim 
üyelerine ideal bir çalışma ortamı ve 
iyi, destekleyici insan ilişkileri sunuyor. 
Özellikle de buradaki insan kaynakları 
(çok başarılı meslekdaşlar, lisansüstü 
öğrenci/asistanlar ve seçkin lisans 
öğrencileri) çok değerlidir.

Bunların dışında eklemek istediği-
niz bir şey var mı?
Bitirirken, psikoloji ve diğer davranışsal/
sosyal bilimlerin gerek birey düzeyinde, 
gerek toplum düzeyinde insan esenliği 
için önemini vurgulamak isterim. Bu, 
Türkiye’de yeterince anlaşılmıyor. En 
başta psikolog ve sosyal/davranış bi-
limcilerinin kendilerinin buna inanmaları 
ve topluma karşı sorumlu hissetmeleri 
büyük yarar sağlayabilir.

Çiğdem Kağıtçıbaşı: “TÜBİTAK Ödülü, tüm akademik çalışmalarım 
için verildi; özellikle de ‘Benlik’, ‘Aile’, ‘İnsan Gelişimi’ konularındaki 
kuramsal ve uygulamalı araştırmalarım için.” 

Sosyal/Kültürel Psikoloji alanında “Benlik”, 
“Aile”, “İnsan Gelişimi” konularındaki ulusla-
rarası düzeyde üstün nitelikli çalışmalarınız 
nedeniyle 2011 TÜBİTAK Bilim Ödülü’ne layık 
görülmenizden dolayı sizi kutlarız. Bu nasıl 
bir duygu? Bize biraz çalışmalarınızdan ve 
akademik geçmişinizden bahseder misiniz?
Teşekkür ederim. TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü almak 
gerçekten büyük bir onur ve ayrıcalık. Bu ödül 
ancak çok yeni olarak sosyal bilimcilere verilmeye 
başlandı. Ben de, bir ekonomistten sonra ikinci 
olarak almaktan çok mutluyum.

Önce akademik geçmişimden söz edeyim. Uzun 
ve aralıksız bir akademik kariyerim oldu. Önce 
ODTÜ’de asistan profesör olarak başlayıp sonra 
Boğaziçi Üniversitesi’nde yıllar boyunca önce 
doçent, sonra profesör olarak çalışmaya devam 
ettim. Koç Üniversitesi’ne girişim 1995’de kurulu-
şundan iki yıl sonra oldu. Yıllar içinde yurtdışında 
da çalışmalar yaptım. Misafir öğretim üyesi olarak 
Kaliforniya Üniversitesi (Berkeley’de), Columbia, 
Harvard ve Duke üniversitelerinde bulundum. 
Hollanda İleri Araştırmalar Enstitüsü’nde de (NIAS) 
bulundum. 1993’de kurulan Türkiye Bilimler 
Akademisi (TÜBA)’nin ilk 10 üyesinden biri olarak 
seçildim.

TÜBİTAK Ödülü, tüm akademik çalışmalarım için 
verildi; özellikle de “Benlik”, “Aile”, “İnsan Gelişimi” 
konularındaki kuramsal ve uygulamalı araştırma-
larım için. 1970’lerden itibaren sosyal ve gelişim 
psikolojisinin bu önemli konu alanlarına kültürel 
ve kültürlerarası bir yaklaşımla eğildim. Psikolojide 
“Ayrık benlik”le ilgili yaygın bazı bireyci varsayım-
ların global bir çerçevede insanı ne kadar tanımla-
yabileceğini sorguladım. Sosyo-ekonomik gelişme 
bağlamında bir “Aile Değişimi Kuramı” önerdim. 
Bu kuram çeşitli ülkelerde yapılmış çok sayıda 
araştırma tarafından desteklendi. Aile değişim 
sürecinde ortaya çıkan ana-babalık davranışları ve 

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı 2011 TÜBİTAK Bilim Ödülü’nün 
sahibi oldu. Sorularımızı kendisine yönelttik.

İnsan Esenliği: İnce, Uzun Yol
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Koç Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Çalıştayı öğretim üyelerimiz Evrim D. Güneş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) ve Lerzan Örmeci 
(Mühendislik Fakültesi) tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul’da düzenlendi. Sağlık hizmetleri konusunda Türkiye’de düzenlenen 
ilk disiplinlerarası çalıştay olan Sağlık Hizmetleri Çalıştayı, endüstri mühendisliği, idari bilimler ve tıp alanlarında araştırmacıları bir araya 
getirdi. Katılımcıları arasında yüksek lisans öğrencilerinin, akademisyenler, doktorlar ve hastane yöneticilerinin bulunduğu Çalıştay 
ilgili alanlardaki farklı araştırma problemlerini ve değişik çözüm metodolojilerini ortaya koydu. Bu şekilde, farklı disiplinlerdeki araştırma 
gruplarının bu konuları tartışmaları ve etkileşimde bulunmalarına olanak sağlandı. Bu çalışmaların gelecekte araştırma işbirliklerine 
dönüşmesi amaçlanıyor.

Koç Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Çalıştayı 

DİSİPLİNLERARASI BİR ÇALIŞTAY

KOÇ ÜNİVERSİTESİ-MICROSOFT YAZILIM 
MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA MERKEZİ AÇILDI

Koç Üniversitesi-Microsoft Yazılım Mühendisliği Araştırma Merkezi (http://msrc.ku.edu.tr) 3 Ekim 2011 günü düzenlenen bir törenle açıldı. Törene Sanayi, Bilim 
ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Rahmi Çetin, Microsoft Ortak Araştırmalar Avrupa Direktörü Dr. Fabrizio Gagliardi, Microsoft Türkiye Genel 
Müdür Yardımcısı Mustafa Çağan ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan da katıldı. Bu merkez, Microsoft-Koç Üniversitesi ortaklığı ile Avrupa’da kuru-
lan dördüncü araştırma merkezidir. Merkez, Microsoft’un Cambridge, İngiltere’deki araştırma laboratuvarı ve Barcelona Süperbilgisayar Merkezi ile yakın işbirliği 
içinde çalışacaktır. Merkezde çalışan öğrenciler, bu uluslararası araştırma grubunun üyesi olmak, karşılıklı ziyaretlere katılmak ve bu kurumlarda staj yapmak 
şansına sahip olacaklar. Merkezin direktörü Serdar Taşıran ve öğrencileri, çok işlemcili sistemler için yazılım güvenilirliği ve yazılım mühendisliği konusunda 
etkinlik gösterecekler. Çok işlemcili sistemler, bulut bilişimin altyapısını oluşturmakta ve gerek bilgisayarlarda, gerek mobil cihazlarda çok yaygın olarak kullanıl-
maktadır. Merkezin başlangıç bütçesi üç yıl için 600 bin dolardır. Merkezin ek desteklerle önemli ölçüde büyümesi umulmaktadır. 

Mühendislik Fakültesi

ASSP 2011 LAZER KONFERANSI KATKIMIZLA DÜZENLENDİ

Optical Society of America tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl 26. kez gerçekleştirilen Advanced Solid-State Photonics (ASSP) 
Konferansı, Koç Üniversitesi’nin de katkıları ile 13-16 Şubat 2011 tarihleri arasında İstanbul Ceylan Intercontinental Otel’de düzenlendi. 
Konferans Program Başkanlığı’nı Koç Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu’nun yaptığı toplantıya, 28 ülkeden 
360 araştırmacı katıldı. Bilimsel oturumlarda katıhal, fiber, seramik ve femtosaniye lazerleri konularındaki en güncel gelişmeler 
sunulup değerlendirildi. Koç Üniversitesi Lazer Araştırma Laboratuvarı’ndaki öğrenciler de konferansa katılıp çeşitli sunumlar yaptı. 
ASSP konferansının yanı sıra Advances in Optical Materials, Fiber Laser Applications ve High-Intensity Lasers and High-Field 
Phenomena toplantıları da hafta boyunca devam etti. 16 Şubat akşamı Binbirdirek Sarnıcı’nda düzenlenen gala yemeğinde University of 
Southampton’dan Prof. David Payne lazerlerin tarihsel gelişimi konusunda bir konuşma yaptı. 29 Ocak-1 Şubat 2012 tarihleri arasında San 
Diego şehrinde 27.’si düzenlenecek olan ASSP konferansının genel başkanlığını Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu yapacak.

Tıp Fakültesi
ÜNİVERSİTEMİZDE ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ KURSU

Koç Üniversitesi, Harvard Üniversitesi ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün birlikte düzenledikleri Araştırma Metodolojisi kursu 
Koç Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirildi. 18-22 Temmuz 2011 tarihleri arasındaki kursun direktörlüğünü Koç Üniversitesi 
Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül yaptı. Pratik uygulamaların da gerçekleştirildiği kurs Koç ve Harvard 
üniversiteleri ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere, Columbia, Erasmus, North Florida üniversiteleri ve Dünya 
Sağlık Örgütü’nden gelen öğretim üyeleri tarafından verildi.
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Tıp Fakültesi
ULUSLARARASI BİYOREOLOJİ KONFERANSI

Prof. Dr. Oğuz Başkurt, Uluslararası Biyoreoloji Derneği ve Uluslararası Klinik Hemoreoloji Derneği’nin 4-7 Temmuz 2012 tarihlerinde 
Koç Üniversitesi kampüsünde yapılacak ortak bilimsel toplantısının başkanlığını üstlendi. Ondördüncü Uluslararası Biyoreoloji Kongresi 
ve Yedinci Uluslararası Klinik Hemoreoloji Konferansı’nı kapsayan bu bilimsel etkinliğe bütün dünyadan, temel biyoreolojiden sıvı meka-
niği kavramlarının klinik tıptaki uygulamalarına kadar çeşitli alanlarda çalışan bilim insanlarının katılımı bekleniyor.

Tarih Bölümü
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMİN TÜRK DİPLOMASİSİ

Koç Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Prof. Dr. Dilek Barlas ile Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nden Doç. Dr. Serhat Güvenç’in iki dünya savaşı arası dönemde Türk dış politikasını ele alan ortak kitabı 
2010 yılında yayınlandı. Türkiye’yi orta büyüklükte bir devlet olarak kavramsallaştıran kitap, iki savaş arası dönemin 
Türk diplomasisine yeni bir yorum getiriyor. Barlas ve Güvenç’in yorumuna göre, statükoya sıkı sıkıya bağlı bir ülke 
olarak Türkiye giderek etkin bir rol üstlenirken, denge gözetmek yerine köprü kurmayı gözeten bir diplomasi uygula-
mıştı. Mütevazi bir deniz gücüyle de desteklenen, Türk diplomasisinin etkinlik arayışları aşamalı olarak Balkanlar’dan 
Akdeniz’e dek uzandı. İyi uluslararası yurttaşlık düsturundan hareket eden Türkiye’nin Akdeniz’de bir geniş tabanlı 
koalisyon oluşturma çabalarının temel hedefi uluslararası barışın korunmasıydı. Turkey in the Mediterranean during 
the Interwar Era: The Paradox of Middle Power Diplomacy and Minor Power Naval Policy isimli bu kitap Indiana 
University Turkish Studies tarafından yayınlandı.

Dr. Nüsret-Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi 

AVRUPA SİGORTA HUKUKU ÜZERİNE SEMPOZYUM
“Avrupa Sigorta Hukukunun Birleştirilmesi: Avrupa Sigorta Sözleşmesi Hukuku İlkeleri (ASSHİ) ve Diğer Uyumlaştırma Çabaları” konulu 
sempozyum 10-11 Haziran 2011 tarihinde Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Nüsret-Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama ve 
Araştırma Merkezi ile Sigorta Hukuku Türk Derneği tarafından birlikte düzenlendi. Sempozyuma ASSHİ’yi hazırlayan Prof. Dr. Herman Cousy 
(University of Leuven), Prof. Dr. Helmut Heiss LL.M. (University of Zurich), Prof. Jérôme Kullmann (University of Paris I – Panthéon-Sorbonne), 
Hon. Prof. John Birds (School of Law, University of Manchester) yanı sıra ASSHİ’nin Türk hukukuyla karşılaştırmasını yapmak üzere Prof. Dr. 
Nuray Ekşi (İstanbul Kültür Üniversitesi), Prof. Dr. Samim Ünan (Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi), ile Doç. Dr. Kerim 
Atamer konuşmacı olarak katıldı. 

MiReKoc

ULUSLARARASI YAZ OKULU 2011
Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi, MiReKoc, Göçmenler 
ve Şehirler: MENA Örneği başlıklı ilk yaz okulu 
programını 3-10 Temmuz 2011 tarihleri arasında 
gerçekleştirdi. MiReKoc Yaz Okulu göç üzerine 
ileri derecede, araştırmaya dayalı, disiplinlerarası 
ve yenilikçi akademik dersler, aynı zamanda 
profesyonel gelişim için ilgili politika konularında 
çalıştaylar düzenleyen bir haftalık yoğun bir yaz 
okulu programı olarak hazırlandı. Bir haftalık 
dersler ve tartışma oturumları uluslararası seçkin 
akademisyenler tarafından verilirken uzmanların 
bilgilendirme seminerleri eşliğinde alan gezileri 
gerçekleştirildi. Program, çok çeşitli coğrafi, 
kültürel ve akademik geçmişten gelen ilgili kişileri 
bir hafta boyunca İstanbul’da yoğun bir çalışma 
için bir araya getirdi.

Yakın zamanda Ortadoğu ve Kuzey
Afrika’da yaşanan sosyal ve politik olaylar 
düşünüldüğünde, bu yılki Yaz Okulu temasının 
zamanlaması çok yerindeydi. Kosova, Uganda, 
Macaristan, Avusturya, Türkiye, Bulgaristan, 
İsviçre, Danimarka, Almanya ve Yunanistan’dan 
gelen lisansüstü öğrenciler, genç araştırmacılar 

ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yaz 
okulu programına katıldılar. Bu çok kültürlülük, 
katılımcılar ve akademisyenler için yaz okulu 
boyunca göçle alakalı konularda ilham verici ve 
zenginleştirici bir diyalog ortamının oluşmasını 
sağladı. Program, göç alanında çalışan 
uzman akademisyenlerden ders alma şansını 
yakalayan katılımcılar için çok faydalı bir hafta 
oldu. Katılımcılara Kuzey Afrika ve Ortadoğu 
bölgesinden profesörler uzman oldukları alanlarda 
vaka analizi çalışmaları sundular. Katılımcılar, 
göçmenlere yardım eden organizasyonlara ve 
göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere 
ziyaretlerde bulundular. MiReKoc Uluslararası Yaz 
Okulu’nun ikincisi ise Temmuz 2012 tarihinde Koç 
Üniversitesi’nde Göçmenler ve Devlet: Akdeniz 
Havzası Örneği konusunda gerçekleştirilmek 
üzere planlandı.
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Hukuk Fakültesi

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ’NDEN 
ULUSLARARASI BİR YAYIN

The United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly 
or Partly by Sea, An Appraisal of ˝Rotterdam Rules˝ başlıklı kitap Springer Verlag tarafından 
yayınlandı. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Meltem Deniz 
Güner-Özbek editörlüğünde yayına hazırlanan kitap 2009 yılında imzalanan, deniz yoluyla 
eşya taşıma alanında büyük yenilikler getiren Rotterdam Kuralları’nı incelemektedir. Kitap, 
sözleşmenin hazırlık çalışmalarına katılan yabancı akademisyenlerle sözleşmeyi Türk 
hukuku açısından değerlendiren Türk akademisyenlerin yazılarını içermektedir. 

Koç Üniversitesi’nden üç bilimsel proje TÜBİTAK tarafından 
düzenlenen Başarı Öyküleri Paylaşım Günleri’ne katılmak 
üzere seçildi. TÜBİTAK,150 projenin yöneticisini, 20 Nisan 
2011’de Ankara’da ve 22 Nisan 2011’de İstanbul’da düzenlenen 
etkinliklerde başarıları paylaşmak üzere davet etti. Bu projeler, 
TÜBİTAK tarafından 2005-2010 yılları arasında desteklenen 
6 bin proje arasından seçildi. Bu etkinleri Bilim ve Teknolojiden 
Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın da katılımıyla 
onurlandırdı. Koç Üniversitesi’nden Prof. Erdem Alaca, Prof. 
Çağatay Başdoğan ve Prof. Alper Kiraz tarafından yönetilen üç 
bilimsel proje de etkinliğe katılmak üzere TÜBİTAK tarafından 
seçildi. 

MEMS tabanlı biyolojik algılayıcı 
Mikro-elektro-mekanik sistem temelli hassas bir biyolojik 
malzeme algılayıcısı geliştirildi. Projenin ana hedefi, her koşul 
altında biyolojik maddelerin hızlı şekilde tespiti, bu amaçla 
halihazırda mevcut sistemlerin eksikliklerinin incelenerek yeni 
bir yaklaşım geliştirilmesi ve gerçekleştirilen algılayıcının toplum 
sağlığı, ülke ekonomisi ve güvenliği alanlarında (örneğin tıp 
alanında erken teşhis, savunma alanında biyolojik tehdide karşı 
erken uyarı ve suçla mücadele alanında tarama çalışmaları) 
tatbikatıdır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için algılayıcının, 
yüksek hassasiyette ve sıvı ortamda çalışabilmesi, taşınabilir ve 
uygun maliyetli olmasına önem verilmiştir. Algılayıcının çalışma 
prensibi, biyolojik dünyada anahtar-kilit mekanizması olarak 
işleyen çeşitli etkileşimlere dayanır. Bu sayede uyuşturucu ve 
Hepatit tespiti yapılarak sonuçlar doğrulandı. 
Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Erdem Alaca 

Canlı organ dokusunun materyal özelliklerinin bir 
robot kolu ile ölçülmesi ve medikal simülasyon 
sistemlerine entegrasyonu 
Canlı organ dokularının materyal özelliklerine ait literatürde 
yeterli veri bulunmaması, gerçekçi cerrahi simülatörlerin 
geliştirilmesinde önemli bir engeldir. Fakat canlı vücudundan 
veri toplamak pek çok sebepten dolayı oldukça zor bir iştir. 
Projeyle karın bölgesindeki organların materyal özelliklerini 

laparoskopik bir ameliyat sırasında ölçebilen bir robot kolu 
geliştirildi. Bu robot kolu kullanılarak, domuz karaciğerine 
kontrollü olarak uygulanan kuvvetin yer değiştirmesi ve zamana 
bağlı değişimi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bir 
gurup cerrah ile beraber başarılı şekilde ölçüldü. Daha sonra 
ölçümlerden elde edilen veriler, geliştirilen cerrahi simülatördeki 
organ modellerine aktarıldı; kullanıcılara sanal ortamda görsel 
ve dokunsal geri besleme yapıldı ve onların laparoskopik 
ameliyat eğitimi almaları sağlandı. 
Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Çağatay Başdoğan

Kimyasal, biyolojik ve fotonik uygulamalarında 
yüksek çözünürlükte floresans mikroskopi 
yöntemleri 
Proje kapsamında nanometre mertebesinde uzaysal 
hassasiyette optik mikroskopi ve spektroskopi ölçümlerinde 
kullanılmak üzere bir deney düzeneği kuruldu. Bu mikroskop 
ile konfokal görüntüleme ve ışıma korrelasyon spektroskopisi 
deneyleri gerçekleştirildi. Bu deneylerde boyutları yalnızca 
birkaç nanometre olan tek boya molekülleri algılandı. Su 
tutmayan yüzeyler üretildi. Geliştirilen deney düzeneği 
kullanılarak literatürde ilk defa su tutmayan yüzeyler üzerindeki 
mikrometre boyutlardaki su damlaları optik mikrorezonatörler 
olarak incelendi. Bu yeni mikrorezonatörlerin fısıldayan galeri 
modları adı verilen optik rezonansları incelendi. Bu rezonanslar 
değişik yöntemler ile spektral olarak tarandı ve bu rezonanslar 
ile mikro-lazerlerin geliştirilmesi dahil değişik optik uygulamalar 
gerçekleştirildi. 
Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Alper Kiraz

BAŞARI ÖYKÜLERİ PAYLAŞIM GÜNLERİ’NE KOÇ’TAN 3 PROJETıp Fakültesi
OĞUZ K. BAŞKURT’UN KİTABI YAYINLANDI

ÜNİVERSİTEMİZDE MATEMATİK KONFERANSI

Oğuz K. Başkurt tarafından Kırmızı Kan Hücrelerinin Agregasyonu başlıklı bir kitap yayınlandı. 
Kitap Oğuz Başkurt’la birlikte alanında uluslararası tanınırlığa sahip diğer iki bilim insanı, Güney 
California Üniversitesi Tıp Okulundan Herbert J. Meiselman ve Singapur Nanyang Teknoloji 
Üniversitesi’nden Bjoern Neu tarafından yazıldı. Eritrosit agregasyonunun temel mekanizmaları, 
ölçülme teknikleri yanında fizyolojik ve klinik sonuçlarının da ele alındığı kitap uluslararası yayı-
nevi CRC Press tarafından yayınlandı. Tıp alanında giderek artan bir öneme sahip olan kırmızı 
kan hücrelerinin agregasyonu ile ilgili olan bu kitabın özellikle kardiyovasküler hastalıklar ve 
yangı ile seyreden klinik durumlarla ilgilenenler başta olmak üzere çeşitli tıp disiplinlerine mensup 
araştırmacıların ve klinisyenlerin ilgisini çekmesi beklenmektedir. Yayınevi tarafından Eylül 2011 
de satışa sunulan kitap 318 sayfa.

2. İstanbul Tasarım Kuramı, Çizge Kuramı ve Kombinatorik Konferansı 27 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Koç Üniversitesi’nde gerçekleşti. Konferansta kombi-
natorik ve uygulamalarının her alanında sunulan bildirilerin yanı sıra katılımcılar ağırlıkla Tasarım Kuramı ve Çizge Kuramındaki yeni gelişmeleri paylaştı. 20 fark-
lı ülkeden gelen araştırmacılar tarafından 7 davetli konuşma ve 60 katılımcı konuşması sunuldu. Konferansın davetli konuşmaları Charles Colbourn, Jeff Dinitz, 
Ales Drapal, Saad El-Zanati, Alan Ling, Spyros Magliveras ve Carsten Thomassen tarafından sunuldu. Bildiri özetleri ve konferans hakkındaki diğer detaylar 
http://home.ku.edu.tr/~eyazici/Research/Design2011/ adresinden takip edilebilir.
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Prof. Dr. Yaman Arkun TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliğine seçildi. 
Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği öğretim üyelerinden 
Prof. Dr. Arkun aynı zamanda Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)’nin 
Asli Üyesi’dir. Bilim Kurulu, TÜBİTAK’ın en üst düzey karar organı 
olup, toplam 13 kişiden oluşmaktadır ve üyeleri belirlenen adaylar 
arasından Başbakan tarafından seçilmektedir. Bu kurulun iki üyesi, 
Prof. Yaman Arkun ve Prof. İskender Yılgör, Koç Üniversitesi’nde 
öğretim üyesidir. Araştırma alanları kimyasal-biyolojik süreçlerin 
dinamik modellenmesi ve kontrolünü kapsayan Prof. Yaman Arkun’un 
uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 71 makalesi, uluslararası 
bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 59 bildirisi ve 
11 uluslararası kitap / kitap bölümü bulunuyor.

Evren Kutlay-Baydar’ın “Doğunun Başkenti’nden Batılı Sesler: Dersaa-
dette Avrupa Müziği” başlıklı yeni piyano CD kaydı çıktı. Koç Üniversitesi 
öğretim üyesi piyanist-müzikolog Dr. Evren Kutlay-Baydar’ın CD’sinde 
Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılından Cumhuriyet’in ilanına ka-
darki süreçte hakim olan Batılılaşma hareketi neticesinde Avrupa müziği 
stilinde bestelenen seçilmiş parçalar yorumlanıyor. Eser, Mecidiye ve 
Reşadiye marşı gibi Osmanlı milli marşlarını, sultanlardan V. Murad ve 
Abdülaziz’in bestelerini, şehzadelerden Burhaneddin Efendi, Necmeddin 
Efendi, Ahmed Nihad Efendi’nin bestelerini ve daha birçok başka parçayı 
içeren geniş bir yelpazeye sahip. Anatolian Yapım tarafından çıkarılan 
CD, Türkiye’deki müzik marketlerde, kitapevlerinde ve birçok internet 
sitesinde satışa sunuldu.

Reşat Bayer, 3-6 Temmuz 2011 tarihleri arasında İstanbul’da 
gerçekleştirilen 24. International Association for Conflict 
Management (IACM) Konferansı’nda Koç Üniversitesi Ulusla-
rarası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Reşat Bayer 
“Revenge and Peaceful Change” adlı çalışmasıyla ile “En İyi 
Ampirik Konferans Sunumu Ödülü”nü kazandı.Koç Üniver-
sitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç 
Reşat Bayer bu çalışmasında ülkeler arasındaki ilişkilerde 
intikam olgusunu inceliyor. İntikam konusu çoğunlukla savaş 
bağlamında tartışılmaktadır, ancak barışın kalitesini ne denli 
etkilediği açık değildir. Bu çalışma, çeşitli barış seviyelerini 
içeren bir çerçeveye dayanarak, intikam olgusunun ilişkilerin 
geliştirilmesi bağlamında etkilerini analiz etmektedir. İntikam 
olgusu dört etken çerçevesinde incelenmektedir: son savaşın 
siyasi sonucu, son savaşın yol açtığı kayıplar, savaşın neden 
olduğu toprak değişimi ve savaşa bağlı olarak yönetimin 
görevden uzaklaştırılması. Bu etkenlerin barışın değişik 
seviyelerinde farklı etkilerde bulunması beklenilmelidir. 
Çalışma, istatistiksel analiz yöntemiyle, 1816’dan bu yana 
geçen dönemde, evvelce savaşmış tarafların daha ileri barış 
seviyelerine ulaşmaları olgusunu incelemektedir. Çalışmanın 
sonuçları, intikamın savaş ertesinde belirli bir rol oynadığına, 
ancak yukarda sıralanan dört faktörün etkilerinin barışın 
seviyelerine bağlı olarak değiştiğine işaret etmektedir.

Corry Dunn 2010 EMBO Yerleşim Desteği’ni kazandı. 2011 yılında, Koç Üniversitesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Dr. Cory Dunn görevine Avrupa 
Moleküler Biyoloji Organizasyonu (EMBO) tarafından verilen Yerleşim Desteği’ni 
kazanmış olarak başladı. Beş yıla kadar uzayabilen bu üç yıllık destek Dr. Dunn’un bi-
limsel araştırmalarında kullanılmak üzere her yıl 50.000 euro tutarında finansal destek 
sağlamaktadır. Dr. Dunn destek hakkında şunları söyledi: “Bu destek yeni kurulmuş bö-
lümümüz içinde araştırma programımı canlandırmaya yardım edecek büyük bir fırsattır. 
Ayrıca, her yıl düzenlenen EMBO Genç Araştırmacılar Toplantısı’na katılarak ben ve di-
ğer EMBO Ödülü kazananlar ile beraber en son ilerlemeleri sunup tartışma şansına da 
kavuşmuş oluyorum. Kendi sonuçlarımı sunarken, bu toplantıları Türk bilim insanlarının 
moleküler biyoloji diyarında artan etkisini de duyurmak için de kullanacağım.”

Dr. Dunn’un araştırmalarının odağında, tipik olarak hücrenin “enerji santralı” denilen, 
mitokondri yer alır. Mitokondriler yiyeceklerle taşınan enerjinin büyük bölümünün ser-
best kaldığı ve hareket, öğrenme, büyüme, öğrenme ve tüm diğer hücresel faaliyetler-
de kullanıldığı yerlerdir. Enteresan olarak mitokondriler fonksiyonu için önemli bir DNA 
parçası taşımaktadırlar. İnsanlar yaşlandıkça bu mitokondrisel DNA hasar görür ve bu 
hasar yaşlanmanın sebeplerinden biri olabilir. Dr. Dunn hasarlı mitokondrisel DNA’lı 
hücrelerin daha iyi büyümesine yardımcı olacak yollar aramaktadır. Farklı çalışmalarda 
Dr. Dunn ayrıca bu hücresel yapıların sayı ve aktivitelerini kontrol için önemli olan mito-
kondrinin füzyon ve bölünmesini de araştırmaktadır. Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji 
ve Genetik Bölümü’nün kurulmasına katkılarından evvel Dr. Dunn, Johns Hopkins 
Tıp Okulu’ndan doktorasını almış, ve sonrasında Columbia Üniversitesi’nde doktora 
sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. 

Ayşegül Özsomer Ken Matsuno ve John T. Mentzer’in (1951–2010) birlikte kaleme aldığı “Girişimcilik Eğilimi 
ve Pazar Odaklılığın İş Performansına Etkileri” (Journal of Marketing, Pazarlama Dergisi, 2002-Temmuz; Sayı: 
66:18–32) adlı makale Amerikan Pazarlama Derneği Girişimcilik Pazarlaması Özel İlgi Grubu tarafından, 2011 
Gerry Hills En İyi Makale Ödülü’ne layık görüldü. Girişimcilik eğiliminin firma performansını artırmada pazar 
odaklılık üzerinden olumlu etki yaparak pazar odaklılığın daha etkin uygulanmasını sağladığını gösteren makale, 
bu alanda zengin bir araştırma akımının başlamasına sebep olmuştur. Makale bugüne kadar 97 SSCI ve 230 
Google Scholar atıfı aldı. 

Doç. Dr. Matsuno ve Özsomer, ödüllerini 6 Ağustos 2011 tarihinde San Francisco’da gerçekleştirilen Amerikan 
Pazarlama Derneği Konferansı sırasında yapılan bir törenle aldılar. Gerald E. Hills, girişimci pazarlama konusun-
da yaptığı araştırma ve uzmanlığının yanı sıra özellikle şirketlerin fırsatlar tanıması ve farkına varması üzerine 
çalışmalarıyla yaygın olarak biliniyor. Gerald Hills “Girişimci Pazarlama En İyi Makale Ödülü” her yıl girişimci 
pazarlama alanında önemli bir etki yaratan ‘en iyi makalenin’ yazarlarına veriliyor. Aday makaleler, girişimci 
pazarlama konusunda geçmiş 10 yılda hakemli yayınlarda yayınlanmış makaleler arasından seçiliyor, ve pazarla-
mada girişimcilik literatürünün yönünü önemli şekilde etkileyen makaleler arasından seçiliyor.

YENİ ÜYELİKLER
Umran İnan

TÜBA 2010 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Asli Üye

Özlem Keskin
TÜBA 2010 Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Asosiye Üye

Tekin Dereli
YÖK Fen Bilimleri Eğitim Komisyonu Üyesi 2010 

Yaman Arkun  
TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi 2011 
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Koç’ta Yaz Araştırma Programları

Lisans Öğrencileri için Yaz Araştırma Programı
Bu program lisans öğrencilerine araştırma deneyimi edinmeleri fırsatını 
sağlayarak, yüksek lisans eğitimi veya profesyonel araştırma kariyer-
lerine devam etmeyi isteyip istemedikleri konusunda karar vermelerine 
yardımcı olmaktadır. Programın süresi en az 7 haftadır. Öğrenciler, 
fakülte danışmanlarıyla ve bu danışmanların lisansüstü öğrenciler ve Koç 
Üniversitesi’nde Yaz Araştırma Okulu’na katılmış olan üstün başarılı lise 
öğrencilerinden oluşan gruplarıyla yoğun ve yakın bir çalışma yürütmek-
tedirler. 

2011 Yazı için, ulusal ve uluslararası 100 üniversiteden başvuru olmuştur. 
Bu başvurular, Pennsylvania Üniversitesi, Northwestern Üniversitesi, 
Brown Üniversitesi, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi, Lahore Üniversitesi, 
Worcester Teknik Okulu, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 
Kocaeli Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, ODTÜ, 
İTÜ, Bilgi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nden 

olmuştur. 51 öğrenci, fakülte üyelerimiz tarafından, bilgisayar eşleştirme 
sistemiyle seçilmişlerdir. Bu seneki program 20 Haziran 2011 ve 4 Eylül 
2011 arasında yürütülmüştür.

Lise öğrencileri için Yaz Araştırma Programı 
Bu program araştırma becerilerini geliştirmek ve araştırmaya yönelik 
üniversitelere girmeyi planlayan lise öğrencilerine motivasyon sağlamayı 
amaçlamaktadır. 

2011 Yazı için, 97 başarılı lise öğrencisi okulları tarafından önerilmiş ve 
51 öğrenci, gönüllü fakülte üyeleriyle birlikte çalışmak üzere, araştırma 
projelerine yerleştirilmişlerdir. Yaz Araştırma Programımıza katılan liseler: 
Robert Koleji, Üsküdar Amerikan Lisesi, Tevitöl, Tekirdağ Fen Lisesi, TED 
Ankara Koleji, Darüşşafaka Lisesi, İTÜ Ekrem Elginkan Lisesi, Bornova 
Anadolu Lisesi, Abdurrahman Nermin Bilimli Anadolu Teknik Lisesi, Meh-
met Şam TML Lisesi, Lynbrook Lisesi, Abu Dhabi Lisesi ve Koç Lisesi. 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Türkiye’de Erken Çocukluk Gelişimi 

Ekolojileri

Proje Danışmanı: Doç. Dr. Nazlı Baydar
Öğrenciler: Türkü Hastürk, Kutay Onatlı, Merve 
Mert, Neşe Ümit, Elif Ece Sözer, Dicle Kara, 
Samet Soyer, Pırıl Özince, Zeynep Ertekin, 
Rana Dural, Dilara Berkay, Seren Yenikent, Pe-
lin Altıparmak, Gamze Gültekin, Elif Karadavut, 
Elçin Ayrancı, Çağla Dinsever.

Türkiye’de Erken Çocukluk Gelişimi Ekolojileri 
(TEÇGE) çalışması erken çocukluk döneminden 
başlayıp okul yaşlarına kadar uzanan (3 ila 7 
yaş arası) gelişimsel süreçleri anlamak ve bu 
süreçleri etkileyen çevresel faktörleri belirlemek 
için tasarlanmıştır. Bu boylamsal çalışma Ocak 
2007’de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu’nun (TÜBİTAK) desteğiyle başlatıl-
mıştır. Saha çalışmasının ilk turunda Türkiye 
nüfusunu temsil eden 1.052 aile ve onların 
3 yaşındaki çocuklarının özellikleri kapsamlı ola-
rak değerlendirilmiştir. Aynı örneklem ile 2009 
ve 2010’da ikinci ve üçüncü kez, çocuklar 4 ve 5 
yaşlarındayken tekrar görüşülmüştür. Çalışma-
nın dördüncü turu (6 yaş) halen yürütülmektedir 
ve Haziran 2011’de başlatılmıştır. Projenin ilk 
üç yılında olduğu gibi, dördüncü turda da lisans 
öğrencilerine Koç Üniversitesi’nin Yaz Araştırma 
Programı dahilinde projeye katılma fırsatı 
sunulmuştur. Birçok farklı üniversiteden gelen 
öğrenciler TEÇGE projesinin saha materyallerini 
hazırlama, anne ve çocuklarla görüşmeler yap-
ma, randevu alma, annelerle telefon üzerinden 
görüşme sonrası takip protokolleri uygulama ve 
sahada kullanılan ölçümler için literatür taraması 
yapma gibi aşamalarda görev almışlardır. 

Bu aktiviteler sayesinde öğrenciler projenin 
teorik alt yapısı ile ilgili daha fazla bilgi edin-
mişler ve çocukların doğal ortamında yürütülen 
boylamsal ve gelişimsel bir çalışmada ortaya 
çıkabilecek çeşitli kavramsal ve pratik sorunlar 
konusunda deneyim edinmişlerdir. Ev ziyaretleri 
gerçekleştirerek saha çalışması konusunda 
pratik deneyim kazanmışlar, veri toplamada 
ortaya çıkabilecek sorunları anlamışlar, erken 
çocukluk ekolojilerinin çeşitliliğine tanık olmuşlar 
ve çok çeşitli psikometrik ölçüm uygulamalarını 
görme fırsatı bulmuşlardır.

Mühendislik Fakültesi
Koç Üniversitesi Üretim ve Otomasyon 
Araştırma Merkezi’nde Çalışmalar

Proje Danışmanı: Doç. Dr. İsmail Lazoğlu
Öğrenciler: Ahmet Cem Nizam, Eza Koch, 
Arman Uygur, Can Franko, Anique Akhtar, 
Buğra Ayan, Pınar Yaman, Eren Aydemir, Deniz 
Şenyüz, Amber Lowey, Rehan Khalid, M. Aydın 
Baytaş, Gülnihal Kavaklıoğlu, Yonca Yılmaz, 
Genal Omer, Volkan Yıldız 

Koç Üniversitesi Üretim ve Otomasyon 
Araştırma Merkezi’ndeki 2011 Yaz Araştırma 
Programı’na farklı ülke ve üniversitelerden 16 
lisans öğrencisi katıldı. Bu lisans öğrencilerinin 
beşi Amerika Birleşik Devletleri’nden (University 
of California-Berkeley - 1 öğrenci, University of 
Pennsylvania - 3 öğrenci, Worchester Univ - 1 
öğrenci), ikisi Pakistan (Lahore Univ. ve G.I.K. 
Institute), biri Polonya (Poznan University of 
Technology)’dan ve sekizi Türkiye’deki farklı 
üniversitelerden programımıza katıldı.

Yaz Araştırma Programımıza katılan lisans 
öğrencileri Mekatronik, Biyomedikal, Bilgisa-
yar Destekli Tasarım ve Üretim alanlarında 
geniş spektrumdaki projelerde yer aldılar. Bu 
projelerden bazıları şunlardı: 3-Boyutlu Lazer 
İşleme Sisteminin Geliştirilmesi, Robotik, Mikro 
İklimlendirme Kontrol Sistemlerinin Tasarımı, 
Yapay Doku İskeleti ve Deri Üretilmesi, Mekat-
ronik, Omurga Biyomekaniği ve Yeni İmplant 
Geliştirilmesi, Hemodiyaliz Sistem Geliştirilmesi, 
Kardiyovascüler Sistem Modellemesi ve Yapay 
Kalp Sisteminin Geliştirilmesi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
MiReKoc: Türkiye ve Uluslararası Göç

Proje Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet İçduygu
Öğrenciler: Tuğba Bayram, Oğuzhan Türkoğlu, 
Tuğçe Demir

Başlangıcı olan 2008 yılından bu yana Koç 
Üniversitesi’nin Lisans Öğrencileri için Yaz 
Araştırma Programı içinde yer alan Koç Üniver-
sitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi MiReKoc, 2011 Temmuz-Ağustos ayla-
rında “Türkiye ve Uluslararası Göç, 1923-2023: 
Niceliksel ve Niteliksel Veri Toplama ve Literatür 
Çalışması” adlı projesine üç lisans öğrencisini 
dahil etti. Programa Boğaziçi Üniversitesi, 
Rutgers Üniversitesi ve Polis Akademisi’nden 
katılan öğrenciler yedi hafta boyunca Türkiye 
ve uluslararası göç konusunda araştırma be-
cerilerini geliştirirken, aynı zamanda MiReKoc 
bünyesindeki diğer etkinliklere de katılma fırsatı 
buldular. Örneğin “Göçmen ve Şehir: Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika” temalı MiReKoc Uluslararası 
Yaz Okulu bünyesinde uluslararası bir öğrenci 
grubu içinde, Avusturya, Hollanda, Kuwait, 
Lübnan ve Mısır gibi çeşitli ülkelerden alanında 
ünlü araştırmacılar tarafından verilen derslere 
girdiler. Öğrenciler veritabanlarının güncel-
lenmesi ve literatür taraması yapmak dışında 
Arap Baharı gibi güncel konularda araştırma 
tecrübesi kazandırılarak, lisansüstü eğitimi veya 
profesyonel araştırma kariyeri seçimlerindeki ilk 
adımlarını attılar.

Fen Fakültesi
Koç Üniversitesi’nde Güneş Güçlü Model Taşıtlar

Proje Danışmanı: Prof. Dr. Ali Serpengüzel
Öğrenciler: Feyza Haskaraman, Utku Ağca, Ömer Can Özkan, Berkhan 
Ağar, İrem Durdağ, Beren Kayalı, Sena Öktem, Doruk Resmi, Kaan Yumlu 
ve Can Aykol 

Optik uygulamaların çoğu durağandır. Optik taşıyıcı olan ışıksa devinimlidir. 
Işık kaynakları ve algılayıcıları gibi optik aygıtlar göreceli olarak durağandır. 
Çeşitli taşıtlar kullanarak bu fotonik aygıtları devinimli yapabiliriz. Lazerler 
ve algılayıcılar günümüzde uzay ve havacılık taşıtlarına konuşlanmış ve bu 
taşıtların duyargalarına katılmışlardır. 

Optiğin bir diğer önemli uygulama alanı da güneş gücünden elektrik üreti-
midir. Çoğu yer tabanlı güneş gücü uygulaması durağandır, ancak, uydular 
ve uzay üsleri gibi güneş gücünün uzay tabanlı uygulamaları devinimlidir. 
Türkiye’nin yeryüzü enlemi ve teknolojik tabanı göz önüne alındığında, gü-
neş gücü geçerli bir seçimdir. Güneş güçlü model taşıtlar ilk ve orta öğretim 
düzeyindeki parlak gençlerimizi optik bilimi ve fotonik mühendisliği alanlarına 
başlatmak için uygun araçlardır.

Koç Üniversitesi ülkemizde optik ve fotonik alanlarında öncüdür. 2002 yılında 
ilk Türk SPIE ve OSA öğrenci kolları Koç Üniversitesi’nde kuruldu. Bilim 
Derneği altında çalışan bu iki kardeş kol, güneş güçlü model araba (2006), 
güneş güçlü model tekne (2007), güneş güçlü model balon (2008), tüm 
güneş gözesi model tekne (2009), güneş güçlü model denizaltı (2010), ve 

güneş güçlü model sualtı gidicisi (2011) yarışı gibi birçok etkinlik düzenledi. 
Koç Üniversitesi, SPIE, OSA, Smartkids, Gymnasium ve en son Domino’s 
Pizza şirketleri bu ve bunun gibi başka etkinliklerimizi destekledi. 

Ancak, yıllık yarıştan önce, kavramın çalıştığına güvenmek gerekir. Bu 
nedenle, Koç Üniversitesi Yaz Araştırma İzlencesine katılan lise öğrenci-
lerinden gelecek yılın güneş güçlü model taşıtlarını yapmalarını istiyoruz. 
Biz güneş gözelerini ve bir taban olarak uzaktan komutalı model taşıtları 
sağlıyoruz. İmgede 2011 yazında lise öğrencileri tarafından yapılan güneş 
güçlü yüzergezer model taşıtlar görülmektedir. Yöntem şudur: pilleri çıkar, 
yerlerine güneş gözelerini bağla ve taşıt çalışmayı sürdürsün. Bu arada, öğ-
rencilere mekanik, hidrolik, elektrik ve optik tasarım, üretim, ölçüm, deneme, 
yaraştırma ve laboratuar defteri tutma gibi çeşitli bilimsel ve mühendislik 
kavramlarını tanıtıyoruz. Bütün bu teknik etkinliklerden amacımız öğrencinin 
deneysel bilim ve mühendisliğin tadına varmasını sağlamaktır.
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Feyzi Akkaya Ödülü
Kaan Güven  2010 (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı)

Uluslararası Ödüller
Çiğdem Kağıtçıbaşı Fellow of International Association of Applied  

 Psychology – 2010

Seda Keskin  Türkiye Genç Bilim Kadınlarına   

 Destek Bursu - 2011

Gülayşe İnce Dunn  Türkiye Genç Bilim Kadınlarına   

 Destek Bursu - 2011

Özgür Barış Akan  Uluslararası Elektrik ve Elektronik   

 Mühendisliği Enstitüsü Haberleşme Topluluğu  

 Üstün Başarılı Genç Araştırmacı Ödülü - 2010 

Mustafa Parlar Ödülü Araştırma Teşvik Ödülü
Barış Coşkunüzer 2010

http://www.parlar.org.tr/

Baki Komşuoğlu Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü
Şener Aktürk   2010
Şuhnaz Yılmaz Özbağcı 2010

TÜBİTAK/TÜBA Ödül Alanlar 

2011  

Menderes Işkın  TÜBA GEBİP (Fizik)

Kaan Güven  TÜBİTAK TWAS – TEŞVİK

Çiğdem Kağıtçıbaşı  TÜBİTAK BİLİM (Sosyal Bilimler)

Emre Alper Yıldırım  TÜBA GEBİP (Endüstri Mühendisliği)

Sinan Ünver  TÜBA GEBİP (Matematik)

Lemi Baruh  TÜBA GEBİP (Medya ve Görsel Sanatlar)

ÖDÜLLER

TÜBA GEBİP: Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı
TÜBİTAK TWAS: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Üçüncü Dünya Bilimler Akademisi

2011 yılında desteklenen araştırma projesi 
sayısında bir önceki yıla göre ciddi bir artış 
görülmüştür. 

Koç Üniversitesi’nde Araştırma Projeleri 
Üniversitemizde Ocak 2004’ten başlayarak Eylül 2011 tarihine 

kadar olan dönemde dış kaynaklar tarafından desteklenen 

projelerin sayısı 294 olup bu projelerin toplam büyüklüğü 

60.895.858 TL’dir. Aşağıdaki grafik Ocak 2004’ten itibaren, yıl 

bazında dış kaynaklar tarafından desteklenen araştırma projele-

rinin sayısını, fon kaynağını ve toplam fon miktarını göstermek-

tedir. 

 

2009 yılında desteklenen projelerin toplam bütçesinden, 2010 

yılındaki desteklenen projelerin toplam bütçesine, keskin bir 

artış görülmektedir. Bu artışın ana sebebi Devlet Planlama Teş-

kilatı tarafından desteklenen “Koç Üniversitesi Yüzey Teknoloji-

leri Araştırma Merkezi-KUYTAM” isimli altyapı projesidir. Mayıs 

2010’da başlayan KUYTAM projesinin bütçesi, 36 aylık bir 

dönem için toplam 15 milyon TL’dir. Bu proje Koç Üniversitesi 

tarafından bugüne kadar alınan en yüksek bütçeli proje olmakla 

birlikte ilk kapasite geliştirme desteğidir. 2011 yılının Eylül ayı 

itibarı ile toplam 68 proje dış kaynaklar tarafından desteklen-

miştir. Bu projelerin toplam büyüklüğü yaklaşık 12,6 milyon TL’dir. 

2011 yılında desteklenen proje sayısında bir önceki yıla göre 

ciddi bir artış görülmüştür. Ayrıca 2011 yılının ilk dokuz ayında, 

2010 yılının tümüyle karşılaştırırsak, desteklenen proje bütçe-

sinde %18’lik bir artış kaydedilmiştir (KUYTAM’a verilen altyapı 

desteği hariç tutularak). Eylül 2011 tarihi ile aktif olan 127 

projenin toplam değeri ise 42.612.915 TL’dir. Bu projelerin fon 

kaynaklarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

• Aksa
• Amerika Birleşik Devletleri – Sağlık Bakanlığı ve
  İnsan Hizmetleri Sosyal Sağlık Merkezi 
• Aselsan
• Avrupa Havacılık Araştırma ve Geliştirme Bürosu
• Avrupa Komisyonu - Hayat Boyu Öğrenme 
  Programı 
• Avrupa Komisyonu – Yedinci Çerçeve Programı 
• California Berkeley Üniversitesi 
• Devlet Planlama Teşkilatı 
• EMBO Installation Grant

• Ford-Otosan
• Google
• Koç Sistem 
• KÜMPEM
• Microvision Inc.
• Microsoft
• Open Society
• Otokar
• Sanayi Bakanlığı
• TUSAS
• Tüpraş

• Türk Telekom
• Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç 
  Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı 
• Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
  (TÜBİTAK)
• Üreme Sağlığı Çalışma Grubu (RHWG)
• Varlıbaşlar Sağlık Yatırımları (VSY) A.Ş.
• Yapı ve Kredi Bankası
• Yünsa

Takım Tezgahları Teknolojileri Araştırma Vakfı Ödülü
İsmail Lazoğlu 2010

Dış Kaynaklar tarafından desteklenen araştırma projeleri:
Ocak 2004 - Eylül 2011 
p= proje sayısı

Aktif projeler için fon sağlayan kuruluşlar

Araştırma fonlarının fon sağlayan kuruluşa göre dağılımı: 
Eylül 2011 itibariyle aktif projeler (127p) 
p= proje sayısı
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