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Sizlere Koç Üniversitesi araflt›rma dergisi olan KÜ Fener’i
sunmaktan mutluluk duymaktay›m. KÜ Fener’in ›fl›¤›nda
üniversitemizde sürmekte olan araflt›rma faaliyetlerini vurgulamak
ve ö¤retim üyelerimiz ve ö¤rencilerimiz taraf›ndan yürütülen
araflt›rma projelerini sizlerle paylaflmak istiyoruz. Koç
Üniversitesi’nin araflt›rma misyonu evrensel bilginin s›n›rlar›n›
geniflletmek; Türkiye ve tüm dünyada entelektüel, teknolojik,
ekonomik ve sosyal geliflmelere katk›da bulunmakt›r. Bu misyon,
araflt›rma bulgular›m›z›n belli zamanlarda yay›nlanmas›n› ve gerek
üniversitede gerekse üniversite d›fl›ndaki de¤erli okuyucularla bu
bilgileri paylaflmak zorunlulu¤unu da beraberinde getirmektedir.

2006 y›l›n›n bu ilk say›s›nda yedi makale yer almaktad›r. Bu
makalelerin üçü Anadolu Medeniyetleri Merkezi, TÜS‹AD-KÜ
Ekonomik Araflt›rma Forumu ve GLODEM (Küreselleflme ve
Demokratik Yönetim) Araflt›rma Merkezi hakk›nda bilgiler
vermektedir. Ayr›ca Kimya, Makine Mühendisli¤i, Sosyoloji ve
Psikoloji Bölümler’i ö¤retim üyelerimiz hem bilimsel hem toplumsal
de¤erleri içeren disiplinler aras› araflt›rmalar›ndan örnekler
sunmaktad›rlar.

KÜ Fener dergisi ayr›ca üniversitenin araflt›rma kapasitesini gösteren
verilere ve ö¤retim üyelerimizin baflar›lar›na da yer verecektir.
Örne¤in, bu say›m›zda geçen y›l araflt›rma için sa¤lanan d›fl kaynaklar,
patentler, yay›nlar ve ö¤retim üyelerimizin alm›fl olduklar› ödüller
hakk›nda özet bilgi verilmektedir. ‹leride lisans ve lisans üstü
ö¤rencilerimizin araflt›rma faaliyetlerine olan katk›lar›na da yer
verilecektir.

Son olarak, ileriki say›lar›m›z için sizlerin öneri ve katk›lar›n›z›
bekledi¤imizi belirtmek isterim. Umar›m sizler de KÜ Fener dergisini
okumaktan zevk al›rs›n›z.
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CAC çevredeki kütüphaneler, yabanc› kurulufllar, müzeler ve

arflivlerden yararlanabilmek için Beyo¤lu’nda bulunmaktad›r.

CAC merkezinde araflt›rmac›lar kendi akademik bilgilerini

paylafl›p, birçok araflt›rma gereçlerine ulaflabilmektedirler.

Ayr›ca Koç Üniversitesi kütüphanesindeki kaynaklar› da internet

üzerinden kullanabilmektedirler.

Ortaça¤ Anadolusu ve Do¤u Akdeniz üzerinde uzmanlaflm›fl

olan Prof. Scott Redford CAC’n›n bafl›nda bulunmaktad›r.

Profesör Redford son 20 y›lda Güney ve Güneydo¤u Türkiye

üzerinde çal›flmalar›n› yo¤unlaflt›rm›flt›r. E¤itim gördü¤ü dil,

tarih ve sanat tarihi dallar›ndan yararlanarak ortaça¤ Anadolu

topluluklar›n›n tarihsel, ekonomik ve kültürel özelliklerini genifl

bir bak›fl aç›s›yla yorumlayabilmektedir.

Profesör Redford Türkiye’deki ilk kaz› çal›flmalar›na Amerikal›

bir ekiple birlikte, Ad›yaman’daki Gritille kaz› alan›nda

bafllam›flt›r. Bu kaz› alan›ndaki çal›flmalar›n› Harvard

Üniversitesi’ndeki doktora tezinde de kullanm›flt›r. Ayr›ca bu

çal›flmalar› daha sonra “Ortaça¤ Yak›n Do¤u Arkeolojisi, Gritille

Kaz› Alan›, Türkiye” adl› eseriyle arkeoloji merakl›lar›na

sunmufltur. Profesör Redford bu kitab›nda Gritille’deki yerleflim

biçimini incelemifl ve Gritille ekonomisinin Bizans’›n çökmesi,

Türkler’in bölgeye gelmesi ve Haçl› Seferleri ile birlikte nas›l

de¤iflti¤ini kronolojik olarak anlatm›flt›r. Profesör Redford’un

çal›flmalar›, baz› tarihsel kabullerin aksine, Gritille bölgesindeki

h›ristiyan köylerinin refah seviyesinin artmas›n›n Edessa Frank

bölgesinin çökmesi ve bölgenin müslüman hakimiyetine

girmesiyle bafllad›¤›n› göstermifltir.

Profesör Redford’un bir di¤er kaz› projesi ise, Alanya merkezli

olmak üzere Türkiye’nin Orta Akdeniz k›y›lar›d›r. Bu bölgede

13. yüzy›l›n ortalar›nda infla edilen sulama sistemli ve yüksek

duvarl› birçok bahçe ve kona¤›n oldu¤unu ortaya ç›karm›flt›r.

Bahçeler hakk›nda kitap uzunlu¤undaki bu çal›flmas›, Selçuklu

bahçe kültürünü ve bu kültürün ortaça¤ Akdeniz ve do¤u islam

dünyas› genel bahçe kültürü içindeki yerini de incelemektedir.

Profesör Redford kitab›nda Anadolu Selçuklu’lar›n›n kendilerine

has bahçe kültürüyle devlet yönetiminin, yani sultan›n varl›¤›n›n

bir ilgisi oldu¤unu savunmufltur. Kitab› (Ortaça¤ Anadolusundaki

Bahçe Mimarisi ve Devlet: Selçuklu Bahçeleri, Alanya, Türkiye)

bu sene içerisinde Türkçe’ye çevrilmifltir. Bu çal›flman›n belki

de en beklenmedik sonucu Romal› hükümdar Hadriyan’›n

mezar›n›n Gazipafla’da bulunmas›d›r. An›tsal mezar›n kal›nt›lar›

bir Selçuklu kona¤›nda bulunmufltur. Daha sonra yap›lan kaz›

çal›flmalar›yla Redford’un sav› do¤rulanm›fl ve bir tap›na¤a

ulafl›lm›flt›r.

Redford, 1996 y›l›ndan beri Türkiye’nin Hatay vilayetindeki

tarihi Issos, bugünkü Kinet mevkiindeki kaz›larda, Bilkent

Üniversitesi Ortaça¤ Araflt›rmalar› Direktörlü¤ü yapmaktad›r.

Antakya’daki Frans›z Beyli¤i s›n›r›ndaki haçl› yerlefliminden

günümüze kalan kal›nt›lar›n ortaya ç›kar›lmas› ve belgelenmesine

yard›mc› olmaktad›r. Bu liman flehri uzun mesafeli ve bölgesel

ticarette aktif rol oynam›flt›r. Halihaz›rda Redford, Kinet’deki

ortaça¤ evrelerini yay›nlamaya haz›rlanmaktad›r. Uzak bölge

ve bölgesel ticareti ve ekonomideki de¤iflimleri belirlemek için

farkl› katmanlardaki çömlek parçalar›n›n istatistiksel analizlerini

kullanmaktad›r. Washington’daki Smithsonian Enstitüsü’nde

kimya araflt›rmac›s› olarak çal›flan James Blackman ile birlikte,

Kinet döneminden kalma belli bafll› cilal› seramik türleri hakk›nda

yedi y›l› kapsayan kimyasal analiz projesini yapmaktad›r. 2006

y›l›nda yay›nlanmas› planlanan bu çal›flma, haçl› döneminde

ortaça¤ dünyas›na ticareti yap›lan bu türdeki cilal› seramiklerin

üretim merkezlerini ortaya ç›karacakt›r.

 oç Üniversitesi, Anadolu’nun geçmifli hakk›nda ayr›nt›l›

bir araflt›rma için, ilk uluslararas› akademik araflt›rma

merkezini açt›. CAC ilk bilginlerini Eylül 2005’te karfl›lad›.

Yedi k›demli (doktora sahibi) ve alt› ileri doktora ö¤rencisinden

oluflan bu de¤erli kadro 2005-2006 akademik y›l›n› ‹stanbul’da

geçirecekler ve Güneybat› Anadolu’da Karia bölgesinde milattan

önce binli y›llardan Osmanl› 19. yüzy›l dönemine kadar geliflen

olaylar hakk›nda  kronolojik ve co¤rafik araflt›rmalar yap›p

yaz›lar yazacaklar. Bu konular, foto¤raf tarihinden klasik

arkeolojiye ve karfl›laflt›rmal› mimari koruma tekniklerine kadar

birçok bafll›¤› içerecek.

19. yüzy›l›n sonlar›ndan bafllayarak, Bat› Avrupa ülkeleri

Türkiye’de çeflitli araflt›rma merkezleri kurarak kendi milletleri

için tarih, mimari, arkeoloji ve di¤er konularda Anadolu’da

araflt›rma yapm›fllard›r. Günümüzde ‹stanbul’da, Alman

Arkeoloji Enstitüsü, Frans›z Anadolu Araflt›rmalar› Enstitüsü,

Hollanda Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü, ‹sveç Kültür Enstitüsü

ve Amerikan Araflt›rma Enstitüsü bulunmaktad›r. Bu enstitülerin

kütüphaneleri tüm ilgili ö¤renci ve profesörlere y›llarca aç›k

olurken, araflt›rmac›lar›n büyük bir ço¤unlu¤unu kendi

milletlerinden seçtiler.

CAC her ulustan tüm araflt›rmac›lara aç›k olmas› yönü ile

yabanc› enstitülerden daha farkl›d›r. ‹lk y›l grubu Türkiye,

Yunanistan, Belçika, ‹talya, Almanya, S›rbistan-Karada¤, Kanada

ve ABD’den araflt›rmac›lardan oluflmaktad›r. Anadolu

Medeniyetler Merkezi’ni (CAC) farkl› k›lan di¤er bir nokta ise,

onun ba¤›ms›z olmamas› ve Koç Üniversitesi’ne ba¤l› olmas›d›r.

CAC araflt›rmac›lar›n›n iki seminer vermekten baflka bir

yükümlülükleri olmamas›na ra¤men, CAC ile üniversitede iki

y›l önce kurulan Anadolu Medeniyetleri ve Kültür Miras

Yöneticili¤i master program› aras›nda do¤al bir ba¤ oluflmufltur.

Dersler ve alan gezi programlar› birlikte koordine edilmekte

ve CAC araflt›rmac›lar› ve Koç Üniversitesi fakülte ve

master ö¤rencileri birbirlerine dan›flarak ortak bir çal›flma

yürütmektedir. Bu grup dokuz ayl›k bir akademik y›l boyunca

çal›flmalar›n› sürdürecektir.

Anadolu Medeniyetleri Merkezi (CAC), Türk kültür miras› ile araflt›rmalar yapan
de¤iflik alanlardaki  bilim insanlar›n›  bir araya getirerek, Türkiye’nin kültürel miras›n›
araflt›rma ve korumada lider bir rol üstlendi.
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Ortaça¤ Anadolusu ve Do¤u Ortado¤u
üzerinde uzmanlaflm›fl olan Prof. Scott Redford,
CAC’n›n bafl›nda bulunmaktad›r. Profesör
Redford son 20 y›lda Do¤u ve Güneydo¤u
Türkiye üzerinde çal›flmalar›n› yo¤unlaflt›rm›flt›r.



Dr. Can Erimtan 18. Yüzy›l Osmanl› Kültür Tarihi profesörüdür.

CAC’da geçirdi¤i dönemi Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun 18.

yüzy›ldaki bat›l›laflma ve modernleflme sürecini inceleyerek

geçirmifltir. Araflt›rmalar›nda gerek Osmanl› Türkçesi gerekse

yabanc› dillerdeki görsel ve yaz›l› belgeleri incelemifl, ve özellikle

‹sfahan flehrinde hakim olan ‹ran kültürünün yan›nda Osmanl›’n›n

bat›l›laflma süreci hakk›ndaki tezlere yan›t vermifltir. Araflt›rmas›n›

genel olarak III. Ahmet taraf›ndan 1722’de Ka¤›thane’nin Haliç

sahilinde inflaa ettirilen Saadabad Saray› üzerinde

yo¤unlaflt›rm›flt›r. Genel olarak bilinenin aksine bu saray

Versailles’›n direkt bir kopyas› olmad›¤›n›, aksine Isfahan

flehrindeki yap›laflmadan etkilenmifl olan bir Osmanl› eseri

oldu¤unu ileri sürmektedir.

Dr. Oliver Hulden, Tübingen Üniversitesi’nde çal›flan bir

arkeologdur. Arkaik ve Klasik Dönem Bat› Anadolusu’ndaki

ölüm mimarisi (mezar tipleri, gömülme flekilleri vb.) üzerine

araflt›rma yapmaktad›r. Yapt›¤› bu yapay çal›flmalar, bölgedeki

son kefliflere olanak sa¤lam›flt›r. Bulunan materyallerin

yay›nlanmas›yla birlikte, Bat› Anadolu’nun de¤iflik bölgelerinde

yap›lan de¤iflik gömülme flekilleri hakk›nda bir bölgesel analiz

yap›lamam›flt›r. Dr. Hülden’in ilgi alanlar›ndan biri de Yunan

ya da Pers gibi yabanc› uygarl›klar›n bölgesel geleneklere olan

etkisine gösterilen tepkidir.

Chicago’daki Illinois Üniversitesi’nde Sanat Tarihi profesörü

olan Heather Grossman, Osmanl› foto¤rafç›lar› Pascal ve Jean-

Pascal Sebah hakk›nda araflt›rma yapm›flt›r. ‹stanbul’daki Alman

Arkeoloji Müzesi’nde bulunan resimlerinden Sebah’›n ‹stanbul

ve Atina resimlerini incelemifltir. Prof. Grossman, bu ticari

resimlerin Avrupa ve Osmanl›’daki takipçilerin üzerindeki stratejik

etkilerini ve Akdeniz’deki politik sosyal ve kültürel koflullara

etkilerini aç›klamaya çal›flm›flt›r. Sebah’›n meslektafllar› aras›nda,

eski Bizans ve Osmanl› an›tlar›n› nas›l resmetti¤i ve bunlar›n 19.

yüzy›l Osmanl› ‹mparatorlu¤u ve Yunan ulusu üzerindeki

modernleflme çabalar›n› nas›l etkiledi¤i di¤er bir çal›flma alan›d›r.

Kimyasal analizler sonucunda belirlenen bu üretim merkezleri,

ayn› zamanda çok güçlü görsel karfl›l›klara da sahiptir. Ortaça¤

dönemindeki Kinetler’e ait bu çal›flma ve yay›nlar, haçl›

dönemindeki tüm kuzey ülkelerinin kültürel ve ekonomik

entegrasyonlar›n› ve kolonileflme hareketlerini de gözler önüne

serecektir.

Profesör Redford ayn› zamanda Ankara’daki bir mimari firmas›

olan Ka-Ba’da bir Türk fotogrametri tak›m›yla birlikte çal›fl›yor.

Fotogrametri yöntemini kullanarak, çok eski tarihlerden kalma

Selçuklular’›n 1216 y›l›nda bir isyan sonucunda Antalya’y›

fethettikten sonra haz›rlad›klar› ortaça¤dan kalma bilinen tek

Selçuklu yasas›n›, Anadolu Selçuklular› kitabelerini

belgeleyebiliyorlar. Bu kitabe asl›nda 1926 y›l›nda okunabilmifl

ve yay›nlanm›flt›r. Ancak o tarihten sonra herhangi bir araflt›rmada

kullan›lmam›flt›r. Redford bu yaz›n›n bütününü ortaça¤dan kalma

di¤er Anadolu kitabeleri kapsam›nda yeniden yay›nlayacakt›r.

Bu yeni okunan yaz›da, kuflatman›n ne kadar sürdü¤ü, kuflatman›n

tam tarihi ve kuflatmadan sonra duvarlar›n tekrar örülmesinin

ne kadar sürdü¤ü gibi daha önceden bilinmeyen yanlar

anlat›lmaktad›r.

Disiplinleraras›  çal›flmalar arkeoloji ve sanat tarihi çevrelerinde

daha yayg›n olarak kullan›lmaya baflland›. CAC’daki bilim

adamlar›n›n çal›flmalar› da bu e¤ilimi yans›tmaktad›r.

Afla¤›da bu sene CAC taraf›ndan yap›lan araflt›rmalardan baz›

örnekler vard›r.

Örgü Dalg›ç New York Üniversitesi’nin Sanat Bölümü’nde

doktora ö¤rencisidir. Haz›rlad›¤› araflt›rman›n konusu, Bizans

döneminin bilinen en iyi mozaik çal›flmas› olan Great Palace

Mosaic’ten önce ‹stanbul flehrinde yap›lan mozaik çal›flmalar›d›r.

Yaklafl›k bir senesini flehrin çevresinde kaz› çal›flmalar› sonucunda

bulunan ve hiçbir zaman tam olarak yay›nlanmayan Bizans

mozaikleri hakk›nda CAC’da çal›flarak geçirmifltir. Bunlar son

olarak ‹stanbul Arkeoloji ve Ayasofya Müzeleri’nde

bulunmaktad›r. Örgü Dalg›ç eserleri inceleyerek ve mozaikleri

dikkatle gözden geçirerek onlar›n gerçek tarihleri hakk›nda daha

sa¤l›kl› bir bilgiye ulaflmaya çal›flm›flt›r. Çal›flmalar› genel olarak

imparatorlu¤un, baflflehri olduktan sonraki önemli ve az

araflt›r›lm›fl bir dönemin sanat eserleri üzerinde yo¤unlaflm›flt›r.

Onlar geçmiflteki klasik Greko-Roman döneminin ve gelecekteki

h›ristiyan dünyas›n›n Bizans ‹mparatorlu¤u’nun izlerini

tafl›maktad›rlar.

Dr. Sotiris Voyadjis, Yunanistan’daki arkeolojik tarihi koruma

vakf›n›n baflkan› ve ba¤›ms›z bir akademisyendir. 16. yüzy›l

Osmanl› hakimiyetindeki Yunanistan’da bulunan manast›rlar

üzerine bir kitap ve birkaç makale yay›nlam›flt›r. ‹stanbul’da bir

senesini Osmanl› ve Bizans an›tlar› üzerine çal›flarak geçirmifltir.

16. ve 17. yüzy›ldaki Osmanl› an›tlar›n› incelemifl ve onlar› ayn›

dönemdeki Yunanistan’daki an›tlarla farklar›n› ve benzerliklerini

görmek için karfl›laflt›rm›flt›r. Di¤er bir araflt›rma alan› ise

müslüman ve h›ristiyanlar için yap›lan Osmanl› binalar›ndaki

‹znik çinileridir.
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Dr. Can Erimtan 18. Yüzy›l
Osmanl› Kültür Tarihi
profesörüdür. Okulun
son y›l›n› Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun
18. yüzy›ldaki bat›l›laflma ve
modernleflme sürecini
inceleyerek geçirmifltir.

Dr Oliver Hülden, Tübingen Üniversitesi’nde çal›flan bir arkeologdur. Arkaik
ve Klasik Dönem Bat› Anadolusu’ndaki ölüm mimarisi (mezar tipleri, gömülme
flekilleri...) üzerine araflt›rma yapmaktad›r.
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Örgü Dalg›ç New York Üniversitesi’nin Sanat Bölümü’nde okuyan bir
doktora ö¤rencisidir. Haz›rlad›¤› kompozisyonunun konusu, Bizans
döneminin bilinen en iyi mozaik çal›flmas› olan Great Palace Mosaic ten
önce ‹stanbul flehrinde yap›lan mozaik çal›flmalar›d›r.

• Nikolas Bakirtzis (Princeton) “The Monastic Landscape
of Constantinople’s Environs.”
• Nina Ergin (Suny Buffalo) “ The Life Story of the
Çemberlitafl Hamam.”
• Can Erimtan (British Institute of Archeology) “Between
Paris and Isfahan: Deconstructing the Eighteenth-Century
Palace of Saadabad in Istanbul.”
• Heather Grossman (Illinois) “Photography, Monuments,
Modernization, and National Identity in the Late Ottoman
Period.”
• Oliver Hülden (Tübingen) “Grave Types, Burial Practice,
and Funerary Cult in Western Anatolia in the Archaic and
Classical Periods: Anatolian Roots and Foreign Influences.”
• Sotiris Voyadjis (Independent Scholar & Restoration
Architect) “Relations and Interactions between Ottoman
and Post-Byzantine Architecture in the 16th and 17th

Centuries.”
• Suna Ça¤aptay-Ar›kan (Illinois) “Visualizing the Cultural
Transition in Bithynia: Architecture, Appropriation, and
Correlative Spaces.”
• Örgü Dalg›ç (NYU) “Late Antique Floor Mosaics in
Constantinople Before the Great Palace.”
• Sean Lockwood (Cincinnati) “Aytafl Mevkii/‹slamlar in
the Elmal› Bas›n: A Multi-Period Sepulchral Site in
Northern Lycia.”
• Marina Mihaljevic (Princeton) “Constantinopolitan
Architecture of the Komnenian Era (1080-1180) and its
Impact on the Balkans.”
• Daniela Piras (Tübingen) “Cultural Characteristics of
Caria from Archaic to Hellenistic Times.”
• Babür Turna (Bilkent) “Daily Life in the Ottoman
Empire.”
• R›za Y›ld›r›m (Bilkent) “The Making of the Qizilbash
Heresy in the Ottoman Empire.”

2005-2006 Ziyaretçi Araflt›rmac›lar›

CAC çevredeki kütüphaneler, yabanc› kurulufllar,
müzeler ve arflivlerden yararlanabilmek için
Beyo¤lu’nda yeni renove edilen bir binada
bulunmaktad›r. CAC merkezinde araflt›rmac›lar
kendi akademik bilgilerini paylafl›p, birçok
araflt›rma gereçlerine ulaflabilmektedirler.



ugün, hemen hemen bütün ebeveynler televizyonun
zararlı etkileri konusunda birtakım bilgilere sahip

bulunmaktadır. Bu konudaki bilimsel çalıflmaların sonuçlarından
etkilendiklerinden veya baflka sebeplerden ötürü, pek çok ebeveyn
çocuklarının en azından birtakım programları izlemesini bazı
görsel, ahlaki veya di¤er sebepler dolayısıyla engellemeye
çalıflmaktadır. Bu yasaklamaların arkasında yatan temel unsur
TV'nin olası zararlı etkilerinden duyulan korkudur. Pek çok
ebeveyn, uyguladıkları sınırlamalar çocuklarının sızlanmalarına
veya yüksek sesli karflı çıkıfllarına sebep olmasına ra¤men katı
tutumlarını devam etmektedirler. Yine de, normal bir çocuk için,
6 yaflına eriflti¤i sıralarda, TV izlemek adeta bir tam zamanlı ifl
halini almaktadır. Amerika'da 2-3 yaflındaki çocuklar bile haftada
18 saatten fazla bir süreyi TV karflısında geçirmektedirler
(Jordan&Woodward, 1997). Bizim arafltırdı¤ımız kaynaklara
göre, Türkiye'de düflük sosyoekonomik statüye ait 5-6 yaflındaki
çocuklar haftaiçi günde 5 saatten fazla TV seyretmektedirler.
Biz, geliflim psikologları olarak, ebeveynleri TV'ye karflı ne

kadar uyarsak ve TV'den uzak durup çocuklarıyla oyun
aracılı¤ıyla interaktif iletiflim kurmaları konusunda ne kadar
çaba sarfetsek de, TV günümüz aile hayatının yadsınamaz bir
gerçe¤idir. Dolayısıyla TV'nin çocuklar için yararlı bir vakit
geçirme aracına dönüflüp dönüflemeyece¤i cevaplanmayı
bekleyen güzel bir soru olabilir.

Çocuk geliflimine en olumlu etkide bulunabilecek TV programı
tipi, genç izleyicilerin okula hazırlık ve sosyal uyumluluk
noktalarında geliflimini sa¤laması amacıyla hazırlanan
programlardır. Çocuklar için e¤itici programların sayısı oldukça
az olmasına ra¤men, Susam Soka¤ı muhtemelen veliler
tarafından en çok bilinen çocuk programı olma niteli¤i
taflımaktadır. Bütün di¤er faktörleri eflitlersek, 3 yaflında Susam
Soka¤ı izlemeye bafllayan çocukların 5 yaflına geldiklerinde
kelime algılarının arttı¤ı (Rice, Houston, Truglio, and Wright,
1990) ve hatta yıllar sonra lisede daha yüksek not aldıkları
görülmüfltür (Anderson, Huston, Schmidtt, Linebarger &
Wright, 2001).

E¤itici TV programları çocukların geliflimine do¤rudan veya
dolaylı faydalarda bulunabilir. Çocuklar belirli biliflsel veya
akademik yetenekleri (harfleri tanıma, sayı sayma, renkleri
ö¤renme vb.) bu programlardan ö¤renebileceklerinden TV’nin
do¤rudan yararları olabilir. Çocuklar ö¤renmeyi e¤lenceli
algılamaya baflladıklarından ötürü ise TV'nin bazı dolaylı
faydaları olabilir. Aslına bakılırsa, e¤itici programların uzun
vadeli etkileri üzerine yapılan arafltırmalar erken ö¤renmenin
kısmen akademik baflarıyı kısmen de akademik kendilik tanımı
ve motivasyonu de¤ifltirebildi¤ini önermektedir. Ayrıca, e¤itici
programları izleyen çocuklar paylaflma, empati kurma, yardımcı
olma ve arkadafllarıyla sorun çözme gibi arzu edilir karakterler
sergileyen program kahramanlarını izleme ve onları model
alma flansına sahip olacaklardır. Bu karakterlerin edinilmesi
çocukların okula baflladıklarında akademik ortamda daha iyi
pe r fomans  se rg i l eme le r ine  ya rd ımc ı  o l acak t ı r .

E¤itici programların yararlı etkileri çocuktan çocu¤a
de¤iflmektedir. Günlük hayatında e¤itici deneyimlerden mahrum
kalmıfl veya sosyal ve bireyler arası yetenekler konusunda iyi
rehberlik görmemifl çocuklar e¤itici programların faydalı
etkilerinden daha fazla yararlanabilirler. Aslında, yakın dönemde

yapılan çalıflmalar e¤itici programların dezavantajlı ortamlardan

gelen çocuklar için avantajlı ortamlarda yetiflmifl çocuklara

oranla daha fazla fayda sa¤layabilece¤ini göstermektedir

(Linebarger, Kosanic, Greenwood, and Doku, 2004). Ama

maalesef aynı zamanda geliflimleri aileleri tarafından iyi

desteklenemeyen çocukların bu tarz e¤itici programları

izleyebilme ihtimali de daha düflüktür.

Bizim arafltırmamız, çocuklar için e¤itici TV programı olan

"Will you play with me?" ("Benimle Oynar mısın?" buradan

itibaren kısaca B.O.)'nın 5 yaflındaki Türk çocuklar üzerindeki

etkilerini incelemeyi hedeflemifltir. Bu program Türkiye'deki

Anne-Çoçuk E¤itim Programı (AÇEP) kapsamınca genel olarak

çocukların geliflimlerine katkıda bulunmak ve özel olarak

çocukların okula hazırlıklarına yardımcı olmayı amaçlamıfltır.

Bu programda 4-6 yafl arası düflük sosyoekonomik ortamlarda

yetiflen ve okul öncesi e¤itim faaliyetlerine katılamamıfl çocuklar

hedef kitle olarak belirlenmifltir. Türkiye'de bugün üç yafl üstü

çocukların sadece %10'u okul öncesi e¤itim alabilmektedir.

Dahası, okul öncesi e¤itim almıfl çocukların büyük ço¤unlu¤u

orta ve üst-orta gelir gruplarından gelmektedir (Ka¤ıtçıbaflı,

Sunar, Bekman &Cemacılar, 2005).Bu sebepten, Türkiye'de

erken çocukluk dönemi e¤itimin eksikli¤i oldukça açıktır.

"Benimle Oynar mısın?" adlı program AÇEP kapsamınca

televizyona adaptasyon sa¤layabilmeyi kolaylafltırmak amacıyla

AÇEV tarafından 10 yıldan uzun bir süredir Türkiye'de ve

yurtdıflında uygulanmaktadır. B.O. AÇEV'in uzmanlarınca,

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Çocuk

Programları Dairesi iflbirli¤i ile gelifltirilmektedir. Bu program

hafta içi günde iki kere yarım saat süre ile gösterilen 65 parçalı

bir diziden oluflmakta ve formatı uyarınca Susam Soka¤ına

oldukça benzemektedir. Hareketli ve e¤lendirici stüdyo showları

ve oyunları, kuklalar, animasyonlar ve müzik içermektedir.

Çocuklara ve özellikle annelere seslenifl yönünden ise Susam

Soka¤ından ayrılmaktadır. Bu bakımdan B.O.'nın amaçları altı

bafllık altında toparlanabilir. Biliflsel geliflim, Sosyal geliflim,

Duygusal geliflim, fiziksel geliflim (sa¤lık), aile iliflkileri ve

çevresel farkındalık. Biliflsel geliflim içlerindeki en önemli

konu olup çalıflmamızın odak noktasını oluflturmaktadır. B.O.

izlemenin etkilerini de¤erlendirebilmek için deneysel arafltırma

deseni uyguladık. Düflük sosyoekonomik statü sahibi ev hanımı

anneler ve onların 2003 sonbaharında okula bafllamıfl çocukları

alınarak üç gruba ayrılmıfltır: (1) deney grubundakilerden

(N=139) 13 hafta boyunca hergün B.O. seyretmeleri istenmifltir.

(2) Kontrol grubundakilerden (N=127) yine 13 hafta boyunca

B.O.'nun gösterildi¤i saatlerde baflka yayıncı kanallardaki

e¤lence programlarını izlemeleri istenmifltir. Deney grubuyla

aynı flekilde kontrol grubundakiler de yaklaflık her hafta telefonla

aranarak takip edilmifl ve kendilerinden talep edilenler

yinelenmifltir. (3) Do¤al gözlem grubu (N=133) B.O. hakkında

bilgilendirilmifl fakat izlemeleri istenmemifl ve program ile

ilgili bilgiler yinelenmemifltir.

De¤erlendirme çalıflmasına katılan çocuklar, program gösterimi

öncesi ve B.O.'nun gösteriminin bitiminden bir veya iki hafta

içinden ilk testten yaklaflık 15 hafta sonra biliflsel yetenekleri

tes t  eden sorular la  aynı  fleki lde s ınanmıfllardır .

Bu çalıflmada irdelenen befl test flu flekildedir: temel aritmetik

hazırlık, sınıflandırma, mekansal kıyaslama, heceleme ve

kelime. Temel aritmetik hazırlıklık çocukların sayabilme,

nesneler aracılı¤ıyla basit toplama ve çıkarma yapabilme

yetene¤ini test etmektedir. Sınıflandırma çocu¤un benzer

objeleri tanıyabilme ve onları bir kategoride toplayabilme

kabiliyetini test etmektedir. Mekansal kıyaslama becerileri

zihinsel olarak flekillerdeki de¤iflimleri fark edebilip edemedi¤ini

de¤erlendirmektedir. Heceleme çocu¤un kelimeleri hecelere

ayırabilmesini de¤erlendirirken kelime testi yine çocu¤un

nesneleri isimlendirebilme yetisini test etmektedir.

Ayrıca çalıflmamızda her çocu¤un ne kadar B.O. izledi¤ini de

de¤erlendirdik. Haftada birden az B.O. izlemifl annelerin genel

itibariyle B.O.'dan anlamlı bir sonuç çıkarabilecek kadar maruz

kalmadı¤ı düflünülmüfltür. B.O.'yu haftada 1 ya da 2 defa

izlemifl olanların orta derecede maruz kaldı¤ı ve 3 veya daha

fazla defa bu programı izleyenlerin ise yüksek düzeyde programa

maruz kaldı¤ı düflünülmüfltür.

Arafltırmaya katılan çocuklar yafl ortalaması 5 yaflın biraz

üzerindedir. Hanelerdeki çocuk sayısının a¤ırlıklı ortalaması

ise 2.7 olarak saptanmıfltır. Arafltırmanın yapıldı¤ı bölgelerde

annelerin pekço¤u flehirsel alanların dıflında dünyaya gelmifltir.

Çalıflma düflük sosyoekonomik aile mensubu anneleri

kapsamakta olup, okula gitme ortalaması 5 yafl›n biraz üstünde

bulunmaktadır. Aylık kifli baflı hanehalkı harcaması arafltırılan

ailelerin kifli baflı aylık ortalaması ise $56 olarak tespit edilmifltir.

Çocukların yetiflti¤i ortamla da ilgili elimizde birtakım veriler

mevcuttur. Arafltırmadaki çocukların %60'ının kendi kitabı

olmayıp yaklaflık çeyre¤i her gün 5 saatten fazla TV

seyretmektedir.

Yayıncı kuruluflların, okul öncesi çocukların e¤itimsel ihtiyaçlarına yönelik hizmet
sa¤laması için iyi planlanmıfl kamu politikalarına büyük ihtiyaç duyulmaktadır.
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Televizyon Küçük Çocuklar için
Faydalı Olabilir mi?

Çocuklar›n geliflimine en olumlu etkide
bulunabilecek TV program› tipi genç
izleyicilerin okula haz›rl›k ve sosyal uyumluluk
noktalar›nda geliflimini sa¤lamas› amac›yla
haz›rlanm›fl programlard›r.



Bu suretle, okul öncesi çocukları hedef alan e¤itim programlarının

düzenli izlendi¤inde, okula hazırlıkla ilgili biliflsel yeteneklerinde

kayda de¤er yararlı etkilerinin olabilece¤i sonucuna varmıfl

bulunmaktayız. Yararlı etkileri programı izlemenin düzeyine

ba¤lı olarak de¤iflir. Bazı biliflsel yetenekleri programın ortalama

miktarda izlenmesiyle bile yüksek miktarlarda geliflebilirken

(örn. aritmetik ve kelime da¤arcı¤ı), di¤er becerilerde yüksek

miktarda geliflimler için ise programın yüksek miktarda izlenmesi

gerekli olmaktadır (örn. hecelere ayırma). Yetenekleri ortalamanın

altında olan çocuklardaki mekansal kıyaslama yetene¤inin ya

da sınıflandırma yetene¤inin geliflimindeki fayda, bu yetenekler

B.O programında özellikle ö¤retilmeyen genel biliflsel yetenekleri

olmadı¤ı için önemlidir. Bu bulgular ıflı¤ında, genel olarak

biliflsel geliflmeyi sa¤layabilmek için B.O. aracılı¤ıyla belirli

yeteneklerde sa¤lanan ilerlemeler sa¤lanabilmektedir.

Türkiye gibi okul öncesi e¤itimin çok yaygın olmadı¤ı ülkelerde,

e¤itim amaçlı yayınların telafi edici etkilerinin varlı¤ı özellikle

önemlidir. Düflük sosyoekonomik statü sahibi ailelerin çocukları

ve okul öncesi e¤itimi almayan küçük çocuklar, okula hazırlık

konusunda risk altında olan potansiyel bir izleyici kitlesini

oluflturmaktadırlar. ‹yi e¤itim programları her yafltan çocu¤a

kalıcı yararlar sa¤larlar, ancak yaflça daha büyük çocuklara

oranla resmi e¤itime daha az hazır olan çocuklara bu tip

programlar hazırlamak özellikle daha önemlidir. Televizyonun

neredeyse dünyanın her yerinde yaygın oldu¤unu ve imkanları

kısıtlı olan çocuklara ulaflmak için büyük bir potansiyeli oldu¤unu

düflünürsek, çocukları B.O tarzı programları izlemeye teflvik

etmek okul öncesi bir çok çocu¤a okula hazır olma konusunda

yardım ve motivasyon sa¤layaca¤ı muhtemeldir.

Do¤al gözlem grubundan gelen bulgular, imkanları kısıtlı olan

çocukların gerçekten e¤itici programları izlediklerden emin

olmak için gösterdi¤imiz çabanın gereklili¤inin altını çizmifltir.

Bu bulgular aracılı¤ıyla, gün içinde yüksek miktarlarda televizyon

izleyen çocuklarda bile faydalı programların izlenme oranı düflük

kalabilmektedir. Bu suretle, e¤itim programlarının faydaları,

ailelerin bu programları çocuklarına daha fazla izletmelerini

sa¤layabilmek için daha iyi anlatılmalıdır. Buna ek olarak, bu

tip programlar kesinlikle okul öncesi çocukların izleyebilecekleri

saatlerde yayınlanmalıdır.

E¤itici programların yüksek maliyetleri ve sınırlı izleyici yaflı

aralı¤ı, yapımcılar e¤itim programlarına yatırım yapmaktan

alıkoymaktadır. Ancak, güncel bir arafltırma, (Calvert & Kotler,

2003) gösterdi ki ço¤u Amerikalı çocuk haftada 2 ya da 3 e¤itim

programı izlemektedir ve çok az bir kısmı (%6) hiç

izlememektedir. Bu çalıflma, e¤itim programlarının gerçek hayat

flartlarında da, e¤er toplum politikası, toplumsal farkındalık ve

“Children’s Television Act” (Çocuk Televizyonu Hareketi) gibi

düzenlemelerle desteklenirse çocuklara ulaflabildiklerini gösteren

ilk belge niteli¤i taflımaktadır. Benzer düzenlemeler okul öncesi

e¤itim programlarının az oldu¤u geliflmekte olan ülkelerdeki

çocuklara da yarar sa¤layabilir. Özetle, yayıncıları okul öncesi

özellikle de sosyo-ekonomik imkanları kısıtlı olan çocukların

okulöncesi e¤itimi ve bilgi ihtiyaçlarına hitap edebilecek

programlar yapmaya teflvik edecek, iyi planlanmıfl bir kamu

politikasına fliddetli bir ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda,

okul öncesi ve sonrasında da çocukları ilgilendirecek ve e¤itecek

her yafla özel programlara da süregelen bir ihtiyacın bulundu¤u

mutlaktır.
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Daha e¤itimli, çocuklarının biliflsel geliflimleriyle ve okula

hazırlılıklarıyla daha ilgili olan annelerin B.O.'nun izlenmesi

için verilen tavsiyelere veya bu konuda yapılması istenenlere

daha sadık kalacabilecekleri ihtimali arafltırmamızda bizi

kaygılandıran önemli bir noktaydı. Bu annelerin aynı zamanda

di¤er annelere kıyasla daha yetenekli çocuklara sahip olmaları

beklenebilecek bir sonuçtu. Ancak, elde etti¤imiz veriler bize

bu durumun böyle olmadı¤ını gösterdi. E¤itici programları

izlemenin e¤itim ya da yetenek seviyesinden çok, büyük olasılıkla

annenin programınca belirlendi¤i sonucu elde edildi.

Arafltırmada, programı daha çok izleyen çocukların daha fazla

yarar sa¤layaca¤ını tahmin ediyorduk Fakat ayrıca daha az

izleyenler in ise  fark edi l i r  bir  bi l iflsel  gel ifl im

sa¤layamayabileceklerini de öngerebiliyorduk. Gerçekten, deney

grubunda olan ve haftada 3 defa veya daha fazla B.O izleyen

çocuklar kontrol grubundakilere kıyasla, temel aritmetik bilgileri,

heceleme yetileri, ve kelime da¤arcıklarında kayda de¤er

geliflmeler göstermifllerdir. Deney grubunda olan ve haftada

ortalama bir ya da iki kez B.O izleyen çocuklar, aritmetik bilgileri,

mekansal kıyaslama yetileri ve kelime da¤arcıklarında kayda

de¤er geliflme gösterdiler. Deney grubunda olan ve az B.O

izleyen çocuklar ise sadece kelime da¤arcıklarını

gelifltirebilmelerine ra¤men di¤er alanlarda daha önce bahsedilen

geliflimleri gösteremediler. Farklı oranlarda B.O izlemenin

sonuçlarındaki de¤iflkenli¤in tüm sonuçlar için beklendi¤i gibi

olmaması da kayda de¤erdi. Örne¤in, mekansal kıyaslama

yetene¤i ve kelime da¤arcı¤ı, yüksek ve orta miktarda izlenen

gruplarda benzer flekilde geliflirken (ki bu orta miktarda izlemenin

yeterli oldu¤unu gösterir), heceleme yetene¤i orta miktarda

izleyen grupta yüksek oranda geliflmedi (ki bu da yüksek miktarda

izlemenin gerekl i  oldu¤unun bir  göstergesidir) .

Do¤al gözlem grubunda ise, deney grubu kadar B.O izlemeye

ba¤lı olumlu etkiler gözlenememifltir. Bu grupta, yararlı etkiler

mekansal kıyaslama kabiliyeti ve kelime da¤arcı¤ındaki artıflta

görülmüfltür. Bu da kısmen, bu gruptaki çok az sayıdaki çocu¤un

yüksek miktarda B.O izlemesi ve olası yararlı etkilerin

belirlenmesini zorlafltırdı¤ı için ortaya çıkmıfl olabilir..

Ayrıca, bu arafltırma kapsamında B.O izlemeden önce okula

hazırlı¤ı düflük olan çocukların daha çok olan çocuklara kıyasla

B.O programından daha fazla faydalandı¤ı da incelenebildi.

Teste tabi tutulan pek çok biliflsel yetene¤in, B.O izlemeden

önce okula hazırl›lı¤ı zayıf olan ve haftada bir ya da daha fazla

kez B.O izletilen çocuklarda daha faydalı etkilerin olufltu¤u

tespit edilmifltir. B.O izlemeden önce okula hazırlılı¤ı zayıf olan

çocukların haftada bir kez ya da daha fazla B.O izlediklerinde

ise di¤er çocuklardan daha fazla yarar sa¤ladıkları alanlar Temel

aritmetik bilgileri, heceleme yetene¤i ve mekansal kıyaslama

yetileriydi. Sıralandırma açısından, sadece B.O izlemeden önce

sınıflandırma yetenekleri vasatın altında olan ve B.O programını

ortalama ya da ortalamanın üstünde izleyen çocuklar için B.O

izlemenin önemli etkileri gözlendi.

Hem deney grubunda hem de do¤al gözlem grubunda B.O

izlemeden önce ortalamanın altında yeteneklere sahip olan ve

B.O programını haftada en az bir kere izleyen çocukların aritmetik

yeteneklerinin geliflmesinde ciddi kazanımlar oldu¤u gözlenmifltir.

Kontrol gurubundaki bafllangıçta yetenekleri düflük olan

çocukların da bu üç aylık periyotta yetenekleri geliflirken, B.O

programını haftada en az bir kez izleyen çocuklar kadar geliflme

gösterememifltir. Akranlarına oranla daha az sınıflandırma

yetenekleri olan çocukların sınıflandırma yeteneklerinin

gelifliminde de benzer bir gidiflat gözlemlenmifltir. Yine, B.O

programını ortalama ya da daha fazla izleyen çocuklar geliflim

gösterdiler. Kelime da¤arcı¤ının gelifliminde, B.O programını

izlemek, B.O programını izlemeden önce akranlarından daha

iyi kelime da¤arcı¤ına sahip dahi olsalar, örne¤imizdeki tüm

çocukların ilerleme kaydetmesini sa¤lamıfltır. Daha önceki

çalıflmalara göre, e¤lence programlarını izlemek kötü kelime

da¤arcı¤ıyla iliflkilendirildi¤inden varılan bu sonuç önem arz

etmekteydi. Bu flekilde, e¤itim programlarının, açık bir flekilde

çocukların kelime da¤arcı¤ının gelifliminde oldukça faydalı

oldu¤u ortaya konmufltur.

Özetle, çalıflmalarımızın sonucunda, B.O programının

izlenmesinin çocukların bahsedilen befl tip biliflsel yetene¤inde

gözle görülür ilerleme sa¤ladı¤ı belirlenmifltir, en azından B.O

programını izlemeden önce akranlarına oranla daha düflük

yetenekleri olan çocuklar için. B.O ‘nun faydalı etkileri, do¤al

gözlem grubunda daha azdı ve sadece mekan kıyaslaması ve

kelime da¤arcı¤ı ile sınırlıydı.
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"Okul öncesi çocuklarını hedef alan e¤itim
programlarının düzenli izlendi¤inde, okula
hazırlıkla ilgili idrak yeteneklerinde kayda
de¤er yararlı etkileri olabilir."



ikro ve nano boyutlarda zaman içinde birbirlerinden

ba¤›ms›z oluflmufl bir çok imalat tekni¤i mevcuttur. Ama

mesela bir Mikro Elektro Mekanik Sistem (MEMS)’e nano

boyutta robotik bir kol ekleyerek bu iki boyut aras›nda bir köprü

kurulmak istendi¤inde ciddi uyumsuzluk sorunlar› bafl

göstermektedir. Bunun temelinde yatan neden ise nano boyutta

seri imalata uygun tekniklerin olmamas›d›r.

Nano boyuttaki objeler (nano tüpler, nano teller, nano parçac›klar

vs.) ya kendili¤inden birleflme yöntemiyle ya da yukar›dan-

afla¤›ya tekniklerle imal edilirler. Kendili¤inden birleflme

teknikleri en ekonomik çözümdür fakat nano objeler, bir tabak

makarna gibi karmafl›k, say›lar› ve do¤rultular› üzerinde kontrol

imkan› olmayacak flekilde belirirler. E¤er bu nano objelerden

birini bir mikro cihaza ba¤lamak istersek onu önce bu karmafl›k

ortamdan tecrit etmek gerekecektir. Elekron litografisi gibi

yukar›dan afla¤›ya teknikler ise bunun tam tersine mükemmel

bir kontrol sa¤larlar. Ama bu teknikler de pahal› ekipmana

ihtiyaç duyarlar ve daha da önemlisi seri çal›flt›klar› için üretime

yönelik kullan›lamazlar. Mesela e¤er dört inçlik bir pulun

üzerinde yüz adet cihaz varsa ve her cihaza üç tane robotik uzuv

fleklinde nano tel eklenecekse bunlar›n elekron ›fl›n› ile üç yüz

kez yaz›lmas› gerekmektedir. MEMS perspektifinden

bak›ld›¤›nda tek seferlik hizalama ve iflleme seçene¤ine karfl›

yukar›dan-afla¤›ya tekniklerin ne kadar uyumsuz olduklar›

aflikard›r.

Nano objelerin tek seferde imali ve MEMS ile entegrasyonlar›

Koç Üniversitesi’ndeki küçük ölçek araflt›rmalar›ndaki bafll›ca

konulardan birini oluflturmaktad›r. Dr. Alaca’n›n laboratuvar›nda

nano teller bu entegrasyonu sa¤layacak flekilde kendili¤inden

birleflme ve yukar›dan-afla¤›ya tekniklerin bulufltu¤u bir noktada

üretilmektedirler.

Bu teknik flu flekilde anlat›labilir: ‹lk önce silisyum alttafl üzerinde

ince kaplama içinde önceden belirlenen say›da ve do¤rultuda

çatlaklar yarat›l›rlar ve bunlar›n içi daha sonra istenilen bir

malzeme ile doldurulur. Çatlama, çamur çatlaklar›na çok benzer

flekilde meydana gelmektedir. Topra¤›n kuruyan ve çekmek

isteyen üst tabakalar›n›n daha afla¤›daki ›slak zemin taraf›ndan

engellenmesi, çekme gerilimlerine ve dolay›s›yla çatlamalara

yol açar. Burada da benzer bir olay söz konudur. Silisyum alttafl

üzerindeki kaplama, içinde meydana gelen bir tak›m kimyasal

de¤iflikler sonucu çekme gerilimlerine maruz kalmaktad›r.

Çatlaklar›n bafllang›ç noktalar›, kaplama içine yerlefltirilen sivri

uçlu delikler taraf›ndan tayin edilirler. Bitifl noktalar› ise,

çatlaklar› kendilerine do¤ru çeken serbest yüzeyler ile

gerçeklefltirilir. Bu flekilde sadece bafllang›ç ve bitifl noktalar›na

sahip numune, uygun ›s›l› ifllem sonucunda bir çatlak a¤› ile

örülmüfl olacakt›r. Çatlaklar›n doldurulmas›ndan ve kaplaman›n

kald›r›lmas›ndan sonra çatlak a¤› bir nano tel a¤›na dönüflür.

Dr. Alaca’n›n laboratuvar›nda Mikro Elektro Mekanik Sistemler (MEMS) ile kolay
entegrasyon sa¤layacak flekilde nano tel imalat› yap›lmaktad›r.
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Erdem Alaca

Kendili¤inden Oluflan Çatlak
A¤lar›n› Kullanarak Nanotel ‹malat›
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girebilmeleri ve malzemelerin nano boyutta göç özelliklerini

ölçebilmeleri gibi yönleriyle umut vaat eden bilimsel birer araç

hem de otomasyona uygun robotik cihazlar olarak ortaya

ç›kmaktad›rlar.

fiimdi bu cihazlar›n nas›l çal›flt›klar›na k›saca bakal›m. Bir

c›mb›z›n kollar›n› aç›p kapatan insan eli burada çok daha küçük

kuvvetler uygulayan ve hassas iflleyen elektrostatik bir tahrik

mekanizmas› ile yer de¤ifltirmifltir. Bu mekanizma sayesinde

d›flar›dan elektriksel potansiyel uygulanarak açma kapama ifllemi

yap›l›r. Meselenin bir di¤er yönü ise c›mb›z›n en ucunda yer

alan ve tutma ifllemini yapan uçlard›r ki bunlar için yukar›da

bahsedilen nano teller kullan›lmaktad›r. Silisyum alttafl›n üstünde

imal edilen nano teller yerlerinden hiç kald›r›lmadan üzerlerine

litografi ile çizilen mikro sistem ile entegre olurlar. Bu ifllem,

tek hizalama ve pozlama basama¤› ile gerçeklefltirilir ve mikro-

nano entegrasyon sorununa ilginç bir çözüm sunar.

Tutma iflleminin yan› s›ra delme ve çizme ifllemleri de ayn›

cihazla yap›labilir. Nano c›mb›z örne¤i, alg›lama için nano

kollara ihtiyaç duyan di¤er MEMS’i de içerecek flekilde

geniflletilebilir. Mikro-nano entegrasyonu, TÜB‹TAK taraf›ndan

desteklenmektedir. ‹malat detaylar›, Danimarka Teknik

Üniversitesi Mikro ve Nano Teknoloji Bölümü ile ortaklafla

incelenmektedir. Ön sonuçlar, Haziran 2004’te Applied Physics

Letters dergisinde yay›nlanm›flt›r. Manyetik nano telleri de içeren

yeni çal›flma, Nanotechnology dergisinde yay›nlanacakt›r.

Uçlar›ndaki nano tellerle bir nano c›mb›z örne¤i ve gerçek cihazlar› gösteren
bir taramal› elektron mikroskop resmi.

Dr. Alaca’n›n grubu taraf›ndan bu tekni¤in kullan›ld›¤› alanlar›n

bafl›nda nano düzeyde tutma ve hareket etme kabiliyeti sa¤layan

nano c›mb›zlar gelmektedir. Bilindi¤i gibi nano yap›tafllar›n›n

kontrollü bir flekilde hareket ettirilememesi nano teknolojinin

aflmas› gereken en önemli problemlerden birisini teflkil etmektedir.

Kullan›m kolayl›klar› ve uygulama alanlar›n›n geniflli¤i ile nano

c›mb›zlar bu probleme basit bir çözüm sunmaktad›rlar. Nano

c›mb›zlar hem biyolojik malzemeler ile kolay etkileflime

Do¤ada da bu tür olaylara s›kça rastlanmaktad›r. Önceden

çatlam›fl toprak sat›hlar›n›n üzerine yay›lan kum bazl› çökeltiler

zamanla sertleflerek çatlaklar› doldururlar ve çatlam›fl katman›n

süpürülmesiyle birlikte çatlak yollar›n› takip eden çizgiler

ortaya ç›kar.

Kendili¤inden birleflme yöntemi ile oluflan çatlak a¤lar›n›n nano tel imalat›nda
kal›p olarak kullan›lmalar›

Üçgen fleklindeki çatlak bafllang›ç noktalar› ile birlikte görülen örnek bir nano
tel a¤›

Dr. Alaca asistanlar› O. fiardan,
B. Toga ve M. Y›lmaz ile birlikte



Konferansta TÜS‹AD’dan Ümit ‹zmen ve Uluslararas› Ekonomi

Enstitüsü’nden Marcus Noland taraf›ndan sanayii politikalar›n›n

oynayabilece¤i muhtemel roller ve karfl› karfl›ya oldu¤u

k›s›tlamalar vurgulanm›flt›r. Sabanc› Üniversitesi’nden Alpay

Filiztekin verimlilik ve demografik faktörlerin rolleri ve sektörel

katk›lara vurguyla son 25 y›lda ekonomik büyümeyi sa¤layan

kaynaklar üzerine bir analiz yapm›flt›r. Koç Üniversitesi’nden

Kamil Y›lmaz de¤iflik senaryolar ›fl›¤›nda Türkiye ekonomisinin

AB’ye yak›nsama h›z›n› incelemifltir. Y›lmaz’›n Türkiye için

öngördü¤ü büyüme senaryolar› mikro ekonomik reformlar›n

uygulanmas›yla Türkiye’nin 2005 y›l›nda % 28.2 olan kifli bafl›na

düflen milli gelirinin 2015’te 15 AB üyesinin ortalamas› olan

% 38’e (sat›nalma gücü dolar paritesine göre) ulaflmas›n›n

mümkün oldu¤una iflaret etmektedir. Konferans›n bulgular›

TÜS‹AD taraf›ndan “Büyüme Stratejileri Dizisi 2005-2013”

olarak yay›mlanm›flt›r.

Konferans ayn› zamanda uluslararas› akademi, uluslararas›

örgütler ve devlet kurulufllar›ndan önemli ekonomistleri

a¤›rlam›flt›r. Ekonomik büyüme ve siyasi rejimler aras›ndaki

iliflkiyi irdeleyen konuflmas›yla M.I.T.’den Daron Acemo¤lu

izleyicilere farkl› bir perspektif sunmufltur. OECD’den Jean-

Phillippe Cotis Türkiye’nin ekonomik büyümesine karfl›laflt›rmal›

bir perspektiften yaklaflm›fl, OECD ekonomisti Mario Pezzini

ise özellikle OECD ülkelerindeki bölgesel rekabeti incelemifltir.

Dünya Bankas›’ndan Stijn Claessens ekonomik büyümede mali

politikalar›n rolünü analiz eden bir sunufl yapm›flt›r. Son olarak,

DPT Müsteflar› Ahmet T›kt›k ve T.C. Merkez Bankas› Baflkan›

Süreyya Serdengeçti Türkiye’deki ekonomik büyümenin

sürdürülebilirli¤i üzerine görüfllerini aktarm›fllard›r.

2 Aral›k’ta y›l›n ikinci büyük konferans› düzenlenmifltir.

Konferansta uluslararas› sermaye hareketleri ve yüksel piyasalara

etkileri incelenirken Türkiye özel olarak ele al›nm›flt›r.

Konferansta, Uluslararas› Ekonomi Enstitüsü’nden John

Williamson, UniCredit Banca Mobiliare’den Marco Annunziata

ve IMF’den Carlo Cottarelli yükselen piyasalarda yeni bir kriz

dalgas› yaflanmas› ihtimali üzerine görüfllerini paylaflm›fllard›r.

Konferans için haz›rlanan çal›flma raporunda Koç

Üniversitesi’nden Murat Üçer ve Cevdet Akçay Türkiye’nin

cari ifllemler dengesi ve bunun sürdürülebilirli¤i konusundaki

son geliflmeler hakk›nda detayl› bir de¤erlendirme sunmufllard›r.

Rapor, daha önce belirtilen ekonomistlere ilaveten IMF Türkiye

Daimi Temsilcisi Hugh Bredenkamp’›n da kat›ld›¤› ve görüfllerini

paylaflt›¤› bir oturumda detayl› bir flekilde analiz edilmifltir.

Türkiye’nin sürdürülebilir bir büyüme ortam›na kavuflabilmesi

için sa¤lam temele dayal› politika önerileri oluflturabilmek

amac›yla EAF ekonomi alan›nda uygulamaya yönelik akademik

araflt›rma yürüten ve bunu destekleyen çal›flma gruplar› kurmufltur.

Çal›flma gruplar› oluflturulurken Koç Üniversitesi’nin de¤erli

akademik üyeleri kadar di¤er üniversitelerden araflt›rmac›lar›n›n

da kat›l›mlar› sa¤lanm›flt›r. Mevcut çal›flma gruplar› flunlard›r:

Yat›r›m Ortam›, fiirket Yönetiflimi ve Yabanc› Sermaye

Uluslararas› Finansman ve Makroekonomi

‹stihdam

Üretkenlik

Tüm araflt›rma faaliyetlerinde, EAF flunlar› amaçlar:

• Ça¤dafl sorunlarla daha iyi mücadele edebilmek için özgün

öneriler sunmak, Türkiye’nin ekonomik tercihlerine ›fl›k tutacak

alternatif politikalar üzerinde çal›flmak, öncelik s›ralamas›

etkilemek, ulusu küresel rekabette daha ileriye götürecek yol

haritalar› önermek

• Siyasa yap›m› sürecinde ve uygulamada verimlili¤i

artt›rabilmek için, karar vericiler ve uzmanlar aras›nda

uygulamalar konusunda ortak anlay›fl› gelifltirmek amac›yla

ortam sa¤lamak

• Ekonomi ve iflletme alanlar›na giren genifl spektrumda detayl›

araflt›rmay› teflvik eden uluslarararas› bir ortam sa¤lamak,

konferanslar, yuvarlak masa toplant›lar› ve seminerler vas›tas›yla

ekonomi alan›ndaki iflbirliklerini harekete geçirmek, bilgiyi,

araflt›rma bulgular›n›  ve verileri yaymak

• Ekonomi politikas› alan›nda çal›flan sivil toplum örgütleriyle

iletiflimi ve iflbirli¤ini gelifltirmek, entellektüel birimlerini ve

katk›lar›n› artt›rmak.

konomik Araflt›rma Forumu (EAF) 2004 y›l›nda Koç

Üniversitesi ve Türkiye’de özel sektörün en genifl kat›l›ml›

sivil toplum örgütü olan TÜS‹AD’›n ortak giriflimleri sonucu

kurulmufl özel, kar amac› gütmeyen ve tarafs›z bir araflt›rma

kurulufludur. EAF ekonomiyle ilgili bafll›ca konularda akademik

ve uygulamaya dönük araflt›rma, analiz ve tart›flmalar yoluyla

tarafs›z ve ba¤›ms›z analizlere katk›da bulunmay› hedeflemektedir.

Ekonomik Araflt›rma Forumu’nun direktörlü¤ünü Faik Öztrak

yürütmektedir. Öztrak, kariyerine 1978 y›l›nda Devlet Planlama

Teflkilat›’nda (DPT) bafllam›flt›r. DPT’deki görevi boyunca befl

y›ll›k planlar›n ve y›ll›k programlar›n, yat›r›m programlar›n›n

ve finansman dengelerinin haz›rlanmas›nda ve hükümetlerin

ekonomi politikalar›n›n koordinasyonu konusunda çal›flm›fl ve

DPT kadrosundan IMF ve Dünya Bankas›’yla yürütülen

görüflmelerde Türkiye’yi temsil etmifltir. 2001 y›l›nda yaflanan

ekonomik krizi müteakiben Hazine Müsteflarl›¤›’na atanm›flt›r.

Bu dönemde ekonomi politikalar›n›n uygulanmas›ndan sorumlu

olmufl ve ekonomiyi yeniden düzene kavuflturmak için

uygulamaya geçirilen program›n uygulanmas›n› denetlemifltir.

Hazine Müsteflar› olarak Türkiye’yi Dünya Bankas› y›ll›k

toplant›lar›nda temsil etmifl, IMF’yle yap›lan stand-by

programlar›nda müzakere heyetinde en üst düzey seviyede

koordinasyon görevini yürütmüfl ve G-20 toplant›lar›na ilgili

bakan›n yard›mc›s› olarak  kat›lm›flt›r. Hazine Müsteflarl›¤›

görevinden Nisan 2003’te ayr›lm›flt›r.

EAF’›n araflt›rma alanlar› baflta Avrupa Birli¤i’ne entegrasyon

süreciyle ba¤lant›l› geliflmeler olmak üzere Türkiye ekonomisiyle

ilgili genifl bir alan› kapsamaktad›r. EAF bu konular› kamu

tart›flmalar›na katk›da bulunma amac›n› tafl›yan çal›fltaylar,

seminerler ve konferanslar yoluyla ele almaktad›r. Bu toplant›lar

hükümet yetkilileri, ifl adamlar›, akademisyenler, di¤er araflt›rma

kurulufllar›ndan araflt›rmac›lar, sivil toplum örgütlerinden

temsilciler, bas›n ve genel kamudan kat›l›ma aç›k bir flekilde

düzenlenmektedir. EAF birinci y›l›ndaki araflt›rma program›nda

önemli ekonomi politikalar›n›n tart›fl›ld›¤› iki büyük konferansa

yer vermifltir.

Birinci konferans sürdürülebilir ekonomik büyüme konusunu

ifllemifltir. Türkiye’nin AB üyeli¤i sürecinde sürdürülebilir

büyüme görünümü konusunda çeflitli raporlar haz›rlanm›flt›r.

Ekonomik Araflt›rma Forumu ekonomik büyüme üzerine ba¤›ms›z ve tarafs›z
araflt›rmalar› desteklemeyi ve farkl› ekonomi politikalar› seçeneklerini tart›flmaya
açmay›  hedeflemektedir.
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Ekonomik Araflt›rma Forumu
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TÜS‹AD-Koç Üniversitesi Ortakl›¤›

Faik Öztrak, Kamil Y›lmaz

Daha detayl› bilgi için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz http://erf.ku.edu.tr

EAF’›n araflt›rma alanlar› baflta Avrupa Birli¤i’ne
entegrasyon süreciyle ba¤lant›l› geliflmeler
olmak üzere Türkiye ekonomisiyle ilgili genifl
bir alan› kapsamaktad›r. EAF bu konular› kamu
tart›flmalar›na katk›da bulunma amac›n› tafl›yan
çal›fltaylar, seminerler ve konferanslar yoluyla
ele almaktad›r.



Moleküler yap› daha karmafl›k hale getirilip, termodinamik olarak

uyumsuz (birbiriyle kar›flmayan) k›s›mlar›n oranlar›

de¤ifltirildi¤inde, çok daha zengin morfolojiler gözlenebilir. Son

zamanlarda inceledi¤imiz bir molekül yap›s› dönebilir disklerden

oluflan (fenil halkalar›) ama bükülmeyen bir iskelete ve

kristalleflebilen yan zincirlere sahip [3]. Yan zincirlerin alt tabaka

üzerinde kristalleflme e¤ilimi fenil halkalar›n›n film içinde düzlemsel

kalmalar›na yol aç›yor. ‹skeletin düzlemsel olmas› uygulamalarda

önemli çünkü fenil halkalar›ndan oluflan bir zincir elektri¤i iletebilir

ve iletkenli¤i düzlemsel oldu¤u durumda tepe noktas›na ulafl›r.

Daha karmafl›k bir moleküler yap› amorf polimer iskelete ba¤lanm›fl

s›v› kristal yan gruplar› içerir (fiekil 2a). S›v› kristal yan gruplar

oda s›cakl›¤›nda ferroelektrik (sabit elektrik dipol momenti olan)

smektik (tabakal›) morfoloji olufltururlar. Yan gruplar›n polimer

iskeletle uyumsuzlu¤u ayn› zamanda amorf iskeletle yan gruplar

aras›nda tabaka oluflumuna da sebep olur (fiekil 2b) [4]. Smektik

tabakalardaki elektrik dipol momentini uygulanan bir elektriksel

alan ile yönlendirebilmek s›v› kristal gösterge uygulamalar›nda

önemlidir ve filmlerin morfolojisine kuvvetle ba¤l›d›r.

i¤nedi¤imiz sak›z s›v› m›d›r yoksa kat› m›? Hiçbiri,

   yumuflak malzemedir. E¤er yavaflça çekerseniz bir s›v›

gibi akar, h›zla çekerseniz bir kat› gibi k›r›l›r. Polimerler, s›v›

kristaller, yüzey aktif moleküller ve koloidler gibi esnek, s›v›

ile kat› aras› özellikler gösteren malzemelere yumuflak malzeme

denir [1]. Bu malzemeler çok çeflitli mekanik, optik, elektrik ve

manyetik özellikler gösterirler, ve bu özellikler moleküllerin

kimyasal yap›lar› veya malzemenin kimyasal içeri¤i de¤ifltirilerek

kontrol edilebilir.

 “Nano” bir büyüklü¤ün milyarda biri (109 taneden biri) anlam›na

gelir. Nano bilimde, “nano” genellikle uzunluk ölçüsü ile birlikte

kullan›l›r ve boyutlar “nanometre (nm)” ile ifade edilir. Hiçbir

hatas› olmayan, kenar uzunlu¤u 1 m olan küp fleklinde mükemmel

bir kat› veya s›v› düflünün. E¤er bu küpü her kenar›n› eflit olarak

1 milyar parçaya kesebilseydiniz, 1027 tane küçük küp elde

ederdiniz. Her küpün kenar uzunlu¤u 1 nm olurdu. Güçlü bir

mikroskop alt›nda her küpün birbiriyle ayn› oldu¤unu

görebilirsiniz, çünkü kat› veya s›v›lar› oluflturan ve periyodik

olarak tekrar eden birim yap› 1 nm’den çok daha küçüktür.

Yumuflak malzemeler için durum böyle de¤ildir. Ayn› yap›ya

sahip bölgelerin büyüklü¤ü 10 nm ile birkaç 100 nm aras›ndad›r.

En yayg›n kullan›lan polimer olan polietilenin kat› halini bir

örnek olarak alal›m. Bu malzemeyi 1 nm3’lük küplere kesip her

parçay› mikroskop alt›nda gözleyelim. Baz› parçalar›n kristal

baz›lar›n›n ise amorf oldu¤unu göreceksiniz. Gerçekten de,

polietilenin büyüklükleri ~10 nm olan birbiri ard›na tekrar eden

kristal ve amorf bölgelerden oluflan nanoyap›l› bir malzeme

oldu¤u gayet iyi bilinmektedir. Amorf bölgelerin hacminin kristal

bölgelerin hacmine oran›n› de¤ifltirerek, bir tarafta kuvvetli ve

esnek (plastik torbalar gibi), di¤er tarafta daha sert ama k›r›lgan

malzeme elde etmek mümkündür.

Nano bilim en az bir boyutu 1 nm ile birkaç 100 nm aras›nda

olan objeler/bölgeler ile ilgilenir ve bu kadar küçük alanlarda

baz› özgün malzeme özelliklerinin nas›l olufltu¤unu anlamaya

çal›fl›r. Koç Üniversitesi Yüzey Fizikokimyas› Araflt›rma Grubu

olarak bizler de bir taraftan nanometre büyüklüklerde moleküllerin

davran›fllar›n› ve yumuflak malzeme özelliklerini belirleyen temel

prensipleri anlamaya çal›fl›rken, di¤er taraftan bu temel bilgiyi

nanoteknolojiye yönlendirecek pratik ayg›t uygulamalar›n›

tasarlamaktay›z. Deneysel inceleme yöntemlerimiz birbirini

tamamlayan iki farkl› teknik grubunu birlefltirmektedir: nanometre

büyüklükteki objelerin gerçek zamanda görüntülendi¤i

mikroskobik teknikler ve büyük boyutlardaki nano-yap›l›

malzemelerin incelendi¤i ›s›l, spektroskopik ve saç›l›m teknikleri.

Malzemeler “nanometre” boyutlar›na küçüldükçe
özellikleri de¤iflir
Polimer kristalleflmesi uzun zamand›r polimerin iki cam lamel

aras›nda birkaç mikrometre (µm) (metrenin milyonda biri)

Koç Üniversitesi Yüzey Fizikokimyas› Araflt›rma Grubu bir taraftan nanometre
büyüklüklerde moleküllerin davran›fllar›n› ve yumuflak malzeme özelliklerini belirleyen
temel prensipleri anlamaya çal›fl›rken, di¤er taraftan bu temel bilgiyi nano teknolojiye
yönlendirecek pratik ayg›t uygulamalar›n› tasarlamaktad›r.
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y›¤›n haldeki morfoloji film halinde morfoloji

amorf iskelet tabakas›

smektik
s›v› kristal
tabakalar

3 nm

alt tabaka

6 nm

amorf iskelet
tabakas›

b)

kal›nl›¤›nda film oluflturacak flekilde s›k›flt›r›l›p optik mikroskop

alt›nda kristal bölgelerin büyümesi gözlenerek incelenmektedir.

Bu mikrometre kal›nl›¤›ndaki filmlerde gözlenen kristalleflme

h›z› baflka yöntemlerle daha büyük numunelerde (y›¤›n) gözlenen

h›z ile ayn›d›r. Ama, 1 mikrometreden daha ince filmlerde,

kristalleflme h›z› y›¤›n haldeki h›z›n alt›na düfler ve film kal›nl›¤›

azald›kça azal›r. Biz de nanometre kal›nl›ktaki filmler içindeki

polimer moleküllerinin kristalleflmeyi nas›l etkiledi¤ini

incelemekteyiz [2]. Film kal›nl›¤› inceldikçe, arayüzeylerdeki

(polimer/hava veya polimer/alt tabaka) molekül say›s›n›n film

içindeki molekül say›s›na oran› artar. Kristalleflme h›z›nda

gözlenen azalman›n aç›klanmas›nda moleküllerin alttaki tabaka

ile zay›f m› yoksa kuvvetli mi etkileflti¤i önem kazan›r. Kuvvetli

etkileflme moleküllerin alt tabakaya tutunmas›na sebep olur,

kristal bölgeye do¤ru hareket etmelerini yavafllat›r ve kristalleflme

h›z›n› azalt›r. Benzer gözlemler film kal›nl›¤›n›n cams› geçifl

s›cakl›¤›na (moleküllerin denge konumuna ulaflmak için hareket

etmeye bafllad›¤› s›cakl›k) etkisinin incelenmesinde de yap›lm›flt›r.

Alt tabaka ile kuvvetli etkileflme molekülleri yavafllat›r ve hareket

için gereken s›cakl›¤› (cams› geçifl s›cakl›¤›) y›¤›n haldeki

s›cakl›¤›n üzerine ç›kart›r. Üst yüzeydeki (polimer/hava arayüzeyi)

moleküller içinse cams› geçifl s›cakl›¤› azal›r, çünkü hava ve

moleküller aras›nda bir etkileflme yoktur. Bu gözlemler, temel

olarak film kal›nl›¤›n›n ve ara yüzeylerin fiziksel süreçler

üzerindeki etkisini anlamada ve pratik olarak da nanometre

kal›nl›¤›ndaki polimer filmlerin ayg›tlarda veya teknolojik

süreçlerde kullan›lmas›nda önemlidir. Polimer filmleri, mikro

elektronik devrelerin gerçeklefltirilmesinde önemli bir safha olan

litografi sürecinde yayg›n olarak kullan›l›rlar. Birim alana daha

fazla elektronik bileflenin (diyot, transistor) konabilmesi litografi

sürecinde kullan›lan polimer filmleri daha ince yapabilmeye

ba¤l›d›r ve yumuflak malzemelerde film kal›nl›¤› azald›kça

kristalleflme ve cams› geçifl davran›fllar›nda gözlenen de¤ifliklikler

dikkate al›nmal›d›r.

Boyutlar küçüldükçe morfoloji de de¤iflir
Film kal›nl›¤›n› azaltmak ve arayüzeylerin katk›s›n› artt›rmak,

yap›lar›n arayüzey enerjilerini azaltacak flekilde dönmeleriyle

morfolojiyi de de¤ifltirir. En basit kimyasal yap›ya sahip yar›-

kristalleflebilen polimerlerde dahi bu gözlemlenebilir. Örne¤in,

molekülleri CH2 birimlerinden oluflan polietilen: (CH2-CH2)n.

Y›¤›n halde, yar›-kristalleflen polimerler birbirini takip eden

amorf ve kristal tabakalardan oluflurlar. 100 nm’den daha kal›n

filmlerde, bu tabakalar alt tabakaya dik dururlar. Film kal›nl›¤›

100 nm’nin alt›na düfltü¤ünde, polimer tabakalar› alt tabakaya

paralel yönlenirler (fiekil 1).

s›v› kristal yan gruplar
amorf iskelet

a)

100 nm’den kal›n filmler

kr
is

ta
l

am
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f

alt tabaka

100 nm’den ince filmler

alt tabaka

fiekil 1 –Film kal›nl›¤› 100 nm alt›na düfltü¤ünde, amorf/kristal tabakalar›n
yönelimindeki de¤ifliklik.

fiekil 2 – (a) S›v› kristal yan gruplar içeren bir polimer molekülü. (b) Y›¤›n halde
(solda) s›v› kristal tabakalar amorf iskelet içeren tabakalara diktir. Nanometre
kal›nl›ktaki filmlerde (sa¤da), hem s›v› kristal tabakalar, hem de amorf iskelet
içeren tabakalar alt tabakaya paralel durmaktad›r.
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Polimerlerin özellikleri nanoparçac›klar ile kontrol
edilebilir
Polimer gibi yumuflak malzemeler iflleme kolayl›¤› nedeniyle

uygulamalarda tercih edilirler, ama mekanik, optik ve manyetik

özellikleri çok s›n›rl›d›r. Polimerlerin mekanik özelliklerini

de¤ifltirmek amac›yla mikron büyüklü¤ünde anorganik dolgu

malzemeleri y›llard›r kullan›ld›. Renkli cam elde etmek için

metal nanoparçac›klar›n cam içinde kullan›lmas› 16. yüzy›la

kadar geri gidiyor. Son zamanlarda polimerlerin fiziksel

özelliklerinin de¤iflik yüzey kaplamalar›na sahip metal ve metal

oksit nanoparçac›klarla kontrol edilmesine olan ilgi artt›. Örne¤in,

birçok optik uygulama malzemelerin k›r›n›m indisleri aras›nda

büyük fark olmas›n› gerektiriyor. Ama, polimerlerin k›r›n›m

indisi 1.3 ile 1.7 aras›nda s›n›rl› bir alanda de¤iflmektedir.

Anorganik malzemeler ise 1’in alt›nda veya 3’ün üzerinde

k›r›n›m indisine sahip olabilir. Bundan dolay› polimerlerin

k›r›n›m indisinin metal veya metal oksit nanoparçac›k ilavesi

ile de¤ifltirilebilmesi mümkündür. Ama parçac›k büyüklü¤ü

görünür ›fl›¤›n (dalgaboyu > 400 nm) saç›l›m›n› azaltmak için

100 nm’den daha küçük olmal›d›r. Nanoparçac›klar›n polimer

matris içinde topaklanmalar›n› önlemek aç›s›ndan yüzey

kaplamas› da önemlidir. Elde edilen nanokompozit malzemenin

optik özellikleri nanoparçac›klar›n kimyasal yap›s›n›, miktar›n›,

büyüklü¤ünü ve fleklini de¤ifltirerek kontrol edilebilir.

Manyetik nanoparçac›k ilavesi ile polimerlere manyetik özellikler

vermek de mümkündür. KÜMPEM ve TÜB‹TAK taraf›ndan

desteklenen, Koç Üniversitesi Kimya Bölümü ve Elektrik

Mühendisli¤i Bölümü’nden ö¤retim üyelerinin yer ald›¤› ortak

bir projede, optik tarama uygulamalar› için manyetik

nanoparçac›k-polimer nanokompozitleri elde etmeyi amaçl›yoruz.

Manyetik Fe3O4 nanoparçac›klar›n›n polimer malzeme içine

ilave edilmesi mikrosistem gerçeklefltirilmesi sürecinde kolayl›kla

ifllenebilen ve harici manyetik alan ile tetiklenebilen nanokompozit

malzeme elde edilmesini sa¤lar.

Polimer malzemelerin su veya ya¤ itme, kendini temizleme ve

çizilmeye karfl› direnç gösterme gibi yüzey özellikleri de

nanoparçac›k ilavesi ile kontrol edilebilir. Bu özellikler özellikle

yüzey kaplamalar›nda ve boya uygulamalar›nda önemlidir ve

son zamanlarda reklamlarda s›k s›k karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bir

örnek olarak su itme özelli¤ini ele alal›m. Suyu hiç sevmeyen

bir malzemeden (örne¤in Teflon) yap›lm›fl pürüzsüz bir kaplama

suyun yüzey üzerinde yay›lmas›n› engelleyecektir, ama su

damlalar›n›n yüzeyden kolayl›kla ayr›lmalar› mümkün de¤ildir.

Kuvvetli su itimi için (süperhidrofobik yüzey diye adland›r›l›r)

pürüzsüz yüzey yerine, ayn› malzemeden yap›lm›fl tercihen

nanometre mertebesinde pürüzlü bir kaplama gereklidir.

Grubumuz hidrofobik yüzeyli silika nanoparçac›klar›n polimer

içine ilavesi ile oluflan yüzeylerin su itme özelli¤inin polimer

yüzeyinki ile nanoparçac›klar›nki aras›nda istenildi¤i flekilde

kontrol edilebilece¤ini gösterdi (fiekil 3) [5].

Yar› kristalleflen polimerler ile nanoparçac›k ilave etmeden, ama

proses parametrelerini kontrol ederek de süperhidrofobik yüzey

elde etmek mümkündür [6,7]. Suyu iten yüzeylerin koruyucu

kaplama ve boya olarak makroskopik çok uygulamas› vard›r.

Mikro-nano teknolojilerdeki geliflmeye paralel olarak, bu yüzeyler

s›n›rl› miktardaki küçük bir damlay› bir noktadan baflka bir

noktaya hareket ettirmek gibi mikroak›flkanl›k uygulamalar›nda

da genifl kullan›m alan› bulurlar.

Yukar›da bahsedilen projeler ve dünyadaki nanometre

boyutlar›nda yumuflak malzemeler üzerine olan birçok araflt›rma

faaliyeti flüphesiz daha fazla nanoteknolojik uygulamaya sebep

olacakt›r. fiu anki nanobilim bilgimiz teknolojik uygulamalar›n

çok önündedir. Öyleyse yumuflak malzeme araflt›rmas›ndaki
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fiekil 3 – Polistiren yüzey üzerinde bir su damlas› (solda). Hidrofobik silika

nanoparçac›klar ile kaplanm›fl bir yüzey üzerinde bir su damlas› (sa¤da). Sa¤daki

su damlas› yüzeyden hiçbir su izi kalmadan kolayl›kla ayr›labilir. Kesik çizgi alt

tabaka yüzeyini belirtmektedir. Kesik çizginin alt›nda su damlas›n›n yans›mas›

görülmektedir.

merak ile tetiklenen bilimsel faaliyet neyi hedefliyor? Nihai

hedef kuramsal anlay›fl› sentetik tasar›m ve iflleme yöntemleri

ile birlefltirerek belirli ifllevi olan nanoyap›l› hibrit malzemeler

elde edebilmektir. Elbette bunu tek bafl›na gerçeklefltirmek

mümkün de¤il. Bugün itibariyle Koç Üniversitesi Yüzey

Fizikokimyas› Grubu’nda üç yüksek lisans ö¤rencisi, bir lisans

ö¤rencisi ve birçok ortak çal›flma yapt›¤›m›z araflt›rmac›

bulunmaktad›r ve grup her geçen gün büyümektedir.
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GLODEM düzenledi¤i seminer, konferans ve çal›fltaylar

arac›l›¤›yla uluslararas› araflt›rmac› ve akademisyenleri bir

araya getiriyor. Araflt›rma merkezi kapsay›c› niteli¤i ile farkl›

bölgelerin ve alanlardan çok disiplinli ve karfl›laflt›rmal›

çal›flmalar› bünyesinde bir araya getirirken özellikle ‘AB

ba¤lam›nda Türkiye’ ve ‘küresel ba¤lamda AB’ konular›na

ayr› bir önem atfediyor. Çetin bir müzakere döneminin

bafl›ndaki bir AB aday› ülke olarak, AB ve Türkiye’nin

buradaki konumu hakk›ndaki çal›flmalar büyük önem tafl›makta.

GLODEM bu aç›¤a yapt›¤› benzersiz çal›flmalar ile katk›da

bulunmay› amaçl›yor. Çal›flmalar›n›n benzersizli¤i de AB’yi

küresel ba¤lam içerisinde kendine özgü (sui generis) bir

küresel yap› olarak tahlil etmesinden kaynaklan›yor diyebiliriz.

Bu nedenle merkezin destekledi¤i ve  kendi bünyesinde

gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar; AB’ye iliflkin ekonomik ve siyasi

geliflme, sosyal adalet, göç, küresel ve iç güvenlik ve

demokratikleflme gibi farkl› konular› çok disiplinli yöntemler

do¤rultusunda inceliyor. Bir di¤er amaç ise araflt›rmac›lar›

Türkiye’nin AB’den nas›l yararlanabilece¤ine ve AB’ye

katk›da bulunabilece¤ine yönelik çal›flmalara teflvik etmektir.

Merkez, üstün kalitede araflt›rmalar yapmak, toplumsal tart›flma

platformuna katk›da bulunmak ve gerek Türkiye içinde gerekse

s›n›rlar›n ötesinde ba¤lant›lar gelifltirmeyi amaçlamaktad›r.

Bir di¤er amaç ise, küreselleflme ve demokratik yönetiflim

konular›n›n farkl› boyutlar›na dair uzun dönemli stratejiler

ve siyasa önerileri sunarak daha genifl bir kitleye ulaflmakt›r.

Öte yandan as›l amaçlardan biri de üniversite içerisinde ya

da d›flar›s›ndaki araflt›rmac›lara, araflt›rmalar› için ulusal ya

da uluslararas› kurumlardan, özellikle AB’den, mali destek

bulmalar› konusunda yard›mc› olmakt›r, bu amaçla hem

bilgilendirme hem de destek programlar›na baflvurmak için

dahil olabilecekleri bir platform görevi görmektedir. Daha

flimdiden GLODEM bünyesinde bulunan MireKoç iç ve d›fl

göç gibi hassas bir konuda çal›flmada bulunan araflt›rmac›lar

için aran›lan ve önemli bir ulusal kaynak haline gelmifltir.

Araflt›rma birimleri
• Ekonomik Yönetiflim Grubu

• Avrupa Çal›flmalar› Grubu

• Kimlik, güvenlik ve Uyuflmazl›k Araflt›rma Grubu

• D›fl Politika Analizi Araflt›rma Grubu

• Uluslararas› Normlar ve Yerel De¤iflim Araflt›rma Grubu

• Koç Üniversitesi Göç Araflt›rmalar› Merkezi (MireKoc)

Uluslararas› iflbirlikleri
GLODEM, Warwick Üniversitesi Küreselleflme ve Yerelleflme

Merkezi çevresinde kurulan küreselleflme araflt›rmalar›

merkezlerinin kurdu¤u a¤da yer almaktad›r, ayr›ca Küresel

Çal›flmalar A¤›’na (Global Studies Network) da dahildir. 2004

y›l› A¤ustos ay›nda, Warwick Üniversitesi Küreselleflme ve

Yerelleflme Merkezi’nce düzenlenen Aç›l›fl Konferans›’nda

Küresel Çal›flmalar A¤›’nda yer alan merkezlerin say›s› sekseni

aflm›flt›r. Bu toplant›da Küresel Çal›flmalar A¤› tüzü¤ü gündeme

getirilmifl ve kat›l›mc›lar taraf›ndan Küresel Çal›flmalar A¤›’n›n

yap›s›n› ve iflleyiflini belirleyen bu tüzük onaylanm›flt›r.

GLODEM ad›na toplant›ya Yrd. Doç. Caner Bak›r kat›lm›flt›r.

Bak›r, GLODEM hakk›nda bilgilendirmede bulunmufl ve

Warwick Üniversitesi Küreselleflme ve Yerelleflme Merkezi

direktörü Jan Art Sholte’yi Koç üniversitesine davet etmifltir.

Scholte, 4 Kas›m 2004 tarihinde GLODEM’in aç›l›fl

konferans›n›  gerçekleflt i rmiflt i r .  A¤ustos  2005’te

gerçeklefltirilen son Küresel Çal›flma A¤› toplant›na ise Dakar

(Senagal), Prof. Ahmet ‹çduygu kat›lm›fllard›r. Bu toplant›da

‹çduygu ‘Türkiye’de Sivil Toplum’ konulu bir sunum

yapm›flt›r. Öte yandan Prof. Ziya Önifl de Warwick Üniversitesi

Küreselleflme ve Yerelleflme Merkezi’nde 5 Temmuz 2005

tarihinde Peter Burnell taraf›ndan düzenlenen ‘Küreselleflme

ve Siyasi Parti temelli Demokrasi’ konulu çal›fltaya davet

edilmifl ve burada ‘Küreselleflme ve Parti Dönüflümü:

Türkiye’de AKP’ bafll›kl› çal›flmas›n› sunmufltur. Çal›fltayda

yap›lan sunumlar 2006 y›l› içersinde Routledge yay›nevi

taraf›ndan kitaplaflt›r›lacakt›r.

Merkez ayn› zamanda küreselleflme ve demokratik yönetiflime

ilgi duyan akademisyenler için de bir platform niteli¤indedir.

Her biri alan›nda uzman akademisyenlerden oluflan dan›flma

kurulunda üyeleri ise flöyle: Prof. Bryan Turner, Cambridge

University, ‹ngiltere; Prof. Gerard Delanty, University of

Liverpool, ‹ngiltere; Prof.Engin Ifl›n, York University, Kanada;

Prof. Kenneth Bush, Saint Paul, Üniversitesi, Kanada, Prof.

William Coleman, McMaster University Kanada; Prof. Jan

Art Scholte, Warwick University, ‹ngiltere; Prof. Atila Eralp,

Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, Türkiye; Prof. Fikret fienses,

Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, Türkiye; Prof. Laszlo Csaba,

Central European University, Macaristan, Prof. Mohammed

Ayoob, Michigan State University, ABD.

  üreselleflme günümüz dünyas›nda popüler oldu¤u kadar

en çok tart›fl›lan kavramlar aras›nda da ilk s›ralarda

geliyor. Üstelik konu sadece akademik ve siyasi çevrelerin de¤il

günlük hayata etkileri sayesinde s›radan insanlar›n da ilgisini

çekiyor. Günümüz dünyas›nda f›rsatlar oldu¤u kadar tehditler

ve tehlikeler de giderek küreselleflti¤inden, bu sürecin ve yerel,

bölgesel ve ulusal boyutlardaki sosyal etkileflimlere yapaca¤›

etkilerin kapsaml› ve elefltirel bir biçimde de¤erlendirilmesi

giderek önem kazanmaktad›r.

Küreselleflmenin tan›mlar› aras›nda, zaman ve mekan

kavramlar›n›n kompresyonuyla (s›k›flmas›yla), ülkelerin ekonomi,

teknoloji, siyaset, e¤itim ve di¤er bir çok önemli alandaki iliflkileri

farkl› bir boyut kazand›. Küreselleflme bugün bir çok

sorunu/konuyu dünyan›n dört bir yan›ndan insanlar›n ortak

kayg›s› haline getiriyor. Sürdürülebilir çevre siyasalar›, sa¤l›k,

yoksulluk ve insan haklar› bunlardan sadece birkaç›d›r. Bu tarz

konular›n/sorunlar›n çözümü ise kooperatif ve çokuluslu

iflbirliklerinden geçiyor. Küresel yönetiflim olarak ifade edilen

kavram da, bu tarz sorunlar›n mesul ve demokratik yollar

ba¤lam›nda ulusal hükümetlerin ve uluslararas› örgütlenmelerin

kat›l›mlar›yla tart›fl›ld›¤› ve çözümlenebildi¤i bir mekanizman›n

sa¤lanmas› anlam›na geliyor. Öte yandan küreselleflme ve

demokrasi aras›ndaki iflleyiflin anlafl›labilmesi de gerekiyor.

Küreselleflme esas›nda demokratik yönetiflim aç›s›ndan bir

yandan tehditler yarat›rken di¤er yandan imkanlar da

sa¤lamaktad›r. Farkl› derecelerde de olsa ulusal yönetimler

alt›nda kurulan ulusal ve uluslararas› kurumlar giderek derinleflen

karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k koflullar›nda demokrasiyi kollamakta ve

gelifltirmekte art›k yetersiz kal›yor. Bir yandan küreselleflme de

demokratik yönetimin dünyan›n farkl› bölgelerine yay›lmas› için

elveriflli f›rsatlar yaratmay› sürdürüyor. Bu nedenle varolan

demokratik kurumlar›n de¤iflen koflullarla uygun bir biçimde

yeniden düzenlenmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda yenilerinin

gelifltirilmesine yönelik siyasal odakl› çal›flmalar gerekiyor.

Avrupa Birli¤i entegrasyonu ve aç›k ekonomisi göz önüne

al›nd›¤›nda Türkiye’deki küreselleflme süreci etkin araflt›rmalar

gerektiriyor. Küreselleflme ve AB entegrasyonu Türkiye’de

siyasal kurumlarda yeniden yap›lanmaya, ekonomik alanda

yap›sal de¤iflikliklere ve kültürel alanda da  belirgin bir dönüflüme

önayak oldu. Teorik ve deneysel olarak titizlikle yap›lan akademik

çal›flmalar ile Türkiye’de son y›llarda dönüflüme yol açan

küreselleflme daha iyi anlafl›laca¤› gibi bu süreçte ortaya

ç›kabilecek sorunlar ve konulara yönelik siyasalar ve stratejiler

de belirlenebilecektir.

GLODEM (Center of Globalization and Democratic Govenance-Küreselleflme ve
Demokratik Yönetiflim Merkezi) 1994 Kas›m ay›nda küreselleflme ve demokratik yönetiflim
alan›ndaki karfl›laflt›rmal› ve çok disiplinli çal›flmalar› teflvik etme amac›yla kuruldu. Türünün
ilk örne¤i olan GLODEM, ayn› zamanda kapsay›c› ve d›fla dönük bir a¤d›r.
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Küreselleflmenin Süreci ve
Etkisinin Keflfi
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Caner Bak›r

GLODEM kapsay›c› niteli¤i ile farkl› bölgelerin
ve alanlar›n çok disiplinli ve karfl›laflt›rmal›
çal›flmalar› bünyesinde bir araya getirirken
özellikle ‘AB ba¤lam›nda Türkiye’ ve ‘küresel
ba¤lamda AB’ konular›na ayr› bir önem
atfediyor.



ünümüzün rekabetçi dünyas›nda bir ülkede refah

düzeyinin art›r›lmas› için üretim ve otomasyon çok

önemli iki kritik faktördür. Geliflmifl ve geliflmekte olan iki ülke

aras›nda en temel farklardan biri, küresel ölçekte sat›labilecek

geliflmifl ürünlerin tasar›mlar›n› ve üretimlerini yapabilme

yetene¤inin olup olmad›¤›d›r.

Temel olarak yüksek teknoloji içeren ürünlerin yarat›labilmesi

için yüksek seviyede teknik bilgi ve yetenek gerekmektedir. Bu

ileri seviyedeki bilgi ve yetene¤in oluflturulabilmesi için, yüksek

kaliteli ve çok-disiplinli mühendislik e¤itimi ve araflt›rmalar›

gerekmektedir. Mühendislik ö¤rencilerinin uzmanl›k alanlar›n›n

üst s›n›rlar›nda olmalar› için sadece mühendislik ve bilim

temelleriyle donat›lm›fl olmalar› yetmez, ayn› zamanda ileri

seviyede teorik ve deneysel araflt›rma yapabilmeleri

gerekmektedir. Bugün için iyi olan›n yar›n için yeterli olmayaca¤›

bilinen bir gerçektir.

Bütün bunlar sadece akademik dünya için de¤il ayn› zamanda

endüstri için de geçerlidir. Rekabetçi piyasa ortam› sürekli olarak

yeni zorluklar getirmektedir. Bu yeni zorluklar geliflim için

f›rsatlar haline gelmelidir. Endüstriler faaliyetlerini sürdürebilmek

ve rekabet ortam› içinde kalabilmek için yeni üretim ve otomasyon

felsefesiyle donat›lm›fl olmal›d›rlar. Geliflme süreçlerini

koruyabilmeleri için, üretim ve otomasyon felsefelerinin

çevikliklerini art›rmas›, seri üretim ç›kt›lar› ve daha k›sa ürün

gelifltirme süreçleri elde etmesi ve ayn› zamanda yenilikçi beceri

ve bilgilerini gelifltirmesi bir zorunluluk halini alm›flt›r.

Bütün bu düflünceleri içerecek biçimde, Koç Üniversitesi’ndeki

Manufacturing Automation & Research Center (MARC) (Üretim

Otomasyonu ve Araflt›rma Merkezi) 2000 y›l›nda Üretim,

Otomasyon ve Mekatronik dallar›nda geliflmifl disiplinler aras›

bilimsel araflt›rma yapmak ve e¤itim vermek üzere kurulmufltur.

MARC’›n ilk görevi disiplinler aras› e¤itim ortam› arac›l›¤›yla

mühendislik ö¤rencilerinin üretim konusundaki bilgilerinin

artt›r›lmas›n› içermektedir. Biz ürün ve sistemleri tasarlayan,

analiz edebilen ve bunlara de¤er katabilen mühendisler

yetifltirmeyi amaçlamaktay›z. MARC’›n ikinci görevi ise bilimsel

araflt›rma yolu ile üretim otomasyonu sistemlerinin gelifltirilmesini

içermektedir.

MARC’da uygulanan araflt›rma aktiviteleri, üretim süreçlerinin

modellenmesi, planlanmas›, kontrol edilmesi ve otomasyonunu

içeren analitik, say›sal ve deneysel çal›flmalar› içermektedir.

Ayr›ca MARC sanayi ile etkileflim yoluyla teknoloji transferine

olanak tan›r. MARC’›n teknik gündemi flu konular› içermektedir:

Otomasyon ve Mekatronik; Üretim Süreçlerinin ve Sistemlerinin

Tasar›m›, Modellenmesi, Analizi ve Optimizasyonu; Sensör ve

Sinyal Tabanl› Süreç ‹zlenmesi ve Hata Teflhisi; Hassas ve Ak›ll›

Üretim Sistemleri; Bilgisayar Destekli Say›sal Kontrol (CNC)

Sistemleri ve Tak›m Tezgahlar›; Bilgisayar Destekli Tasar›m,

Mühendislik ve Üretim (CAD/CAE/CAM); Tersine Mühendislik

ve H›zl› Prototipleme; Aç›k-Mimari Kontrolü; Sistem Dinami¤i

ve Kontrolü.

Güncel projeler
fiu s›ralarda merkezin yo¤unlaflt›¤› iki ana konu a) AB çevresinde

Avrupal›laflma ve b) Neoliberal Küreselleflmenin Ötesi olarak

özetlenebilir. Bu konular ba¤lam›nda, GLODEM olarak

disiplinleraras›, kapsaml›, yetkin ve siyasa içerikli çal›flmalar

yapmay› sürdürüyor. Bu çerçevede süregelen ve öngörülen birçok

proje var.

Avrupal›laflma ‹çin Farkl› Yollar: ‹lgi duyan araflt›rmac›lar›n

da katk›s›yla genifl kat›l›ml› bir araflt›rma a¤› kurarak

Avrupal›laflma sürecinin farkl› koflul ve yöntemler do¤rultusunda

de¤iflik yollar›n›n incelenmesini amaçlamaktay›z.

TUSEV-CIVICUS-GLODEM Sivil Toplum Ortak Projesi:
TUSEV-CIVICUS-GLODEM Sivil Toplum Ortak Projesi daha

genifl bir çal›flma olan CIVICUS Sivil Toplum Endeksi’nin

Türkiye aya¤›n› içermektedir. Genel olarak bu araflt›rma 60’dan

fazla ülkede yürütülen çal›flmalar ile yap›ld›klar› ülkelerin sivil

toplum yap›s›n›n bir çerçevesini çizmeyi amaçlamaktad›r.

Türkiye’de Sivil Toplum hakk›nda yap›lan bu ilk detayl› çal›flma

sayesinde Türkiye’de sivil toplumun yap›s›, etkisi, de¤erleri ve

sosyo-politik ba¤lam› hakk›nda bilgi edinilmekle kal›nmad›,

ayn› zamanda da ilk elden engin bir veri birikimi elde edildi.

Türkiye’de sürdürülen araflt›rmalarda ise anket, analiz, fokus

gruplar›, medya analizleri ve raporlar ›fl›¤›nda toplanan verileri

de¤erlendirmek ve sonuçlar›ndan yola ç›karak Türkiye’de sivil

toplumun yap›s›n›, etkisini, de¤erlerini ve sosyo-politik ba¤lam›n›

belirlemekti.

2-3 Aral›k 2005 tarihinde GLODEM taraf›ndan Koç

Üniversitesi’nde “Avrupal›laflma ve Dönüflüm: Helsinki Sonras›

Dönemde Türkiye” bafll›kl› bir konferans düzenlendi. Toplant›n›n

ana hedefi Türkiye’nin AB adayl›¤›n›n onayland›¤›, 1999 AB

Helsinki Konseyi’nden sonra Türk siyasetinde ve toplumsal

hayat›nda meydana gelen dönüflümleri de¤erlendirmekti.

Konferansta farkl› ülkeler, kurumlar ve branfllardan

akademisyenler bir araya gelerek Türk siyasi kurumlar›nda, Türk

siyaseti ve sivil toplumu, ekonomisi ve ekonomi politi¤inde

meydana gelen dönüflümleri tart›flt›lar. Konferansa Türkiye’nin

farkl› üniversitelerinden, Almanya’dan, ‹ngiltere’den, ‹spanya’dan

ve ‹sveç’ten kat›lan araflt›rmac›lar›n sunumlar›n›n da

kitaplaflt›r›lmas› öngörülmekte.

Gelecek program
Do¤u Avrupa’n›n Dönüflümü ve Türkiye:  Burada amaç

Türkiye’nin Avrupal›laflma sürecindeki deneyimlerini Do¤u

Avrupa’n›n yaflad›¤› dönüflüm süreci ›fl›¤›nda de¤erlendirmek.

Özellikle Türk ve Polonya deneyimlerinin karfl›laflt›r›lmas›yla,

Avrupal›laflma sürecini daha anlafl›l›r hale getirmek ve müzakere

sürecinde bulunan Türkiye için ders ç›karmak amaçlanmaktad›r.

AB’de Çeflitlilik ve Entegrasyon: Bu çal›flmada amaç AB’de

az›nl›klar›n entegrasyonu için uygulanan farkl› sosyo-ekonomik

yöntemleri araflt›r›rken ‹ngiltere, Fransa, Almanya ve ‹spanya

gibi AB ülkelerinde çeflitlilik ve kimlik siyasetine dair

düzenlemelerin incelemesini içerecek.

Küreselleflme, AB ve Söylemsel Dönüflüm:  Bu projenin hedefi

ise dünyada, özellikle de AB’de, entegrasyonun medyan›n farkl›

sosyo ekonomik boyutlardaki konulara yaklafl›m›n›, yani dilini

etkiledi¤ini ortaya koymak. Bunun farkl› konular›n ne kadar

s›kl›kla ele al›nd›¤›yla, kullan›lan terminoloji ve tercih edilen

normatif yaklafl›m›n titiz tahliliyle tespit edilmesi öngörülüyor.

Örne¤in yoksulluk sorunsal›na hangi s›kl›kla dikkat çekiliyor

ve bu konu bölgesel bir geliflmemifllik olarak m› yoksa kimli¤e

dair bir ayr›mc›l›k çerçevesinde mi tan›mlan›yor? Ya da göç

etnik bir sorun mu yoksa daha çok geliflimsel bir olgu olarak m›

betimleniyor? Bu ve benzeri sorular›n niceliksel ve niteliksel

yöntemler ba¤lam›nda büyük medya kaynaklar›n›n detayl› içerik

analizleri ile do¤rultusunda incelenmesi planlan›yor.
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GLODEM, üstün kalitede araflt›rmalar yapmak,
toplumsal tart›flma platformuna katk›da bulunmak
ve gerek Türkiye içinde gerekse s›n›rlar›n
ötesinde ba¤lant›lar gelifltirmeyi amaçlamaktad›r.

Koç Üniversitesi’ndeki Manufacturing Automation & Research Center (MARC) (Üretim
Otomasyonu ve Araflt›rma Merkezi) 2000 y›l›nda Üretim, Otomasyon ve Mekatronik
dallar›nda, geliflmifl disiplinler aras› bilimsel araflt›rma yapmak ve e¤itim vermek üzere
kurulmufltur.

Kavramsal Tasar›mlardan Ürünlere

‹smail Lazo¤lu

Daha fazla bilgi için e-mail: glodem@ku.edu.tr

website: http://home.ku.edu.tr/~glodem



tak›m k›r›lmas›, afl›nmas›, ve sapmalardan dolay› gere¤inden
fazla veya az miktarda parça ifllenmesi gibi istenmeyen
sonuçlardan kaç›nmak için süreç parametrelerini ayarlarken
muhafazakar davranmak zorunda kalmaktad›rlar.

Günümüzdeki CAD/CAM programlar› ne yaz›k ki süreç fizi¤ini
incelemeyen geometrik analizleri içermektedirler. Ayn› zamanda
süreç parametrelerinin seçilmesinde deneyime dayal› tak›m bilgi
bankalar›n› kullanmaktad›r. Genellikle ilerleme ve h›z gibi kritik
parametreler optimize  edilmiyor.

‹lerleme h›z›n›n seçilmesi yoluyla süreç optimizasyonu endüstiyel
proseslerinde son derece önemlidir çünkü bu direk olarak
verimlili¤i etkiler. Fakat ilerleme h›z›n›n seçilmesi çok dikkatli
bir flekilde yap›lmal›d›r. Yüksek ilerleme h›zlar› yüzey ve parça
kalitesini azaltabilir. Di¤er taraftan düflük ilerleme h›zlar› uzun
üretim zamanlar›na ve düflük verimlili¤e neden olmaktad›r.

Serbest biçimli yüzey üretiminde, karmafl›k yüzey geometrilerinde
dolay› yüksek verimlili¤i sa¤layacak ve parça kalitesini koruyacak
uygun süreç koflullar›n›n seçilmesi oldukça zordur. Serbest
formdaki yüzeylerin ifllenmesinde ilerleme h›zlar›n›n düzgün
seçilmesi; süreçin kinematik, mekanik ve dinami¤ini içeren
güvenilir bir kuvvet modeline, CNC makine ve malzeme
özelliklerine ba¤l›d›r.

Uygulamada, mühendislerin serbest biçimli yüzeylerin ifllenmesi
süreçlerin mekanik ve dinami¤ini temel alan bilimsel araçlar›
olmad›¤› için üretim s›ras›nda oluflacak kuvvetleri öngöremezler.
Muhafazakar olarak ilerleme h›z›n› bütün tak›m yolu boyunca
sabit almak serbest form yüzeylerin ifllenmesinde oldukça pahal›ya
mal olur. Süreç fizi¤ine dayanan bir kuvvet modeli tak›m yolu
boyunca ilerleme h›z›n›n de¤ifltirilmesinde son derece yaral› olur.
Fakat ilerleme h›z›n›n belirlenmesi bileflke kuvvetlerin maksimum
de¤erlerini etkilemeyecek flekilde yap›lmal›d›r. Bu son derece
kompleks bir problemdir. Bu yüzden tak›m yolu boyunca de¤iflken

ilerleme h›zlar›n›n seçilmesinde, kuvvetler hakk›ndaki bilgi ve
güvenilir bir kuvvet modeli son derece önemlidir.

fiu anda mevcut olan simülasyon araçlar› ve modelleri; iki eksende
frezeleme gibi basit ve limitli parça geometrilerine uygulanabilir
ve de tak›m parça kesiflme bölgelerinin otomatik olarak tespit
edilmesi ve birçok geçifl içeren iflleme operasyonlar›n›n fizi¤inin
simulasyonunun yap›lmas›nda yetersiz kalmaktad›r. Hatta son
günlerdeki kapsaml› modeller bile tamamen serbest bir biçimde
hareket eden makineleri içermemektedir. Bilimsel ve mühendislik

metodolojisi içeren bir düflüncenin belirlenmesi ve bütünüyle
serbest formdaki parçalar›n ifllenmesinden kullan›labilecek bir
matematiksel modelin oluflturulmas› temel motivasyonumuz
olmufltur.

Fiziksel olarak kararl› koflullar› içeren iflleme prosesi sadece
kinematik ve dinamik gibi özelliklerin tak›m yolu hesaplanmas›nda
kullan›lmas› ile gerçeklefltirilebilmektedir. ‹flleme yap›lmadan
önce, tak›m yolunun ivme ve h›z profili analiz edilmelidir. Di¤er
durumda, tekrarlanan deneme ve yan›lma döngüleri için gerekli
efor son derece fazla olur.

Koç Üniversitesi’ndeki Üretim Otomasyonu ve Araflt›rma
Merkezi’nde ileri bir matematik model ve yaz›l›m program›
gelifltirilmifltir. Kuvvetlerin öngörülmesi için  serbest formdaki
iflleme süreçlerinin mekanik, kinematik ve dinami¤i bu modelde
kullan›lm›flt›r. Daha sonra fiziksel kuvvet modeli, üretim döngü
zaman›n› azaltmak için tak›m yolu boyunca de¤iflken ve uygun
ilerleme h›zlar›n›n belirlenmesi için kullan›lmaktad›r. Yeni model
çeflitli ve kompleks iflleme koflullar› için test edilmifltir. Yeni
gelifltirilen serbest biçimli yüzey iflleme simülasyonu yüksek
performansla çal›flmaktad›r. Yeni süreç simulatörü ve ilerleme
h›z› ayarlama program›yla, serbest biçimli yüzeyler sadece daha
iyi kaliteyle üretilmekle kalmay›p ayn› zamanda sabit ilerleme
h›zlar› içeren bir üretim göz önüne al›nd›¤›nda toplam üretim
zaman›nda %40 gibi azalmalar sa¤lamaktad›r. Yeni yaz›l›m,
ticari CAD/CAM programlar› göz önüne al›nd›¤›nda, kuvvetlerin
kontrolüne ve daha iyi yüzey kalitelerinin sa¤lanmas›na
izin verir.

MARC’da kavramsal tasar›mlardan kompleks
ürünlerin gerçeklefltirilmesi
Her geçen gün etraf›m›zdaki ürünler daha karmafl›k geometriler

ve ifllevsellikler içermektedirler. Bugünlerde ürünler flekil ve

biçimleri aç›s›ndan eskiden oldu¤u kadar sert ve kat› görünümlü

de¤iller. Birço¤u serbest-biçimli geometriler içermektedirler.

Bu durum otomobil gövdelerinin zaman içindeki de¤ifliminden

kolayl›kla anlafl›labilir. Serbest-biçimli geometrileri kullanmak

için bir çok neden olabilir. Örne¤in serbest-biçimli geometriler,

otomobiller ve uçaklarda aerodinamik, cep telefonu ve

bilgisayarlarda ergonomik, ev uygulamalar›na yönelik ürünlerde

ise estetik sebeplerden dolay› tercih edilebilir. Bütün bu serbest

biçimli geometriler içeren ürünlerin, mikron hassasiyeti ve çok

s›k› yüzey ve flekil toleranslar›yla üretilmelerine olanak sa¤layan

Bilgisayar Destekli Tasar›m ve Üretimdeki (CAD-CAM) ve

Bilgisayarl› Numerik Kontrollü (CNC) makinelerdeki son

dönemlerdeki geliflmelere borçluyuz.

22 23

Serbest Formdaki Otomobil

Yüzeylerinin Bilgisayar

Destekli Tasar›m›

Serbest Formda

Üretilmifl Otomobil Parçalar›

3 boyutlu koordinat Ölçme Sistemi ile Tersine Mühendislik ve serbest form

yüzey kontrolü

Serbest biçimli yüzey iflleme otomotiv, havac›l›k ve beyaz eflya

endüstrilerde kullan›lan önemli ve genel bir üretim yöntemidir.

Örne¤in havac›l›k sanayinde, Titanyum, Waspaloy, Inconel ve

di¤er Nikel bazl› alafl›mlar içeren geliflmifl malzemelerden yap›lan

uçak motorlar› ve türbo kompresörler için serbest formdaki ak›fl

yüzeyleri en önemli bölümlerdir. Bu malzemeler yüksek mukavemet,

düflük özgül a¤›rl›k ve oksitlenmeye karfl› yüksek dirençlerinin

yan› s›ra termal ve metalürjik kararl›l›k gibi üstün özellikler

sahiptirler. Bu ileri malzemelerin ifllenmesinde mekanik, dinamik

ve termal konular son derece önemlidir. Sisteme etki eden kuvvetler,

üretim süreçleri ile ilgili önemli bilgiler içermektedirler. Bütün bu

nedenlerden dolay› üretim kuvvetlerinin bilinmesi son derece

önemlidir. Bu kuvvetler sistemde statik ve dinamik sapmalara

neden olur ve ürün kalitesini önemli flekilde etkiler.

Pazardaki rekabet gücünün art›r›labilmesi için,
üretim zaman ve maliyetlerinin parça kalitesinde
ödün vermeden düflürülmesi bugünlerde çok
fazla önem kazanm›flt›r.

Serbest Forma sahip Jet Motoru Pervanesinin Bilgisayar Destekli Üretiminin

Simulasyonu

Yüksek h›zl› CNC iflleme merkezi ve veri toplama sistemi

Bütün ürünlerde, özellikle yüksek seviyedeki güvenlik

gereksinimlerinden dolay› jet motor pervanesi gibi kritik

parçalarda, mükemmel yüzey kalitesi, flekil ve boyut do¤rulu¤u

kesin olarak sa¤lanmal›d›r.

Kompleks parçalar›n üretilmesi CNC makineleri kullan›larak

otomatik bir biçimde gerçeklefltirilebilir. CNC makinelerindeki

hareketler, CAD/CAM sistemleri arac›l›¤›yla mühendisler

taraf›ndan üretilen Say›sal Kontrol (NC) programlar› yard›m›yla

uygulan›r ve kontrol edilir. Üretimdeki verimlilik makinelerdeki,

malzemelerdeki ve süreç koflullar›ndaki faktörlere ba¤l›d›r.

Çeviklik, verimlilik ve parça kalitesinin belirlenmesinde etkili

olan en önemli ve kritik olan faktörler, süreç koflullar›n›n optimum

seçilmesi ve otomasyona ba¤lanm›fl üretimdeki CNC

makinelerine gönderilecek olan NC programlar›n›n

haz›rlanmas›d›r.

CNC makinelerinde, eksenlerdeki hareketin eflzamanl› bir biçimde

yürütülebilmesi için zaman ve iflgücü gerektiren süreç olan

Nümerik Kontrol (NC) program›n›n yarat›lmas›na ihtiyaç vard›r.

Bu programda kullan›lan süreç parametrelerinin ayarlanmas› ve

de¤erleri üretim maliyetlerini direk olarak etkiler.

Pazardaki rekabet gücünün art›r›labilmesi için, üretim zaman

ve maliyetlerinin parça kalitesinde ödün vermeden düflürülmesi

bugünlerde çok fazla önem kazanm›flt›r. Süreç planlama

aflamas›nda bulunan bilimsel araçlardaki eksiklerden

dolay›, CNC makinelerindeki ilerleme h›zlar› gibi süreç

parametreleri deneme yan›lma yöntemi ve geçmiflteki

tecrübelere dayanmaktad›r. Üretim-planlama mühendisleri,

Bilgisayar Destekli Tasar›m ve CNC'de üretilen serbest formdaki ürün

Manufactured Part
with Free-Form Surfaces

Computer Aided Design
(CAD) Part

Computer Aided Numerical
Control (CNC) &
Computer Aided

Manufacturing (CAM)



 • “Serbest Formlu Mikro Yüzeylerin ‹fllenmesi için Yüksek

Hassasiyetli Paralel Kinematik Robot Gelistirilmesi” TÜB‹TAK

destekli.

• “Yüksek H›zl› Üretim Sistemlerinin ve Süreçlerinin

Modellenmesi ve Optimizasyonu” TÜB‹TAK destekli.

• “CNC Süreçlerinin Kizil-Ötesi Kamera ile Termal Analizi”

TÜB‹TAK destekli.

• “Delme Süreçlerinin Mekanik ve Dinamik Modellenmesi”

Arçelik A.fi. destekli.

• “Sert Tornalama Süreçinin Termal, Mekanik ve Dinamik

Analizi”  Technical University of Aachen, Germany, Renault-

Nissan Company from France and Seco Tools AB Sweden. ‹le

isbirligi ile - Kismen Research Scholarship Program of the

Deutscher  Akademischer Austauschdienst (DAAD) for Foreign

Scientists destekli.

• “K›lavuzlama Sürecinin Analizi ve Modellenmesi”  Makine

Tak›m Endüstrisi A.S. destekli.

• “Uçak Motorlar›n›n Üretimindeki Kal›nt› Streslerin Analizi”

 Pratt & Whitney-Kanada destekli.
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Koç Üniversitesi’ndeki Üretim Otomasyonu
ve Araflt›rma Merkezi’nde ileri bir matematik
model ve yaz›l›m program› gelifltirilmifltir.
Kuvvetlerin öngörülmesi için  serbest formdaki
iflleme süreçlerinin mekanik, kinematik ve
dinami¤i  bu modelde kul lan› lm›flt ›r .

MARC araflt›rma olanaklar›
Tak›m Tezgahlar›:

Mazak FJV 200 Ultra High Speed Milling Center, Mazak Nexus

Turning Center

Sensörler, Eyleyiciler, Ölçüm ve Kontrol Sistemleri:

Yüksek h›zl› bilgi toplama sistemleri; Kistler Dinamometre,

LMI Laser Dinamik Yer De¤ifltirme ve Pozisyon Sensörü, Modal

Analiz Sistemi, Çeflitli kuvvet, s›cakl›k ve pozisyon sensörleri,

LabView; dSpace Kontrolör, Programlanabilir Mant›k

Kontrolörleri, Çeflitli Adim and Servo motorlar›; Yüksek

hassasiyetli k›z›l ötesi s›cakl›k ölçüm sistemi

Kontrol Ekipmanlar›:

Brown & Sharpe Global Status Coordinate Measurement Machine

(CMM) (Koordinat Ölçme Makinesi), Mitutoyo Yüzey

Pürüzlülü¤ü Ölçme Sistemi

Yaz›l›mlar:

Unigraphics CAD/CAM paketi; PRO/Engineer CAD/CAM;

ANSYS; LabView; CutPro; MARCut.

fiu anda MARC’da 6 yüksek lisans ö¤rencisi araflt›rmalar›n›

sürdürmektedir. Ayr›ca birçok ulusal ve uluslararas› araflt›rma

enstitüleri, laboratuvarlar ve flirketlerle iflbirli¤i yap›lmaktad›r.

Bunlar aras›nda Türkiye’den ARÇEL‹K A.fi., Makina Tak›m

Endüstrisi A.fi., Kanada’dan British Columbia Üniversitesi ve

Pratt & Whitney, Almanya’dan Aachen Teknik Üniversitesi

(RWTH), ‹sveç’den Seco Tools ve Fransa’dan Renault-Nissan

bulunmaktad›r.

Çeflitli endüstriyel üretim süreçleri için sofistike fakat kullan›m›

kolay proses simulatörleri tasarl›yor ve üretiyoruz. Bunlar aras›nda

ARÇEL‹K A.fi. için üretilen buzdolaplar›n›n kompresör

pistonlar›n›n delik kalitesi ve kuvvetlerin öngörülmesi için

gelifltirilen MARCut süreç simulatörü bulunmaktad›r. Yaz›l›m

ayr›ca Kanada’daki British Columbia Üniversitesi ile iflbirli¤i

içinde gelifltirilen CUTPro program› içine yerlefltirilen geliflmifl

s›cakl›k modülünü içermektedir. Bu yaz›l›m dünya üzerinde 40’tan

fazla büyük üretici firmalar taraf›ndan kullan›lmaktad›r.

MARC’daki d›flar›dan destekli araflt›rma projeleri afla¤›daki gibidir:
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ATT‹LA GÜRSOY

2005 Werner-von-Siemens

Mükemmellik Ödülü.

ÖZNUR ÖZKASAP

TÜB‹TAK Kariyer Ödülü. 2006 Marquis

Kim Kimdir listesinde yer alm›flt›r.

SERDAR TAfiIRAN

TÜB‹TAK Kariyer Ödülü.

YÜCEL YEMEZ

2005 S‹U (Ulusal Sinyal ‹flleme)

konferans›nda ö¤rencisi Alper Atalay ile

En ‹yi Makale Ödülü’nü alm›flt›r.

ALPER ERDO⁄AN

TÜB‹TAK Kariyer Ödülü.

MET‹N TÜRKAY

TÜB‹TAK Kariyer Ödülü.

YAMAN ARKUN

TÜBA Asli Üyeli¤i.

‹SMA‹L LAZO⁄LU

2005 TÜB‹TAK Genç Bilim Adamlar›n›

Teflvik Ödülü.

MET‹N MURADO⁄LU

CISM, Udine ‹talya yaz okuluna

konuflmac› olarak davet edilmifltir.

Ayr›ca Koç-Harvard Ziyaretçi Ö¤retim

Üyeli¤i yapm›flt›r.

ÖZLEM KESK‹N

Unesco-L’Oreal Yaflam Bilimleri Genç

Kad›nlar Bursu

‹SKENDER VE EMEL YILGÖR

San Antonio, Texas ACS Kauçuk

Bölümü 167. ‹lkbahar Teknik

toplant›s›nda En ‹yi Makale Ödülü.

‹skender Y›lgör ayr›ca Mersin Toros

Rotary Kulübü Bilim Ödülü’nü alm›flt›r.

YONCA KÖKSAL

2005-2006 Amherst College, ABD

Copeland Bursu.

BURAK ÖZBA⁄CI

2005 Werner-von-Siemens

Mükemmellik Ödülü.

2005-2006 NSF-FRG Bursu.

TOLGA ETGÜ

TÜBA Genç Bilim ‹nsan› Ödülü

(GEB‹P).

ALPHAN SENNARO⁄LU

TÜBA Asosiye Üyeli¤i.

Ç‹⁄DEM KA⁄ITÇIBAfiI

Hollanda ‹leri Çal›flmalar Üyeli¤i.

T‹MUR KOCAO⁄LU

Kazakistan Tarihçiler Birli¤i Üyeli¤i.

Michigan State Üniversitesi Yay›nlar›

Avrasya Kitaplar› Serisi Yay›n Kurulu

Üyeli¤i.

BARIfi TAN

TÜBA Genç Bilim ‹nsan› Ödülü

(GEB‹P).

UTKU ÜNVER

TÜBA Genç Bilim ‹nsan› Ödülü (GEB‹P).

TAYFUN SÖNMEZ

TÜBA Sosyal Bilimler Ödülü.

SERP‹L SAYIN

TÜB‹TAK Genç Bilim Adamlar›n›

Teflvik Ödülü.

SUMRU ALTU⁄

Deutsche Bank Finansal Ekonomi Ödülü

Aday Saptama Komitesi Üyeli¤i.

Ekonomik Politika Araflt›rma Merkezi

(CEPR) 4 y›ll›k araflt›rma bursu.

St. Andrews, ‹ngiltere Dinamik

Makroekonomik Analizler Merkezi

(CEPR) Dan›flma Kurulu Üyeli¤i.

DEMET YALÇIN

Harvard Üniversitesi, Kennedy Yönetim

Fakültesi Belfer Bilim ve Uluslararas›

‹liflkiler 2005-2006 Araflt›rma Bursu.

MICHAEL MOUSSEAU

Harvard Üniversitesi, Kennedy Yönetim

Fakültesi Belfer Bilim ve Uluslararas›

‹liflkiler 2005-2006 Araflt›rma Bursu.

MURAT SOMER

A¤ustos-Ekim 2005 Harvard Üniversitesi

Ortado¤u Araflt›rma Merkezi Ziyaretçi

Ö¤retim Üyeli¤i.

M‹NE ÇA⁄LAR

ODTÜ Prof. Mustafa Parlar E¤itim ve

Araflt›rma Vakf›, Mustafa Parlar

Araflt›rma Ödülü.

Tam-Zamanl› Araflt›rma Ö¤retim Görevlisi: 120

Tam-Zamanl› Yüksek Lisans Araflt›rma Asistanlar›: 222

At›f Endexlerindeki Makale Say›s›/Ö¤retim Üyesi: 0.90

D›fl Kaynakl› Araflt›rma Finansman›: $4.0 Milyon

Patent Say›s›: 93

TÜB‹TAK Ö¤retim Üyesi Kariyer Ödülü: 17

TÜBA Üyeleri: 11

TÜB‹TAK Yüksek Lisans Bursiyerleri: 54

Asli Üyeler
Attila Aflkar (Uygulamal› Matematik)

H. Mete Soner (Matematik)

Ali Ülger (Matematik)

Ersin Yurtsever (Kimya)

Burak Erman (Kimya)

Tekin Dereli (Fizik)

Nihat Berker (Fizik)

Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› (Psikoloji)

Yaman Arkun (Kimya Mühendisli¤i)

Asosiye Üyeler
Sami Gülgöz (Psikoloji)

Alphan Sennaro¤lu (Fizik)

Koç Üniversitesi’nde Say›larla Araflt›rma

Türkiye Bilimler Akademisi
(TÜBA) Üyeleri

Araflt›rma Sponsorlar›

• Microvision, ABD

• Microsoft, ABD

• Koç Sistem, Türkiye

• Vehbi Koç Vakf›, Türkiye

• TÜB‹TAK, Türkiye

• TÜBA, Türkiye

• NSF, ABD

• ASELSAN, Türkiye

• DPT, Türkiye

• Aç›k Toplum

• Avrupa Birli¤i

• ‹talyan Bakanl›¤›

• Vak›f, PME, ‹sviçre

Ö¤retim Üyelerinin Ald›klar› Ödüller



Bilimsel do¤rular ve farkl›l›k yaratan araflt›rmalar e¤itimde

yüksek kalite gerektirmektedir. ‹fl dünyas›n›n ve endüstri’nin

küresel rekabette araflt›rma ve gelifltirmeye gösterdi¤i ilgi,

gerekli akademik alt yap›ya ve uzmanl›¤a sahip yüksek lisans

ö¤rencilerine olan talebi artt›rmaktad›r. Koç Üniversitesi’ndeki

yüksek lisans programlar› bu talebin fark›nda olarak, üstün

nitelikli ö¤rencilere en iyi e¤itimi ve araflt›rma ortam›n› vermeyi

hedeflemektedir.

1. ‹fiLETME ENST‹TÜSÜ

Master Programlar›

‹flletme

2. FEN B‹L‹MLER‹ VE MÜHENDS‹L‹K

ENST‹TÜSÜ

Master Programlar›

Hesaplamal› Bilimler ve Mühendislik

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisli¤i

Endüstri Mühendisli¤i

Malzeme Bilimleri ve Mühendislik

Matematik (*)

Makine Mühendisli¤i

Fizik

PhD Programlar›

Bilgisayar Mühendisli¤i

Elektrik Mühendisli¤i

Endüstri Mühendisli¤i ve ‹flletme Yönetimi

(*) Bo¤aziçi ve Sabanc› Üniversiteleri ile ortak program

3. SOSYAL B‹L‹MLER ENST‹TÜSÜ

Master Programlar›

Anadolu Medeniyetleri ve Kültür Varl›klar›n›n Yönetimi

Ekonomi

Uluslararas› ‹liflkiler

Psikoloji

• Geliflim Psikolojisi

• Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Koç Üniversitesi Yüksek Lisans Programlar›
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Koç Üniversitesi’nin Profili

Koç Üniversitesi ‹stanbul’da bulunan

1993 y›l›nda kurulmufl olan ve kar amac›

olmayan bir vak›f üniversitesidir. Koç

Üniversitesi Türk ifl dünyas›n›n önde

gelen ismi Vehbi Koç taraf›ndan kurulan

Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan

desteklenmektedir. Koç Üniversitesi’nin

misyonu; konular›nda yetkin mezunlar

yetifltirmek, bilimin s›n›rlar›n› ilerletmek

ve bu alanda Türkiye’ye ve insanl›¤a

hizmet etmektir.

Koç Üniversitesi’nin e¤itim dili

‹ngilizce’dir. 2007 senesinde

Üniversitenin ö¤renci say›s› 3400

olacakt›r. Koç Üniversitesi’nin e¤itim

felsefesi yarat›c› e¤itim/kat›l›mc›

ö¤renimdir. Kuruldu¤u günden bu güne

kadar, Koç Üniversitesi araflt›rma ve

yarat›c›l›kla, do¤ruyu bulmay›

desteklemifltir. Yurt d›fl›ndaki

üniversitelerle iflbirli¤i ve dünyaca

tan›nan akademisyenlerin verdi¤i

seminerler ve konferanslar, Koç

Üniversitesi’nin e¤itim kalitesine katk›da

bulunmufltur. Üniversite’nin yurt

d›fl›ndaki üniversitelerle “Ö¤renci

De¤iflim” programlar› bulunmaktad›r.

Üniversite ayn› zamanda Erasmus

Program› üyesidir.

Koç Üniversite’nin araflt›rmada

mükemmelik anlay›fl›, üniversitenin

teknik alt yap›s›n› ve entelektüel ortam›n›

desteklemektedir.

 Koç Üniversitesi’nde:

• Fen -‹nsani Bilimler ve Edebiyat 

Fakültesi

• ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi

• Mühendislik Fakültesi

• Hukuk Fakültesi

• Hemflirelik Yüksek Okulu

• ‹flletme Enstitüsü

• Fen Bilimleri ve Mühendislik 

Enstitüsü

• Sosyal Bilimler Enstitüsü

• ‹ngilizce Haz›rl›k Merkezi

bulunmaktad›r.

Koç Üniversitesi’nden bu güne kadar

2200 ö¤renci mezun olmufltur. ‹fl

dünyas›na giren mezunlar›m›z, dünyan›n

ve Türkiye’nin önde gelen firmalar›nda

ifl bulmufllard›r. Yüksek lisans ve doktora

program›na giden mezunlar›m›z ise,

Avrupa ve Kuzey Amerika’n›n en iyi

okullar›na kabul edilmifllerdir.




