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Koç Üniversitesi’nin araflt›rma dergisi KÜ Fener sizleri yeni y›lda yeni
bir serüvenle karfl›l›yor. 2007’nin bu ilk say›s›nda alt› makaleye yer
verdik. Bu makalelerde Pazarlama, Hesaplamal› Biyoloji ve Bio-
informatik, Dil Geliflimi, Lazerler, Tarihsel Yap›lar›n Restorasyonu,
Güvenli Sürüfl için Araçiçi Sinyal ‹fllemesi gibi konular ele al›nmaktad›r.
Ö¤retim üyeleri bu katk›lar›yla sizlere Koç Üniversitesi'ndeki
disiplinleraras›, bilimsel ve sosyal katma de¤erli araflt›rmalardan örnekler
sunmaktad›rlar.

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 üniversite
gerekse üniversite d›fl›ndan de¤erli okuyucular›m›zla bu bilgileri
paylaflmak sorumlulu¤unu beraberinde getirmektedir.  KÜ Fener ile bu
misyonu yerine getirirken, KÜ ö¤retim üyeleri ve ö¤rencilerinin
yürüttükleri heyecan verici önemli projelerden baz›lar›n› sizlerle
paylaflmak istedik.

KÜ Fener önemli araflt›rma haberlerini de size ulaflt›rmay›
amaçlamaktad›r. Geçti¤imiz y›ldan bu yana geliflmeleri gözden
geçirdi¤imizde, ilk akla gelen önemli haber Max Planck Kurumu ile
Araflt›rma Mükemmelliyeti çerçevesinde imzalanan araflt›rma iflbirli¤idir.
Ayr›ca yeni bafllatt›¤›m›z lise ö¤rencilerine yönelik KÜ Yaz Araflt›rma
Teknikleri Çal›flma Program› büyük bir kat›l›m ve baflar› ile devam
etmektedir. Bu say›da KÜ-Max Planck Kurumu ortakl›¤› ve Yaz Araflt›rma
Teknikleri Çal›flma Program› hakk›nda daha detayl› bilgiye ulaflabilirsiniz.

KÜ Fener’in di¤er bir amac›  üniversitedeki araflt›rma ç›kt›lar› hakk›nda
istatiktiksel verileri yay›nlamak, ö¤retim üyelerimizin elde etti¤i özel
baflar›lar› duyurmakt›r. Bu say›m›zda geçen y›l araflt›rma için sa¤lanan
d›fl kaynaklar ve ö¤retim üyelerimizin alm›fl olduklar› ödüller hakk›nda
özet bilgiler bulacaks›n›z.

KU Fener’i keyifle okuman›z› ve bizlere yorumlar›n›zla katk›da
bulunman›z› dilerim.

Yaman Arkun
Rektör Yard›mc›s›



nsan Genom Projesi’nin tamamlanmas›yla biyoloji bilimleri

yeni bir flekle bürünmüfltür. Biyoloji sadece deneye ba¤l›

bir bilim olmaktan ç›k›p bilgi teknolojileri ve biyoinformatik

alanlar›n› önemli ölçüde kullanmaya bafllam›flt›r. Birçok

hastal›¤›n nedeninin gen düzeyindeki hatalardan kaynakland›¤›n›

art›k biliyoruz. Bu bilgi ›fl›¤›nda, ilaç tasar›m› çal›flmalar›

yeniden yap›lanmaktad›r. Geleneksel deneme-yan›lma metotlar›

yerine, gen dizinleri ve protein yap›-ifllevsellik bilgileri

kullanarak yeni ve daha etkili ilaçlar gelifltirilmeye bafllanm›flt›r.

Koç Üniversitesi Hesaplamal› Biyoloji ve Biyoinformatik

Araflt›rma Merkezi de¤iflik alanlarda çal›flan ö¤retim üyeleri

ve ö¤rencilerin hesaplamal› biyoloji, biyoinformatik, biyofizik

ve moleküler biyoloji konular›nda ortak çal›flmalar sürdürdü¤ü

bir merkezdir.

Proteinlerin katlanmas› problemi, proteinler aras› etkileflim,

ve etkileflme yüzeylerinin bulunmas›, ilaç tasar›m› ve kuramsal

bulgular›n laboratuar ortam›nda deneylerle incelenmesi çal›flma

konular›n›n bafll›calar›d›r.

Protein yap› ve fonksiyonunun bilgisayar yard›m› ile

hesaplanmas›: ‹nsan Genom Projesi’nin tamamlanmas› sonucu

elde edilen yeni bilgiler biyolojik sistemler üzerindeki

görüfllerimizi büyük ölçüde etkiledi, t›p ve mühendislik

alanlar›nda yeni geliflmelerin oluflmas›na neden oldu. Bunlardan

en önemlisi, DNA taraf›ndan kodlanan fakat üç boyutlu yap›s›

bilinmeyen binlerce proteinin oldu¤unun anlafl›lmas› idi. Bir

proteinin fonksiyonlar›n›n ve örne¤in ilaçlarla etkileflmesinin

anlafl›labilmesi için onun üç boyutlu yap›s›n›n bilinmesi

gerekmektedir. Protein yap›s› deneylerle veya bilgisayar

ortam›nda hesap yolu ile anlafl›labilmektedir. Deneylerin çok

uzun zamana gereksinim göstermesi, pahal› ve baz› proteinler

için uygulanamaz oluflu hesap yöntemlerine olan ilgiyi

art›rm›flt›r. Laboratuarlar›m›zda kullan›lan hesap yöntemleri

ile bir proteinin üç boyutlu do¤al flekli, moleküler dinamik

yard›m› ve biyoinformatik araçlar› kullan›m› elde

edilebilmektedir. Proteinlerin katlanma süreçlerinin ve

dinamiklerinin bilinmesi de önemlidir, zira de¤iflik kanser

türleri, Alzheimer, Parkinson ve Lou Geric gibi hastal›klar

proteinlerin katlanma sürecindeki sapmalar sonucu oluflmaktad›r.
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fiekil 2: Etkileflen iki protein. ‹kisinin aras›nda
oluflan ara yüzey ilaç için bir hedef bölgedir.
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fiekil 1. Kriptokrom’un bilgisayar ortam›nda elde edilen üç boyutlu yap›s›. K›rm›z›
bölgeler helisleri, mavi bölgeler beta tabakalar›n›, gri bölgeler de ikincil yap›
oluflturmam›fl bölgeleri göstermektedir.

Halen, memeli kriptokrom’un üç boyutlu yap›s› deneysel

olarak elde edilememektedir. Bilgisayar yard›m› ile

hesaplayarak elde etmek tek alternatif olarak görünmektedir.

fiekil 1’de kriptokrom molekülünün laboratuarlar›m›zda

biyoinformatik yöntemlerle elde edilen flekli görülmektedir.

Son çal›flmalar›m›zda internet ortam›nda bulunan de¤iflik

biyoinformatik araçlar›n› kullanarak ve laboratuar ortam›nda

deneyler yaparak kriptokrom’un ›fl›k alg›lamaktaki rolünü

incelemekteyiz. Kriptokrom’un melanopsin adl› baflka bir

protein ile etkileflmesi merkezimizde hesaplamal› olarak ve

‘çifte hibrid’ adl› deneysel bir yöntemle incelenmektedir.

Bu yöntem, protein etkileflmelerinin incelenmesine yarayan

bir moleküler genetik yöntemdir. ‹ki proteinin birbirleri ile

etkileflmeleri durumunda bir baflka gen uyar›lmakta ve özel

bir ortamda renk veren bir reaksiyon oluflmaktad›r. Bu yöntem

ile (1) iki proteinin birbirleri ile etkileflip etkileflmedi¤i

anlafl›labilmekte, ya da (2) bir protein ile etkileflebilecek

proteinler bulunabilmektedir.

‹laç keflfi ve protein-protein etkileflmeleri: Genom

projelerinin tamamlanmas› sonucunda organizmalar›n

karmafl›kl›k derecelerinin sadece sahip olduklar› protein

say›s›na ba¤l› olmay›p, proteinlerinin di¤er proteinlerle ne

derece etkileflti¤ine ba¤l› oldu¤u görülmüfltür. Protein-protein

etkileflmeleri tüm hücre faaliyeti aç›s›ndan çok önemlidir. Bu

etkileflme yollar›n›n bozulmas›, kanserden nörolojik

hastal›klara kadar çeflitli bozukluklar›n nedenidir. Protein-

protein etkileflmeleri, bu bozukluklara yol aç›yor olmalar›

nedeniyle, yeni ilaçlar›n keflfi için çok önemli hedef

oluflturmaktad›r.

Laboratuarlar›m›zda protein katlanma süreçleri de hesaplamal›

yöntemlerle incelenmektedir. Katlanman›n yan› s›ra, proteinler

aras› etkileflme alanlar› da büyük önem tafl›maktad›r.

Laboratuarlar›m›zda sürdürülmekte olan bir çal›flmada kriptokrom

adl› bir proteinin üç boyutlu yap›s› elde edilmifltir. Bu protein

biyolojik saat  ve çok say›daki organizman›n biyolojik ifllevlerini

düzenlemektedir. Temel biyolojik süreçlerin uzunlu¤u

organizmadan organizmaya büyük farklar gösterir. Bu süreçler

hayvanlarda yemek, uyumak, çiftleflmek, k›fl uykusuna yatmak,

göçmek, hücre yenilenmesi, vs olarak, bitkilerde de yaprak

hareketleri, fotosentez, vs olarak ortaya ç›kmaktad›r.

Kronobiyolojideki en önemli ritim, bitki ve hayvanlardaki

fizyolojik süreçleri belirleyen 24 saatlik ‘circadian ritmi’dir.

(Circadian sözcü¤ü Latince circa = dolay›nda, dies = gün, yani

bir gün dolay›nda anlam›na gelmektedir). Memelilerde bulunan

iki kriptokrom proteini, biyolojik saatin oluflmas›nda ve

sürdürülmesinde önemli rol oynar. Çal›flmalar›m›zda, gözde

alg›lanan ›fl›¤›n beynin saat bölgesindeki temel süreçleri nas›l

düzenledi¤ini ö¤renmeye çal›fl›yoruz. Özellikle kriptokrom’un

yap›-fonksiyon iliflkilerinin anlafl›lmas› biyolojik saat ile ilgili

hastal›klara karfl› ilaç tasar›m›nda bize yard›mc› olacakt›r.

Protein-protein etkileflmeleri proteinlerin yüzeylerinde

olmaktad›r ve flekil, kimyasal uyumluluk ve birleflen

moleküllerin bükülgenli¤i gibi fiziksel faktörlere ve çevre

Protein-protein etkileflmeleri proteinlerin
yüzeylerinde olmaktad›r ve flekil, kimyasal
uyumluluk ve birleflen moleküllerin
bükülgenli¤i gibi fiziksel faktörlere ve çevre
koflullar›na ba¤l›d›r.
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koflullar›na ba¤l›d›r. Bu nedenle, ilaçlar›n görevlerini yerine

getirecekleri bölgeler fiekil 2’de de görüldü¤ü gibi proteinlerin

etkileflme yüzeyleridir. ‹laç tasar›m›nda daha iyi stratejiler

oluflturabilmek için ara yüzeylerin ayr›nt›l› yap›s›n›n bilinmesi

gerekir.

Etkileflen proteinler ilaçlar için do¤al bir ara yüzey olufltursalar

bile, bu etkileflmeleri kullanan henüz çok az say›da ilaç

keflfedilmifltir. Yap›s› bilinen proteinlerin topland›¤› Protein

Veri Bankas›, sadece tekli proteinleri de¤il birbirleri ile

etkileflen protein bilefliklerini de içermektedir. Hücresel

sinyallerin bu protein-protein etkileflmeleri ile iletildi¤i

düflünülürse hangi proteinin hangi di¤er protein ile etkileflti¤ini

bilmek büyük önem tafl›r. Ço¤u zaman bir proteinin ifllevi

onun hangi proteinlerle etkileflti¤ini bilmeyi gerektirmektedir.

Bu tür milyonlarca etkileflme oldu¤undan, proteinin ifllevini

bulmak kolay de¤ildir. Ancak, bir proteinin etkileflme

bölgelerini hesaplayan bir metotla, proteinin ifllevinin ve

hangi biyolojik olaylarda rol ald›¤›n›n bulunmas› daha kolay

olabilir. Bizim bu probleme yaklafl›m›m›z›n esas› da budur.

Bilgisayar yard›m› ile bu tür etkileflmeleri öngörme

olanaklar›n› incelemekteyiz.

Protein-protein etkileflmelerini inceleyen ve çal›flmalar›m›z›n

sonuçlar›n›  sunan bir  web servisimiz mevcuttur:

PRISM (Protein Interactions by Structural Matching)

(http://prism.ccbb.ku.edu.tr). Bir protein ara yüzünün

PRISM kullanarak incelenmesi fiekil 3’de gösterilmifltir.

Gelifltirdi¤imiz algoritma etkileflebilecek bir protein hedef

veritaban› ile bir kal›p veritaban›n› karfl›laflt›rmaktad›r.

PRISM, internet ortam›nda hedef ve kal›p veritabanlar›

aras›ndaki benzerlikleri ve ara yüzeylerin özelliklerini

sunmaktad›r.

Bilgisayar destekli ilaç tasar›m›: Genetik hastal›klar bir

genin ve genin ürünü olan proteinin fonksiyonlar›n› yerine

getirememesi sonucu oluflmaktad›r. Biyolojik organizmalar›n

biyoloj ik  ve kimyasal  akt ivi te ler i , o  akt ivi tenin

gerçekleflmesinden sorumlu olan proteinin aktif bölgesiyle

moleküler seviyede etkileflimde bulunan ilaçlarla düzenlenir.

‹laç tasar›m›nda amaç, bu aktivitelerin düzenlenmesi için bir

proteinin aktif bölgesine yap›fl›p moleküler seviyede

etkileflimde bulunacak ilaç moleküllerinin belirlenmesidir.

‹laç tasar›m› için deneysel ve hesaplamal› yöntemler

kullan›lmaktad›r. Geleneksel olarak uygulanan deneysel

yöntemlerin temel zorlu¤u, kullan›labilecek ilaç molekülü

say›s›n›n az oluflu, deneysel yöntemlerin pahal› oluflu ve kullan›lan

kimyasal›n di¤er proteinlerle etkileflime girmesidir. Deneysel

yöntemlerin bu k›s›tlar› karfl›s›nda, bilgisayar destekli ilaç tasar›m›

daha cazip hale gelmektedir. Bilgisayar destekli ilaç tasar›m›,

hedef proteinin aktif bölgesiyle güçlü etkileflimde bulunacak

ilaç adaylar›n›n h›zl› bir flekilde belirlenmesini sa¤lar.

Bilgisayar destekli ilaç tasar›m› kapsam›nda yapt›¤›m›z

araflt›rmalar aras›nda Kronik Myeloid Lösemi (CML)

tedavisine yönelik ilaç tasar›m› yer almaktad›r. CML, BCR-

ABL adl› bir onkojenin fazla protein üretmesi sonucunda

oluflur. Hastal›k bafllang›c›nda Bcr-Abl proteinin üretimi

Gleevec adl› bir ilaçla düzenlenebilece¤i gösterilmifltir. Ancak

Gleevec zaman içinde proteinin gösterdi¤i mutasyonlar nedeni

ile etkisini yitirmekte ve CML’nin sonraki devrelerinde

fiekil 3: PRISM: Bir ara yüzeyin incelenmesi.

Gelifltirdi¤imiz algoritma etkileflebilecek
bir protein hedef veritaban› ile bir kal›p
veritaban›n› karfl›laflt›rmaktad›r. PRISM,
internet ortam›nda hedef ve kal›p
veritabanlar› aras›ndaki benzerlikleri ve
ara yüzeylerin özelliklerini sunmaktad›r.
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ifle yaramamaktad›r. Bilgisayar destekli ilaç tasar›m›

çal›flmalar›m›z kapsam›nda Gleevec üzerinde de¤ifliklikler

yaparak mutasyona rezistans› olan ilaçlar belirlemeyi

amaçl›yoruz. Yapt›¤›m›z tasar›m çal›flmalar› sonucunda fiekil

4’te gösterildi¤i gibi Gleevec’ten daha etkili olabilecek çok

say›da ilaç aday› belirledik.

Yukar›daki örneklerden de anlafl›laca¤› üzere, hesaplama

yöntemlerinin kullan›m› proteinlerin yap›-ifllev iliflkilerinin

ve etkileflimlerinin daha iyi anlafl›lmas›na yard›m ederek ilaç

tasar›m›na büyük bir ivme kazand›rm›flt›r.  Merkezimizde

uygulanan hesaplamal› ve deneysel yöntemlerle elde edilen

sonuçlar, biyolojik ritim bozukluklar›na karfl› ilaç gelifltirme

çal›flmalar›nda kullan›labilecek, proteinlerin etkileflimlerinin

daha iyi anlafl›l›p, önemli hastal›klar için hedef proteinlerin

seçilmesinde etkili olacakt›r. Ayr›ca, merkezimizde kanser

oluflumunda rol oynayan proteinlere karfl› ilaç gelifltirme

çal›flmalar› da devam etmektedir. Bulunan aday ilaçlar›n hücre

üzerindeki etkisi deneysel yöntemlerle incelenip uzun vadede

ilaç olarak kullan›m› mümkün olacakt›r.

fiekil 4. Sar› ile gösterilen Gleevec’le CML’in bafllang›c›nda tedavisi yap›labilmektedir.
Gleevec’in ba¤lanma enerjisi -21.56 kcal/mol olarak hesaplanm›flt›r. Yap›lan
de¤ifliklikler sonucunda daha uygun enerjili moleküller elde edilmifltir: Mavi
molekül için -23.21 kcal/mol, pembe molekül için -25.27 kcal/mol. Tasarlanan
aday ilaçlar›n ba¤lanma enerjilerinin Gleevec’e göre daha düflük olmalar› sebebiyle
bu moleküllerin daha etkin olaca¤› öngörülmektedir. K›rm›z› çizgiler ve yanlar›ndaki
say›lar hidrojen ba¤lar›n› ve Bcr-Abl proteininden olan uzakl›klar› göstermektedir.
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Aylin C. Küntay

Diller Aras› Karfl›laflt›rmalarla
Çözüme Yaklafl›rken

Dil Geliflimi

üçük çocuklar eriflkinlere birçok aç›dan flafl›rt›c›

gelirler. Yemek yemek istemezler, yafllar›n› büyütürler,

durmaks›z›n etrafta koflufltururlar. Bir yafl›ndaki bebeklere

dair gizemlerden bir di¤eri de daha çoraplar›n› ç›karmay› bile

ö¤renememiflken, sözlü etkileflimlere tepki vermeleri, hatta

kendi ilk sözcüklerini üretmeye bafllamalar›d›r. Hele iki yafl›na

geldiklerinde oldukça konuflkan olabilirler. Bebeklerin

çevrelerinde konuflulan dilleri nas›l ö¤rendikleri birçok

parçadan oluflan bir bulmaca gibidir. Çocuklar›n farkl› dilleri

nas›l ö¤rendiklerini geliflim psikolojisi, dilbilim, e¤itim ve

biliflsel bilim dallar›ndan araflt›rmac›lar çeflitli aç›lardan

incelerler.

Dil geliflimi araflt›rmalar› 1960l› y›llarda bafllad›¤›nda,

ço¤unluk dilin yaln›zca çevresel destekle edinilemeyece¤i

konusunda hemfikirdi. Örne¤in, ebeveynlerin (1) baba beni
y›kand›rd› gibi yanl›fl kullan›mlar› yakalamak ve düzeltmekte

pek hünerli olmad›klar› bilinmektedir. Ayr›ca, küçük çocuklar

da bu tür düzeltmelere pek dikkat etmezler. Bu nedenle, dil

geliflimi araflt›rmalar›n›n ilk y›llar›nda dil gelifliminin do¤ufltan

varolan zihinsel  yap›lar  taraf›ndan

flekillendi¤ini öne süren kuramsal model

(Chomsky, 1965) yayg›nlaflt›.

‹nsanlar›n konuflmalar›nda örnek (1)’deki

gibi cümleler üretmelerini sa¤layan, çok

yarat›c› ve do¤ufltan gelen bir biyolojik

donan›mlar› oldu¤u inkar edilemez.

Annesinin banyo yapmas› için yapt›¤› ›srarlar›

reddederken 26 ayl›k bir bebek taraf›ndan

kullan›lan bu cümle, eriflkin bak›fl aç›s›na

göre hatal›d›r. Ancak bu cümle Türkçe’deki

fiilleri ettirgen hale getiren –d›r ekinin

üretken kullan›m›n› içerir. Dil kurallar›n›

fark etme ve sergilemeyi sa¤layan e¤ilimlerin

bir k›sm›n›n do¤ufltan varoldu¤u kabul edilse

de,  Koç Üniversi tesi  Dil  Geliflimi

Laboratuar›’nda biz, benzer üretkenliklerin

oluflmas›n› sa¤layan d›fl faktörler üzerinde

yo¤unlaflmaktay›z. Araflt›rmalar›m›z dil

becerilerinin geliflimini iki ana yaklafl›m

çerçevesinde incelemekte: (a) diller aras›

karfl›laflt›rmalar: farkl› dillere özgü de¤iflik

yap›lar o dili ö¤renen çocuklar için farkl›

K
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ö¤renme problemlerine yol açar m›, ve e¤er öyleyse, çocuklar›n

belli dilsel özellikleri ö¤renme h›zlar› ve s›ralar› ö¤rendikleri

dillere göre de¤iflkenlik gösterir mi ? (b) çocu¤a yönelik etkileflim

metodu: De¤iflik tür sözel etkileflimler çocuklar›n dil geliflimini

daha kolaylaflt›r›p dil yetisini art›r›r m›? Bu yaz›da özellikle

diller aras› karfl›laflt›rmalar› içeren yaklafl›m üzerinde duraca¤›z.

Amerika’da ‹ngilizce ö¤renen çocuklarla yap›lan araflt›rma

sürecini takiben, dil geliflimciler 1970l› y›llar›n sonunda

gelifltirmekte olduklar› kuramlar›n› ‹ngilizce’den farkl› diller

ö¤renen çocuklar üzerinde s›namaya koyuldular. Slobin (1982)’in

belirtti¤i gibi, geliflimin evrensel gerçekleri yöresel özellikler

araflt›r›lmadan belirlenemez. Bu diller aras› karfl›laflt›rmac›

yaklafl›m evrensel süreçler oldu¤una dair bir tak›m do¤rulamalar

sa¤lasa da, kuramlar›n genel geçerli¤ine karfl› bir çok sorun da

ortaya ç›kard›. Örne¤in, ‹ngilizce konuflan çocuklarla çal›flan

araflt›rmac›lar, çocuklar›n cümlelerdeki sözcük s›ralamas›na

dikkat etmelerinin evrensel oldu¤u sonucuna ulaflm›fllard›.

Çocuklar›n (2) Big Bird pushed Cookie Monster ‘Minik Kufl

Kurabiye Canavar›’n› itti’ (Brown, 1973) cümlesinde iten ve

itilen kiflilerin kim oldu¤unu belirlemek için cümlelerdeki sözcük

s›ralamas›na bakt›klar›n› iddia etmifllerdi. Ancak Türkçe gibi

bir dilde sözcük s›ralamas› pek de etkili bir ipucu olmayabilir.

Türkçe iki isim ve bir fiil içeren cümlelerde, olas› alt› flekilde

de sözcük s›ralamas›na izin verir. Örne¤in, (3) Minik Kufl

Kurabiye Canavar›’n› itti, veya (4) Kurabiye Canavar›’n›

Minik Kufl itti ayr› sözcük dizimine, fakat benzer anlamlara

sahip cümlelerdir. Türkçe’de isimlerin yükleme göre s›ralan›fl›

kimin kime ne yapt›¤›n› anlamak için çok önemli de¤ildir.

Türkçe’de çocu¤a yönelik dil kullan›m›n› inceleyen araflt›rmalar

annelerin dil geliflimi henüz bafllamam›fl bebekleriyle konuflurken

olas› alt› sözcük s›ralamas›n› da kulland›klar›n› göstermektedir

(Küntay & Slobin, 1996).

Yeni bir çal›flmada (NIH ‘Ulusal Sa¤l›k Örgütü’, 1 R01

HD048662-01A2)  Connecticut Üniversitesi’nden Dr. Letitia

Naigles ile birlikte Türkçe ve ‹ngilizce ö¤renen iki yafl civar›

çocuklar›n kelime s›ralamas›na olan dikkatlerini araflt›rmaktay›z.

Bu çal›flmada 15-36 aylar aras›ndaki çok küçük ve henüz (2),

(3) ve (4) no’lu örneklerdeki gibi çok sözcüklü cümleleri

oluflturamayan çocuklar› incelemeyi planlamaktay›z.

Kat›l›mc›lar›n ayn› yafllarda olmalar›n›n yan› s›ra benzer biliflsel-

geliflim seviyelerinde olduklar›ndan emin olmak için, öncelikle

onlar› genel bir geliflim de¤erlendirmesine tabi tutaca¤›z. Dil

geliflimi ölçümümüzü, çocuklar›n dil gelifliminin erken evrelerinde

anlafl›l›r cümleler kurmadan önce dili anlayabildikleri varsay›m›na

dayand›rmaktay›z. Bu metod Golinkoff, Hirsh-Pasek, Cauley &

Gordon (1987) taraf›ndan gelifltirilen IPL (“intermodal preferential

looking” seçici izleme) paradigmas›n› içerir (Bak›n›z Resim 1).

Seçici izleme paradigmas›, dinamik olaylar›n gösterimiyle

yaln›zca bak›flta kararl›l›k gibi çocuk aç›s›ndan minimum tepki

gerektirme özelliklerini birlefltiren bir yöntemdir. Çocuk büyük

bir ekranda ayn› anda yan yana gösterilen iki video izler. Ekran›n

alt merkezinde bir hoparlörden ç›kan bir ses videolardan yaln›zca

birinde gösterilen bir olay› betimler. Çocu¤un videolara bak›fllar›

bir video kamera taraf›ndan kaydedilir ve daha sonra çocu¤un

neler izledi¤ini bilmeyen kifliler taraf›ndan kodlan›r. E¤er çocuk

sözlü betimlemeye uyan videoyu di¤erinden daha çok izliyorsa,

çocu¤un dilsel verileri anlad›¤›na karar verilir. Seçici izleme

tekni¤ini  kullanan bu araflt›rmam›z›n hedefi ayn› yafl ve geliflimsel

seviyelerdeki Türkçe ve ‹ngilizce ö¤renen çocuklar›n cümleleri

anlamada durum ekleri veya sözcük s›ralamas› gibi farkl› (belirli

bir dile özgü) özellikleri kullan›p kullanmad›klar›n› incelemektir.

‹ki yafl›ndan büyük çocuklarla yap›lan daha önceki çal›flmalarda,

Türkçe ö¤renen çocuklar›n (5) ay› aslan-› düflsün gibi ola¤and›fl›

cümleleri anlama ve canland›rmada durum ekleri gibi dile özgü

ipuçlar› kulland›klar›n› bulduk (Göksun, Küntay & Naigles,

incelemede). ‹ki yafl›ndaki çocuklar bile (5) numaral› örnektekine

benzer cümleler ismin –i halini içerdi¤inde, ismin –i halini

Amerika’da ‹ngilizce ö¤renen çocuklarla
yap›lan araflt›rma sürecini takiben, dil
geliflimciler 1970’li y›llar›n sonunda
gelifltirmekte olduklar› kuramlar›n›
‹ngilizce’den farkl› diller ö¤renen çocuklar
üzer inde s ›namaya koyu ldu lar .
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içermeyen cümlelere k›yasla birinin baflka birine bir etkide
bulundu¤u iliflkisini daha rahat ç›karabiliyor ve cümleyi böyle
bir anlay›fl› kullanarak canland›rabiliyor. Baflka bir deyiflle,
düflmek fiiline ra¤men, aslan kelimesine getirilen ismin –i
hali eki çocuklar›n bu cümleyi canland›r›rken her iki hayvan›
da kullanmas›na neden olabiliyor. Seçici izleme tekni¤ini
kullanmak, cümle kavray›fl›n› bak›fl süresi gibi dilsel verilerin
canland›r›lmas›ndan daha örtülü bir davran›flla ve daha küçük
çocuklarla ölçmemizi sa¤layacak. Bunun sonucunda, dil yetisi
henüz geliflmekte olan, konuflma öncesi dönemdeki çok küçük
yafllardaki çocuklar›n anlama yetileri sayesinde dilsel verilere
olan duyarl›l›klar›n› inceleme flans›m›z olacak. Kat›l›mc›lar›n
bir k›sm›yla boylamsal araflt›rma yaparak seçici izleme
paradigmas›nda görülen dilsel ö¤elere erken duyarl›l›¤›n okul
öncesi ve okul y›llar›ndaki dil yetileriyle iliflkisini araflt›rmak
istiyoruz. Ayr›ca sözel bir yan›t içermedi¤inden, seçici izleme
tekni¤inin iletiflimsel ve dilsel sorunlar› olan çocuklar için
duyarl› bir ölçüm arac› olaca¤›n› düflünüyoruz. Bu tekni¤in
kullan›m›n› dili geç ö¤renen ve otistik çocuklar için de
geniflletmeyi hedefliyoruz.

Bir di¤er araflt›rma kolu da Hollanda’daki Max Planck Institute

for Psycholinguistics ve Koç Üniversitesi’nden Dr. Asl›

Özyürek ile ortaklafla yap›lan çal›flmalarla devam etmektedir.

Bu çal›flmalarda Türk çocuklar›n üçlü iflaret s›fat ( bu, flu, ve

o) kullan›m›n› nas›l ö¤rendikleri araflt›r›lmaktad›r (Küntay

& Özyürek, 2006). Türkçe iflaret s›fatlar› kullan›m› aç›s›ndan

di¤er birçok dilden farkl›d›r, çünkü bu dilde iflaret s›fat›

kullan›m› yaln›zca sözü geçen nesnenin konuflmac›ya olan

uzakl›¤›na de¤il (bu ve o aras›ndaki fark gibi), ayr›ca

dinleyicinin o nesneyle ilgili dikkat durumuna da ba¤l›d›r.

Di¤er bir deyiflle, flu yaln›zca dinleyicinin dikkati sözü geçen

nesneye odaklanmam›fl durumdaysa kullan›l›r (Özyürek &

Kita, 2000). Geliflimsel farkl›l›klar› incelemek amac›yla, 4

ile 6 yafl›ndaki çocuklar ve eriflkinleri ikili efller halinde bir

resimdeki modeli legolarla kurma etkinli¤i süresince (Bak›n›z

Resim 2) 12 dakika boyunca video kameraya kaydettik. Bu

etkinlik efller aras› yak›n koordinasyon gerektiren ortaklafla

yap›lan bir aktivitedir. Bu yöntemle do¤al bir ortamda iflaret

s›fatlar›na dair yo¤un veriler toplayabildik. Daha sonra

videodaki tüm konuflmalar yaz›l› metne çevrildi ve iflaret

s›fatlar›n›n kullan›m› iflaret etme, bakma gibi dilsel olmayan

davran›fllarla birlikte kodland›.

Bu çal›flmam›zda eriflkinlerin bu ve o aras›ndaki mesafeye

ba¤l› farkl›l›klara dikkat ettiklerini, yak›n nesneler için bu,

uzak nesneler için o dediklerini bulduk. Ayr›ca, eriflkinler flu

iflaret s›fat›n› sözü geçen nesnenin konuflmac›ya olan

uzakl›¤›ndan ba¤›ms›z olarak, dinleyicinin dikkati o nesneye

odaklanmad›¤›nda kullan›yorlard›. Di¤er bir deyiflle, eriflkinler

Türkçe’deki iflaret s›fat› kullan›m›n hem uzakl›k hem de

dikkate ba¤l› boyutlar›na hakim. Ancak çocuklar flu s›fat›n›

eriflkinler kadar s›k kullanmamaktalar, genelde dinleyicinin

dikkati bahsedilen nesne üzerinde olmasa bile bu s›fat›n›

kullanmaktalar. Ayr›ca, flu dediklerinde, eriflkinlerin fark

etti¤i dikkat boyutlar›n› ay›rt edememekteler ve yaln›zca

yak›n nesnelere flu diye hitap etmekteler. Bu nedenle,

sonuçlar›m›z gösteriyor ki dikkat farkl›l›klar›n kodlanmas›nda

eriflkin düzeyde yetkinlik hem geç hem de parça parça geliflen

bir süreçtir. 6 yafl›ndaki çocuklar›n flu kullan›rken dinleyicinin

bak›fllar›na olan duyarl›l›klar›n›n 4 yafl›ndakilerden daha fazla

oldu¤unu bulduk, ancak alt› yafl›ndaki çocuklar bile tamamen

eriflkin düzeyine ulaflamam›fllard›.

Bir baflka kiflinin dikkatini kas›tl› bir flekilde idare etmek ve

dil arac›l›¤›yla dinleyenin alg›layabileceklerinin belirli bir

k›sm›na dikkat çekmek, insan iletifliminin önemli bir

becerisidir. Çal›flmam›zdan görülüyor ki, anaokulu yafllar›ndaki

Türk çocuklar›n iflaret s›fat› kullan›m› geliflimi, dinleyicinin

dikkat durumunu göz önüne alarak konuflma tasarlamay›

gerektiren ve alt›  y›ldan uzun süren bir süreçtir .
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Seçici izleme tekni¤ini kullanmak, cümle
kavray›fl›n› bak›fl süresi gibi dilsel verilerin
canland›r›lmas›ndan daha örtülü bir
davran›flla ve daha küçük çocuklarla
ölçmemizi sa¤layacak.
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Diller aras› metodlar kullanan bir baflka çal›flmada (Küntay&

Koçbafl, yay›nda), farkl› yafllardaki ‹ngilizce ve Türkçe konuflan

çocuklar›n 24 sayfal›k bir resimli kitab›n hikayesini nas›l

anlatt›klar›n› inceledik. Bu çal›flmada, Türkçe ve ‹ngilizce

anlat›c›lar taraf›ndan aktar›lan “Kurba¤a Hikayesi”nin bafl›ndaki

üç ana karakteri çocuklar›n hangi dil araçlar›yla canland›rd›¤›n›

ve birbirine ba¤lad›¤›n› inceledik. Kurba¤a hikayesi bir tak›m

araflt›rmac›lar taraf›ndan, farkl› diller ö¤renmekte olan de¤iflik

yafl gruplar›ndaki çocuklar›n anlat› verilerini toplamak üzere

kullan›lmaktad›r (Berman & Slobin, 1994; Stromqvist &

Verhoeven, 2004). Bizim çal›flmam›z›n temel ilgi alanlar›ndan

biri çocuklar›n kitab›n ilk resmi (Bak›n›z Resim 3) hakk›nda

anlatt›klar› hikayeler ve çocuk, köpek ve kurba¤adan oluflan

üç ana karakteri tan›t›rken kulland›klar› dilsel ö¤elerdi. Önceki

araflt›rmalarda (Küntay, 2002) Türk çocuklar›n hikayelerinde

yeni tan›t›lan karakterlerin yenilik statülerini belirtmediklerini,

onlardan bir çocuk veya bir kurba¤a diye bahsetmediklerini

gözlemledik. Belirli-belirsiz s›fat sistemini (the vs. a/an) içeren

bir dil olan ‹ngilizce ile yap›lan diller aras› karfl›laflt›rmalar,

karakterlerin anlat›lara düzgün bir flekilde sunumunu etkileyen

etkenleri daha iyi anlamam›z› sa¤lamaktad›r. Her iki dilde de,

daha küçük yafllardaki çocuklar yaln›zca (6) burda bir çocuk

var örne¤inde oldu¤u gibi karakteri sunmaya odaklanm›fl

cümleler kulland›klar›nda belirsiz s›fat da kullanmaktalar.

Belirsiz s›fat gibi bir arac›n kullan›m s›kl›¤›nda iki dil aras›ndaki

farklara ra¤men, hem Türkçe hem de ‹ngilizce’de konuflmac›lar

bu formu benzer yap›sal ba¤lamlarda kullanmaktalar.

Çal›flmalar›m›z, farkl› diller ö¤renen çocuklarla yap›lan diller

aras› karfl›laflt›rmal› araflt›rmalar›n, dil geliflimi bulmacas›n›

çözmek için verimli bir yol oldu¤unu göstermektedir. Ancak

hayat›n ilk y›llar›nda, dil ayg›t›n›n insan zihnine nas›l

ifllendi¤ini anlamak için pek çok yeni araflt›rma gerekmektedir.
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Bir baflka kiflinin dikkatini kas›tl› bir flekilde
idare etmek ve dil arac›l›¤›yla dinleyenin
alg›layabileceklerinin belirli bir k›sm›na dikkat
çekmek, insan iletifliminin önemli bir
becerisidir. Anaokulu yafllar›ndaki Türk
çocuklar›n iflaret s›fat› kullan›m› geliflimi,
dinleyicinin dikkat durumunu göz önüne
alarak konuflma tasarlamay› gerektiren ve
alt› y›ldan uzun süren bir süreçtir.



eddülbahir Kalesi, Gelibolu Yar›madas›’n›n güney ucundaki

Çanakkale Bo¤az›’n›n Avrupa yakas›nda yer almaktad›r.

Erken modern dönem Osmanl› askeri mimarisinin iyi bir örne¤i

olan Seddülbahir Kalesi, karfl› yakadaki kardefli Kumkale ile

birlikte, Hatice Turhan Sultan taraf›ndan 1658 senesinde

kurulmufltur. Rusya bozk›rlar›nda Tatarlar üzerine yap›lan bir köle

bask›n› s›ras›nda genç bir k›z olarak esir al›nan Turhan Sultan,

esir al›nmas›ndan hemen sonra Sultan ‹brahim’e arma¤an olarak

verildi. Turhan Sultan gelece¤in Sultan IV. Mehmet’i olacak

flehzadeyi do¤urmas›yla birlikte bir Osmanl› validesi oldu ve

çeflitli mimari projeleri yürütmeye bafllad›. Valide Turhan Sultan,

dönemin ‹stanbul’unun al›fl-verifl merkezi olan Eminönü’de infla

edilmifl genifl cami kompleksi Yeni Cami ve M›s›r Çarfl›s›’n›

yapt›rmas›yla meflhurdur. Onun ilk eserleri, bafllang›çta Venedik

donanma güçlerinin Bo¤az’dan geçmesini ve bölge ahalisini tehdit

ederek bölgenin kuzeyindeki baflkent ‹stanbul’a ilerlemesini

engellemek maksad›yla Çanakkale Bo¤az›’n›n giriflinde infla

edilmifl iki kaleydi. Çanakkale Bo¤az› üzerinde Sultan II

Mehmed’in yapt›rd›¤› kale çifti Kilitbahir ve Çimenlik, Valide’nin

talimat›yla gerçeklefltirilen yo¤un tamiratlar ve Bo¤az’›n giriflinde

yapt›rd›¤› iki yeni kale ile imparatorlu¤un Bat› Ege s›n›rlar›na

dönük mevcut tehditleri azaltt›. 17. yüzy›l›n son yar›s›ndan itibaren,

Kumkale and Seddülbahir, Çanakkale Bo¤az›’ndan ‹stanbul’a

seyahat edenlerin gördükleri ilk mimari eserlerdi. William

Grelot’nun 1680 y›l›nda Paris’te yay›mlanan “Relation Nouvelle

d’un Voyage de Constantinople” adl› eserindeki gibi gravürlerde,

Valide Turhan’›n iki kalesinin, “Chateau Neuf d’Asie” (Kumkale)

ve “Chateau Neuf d’Europe”’un (Seddülbahir) görünümü Osmanl›

topraklar›n› ziyaret edecek seyyahlar› etkiledi ve bafltan bafla bütün

Avrupa’ya yay›ld›. (Resim 1)

Seddülbahir Kalesi Restorasyon Projesi Mart 2005’te bafllat›ld›

ve Koç Üniversitesi Tarih Bölümü ve Anadolu Uygarl›klar› ve

Kültür Miras› Yönetimi Lisansüstü Program›’ndan Dr. Lucienne

Thys-fienocak ile ‹stanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi ve

Fotogrametri Bölümü’nden Dr. Rahmi Nurhan Çelik taraf›ndan

ortak bir flekilde yönetildi. Koç Üniversitesi’nden Seddülbahir

üzerine öncü arkeolog Dr. Carolyn Aslan ve Anadolu Uygarl›klar›

ve Kültürel Miras Yönetimi Program›’nda lisansüstü ö¤rencileri

olan Günflil K›l›ç, Aysegül Erdo¤an ve Serra Akboy’un da içinde

bulundu¤u, iki üniversiteden yaklafl›k otuz akademisyen ve

ö¤renci projeye dahil oldu. Proje ekibi Orman Bakanl›¤›’n›n

denetiminde Gelibolu Yar›madas›’nda çal›flmalar›n› sürdürüyor.

Projenin finansal deste¤i ise Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan

sa¤lanmaktad›r.

Seddülbahir Kalesi Restorasyon Projesi’nin amac›, hem

arflivlerdeki hem de kale alan›ndaki, tarihi kal›nt›lar› bafltan sona

Lazerle Tarama ve bir Co¤rafi Bilgi Sistemi’nin kullan›m› Gelibolu Yar›madas›’ndaki
Osmanl› kalesi Seddülbahir’i belgelemeye ve restorasyonunu haz›rlamaya yard›mc›
oluyor.
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Eski Yap›lar› Korumak ‹çin Yeni
Teknoloji Kullan›m›

 Lucienne Thys-fienocak

S

Resim 1: 17. Yüzy›l gravüründe Seddülbahir (solda) ve Kumkale (sa¤da)

Seddülbahir Kalesi Restorasyon Projesi
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ve oldukça titiz bir flekilde belgeleme sürecini yürütmek ve

bu belgeleri mimari planlar, tamirat projeleri ve gelecekte

bölgenin korunmas›, restorasyon ve yeniden kullan›m› için

haz›rlanacak planlar› oluflturmak için kullanmakt›. Arazi

ölçüm cihazlar›, küresel konum belirleme cihazlar› (global

positioning systems, GPS) ve fotogrametrik kay›t gibi daha

geleneksel ölçüm yöntemlerinden faydalanmakla beraber,

Seddülbahir Kalesi restorasyon ekibi ayn› zamanda, flu an

ulafl›labilecek en son lazer ölçüm teknolojisini de

kullanmaktad›r. Sözkonusu proje tarihsel bir yap›n›n tümüyle

lazerle taranmas›n› yürüten ve arazinin tam bir topografik

haritas›n›, mimari planlar›n› ve Çanakkale Kültür ve Tabiat

Varl›klar›n› Koruma Kurulu taraf›ndan de¤erlendirilmek üzere

deniz seviyesinden yükseklik bilgilerini ç›karmak için elde

edilen verileri baflar›l› bir flekilde kullanan ilk projedir.

Bunlara ilave olarak, ekibimiz örgütsel yap›s› arazinin küresel

konum belirleme cihazlar› arac›l›¤›yla haz›rlanan topografik

plan›na gore düzenlenmifl, kapsaml› ve interaktif bir veri

taban› olan Co¤rafi Bilgi Sistemi (CBS) gelifltirdi. Co¤rafi

Bilgi Sistemimiz, arazi ölçüm uzman›, inflaat mühendisi,

arkeolog, mimarl›k tarihçisi, sözlü tarihçiler, tarihi yap›lar›

koruma görevlileri ve kültür miras› yönetimi uzmanlar›ndan

oluflan tak›m üyeleri taraf›ndan yürütülen disiplinleraras›

araflt›rma sürecinde elde edilen çeflitli türdeki verileri

yönetmemize ve do¤rulu¤unu sorgulamam›za imkân sa¤lad›.

Arkeolojik bulgular›n konumu ve görsel kay›tlar›ndan, arfliv

foto¤raflar› ve kalenin tüm yönlerine iliflkin Osmanl›

belgelerine ve Seddülbahir sakinlerinin ça¤dafl sözlü

hat›ralar›na kadar herfley Co¤rafi Bilgi Sistemi’nde

depolanmaktad›r. Kalenin her bir bölümü dünü, bugünü ve

gelece¤i hakk›nda çeflitli türde bilgilere ulaflmak için

sorgulanabilmektedir. Resim 4: Seddülbahir’deki afla¤› sahil duvar›ndan taranm›fl bir kesit

Resim 3: Seddülbahir kalesinin Çanakkale Bo¤az›’na girerken görüntüsü

Seddülbahir Kalesi Restorasyon Projesi
tarihsel bir yap›n›n tümüyle lazerle
taranmas›n› yürüten ve arazinin tam bir
topografik haritas›n›, mimari planlar›n› ve
Çanakkale Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Kurulu taraf›ndan de¤erlendirilmek
üzere deniz seviyesinden yükseklik bilgilerini
ç›karmak için elde edilen verileri baflar›l› bir
flekilde kullanan ilk projedir.

Resim 2: Kuzey bat› kalesinin akflam lazer taranmas›



Tarihi strüktürlerin belgelenmesi için lazer
teknolojisi
Lazerle tarama teknolojisi, ilk önce endüstri mühendisli¤i

projelerinde, çevre kaynakl› strese ve deformasyona ba¤l›

olarak de¤iflimi gereken köprü ba¤lant›lar› ya da boru tesisat›

gibi objelerin kusursuz ölçülerini elde etmek için kullan›lmaya

bafllanm›flt›r (Hughes & Louden). Zamanla, lazer taray›c›s›n›n

genifl bir yelpazedeki mimari detaylar› yakalamadaki h›z› ve

kolay kullan›m› restoratör mimarlar taraf›ndan tan›nm›fl ve

bu yeni teknoloji tarihi strüktürlerin yüzeylerinin ve

kontörlerinin rölövesini ç›karmak için kullan›lmaya

bafllanm›flt›r. Lazer  teknolojisini tarihi strüktürlerin rölövesini

ç›karmak için kullanan pilot projeler sadece birkaç y›l önce

bafllam›flt›r. 2001’de Ferrara Üniversitesi taraf›lan yürütülen

bir projeyle Roma’daki Coliseum’un taranmas›, New York’da

Özgürlük Heykeli’nin rölövesinin ç›kar›lmas› ve bak›r

kal›b›n›n kontrol ve gözetimi için taranmas› örnekler

aras›ndad›r. Bu teknolojisinin prensibi, lazer taray›c›s›ndaki

bir ayg›t›n, kalenin kulesi gibi bir hedefe seri bir biçimde

lazer ›fl›nlar›n› yollamas› ve lazer taray›c›n›n strüktürün

yüzeyinde hareket ettikçe strüktürden binlerce noktay›

kaydetmesi ve bütün bu bilgiyi x,y,z koordinat sisteminde

ölçekli noktalara dönüfltürmesidir. Bu yüzden rasgele ve her

defas›nda bir kere seçmektense,  mimar ya da mühendisin

strüktürün do¤ru bir çerçevesini verece¤ini hissetti¤i

noktalarda, lazer taray›c›, özellikle bizim Seddülbahir’de

kulland›¤›m›z Leica HDS 3000 gibi, son model taray›c›lar,

360 derece yatayda ve 270 derece düfleydeki tüm görüfl alan›n›,

sadece taray›c›n›n üstünde oturdu¤u tripodu atlayarak

kaydedebilmektedir. Lazer, yüzey bilgisini yakalamak için

harici ›fl›¤a ihtiyaç duymad›¤› için, Seddülbahir’deki kuzeybat›

kulesinin iç mekan› gibi lofl alanlar için çok uygun bir ölçüm

tekni¤idir ve ayr›ca bu tip lazer teknolojisini karanl›kta ve

yapay ›fl›k kaynaklar›yla kullanmak, gün ›fl›¤›yla kullanmaktan

daha elveriflli oldu¤u için Seddülbahir’de gece geç saatlere

kadar çal›flabildik. (Resim 2)

Seddülbahir Kalesi oldukça genifl bir aland›r, takriben

4.200 m2’lik yap› kütlesini de içine alan yaklafl›k

24.000 m2’lik bir araziyi kapsar. Kalenin tarama projesinin

tamam›n› bitirdi¤imiz zaman 350 milyon nokta ve 8 GB’l›k

data toplad›k—5 mm s›n›r hassasl›¤›yla. ‘Nokta Bulut’ diye

adland›r›lan bu kadar büyük lazer noktalar›ndan oluflan

datalar›n depolanmas› ve ifllenmesi, proje mimarlar›m›z için

müthifl bir mücadeleyken, her bir noktan›n x,y,z koordinat

noktalar›n›n yakalanmas›, bize hassas ve ölçekli 3 boyutlu

modellerin, boydan boya incelemelerin, kontur haritalar›n›n,

koruma raporlar›n›n ve kalenin herhangi bir bölümünde

oluflabilecek de¤iflimlerin yak›ndan  denetimi için  esneklik

sa¤lam›flt›r (fiekil 3). fiarköy’den geçen fay hatt›na yak›nl›¤›

ve Çanakkale giriflindeki aç›k konumundan dolay› kötü hava

flartlar›yla sürekli mücadelesi, böylesine hassas bilginin

toplanmas›n›n önemini art›rm›flt›r.
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Resim 5: 1. Dünya Savefl›’nda hasar görmeden önceki Seddülbahir bat› duvar›n›n
arfliv foto¤raf› (IRCICA)

Yüzey ölçümleri için yapt›¤›m›z alan
çal›flmalar›m›zda, alanda harcad›¤›m›z zaman›
büyük ölçüde azaltt›¤›n› gördük. Lazer tarama
bölümü için toplamda 19 gün ay›rd›k. Kale
için isteyebilece¤imiz bütün noktalar› toplad›k
ve böylece ‹stanbul’daki ofisimizde ihtiyac›m›z
olabilecek tüm data ile bütün k›fl çal›flabildik.

Resim 6: 1. Dünya Savafl› ittifak iflgali s›ras›nda a¤›r hasar görmüfl Seddülbahir bat›
duvar›n› ve kuleleri gösteren foto¤raf



Lazer taray›c› maliyetinin yüksek olmas› ve noktalar›n

yakalanmas› ve ifllenmesi için e¤itim alm›fl mimar ve

mühendislerin say›s› bütün dünyada az olmas›na ra¤men,

gelecekte tarihi strüktürlerin belgelenme yöntemi olarak

kullan›m› kesinlikle artacakt›r. Yüzey ölçümleri için yapt›¤›m›z

alan çal›flmalar›m›zda, alanda harcad›¤›m›z zaman› büyük

ölçüde azaltt›¤›n› gördük. Lazer tarama bölümü için toplamda

19 gün ay›rd›k. Kale için isteyebilece¤imiz bütün noktalar›

toplad›k ve böylece ‹stanbul’daki ofisimizde ihtiyac›m›z

olabilecek tüm data ile bütün k›fl çal›flabildik. Özgürlük

Heykeli’nin tarama projesinde son bir kaç y›ld›r yer alm›fl

olan E. Louden’in de belirtti¤i gibi, dünyada yürütülen di¤er

lazer tarama projelerinde de, bu verim, bu teknolojinin en

önemli yararlar›ndan biri olarak görülmektedir. Tarihte, iki

kiflilik alan ekibi EUÖ (Elektronik Uzaktan Ölçüm cihazlar›)

kullanarak hergün 500 noktay› zar zor yakayabilmifltir. Art›k,

taray›c› kullanarak, teknisyenler sadece dakikalar içinde

1 milyona kadar nokta yakalayabilmektedir (Hughes &

Louden). Seddülbahir’de kulland›¤›m›z yeni yüzey ölçüm

teknolojisinin yan› s›ra CBS’yi (Co¤rafi Bilgi Sistemi) tak›m

üyelerimizin elde etti¤i her tür bilgiyi depolamak, yönetmek

ve ifllemek için tasarlad›k ve kulland›k. Birçok ilginç

araflt›rma alan›ndan biri de Seddülbahir Kalesi’nin 17.

yy’daki kuruluflundan bu yana olan tamirlerin, mimari

gelifliminin 300 y›ll›k Osmanl› arflivlerini kullanarak

takibiydi. Bu belgeler, ço¤u zaman, deprem, kötü hava

koflullar› veya savafltan dolay› yokolmufl kulelerin veya

duvar bölümlerinin ifllev ve konumunun anlafl›lmas›na

yard›mc› oldu. Bu tip tamir kay›tlar› Osmanl›cad›r ve

kullan›m› da oldukça zordur. Bu yüzden restorasyon projeleri

için kullan›lmas› ço¤unlukla gözard› edilmifltir. Ama Turhan

Sultan’›n kalesinin üç yüzy›l boyunca nas›l de¤iflti¤inin

resmini çizmek, kalenin tamirinde kullan›lan yap›m

malzemeleri, bu malzemelerin kaynaklar›, iflgücü ve tarihleri

gibi birçok konuda zengin bilgi sa¤lad›¤›ndan bizim için

kullan›m› elzemdi. Bütün bu data CBS’dedir. Biz flu anda,

gelecekteki Osmanl› strüktürlerini kapsayan çeflitli

restorasyon projelerinin de¤iflik tipteki kay›tlar›n›n en

elveriflli kullan›m› için Osmanl› mimarl›¤›n›n analizini

amaçlayan metodlu bir yaklafl›m› oluflturmaya çal›fl›yoruz.

Türkiye’deki birçok askeri ve denizcilik arflivinde, ‘Chateau

de Vincennes Askeri ve Denizcilik Arflivleri, ‹mparatorluk

Savafl Müzesi ve Londra Kamu Kay›t Ofisi de dahil olmak

üzere Avrupa’da Seddülbahir’in çok kapsaml› araflt›rmas›
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Figure 8: Seddülbahir Kalesi’nin üst k›sm›nda bulunan 19. yy’a ait bir Osmanl›
askeri k›fllas› temelinde yap›lan kaz›lar›n bafllang›ç aflamas›.

Figure 9: Hasar görmesi ve y›k›lmas›ndan önce Seddülbahir Kalesi’nin üst k›sm›nda
bulunan 19. yy askeri k›fllas›n›n görünüflü. 2005 kaz›lar›nda binan›n temeli ortaya
ç›kar›lm›flt›r.

Figure 7: Arkeoloji ekibi taraf›ndan üst kalede bulunmufl ve bir k›sm› kaz›lm›fl
Geç Osmanl› Dönemi’ne ait yol.



yürütülmüfltür. Seddülbahir Kalesi, Birinci Dünya Savafl›

s›ras›nda Gelibolu Yar›madas›’nda ‹tilaf Devletleri taraf›ndan

ilk bombaland›¤› ve ‹ngilizlerin 3 Kas›m, 1914’deki ilk deniz

sald›r›lar›na maruz kald›¤› için yap› dokusu oldukça kötü bir

biçimde zarar görmüfltür. Bu yüzden de çok flanss›zd›r. Ama

stratejik pozisyonu sayesinde de kalenin bir çok arfliv foto¤raf›

hayatta kalabilmifltir. Seddülbahir’in bat› duvar›n›n savafl öncesi

bozulmam›fl durumunu ve bat› kulesinin bombard›mandan

sonraki halini gösteren foto¤raf  gibi bu savafl öncesi ve sonras›

foto¤raflar, projemiz için de¤eri ölçülemez bilgi kaynaklar›

oldu¤u gibi alan›n koruma ve restorasyon önerisini  oluflturmada

bize çok yard›mc› olmufltur (Resim 5, 6).

Seddülbahir’de yürütülen arkeolojik kaz› bir çok aflamadan

oluflmufltur. Seddülbahir civar›nda yürütülen 1924’deki Frans›z

askeri arkeolojik kaz›lar›ndan beri, Gelibolu Yar›madas›’ndaki

ilk bilimsel ve özellikle Geç Osmanl› Dönemi’nin maddi

kültürünün belgelenmesine adanm›fl Türkiye’deki  bu anlamdaki

ilk kaz›y› Koç Üniversitesi yürütmüfltür. Kalenin arkeolojik

kaz›s› Çanakkale Arkeoloji Müzesi’nden Nurten Sevinç ve

Troy’daki 12 y›ll›k kaz› tecrübesini bir Osmanl› Kalesi olan

Seddülbahir’e tafl›yan,  Koç Üniversitesi Tarih Departman›’ndan

Carolyn Aslan taraf›ndan yürütülmüfltür. Londra’daki Milli

Ordu Müzesi’nden David Kenyon, Avrupa ve Kuzey

Amerika’daki arkeologlar için geliflen bir uzmanl›k alan› olan,

Birinci Dünya Savafl› siper arkeolojisi hakk›nda katk›da

bulunmufltur. Kefliflerimizin içinde kalenin yukar›s›nda bulunan

19. yy’a ait askeri barakalar›n temelleri ve bir Osmanl› yolu

bulunmaktad›r(Resim 7, 8, 9).

Hem 2005 y›l›ndaki kaz›m›z s›ras›nda hem de lazer taramas›,

arfliv araflt›rmas›, madde ve yap› analizimiz sürecinde toplad›¤›m›z

bütün bilgilere ra¤men, Seddülbahir Kalesi hakk›nda

bildiklerimizde hala boflluklar bulunmaktad›r. Alan restorasyon

plan›n›n sonuna yaklaflt›kça bu boflluklar› daha yak›ndan

irdelememiz önemlidir. Bu nedenle, ilk bak›flta ortaya

ç›kmayabilecek fleyleri var etmemiz do¤ru olmayaca¤› için

Seddülbahir’in yeniden yap›lanmas›, ki onu yeniden inflaâ etmek

bütünüyle yeni bir flekilde görülmesine neden olacakt›r, tam olarak

14

Seddülbahir afla¤› sahil duvar›

Seddülbahir üst kalesindeki kaz›lar. Koç Üniversitesi Anadolu Uygarl›klar› ve
Kültürel Miras Yönetimi Program› ö¤rencisi Günflil K›l›ç, kaz› tak›m›n›n üç
eleman›yla Seddülbahir kasabas›nda çal›fl›yor.
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Seddülbahir afla¤› güney kulesinden Cape Hellas fenerine bak›fl

yerinde bir tercih gözükmemektedir. Co¤rafi Bilgi Sistemimiz

ve lazer taramas›yla elde etti¤imiz genifl ölçekteki verinin bize

sa¤lad›¤› imkanlardan biri, sanal bir ortamda Seddülbahir’in

geçmiflindeki farkl› zamanlarda, bunlardan birine di¤eri karfl›s›nda

öncelik vermeksizin, nas›l görünmüfl olabilece¤ine dair çeflitli

senaryolar yaratmas›yd›. Bununla birlikte Seddülbahir flu an acil

bir koruma çabas›na ihtiyaç duyuyor. Ve umuyoruz ki, kale

restorasyon projemiz tamamland›¤› zaman Çanakkale Bo¤az›’n›n

en ucundaki bölgeyi ziyaret edecek olanlar, Turhan Sultan’›n

yapt›rd›¤› ilk eser karfl›s›nda hürmet duyacakt›r. T›pk› saray

vakanüvisi Abdurrahman Abdi Pafla’n›n 1659 y›l›nda Çanakkale

Bo¤az›’n› ziyaret ederek Sultan’›n annesi taraf›ndan infla ettirilen

yeni tamamlanm›fl kaleleri kutlamak üzere afla¤›daki methiye

sat›rlar›n› yazarken yapt›¤› gibi.

“Seyredin O’nun [Turhan Sultan] yapt›¤› hay›rseverli¤i; bak›n

bu iki heybetli kaleye

Her biri onlar›n,  Garb›n flerefli bir muhaf›z›”  TSMA 2477



er y›l, dünya çap›nda meydana gelen 3 milyon trafik

kazas› toplamda 40.000 ölüme yol açmaktad›r. Sürücü

hatalar›n›n meydana gelen bu kazalar›n %80’i için temel neden

oluflturdu¤u gözlemlenmifltir. ABD Ulusal Karayollar› Trafik

Emniyeti ‹daresi’nden al›nan say›lara göre, Amerika Birleflik

Devletleri’nde sürücü yorgunlu¤u 240.000 ölümle sonuçlanan

kazaya neden olmufltur. Ayr›ca uykusuzlu¤un yol açt›¤›

kazalar›n kamu ve özel sektöre 46 milyar dolara mal oldu¤u

raporlanm›flt›r.

Türkiye Emniyet Departman› Trafik E¤itim ve Araflt›rma

Yönetim Kurulu’nun haz›rlam›fl oldu¤u 2005 y›l› istatistiksel

verilerine göre, Türkiye’de karayollar›nda meydana gelen

570.000’den fazla kazada 3.125 insan hayat›n› kaybetmifl ve

123.985 insan yaralanm›flt›r. Trafik kazalar›n›n yol açt›¤›

ekonomik kay›plar ise yaklafl›k olarak 651 milyon dolard›r.

Disiplinler aras› çal›flan ulusal bir konsorsiyum çerçevesinde

araç-içi iflaret iflleme üzerine güvenli sürüfl temal› bir çal›flma

yürütmekteyiz [1]. Bu konsorsiyumun amac›, karayollar›nda

meydana gelen sürücü hatalar›n›n sebebiyet verdi¤i trafik

kazalar›n›n say›s›n› sa¤görü oluflturmaya yönelik bir tak›m

koflullar yaratarak azaltmaya çal›flmakt›r. Türkiye Devlet Planlama

Teflkilat›’n›n ve k›sm› olarak da Japon Yeni Enerji ve Endüstriyel

Teknoloji Gelifltirme Kurumu’nun (NEDO) destekledi¤i

konsorsiyumda, Sabanc› Üniversitesi, Koç Üniversitesi, ‹TÜ

Mekar Laboratuarlar›, OTAM Otomotiv Araflt›rma Merkezi,

Nagoya Üniversitesi, Texas Üniversitesi-Dallas, Politecnico di

Torino, Nanyang Teknik Üniversitesi, Ford A.fi., Oyak Renault A.fi.

ve Fiat A.fi. yer almaktad›r. Bu amaç do¤rultusunda, sürücü

davran›fllar›n› modellemede kullan›lacak olan kritik öneme sahip

olan veriler, mikrofon, kamera, fren ve gaz pedal durumlar› gibi

çeflitli sensörlerden toplanmaktad›r. Tüm bunlara ek olarak

toplanan bu verilerin analizi için otomatik olarak çal›flan sistem

ve teknolojiler gelifltirilip, her sürücünün davran›fl› modellenerek

tehlike potansiyeli tafl›yan durumlar belirlenecektir. Alkollü

sürücüler ya da yorgun sürücüler bu tehlike niteli¤i tafl›yan

durumlara örnek olarak gösterilebilir. Tüm bu çal›flmalar›n

temelindeki amaç, sürücüleri uyaran ve di¤er tedbir ölçütlerini

de göz önünde bulundurarak tehlikeli bir durumun oluflmas›

durumunda kazalar› önlemektir.

Yol ve trafik güvenli¤inde yer alan problemlerin belirlenmesinde

baflta Avrupa Birli¤i olmak üzere birçok çaba gösterilmifltir.

Örne¤in, Avrupa Komisyonu, endüstri ve di¤er kurumlar›n

öncülü¤ünde olan eSafety, Ak›ll› Arabalar Giriflimi için ilk

dayana¤› oluflturmaktad›r ve Ak›ll› Güvenlik Sistemleri’nin

geliflmesini, yay›lmas›n› ve kullan›m›n› art›rmay› amaç edinmifltir.

Bu tür sistemler, yol güvenli¤ini art›rarak oluflabilecek kazalar›

azaltmaya ak›ll› çözümler üretebilmek için enformasyon ve

haberleflme teknolojilerini kullanmaktad›r. eSafety projesinin

Güvenli Sürüfl araflt›rma projemizin amac›, karayollar›nda meydana gelen sürücü hatalar›n›n
sebebiyet verdi¤i trafik kazalar›n›n say›s›n› sa¤görü oluflturmaya yönelik koflullar yaratarak
azaltmaya çal›flmakt›r.
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Sürüfl Davran›fl ‹flaretlerini Kullanarak
Sürücü Modelleme ve Tan›ma

Engin Erzin

H

Türkiye Emniyet Departman› Trafik E¤itim
ve Araflt›rma Yönetim Kurulu’nun haz›rlam›fl
oldu¤u veriler göre, Türkiye’de karayollar›nda
meydana gelen 570.000’den fazla kazada 3.125
insan hayat›n› kaybetmifl ve 123.985 insan
yaralanm›flt›r. Ekonomik kay›plar ise yaklafl›k
olarak 651 milyon dolard›r.

Güvenli Sürüfl Projesi



kapsam›ndaki di¤er projeler flu flekilde s›ralanabilir: ADASE,

AIDE, APROSYS, AWAKE, CarTALK, CHAUFFEUR 2,

EASIS,  EUCLUDE, ESCOPE, GST,  HIGHWAY,

HUMANIST [2]. ADASE 2 (Avrupa ‹leri Sürücü Yard›m

Sistemleri) projesinin [3] temel amac› aktif güvenlik

sistemlerini yap›, yol haritalar› ve standartlar haz›rlayarak

tan›tmak ve gerçeklefltirmektir. AIDE (Uyarlanabilir Entegre

Sürücü-Araç Arayüzü) projesi [4] insan-makina etkileflimi

üzerinde yo¤unlaflmaktad›r. APTOSYS (‹leri Güvenlik

Sistemleri ile ‹lgili Entegre Projeler) [5] pasif güvenlik

sistemleri ile ilgili çal›flmalar yapmaktad›r. Bu projede de¤iflik

kazalar üzerinde çal›fl›lm›fl, araçlar ve yollar için tasar›mlar

ç›kart›lm›flt›r. AWAKE projesinin [6] amac› dikkat

düflüklü¤ünden kaynaklanan trafik kazalar›n›n say›s›n›

azaltarak trafik güvenli¤ini sa¤lamakt›r. Bu proje, yerleflik

sürücü monitör sensörlerinden sürücünün davran›fllar›yla ilgili

verileri alarak, sürücüye ait yorgunluk belirten durumlar›

sürüfl an›nda tespit ve teflhis etme üzerine yo¤unlaflm›flt›r.

EASIS (Entegre Güvenlik Sistemleri ‹çin Elektronik Tasar›m

ve Sistem Mühendisli¤i) projesi [7] gerçek zamanl› çal›flan

entegre güvenlik sistemlerinin gerçekleflmesi için güçlü ve

yüksek güvenilirlikte elektronik tasar›mlar ve uygun deste¤i

sa¤lamay› ve gelifltirmeyi hedeflemektedir. SENSATION

(Dikkat, Stres, Uyan›kl›k ve Uyku Hallerinin Görüntülenmesi

için ‹leri Alg›lay›c›lar Gelifltirme) projesinin [8] amac› ise

genifl bir aral›kta mikro ve nano sensör teknolojilerini dikkatle

inceleyerek sade, düflük maliyette, gerçek zamanl› görüntüleme

yapabilen sistemler elde ederek insanlar›n psikolojik durumlar›

ile uyan›kl›k, yorgunluk ve stres halleri aras›nda ba¤lant›

kurup bu hallerinin tespit ve tahminini her an, her yer ve her

insan için yapabilen sistemler gelifltirmektir.
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fiekil 1: Güvenli-Sürüfl projesi kapsam›nda ortak çal›flan uluslararas› grup ve test

arac›m›z Uyan›k.

Normal sürüfl koflullar›nda genifl kapsaml› sürüfl verisi

toplamak için üzerinde çeflitli sensörlerin oldu¤u bir veri

toplama arac› donat›ld›. fiekil 1 test arac›m›z Uyan›k ve uluslar

aras› araflt›rma grubunun baz› üyelerini gösteriyor. fiekil 2’de

ise test arac› Uyan›k ve araç üzerinde bulunan baz› sensörler

görülüyor. Test arac› üzerinde üç gündüz görüfl kameras›

(ikisi sürücüye di¤eri yola bakan), üç gece görüfl kameras›,

çeflitli yerlerde mikrofonlar, xyz ivme ölçer, iki boyutlu lazer

taray›c›,  gaz ve fren pedal› bas›nç sensörleri, GPS al›c›s›,

EEG (electroencephalogram) gibi sensörler bulunmaktad›r.

Bu sensörlerin d›fl›nda test arac›n›n CANbus kanal›ndan

toplanan direksiyon pozisyonu, motor h›z›, araç h›z›,

tekerleklerin aç›sal h›z›, vites durumu gibi sürüfl bilgileri de

toplanmaktad›r.

fiekil 2: Test arac›m›z Uyan›k.

Gelecek nesil insan-araç arayüzlerinin konuflma, video/görüntü,

sürücü davran›fl iflaretlerini kullanarak insan tan›may›

gerçeklefltirecekleri beklenmektedir. Böylece araçlarda yayg›n

ve güvenli olan bir haberleflmenin daha verimli ve tehlikesiz

olmas›n› sa¤layacaklard›r. fiu anda bu tür sistemler teknik ve

geliflmifllik düzeyleri aç›s›ndan gerçek-zamanl› ortamlarda

çal›flt›r›l›rken insan-araç etkileflimi ile ilgili baz› durumlarda

yeterli görülmemektedir. Örne¤in, çevresel gürültüler, akustik

ve mikrofonun durumunda meydana gelen de¤ifliklikler gibi

faktörler konuflma tan›mlama ifllemlerini zorlaflt›rmaktad›r.

Benzer olarak ayd›nlanma de¤iflimleri, arkaplan çeflitlilikleri,

kamera çözünürlü¤ü ve aç›s› ve yüz ifadeleri gibi faktörler görsel

insan tan›mlama performans›n› düflürmektedir. Araçlarda insan

tan›ma belirtilen bu tür sebepler d›fl›nda, maliyeti nedeniyle

düflünülmesi gereken bir konudur. Bu çal›flmada, sürücü
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Sürücü tan›mlama sistemi sürüfl özniteliklerinin ç›kar›m› ve

sürücü s›n›fland›rmas› olmak üzere iki aflamadan oluflmaktad›r.

Sürüfl özniteliklerinin belirlenmesi, ç›k›fl›nda sürücünün sürüfl

an›nda ald›¤› kararlar sonucunda oluflan kontrol hareketleri

olan do¤rusal bir sistemden al›nan iflaretlerin ifllenmesiyle

yap›lmaktad›r. Sürüfl davran›fllar›ndan al›nan örnekler fiekil

4’de gösterilmektedir. Sürüfl davran›fl öznitelikleri her

320 ms’lik sürüfl iflareti penceresi için 100 ms’lik ilerlemeler ile

Analog
Sürücü
‹flaretleri

Sürüfl
Niteliklerinin
Ç›kar›lmas›

Sürücü
Modelleme

Sürüfl
Davran›fllar›n›n
Tan›mlanmas›

fiekil 3: Sürücü modelleme ve tan›ma sistemi
fiekil 4: Sürüfl davran›fl iflaretlerinden örnek noktalar.

Sürüfl iflaretleri, CIAIR’a ait veri taban›n›n bir alt kümesini

kullanarak sürücüyü tan›mak için kullan›lm›flt›r. E¤er sürücü

eski verileri ile oluflturulmufl model ile baflar›l› olarak tan›namaz

ise, ortada potansiyel bir problemin olabilece¤i kabul edilebilir.

Sürücü örne¤in yorgun, dikkatsiz ya da sarhofl hallerinden birine

sahip olabilir. Deneyler iki farkl› CIAIR alt kümesi üzerinde

gerçeklefltirilmifltir. Bunlardan biri 28 sürücü di¤eri ise 314

Gelecek nesil insan-araç arayüzlerinin
konuflma, video/görüntü, sürücü davran›fl
iflaretlerinilerini kullanarak insan tan›may›
gerçekleyebilecekleri beklenmektedir.
Böylece araçlarda yayg›n ve güvenli olan bir
haberleflmenin daha verimli ve tehlikesiz
olmas›n› sa¤layacaklard›r.

tan›ma için sürüfl davran›fl iflaretlerinin kullan›lmas›n›n tan›ma

kesinli¤ini art›raca¤›n› gösterdik. Ayr›ca ses/görüntü ve sürüfl

davran›fl iflaretleri gibi çoklu verilerin füzyonundan oluflan

sistemlerin kullan›m› sürücü modelleme ve tan›ma do¤rulu¤unu

art›rmaktad›r [9].

Araçlar›n kiflisellefltirilmesi insan ve araç güvenli¤i için yeni

servisler açacakt›r. Bu servisler flunlar› da kapsamaktad›r:

1. Güvenli Sürüfl: Sürücünün durumunun normal ya da uykulu,

içkili gibi güvenli sürüfle engel durumlardan olup olmad›¤›n›n

do¤rulanmas›.

2. Araç Güvenli¤i: Direksiyon bafl›ndaki sürücünün olas›

sürücülerden biri olup olmad›¤›n›n karar›n›n verilmesi.

3. Ticari araçlardaki insan ve de¤erli eflyalar›n güvenli¤i.

Sürücü modelleme ve tan›ma sistemi fiekil 3’de flematize

edilmifltir. Çok kanall› sürücü tan›ma sistemi için çeflitli

sersörlerden al›nan çoklu veriler toplanarak sürücü davran›fl›

üzerine sürücüye ait bir veri bankas› oluflturulmaktad›r. Daha

önceki çal›flmalarda, gaz ve fren pedallar›n›n bas›nc›, araç h›z›

gibi sürüfl esnas›ndaki davran›fllar›n iflaretlerini kullanarak

sürücü tan›ma konusu ile ilgili çok iyi sonuçlar elde edilmifltir.

hesaplanm›flt›r. Her sürüfl iflareti penceresi üzerinden cepstral

 öznitelikler ç›kart›lm›flt›r. Özniteliklere ait ilk türevler de ayr›ca

tamamlay›c› özellikler olarak dikkate al›nm›flt›r. Sürücü tan›ma

sistemi Gauss Kar›fl›m› Modelli s›n›fland›r›c›lar› kullanarak

gerçeklefltirilmifltir.

Nagoya Üniversitesi Akustik Enformasyon Araflt›rma-Gelifltirme

Merkezi (CIAIR) Japon hükümeti ve endüstrisinden ald›¤›

destekle “Construction and Analysis of the Multi-Layered In-

Car Spoken Dialogue Corpus” konulu projeye yat›r›m yapm›flt›r.

Bu proje kapsam›nda 812 kad›n ve erkek sürücüden al›nan ses

(12 kanal), görüntü (3 kanal), sürücü davran›fl iflaretleri (befl

de¤iflik sensörden) ve konum bilgisi ile ilgili terabaytlar

boyutundaki veriler toplanm›flt›r [10,11]. Biz bu çal›flmada

CIAIR’a ait veri bankas› üzerinde ilk deneysel çal›flmalardan

örnekler sunduk.
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Tablo 4: A¤›rl›kland›r›lm›fl 16 kar›fl›ml› Gauss s›n›fland›r›c›s› ile 314 sürücü için

do¤ru tan›ma oranlar› (B: fren, A: gaz, E: motor h›z›, S: araç h›z›, T: direksiyon

aç›s›, dX: türetilmifl özellikler).

B+A A+E B+E A+B+E

55.12 50.16 28.48 55.58
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sürücüden oluflmaktad›r. Tablo 1’de 28 adet sürücünün yer ald›¤›

veri taban› ile yap›lan tan›man›n baflar›m oranlar› verilmifltir.

Tablo 2’de farkl› s›n›fland›r›c›lardan karar füzyonu ile elde edilen

baflar›l› tan›ma sonuçlar› sunulmufltur. Bu iki tablodan gaz ve

fren pedal› iflaretlerinin sürücü tan›ma için ayr›m gücüne sahip

oldu¤u gözlemlenmektedir. Baflar›l› tan›ma oranlar› bu iki sürüfl

iflaretleri karar füzyonu ile birleflti¤inde %69 baflar›ma

ulaflmaktad›r. Tablo 3 ve 4’de 314 sürücünün yer ald›¤› veri

taban› kullan›ld›¤›nda oluflan s›n›fland›rma baflar›mlar› verilmifltir.

Büyük veri taban› için baflar›m oran› düflmesine ra¤men gaz ve

fren pedallar›ndan al›nan iflaretlerin halen ay›rt edici özelli¤e

sahip oldu¤u gözlemlenmektedir. Tüm bu sonuçlar, sürüfl

iflaretlerinin sürücü davran›fllar›n› modellemede büyük önem

tafl›d›¤›n› göstermektedir. Böylece sürüfl davran›fllar› de¤iflen

sürücülerin, örne¤in dikkatsiz, yorgun ya da sarhofl sürüfl gibi,

tespit edilebilece¤i do¤rulanm›flt›r.

Bu çal›flmada amac›m›z yollarda ve otoyollarda sürücü

davran›fllar›ndan kaynaklanan kazalar›n oluflmas›n› azaltarak

tedbirli sürüfl koflullar› sa¤lamakt›r. Çoklu sensör verilerinden

oluflturulan veri bankalar›n›n sürücü davran›fl›n› belirlemedeki

etkilerini tart›flt›k. Sürüfl iflaretlerini kullanarak sürücü

davran›fllar›n› modelleme ile ilgili yap›lm›fl olan ön

çal›flmalar›n sonuçlar›n› sunduk. Sürüfl iflaretlerinin, sürücü

sürüfl koflullar›n› tan›mlayarak sürücünün normal koflullarda

sergiledi¤i davran›fllar›ndan farkl› davran›fllar› tespit etmede

kullan›labilece¤ini ve böylece güvenli-sürüfl senaryosuna

katk›da bulunabilece¤ini gösterdik.

Tablo 3: 314 sürücü için do¤ru tan›ma oranlar›. (B: fren, A: gaz, E: motor h›z›,

S: araç h›z›, T: direksiyon aç›s›, dX: türetilmifl özellikler)

Gauss B/BdB A/AdA E/EdE S/SdS T/TdT
da¤›l›m›
ay›s›

 8 22.31 48.33 8.79 1.33 3.56
21.21 47.66 8.25 1.05 3.48

 16 22.84 49.79 8.18 1.64 4.23
22.88 47.80 7.82 1.06 3.97

 32 21.23 46.18 8.94 1.37 4.99

Tablo 1: 28 sürücü için do¤ru tan›ma oranlar› (B: fren, A: gaz, E: motor h›z›,

S: araç h›z›, T: direksiyon aç›s›, dX: türetilmifl özellikler).

Gauss B/BdB A/AdA E/EdE S/SdS T/TdT
da¤›l›m›
say›s›

 2 29.25 46.80 22.87 9.04 6.38
28.49 47.34 24.46 13.82 7.10

 4 34.04 64.89 26.06 11.17 8.51
34.04 60.96 25.00 14.05 9.04

 8 39.36 67.55 30.31 11.17 8.51
35.63 68.08 26.20 12.76 9.67

Tablo 2: A¤›rl›kland›r›lm›fl 8 kar›fl›ml› Gauss s›n›fland›r›c›s› ile 28 sürücü için

do¤ru tan›ma oranlar› (B: fren, A: gaz, E: motor h›z›, S: araç h›z›, T: direksiyon

aç›s›, dX: türetilmifl özellikler).

B+A A+E B+E A+B+E

69.14 68.08 46.80 68.61



990 y›l›nda Harvard Business Review taraf›ndan yay›nlanan

makalelerinde (Reichheld ve Sasser 1990), dan›flman

Frederick Reichheld ve Harvard Üniversitesi profesörü W. Earl

Sasser, Jr., ifl dünyas›n›n dikkatini “müflteri kayb›nda elde

edilecek %5’lik bir azalma ile firma kar›n› %25’ten %85’e

kadar art›r›labilir” sözleriyle çektiler.  Bu cezbedici iddia ifl

dünyas›na bomba gibi düflmüfl ve henüz bafllang›ç evresinde

olan müflteri koruma hareketini bafllatm›flt›.

Geçen 15 y›lda ç›kan pek çok say›da makale ve 40.000 kitap,

müflteri sadakatinin önemini artt›rm›fl ve pazarlamac›lar için

neredeyse evrensel bir çözüm haline gelmifltir. Bunun

yans›mas›n›n derinli¤i, 2002 y›l›nda tüm dünyada CEO’lar

aras›nda yap›lan bir ankette belirlenmifltir (Conference Board

2002). CEO’lar›n önünde en büyük mücadelenin, stok

performans› ve maliyeti düflürmeden çok, müflteriyi elde tutma

ve müflteri sadakati oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.  Bu yayg›n kabul

nedeni ile her y›l müflteri sadakatinin art›r›lmas› ad›na harcanan

paran›n de¤eri  milyarlarla telaffuz edilmektedir .

Fakat firmalar›n büyük ço¤unlu¤unda müflteri sadakatine

yap›lan yat›r›m, kazanca dönüflememektedir.  Peki, neden

sürekli böyle olmaktad›r? Sadakat Söylenceleri (2006) adl›

kitab›n sars›c› mesaj›, pazarlama konusundaki bilinen ö¤retilerin

asl›nda do¤ru olmad›¤› ve bir kenara b›rak›lmas› yönünde.

Örne¤in:

• Mevcut müflteriyi elde tutmak, yenisini kazanmaktan gerçekten

daha m› masrafl›?

• Sad›k müflterilerin firma hakk›nda her zaman iyi yönde

konuflaca¤› gerçekten do¤ru mu?

• Çal›flan memnuniyeti ile müflteri sadakati gerçekten hep

birlikte mi oluflmaktad›r?

Müflteri sadakati ile ilgili yap›lan araflt›rmalar oldukça yenidir ve h›zl› bir flekilde geliflmektedir.
“Sadakat Gerçekleri”ni belirleyip do¤rulamak ve gerçekten karl› müflteriler yaratan sadakat
stratejileri gelifltirmek için var olan genifl bilgi taban› kullan›labilir.
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Sadakat Söylenceleri Müflteri Sadakati
Konusuna Radikal ve Yenilikçi bir
Bak›fl Aç›s› Getirmektedir

I

Müflteri Sadakati ile ‹lgili Söylenceler
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Y a n d a k i  s o r u l a r  h a k k › n d a

söylenebilecek en iyi fley, basite

indirgenmifl olduklar›, fakat pek çok

firma için de yanl›fl olduklar›d›r.

Sadakat Söylenceleri (Keiningham,

Vavra, Aksoy ve Wallard 2006),

müflteri sadakati konusuna radikal

ve yeni l ikçi  bir  bak›fl  aç›s ›

getirmektedir. Kitap, sadakat

konusunda yap›lan yat›r›mlar›n pek

ç o ¤ u n u n  n e d e n  i fl l e m e d i ¤ i

konusunda yenilikçi yaklafl›mlar

sunmakta .  Ki tap ta  53  t ane

söylencenin kritik bir araflt›rmas›

yap›lm›flt›r. Afla¤›daki örnekler akla

ilk gelenlerdir:

Söylence 44: “Sad›k müflteriler daha

karl›d›r; sad›k müflterilerin karl›l›¤›

her zaman daha fazlad›r”

Bu söylence, müflterileri zaman

geçtikçe güzelleflen flaraba benzetmektedir: Müflteriler zamanla

daha kârl› hale gelmektedirler.  Ancak yüzlerce firma ile olan

deneyimlerimiz göstermektedir ki asl›nda kârl› müflteriler ve

kâr getirmeyen müflteriler, firma ile iliflkilerine nas›l bafllarlarsa

öyle götürmektedirler.  Karl›l›¤› düflük olan ya da kar

getirmeyen müflteriler, zamanla firma de¤ifltireceklerinden,

ortalama müflteri kârlar›na y›ll›k olarak bak›ld›¤›nda, iliflki

süresi uzad›kça karl›l›k artma e¤ilimi göstermektedir. Asl›nda

burada olan tek fley, zaman geçtikçe, kârl› olmayan müflteri

say›s›ndaki azalmad›r.

Bizim yapt›¤›m›z bir çal›flma (Keiningham, Perkins-Munn,

Aksoy ve Estrin 2005), sad›k müflterilerin her zaman en kârl›

müflteriler olmad›¤›n› göstermesi aç›s›ndan önemliydi.

Dünyan›n en büyük finansal hizmet sa¤lay›c›s› flirketlerin

birinden elde etti¤imiz bilgiler do¤rultusunda sad›k

müflterilerin ya en kârl› ya da en az kârl› müflteriler olarak

kald›¤›n› gördük. Bunun en önemli sebebi, sad›k müflterilerin

en talepkar kesim olmalar› ve bunun sonucunda onlara verilen

hizmetin maliyetini art›rmalar›d›r.

Söylence 6: “Müflteri odakl› ölçütler için harcanan çaba,

marka odakl› ölçütlerden do¤ru flekilde ayr›flt›r›lm›flt›r”

Marka odakl› çal›flmalar markan›n öz sermayesinin idame

ettirilmesi ve gelifltirilmesine

odaklan›rken, müflteri  odakl›

çal›flmalar müflterilerin firma ve

ürün ile deneyimlerini iyilefltirmeye

yönelir. Her ikisi de tutum ve

davran›fllar› etkilemeye yönelik

çabalar olsa da, araflt›rmac›lar ve

uygulamac›lar bu iki fonksiyonun

ayr›  ele al›nmas› konusunda

hemfikirdirler.

M a k a l e l e r i m i z d e n  b i r i n d e

(Keiningham, Aksoy, Perkins-Munn

ve Vavra 2005) ise marka imaj› ve

müflteri memnuniyetinin, sadakate

olan etkilerinde beraberce yönetilmesi

gereklili¤i ifade edilmektedir. Her iki

strateji de müflterinin harcama

miktar›n› art›raca¤›ndan beraberce

uygulanmalar› flartt›r.

Dahas›, marka yönetiminde geçerli olan kurallar, incelenen

kültür içinde de¤ifliklik gösterebilmektedir. Örnek olarak

marka kiflili¤i yönetimi ele al›nd›¤›nda, bu konudaki

araflt›rmalar›n ço¤unlukla bat› kültürlerinde yap›ld›¤› ve di¤er

kültürlerde geçerlili¤inin kan›tlanmad›¤› görülmektedir.

Araflt›rma projelerimizden biri (Aksoy ve Özsomer 2006)

marka kiflili¤i yap›s›n›n Türkiye’de iflleyiflinin geçerlili¤ini

denetlemek gayesindedir.  Sonuçlar, marka kiflili¤inin baz›

boyutlar›n›n kültürler aras› bir geçerlili¤i oldu¤u, fakat

baz›lar›n›n ise geçersiz oldu¤u, hatta yaln›z Türkiye’ye özgü

bir tak›m boyutlar (geleneksellik/tutuculuk ve asilik) oldu¤unu

ortaya ç›karm›flt›r.

Makalelerimizden birinde (Keiningham,
Aksoy, Perkins-Munn ve Vavra 2005) ise
marka imaj› ve müflteri memnuniyetinin,
sadakate olan etkilerinde beraberce
yönetilmesi gereklili¤i ifade edilmektedir.
Her iki strateji de müflterinin harcama
miktar›n› art›raca¤›ndan beraberce
uygulanmalar› flartt›r.
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Söylence 49: “Çal›flan memnuniyeti ve müflteri sadakati

birbirini etkiler ”

Tereddütsüz olarak, çal›flanlar sad›k müflteri yarat›lmas›nda

kritik bir role sahiptirler. Firmaya olan sadakatimizin, bir

çal›flan›n hareket-tutumuyla nas›l de¤iflti¤ini kolayl›kla

hat›rlayabiliriz. Sorun, çal›flanlar›n müflteri sadakati

yaratmaktaki rollerinin asl›nda bize anlat›ld›¤›ndan çok daha

karmafl›k bir yap›s› olmas›d›r. Ayr›ca Keiningham, Aksoy,

Cooil, Peterson, and Vavra (2006) ifl performans› ve çal›flan

memnuniyeti ile müflteri memnuniyeti ve çal›flan memnuniyeti

aras›ndaki iliflkideki asimetriye de¤inmektedir. Sonuç olarak

yaln›z ortalama çal›flan memnuniyeti ya da müflteri

memnuniyetinin sat›fla etkisi üzerinde yap›lacak bir inceleme

yeterli olmamaktad›r. Bu iliflkide ortaya ç›kan asimetri, bu

çabalarda en az›ndan minimum gerekli seviyelere ulaflman›n

önemini, özellikle yönetici pozisyonundaki kiflilerin

memnuniyeti art›r›c› çabalar›nda, herhangi pozitif bir etki

görebilmeleri için minimumun üzerine ç›kmalar›n›n

gereklili¤ini göstermektedir.

Bu, çal›flan memnuniyeti ve sadakatin ciddiye al›nmamas›

için davetiye olarak görülmemelidir. Bu iki konu hakk›nda

do¤rudan bir ba¤lant› olmamas›na ra¤men düflük çal›flan

memnuniyeti firmay› ters yönde etkileyebilir: yüksek

devams›zl›k, düflük üretkenlik, tak›m çal›flmas›ndaki

verimlilikte düflüfl ve yüksek devir oran› akla ilk gelenlerdir.

 Her biri beraberlerinde hem kara, hem firmaya hem de

topluma maliyetleri vard›r.

Söylence 45: “Müflteri memnuniyeti, müflteri sadakatini

getirir”

Kuflkusuz müflteri memnuniyeti ve müflteri sadakati birbiriyle

ba¤lant›l›d›r.  Fakat bu ba¤lant› do¤ru orant›l›/lineer ve basit

bir yap›da de¤ildir.

Yönetimsel olarak, müflteri sadakatinin en önemli göstergesi,

bir müflterinin firmaya veya ürüne cüzdan›ndan ay›rd›¤›

pay›d›r. fiimdiye kadar memnuniyet ve sadakat hep eflanlaml›

kullan›lm›flt›r. Fakat araflt›rmam›z (Cooil, Keiningham, Aksoy

ve Hsu 2007) aç›kça bafllang›ç memnuniyet seviyesi ve

memnuniyetteki mutlak de¤iflimin, harcama pay›na olan

etkisini göstermektedir. Sonuçlar iliflkinin lineer olmad›¤›n›

göstermektedir (belirli bir düzeyi geçtikten sonra sadakat

yarat›lmaya bafllar). Dahas›, bu iliflkiye müflterinin kiflisel

özellikleri de etki etmektedir (Örne¤in baz› müflteri segmentleri

için etki daha büyüktür).  Bu çal›flma, memnuniyet ile cüzdan

pay› aras›nda zaman içinde uzun dönemli iliflkiyi ele alan ilk

çal›flmad›r.

Söylencelere inan›fl, yöneticilere özgü bir yatk›nl›k m›d›r?

Son olarak yukar›da ele al›ndan – esas›nda yanl›fl olan

önermelere olan inan›fl, yöneticiler aras›nda daha yayg›n bir

yeri olan ve “Yöneticilik Teleolojisi” ad›n› verdi¤imiz davran›fl

biçiminin belirtisidir. MIT Üniversitesi’nin Sloan Management

Review yay›n›nda ç›kan makalemiz (Keiningham, Vavra ve

Aksoy) bu genel yatk›nl›¤› incelemektedir.

Bu araflt›rmada “Yönetim Teleolojisi”, problemler karfl›s›nda

yöneticilerin duymak istedikleri fleyleri duymak ve alg›lamak

istediklerine inanmak olarak tan›mlanmaktad›r. Bir anlamda,

olaylara karfl› olan yanl›fl de¤erlendirmeleri, sebep ve

sonuçlara dair yorumlar›n› etkilemektedir.  Bir baflka deyiflle,

yönetici ler  i l iflki ler i  arzulad›klar›  sonuçlara göre

öngörmektedirler. Bu pekçok yöneticinin ç›karlar›n› korumak

için gerçekleri sapt›rd›¤› anlam›na gelmiyor. Bunun yerine,

yeni süreç, fikir veya uygulamalar› kabullenebilmek için

bilinç alt›nda olas› yararl› sonuçlar› düflünmenin sonucudur.

Sadakat Söylenceleri kitab›n› oluflturan müflteri sadakati ile

ilgili düflüncelerinin de bu yatk›nl›ktan kaynakland›¤›na

inan›yoruz. Sadakat Söylenceleri bu yatk›nl›¤› ortaya

ç›kar›rken, ayn› zamanda “teleoloji”yi y›kmak için farkl›

bir bak›fl aç›s› sunmaktad›r.

Müflteri memnuniyeti nas›l yönetilmeli?

Bize anlat›lm›fl olanlar›n yanl›fl oldu¤unu kabul ettikten sonra,

s›radaki en olas› tepki, sadakati ifl stratejisinden tamamen

ç›karmakt›r. Anlafl›l›r bir tepki olmas›na karfl›n, böyle bir

tutum aç›k bir hata olacakt›r. Müflteri sadakati ile ilgili yap›lan

araflt›rmalar oldukça yenidir ve h›zl› bir flekilde geliflmektedir.

“Sadakat Gerçekleri”ni belirleyip do¤rulamak ve gerçekten

Çal›flmalar müflterilerin firma ve ürün
ile deneyimlerini iyilefltirmeye yönelir.
Her ikisi de tutum ve davran›fllar›
etkilemeye yönelik çabalar olsa da,
araflt›rmac›lar ve uygulamac›lar bu iki
fonksiyonun ayr› ele al ›nmas›
konusunda hemfikirdirler.
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Müflteri sadakatinin art›r›lmas›
konusunda yap›lacak çal›flmalar,
geleneksel ö¤retilerden ve flimdiye
kadar do¤rulu¤unu kabul etti¤imiz
söylencelerden faydalan›lmad›¤› sürece
kârl›l›¤› art›r›c› ve tatmin edici sonuçlar
verecektir.

kârl› müflteriler yaratan sadakat stratejileri gelifltirmek için

var olan genifl bilgi taban› kullan›labilir. Baflar›l› sadakat

yönetimi yaratmak için afla¤›daki süreci inceleyelim:

Aflama 1. Kârl›l›k aç›s›ndan müflterilerinizi puanlay›n – her

bir müflterinin firman›n net kar›na katk›s›n› de¤erlendiren

bir ölçüt gelifltirin.

Aflama 2. Müflteri veritaban›n›z› ayr›flt›r›n – müflterilerinizin

kârl›l›k da¤›l›m oranlar›n› ç›kararak grupland›rma yap›n.

Bu  oran lar  s i ze  sadaka t i  ar t › rma çabalar ›n › z ›

yönlendirebi lece¤iniz  bir  hedef  k i t le  sunacakt ›r .

Aflama 3. Koruma ve gelifltirme hedefleriniz çerçevesinde bir

ya da birden çok müflteri grubunu hedefleyin – program›n›z

ne kadar odaklanm›flsa (ve dolay›s›yla seçici ise), o kadar

iyidir.

Aflama 4. Stratejik büyüme için sadakati gelifltirici yaklafl›mlar

kullan›n – Sadakat hedeflerine ulaflabilmek için markan›n

varl›k de¤erinin art›r›lmas›, de¤er denklemi, özgün iliflki

f ›rsat lar›  ya da ürün/servis  farkl › laflt ›rmas›ndan

faydalan›lmal›d›r (Rust, Zeithaml ve Lemon 2000).

Müflteri sadakatinin art›r›lmas› konusunda yap›lacak

çal›flmalar, geleneksel ö¤retilerden ve flimdiye kadar

do¤rulu¤unu kabul etti¤imiz söylencelerden faydalan›lmad›¤›

sürece kârl›l›¤› art›r›c› ve tatmin edici sonuçlar verecektir.

Bu sadakat söylencelerinin aç›¤a ç›kmas› ile hem müflteriler

hem de firma kazançl› ç›kacakt›r.
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emelde ›fl›¤›n üretimi ve yay›l›m›n› çal›flan optik
konusunun yüzlerce y›l› aflk›n bir geçmifli vard›r. 1960

öncesine bakt›¤›m›zda, optik teknolojileri denince akla ilk gelen
konular›n mikroskop veya teleskop gibi sistemlerin tasar›m› ve
uygulamalar› oldu¤unu görüyoruz. Ancak bu tablo, 1960 y›l›nda
ilk lazerin icad›1, ard›ndan da yar›iletken ›fl›k kaynaklar› ile çok
düflük kay›pl› optik liflerin gelifltirilmesi sonucunda çok k›sa bir
sürede de¤iflti. Optik, h›zl› bir yenilenme sürecinden geçerken,
yayg›n teknolojik etkisi yüksek bilim dallar› ortaya ç›kt›. Bu
de¤iflimin yaflanmas›nda, ›fl›¤›n kuvantum veya bir baflka de¤iflle
foton özelliklerinin anlafl›lmas› ve kullan›lmas› hiç kuflkusuz
önemli bir etken olmufltur. Bugün, hem bilimsel hem de teknolojik

alanlarda bu yenilenmenin ürünlerini görmemiz mümkündür.
Örne¤in spektroskopide, lazerler ve ileri alg›lama yöntemleri ile
art›k pikosaniye (1 pikosaniye= 10-12 saniye) ve femtosaniye (1
femtosaniye=10-15 saniye) sürelerinde meydana gelen çok h›zl›
atomik etkileflimleri gözleme olana¤› do¤mufltur.  Öte yandan,
birçok sistemi mikrometre (1 mikrometre=10-6 metre) veya
nanometre (1 nanometre=10-9 metre) boyutsal çözünürlü¤ünde
gözlemek ve denetlemek mümkün olmufltur. Ayr›ca, foton
kaynaklar› ve alg›lay›c›lar›ndan oluflan birçok teknolojik ürün
art›k hayat›m›z›n bir parças› haline gelmifltir. Yine örnek verecek
olursak, yar›iletken lazerler, alg›lay›c›lar, ve optik liflerden
oluflan fiberoptik sistemler h›zl› ve düflük gürültülü iletiflim arac›
olarak çok yayg›n kullan›ma girmifltir. CD okuyucular› ve display
sistemleri de yine verebilece¤imiz di¤er örnekler aras›nda.
Günümüzde, bu çok yönlü teknoloji alan› için Fotonik ad›
kullan›lmakta ve kapsam› daha genifl bir tan›mla verilmektedir:
fotonik, bilimsel ve teknolojik problemlere, ›fl›k üreten, ileten,
ve alg›layan özgün sistemler kullanarak çözüm üretmeyi
hedefleyen bilim dal›d›r.

Yeni lazer kaynaklar›n›n gelifltirilmesi fotonik konusunun önemli
alt dallar› aras›nda her zaman yer alm›flt›r. Bunun bafll›ca nedeni,
birçok teknolojik ve bilimsel uygulamada, belli bir dalgaboyunda
çal›flan lazer sistemlerine gereksinim duyulmas›d›r. Örne¤in bir
fiber optik haberleflme sistemini ele alal›m. Optik lif, temelde
çok saf bir cam kablodur. Fakat, çok yüksek saydaml›kta cam›n
yap›m› mümkün olsa da, saç›lma gibi baz› temel etkilerden
dolay›, gönderilen optik iflaretler kay›ba u¤ramakta ve uzun
mesafeli iletiflim sistemlerinin performans› istenmeyen bir flekilde
etkilenmektedir. Bu konuda yap›lan çal›flmalarda, k›z›lalt›
dalgaboylar›nda çal›flan ›fl›k kaynaklar› kullan›ld›¤›nda, iflaret
bozulma ve kayb›n›n en düflük düzeyde olaca¤› gözlenmifltir.
Fiber optik teknolojisindeki bu talepten dolay›, yak›n k›z›lalt›
bölgesinde çal›flan verimli lazer sistemlerinin gelifltirilmesi
konusunda yo¤un çal›flmalar sürdürülmüfltür.  Bir di¤er önemli
örnek ise, k›rm›z›, yeflil, ve mavi lazer kaynaklar›na büyük bir
ticari gereksinim duyulan display teknolojileridir. Günümüze

1994 y›l›nda kurulan Koç Üniversitesi Lazer Araflt›rma Laboratuvar›’nda özgün
kat›hal lazerleri ve yükselticilerinin gelifltirilmesi ve karakterizasyonu konusunda
çal›flmalar sürdürülmektedir.

Özgün Kat›hal Lazerlerinin Gelifltirilmesi

Alphan Sennaro¤lu

T

Fotonik
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dek yap›lan çal›flmalarda, kat›, s›v›, ve gaz ortamlar›ndan lazer
›fl›¤› üretilebilece¤i gösterilmifltir. Ancak, pratik sistemlerde
kullan›labilecek lazerin birçok flart› da sa¤lamas› gerekir. Bunlara
örnek olarak kimyasal kararl›l›k, gürbüzlük, mekanik dayan›kl›l›k
ve uzun çal›flma süresi verilebilir.  Bu flartlar› sa¤layabilen
sistemler aras›nda yar›iletken, kat›hal, ve fiber lazerleri yer
almaktad›r.

Koç Üniversitesi Lazer Araflt›rma Laboratuvar› 1994 y›l›nda
kuruldu.  Önceleri ‹stinye yerleflkesinde bulunan laboratuvar›m›z
2000 y›l›nda Rumelifeneri’ne tafl›nd›. Halen, araflt›rma
grubumuzda bir araflt›rma mühendisi, 2 doktora ö¤rencisi, ve
3 yükseklisans ö¤rencisi çal›flmaktad›r. Ayr›ca, lisans ö¤rencileri
de çeflitli projelerde yard›mc› olmaktad›rlar. Lazer Araflt›rma
Laboratuvar›’n›n esas hedefi, yeni ve özgün kat›hal lazerleri
ile optik yükselticilerin gelifltirilmesi ve karakterizasyonudur.
Bu tür lazerlerde, optik kazanç elde etmek için, içerisine aktif
iyon katk›lanm›fl yal›tkan kristal veya camlar kullan›lmaktad›r.
lazer ›fl›n›m› üretmeye elveriflli iyonlar aras›nda neodymium,
erbium, krom, ve di¤erlerini s›ralayabiliriz. Lazer ›fl›¤› elde
etmek için, pompa diye adland›r›lan bir d›fl enerji kayna¤› ile
optik kovuk kullan›l›r. Genellikle, bu kristaller bir baflka lazer
kayna¤› veya flafl lambas› kullan›larak uyar›l›rlar. Kristal,
yüksek yans›t›c› aynalardan oluflan kovuk içerisine yerlefltirilir.

Kristalin üretti¤i ›fl›k aynalar aras›nda birçok kez yans›rken
güçlenir. E¤er bir döngüdeki optik kazanç kay›plardan daha
fazla ise optik sal›n›m bafllar ve lazer, yüksek parlakl›¤a

fiekil 1: Laboratuvar›m›zda kurulmufl olan titanium-safir lazeri fotonik

malzemelerin spektroskopik karakterizasyonunda kullan›lmaktad›r.

fiekil 2: Çinko selenid kristallerine ›s›l difüzyon yöntemiyle krom katmak için

kullan›lan ve yüksek s›cakl›klara ç›kabilen f›r›n.

Yeni lazer kaynaklar›n›n gelifltirilmesi fotonik
konusunun önemli alt dallar› aras›nda her
zaman yer alm›flt›r. Bunun bafll›ca nedeni,
birçok teknolojik ve bilimsel uygulamada,
belli bir dalgaboyunda çal›flan lazer
sistemlerine gereksinim duyulmas›d›r.
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sahip, yönlü ›fl›k üretir.  Bir lazer sistemine örnek olarak
fiekil 1’de laboratuvar›m›zda kurulan ve spektroskopik
ölçümlerde kullan›lan titanium-safir lazer düzene¤i
görülmektedir. Burada görülen yeflil ›fl›n hüzmesi pompa
kayna¤›d›r.

Yeni lazer veya yükseltici ortamlar›n›n gelifltirilmesi ve
incelenmesinde, fotonik malzemelerin sentezinde uzmanlaflm›fl
ve üniversitemizde bulunan kimya gruplar› ile ortaklafla çal›flmaktan
çok faydaland›k. Örne¤in, Prof. Mehmet Somer’in grubu ile ortak
olarak sürdürdü¤ümüz çal›flmalarda, orta kz›lalt› bölgesinde çal›flan
yeni lazer malzemelerinin sentezi ve eniyilefltirilmesi konsunda
deneyler yapt›k.  Bu dalgaboylar›nda çal›flan lazerler, hava kirlili¤i
ölçümlerinde, titreflim spektroskopisinde ve atmosferik görüntüleme
sistemlerinde kullan›lmaktad›r. Bu projemiz Tübitak taraf›ndan
da desteklenmifltir. Üzerinde çal›flt›¤›m›z sistem, içerisine krom
katk›lanm›fl çinko selenid malzemesidir (Cr:ZnSe).  Projenin ilk
aflamas›nda, krom iyonlar›n› ›s›l difüzyon yöntemiyle ZnSe
ortam›na katk›lamak için yüksek s›cakl›klara ç›kabilen bir f›r›n
kullan›ld›. fiekil 2’de ›s›l difüzyon ifllemi için kullan›lan ve yüksek
s›cakl›klara ç›kabilen f›r›n görülmektedir. Elde edilen malzeme
örneklerinin spektroskopik ve lazer özellikleri daha sonra deneysel
olarak incelendi2. Bu çal›flmalar sonucunda, en iyi lazer
performans›n› veren haz›rlanma koflullar› belirlenmifltir.  Ayr›ca,

eniyilefltirilmifl örneklerimiz ile 1880 ve 3100 nm aral›¤›nda
verimli lazer ›fl›n›m› elde edilebilece¤ini deneysel olarak gösterdik3.
Laboratuvar›m›zda gelifltirilen Cr:ZnSe lazeri fiekil 3’te
görülmektedir. Bu projenin malzeme sentezinden lazer sisteminin
kurulmas›na ve karakterizasyonuna kadarki tüm aflamalar› Koç
Üniversitesi’nde gerçeklefltirilmifltir.  Bir baflka ortak çal›flmada,
Prof. Dr. ‹skender Y›lgör’ün grubu ile aktif iyon katk›lanm›fl
polimerlerin fotonik özelliklerini inceledik4.  Çal›flmalar›m›zda,
neodymium katk›l› silicone-urea kopolimerlerinin yak›n k›z›lalt›
bölgesinde alternatif bir ›fl›n›m kayna¤› olarak kullan›labilece¤ini
gösterdik. Malzeme haz›rl›¤›n›n kolayl›¤› ve seri üretimin düflük
maliyetlerde yap›labilirli¤i, bu tür malzemelerin fiberoptik
haberleflme sistemlerinde, fiber lazerlerinde veya optik alg›lamada
kullan›m potansiyelini art›rmaktad›r. Son olarak, Prof. Funda
Ya¤c›’n›n grubu ile de¤iflik nano yap›l› kuvantum nokta
sistemlerinin ›fl›n›m özelliklerini incelemeye bafllad›k. Boyutla
de¤iflen birçok ilginç spektroskopik özelli¤i olan kuvantum
noktalar›, verimli ›fl›k kayna¤› veya di¤er özgün fotonik ayg›t
yap›m›nda kullan›labilme potansiyel ine sahipt ir .

Geçifl metal iyonu katk›lanm›fl kat›hal lazerleri, femtosaniye süreli
›fl›k darbelerinin üretimi için de kullan›lmaktad›r. Bu konuda
üzerinde on y›la yak›n bir süredir çal›flt›¤›m›z sistemlerden bir
tanesi krom katkl› forsterite lazeridir. Daha önceki çal›flmalar›m›zda,
kristal parametrelerinin eniyilefltirilmesi sonucunda forsterite
lazerlerinin oda s›cakl›¤›nda verimli olarak çal›flt›r›labilece¤ini
gösterdik. Son olarak, 1.3 mikron civar›nda, yaklafl›k olarak 70
femtosaniye süreli optik darbeler üretebilen ve düflük pompa gücü
ile çal›flabilen bir forsterite lazeri kurduk. Massachusetts Institute
of Technology’den Prof. James Fujimoto’nun araflt›rma grubu ile
ortak olarak sürdürülmekte olan bu projemiz hem Tübitak hem
de Amerika Ulusal Bilim Kurumu (NSF) taraf›ndan
desteklenmektedir. Forsterite türü yak›n k›z›lalt›nda çal›flan
femtosaniye kat›hal lazerleri optik koherens tomografi gibi
biyomedikal görüntüleme sistemlerinde kullan›lmaktad›r5.

fiekil 3: Krom katk›l› çinko selenid lazer düzene¤i. Bu projenin malzeme

sentezinden lazer olarak kurulup çal›flt›r›l›fl›na kadarki tüm aflamalar›

üniversitemizde gerçeklefltirilmifltir.

Koç Üniversitesi Lazer Araflt›rma
Laboratuvar› 1994 y›l›nda kuruldu. lazer
Araflt›rma laboratuvar›n›n esas hedefi, yeni
ve özgün kat›hal lazerleri ile optik
yükse l t i c i l e r in  ge l i fl t i r i lmes i  ve
karakterizasyonudur.
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Araflt›rma Haberleri

KÜ Lise Ö¤rencileri Yaz Araflt›rma
Teknikleri Çal›flma Program›

004 Yaz döneminde araflt›rma ile ilgili programlara a¤›rl›k
veren üniversitelerde yüksek ö¤renim yapmay› planlayan,

araflt›rma teknikleri ile ilgili becerilerini gelifltirmek isteyen,
motivasyonu yüksek lise ö¤rencileri için yeni bir programa
bafllatt›k.

Program›n amac› yetenekli lise ö¤rencilerine üniversite ortam›nda
araflt›rma deneyimi kazand›rmakt›r. Ö¤renciler, ö¤retim üyeleri
ve araflt›rma gruplar›yla beraber çal›flarak, çeflitli alanlarda
yarat›c›l›klar›n› gelifltirici araflt›rma tekniklerini ö¤renme f›rsat›
bulmaktad›rlar. Ö¤renciler, Koç Üniversitesi ö¤retim üyeleri
taraf›ndan haz›rlanan araflt›rma projeleri listesi içinden kendi
ilgi alanlar›na en uygun olan› seçerler.

Program›n süresi ö¤renci ve birlikte çal›flaca¤› ö¤retim üyesiyle
beraber belirlenir ve esnektir. Ö¤rencilerin 10. s›n›f› tamamlam›fl,
yüksek akademik performansa sahip ve kendi okullar› taraf›ndan
önerilmifl olmalar› gerekmektedir. fiimdiye kadar 61 ö¤rencinin
kat›lm›fl oldu¤u bu programa
ö¤rencilerin ve liselerin talebi
ü s t  s e v i y e d e  d e v a m
etmektedir.

Yaz Araflt›rma Teknikleri
Çal›flma Program›
Yaz Araflt›rma Teknikleri
Çal›flma Program›’na kat›lm›fl
olan ö¤renciler, üniversite girifl
s›navlar›nda da son derece
baflar›l› olarak, halen, Harvard,
Princeton, Yale, John Hopkins,
Richmond, Connecticut,
Bilkent, Sabanc›, Bo¤aziçi,
‹TÜ, ODTÜ, Hacettepe
KÜ gibi okullara devam
etmekted i r le r .  B iz imle
yaflad›klar ›  tecrübenin ,
üniversite yaflant›lar›na da
de¤er katmas›n›, yararl›
olmas›n› diliyoruz.

Bu yüksek performansl› ö¤renciler taraf›ndan tamamlanan
projelerden baz›lar›, tür ve çeflitlilikleri konusunda fikir
verebilmesi amac›yla, afla¤›da listelenmifltir.

- Teleskop tasar›m› ve yap›m›

- Lazer taray›c› için elektronik tasar›m

- Günefl enerjisi ile çal›flan araba modeli

- Navigasyon için mobil robot programlama

- Türk çocuklarda dil geliflimi. Anne-çocuk etkileflimi

- Lazer ses vericisi yap›m›

- E-coli genlerinin klonlanmas›

- Mekatronik, ürün tasar›m› ve gelifltirilmesi

- Nano-fabrikasyon/üretim

- Çoklu hareket yakalayan kamera

- Polimer sentezi ve tan›mlamas›

- Kuzeybat› Anadolu’daki yerleflim

2

Yaz Araflt›rma Teknikleri Çal›flma Program› grubundan (sa¤dan sola) Prof. ‹smail Lazo¤lu, Mustafa Kaymakç›
(Koç Üniversitesi), Ezgi Karabulut (Koç Özel Lisesi), Bircan Bu¤dayc› (Koç Özel Lisesi), Ahmet Gizlice
(Koç Üniversitesi).



8 fiubat 2006’da, Koç Üniversitesi Max Planck Kurumu
ile ‘Uluslararas› Araflt›rmalarda Mükemmellik Ortakl›¤›’

çerçevesinde bir anlaflma imzalad›. Sözleflme gere¤ince,  Max
Planck Kurumu ve Koç Üniversitesi araflt›rma alanlar›nda,
karfl›l›kl› iflbirli¤i içinde olacaklard›r. Koç Üniversitesi, Türk
araflt›rmac›larla iletiflim kurmak konusunda temas noktas› olurken,
Max Planck Kurumu da Alman üniversiteleri ile ba¤lant›
kurulmas›nda arac›l›k rolünü üstlenecektir.

Bilimsel çal›fltaylar, yaz okullar› ve ziyaretçi profesörlük
kapsam›nda ortak etkinlikler gerçeklefltirilecektir. Çal›fltaylar
KÜ kampüsünde veya Max Planck enstitülerininden birinde

yap›lacakt›r. Bilimsel faaliyetler, KÜ ö¤retim üyeleri ve Max
Planck üyelerinden oluflan, yürütme gruplar› taraf›ndan organize
edilecektir. Bu iflbirli¤inin, ö¤retim üyelerimize ve
ö¤rencilerimize dünya çap›nda araflt›rma enstitüleri olan Max
Planck Kurumu ile birlikte çal›flma f›rsat› sa¤layaca¤›n› ümit
etmekteyiz.

Max Planck Kurumu’nun araflt›rma enstitüleri, kamu yarar›na
do¤a, yaflam, sosyal ve insan bilimleri alanlar›nda temel
araflt›rmalar yapmaktad›rlar. Max Planck Kurumu özellikle,
Alman üniversitelerinin yeterince karfl›layamayacaklar› yenilikçi
araflt›rma alanlar›n› ele al›r.

Max Planck Kurumu ve Koç Üniversitesi çeflitli araflt›rma alanlar›nda karfl›l›kl› iflbirli¤i
yapacaklar.
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Max Planck-Koç Üniversitesi Uluslararas›
Araflt›rmada Mükemmellik Ortakl›¤›

2

Araflt›rma Haberleri

Max Planck- Koç Üniversitesi Ortakl›¤› Komitesinin Üyeleri



Max Planck Kurumu’na ba¤l› 80 araflt›rma enstitüsünde, 12.000
idari personel,  9.000 doktora ö¤rencisi, doktora sonras› ö¤renciler,
misafir bilim adamlar› ve araflt›rmac›lar ve asistan ö¤renciler
görev yapmaktad›r.

fiimdilik afla¤›da belirtilen araflt›rma alanlar› belirlenmifltir.
Birlikte yap›lan çal›flmalar sürecinde yeni alanlar›n da ortaya
ç›kaca¤› beklenmektedir.

· Protein biyoinformatik
· Polimerler: biyolojide malzemeler ve geliflmifl teknolojiler
· Kat›hal ve malzeme kimyas›
· ‹fllevsel malzemeler ve uygulamalar›
· Biliflsel geliflim ve e¤itim
· Matematikte dinamik sistemler
· Dönüflüm ekonomilerinde yasa transplantasyonlar›
· Küreselleflmenin hukukla etkileflimi
· ‹statistiki fizik
· Moleküler biyoloji
· ‹nsan geliflimi, dil ve zihinsel geliflim
. Akdeniz liman kentleri
. Yabanc› nüfuslar

Geçti¤imiz yaz süresince üç bilimsel çal›fltay, planland›¤› gibi
organize edilmifltir.

Bu çal›fltaylar afla¤›da belirtilmifltir.
Protein biyoinformatik: Burak Erman (Koç Üniversitesi,
Türkiye), Thomas Lengauer (Max Planck Biliflim Enstitüsü,
Almanya), Attila Gürsoy (Koç Üniversitesi, Türkiye), ve Volkhard
Helms (Saarland Üniversitesi, Almanya) taraf›ndan organize
edildi. Çal›fltay 6-8 Eylül, 2006 tarihleri aras›nda KU kampüsünde
gerçekleflti. Hem Türkiye hem de Almanya’dan, her birinden
10 kifli olmak üzere, toplam 20 kifli davet edildi. ‹leri Doktora
ö¤rencisi düzeyinde bafllayan son s›n›f ve bir alt s›n›ftan oluflan
bir grup vard›. Bilim adamlar›n›n yar›s› Koç Üniversitesi ve
Max Planck Kurumu’ndand›. Yar›s› ise di¤er Türk, Alman
üniversiteleri ve araflt›rma enstitülerindendi.

Çal›fltay›n ana konusu, proteinlerin özelliklerinin analizi ve
öngörüsü ile ilgili biyo informatik problemlerdi. Çal›fltay, üç
boyutlu protein yap›lar›, medikal ve ilaç problemlerine yönelik
uygulamalarda protein a¤lar› ve proteinlerin birbiriyle etkileflimleri
konular›na yo¤unlaflt›.

Polimerler: ‹leri Teknoloji ve Biyoloji Malzemeleri Gerhard
Wegner, (Max Planck Enstitüsü - Polimer Araflt›rmalar›, Almanya)
ve Burak Erman (Koç Üniversitesi, Türkiye) taraf›ndan organize
edildi. Toplant›, 29-31 A¤ustos 2006 tarihleri aras›nda Mainz’daki
Max-Planck Polimer Araflt›rma Enstitüsü’nde gerçeklefltirildi.
Konuflma yapmak üzere Türkiye’den 10, Almanya’dan da 10
bilim insan› davet edildi. Bunun yan› s›ra, yaklafl›k
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50 bilim insan›ndan oluflan bir izleyici grubu vard›. Aralar›ndan
10 kifli, Mainz’de doktoralar›na devam eden Türk ö¤rencilerdi.

Gerçek-Uzay Teorilerinde Temel Bilgiler: Rüdiger Kniep,
(Max Planck Kimyasal Fizik Enstitüsüi, Almanya) ve Mehmet
Somer (Koç Üniversitesi) taraf›ndan düzenlendi. Çal›fltay
17-20 Temmuz 2006 tarihleri aras›nda Dresden, Almanya’da
gerçekleflti. Toplant›, fizik, kimya ve malzeme bilimlerinde farkl›
flekillerde uygulanan teorik yaklafl›mlar›n ortaya konmas›na
yönelikti.

2007 için afla¤›daki faaliyetler planlanmaktad›r.

Bilimsel Seminerler:

• Güneydo¤u Avrupa ülkelerinde medeni kanun ve usul
kanunu yap›s›
Koordinatörler: Prof. Jürgen Basedow, Max Planck Enstitüsü
- Yabanc› ve Uluslararas› Özel Hukuk;  Prof. Tu¤rul Ansay,
Koç Üniversitesi Yer: ‹stanbul

• Akdeniz liman kentleri
Koordinatörler: Prof. Gerhard Wolf, Max Planck Enstitüsü –
Sanat Tarihi; Prof. Scott Redford, Koç Üniversitesi Yer: ‹stanbul
ve di¤er liman flehirleri

• Yaz Okulu:  Alman ve Avrupa Hukukuna Girifl
Koordinatörler: Profesör Jürgen Basedow, Max Planck Enstitüsü
- Yabanc› ve Uluslararas› Özel Hukuk; Prof. Tu¤rul Ansay,
Koç Üniversitesi. Yer: ‹stanbul

Koç Üniversitesi Rektörü Attila Aflkar ve Max Planck Kurumu Baflkan›
Peter Gruss
Koç Üniversitesi Rektörü Attila Aflkar ve Max Planck Kurumu Baflkan›
Peter Gruss
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LERZAN AKSOY Marka Müflteri ‹liflkisi
adl› makalesi ile Emerald Citations
Mükemmelliyet Ödülü’nü alman›n yan› s›ra,
Sadakat Söylenceleri adl› kitab›yla
Soundview Executive Book Summaries’in
2006- En ‹yi 20 ‹fl Kitab› içerisinde yer
alm›flt›r.

ZEYNEP AKfi‹N KARAESMEN 2006
y›l›nda, Sosyal Bilimler alan›nda Türkiye
Bilimler Akademisi (TÜBA) Teflvik
Ödülü’nün sahibi olmufltur.

ZEYNEP GÜRHAN CANLI Amerikan
Pazarlama Kurumu’nun, Sheth Docktora
Konsorsiyumu’nda Faculty Fellow olmufltur.

DEMET YALÇIN Brookings Kurumu ve
Sabanc› Üniversitesi taraf›ndan desteklenen
Sak›p Sabanc› Uluslararas› Araflt›rma Ödülü
yar›flmas›nda üçüncülük ödülü alm›flt›r.

MURAT SOMER  Sosyal Bilimler alan›nda
Türkiye Bilimler Akademisi, Doktora Sonras›
Yurtd›fl› Araflt›rma Bursu Program› (TÜBA-
 DSYDAB) çerçevesinde burs almaya de¤er
görülmüfltür.

TU⁄RUL ANSAY meslektafllar› taraf›ndan
Arma¤an (Liber  Amicorum) i le
onurland›r›lm›flt›r.

YAVUZ ALANGOYA meslektafllar›nca
Arma¤an (Liber  Amicorum) i le
onurland›r›lm›flt›r.

A. LEVENT DEM‹REL TÜBA Asosiye
Üyeli¤i ile onurland›r›lm›flt›r. Ö¤retim üyesi
iznini Golm-Potsdam, Almanya’daki Max
Planck Enstitüsü’nde Koloit ve Yüzeyler
alan›nda yapm›flt›r.

L U C I E N N E  T H Y S - fi E N O C A K
Milletleraras› An›tlar ve Sitler Konseyi’ne
(ICOMOS-Türkiye) seçilmifltir.

YONCA KÖKSAL ABD’deki Amherst
Üniversitesi’nde Copeland ö¤retim üyeli¤i
yapt›.

AL‹ MOSTAFAZADEH Bilim ve Yenilik
alan›nda 2006 Werner-von-Siemens

Mükemmelliyet Ödülü’nü alm›flt›r.

BURAK ÖZBA⁄CI 2006 (TÜB‹TAK-
TWAS) Geliflmekte olan Ülkeler Bilimler
Akademisi Teflvik Ödülü ile onurland›r›lm›fl
ve 2006 Sedat Simavi Bilim Ödülü’nü
alm›flt›r.

TOLGA ETGÜ Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araflt›rma Kurumu (TÜB‹TAK)
Kariyer Ödülü sahibi olmufltur.

EM‹NE fiULE YAZICI Avusturalya,
Queensland Üniversitesi’nde Raymond
Ziyaretçi Ö¤retim Üyeli¤i yapm›flt›r.
TÜB‹TAK Kariyer Ödülü alm›flt›r.

SELDA KÜÇÜKÇ‹FÇ‹ Türkiye Bilimler
Akademisi Seçkin Genç Bilim ‹nsan›
Ödülü’nü (TÜBA-GEB‹P) alm›flt›r.

ALPER K‹RAZ Türkiye Bilimler
Akademisi Seçkin Genç Bilim ‹nsan› Ödülü
(TÜBA-GEB‹P) ve ayr›ca TÜB‹TAK
Kariyer Ödülleri’ni alm›flt›r.

Ç‹⁄DEM KA⁄ITÇIBAfiI Üçüncü Dünya
Bilim Akademisi Üyesi olmufltur.

AHMET AKKAfi Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araflt›rma Kurumu (TÜB‹TAK)
Kariyer Ödülü sahibi olmufltur.

ENG‹N ERZ‹N yüksek lisans ö¤rencisi
Ulafl Ba¤c› ile birlikte yapt›¤› araflt›rma  2006
y›l›nda, Elektrik Elektronik Mühendisleri
Enstitüsü'nün Sinyal ‹flleme ve ‹letiflim
Uygulamalar› Kurultay›’nca (IEEE SIU) En
‹yi Ö¤renci Araflt›rmas› Birincilik Ödülü’nü
kazanm›flt›r. Elektrik Elektronik Mühendisleri
Enst i tüsü (IEEE) Türkiye Bölge
BaflkanYard›mc›l›¤› ve Sinyal ‹flleme
bölümünde Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›l›¤› görevlerinde bulunmufltur.

YALÇIN AKÇAY TÜB‹TAK Kariyer
Ödülü’nü alm›flt›r.

ALPER ERDO⁄AN’›n yüksek lisans
ö¤rencisi Turgut Öktem ile birlikte yapt›¤›
araflt›rma,  2006 y›l›nda, Elektrik Elektronik
Mühendisleri Enstitüsü'nün Sinyal ‹flleme ve

‹letiflim Uygulamalar› Kurultay›’nca (EEE
SIU) En ‹yi Ö¤renci Araflt›rmas› Ödülleri’nde
üçüncülü¤e lay›k görülmüfltür.

HAKAN ÜREY Bilim ve Yenilik alan›nda
2006 Werner-von-Siemens Mükemmelliyet
Ödülünü alm›flt›r.

MET‹N TÜRKAY TÜB‹TAK Teflvik
Ödülü sahibi olmufltur.

S‹BEL SALMAN TÜB‹TAK Kariyer
Ödülü’nü alm›flt›r.

BURAK ERMAN Amerikan Kimya
Kuruluflu Kauçuk Bölümü taraf›ndan Seçkin
Ö¤retim ve Araflt›rmalar›ndan dolay› George
S. Whitby Ödülü’ne lay›k görülmüfltür.

HAL‹L KAVAKLI Türkiye Bilimler
Akademisi Seçkin Genç Bilim ‹nsan› Ödülü
(TÜBA-GEB‹P) ve TÜB‹TAK Kariyer
Ödül’lerini alm›flt›r.

ÖZLEM KESK‹N TÜBA Üstün Baflar›l›
Genç Bilim ‹nsanlar›n› Ödüllendirme
Program› (TÜBA-GEB‹P) kapsam›nda
Seçkin Genç Bilim ‹nsan› Ödülü’nün sahibi
olmufltur.

EVR‹M D‹DEM GÜNEfi TÜB‹TAK
Kariyer Ödülü’nü alm›flt›r.

AL‹ SERPENGÜZEL (SPIE) Uluslararas›
Optik Mühendisli¤i Kurumu taraf›ndan
Fellow olarak seçilmifltir..

ESRA GENÇTÜRK 2005 y›l›nda, (SIG)
Global Special Interest Group-Amerikan
Pazarlama Kurumu’nun ‹letiflim Baflkan
Yard›mc›l›¤› görevinde bulunmufltur.

ZEYNEP AYCAN ‹fl ve Organizasyonel
De¤erlerin incelenmesine yönelik Uluslararas›
Kuruluflun Baflkanl›¤›na getirilmifltir.

MEHMET SAYAR TÜB‹TAK Kariyer
Ödülü’nü alm›flt›r.

YAMAN ARKUN AIChE (Amerika Kimya
Mühendisli¤i Enstitüsü) taraf›ndan Fellow
olarak seçilmifltir.

Ö¤retim Üyelerimizin Y›l ‹çerisinde Ald›klar› Ödüller
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60 araflt›rma projesi çeflitli sanayi, vak›f, hükümet ve Avrupa Birli¤i

taraf›ndan finanse edilmektedir. Desteklenen projelerin toplam bütçesi

8.7 milyon YTL’dir. Geçti¤imiz y›l süresince afla¤›da ad› geçen sponsorlar

araflt›rma deste¤i sa¤lam›fllard›r.

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)

Araflt›rma Fonlar›

• Vehbi Koç Vakf›

• Aygaz

• Ford Otosan

• TÜB‹TAK (Türkiye

Bilimsel ve Teknolojik 

Araflt›rma Kurumu)

• TÜBA (Türkiye Bilimler 

Akademisi)

• DPT (Devlet Planlama Teflkilat›,Türkiye)

• ASELSAN

• Aç›k Toplum Enstitüsü

• Max Planck Kurumu

• Avrupa Birli¤i

• USIP-Amerikan Bar›fl Enstitüsü

• PME Vakf›, ‹sviçre

• Microvision, ABD

• Microsoft, ABD

Türkiye Bilimler Akademisi
(TÜBA) Üyeleri

Asosiye Üyeler:
Sami Gülgöz (Psikoloji)

Alphan Sennaro¤lu (Fizik)

A. Levent Demirel (Kimya)
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Koç Üniversitesi’nin Profili

Koç Üniversitesi ‹stanbul’da bulunan

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

olmayan bir vak›f üniversitesidir. Koç

Üniversitesi Türk ifl dünyas›n›n önde

gelen ismi Vehbi Koç taraf›ndan kurulan

Vehb i  Koç  Vakf ›  t a r a f ›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

‹ng i l i zce’d i r .  2007  senes inde

Üniversitenin ö¤renci say›s› 3500

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 ›k la  do¤ruyu bulmay›

d e s t e k l e m i fl t i r .  Y u r t d › fl › n d a k i

üniversitelerle iflbirli¤i ve dünyaca tan›nan

akademisyenlerin verdi¤i seminerler ve

konferanslar, Koç Üniversitesi’nin e¤itim

kalitesine katk›da bulunmufltur.

Ü n i v e r s i t e n i n  y u r t d › fl › n d a k i

üniversitelerle “ö¤renci de¤iflim”

programlar› bulunmaktad›r. Üniversite

ayn› zamanda Erasmus Program› üyesidir.

Koç Üniversitesi’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 bugüne kadar

2.800 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 .

Koç Üniversitesi’nin Profili



Koç Üniversitesi Yüksek Lisans Programlar›

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

e¤itimde yüksek kaliteyi gerektirmektedir. ‹fl dünyas›n›n ve

endüstrinin küresel rekabette araflt›rma ve gelifltirmeye

gösterdi¤i ilgi, gerekli akademik alt yap›ya ve uzmanl›¤a

sahip yüksek lisans ö¤rencilerine olan talebi art›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

Yüksek Lisans Programlar›

‹flletme

2. FEN B‹L‹MLER‹ VE MÜHEND‹SL‹K

ENST‹TÜSÜ

Yüksek Lisans Programlar›

Hesaplamal› Bilimler ve Mühendislik

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisli¤i

Endüstri Mühendisli¤i

Malzeme Bilimleri ve Mühendislik

Matematik (*)

Makine Mühendisli¤i

Fizik

Doktora 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

Yüksek Lisans Programlar›

Anadolu Medeniyetleri ve Kültürel Miras Yönetimi

Ekonomi

Uluslararas› ‹liflkiler

Psikoloji

• Geliflim Psikolojisi

• Endüstri ve Örgüt Psikolojisi



Rumelifeneri Yolu 34450 Sar›yer, ‹stanbul

Tel: 0212 338 1000   www.ku.edu.tr


