
K
O

Ç
 Ü

N
İV

E
R

S
İT

E
S

İ A
R

A
Ş

T
IR

M
A

 D
E

R
G

İS
İ

S
A

Y
I 5 Y

IL 2010

Üniversitemizde 
Araştırma ve Geliştirme: 
Yeni Hedefler



01

YAYIN KURULU
FENER

Okurlarımızın bildiği gibi Fener Dergisi’nin temel amacı 
toplumun Koç Üniversitesi’ndeki araştırma aktiviteleri ve 
olanakları hakkında bilgilendirilmesine yardımcı olmak ve 
ortak araştırma çalışmalarını teşvik etmektir. 2006 yılından bu 
yana, dergimiz bu amacına hizmet etmiştir. 2010 yılının bahar 
döneminde derginin yeni yayın kurulu toplanmış ve yeni sayı 
üzerinde çalışmaları istenmiştir. Araştırma ve Geliştirmeden 
Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisi’nin teşvikiyle derginin 
tüm yönleri, içeriği, şekli ve tarzı dahil olmak üzere, basımı 
iyileştirme düşüncesi ile tarafımızdan incelenmiştir. 

Temel amacımız aynı kalmakla birlikte, derginin çok daha 
ilgi çekici ve ulaşılabilir olmasını istedik. Bu nedenle derginin 
pek çok yeni özelliği bulunuyor. Dergiyi Koç Üniversitesi 
araştırma girişimlerinin çeşitli yönlerine odaklanacak şekilde 
bölümlere ayırarak yeniden düzenledik:
Haberler, yeni araştırma merkezlerinin kurulması, son 
dönemde basılan yeni kitaplar, konferanslar ve bilim 
kurullarına seçilen Koç Üniversitesi öğretim üyeleri gibi 
önemli araştırma aktiviteleri ve etkinlikleri hakkında kısa bir 
genel bilgi verir.
Bakış Açısı, yaratıcılığı ve başarıları ile tanınan bireylerin 
geniş vizyonlarına yer verir. Bu sayının ilgili bölümü yeni 
rektörümüz, Umran İnan’a adanmıştır.
Profil, Koç Üniversitesi araştırma topluluğunun ilgi çekici 
fakülte üyelerini, öğrencilerini ve mezunlarını okurlara 
tanıtır.  Bu sayımızda her ikisi de 2010 yılı TÜBA Genç Bilim 
Adamı Ödülü’nü almaya hak kazanmış öğretim üyelerimiz 
ekonomist Erhan Artuç ve mühendis Demircan Canadinç 
ile öğretim üyesi-müzisyen Evren Kutlay Baydar’a yer 
verilmiştir. Ayrıca Ekonomik Araştırma Forumu’nun yeni 
direktörü Sumru Altuğ forumdaki son dönem gelişmelerden 
ve gelecek planlarından bahsetmektedir.

Yakından Bakış, yeni ve yenilikçi araştırma ve geliştirme 

projelerini aydınlatır. Bu sayımızda Seda Ertaç kadınların 
içgüdüsel olarak erkeklerden daha az rekabetçi olup 
olmadıklarını açığa çıkarmaya çalışan deneysel araştırması 
hakkında yazmıştır. Kimya ve Biyoloji Mühendisliği 
Bölümü’nden Halil Kavaklı hücre için zamanın anlamı ve 
biyolojik saat üzerindeki araştırmasından bahsederken, 
Barış Coşkunüzer geometrik topoloji ve matematikçilerin 
idealizmi üzerine yazmaktadır. Hukuk Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Bertil Emrah Oder, makalesinde Hukuk  
Öğretiminde Güncel Yaklaşımlar hakkında bilgi vermektedir. 
Direktör Scott Redford Anadolu Medeniyetleri Araştırma 
Merkezi’ndeki güncel gelişmeleri dikkatinize sunmaktadır. 
Ayrıca Kadın Araştırmaları Merkezi ve Yüzey Teknolojileri 
Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin araştırma aktivitelerini 
vurgulamaktayız.
Toplumsal Erişim, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla olan 
ilişkileri teşvik etmek için Koç Üniversitesi’nin faaliyetlerini 
detaylı bir şekilde anlatır. Burada lise ve üniversite 
öğrencileri için yaz araştırma programımıza dikkat çekmekte 
ve 2009 yazı boyunca gerçekleştirilen ve Mühendislik, Fen 
ve Sosyal Bilimler fakülteleri tarafından yürütülen üç örnek 
projeyi tanıtmaktayız.  

Bu bölümde ayrıca, üniversite dışından desteklenen 
projeleri artırmak hedefiyle kurulan Araştırma ve 
Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı (AGSRY) Ofisi’ne 
yer vermekteyiz.

Yayıncımız ile birlikte dergiye görsel olarak daha çekici 
olduğunu düşündüğümüz, daha akıcı bir görünüm 
kazandırdık. Sizin de yeni baştan tasarlanmış olan dergiyi 
ilginç bulacağınızı ve okurken keyif alacağınızı umuyoruz. 

Yayın Kurulu
Fener Dergisi
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Üniversitelerin amacı genç dimağları yapılan-
dırmak, eğitmek ve topluma yararlı bireyler 
olarak yetiştirmek ve aynı zamanda da bilim 
üretmek ve ortaya çıkan sonuç ve uygulama-
ları toplumun yararına yaymaktır. Üniversiteler 
öğrencilere endüstride kullanacakları birer 
zanaat öğretmektense, temel bilimlere odaklı 
geniş tabanlı eğitim vermelidir. Böylelikle öğ-
rencilere birşeyleri öğretmek (mesleki eğitim) 
yerine öğrenmeyi öğreterek onları kendi başla-
rına sorgulayan, araştıran ve değerlendiren 
bireyler olarak üniversite sonrasına hazırlamak 
esas amaç olmalıdır.   

Öte yanda endüstrinin genel misyonu top-
lumun hayat standardını artıracak ürün ve 
hizmetleri tasarlamak ve üretmek ve bunu 
yaparken de üretim verimini, ürün veya 
hizmet kalitesini yüksek tutmak ve devamlı 
iyileştirmek olmalıdır. Bu amaç doğrultusun-
da kurumlar için önemli olan çalışanlarını en 
geniş havuzlardan seçmek, devamlı eğitim ve 
gelişmelerini sağlamak, kısa vadeli planlama 
ile yetinmemek, ve orta ve uzun vadeli vizyon 
ve hedefler oluşturmaktır. Araştırma-Geliştirme 
(Ar-Ge) için ciddi seviyede kaynak ayırmanın 
artık bu devirde bir gereklilik olduğunu anla-
mak da bu uzun soluklu misyonun bir gereği 
olmalıdır.    

Kurumların en vazgeçilmez kaynakları insan-
ları olduğuna göre, üniversiteleri ayakta ve 
mükemmel tutmak endüstrinin bencil görevi 
olmalıdır. Aynı zamanda endüstrinin güncel ve 
canlı kalması da üniversitenin bencil çıkarları 
için önemlidir. Bu bağlamda, öğrenci bursları 
ve çeşitli ortaklıklar, doğru kurgulanmış eğitim 
ortaklıkları (BS, MS, PhD), ve gerçek zamanlı 
uzaktan eğitim programları kazan-kazan 
ilişkiler olabilir.   

Üniversite-endüstri ilişkileri kapsamın-
da Ar-Ge kavramının iyi anlaşılması 
gerekmektedir. En basit ortaklıklar Ar-
Ge’den çok geliştirmeyi (‘Ge’) içeren 
ve öğretim üyelerinin danışman olarak 
çalıştıkları ve genelde kısa vadeli olan 
projeler olabilir. Aynı bağlamda en-
düstri çalışanları lisansüstü öğrencisi 
olarak üniversitede eğitim görebilirler 
ve bu bağlamda bazen master veya 
doktora tez konusu seçiminde verimli 
ortaklıklar kurulabilir. Bu tür eğitim 
tabanlı işbirlikleri aynı zamanda bilgi 
alışverişini sağlayan ortak seminerler, 
ortak yayınlar ve öğrencilerin endüst-
ride yaptığı yaz stajları ile de zengin-
leştirilebilir.  

Üniversite-endüstri arasında belki de 
en önemli işbirlikleri birbirini destekle-
yen ve birbirinin misyonunu gözeten 
Ar-Ge ortaklıkları olmalıdır. Bu bağlam-
da Ar-Ge’nin sadece ‘GE’ olmaması 
son derece önemlidir. Gerçek ‘Ar+Ge’ 
şeklindeki çalışmalar hem üniversite 
için bilimsel yayın hem de endüstri için 
sonuç üretebilir. Endüstriyi ve dolayısı 
ile toplumu gerçekten sıçratacak fikirler 
ise ancak içeriği çoğunlukla ‘Ar’ olan 
çalışmalar ile üretilebilir.  
 
Ar-Ge problem türleri ve üniversite-
endüstri işbirliği konusunda bilinmesi 
gereken ama çoğu zaman gözardı 
edilen unsur bilinen bilinmeyenler ile 
bilinmeyen bilinmeyenler arasındaki 
farktır. Endüstrinin elindeki ‘Ar-Ge’ 
problem listesi kısa, orta veya uzun 
vadeli olabilir. Üniversitedeki beceri ve 
bilgi listesi ile bilinen problem listeleri 

eşleştirilerek son derece yararlı ortaklık-
lar kurulabilir.   

Bilinmeyen bilinmeyenlerin takibi ise 
genelde çok daha zordur. Her alanda 
öyle yenilikçi gelişmeler olabilir ki bunları 
bilmediğimizi bilemeyiz ve çoğu kez bir 
endüstriyi batıran veya sıçratan oluşum-
lar işte bu kutunun içinden görüle-
meyen problemlerdir. Bu bilinmeyen-
leri yakalamanın tek yolu uzun vadeli 
vizyonlar ve alışılagelmişin dışında bir 
üniversite-endüstri ilişkisidir.  

Burada ana olgu gerek üniversite ve 
gerekse endüstrinin birbirlerinden fayda 
çıkarmak veya koparmak yerine uzun 
vadede birbirlerine destek verici ortak-
lılar kurgulamalarıdır. Öğretim üyeleri 
çaresiz ve alternatifsiz olarak yapa-
cak iş ve proje arayan bireyler olarak 
görülmemelidir. Gerçekten mükemmel 
olan öğretim üyeleri bir çok projeye 
zaten angaje olmuşlardır, ve dolayısı ile 
endüstri onların dikkatini çekebilmek 
için yaratıcı ve destekleyici olmalıdır. 
Üniversitede her öğretim üyesinin ve 
öğrencinin zamanının bir değeri vardır 
ve Ar-Ge projeleri gerek bu zamanı ve 
gerekse de alt yapı ve işletme giderlerini 
de kullandıkları ölçüde karşılamalıdır.     

Bilinen bilinmeyenlerin (Ar+Ge) peşinde 
koşulduğu projeler endüstri tarafından 
desteklenir ve sonuçlar hem yayınlanır 
ve hem de raporlanır. Böyle çalışmalarda 
oluşan fikir mülkiyetlerinin sahibi üniversite 
olmalıdır ama endüstri patent masraflarını 
karşılayarak özel kullanım (münhasıran) 
lisansı alabilir ve bu şartlar genelde proje 

sözleşmesinde belirlenir. Lisans telif ücreti 
konuya, projeye ve olası pazara göre 
müzakere edilir ve üniversite telif gelirlerini 
nasıl dağıtacağını kendisi düzenler (mucit, 
fakülte, Ar-Ge birimleri).

Bilinmeyen bilinmeyenlerin (‘Ar’) aran-
ması için ABD’de defalarca kanıtlanmış 
bir yöntem endüstri desteği ile üniver-
sitede oluşturulan tohumlama araştır-
maları fonlarıdır. Genel bir başlık altında 
(örneğin nano, enerji, çevre, yüzey fiziği, 
kompozit maddeler, vs. gibi) araştırma 
imkânı anonsu yapılıp öğretim üyelerin-
den (ve öğrencilerinden) teklifler istenir. 
Bu tamamen kutunun dışından gelecek 
olan tekliflerden endüstri ve üniversite 
birlikte katıldığı bir panel ile projeler se-
çilir. Projelerin çoğu ilginç yayın, master 
ve doktora tezleri ve sonuçlar üretir; 
ama bir iki tanesi endüstriyi gerçekten 
sıçratacak veya kurtaracak sonuçlar 
üretecektir. Bu projelerden ortaya çıka-
cak fikir mülkiyeti, patentler yine aynı 
şekilde denetlenip değerlendirilebilir.   

Özet olarak üniversitenin öğrenci ve 
öğretim üyesi kalitesi ortaklık yaptığı 
veya yapacağı endüstrinin en önemli ve 
verimli kaynağıdır. Endüstri de üniversite 
için çalışmalarını uygulamaya geçirerek 
topluma kazandırabilmesi için tek ve 
en verimli kanaldır. Üniversite-endüstri 
ilişkileri yapıcı ve birbirini uzun vadede 
destekleyen bir şekilde kurgulanmalı-
dır. Kısa vadeli ‘Ge’ çalışmaları ile orta 
vadeli ‘Ar+Ge’ projeleri birlikte gelişti-
rilmelidir. Bilinmeyen bilinmeyenler ise 
‘Ar’ projeleri ve tohumlama araştırmaları 
mekanizmaları ile yakalanmalıdır.

Üniversite-Endüstri İlişkileri:  
Yenilik ve Değişiklik Yaratımı  Kurumların en vazgeçilmez kaynakları insanları olduğuna göre, 

üniversiteleri ayakta ve mükemmel tutmak endüstrinin bencil 
görevi olmalıdır. Aynı zamanda endüstrinin güncel ve canlı 
kalması da üniversitenin bencil çıkarları için önemlidir.
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Üniversitenin öğrenci ve öğretim üyesi kalitesi 
ortaklık yaptığı veya yapacağı endüstrinin en önemli 
ve verimli kaynağıdır.

Prof. Dr. Umran İnan Koç Üniversitesi Rektörü
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fonlanan proje sayısını artırmayı amaç-
lamaktadır. Bu amaçla kuruluşlarla en 
üst seviyede görüşmeler yapmış ve 
müteakip görüşmelerle öğretim üyele-
rini fon sağlayıcı kuruluşlarla bir araya 
getirerek projelerini eşleştirmiştir.

AGSRY Ofisi’nin işbirliği içinde olduğu 
kurum ve kuruluşlar hangileridir?
Ofis kamu fonları ve özel sektör tara-
fından desteklenecek büyük ölçekli 
projeleri artırma amacıyla bir ilişki 
yönetimi ve proje geliştirme stratejisi 
belirlemiştir. Bu amaçla şu kuruluş-

larla görüşmeler yapılmış ve işbirlik-
leri geliştirilmeye başlanmıştır: Aksa, 
Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler 
Derneği, Arçelik, Armerkom, Aselsan, 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Coca 
Cola, Devlet Planlama Teşkilatı, Ecza-
cıbaşı Holding, Eczacıbaşı İpek Kağıt, 
Ford Otosan, Global Bilgi, IBM, Pos 
AŞ, İstanbul Sanayi Odası, Katron, 
Koç Holding, Koç Sistem, Migros, Ma-
kine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, MV 
Holding, Netaş, RMK Marine, Sanofi 
Aventis, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, 

Tanı Pazarlama, Tat, Türkiye Cumhu-
riyeti Merkez Bankası, Tofaş, Tübitak, 
Tüpraş, Turkcell, Türk Telekom ve Yapı 
Kredi Bankası. Ayrıca AGSRY Ofisi, 
Sinerjitürk Savunma Sanayi 2010 kon-
feransına iki öğretim üyesiyle beraber 
katılmış ve Sinerjitürk Haberleşme ve 
Bilişim 2010 konferansına da Mühen-
dislik Fakültesi Dekanı’nın katılımını 
koordine etmiştir. 

Koç Üniversitesi araştırma işbirlikleri 
kurmak amacıyla 
• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu 
Rektör Yardımcılığı (AGSRY) Ofisi’nin 
kuruluş sürecini, misyon ve vizyonunu, 
organizasyon yapısını anlatır mısınız?
Yeni rektörümüz Umran İnan göreve 
başladıktan sonra araştırma ve ge-
liştirmeden sorumlu Rektör Yardım-
cısı olarak İrşadi Aksun’u atamıştır. 
Üniversitemizde dışarıdan desteklenen 
araştırma fonlarını artırmak ve üniversi-
temizin konumunu güçlendirmek için 
gerekli altyapıyı sağlamak amacıyla, 
Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu 
Rektör Yardımcılığı (AGRSY) Ofisi ku-

rulmuştur. Ofisin direktörlüğüne Ebru 
Tan’ın atanmasıyla kuruluş çalışma-
larına hız verilmiş, proje uzmanlarının 
da göreve başlamasıyla beraber tam 
kadro hizmet vermeye başlanmıştır. 

AGSRY Ofisi kuruluşlarla araştırma 
alanında stratejik işbirlikleri geliştirir ve 
yürütür. Ofis kuruluşlarla (kamu kuru-
luşları, şirketler ve diğer fon sağlayan 
kuruluşlar) uzun dönemli ilişkiler kura-
rak ve bu kuruluşlar ve öğretim üyeleri 
arasında bir köprü görevi görerek, 
üniversitenin araştırma ve geliştirme 

stratejisini gerçekleştirmesine destek 
olur.

AGSRY Ofisi’nin hedefleri nelerdir? Ofisin 
ana hedefleri arasında yer alan üniver-
site dışından proje sayısını artırmak 
konusunda yaptığınız çalışmaları anlatır 
mısınız?
Ofisin ana hedefi üniversite dışından 
desteklenen proje sayısını artırmaktır. 
Bu hedefini gerçekleştirebilmek için 
fon sağlayıcı kuruluşlarla stratejik ilişki-
ler kuran ofis, öğretim üyelerine proje 
hazırlamalarında da destek vererek, 

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı (AGSRY) Ofisi üniversite dışından desteklenen proje sayısını artırmak hedefiyle 
kuruldu. AGSRY Ofisi’nin gerçekleştirdiği çalışmaları Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrşadi Aksun ve 
Araştırma ve Proje Geliştirme Direktörü Ebru Tan’a sorduk.

AGSRY Ofisi kuruluşlarla 
araştırma alanında stratejik 
işbirlikleri geliştirir ve yürütür.

Üniversitemizde Ar-Ge: 
Yeni Hedefler
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Ebru Tan, Ekim 2009 yılından beri Koç 
Üniversitesi’nde Araştırma ve Proje 
Geliştirme Direktörü olarak görev 
yapmaktadır. Mart 2002-Ekim 2009 yılları 
arasında Koç Üniversitesi’nde Kurumsal 
İlişkiler Koordinatörü olarak görev 
yapmıştır. Koç Üniversitesi’ne katılmadan
önce, finans sektöründe kurumsal 
pazarlama alanında çalışmıştır. 

İrşadi Aksun akademik kariyerine başladığı 
Bilkent Üniversitesi’nde 1992-2001 
yıllar arasında görev yapmıştır. Aksun, 
2001 yılında Koç Üniversitesi Elektrik 
ve Elektronik Mühendisliği bölümünde 
profesör ünvanı ile öğretim üyesi olarak 
göreve başlamış, 2004-2009 yılları 
arasında da Koç Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır. 
Eylül 2009’dan itibaren Araştırma ve 
Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı 
olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 
M. İrşadi Aksun 1994 yılında TÜBİTAK 
Teşvik Ödülü’nü, 2001 yılında Bilkent 
Üniversitesi’nde her yıl öğrenci oyları ile 
verilen En İyi Eğitim Veren Öğretim Üyesi 
Ödülü’nü, ve 2007 yılında da TÜBİTAK Bilim 
Ödülü’nü almıştır.

• Koç Holding Enerji Grubu 
   Şirketleri
• Makine ve Kimya Endüstrisi 
   Kurumu (MKE)
ile işbirliği protokolleri imzalamıştır.

Bu ofiste görev yapan ekip ve ekip 
üyelerinin özellikleri hakkında bilgi verir 
misiniz?
Ofisimizde Gizem Öztimur Toprak - 
Proje Uzmanı, Meltem İşanlar - Proje 
Finansal Uzmanı, Aşkım Demiryürek 
de Araştırma ve Geliştirmeden So-
rumlu Rektör Yardımcısı İdari Asistanı 
olarak görev yapmaktadır. Meltem 
İşanlar ve Gizem Öztimur Toprak 
alanlarında uzman ve özellikle Avrupa 
Komisyonu projelerinde deneyimli 
kişilerdir. 

Proje Uzmanı Gizem Öztimur 
Toprak İstanbul Üniversitesi İkti-
sat Fakültesi’nde lisans eğitimini 
tamamladıktan sonra yine İstanbul 
Üniversitesi’nde Maliye bölümünde 
yüksek lisans yapmıştır. Ardın-
dan Belçika Katholieke Leuven 
Üniversitesi’nde Uluslararası Sosyal 
Politika Analizi yüksek lisansını ta-
mamlamıştır. Gizem Öztimur Toprak 
Koç Üniversitesi’nde çalışmaya 
başlamadan önce, Avrupa Komis-
yonu ve diğer ulusal ve uluslararası 
kurumların desteklediği birçok de-
ğişik ekonomik ve sosyal kalkınma 
projelerinde çalışmıştır.  Bu çalış-

maları sırasında proje hazırlama, 
uygulama ve değerlendirme konu-
larında önemli deneyimler edinmiş 
ve aynı konularda çeşitli eğitimlere 
katılmıştır.
 
Proje Finansal Uzmanı Meltem İşanlar 
ise Amerika Birleşik Devletleri’nde It-
haca College’da, İşletme bölümünde 
lisans eğitimini tamamlamıştır. Ardın-
dan Kanada, Türkiye ve Ingiltere’de 
özel sektörde farklı alanlarda çalış-
mıştır. Türkiye Ekonomik ve Toplum-
sal Tarih Vakfı’nda Avrupa Birliği ve 
değişik kurumlarca fonlanmış ulusal 
ve uluslararası proje bütçelerinin ha-
zırlanması, uygulanması ve raporlan-
ması aşamalarından sorumlu olarak 
görev yapmıştır. Avrupa Birliği projeleri 
kapsamında çeşitli vakıflara danış-
manlık yapmış ve eğitim vermiştir.

AGSRY Ofisi öğretim üyelerine ve araş-
tırma programlarına sunduğu destek 
hakkında bilgi verir misiniz? 
AGSRY Ofisi öğretim üyelerine ve 
araştırma programlarına projelerin ya-
şam eğrisi boyunca destek sağlar ve 
desteklenen projeleri yönetir. Verilen 
desteği proje geliştirilmesi ve yönetimi 
diye ikiye ayırabiliriz. Projenin gelişti-
rilmesi aşamasında proje uzmanları 
öğretim üyeleriyle olası fon meka-
nizmalarının ve kaynaklarının tespiti, 
proje önerilerinin hazırlanmasında ve 
müzakerelerinde destek olmaktadır.

Projenin fonlanmasından sonraki 
aşamada ise uzmanlar projenin 
yaşam eğrisi boyunca olası prob-
lemlerin belirlenmesi ve çözülme-
sinde, desteklenen projeler gelir 
ve harcamalarının ve bütçesinin 
takibinde, talep edilen finansal 
raporların hazırlanıp, fon sağlayıcı 
kuruluşlara sunulmasında ve proje 
kapanışlarında ve mutabakatlarında 
öğretim üyelerine destek olurlar.

Uzmanlarımızdan Gizem Özti-
mur Toprak başvuru süreci ve 
sonrasında proje aşamalarının 
uygulanması, projenin fonlanmaya 
hak kazanması durumunda ise, 
müzakere sürecinde görev yap-
maktadır. Araştırma projeleri için 
fon kaynaklarının tespit edilmesi, 
duyurulması, öğretim üyeleriyle eş-
leştirilmesi, projelerin hazırlanması, 
gözden geçirilmesi, TÜBİTAK’tan 
ilgili birimlerle koordinasyon içinde 
çalışılması işlerinden sorumludur. 
Gizem Öztimur Toprak araştır-
macılara, fon kaynağına başvuru 
yapılması ve sonrasında müzake-
relerin tamamlanması işlemlerinde 
de AGSRY Ofisi ile koordinasyon 
içinde destek vermektedir. Bunlara 
ek olarak, öğretim üyelerine proje 
sözleşmeleri, patentleme gibi fikir 
ve sınai haklarla ilgili konularda uz-
manlara danışarak hukuki destek 
sağlamaktadır. 

Meltem İşanlar ise projelerin finansal 
uygulamalarından sorumlu uzmanı-
mızdır. Projelerin başından itiba-
ren sponsorların finansal kuralları 
doğrultusunda, teklif bütçesinin 
hazırlanması, ara ve sonuç ra-
porların sunulması aşamalarında 
yürütücülere destek vermektedir. 
Meltem İşanlar projelerle ilgili gelir ve 
harcamaların muhasebeleştirilmesini 
ve bütçe raporlamalarını, Mali İşler 
Direktörlüğü ile koordinasyon içinde 
çalışarak hazırlanmasını sağlamakta, 
projelerin mutabakat ve kapanışla-
rında destek vermektedir.

Uzun vadede bu ofisin Türkiye’ye, 
üniversiteye, öğretim üyelerine ve 
sanayiye nasıl bir katkı sağlayacağını 
düşünüyorsunuz?
Uzun vadede bu ofisin ülkemizde 
yıllardır konuşulup, konjonktür, iki 
tarafın da ortak bir noktada mutabık 
kalamaması vb çeşitli sebeplerle 
gerçekleştirilemeyen Üniversite-
Sanayi işbirliğinin gerçekleştirilme-
sine önemli katkılarda bulunacağını 
düşünüyoruz. Öğretim üyelerinin 
akademik birikiminin sanayiye 
aktarılmasında, sanayinin orta ve 
uzun vadeli araştırma problemlerine 
çözüm bulunmasında ve Türkiye’nin 
teknolojik alanda gelişmiş ülkeler 
arasında hak ettiği yeri almasında 
aracılık ve öncülük etmiş bir ofis ola-
rak katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

AGSRY Ofisi kamu fonları ve özel sektör tarafından 
desteklenecek büyük ölçekli projeleri artırma amacıyla bir 
ilişki yönetimi ve proje geliştirme stratejisi belirlemiştir.

Proje Uzmanı Gizem Öztimur Toprak, 
Araştırma ve Proje Geliştirme Direktörü 
Ebru Tan, Araştırma ve Geliştirmeden 
Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrşadi 
Aksun, Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu 
Rektör Yardımcısı İdari Asistanı Aşkım 
Demiryürek ve Proje Finansal Uzmanı 
Meltem İşanlar.
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proje ile meşguldük. 2009 Aralık ayının 
ilk hafta sonu “Türkiye’de Kentler ve 
Kaleleri” başlıklı 4. yıllık ANAMED sem-
pozyumu gerçekleştirildi. Üç kıtadan 15 
konuşmacı Demir Çağ’dan başlayarak 
İstanbul’un Osmanlı padişahı Fatih 
Sultan Mehmed tarafından yeniden inşa 
edilmesi ile son bulan geniş bir zaman 
dilimi boyunca Türkiye’deki kentler ve 
kaleler arasındaki ilişki üzerine sunum-
lar yaptılar. Konuşmacılar seremoni, 
yazıtlar, kale duvarlarındaki kabartmalar 
ile ilgili çeşitli yaklaşımlar ile yönetim ve 
güç merkezi olan kalelerin nasıl hem 
idare ettikleri kentin bir parçası hem 
de ondan farklı birer olgu olduklarını 
incelemeyi amaçlayan diğer konu ve 
metodolojiler üzerinde durdular. 
Bu sempozyumun bildirileri, önceki 
tüm ANAMED yıllık sempozyumları gibi, 
İngilizce versiyonu Belçika-Leuven’deki 
Peeters Yayınevi, Türkçesi ise yeni 
kurulan Koç Üniversitesi Yayınları saye-
sinde okuyucularla buluşacak. Bu yılın 
Haziran ayında gerçekleşen heyecan 

verici diğer bir gelişme de 2006 yılında 
düzenlediğimiz ilk ANAMED sempoz-
yumunun bildirilerinin Türkçe versiyo-
nunun kitapçılardaki yerini alması oldu. 
Bu yayın, planlanan ya da üzerinde 
çalışılan diğer ANAMED sempozyum 
yayınları hakkında okuyuculara ön bir 
fikir vermesi açısından da bizim için 
önem taşıyor.

Dünyayı varlığınızdan ve etkinlikleri-
nizden haberdar etmenin birçok yolu 
vardır. Bunun güvenilir ve gerçek bir 
yolu akademik yayınlardır ve eğer araş-
tırmacıların ve ürettiklerinin kalitesi bir 
gösterge olarak alınır ise, ANAMED’in 
Anadolu’nun geçmişi ile ilgili entelektüel 
söylemler için aranan bir adres olma 
yolunda emin adımlarla ilerlemekte 
olduğunu söyleyebiliriz.

Dünyaya ulaşmanın daha yakın za-
manlara ait diğer bir yolu ise internet 
kanalı. Geçtiğimiz yaz ANAMED’in ana 
faaliyetlerinden biri yeni web sitesi 

için bir tasarımcı seçilmesi idi. Seçilen 
tasarımcı ile yaptığımız çalışma ne-
ticesinde geçen sonbahar yeni web 
sitemizi açabildik: http://rcac.ku.edu.tr 
Bu site sadece ANAMED’in etkinliklerini 
duyurabilmesi için değil, aynı zamanda 
potansiyel bursiyerleri için de hayati bir 
önem taşıyor. Bu site sayesinde hem 
çevrimiçi başvuru formumuza hem de 
konaklama, çalışma ve yemek alanlarını 

Anadolu çağlar boyunca mineral ve 
metalleri ile tanınmıştır. Bu kaynaktan 
Batı Anadolu’daki Lidyalıların ilk elekt-
rum sikkesinden Doğu Anadolu’daki 
Urartular’ın devasa tunç kazanlarına, 
Hitit tunç standartlarından Osmanlı 
cami alemlerine kadar birçok Anadolu 
medeniyeti faydalanmıştır.

Koç Üniversitesi’nin Anadolu Mede-
niyetleri Araştırma Merkezi’nin (ANA-
MED) geçen yılki bursiyerleri Vulcan’ın 
çekiç seslerini sıklıkla duydular ve 
şahmerdanlar, kaynakçılar ve diğerleri 
İstanbul’un Beyoğlu semtinde, İstiklal 
Caddesi üzerindeki üç yapıdan oluşan 
ANAMED kompleksinin son binası 
üzerinde çalışmaya devam ederken, 
büyük ihtimalle metal ve sanat arasın-
daki kendi yakın ilişkilerine hayıflandılar. 
ANAMED’in biri bursiyerleri için misafir 

odalarını diğeri de yemek salonu ve 
kütüphaneyi içeren diğer iki binası 
tamamlanalı dört yıl oldu. Geçen kış, 
Merkez Han olarak da bilinen tarihi 
bir yapı olan üçüncü binayı depreme 
dayanıklı hale getirmek amacı ile işçiler 
çelik kirişler yerleştirdiler. Bu çalışma, 
2010 sonbaharı başında tamamlanma-
sı planlanan ANAMED kompleksi için 
önemli bir adım oldu.

İnşaat bittiğinde Koç Üniversitesi 
sadece Türkiye’nin tarih, sanat tarihi ve 
arkeolojisi üzerinde çalışan araştırma-
cılar (her yıl ileri seviye doktora öğren-
cileri ve doktora sahiplerinden oluşan 
25 bursiyer) için konaklama imkânı ve 
halka açık konferanslar için 130 kişilik 
bir oditoryuma sahip olmakla kalmaya-
cak, aynı zamanda sınıflar, daha küçük 
çaplı uzmanlaşmış akademik toplantılar 

için bir seminer odası, yeni bir kütüp-
hane ile İstiklal Caddesi’ne açılan ve 
Anadolu’nun geçmişi ile ilgili konularda 
sergilerin yapılacağı bir galeri alanına 
kavuşacak. Ayrıca, tüm yapıyı kelimenin 
tam anlamıyla taçlandıran olağanüstü 
Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği 
restoran ve barı bu kompleksin içinde 
yer alacak. ANAMED Merkez Han bina-
sının üzerindeki bu iki katlı tesis Boğaz, 
tarihi yarımadanın silueti ve Marmara 
Denizi’nin nefes kesen manzaralarına 
sahip olacak. Bu manzaraya eşlik eden 
güzel sohbetler derneğin tam hizmet 
kapasiteli restoran ve barının sunacağı 
yiyecek ve içecekler ile renklenecek.

Yoğun çalışmalar
İnşaatın planlanması için büyük zaman 
harcanırken, geçtiğimiz akademik yıl biz 
ANAMED’de aynı zamanda farklı birçok 

Koç Üniversitesi’nin Türkiye’nin arkeoloji, tarih ve sanat tarihi için 
yüksek araştırma merkezi olan ANAMED, her yıl dünyanın çeşitli 
yerlerinden gelen 25 junior ve senior bursiyeri ağırlıyor. ANAMED 
Direktörü Scott Redford geçen yılın etkinliklerini anlatıyor. 

Koç Üniversitesi 
Anadolu Medeniyetleri 
Araştırma Merkezi’ne
Bir Bakış

Prof. Dr. Scott Redford ANAMED Direktörü
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Scott Redford Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma 
Merkezi’nin Direktörü ve üniversitenin Arkeoloji ve Sanat Tarihi 
Bölümü üyesidir. Sanat, Arkeoloji, Orta Anadolu ve Doğu Akdeniz 
Mimarisi uzmanıdır. Türkiye’nin Adıyaman, Hatay, Sinop ve Antalya 
yörelerindeki arkeolojik kazı ve araştırmalarda çalışmıştır. Güncel 
projelerinin arasında Selçuklu hâkimiyeti altında Anadolu’da 
şehircilik hakkında bir kitap da bulunmaktadır.

içeren ANAMED binalarının fotoğrafları-
na ulaşabilirsiniz.

Önümüzdeki yıl ise ANAMED web 
sitesine yeni bir özellik daha eklemeyi 
umuyoruz: ANAMED bursiyerlerinin 
Mini-Sempozyum serilerinin bir parçası 
olarak ilkbahar döneminde halka açık 
olarak yaptıkları sunumların podcastleri. 
Bu Mini-Sempozyumlarda ANAMED 
bursiyerleri kendi panellerini organize 
ediyor, kendi moderatörlerini davet 
ediyor ve her bir Mini-Sempozyumda 
beraber gruplanan sunumları birbirine 
bağlayan tema ya da konuları seçiyor-
lar. Geçtiğimiz yıl böyle konular altında 
gruplanan Mini-Sempozyumların konu-
ları arasında arkeolojik kayıtta “Kutsal 
ve Dünyevi” ve erken-modern Osmanlı 
dünyasında “Düzen ve Düzensizlik” 
sayılabilir. Bu sempozyum başlıklarının 
tam listesine tabii ki ANAMED web 
sitesinden ulaşabilirsiniz!

Bir ANAMED bursiyeri olmanın sağ-
ladığı ayrıcalıklardan biri sonbaharda 
araştırmanız hakkında yapacağınız 
kapalı bir sunum ve ilkbahardaki Mini-
Sempozyumdaki konuşmanız hari-
cinde herhangi bir sorumluluğunuzun 
olmamasıdır. ANAMED’in yıl boyunca 
düzenlediği araştırma gezilerinden birini 
önermek, düzenlemek ve/veya bu 
gezilere katılıp katılmamak da serbesttir. 
Geçtiğimiz yıl ANAMED senior bursi-
yerlerinden Latife Summerer ve Yaşar 
Ersoy sırasıyla Kastamonu ve çevresi ile 
Troya ve Assos’a yapılan araştırma ge-
zilerine rehberlik ettiler. Buna ek olarak 
ben de İstanbul’daki Marmaray Yeni-
kapı kazıları ile Konya ve Antakya’ya 
geziler düzenledim.

Geçtiğimiz akademik yıl ikinci binyıl 
sonu-birinci binyıl başında günümüzde 
Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye 
olarak adlandırılan bölgede gözlenen 

Tunç Çağı’ndan Demir Çağı’na geçiş 
dönemini konu eden uluslararası bir 
sempozyum ile sona erdi. Haziran ayı 
başında Koç Üniversitesi Arkeoloji ve 
Sanat Tarihi Bölümü üyesi ve Antak-
ya yakınlarındaki Alalakh kazılarının 
(http://www.alalakh.org) başkanı Prof. 
Aslıhan Yener, “Across the Border: Late 
Bronze-Iron Age Relations between 
Syria and Anatolia” başlıklı bu sem-
pozyumu düzenledi. Kronoloji, stil ve 
epigrafi ile diğer konulardaki problemleri 
tartışmak için konunun uzmanlarını bir 
araya getirmenin yanı sıra, bu sempoz-
yum ANAMED’in ana kampus ile ora-
daki fakülte elemanları ve öğrencilerin 
aktivitelerine entegre olması gibi diğer 
bir olumlu gelişmenin altını çizmesi açı-
sından da bizim için önem taşıyor. Bu 
yılın ilerleyen aylarında, ANAMED’den 
yükselen çekiç sesleri durduğunda ve 
inşaat tamamlandığında bu işbirliğinin 
artacağını umuyorum.

Scott Redford İstanbul’daki 
Marmaray Yenikapı kazıları ile 
Konya ve Antakya’ya geziler 
düzenledi.

2009 Aralık ayında üç kıtadan 15 
konuşmacının katıldığı “Türkiye’de 
Kentler ve Kaleleri” adlı dördüncü 
yıllık ANAMED Sempozyumu 
gerçekleştirildi.

ANAMED Senior bursiyerlerinden 
Latife Summerer ve Yaşar Ersoy 
sırasıyla Kastamonu ve çevresi ile 
Troya ve Assos’a yapılan araştırma 
gezilerine rehberlik ettiler.

Haziran 2010’da Prof. Aslıhan Yener 
“Across the Border: Late Bronze-Iron 
Age Relations between Syria and 
Anatolia” başlıklı bir sempozyum 
düzenledi.

EAF’ın Gücü Artıyor
Ekonomik Araştırma Forumu hak-
kında kısaca bilgi verebilir misiniz?
2004 yılında hayata geçen TÜSİAD-KÜ 
Ekonomik Araştırma Forumu (EAF), 
Türkiye’nin sürdürülebilir bir büyüme 
ortamında dengeli bir şekilde kalkınma-
sına katkıda bulunacak kısa ve uzun 
vadeli ekonomi politikaları alanında 
bilimsel bir araştırma platformu olmayı 
hedeflemektedir. İktisadi büyümeden 
söz ettiğimiz zaman, bir ekonominin 
uzun vadeli performansını düşünürüz. 
Dolayısıyla bu amaca hizmet edecek 
politikalar birçok alanda yer almaktadır 
–emek piyasasını düzenleyici politikalar, 
verimlilik ve büyüme, rekabet ortamı, 
dalgalanmaların kaynağı ve niteliği, böl-

gesel konular, kısa vadeli makroekono-
mik durum, vergi politikası dahil maliye 
politikaları, para politikaları.

Adından anlaşılacağı üzere, EAF iyi 
tasarlanmış araştırmaların yapılması ve 
yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. 
Bu bağlamda Koç Üniversitesi’ndeki 
Ekonomi grubunun araştırmalarından 
faydalandığı gibi EAF çalışanları olarak 
benim, Dr. Sumru Öz’ün ve Dr. Müge 
Adalet’in çalışmalarından da yararlan-
maktır. Bu araştırma faaliyeti konferans, 
söyleşi ve çalıştay serileri ile tamamlan-
maktadır. EAF ayrıca gerek akademis-
yenlere gerekse politika yapıcılarına yö-
nelik kısa dersler de düzenlemektedir. 

Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme ortamında 
dengeli şekilde kalkınmasına katkıda bulunacak 
bilimsel bir araştırma platformu olmayı hedefleyen 
Ekonomik Araştırma Forumu’nun Direktörü 
Prof. Dr. Sumru Altuğ, yaptıkları çalışmaları ve 
hedeflerini anlattı. 
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Yeni dönemde EAF ayrıca Koç Üniver-
sitesi dışından da EAF’ın faaliyetlerine 
katkı yapabilecek üyeler kaydetmekte-
dir. Şu anda 53 üyemiz bulunmaktadır 
ve sayı her geçen gün artmaktadır. Bu 
sayı içerisinde Koç Üniversitesi Ekono-
mi grubundan üyelerle birlikte Finans 
grubundan üyeler de bulunmaktadır. 
Daha önemlisi Koç Üniversitesi dışında 
Türk ve Türk olmayan araştırmacılar 
da EAF’ın faaliyetlerine ilgi göstermeye 
başlamışlardır. Yurtdışındaki üyelerimiz 
Chicago, NYU, Johns Hopkins, CMU, 
Duke, Minnesota, Virginia, Maryland, 
Houston, Louisiana State, İngiltere’de 
Cambridge Üniversitesi, LBS, Gro-
ningen, IMF, Macaristan’da CEU, 
Yunanistan’da Makedonya Üniversi-
tesi ve Macar Merkez Bankası’ndan 
gelmektedir. Türkiye’den ise Bilkent, 
Sabancı, TOBB ve ODTÜ’den üyeleri-
miz vardır.  

Kısa bir süre önce Forum direktörü 
oldunuz. EAF hakkındaki vizyonu-
nuz nedir?
İstanbul’u da içine alan geniş bir bölge-
de araştırma ve ekonomi politikalarına 
yönelik birinci sınıf bir merkez olması, 

benim EAF için hedefimdir. Son 20-30 
yılda Türkiye yüksek öğrenim alanında 
gerek vakıf üniversitelerinin kurulması 
gerekse devlet üniversitelerindeki kalite-
nin artırılmasına yönelik bir hayli yol kat 
etmiştir. Ancak bu tür gelişmelerin tüm 
potansiyelini elde edecek akademik 
ağlar Türkiye’de yeterince gelişme-
miştir. Bilgi toplumu niteliğini taşıyan 
çağımızda dünyanın bir tarafında bir 
sorunu çözmek için gerek yerel gerek 
küresel alandaki gelişmelerden haber-
dar olmak gerekmektedir. İşte, EAF 
tam bu anlamda bir akademik ağ ya 
da network yaratmayı amaçlamaktadır. 
Bunu yaparken Koç Üniversite’nin ve 
TÜSİAD’ın konumlarından faydalanmayı 
da düşünmektedir.

Direktör olmanızdan bu yana 
Forum’da yapılanlar ve gerçek-
leştirilen etkinlikler hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
EAF’ın başlıca amaçlarından birisi son 
derece kaliteli bir Çalışma Raporları 
serisi yaratmaktır. Böyle bir seride yer 
alan çalışmalar ekonomi politikaları ko-
nusundaki tartışmalara güçlü bir temel 
oluşturacaktır. Kurulduğu günden bu 

yana EAF 53 Çalışma Raporu yayınla-
mıştır. Bunlardan 22’si Ocak 2010’dan 
bu yana yayınlanmıştır.  RePEc very 
tabanında endekslenen serimizin 
görünürlüğü hakkında bir gösterge 
vermek gerekirse, indirilen özet sayısı 
Ocak 2010’da ayda 268’den Temmuz 
2010’da ayda 575’e çıkmıştır. İndirilen 
tam makale sayısındaki değişim ise, 
ayda 142’den ayda 263’e çıkmıştır. 
EAF’ın ayrıca Çalışma ve Politika Notları 
serileri vardır. Bu serilerde küresel eko-
nomik kriz, büyüme, işsizlik ve maliye 
politikaları gibi güncel ekonomi sorunla-
rı ele alınmaktadır. EAF Mart 2009’dan 
bu yana yaklaşık her ay iki Politika Notu 
üretmektedir. Bu notlardan Milliyet, 
Akşam ve Habertürk gibi belli başlı 
ekonomi sütunlarında söz edilmekte-
dir. Son olarak EAF web sayfasında 
ilgi çeken birçok yeni kitabın duyurusu 
yapılmaktadır.

Bu yılın ilk konferansı 25 Mayıs 
2010’da Conrad Oteli’nde gerçekleş-
ti. Konusu “İktisadi Dalgalanmalar ve 
Küresel Kriz” idi. Devlet Bakanı Ali Ba-
bacan konferansa katıldı ve hükümet 
üyesi olarak bir konuşma yaptı. TÜSİ-

Ekim 2010’da işsizlik politikaları 
üzerine bir konferans düzenlemeyi 

planlayan EAF, Kasım 2010’da 
yeni finansal düzen üzerine 

Avrupa Merkez Bankası Araştırma 
Direktörü Dr. Frank Smets 

tarafından verilecek bir çalıştay 
gerçekleştirecek. 

Prof. Dr. Sumru Altuğ: “Gücümüz 
birleştirici ve yeni fikirlere açık 

olmamızdan ileri geliyor. Bu 
bağlamda iş dünyasından, devletten, 

ya da akademik dünyadan 
okurlarınızın bizimle ortaklaşa 

yapmak istediği bir faaliyet olursa 
ve bize bildirirlerse çok memnun 

oluruz.” 

AD Başkanı Ümit Boyner günümüz-
deki küresel kriz hakkında bir konuş-
ma yaptı. Koç Üniversitesi Rektörü 
Umran İnan sanayi-üniversite işbirliği-
nin önemini vurguladı. Konferanstaki 
önemli konuşmacılardan Sydney’deki 
Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Ad-
rian Pagan durgunlukları öngörmenin 
neden bu kadar zor olduğunu tartıştı. 
Pompei Fabra Üniversitesi’nden Prof. 
Fabio Canova ise, avronun kuruluşu 
ya da Maastricht ilkesinin benimsen-
mesi gibi kurumsal değişikliklerin avro 
bölgesindeki iktisadi dalgalanmaların 
üzerindeki etkisini tartıştı. Konferans 
akademik dünya ve iş dünyası üyeleri 
tarafından ilgiyle izlendiği gibi CNBC, 
HT Bloomberg ve diğer medya kuru-
luşları tarafından sürekli yayına alındı. 

EAF’ın bu yılki ikinci önemli etkinli-
ği “Gelecek Nesiller İçin Fırsatların 
Çoğaltılması” ve “Türkiye’de Kadınların 
İşgücüne Katılımı” başlıklı raporları 
tanıtmak amacıyla 4 Haziran 2010’da 
Dünya Bankası Ankara ofisi ile ger-
çekleştirilen konferanstır.  Konferansa 
Dünya Ulrich Zachau, TÜSİAD  Yöne-
tim Kurulu üyesi ve Kurumsal İlişkiler 

Başkanı Cansen Başaran Symes ve 
KAGİDER’den Gülseren Onanç katıldı. 
Raporların tartışmacıları arasında Bo-
ğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşe 
Buğra ve Sabancı Üniversitesi’nden Dr. 
Alpay Filiztekin vardı.

Son olarak EAF, Dr. Şebnem-Kalemli 
Özcan tarafından 26-28 Mayıs 2010 
tarihlerinde “Küresel Bankalar ve 2007-
2008 Krizinin Yayılması” bir kısa ders 
dizisi ve Denizbank Baş Ekonomisti 
Dr. Saruhan Özel tarafından 26 Şubat 
2010’da verilen “Yunanistan ve Avro 
Nereye?” adlı bir seminere de ev sahip-
liği yapmıştı.      

Gelecekte başka neler bekleyebi-
liriz?
EAF’daki amacımız önemli ekonomi 
politika konularına ışık tutacak etkin-
liklere önayak olmaktır. Bu bağlamda 
Ekim 2010’da işsizlik politikaları üzerine 
bir konferans düzenlemeyi ve Kasım 
2010’da yeni finansal düzen üzerine 
Avrupa Merkez Bankası Araştırma 
Direktörü Dr. Frank Smets tarafından 
verilecek bir çalıştay gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz. 

EAF’ta ayrıca bir Ziyaretçi Araştırma 
Programı da başlatmayı düşünüyo-
ruz. Bu program kapsamında seçkin 
bir araştırmacıyı kendi belirlediği bir 
konu üzerine çalışmak üzere davet 
etmek istiyoruz. İkincisi, yurtdışındaki 
ve yurtiçindeki araştırmacıları bir araya 
getirmek üzere Yaz Çalıştayları şek-
linde bir hafta sürecek bir etkinliği de 
düzenlemek istiyoruz. EAF’ın bölgede 
önemli bir merkez olma potansiyeli 
olduğuna inanıyoruz. Yakın zamanda 
Ukrayna Bankacılık Akademisi ve Kiel 
Enstitüsü’ndeki Küresel Ekonomik 
Sempozyum’la birer işbirliği anlaşması 
imzaladık. Gelecekte bu tür bağları 
ortak araştırma projeleri yaratmak, 
konferanslar düzenlemek ve araştırmacı 
değişimi yapmak üzere genişletmek 
istiyoruz.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Gücümüz birleştirici ve yeni fikirlere açık 
olmamızdan ileri geliyor. Bu bağlamda 
iş dünyasından, devletten, ya da aka-
demik dünyadan okurlarınızın bizimle 
ortaklaşa yapmak istediği bir faaliyet 
olursa ve bize bildirirlerse çok memnun 
oluruz. 
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Moleküler Biyokimya laboratuarında biyolojik saat işleyiş mekanizmasını 
moleküler düzeyde anlama yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Hücre Açısından Zaman

Moleküler Biyokimya laboratuarında 
insanda biyolojik saatin işleyiş me-
kanizmasını anlamaya yönelik temel 
moleküler düzeyde bilim çalışmaları 
yapılmaktadır. Uzun vadede elde edi-
lecek bulgular sadece biyolojik saatin 
anlaşılmasına katkıda bulunmakla kal-
mayıp buna bağlı hastalıklara (Jet-lag, 
bazı depresyon ve uyku bozuklukları 
gibi) karşı rasyonel yöntemler kullanıla-
rak ilaç geliştirme çalışmalarına temel 
teşkil edecektir. 

Biyolojik saat 
Dünyanın kendi ve güneşin ekseni 
etrafında dönmesi, gün ve yıl döngüleri-
nin oluşmasını sağlamaktadır. Organiz-
maların bu döngüler içerisinde çevreye 
uyum sağlayabilmesi için birçok fizyo-
lojik ve davranış biçimlerini ayarlamaları 
gerekmektedir. Dünyanın kendi ekseni 
etrafında dönmesiyle yaratmış olduğu 
gece ve gündüz, organizmaların uyuma 
ile uyanıklık süreçlerinde DNA onarımla-

rını, hormon salınımlarını, çoğalmalarını, 
büyümelerini, metabolizma hız ayarları-
nı, ışığın zararlı etkilerini minimize etme-
lerini ve yiyecek bulma gibi aktivitelerini 
düzenlemektedir. Bu aktivitelerin yerine 
getirilmesi için hücrelerde biyolojik saat 
proteinleri önemli rol oynamaktadır. 

Biyolojik saat üç aşamada gerçek-
leştirilmektedir. Bunlardan birincisi 
hücre saatinin dış dünya ile senkronize 
edilmesi için gerekli uyaranın algılanma-
sı, ikincisi algılanan uyarı çerçevesinde 
beyindeki merkezde saatin senkronize 
edilmesi ve son olarak merkezden 
vücudun diğer sistemlerine senkronize 
edilmiş bilginin ulaştırılmasıdır. Öncellikle 
organizmaların gündüz-gece döngüsü-
nü algılayabilmek için dışardan karanlık 
ve aydınlık verilerini algılayıp beyindeki 
saat merkezine iletmesi gerekmektedir. 
Bu işlev için gözün retina tabakasın-
da bulunan hücrelerin bir kısmında 
melanopsin ve kriptokrom adı verilen 

gündüz vakti ışığı algılamaya yarayan 
almaç (sensörler) proteinleri bulunmak-
tadır (Şekil 1). Bu almaç proteinleri gün 
doğumdan itibaren beyinde bulunan 
saat merkezine (Supra Chismatic 
Nucleus-SCN) sürekli ışık bilgisi gön-
dermekte ve insanın gündüz ve gecenin 
farkına varmasını sağlamaktadır. Işığın 
yanı sıra açlık ve sosyal etkileşmelerin 
de biyolojik saati senkronize etmede 
önemli faktörler olduğu gösterilmiştir. 
Saat merkezi, SCN, ışık bilgilerini alarak 
vücut saatini ayarlamakta, organiz-
manın diğer sistemlerine saat bilgisi 
aktararak sistemlerin senkronize bir şe-
kilde çalışmasını sağlamaktadır. Gözün 
retina tabakasının ganglion (GCL) ve dış 
(ONL) tabakalarında yerleşik hücrelerde 
bulunan ışık almaçları sayesinde ışık, 
karanlık ve günün saatini algılayarak 
retina hipotalamik nöron hücreleri ile 
SCN’ye iletirler. Bilgi SCN’ye ulaştıktan 
sonra saat proteinleri birtakım genlerin 
ifadesini değiştirmektedir. Değişen gen 

bilgileri beynin diger bölgelerine nörotransmitter aracılığı 
ile iletmektedir. Saat bilgisinin yaratmış olduğu değişiklilik-
ler çıktı elementlerine iletilerek Şekil 2’de görülen beyinin 
fizyolojik ve davranış özelliklerini düzenlemektedirler.

Biyolojik saat ve insan sağlığı 
Biyolojik saatin düzgün çalışması, organizmaya, günlük 
çevresel değişimlere karşı davranış ve bir takım fizyolojik 
verilerinin düzenlemesinde olanak vermektedir. Bu fizyo-
lojik veriler uyku-uyanma döngüsü, lokomotor aktivitesi 
(hareketlilik), - su-gıda alımı ve bazı hormonların periyodik 
salınımıdır (melatonin, kortizon, seratonin gibi). Organiz-
mada biyolojik saatin düzgün işlememesi, metabolizma, 
üreme ve hatta yaşam süresi üzerinde hasara sebep 
olmaktadır. Bunlara ek olarak özellikle memeli organizma-
larda davranış bozukluğu ve bir takım nörolojik ve psiko-
lojik hastalıklarla ile ilgisi olduğu da bilinmektedir. Özellikle 
saat genleri çıkarma (knock-out) teknolojisi ile mutasyona 
uğratılmış fareler üzerinde yapılan çalışmalarda, farelerin 
uyku-uyanma dengelerinin bozulduğu, buna bağlı olarak 
bu hayvanlarda denge ve davranış bozukluğu, hafıza 
kaybı, duysal davranışlarında, kontrol hayvanlarına göre 
farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Bunlara ek olarak kıtala-
rarası yolculuk ve gece vardiyasında çalışan insanlarda 
biyolojik saat ritminin bozulması dikkat ve konsantrasyon 
kaybı ve hatta bayanlarda göğüs kanserine yakalanma 
riskini artırmaktadır. İnsan ve diğer organizmaları böylesine 
derinden etkileyen saatin işleyişinde moleküller düzeyde 
rol alan genler ancak son 10 yılda tanımlanmışlardır. Bu 
süre içinde bu genlerin birbirleri ile olan etkileşimleri ta-
nımlanmıştır. Fakat bu etkileşim mekanizmaları tam olarak 
bilinmemektedir. 

Grubumuz biyolojik saat işleyiş mekanizmasını molekü-
ler düzeyde anlama yönünde çalışmalar yapmaktadır. 
Grubumuz tarafından yapılan çalışmalarda elde edilecek 
veriler biyolojik saat hastalıklarına (Jet-lag, bazı depres-
yon çeşitleri, uyuma bozuklukları gibi) karşı ilaç geliştirme 
çalışmalarına temel teşkil edebilecektir.

Halil Kavaklı Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği’nde 2004 yılından beri öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır.  Araştırma konuları moleküler ve biyokimya alnında insan ve 
bakteride ışık sinyal iletisi ve bitki biyoteknolojisidir. TÜBİTAK, TÜBA ve Avrupa Topluluğu 
FP6 tarafından sağlanan desteklerle araştırmalarına devam etmektedir. Uluslararası dergi ve 
kitaplarda yayımlanmış 30 üzerinde eseri mevcuttur. 

Cerebral Cortex
Corpus Callosum

Şekil 1: Güneş ışığının göz tarafından algılanıp SCN merkezine iletilmesi  

Uyku-uyanma döngüsü, 
Büyüme hormon salgılanması,
Prolaktin hormon salgılanması, 
Otonomik düzenlemeler

Vücut ısı düzenlenmesi, 
Üreme fonksiyonlar,
Otonomik düzenlemeler

Melatonin salgısı, 
Otonomik düzenlemeler
HPA axis, Troid bezi

Ödüllendirme meknanizması
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Şekil 2: SCN nöron hücrelerinin beyinin diğer bölgeleri ile etkileşimleri

Serebellum

Saat Elementleri SCN de bu-
lunmaktadır.  Aşağıda belirtilen 
proteinler saat yapında rol alırlar.
     -Period proteinleri
 (Per1,Per2  ve Per3)
     -Kriptokrom (Cry1 ve Cry2)
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Dr. İ. Halil Kavaklı Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği
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Sosyal hayatın her alanındaki toplum-
sal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi, 
Türkiye’de sosyal politika alanlarında 
önemli bir hedef olarak yer almaya de-
vam etmektedir. Toplumsal cinsiyet eşit-
liğinin sağlanabilmesi hedefine yönelik 
bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yap-
mak ve politikalar önermek konusunda 
üniversitelere büyük bir sorumluluk düş-
mektedir. Koç Üniversitesi Toplumsal 
Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma 
ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM), 
2010 yılının başında bilimsel araştırmalar 
yapmak, eğitim programları oluşturmak, 
farkındalık artırıcı bilimsel etkinlikler or-
ganize etmek ve bunlara yönelik olarak 
ulusal ve uluslararası kurumlarla iletişim 
kurmak amacı ile kurulmuştur.

Türkiye’de toplumsal cinsiyet konula-
rında önemli araştırmalar yapan kamu 
kurumları, sivil toplum kuruluşları ve belli 
başlı devlet üniversitelerinde yer alan 
Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygula-
ma Merkezleri bulunmakla birlikte, vakıf 
üniversiteleri, şimdiye kadar bu alanda 
çok fazla etkinlik göstermemiştir. 

Merkezin yönetim organları Müdür, 
Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu’ndan 
oluşmaktadır. KOÇ-KAM Müdür ve 
Müdür Yardımcısı, sırasıyla Prof. Dr. 
Çiğdem Kağıtçıbaşı ve Yrd. Doç. Dr. 
Hülya Durudoğan’dır. Yönetim Kurulu’nun 
diğer üyeleri Prof. Dr. Sami Gülgöz, Prof. 
Dr. Zeynep Aycan, Doç. Dr. Dilek Barlas, 
Doç. Dr. Bertil Emrah Öder ve Yrd. Doç. 
Dr. Özlem Altan Olcay’dır. Danışmanlar 
Kurulu ise, toplumsal cinsiyet konusunda 
araştırma ve/veya çalışmalar gerçek-
leştiren tanınmış akademisyenler ile sivil 
toplum kuruluşlarının üyelerinden oluş-
maktadır. Koç Üniversitesi bünyesindeki 
üyeleri ise, toplumsal cinsiyet konusunun 
disiplinler arası yapısını yansıtacak şekilde 
farklı bölümlerden gelmektedirler.

KOÇ-KAM, İnsani Bilimler ve Edebi-
yat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Sosyal 
Bilimler Enstitüsü’nden toplumsal cin-
siyet alanında çalışmak isteyen öğretim 
üyelerinin çalışma ve araştırmaları ile 
lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve 
doktora) öğrencilerinin faaliyetlerini bir 
araya getiren bir akademik yapıdır. Mü-
hendislik Fakültesi ve Hemşirelik Yüksek 
Okulu’nda görevli olan ve toplumsal 
cinsiyet konusuna akademik ilgi duyan 
öğretim elemanları ile yüksek lisans ve 
doktora öğrencilerinin Merkez çalışma-
larına katılımı da desteklenmektedir.

Süregelen çalışmalar
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Sertifika 
Programı, KOÇ-KAM’ın ilk girişimlerin-
den biridir. Bu program, öncelikli olarak 
disiplinler arası ve çok disiplinli bir yakla-
şımla, toplumsal cinsiyet ve özellikle de 
kadınların deneyimleriyle ilgili konulara, 
tartışmalara ve ihtiyaçlara yönelik anlayış 
ve farkındalığın geliştirilmesi için kurul-
muştur.

KOÇ-KAM’ın gerçekleştirdiği etkinlikler-
den biri de, 2010 yılı Mart ayında diğer 
üniversitelerdeki benzer merkezlerin 
temsilcileri ile birlikte gerçekleştirdiği 
çalıştaydır. Çalıştay, diğer üniversitelerin 
temsilcilerine yalnız fikir ve deneyimlerini 
paylaşma imkânı sağlamakla kalmamış, 
aynı zamanda üniversiteler arası iletişim 
ve işbirliğinin ne şekilde geliştirileceği-
nin değerlendirilmesi bakımından da 
önemli olmuştur. Bu amaçla Merkez,  
ortak araştırmalar ile uygulamaya 
yönelik projeler gerçekleştirilmesi ve 
deneyim ile fikirlerin paylaşılması için, 
Türkiye’deki kadın çalışmaları merkezleri 
ve akademik programlarına ilişkin bir 
envanter hazırlamaya gönüllü olmuştur. 
Bu bakımdan KOÇ-KAM, söz konusu 
merkezlerin üyelikleri, yayınları, etkin-
likleri ve eğitim programları gibi her bir 
birimin güçlü yanlarının ve uzmanlaşmak 
istediği konuların tespit edilmesi amacı 
ile bilgi toplanması gereken alanları 
belirleyecektir.

Ayrıca, KOÇ-KAM ile Sosyal Bilimler 
Enstitüsü yaptıkları ortak bir çalışma ile 
Prof. Dr. Deniz Kandiyoti davet ettikleri 
bir konferans organize etmişlerdir. Kon-
ferans konusu “Küresel ve Yerel Arasın-
da: Afganistan’daki Toplumsal Cinsiyet 
Politikaları” olmuştur. Prof. Kandiyoti 
ayrıca yüksek lisans öğrencileri ile bir 
grup çalışması da yapmıştır. KOÇ-KAM 
tarafından düzenlenen diğer bir kon-
ferans da, Amerikan Büyükelçiliği’nin 
de katkıları ile yapılan, Prof. Philippa 
Strum’un (Woodrow Wilson Center 
Senior Scholar) “Kadınların Hakları İnsan 
Haklarıdır” başlıklı konferansıdır. 

KOÇ-KAM hâlihazırda, Avrupa ülkele-
rinde sürmekte olan toplumsal cinsiyet 
ile ilgili iki sürecin incelenmesini amaçla-
mayan uluslararası bir çalıştay önerisinin 
Avrupa Bilim Vakfı tarafından destek-
lenmesi için çalışmalara başlamıştır. 
Söz konusu iki süreç sosyal devletten 
uzaklaşma ve aynı zamanda kadınların 
güçlendirilmesi ile yoksulluğun azaltıl-
ması konularında çalışan sivil toplum ör-
gütlerinin yaygınlaşmasıdır. Çalıştay, söz 
konusu iki gelişmenin cinsiyetçi işgücü 
paylaşımına, eğitime erişime, sosyal 
vatandaşlık haklarına ve politik katılıma 
etkilerinin çalışılmasını hedeflemektedir.

KOÇ-KAM toplumsal cinsiyet ve kadın 
çalışmalarındaki herhangi bir temel alanda 
gerçekleştirilecek araştırma projelerini des-
teklemek amacı ile iki adet doktora sonrası 
araştırma bursuna da aracılık etmeyi planla-
maktır. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri 
ayrıca, Merkez’in “Toplumsal Cinsiyet ve 
Emek” okuma grubundan da yararlanmak-
tadırlar. Akademik bir zorunluluk olmadan 
gönüllü olarak toplanan grup, Karşılaştırmalı 
Tarih ve Toplum lisansüstü öğrencileri ile 
Uluslararası İlişkiler lisansüstü ve doktora 
öğrencilerini bir araya getirmektedir. Söz 
konusu grup ayda iki defa toplanarak kadın 
ve iş hayatı, toplumsal cinsiyet ve gelişim 
ile işgücü çalışmaları konularındaki seçilmiş 
akademik makaleleri tartışmaktadırlar.

Bu yılın başında kurulan KÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın 
Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi hedefine 
yönelik bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapıyor. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği:  
Farkında mıyız?
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“Sanat ve sanatın önemli bir kolu olan 
müzik bir toplumun aynasıdır” diye 
düşünüyor öğretim üyemiz Evren Kutlay 
Baydar. Baydar Fener’in sorularını 
yanıtladı.

Bize biraz kendinizden ve akademik geçmişinizden bah-
seder misiniz? 
1985 yılında girdiğim İstanbul Üniversitesi Devlet Konser-
vatuarı’nda yarı zamanlı piyano eğitimimle birlikte, Cağaloğlu 
Anadolu Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümünden 
mezun oldum. Amerika’da tam bursla davet edildiğim University 
of West Georgia’da üniversite rektörünün onur öğrencilerine 
verdiği İşletme dersinin ve İşletme ve Müzik bölümlerinin araştır-
ma görevlisi olarak çalışarak MBA ve MM in Piano Performance 
(Piyano İcra Yüksek Lisans) eğitimlerimi birincilikle tamamladım. 
İşletme bölümündeki başarım dolayısıyla “Beta Gamma Sigma 
International Business Scholars” ödülüne layık görüldüm. 

2001’de Georgia eyaletindeki tüm üniversitelerin müzik bölüm-
lerinin katıldığı GMTA (Georgia Music Teachers Association) 
piyano yarışmasında “Award of Excellence” ödülüyle, 2002’de 
MTNA (Music Teachers National Association) tarafından Ame-
rika çapında “Star of the Year” ödülünü alan tek yabancı oldum 
ve bu birliğe üyelikle ödüllendirildim. Öğrenimim boyunca ve 
sonrasında İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Koç 
Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul ve Ankara Avusturya 
Konsolosluğu Kültür Ofisi, Türk-Amerikan Üniversiteliler Derneği, 
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ile Afyon Uluslararası Klasik Müzik 
Festivali’nde ve Georgia’da çeşitli kentlerde solo, dört el piyano 
ve oda müziği eserleri seslendirdim. Amerika’da düzenlenen 
çeşitli uluslararası konferanslara konuk konuşmacı ve WPPC 
Uluslararası Piyano Yarışması’na jüri üyesi olarak davet edildim. 
2007’de İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü’nde 
Müzikoloji doktora çalışmalarımı tamamladım. 2003’ten beri Koç 
Üniversitesi’nde Öğretim Üyesiyim. 

2003–2009 yılları arası Koç Üniversitesi’nin Sanat Merkezi ola-
rak faaliyet göstermesi planlanan Sevgi Gönül Oditoryumu’nun 
ilk Sanat Direktörü olarak görev yaparak, üniversitenin kültür-
sanat faaliyetlerinin güz ve ilkbahar aylarından oluşacak düzenli 
bir takvimle dönemsel yapılandırılması, oditoryumun üniversite 
dışında sanatçılar ve sanat mecralarında tanınması ve sanatçılar 
tarafından icra ve temsil için başvurulan, tercih edilen, sıraya 
girilen bir mekân haline dönüşmesi görevimi tamamlayarak 

akademik çalışmalarıma ağırlık ver-
mek amacıyla bu görevimi devrettim. 
Ancak Koç Üniversitesi’yle akademik ve 
bağımsız sanat camiası arasında köprü 
vazifesi görerek kurduğum ilişkiler, 
alanında öncü sayılan saygın isimlerin 
üniversite kültür sanatına halen katkıda 
bulunabilmesine vesile olmaktadır. 

Üzerinde çalıştığınız araştırma 
konusu hakkında bilgi verir misiniz? 
Bu alana nasıl yöneldiniz?
Araştırma çalışmalarımı “Osmanlı’da 
Batı Müziği” alanında sürdürüyorum. 
Osmanlı modernleşmesinin müziğe et-
kilerini, bu anlamda yapılan çalışmaları, 
atılan adımları, görev yapan müzisyen-
leri, üretilen eserleri, padişahların müzik 
politikalarını araştırıyorum. Osmanlı 
döneminde Avrupa müziği çalışmalarını 
araştırmaya yönelmem, Osmanlı tarihi-
ne merakım, dolayısıyla da batı müziği 
eğitimi almış bir piyanist-müzikolog 
olarak Osmanlı dönemindeki çalışma-
ları incelemeye başlamam, bugüne 
kadar bu konuda yapılmış yayınları 
okumam, İstanbul Üniversitesi Nadir 
Eserler Kütüphanesi’nden edindiğim 
eserleri seslendirmeye başlamamla 
ortaya çıktı. Şimdiye kadar yapılan 
yayınları okuduğumda bu alanda 
büyük bir boşluk olduğunu ve genelde 
hemen hemen tüm yayınların aynı iki-
üç kaynağa dayandığını ve bu bilgilerin 
sürekli bir döngü içinde doğruluğu 
sorgulanmadan hatta birçok tutarsızlık-
la verilmiş olduğunu fark ettim. Ayrıca 
Osmanlı döneminin tarihsel açıdan 
ekonomik, politik, vs. her yönüyle 

akademik dünyada ele alınması ve 
değer verilmesi, ancak, toplumsal 
hareketlerin ve tarihsel olayların aynası 
olan müziğin ihmal edilmesi büyük 
bir eksiklikti. Cumhuriyet döneminde 
Atatürk’ün sanat alanında attığı adım-
ları değerlendirebilmek, ancak Osmanlı 
dönemini anlamakla ve müzik alanında 
yapılan çalışmaların su yüzüne çıkma-
sıyla mümkün olacaktır düşüncesiyle 
harekete geçtim ve bulgularımı Mayıs 
2010’da Kapı Yayınları’ndan çıkan 
“Osmanlının Avrupalı Müzisyenleri” 
kitabımla ortaya koydum. Dediğim gibi 
araştırılacak çok şey vardır ve bu kitap 
yalnızca bir başlangıçtır.

Kitabımın yanı sıra bu alandaki ulu-
sal ve uluslararası hakemli dergilerde 
“Doğulu Kadının Batılı Yüzü, 19. Yüzyıl 
Osmanlı Kadını ve Avrupa Müziği”, “Vive 
La Liberté! İkinci Meşrutiyet’in Müzi-
kal Coşkusu”, “Osmanlı’da Görevli İki 
İtalyan Müzisyen: Giuseppe Donizetti ve 
Callisto Guatelli”, “Osmanlı Saraylarında 
Konser Veren Avrupalı Müzisyenler ve 
Osmanlı’da Batı Müziğinin Gelişimine 
Katkıları” gibi başlıklar taşıyan yayınlarım 
oldu. Ayrıca, “Osmanlının Batı Müziği 
Serüveni” ana başlığı altında Suna ve 
İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları 
Enstitüsü ve İTÜ MİAM’da (Müzik İleri 
Araştırmaları Merkezi) piyanoda dönemin 
örnek eserlerini seslendirdiğim dinletili 
seminer dizileri, başta Koç Üniversite-
si olmak üzere, birçok farklı kurumda 
“Osmanlı Sultanlarından Avrupa Müziği” 
ve “Doğunun Başkentinden Batılı Sesler: 
19. Yüzyıl İstanbulunda Avrupa Müzi-

ği” temalı, açıklamalı piyano resitalleri 
verdim. 

Araştırmanızın bulgularını bizimle 
paylaşır mısınız? Bu bulguların bi-
lim dünyasına ve topluma nasıl kat-
kılar sağlayacağını anlatır mısınız?
Tam adı bilinmeyen, varlığından dahi 
haberdar olunmayan, ancak, Os-
manlı topraklarında Avrupa müziğinin 
öğrenilmesi ve üretilmesi için çalışmış 
ve geleceğin Türkiye Cumhuriyeti’nde 
sanatın bir devlet politikası olarak ele 
alınacağı sürece kadar yapılan çalışma-
lar anlamında dünya çapında değerli 
olduğunu belirlediğim müzisyenleri 
araştırmamla ortaya koydum. Kitabım-
da ayrıca Osmanlı padişahlarının burs 
vererek Avrupa’ya gönderdiği Türklere 
ve Türk kadınlarının batı müziği çalış-
malarına da yer verdim. Bu bulgular, 
Osmanlı döneminde Avrupa müziği 
konusunda padişahların ne denli ileri 
görüşlü olduklarını, ne denli önemli 
adımlar attıklarını, kendilerini ve çevre-
lerini yetiştirmelerinin yanı sıra Osmanlı 
topraklarında batı müziğinin öğrenil-
mesi, üretilmesi ve icrası açısından ne 
kadar önemli çalışmaların yapılmasını 
desteklediklerini ve bu bağlamda 
çok değerli isimlerin görev yaptığını, 
hatta kimisinin Cumhuriyet döneminde 
yapılan çalışmalarda da aktif olarak yer 
aldığını ortaya koymaktadır. Ayrıca II. 
Meşrutiyet’in ilanı, Osmanlı-Yunan Sa-
vaşı, padişahların tahta çıkış ve cülus 
merasimleri gibi tarihi olaylarla müziğin 
iç içe gittiği de gözlemlenmektedir. 
Dolayısıyla bulgularım bilinmeyeni su 

Osmanlı’da Batı Müziği Deyince... 

Evren Kutlay Baydar’ın yazdığı “Osmanlının Avrupalı 
Müzisyenleri” adlı kitabı Mayıs 2010’da yayımlandı. 
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yüzüne çıkartarak Osmanlı tarihini ve 
Tanzimat sonrası batılılaşma hareketini 
farklı bir boyuttan incelemek ve Türk 
müzik tarihimizi anlamak açısından 
değerlidir. 

Tabii kullandığım kaynakların orijinalliğine 
de dikkat çekmem gerekir. Avrupa’nın 
çeşitli ülkelerinin kütüphanelerinde 
Osmanlı döneminde Osmanlı toprak-
larında yapılmış çalışmalar muhafaza 
edilmektedir. Oysa bizim kütüphanele-
rimiz bu anlamda kısıtlıdır. Birçok eserin 
ve belgenin savaş yıllarında kaybolduğu, 
kalanların da çoğunlukla Avrupa’daki 
kütüphanelerde muhafaza edildiği ya da 
şahısların koleksiyonlarının birer parçası 
olarak gizli kaldıkları anlaşılıyor. İşte benim 
de kitabımı hazırlarken karşılaştığım 
kısıtlardan birinin koleksiyonerlerin elinde 
bulunan, ya da Avrupa’ya dağılmış, çok 
değerli arşivlere ulaşma zorluğu olduğunu 
da belirtmeliyim. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri ve 
dönemin gazeteleri Osmanlı tarihi 
araştırmalarında mutlak taranması ge-
reken kaynaklardır, kitabım için ben de 
taradım. Ancak müzik alanında yapılan 
araştırmalarda bugüne kadar hiç kul-
lanılmadığını tespit ettiğim Şark Ticaret 
Yıllıkları’ndan müzik tarihimizle ilgili ve 
Osmanlı’da müzik çalışmalarında bulu-
nan isimlere ulaşmanın ve kısıtlı da olsa 
bazı çalışmaları hakkında ipuçları elde 
etmenin mümkün olduğunu kitabımla 
akademik camiaya bildirmiş oldum. 

Toplumumuzda klasik batı müziğinin 
tepeden inmediğini, Osmanlı dönemine 
dayanan, Cumhuriyet öncesinde dahi 

Türk topraklarında yüz yıllık bir geçmişi 
olduğunu ve bu topraklarda yaşamış, 
yetişmiş onlarca hatta yüzlerce değerli 
ismin müzik tarihimizin yapı taşlarının 
oluşmasına ön ayak olduğunu öğren-
miş olacak. Osmanlı tarihine merak 
duyan herkesin ilgisini çekeceğini 
düşünüyorum.

Gelecek planlarınız hakkında bilgi 
verir misiniz?
“Osmanlıda Batı Müziği” konusu az 
önce de bahsettiğim gibi çok geniş bir 
alan ve daha yapılması gereken birçok 
araştırma var. Osmanlı döneminde 
üretilmiş, piyano için bestelenmiş, 
kaydedilmemiş, notalarına bir şekilde, 
şahsi çabalarımla ulaşabildiğim eser-
leri CD olarak kaydetme projem yakın 
zamanda tamamlanıyor, çıkmak üzere. 
Yazmayı sürdürdüğüm makalelerim 
ve bildiri sunmak üzere hazırlandığım 
konferanslar ve konserlerimin yanı 
sıra, uzun vadede yine bir kitap projesi 
üzerinde çalışmalarıma başladım. Bu 
kitabımda Türk topraklarında Avrupa 
müziğinin 19. yüzyıl Osmanlısı’ndan 
Cumhuriyet’in ilanına kadarki ilerleyişini 
ortaya koyacağım.

Koç Üniversitesi’nde olmak araştır-
malarınızı nasıl etkiliyor?
2003 yılından beri Koç Üniversite-
si’ndeyim. Böylesine değerli bir 
kurumda görev yapmak büyük onur. 
Dünyanın en saygın üniversitelerin-
den birinde çalışıyor olmak kuşkusuz 
birçok kapının daha rahat açılmasını 
sağlıyor. Araştırma yapmaktan büyük 
heyecan duyuyor, bulgularımı pay-
laşmaktan zevk alıyorum. Hazırlığına 

başladığım kitabım için yeni kurulan 
Koç Üniversitesi Yayınları’na başvur-
duğumda, kurul tarafından incelene-
ceği konusunda şimdiden bir söz 
aldım.

Bunların dışında eklemek istediği-
niz bir şey var mı?
Sanat ve sanatın önemli bir kolu olan 
müzik bir toplumun aynasıdır. Bir 
toplumda tarihi boyunca meydana 
gelen tüm hareketler hakkında müziğini 
inceleyerek fikir sahibi olabilirsiniz. Dola-
yısıyla müzikle ilgili bir araştırma birçok 
bilim dalında yapılmış araştırmaya ışık 
tutabilir, yön gösterici olabilir. Müziğin 
sadece icra yanının değil bilimsel yanı-
nın da farkında olunmalıdır. Çünkü bu 
bilimsel yanı her zaman psikoloji, tarih, 
felsefe, sosyoloji gibi sosyal ya da ma-
tematik, fizik, biyoloji gibi fen bilimleriyle 
ortak işler.

Eski çağlarda müziğin bir bilim ve 
sanat dalı olarak değeri anlaşılmış ve 
matematik, fizik ve astronomiyle bir-
likte ele alınmıştır. Osmanlı padişahla-
rının el üstünde tuttuğu, üst düzeyde 
takdir ettiği, nişanlarla ödüllendirdiği 
başarılı müzisyenleri askeri rütbele-
rin en üstü olan paşalığa kadar terfi 
ettirdiği sanat anlayışının bir devamı 
olarak Atatürk’ün de Cumhuriyet 
döneminde ön sıralarda yer verdiği ve 
toplumsal ilerleyişimizin gereği olarak 
gördüğü müzikle ilgili çalışmaların 
bugün de desteklenmesini ve bu 
çalışmalara gerek akademide gerekse 
gündelik hayatta en az tarihimizde 
olduğu gibi ve yurtdışındakiler kadar 
değer verilmesini umuyorum. 

Evren Kutlay Baydar: “Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün 
sanat alanında attığı adımları değerlendirebilmek, ancak 
Osmanlı dönemini anlamakla ve müzik alanında yapılan 
çalışmaların su yüzüne çıkmasıyla mümkün olacaktır.” 

Malzeme bilimi, sürdürülebilir gelişme 

açısından en kritik araştırma alanların-

dan biridir. Metaller, polimerler, camsı 

malzemeler, seramikler ve kompozitler, 

bilgisayar, araba, uçak, ev, biyome-

dikal aygıt, tekstil ve silah üretiminde 

en yaygın kullanılan malzemelerden 

bazılarıdır. Malzeme özellikleri iki ana 

gruba ayrılabilir: yığın özellikleri ve yüzey 

özellikleri. Yığın özellikleri temel olarak 

mukavemet, boyutsal kararlılık ve uzun 

ömür sağlar. Bu özellikler aynı zamanda 

malzemenin yoğunluğunu, iletkenliğini, 

çekilebilirliğini ve şekil verilebilirliğini 

belirler. Yüzey özellikleri de malzemele-

rin genel performansında ve radyasyon, 

korozyon, yanma direnci, sürtünme ve 

yıpranma, çizilme direnci, su tutmama, 

leke tutmama, yapışma, biyouyumluluk, 

antibakteriyel özellikler ve benzeri uy-

gulamalarında kritik rol oynarlar. Bir fikir 

olması açısından, ABD’de yıpranma ve 

korozyondan kaynaklanan kaybın yılda 

yaklaşık 500 milyar dolar olduğu tahmin 

edilmektedir. 

Türkiye’de malzeme bilimine ve 

nanoteknoloji, polimer bilimi, sera-

mikler, kompozitler, biyomalzemeler, 

mikroelektronik ve aygıt üretimi gibi 

ilgili teknolojilere adanmış oldukça çok 

sayıda akademik araştırma merkezleri 

olmasına rağmen, Koç Üniversitesi 

Yüzey Teknolojileri ve Araştırma Merkezi 

(KUYTAM) yüzey bilimi ve ilgili teknoloji-

leri üzerine çalışacak ilk disiplinler arası 

girişim olacaktır.  

KUYTAM ve araştırma projeleri

KUYTAM, Devlet Planlama Teşki-

latı’ndan (DPT) üç yıllık süre için sağla-

nan 15 milyon TL’lik fonla kurulacaktır. 

Aynı miktarda fon Koç Üniversitesi 

tarafından da konularak toplam fon 

miktarı 30 milyon TL’ye ulaşacaktır. 

Prof. Dr. İskender Yılgör’ün direktörlü-

ğünü yapacağı merkezde Koç Üniver-

sitesi Kimya, Fizik, Arkeoloji, Makine 

Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, 

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği bölüm-

lerinden 23 öğretim üyesi bulunacaktır. 

Çok çeşitli, disiplinler arası gruplardan 

oluşan araştırmacıların liderliğinde temel 

yüzey bilimi ve ilgili yüzey teknolojileri 

üzerine geniş bir yelpazede araştırma 

projeleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 

KUYTAM, atomik kuvvet mikroskobu, 

x-ışını fotoelektron spektroskopisi, 

taramalı elektron mikroskobu, x-ışını 

saçılımı, x-ışını floresan spektroskopisi 

Koç Üniversitesi 
Yüzey Teknolojileri 
Araştırma Merkezi 
(KUYTAM) Türkiye’de 
yüzey bilimi ve ilgili 
teknolojileri üzerine 
çalışacak ilk disiplinler 
arası girişim olacak. 

Metaller, Polimerler, Seramikler 
ve Diğerleri...

Prof. Dr. İskender Yılgör KUYTAM Direktörü
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ve çeşitli lazer sistemleri ve spektros-

kopisi, reaktif iyon ile ayırma, kimyasal 

buhar ile kaplama sistemlerini içeren en 

yeni teknolojide laboratuarlar ve aletler 

ile donatılacaktır. KUYTAM araştırma 

projeleri yüzey kimyası, yüzey fiziği ve 

yüzey mühendisliğinin farklı alanlarını 

kapsayacaktır. Bu alanlar aşağıda kısa-

ca açıklanmaktadır.

Yüzey mühendisliği

Yüzey kimyası malzeme yüzeyleri ve 

arayüzeylerindeki kimyasal tepkime-

lerin incelenmesi olarak tanımlanabilir. 

Yüzey kimyasının ana amacı bir yüzeyin 

kimyasal yapısını veya kompozisyonunu 

(veya nano yapısını) kontrollü bir şekilde 

değiştirebilmektir. Çeşitli arzulanan 

etkileri oluşturabilmek veya yüzey veya 

arayüzeyin özelliklerini geliştirmek için, 

seçilmiş elementler veya işlevsel gruplar 

yüzeye eklenir. Yüzey modifikasyonu (i) 

yüzey atomları veya moleküllerini içeren 

kimyasal tepkimeler, (ii) kimyasal buhar 

çökeltilmesi, (iii) iyon implantasyonu, (iv) 

yüzeyden ayırma, (v) elektrokaplama 

ve (vi) diğer kaplama yöntemleri gibi 

kimyasal ve fiziksel yöntemler kullanıla-

rak elde edilir.

Yüzey fiziği yüzeyler ve arayüzeylerdeki 

fiziksel değişimlerin incelenmesi olarak 

tanımlanabilir. Bazen yüzey kimyası ve 

mühendisliği ile örtüşür. Yüzey fiziğinde ça-

lışılan bazı konular (i) elektronik ve manyetik 

özellikleri, (ii) yüzey fonon ve plazmonlarını, 

(iii) yüzey katmanındaki elektronların dışarı 

yayılması ve tünel akımını, (iv) yüzey mor-

folojisi veya nanoyapılarını, (vi) doku ve kan 

uyumluluğunu içerir. 

Yüzey mühendisliği katı malzemelerin 

yüzey özellikleri ile uğraşan malzeme 

(metaller, polimerler, seramikler, kompo-

zitler) biliminin bir koludur. Kimya mühen-

disliğinde (örneğin katalizörler), makine 

mühendisliğinde (örneğin korozyon ön-

lenmesi, sürtünme azaltılması) ve elektrik 

mühendisliğinde (örneğin yarıiletken aygıt 

üretimi) uygulamaları vardır. Malzemelerin 

yüzeyleri güneş ışınları, hava ve oksijen, 

nem ve su gibi onları çevreleyen ortamla 

sürekli temas halindedir. Bu etkileşme 

yüzeyi zaman içinde değiştirebilir veya 

bozabilir. Yüzey mühendisliği zaman 

içindeki bozunmayı azaltmak için yüzey 

özelliklerinin iyileştirilmesini veya değiştiril-

mesini içerir. Yüzey mühendisliği otomo-

tiv, uçak, elektronik, biyomedikal, tekstil, 

petrokimya, makine parçaları ve yapı 

endüstrisinde çok kritik rol oynar. 

Yüzeylerin incelenmesi ve analizi hem 

fiziksel hem de kimyasal teknikleri 

kapsar. Malzeme yüzeylerinin kimyasal 

yapısı ve kompozisyonunu incelemede 

yararlı bazı modern teknikler x-ışını 

fotoelektron spektroskopisi (XPS), 

ikincil iyon kütle spektroskopisi (İİKS) ve 

Auger elektron spektroskopisini (AES) 

içerir. Bu tekniklerin çoğu incelenen 

yüzeyden yayılan elektronların veya 

iyonların belirlenmesine dayandığından 

çok yüksek vakum (<10−7 Pa) gerekti-

rir. Arayüzeyleri incelemek için kızılötesi 

spektroskopisi, yüzey ile artırılmış Ra-

man spektroskopisi ve toplam frekans 

oluşumu spektroskopisi gibi optik 

teknikler de kullanılabilir. Diğer önemli 

analitik yüzey yöntemleri arasında tara-

malı elektron mikroskobu (TEM), atomik 

kuvvet mikroskobu (AKM) ve taramalı 

tünelleme mikroskobu (TTM) bulunur. 

Bir diğer çok basit ve kolaylıkla alınabilir 

teknik bir sıvı damlasının yüzeyle yaptığı 

statik ve dinamik temas açısının ölçül-

mesine dayanır. KUYTAM yukarıda be-

lirtilen yöntemler için gereken modern 

aletler ile donatılacaktır. 

Odaklanılacak araştırma konuları

Özellikle odaklanılacak bazı araştırma ko-

nuları arasında süperhidrofobik ve kendini 

temizleyen yüzeyler, kirlenmeyen veya 

kiri bıraktıran kaplamalar, çok pürüzsüz 

metal yüzeylerin hazırlanması ve tanım-

lanması, biyouyumlu polimer ve kompozit 

yüzeylerin hazırlanması ve tanımlanması, 

algılayıcılar, mikroelektronik aygıtlar ve 

yüzey modifikasyonu ve tanımlanması 

amaçlı lazer sistemleri yer almaktadır.  

KUYTAM diğer üniversitelerden, ensti-

tülerden ve endüstriden araştırmacıların 

kullanımına açık olacaktır. KUYTAM’ın 

amaçlarından biri bilime büyük katkı sağ-

layacak, ulusal ve uluslararası teknoloji 

tabanına önemli etkisi olacak yeni bilgi, 

ürün ve teknoloji geliştirmek için diğer 

kurumlarla bilimsel ve teknolojik projeler-

de işbirliği yapmak olacaktır. KUYTAM’ın 

bir diğer temel amacı da lisans ve yüksek 

lisans öğrencileri için mükemmel yüzey 

bilimi programları oluşturmak, çalıştay ve 

konferanslarla profesyonellerin eğitimi-

nin devamını sağlamaktır. KUYTAM’ın, 

üyelerinin çoğunluğu Türk ve yabancı 

araştırma enstitüleri ve endüstriyel şirket-

lerde çalışan bir danışma kurulu olacaktır. 

KUYTAM etkinliklerinin planlanması 

ve gerçekleştirilmesi Koç Üniversitesi 

öğretim üyelerinden oluşan bir komite 

tarafından yürütülecektir.

KUYTAM çok çeşitli, disiplinler arası gruplardan oluşan araştırmacıların 
liderliğinde temel yüzey bilimi ve ilgili yüzey teknolojileri üzerine geniş 
bir yelpazede araştırma projeleri gerçekleştirmeyi planlıyor.



2726

YAKINDAN BAKIŞ
FENER

YAKINDAN BAKIŞ
FENER

Kadınların erkeklere göre rekabete daha 
az açık oldukları ve bunun iş dünyasındaki 
ve eğitimdeki cinsiyet farklarının önemli bir 
nedeni olabileceği ekonomistler tarafından 
bir süredir üzerinde durulan bir hipotezdir.

Hindistan’daki anaerkil kabilelerde elde edilen bulgular

Kadınlar Daha mı Az Rekabetçi?

Cinsiyetin ekonomik kararları ve birey-
lerin ekonomik durumunu etkileyen 
önemli bir faktör olduğu bilinen bir ger-
çektir. İşyerlerine bakıldığında, yüksek 
seviyedeki pozisyonlarda kadın ve er-
kek dağılımının eşit olmadığı görülmek-
te; buna benzer şekilde, eğitim hayatı 
içinde belli tip akademik programları 
(örneğin fen bilimleri) kadınların erkek-
lerden daha az seçtiği gözlenmektedir. 

Cinsiyetler arası davranış ve statü farkla-
rına araştırmacılar tarafından çeşitli açık-
lamalar getirilmiştir – bunlardan bazıları 
doğuştan gelen yetenek farklılıkları, kadın 
ve erkeklerin aile-kariyer dengesindeki 
tercih farklılıkları ve cinsiyet ayrımcılığıdır. 
Ekonomi literatüründe geçtiğimiz yıllarda 
ortaya atılmış bir açıklama ise erkeklerle 
kadınların rekabete karşı farklı tutumlarına 
dikkat çekmektedir. Performansın baş-
kalarıyla karşılaştırılarak ölçüldüğü ve ba-
şarıya ulaşmak için diğerlerinden daha iyi 

olmayı gerektiren üst seviye pozisyonlar 
kariyer gelişimi boyunca rekabet ortamın-
da bulunmayı gerektirmektedir. Kadınlar 
bu tarz iş ortamlarından hoşlanmıyorsa, 
rekabetçi bir yapı gerektiren iş dallarına 
yönelmemeleri de muhtemeldir.

Ekonomi alanında bu konuda yapılan 
araştırmalar, cinsiyet ve rekabetçilik 
arasında bir ilişki olup olmadığını anla-
mayı hedefleyen kontrollü laboratuar ve 
saha deneyleri üzerine yoğunlaşmıştır 
(örneğin, Gneezy, Niederle ve Rustichini 
(2003), Niederle ve Vesterlund (2007)). 
Bu araştırmalardan çıkan genel sonuç-
lar söyledir: (1) turnuvalar erkekleri ka-
dınlara göre daha fazla motive etmekte-
dir, (2) kadınların rekabete erkeklerden 
daha az açık oldukları görülmüştür. 

Gözlenen bu cinsiyet farklılıkları ekono-
mik verimsizliklere sebep olabilir, çünkü 
toplum açısından daha önemli işlerde 

daha yüksek performans gösterebi-
lecek bazı yetenekli kadınlar rekabete 
karşı negatif tutumları dolayısıyla reka-
bet gerektiren kariyerleri seçmeyebilirler. 
Bu açıdan bakıldığında, cinsiyetler arası 
farkın kapanması hem eğitim hem de iş 
alanlarında önem kazanmaktadır. Bu-
rada cevaplanması gereken bir önemli 
soru, cinsiyetler arası farklılıkların doğal 
faktörlerden (doğuştan gelen, biyolojik 
faktörlerden) mi yoksa yetiştirmeden 
(sosyal ya da çevresel faktörlerden) 
mi kaynaklandığıdır. Doğal/genetik ve 
sosyal faktörlerin görece önemi psiko-
loji ve sosyo-biyoloji gibi disiplinlerde 
de uzun süredir tartışılmakta olan bir 
konudur. Ekonomik bir bakış açısından 
bakıldığında bu tartışmanın cevapları bu 
konuda izlenecek politikaların belirlen-
mesi açısından önemlidir. Eğer erkek-
lerle kadınların rekabete karşı gösterdik-
leri farklı tepkiler değişmez bir şekilde 
doğalarından kaynaklanıyorsa, cinsiyet 

farkını kapatacak çözüm rekabetin 
ön planda olmadığı bir eğitim siste-
mi kurmak olacaktır. Eğer bu farklar 
kadın ve erkeklerin farklı yetiştirme ve 
sosyalleşme süreçlerinden geçmelerin-
den kaynaklanıyorsa, kadınları rekabete 
daha açık olacak şekilde yetiştiren 
eğitim politikaları ve sosyal politikalar 
izlenerek rekabet ortamı korunabilir ve 
daha yüksek verimlilik sağlanabilir.

Saha deneyleri
Chicago Üniversitesi’nden ve Ka-
liforniya Üniversitesi San Diego 
Kampüsü’nden araştırmacılarla ortak 
olarak Kuzeydoğu Hindistan’da yap-
tığımız saha deneylerinde, anaerkil 
ve ataerkil toplumlarda rekabetçilikle 
ilgili cinsiyet farklılıklarının kaynaklarına 
inebilmeyi amaçlamaktayız. Kuzeydoğu 
Hindistan’ın Meghalaya bölgesindeki 
köylerde yaşayan Khasi kabilesi, soyun 
anne tarafından devam ettiği ve kadın-

ların toprağa ve ekonomik güce sahip 
olduğu, anaerkile yakın bir toplumdur. 
Khasi kabilesinde miras ve klan üyeliği 
en küçük kız çocuktan devam eder. 
Toplumun batı toplumlarından önemli 
bir farkı, kadınlar hiçbir zaman koca-
larının evlerine geçmezken erkeklerin 
ya annelerinin ya da eşlerinin evlerinde 
yaşamasıdır. Hatta Khasi toplumunda 
erkeklerin statüsü, bir “erkek hakları” 
hareketinin kaynağı olmuştur. 

Kadınların ekonomik gücü ellerinde 
tuttukları ve cinsiyet sosyalleşmesinin 
farklı bir biçimde yaşandığı bu ilginç 
sosyal yapı, kadınların risk alma ve 
rekabetçilik gibi konulara yaklaşımlarını 
ölçmek ve sonuçları ataerkil toplumlarla 
karşılaştırmak için bize ender görülen 
bir fırsat sunmaktadır. Bu karşılaştırma 
üzerindeki araştırmalar, Khasi kabile-
sindeki cinsiyet ve rekabetçilik ilişkisini 
Tanzanya’da yaşayan ve ileri derecede 

Seda Ertaç 2008 yılından beri 
Koç Üniversitesi ekonomi 
bölümünde yardımcı doçent olarak 
görev yapmaktadır. Dr. Ertaç 
deneysel ekonomi ve uygulamalı 
mikroekonomik teori alanında 
çalışmakta olup, firmalarda ve 
eğitimde özgüven ve çalışma 
motivasyonunun geribildirim ve 
teşvik sistemleriyle etkileşiminin 
deneysel ve teorik olarak 
incelenmesi, bunun yanında 
cinsiyet ve kişilik özellikleri gibi 
faktörlerin ekonomik kararlara 
etkisinin araştırılması alanlarına 
yoğunlaşmıştır.

Dr. Ertaç ayrıca yeni 
gelişmekte olan disiplinlerarası 
“nöroekonomi” alanında da 
çalışmaktadır. Dr. Ertaç’ın 
araştırmaları Amerika Birleşik 
Devletleri Ulusal Bilim Kurumu, 
Russell Sage Vakfı ve Avrupa 
Birliği tarafından desteklenmiştir.

Yrd. Doç. Dr. Seda Ertaç Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü

Khasi’li kadın ve erkekler deney sırasında

Testesteron ölçüm
ü için tükürük örneği alınırken
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Hindistan’da anaerkil ve ataerkil kabileler üzerinde 
yapılan yeni araştırmalar, rekabetçilik farkının sadece 
ataerkil kabilelerde görüldüğünü ve ergenliğe geçiş 
döneminde ortaya çıktığını göstermektedir. 

ataerkil bir yapıda olan Massai kabi-
lesindekiyle karşılaştıracak deneyler 
yapan Gneezy, Leonard ve List (2008) 
ile başlamıştır. Bu araştırmadan olduk-
ça ilginç bir sonuç çıkmıştır: Massai 
kabilesinde, batı toplumlarında olduğu 
gibi erkekler kadınlardan daha reka-
betçiyken, anaerkil toplumda kadınların 
daha rekabetçi olduğu görülmüştür. 
Bu sonuç, kadınların rekabetten kaçtığı 
düşüncesinin her yerde geçerli olmadı-
ğını göstermiş ve sosyalleşme sürecinin 
cinsiyet ve ekonomik davranışlar üze-
rindeki etkisine dikkat çekmiştir.

Burada cevapsız kalan önemli bir soru, 
cinsiyet farklarının hangi noktada ortaya 
çıktığıdır. Cinsiyetler arası rekabetçilik 
farklarını azaltmak için uygun politi-
kaları belirlemek gibi bir amaç varsa, 
erkeklerle kadınlar arasındaki farkların 
sosyalleşme süreci içinde ne zaman 
başladığını bilmek çok önemlidir. Bu 
sorunun cevabını alabilmek için bu 
kez 7-15 yaş arası çocuk ve gençler 
üzerinde deneyler yaptık (Andersen et 
al. (2010)). 

Hindistan’da aynı coğrafi bölgede 
yaşayan anaerkil ve ataerkil toplumlar 
olan Khasi ve Kharbi kabileleri üzerinde 
yaptığımız bu deneylerde, köylülere 
belirli bir uzaklıktan bir kovaya tenis 
topları attırılarak, başarılı atışları için 
para kazanacakları parça başına 
ödeme ve turnuva seçenekleri sunuldu. 
Turnuvayı seçen denekler yarıştıkları 
kişiden daha fazla başarılı atış yaptıkları 
takdirde, başarılı her atışları için parça 
başı sistemin üç katı para kazanacak-
lardı, ancak kaybederlerse deneyden 
hiç para kazanmadan ayrılacaklardı. Bu 
deneyde farklı yaş gruplarının davranış-
larına bakıldığında önemli bir sonuç or-

taya çıkmaktadır: anaerkil toplumlarda 
hiçbir yaş grubunda kızlar ve erkekler 
arasında önemli farklar olmasa da, 
ataerkil toplumlarda yaşları ergenliğe 
yaklaştıkça erkeklerin daha rekabetçi 
oldukları, kızların da daha az rekabetçi 
davranışlar sergilediği gözlenmiştir [bkz. 
Sayfadaki Grafik]. Bu bulgular ışığında, 
küçük yaştaki erkek ve kızların birbirle-
rinden farklı olmadığını ve anaerkil top-
lumun bunları farklılaştırmak üzere bir 
sosyalleşmeye gitmediğini, ama ataerkil 
toplumların ergenliğe ulaşan erkekleri 
daha iddialı ve rekabetçi olmaya, kız-
ları da tam tersi şekilde davranmaya 
teşvik ettiğini söylemek mümkündür. 
Bu sonuçlar, ataerkil toplumlardaki 
cinsiyetler arası farkın azaltılması için 
hedeflenecek kitlenin ergenlik dönemin-
deki çocuklar olması gerektiğine işaret 
etmektedir.

Sonuçlarını şu anda incelemeye devam 
ettiğimiz diğer deneylerde testoste-
ron seviyesi gibi hormonal bilgileri de 
toplayıp, rekabetçilikle korelâsyonunu 
ölçme ve böylece anaerkil toplumun 
biyolojik olarak farklı bir biçimde evrim-
leşip evrimleşmediğini anlayabilmeyi 
amaçlamaktayız. Bu araştırma, son 
yıllarda sıklıkla kullanılmaya başlanan bir 
yöntem olarak, ekonomik davranışları 
anlayabilmek için biyolojik ölçümlerden 
yararlanılmasına da bir örnektir. Genel 
olarak, değişik ekonomik davranışlarda 
(risk almaya açıklık, pazarlık edebilme, 
diğerkâmlık gibi) gözlemlenen cinsiyet 
farklılıklarını belirleyen kurumsal ya da 
kişisel faktörleri incelemek ekonomi-
de son yıllarda üzerinde gittikçe daha 
fazla durulan bir araştırma konusudur. 
Türkiye de sosyo-ekonomik ve kültürel 
yapısının çeşitliliğiyle bu konuda araştır-
macılara önemli fırsatlar sunmaktadır. 

Kaynakça
Andersen, S., Ertac, S., Gneezy, U., List, J.A., Maximiano, S. (2010). 
“Gender, Competition and Socialization at a Young Age: Evidence from a 
Matrilineal and a Patriarchal Society”, Working paper. 

Gneezy, U., Niederle, M., and Rustichini, A. (2003). “Performance in 
competitive environments: Gender differences,” The Quarterly Journal of 
Economics, 118(3), pp. 1049-1074. 

Gneezy, U., Leonard, K.L. and List, J.A. (2008) “Gender Differences in 
Competition: Evidence from a Matrilineal and a Patriarchal Society.” Eco-
nometrica 77, 1637-1664.

Niederle, M., Vesterlund, L. (2007). “Do women shy away from competi-
tion? Do men compete too much?” The Quarterly Journal of Economics, 
122(3), pp. 1067-1101.

REKABETİ SEÇENLERİN ORANI
TOPLUM TİPİ, YAŞ GRUBU VE CİNSİYETE GÖRE
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Geometrik Topoloji 
ve Poincaré Sanısı 
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Eğer bir kişi kendisine 
verilen 1 milyon doları kabul 
etmiyorsa, ya delidir ya da 
bir matematik dehası. 

Grigory Perelman, matematiğin en bü-
yük problemlerinden biri olarak kabul 
edilen 1 milyon dolar ödüllü bir soruyu 
çözerek matematik dünyasında büyük 
ses getirdi. Ününü, matematiğin en 
prestijli ödülü olan Fields Madalyası’nı 
ve 1 milyon dolarlık ödülü reddet-
mesiyle daha da artırdı. Bu “garip 
matematikçi” geometrik topolojinin ol-
dukça eski ve önemli problemlerinden 
birini çözdüğü için 1 milyon dolar ile 
ödüllendirildi. Bu yazıda matematiğin 
bu önemli alanını tanıtıp, Perelman’ın 
çözdüğü soruyu olabildiğince basit bir 
dille açıklamaya çalışacağız.

Geometrik Topoloji matematiğin temel 
alanlarından biri olan topolojinin alt 
alanıdır. Bu alanın ana amaçlarından 
biri, verilen iki farklı objenin “yumuşak 
bir şekilde” birbirine dönüşüp dönü-
şemeyeceğini anlamaya çalışmaktır. 
Özellikle son 50 yılda çok gelişmiş 
ve oldukça öne çıkmış olan konuda, 
şekillerle çalışıldığı için, soruların tarifi 
oldukça basittir, ama çözümler çok 
farklı yaklaşımlar gerektirir. Bundan 
dolayıdır ki, özellikle son 30 yıl içinde 
matematiğin en ilgi çeken ve popüler 
konularından biri olmuştur.

Geometrik Topoloji alanının amacı ve 
içeriğinden bahsetmeden önce birkaç 
örnek verelim. Size içi boş bir küre ve 
içi boş bir küp verilsin. Sonra, bu küpü 
yırtmadan ve yapıştırıcı kullanmadan 
istediğiniz gibi deforme ederek, küreye 
dönüştürüp, dönüştüremeyeceğiniz 
sorulsun. Küpü alıp, 8 köşesini yuvar-
layıp, yüzlerine bombe yaptığınızda 
küreyi elde edebilirsiniz. Yani, küp 
küreye yumuşak bir şekilde dönüşebilir 
(bkz. Şekil 1).

Şimdi de benzer bir soruyu, içi boş 
bir küre ve içi boş bir simit (torus) için 
düşünelim (bkz. Şekil 2). Yırtmadan 
ve yapıştırıcı kullanmadan küre simite 
dönüştürülebilir mi? Biraz uğraştıktan 
sonra bu işin mümkün olmadığını 
anlarız, ama nasıl bir argüman suna-
biliriz? Biraz düşününce, simit ve küre 
arasında şöyle bir temel farkı görebi-
liriz. Küre üzerinde aldığınız herhangi 
bir çemberi, küre üzerinde kalarak bir 
noktaya büzebiliriz. Ama simitin yatay 
ve dik çemberlerini simit üzerinde 
kalarak bir noktaya büzemeyiz. Eğer 
küre, gerçekten simite yumuşak bir 
şekilde dönüştürülebilseydi, simitteki 
noktaya büzemediğimiz çemberlerin 

de, küredeki bütün çemberlerin nok-
taya büzülebilmesinden dolayı, simit 
içinde büzülebilmesi gerekecekti. Bu 
yüzden, küre simite “dönüşemez” di-
yoruz. Geometrik Topoloji, kaba tabirle 
verilen objelerin birbirine dönüştürülüp, 
dönüştürülemeyeceğini inceleyip, bun-
ları sınıflandırmakta ve bu tip problem-
lere formal bir yaklaşımla, son derece 
özgün çözüm metotları getirmektedir.

Geometrik Topoloji’deki bir küpü, bir 
küreye dönüştürme işleminde, orijinal 
küpteki her noktanın, dönüştürme 
sonundaki kürede bir noktaya karşılık 
geldiğini görürüz. Yani bu dönüşüm 
bir küpten, bir küreye bir fonksiyon 
tanımlar. Bu fonksiyona F: Küp  Küre 
diyelim. Bu yumuşak dönüşümdeki 
‘yırtmadan ve yapıştırıcı kullanmadan’ 
şartları, aslında bu F fonksiyonun ken-
disiyle birlikte tersinin, yani F1: Küre  
Küp, de sürekli olmasına eşdeğerdir. 
Bu tür fonksiyonlara, homeomorfizm 
adı verilir. Eğer, iki obje arasında bir 
homeomorfizm varsa, bu iki objeye 
topolojik anlamda eş gözüyle bakılır. 
Yani, bir obje, diğerine yukarıdaki gibi 
deforme edilebiliyorsa, bu iki obje 
temel olarak aynı şekle sahiptir. 

Dr. Barış Coşkunüzer Koç Üniversitesi Matematik BölümüÇocuğunu taşıyan Khasi’li bir erkek
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Topolojik değişmezler
Geometrik Topoloji’de iki objenin 
birbirine dönüşemeyeceğini göstermek 
için topolojik değişmezler denen araçlar 
kullanılır. Topolojik değişmezler, birbirine 
dönüşebilen objeler için aynı değeri ve-
ren araçlardır. Böylece iki obje için farklı 
değer verdiğinde bu objelerin birbirine 
dönüşemeyeceğini gösterirler. Bunlara 
bir örnek Euler Karakteristiği’dir. Euler 
Karakteristiği her obje için bir tam sayı 
tanımlar. Örneğin, bir yüzeyi birbirleriyle 
sadece ortak kenarlarda kesişen üç-
genlere böldüğünüzde, Euler Karakte-
ristiği, bu üçgenlemedeki (toplam köşe 
sayısı – toplam kenar sayısı + toplam 
üçgen sayısı) değerine eşittir. İlginç bir 
şekilde, yüzeyi (2 boyutlu obje) hangi 
şekilde üçgenlere bölerseniz bölün 
bu sayı değişmez. Mesela, içi boş 
kürenin Euler Karakteristiği 2 iken, içi 
boş simitin Euler Karakteristiği 0’dır. 
Bundan dolayı, içi boş kürenin, içi boş 
simite dönüşmesi imkansızdır. Burada 2 
boyutlu obje (matematiksel terim olarak 
2-manifold) derken, objenin yapıldığı 
materyalin 2 boyutlu olduğu kastedil-
mektedir, nerede bulunduğunu değil. 
Mesela içi boş küre ve içi boş simit 2 
boyutlu objelere birer örnektirler. 

Topolojik değişmezlere başka bir örnek 
ise temel gruptur. Temel grup objelerin 
içindeki “bir noktaya büzülemeyen” 
çemberlerle oluşturulan bir cebirsel 
yapıdır. Örneğin, içi boş kürede bütün 
çemberler bir noktaya büzülebildiği için 
kürenin temel grubu tek elemanlıdır. 
Halbuki içi boş simitteki yatay ve dikey 
çemberler noktaya büzülemezler ve bu 
çemberlerin oluşturduğu grup ZxZ olur 
(Z tamsayılar grubunu temsil eder). Bu 
da, benzer şekilde içi boş kürenin içi 
boş simite dönüşemeyeceğini göster-
miş olur.

Objeleri sınıflandırmak
Geometrik Topoloji konusunun genel 
olarak hedefi objeleri sınıflandırmaktır. 
Bu sınıflandırmada, aralarında homeo-
morfizm bulunan objeler aynı sayılırlar. 
Geometrik Topoloji denme sebebi, bu 
sınıflandırma ve analizlerde topolojik 
objeler üzerindeki geometrik yapıların 
sıkça kullanmasıdır.

Geometrik Topoloji’de bundan yaklaşık 
bir asır önce, 2 boyutlu objeler (yü-
zeyler), Euler Karakteristiği kullanılarak 
tam olarak sınıflandırılmıştı. 4 ve üzeri 
boyutlarda ise genel bir sınıflandırmanın 

yapılamayacağı, cebirsel sebeplerden 
dolayı biliniyordu. Bununla beraber, 
bütün 4 boyutlu objeleri sınıflandırmak 
mümkün olmasa da, belli özellikleri 
sağlayan 4 boyutlu objeleri sınıflandır-
mak da oldukça ilginç bir problemdi 
ve Fields madalyalı ünlü matematikçi 
Michael Freedman bu soruyu 1980’lerin 
başında çözdü.

3 boyutlu objelerin sınıflandırılması 
ise çok yakın zamanda gerçekleş-
miştir. 1970’lerde Thurston, bütün 
3-manifoldları sınıflandırmak için -şimdi 
“Thurston’ın Geometrikleştirme Sanısı” 
adıyla anılan- bir program önermiş ve 
bu programın önemli bir kısmını kendisi 
bitirmişti. Bu çalışmalarıyla da 1982 yı-
lında Fields Madalyası’nı kazanmıştı. Bu 
programa göre her 3 boyutlu obje özel 
bir şekilde parçalara bölüp, bu par-
çalara geometrik yapılar kazandırmak 
ve bu sayede bütün 3 boyutlu objeleri 
sınıflandırmak mümkündü. Yazarın da 
doktora konusu olan bu programda, 
30 yıl içinde önemli gelişmeler kayde-
dilmişti, ama tamamlanması hala çok 
uzak görünüyordu. Ta ki, 2002 yılında 
Perelman çıkıp, Ricci akıntısı tekniğiyle 
Thurston’ın geometrikleştirme sanısını 

ispatlayarak, 3 boyutlu objelerin sınıf-
landırılmasını tamamlayana (ve böylece 
Poincaré Sanısını da ispatlayana) kadar. 
Bu çözümüyle, Perelman 2006 yılında 
Fields Madalyası’na hak kazandı.

Poincaré Sanısı
Geometrik Topoloji’den bahsederken, 
1 milyon dolar ödüllü, ünlü Poincaré 
Sanısı’ndan bahsetmemek olmaz. 
Öncelikle topolojik değişmezlerin iki 
farklı manifoldu biribirinden ayırmak 
için kullanıldığını hatırlatalım. Bun-
dan sonraki doğal soru ise, “Eğer iki 
objenin bilinen tüm topolojik değiş-
mezleri aynı ise bu objeler birbirine 
dönüşebilirler mi?” sorusudur. Ünlü 
Poincaré Sanısı da böyle bir sorudur. 
1900’ların başında Poincaré “Herhan-
gi bir 3 boyutlu objenin temel grubu 
tek elemanlı ise, yani içindeki bütün 
çemberler objenin içinde bir noktaya 
büzüşebiliyorsa, bu obje 3 boyutlu 
küreye dönüştürülebilir.” diye iddia 
eder. Geometrik Topoloji alanının 
başlangıcı bile sayılabilecek bu sanı, 
zamanla konunun en önemli problem-
lerden biri haline geldi. Bu sanıyı 5 ve 
üzeri boyutlardaki versiyonlarını ispat-
layan Stephen Smale 1966 yılında, 4 

boyutta ispatlayan Michael Freedman 
1986 yılında, 3 boyutta ispatlayan Gri-
gory Perelman ise 2006 yılında Fields 
Madalyası’na layık görüldüler.  Yani 
şu ana kadar Poincaré Sanısı’nın üç 
değişik versiyonu ispatlanmış ve her 
versiyonun ispatı için Fields Madalyası 
verilmiştir.

Perelman sayesinde, Geometrik 
Topoloji ve Poincaré Sanısı konusu 
son günlerde medyada çok duyulur 
hale geldi. Poincaré Sanısı, 1990’ların 
ortasında Clay Matematik Enstitüsü 
tarafından her birine 1 milyon dolar ödül 
konan günümüz matematiğinin yedi 
büyük probleminden biridir. 2003 yılın-
da bu soruyu çözdüğünü iddia eden 
Perelman’ın çözümünün doğruluğunu 
geçtiğimiz Mart ayında Clay Enstitü-
sü de onayladı ve 1 milyon dolarlık 
ödülün Perelman’a verileceğini açıkladı. 
Perelman ise daha önce kendisine 
layık görülen Fields Madalyası’nı, bu tür 
ödül, mevki ve payelerin matematiğin 
saflığını bozduğu ve matematiği sadece 
matematiğin güzelliği için yaptığı ge-
rekçesiyle reddetmişti. Aynı sebeplerle 
geçtiğimiz günlerde 1 milyon doları da 
reddetti. 

Türkiye’de, özellikle 1990’ların başında 
Michigan State Üniversitesi’nden Prof. 
Selman Akbulut ve ODTÜ’den Prof. 
Turgut Önder’in girişimleriyle başlayan ve 
şu anda Geometrik Topoloji’nin dünya 
çapında en saygın konferanslarından biri 
haline gelen Gökova Geometri-Topoloji 
Konferansları’na paralel olarak çok güçlü 
bir genç nesil yetişti. Bu nesil sayesinde 
Türkiye Geometrik Topoloji alanında ma-
tematik dünyasında güçlü bir yer edinme 
yolunda emin adımlarla ilerlemekte. Koç 
Üniversitesi ise bu alanda çalışan üç 
öğretim üyesi (Doç. Dr. Burak Özbağcı, 
Doç. Dr. Tolga Etgü ve yazarınız), birçok 
ziyaretçi öğretim üyesi, doktora ve 
yüksek lisans öğrencileriyle ülkemizde bu 
alandaki en aktif matematik bölümlerin-
den birine sahip. Bu alanda çalışmış olan 
yüksek lisans öğrencilerinin hemen hepsi, 
yüksek lisanslarını tamamladıktan sonra, 
ABD’nin çok saygın üniversitelerinden 
kabul alıp doktora çalışmalarına orada 
devam etmektedirler.

Bitirirken hatırlatalım ki, kısa yoldan (!) 
bir milyon dolar kazanmak isteyenler, 
Perelman’ın Poincaré Sanısı’nı çözmüş 
olmasına kesinlikle üzülmesinler. Geride 
çözülmeyi bekleyen altı soru daha var. 

Referanslar
• Barış Coşkunüzer, Geometrik Topoloji, Matematik Dünyası, 2009 III-IV, 130-137.

• John Morgan, Gang Tian, Ricci flow and the Poincaré conjecture, Clay Mathematics Monographs, 3, 2007.
• Clay Mathematics Institute, The Millennium Prize Problems, http://www.claymath.org/millennium

Şekil 1: Küpün küreye dönüşmesi Şekil 2: Küre ve simit (torus)

Dr. Barış Coşkunüzer, Eylül 2007’den beri Koç Üniversitesi Matematik Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Coşkunüzer, 2007’de TÜBİTAK Kariyer Projesi ve 
2008 yılında Avrupa Birliği Marie Curie Projesini almıştır. 2009 yılında TÜBA-GEBİP Ödülü 
ve Sedat Simavi Fen Bilimleri Ödülü’ne layık görülmüştür. 2009 yılında ÜAK tarafından 
doçentlik ünvanı verilen Dr. Coşkunüzer’in bugüne kadar 10’u yayınlanmış, üçü de hakemlik 
aşamasında olan toplam 13 bilimsel yayını bulunmaktadır. Bu yayınlar matematiğin oldukça 
prestijli dergilerinde yayınlanmış olup, özellikle geometri-topoloji alanında ses getirmiştir. 

Geometrik Topoloji’nin ana amaçlarından biri, verilen iki 
farklı objenin “yumuşak bir şekilde” birbirine dönüşüp 
dönüşemeyeceğini anlamaya çalışmaktır.

Grigory Perelman, matematiğin en büyük prob-
lemlerinden biri olarak kabul edilen 1 milyon dolar 
ödüllü bir soruyu çözerek matematik dünyasında 
büyük ses getirdi.

Poincaré Sanısı, 1990’ların ortasında Clay Matematik 
Enstitüsü tarafından her birine 1 milyon dolar ödül konan 
günümüz matematiğinin yedi büyük probleminden biridir.
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Dr. Erhan Artuç ekonomik 
küreselleşmenin çalışanlara etkisi 
üzerine çalışıyor. Sorularımızı kendisine 
yönelttik...

Erhan Artuç: “Eğer serbest ticaretin 
negatif etkilerini azaltacak politikalar 
geliştirmek istiyorsak, bu etkileri çok iyi 
araştırmamız lazım, ancak bu şekilde 
bu geri dönüşü olmayan süreçte işçilere 
yardım edebiliriz.”

Küreselleşme: 
Gel de Etkilenme!

Bize biraz kendinizden ve akademik geçmişiniz-
den bahseder misiniz?
1996 yılında üniversitede İşletme bölümüne 
başladım, ama kısa bir süre sonra ekonominin 
daha çok ilgimi çektiğini fark ettim ve Ekonomi 
bölümüne yatay geçiş yaptım. O zamandan 
beri ekonomi alanında çalışıyorum. Daha sonra 
University of Virginia’da doktora yaptım ve 
doktoradan hemen sonra da Koç Üniversitesi’ne 
katıldım.

Üzerinde çalıştığınız araştırma konusu hakkında 
bilgi verir misiniz? Bu alana nasıl yöneldiniz?
Çalışma alanım serbest ticaretin çalışanların 
yaşam standartlarını, refah seviyelerini, hare-
ketliliğini, ücretlerini ve işsizlik oranlarını nasıl 
etkilediği üzerine. Bazı çalışanlar olumlu etki-
lenirken, bazıları da olumsuz etkileniyor, bazı 
sektörlerde işsizlik oranı artarken bazılarında 
azalıyor. Eğer serbest ticaretin negatif etkilerini 
azaltacak politikalar geliştirmek istiyorsak, bu 
etkileri çok iyi araştırmamız lazım, ancak bu şe-
kilde bu geri dönüşü olmayan süreçte işçilere 
yardım edebiliriz.

Aslında bu konular üzerinde ticaret ekonomist-
leri 50 yıl önce düşünmeye başladılar, uzunca 
bir süredir çalışma ekonomistleri de ilgileniyor. 
Fakat çalışma ve ticaret ekonomistleri tama-
men farklı ve bağımsız metotlar kullanıyorlar. 
Çalışma ekonomistleri daha çok beşeri serma-
ye, iş bulma süreci, eğitim ve çalışma şartları 
gibi konuları araştırıyorlar. Ticaret ekonomistleri 
ise ekonomiyi bir genel denge sistemi olarak 
görüp sektörler ve sektörlerin birbirleriyle olan 
etkileşimlerini inceliyorlar. Fakat ticaret ve ça-
lışanları doğru bir biçimde analiz etmek için iki 
alanı da çok ciddiye almamız lazım.  Bunların 
dışında geçiş süreçlerini de dikkate almamız 
gerekiyor, çünkü serbest ticarete insanların 
adapte olması vakit alıyor, bu geçiş sürecini 
iki alan da göz ardı ediyor. Bu şekilde iki alanı 
birleştirerek klasik ticaret problemlerine yeni bir 
bakış açısı getirmeye çalışıyorum.

Bilkent Üniversitesi’ndeyken rahmetli 
Faruk Selçuk sayesinde en sevdiğim 
ders ekonometriydi. Kendisi dersleri çok 
kolay bulduğum için ilgi göstermediğimi 
bu yüzden notlarımın düştüğünü farketti, 
ilgimi kazanmak için diğer öğrencilerden 
farklı daha zor ve kapsamlı bir proje yap-
mamı istedi. Böylece ekonometriye ilgi 
duymaya başladım ve bu ilgi Virginia’da 
da devam etti. Fakat asıl alanım olan 
uluslararası ticaret ekonomisinin gelenek-
sel olarak ekonometri ile hiç ilgisi yoktur. 
İlgimi çeken ekonometrik metotların 
uygulamaları hep çalışma ekonomisiyle 
ilgiliydi, bu yüzden çalışma ekonomisi 
derslerine katılmaya başladım. Daha 
sonra çok ilgimi çeken çalışma ekono-
misi, ticaret ve ekonometrinin birlikte 
kullanılarak literatürdeki bazı boşlukların 
giderilebileceğini, küreselleşmenin işçilere 
etkilerinin detaylı olarak analiz edilebilece-
ğini farkettim.

Ticaret ve çalışanların dışında Ar-Ge ve 
merkez bankası gibi makroekonomik 
politika konularını da çalıştım. 

Araştırmanızın bulgularını bizimle paylaşır 
mısınız? Bu bulguların bilim dünyasına 
ve topluma nasıl katkılar sağlayacağını 
anlatır mısınız?
Genç ve yaşlı işçiler üzerine yaptığım 
bir proje genç işçilerin küreselleşme-
den birbirlerine benzer bir biçimde, 
fakat orta yaşlı işçilerin birbirlerinden 
oldukça farklı bir biçimde etkilendikle-
rini gösteriyor. Küreselleşme bazı orta 
yaşlı çalışanların beşeri sermayelerini 
yok ederken bazılarının da değerini 
artırıyor. Mesela Türkiye’de küreselleş-
me ile tekstil sektörü yok olurken bazı 
servisler popülerleşiyor (online alışveriş 
gibi). Sadece birkaç yıldır tekstilde 
çalışan genç bir işçi, 20 yıldır çalışan 

orta yaşlı bir işçiye göre sektörünü çok 
daha kolay değiştirebilir. Bir taraftan da 
diğer sektördeki genç bir işçi tekstilde 
çalışma opsiyonunu kaybediyor, bu 
da ticaretin pozitif etkilerinin bir kısmını 
ortadan kaldırıyor. Fakat yaşlı bir işçi 
sektör değiştirmeyeceği için bu negatif 
etki zaten yok. Sonuç olarak genç iş-
çiler serbest ticaret ile çok fazla bir şey 
kaybetmezken yaşlı işçiler çok kazanı-
yor ya da çok kaybediyor. Bu bir ayna 
etkisi gibi: Eğer tekstildeki bir işçinin 
küreselleşme ve serbest ticaretten kaybı 
büyükse ona benzer diğer sektörlerdeki 
insanların kazancı da büyük. Eğer işçinin 
kaybı küçükse benzer diğer sektörlerdeki 
benzer işçilerin kazancı da küçük oluyor. 

Ticaretin gelir dağılımına etkisi üzerine 
de çalıştım ve serbest ticaretin mes-
lekler arası gelir dağılımı adaletsizliğine 
hiç etkisi olmadığını gösterdim. Serbest 
ticaret sektörleri etkiliyor ama meslekle-
re sektörlerden bağımsız pek etkisi yok. 
Mesela tekstilde çalışan eğitimsiz bir 
işçi kotaların kalkmasından olumsuz et-
kilenir, ancak eğitimsiz olduğu için değil 
tekstilde çalıştığı için. Diğer sektörler-
deki eğitimsiz işçiler ticaret şokundan 
fazla etkilenmezler. Bu sonuç ulusla-
rarası ticaret ekonomisinin en temel 
teoremlerinden biriyle çelişki içinde (yani 
verdiğim lisans ticaret dersi ile zıt.)

En son olarak işsizlik oranı ve ticaret 
arasındaki ilişkiyi araştırıyorum. Ekono-
mi biliminde, özellikle farklı alanları ve 
ekonometriyi birleştirince, bir projenin 
tamamlanması yıllarca sürüyor. Bu 
projeye altı ay önce Burcu Eyigüngör 
ve John McLaren ile başladım, yani 
daha sadece başlangıç aşamasında-
yız ve elimizde kaba sonuçlar var. İlk 
sonuçlarımız ticaretin işsizlik oranını çok 

artıracağını, mesela iki katına çıkara-
bileceğini gösteriyor. Fakat bu şekilde 
yüksek işsizlik oranlarından sonra iki 
ile beş sene arasında ekonominin eski 
oranlardan daha düşük işsizlik oranları-
na ulaşacağını buluyoruz. Tabii burada 
çalışanların opsiyonlarının olduğunu, 
yani pek çok sektör olan büyük bir 
şehirde yaşadıklarını varsayıyoruz. 
Eğer işçiler sadece tekstil ya da tarım 
olan küçük kasabalarda yaşıyorsa, bu 
süreç çok daha uzun ve zahmetli olur. 
Son olarak da eğer hükümet serbest 
ticarete geçişi bir anda yapmak yerine 
kademeli olarak yaparsa, bu negatif 
etkiler oldukça azaltılabilir.  

Tüm bu sonuçlar küreselleşmenin 
çalışanlara olan negatif etkilerini en 
aza indirecek politikalar geliştirmek için 
kullanılabilir. 

Gelecek planlarınız hakkında bilgi verir 
misiniz?
Önümüzdeki yıllarda da yine küreselleş-
me, serbest ticaret ve çalışanlar üzerine 
çalışmaya devam etmek istiyorum, bu 
konuda hala ekonomistlerin el sürmedi-
ği çok ilginç problemler var.

Koç Üniversitesi’nde olmak araştırmaları-
nızı nasıl etkiliyor?
Koç araştırma yapmak için harika bir 
yer. Araştırma ile ilgili isteklerim oldu-
ğunda bu konuda yönetimden buraya 
geldiğimden beri hiç ‘hayır’ cevabı 
almadım. Araştırma konusundaki 
desteğin Amerika’daki en iyi araştırma 
üniversiteleri seviyesinde olduğunu söy-
leyebilirim. Bunun dışında ders verirken 
asistanların destek olması, kampüs 
içinde lojman gibi ek imkanlar başka 
problemleri kafamıza takmadan sadece 
araştırmaya odaklanmamızı sağlıyor.
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değil, öğretim-öğrenimin “sonuçları”dır. 
Bu yaklaşım, yüksek öğrenimdeki dalların 
ve yaklaşımların çeşitliliği karşısında, öğre-
tim farklılıklarını ve dolayısıyla çoğulculuğu 
sağlayabilme gereğine dayanır. Amaçla-
nan tek yapılı ve tek tipleştirici bir modelin 
sağlanması değil, niteliğe ve çıktılara 
dayalı bir yakınlaştırmadır. Yakınlaştırma 
mobilizasyonu, tanımayı, akreditasyonu 
ve sınıraşan işbirliğini hedefler. 

Çerçeve işlemin 6. düzeyinde, üniversite 
öğretiminin “bilgi, beceri ve ehliyet” olmak 
üzere üç temel ölçüt üzerine yapılandı-
rılması zorunlu görülmektedir. 6. düzey, 
hukuk öğretiminde niteliğin ve niteliği 
artırmaya yönelik politikaların saptanması 
bakımından özel değer taşımaktadır. 6. 
düzeyin uygulanmasını hukuk öğretimi-
ne uyarlanan, Avrupa Hukuk Fakülteleri 
Derneği’ne (ELFA) bağlı bir grup olmuş-
tur (QUAACAS). QUAACAS yaptığı bir 
çalışmada somut ölçütler ile nitelikli bir 
hukuk öğretimi için “çıktıların” neler olması 
gerektiğini saptadı. Söz konusu ölçütler, 
Türkiye için ele alındığında, kimilerinde 
genel olarak hukuk öğretiminin yapı-
sından kaynaklanan sorunların olduğu 
belirlenebilir. Sorunlara, fakültelerin 
altyapıları, öğrenci sayıları, öğrencilerin 
üniversiteye giriş puanları ya da yetişmiş 
ve nitelikli öğretim üyesi sayısı bakımın-
dan farklılıklar eklendiğinde, kuşkusuz 

birel örneklerde bazı ölçütlere uygunluk 
daha farklı sonuçlar verebilecektir. Burada 
QUAACAS ölçütleri temelinde öncelikli 
tartışma noktaları başlıklar halinde şöyle 
özetlenebilir:
-Hukuka dayalı gerekçelendirme ile 
siyasal argümanlara dayalı gerekçelen-
dirme arasında ayrım yapma becerisi.
-Hukuksal çalışmanın etik boyutu hak-
kındaki bilgi ve bilinç.
-Hukuksal ilke ve kuralların arkasındaki  
toplumsal kaygıları ve değerleri ayırt 
etme becerisi.
-Bir davanın olası sonuçları ve farklı 
sonuçlara işaret eden alternatif strateji-
ler oluşturma.
-Öğrenme sürecinde ya da hukuksal 
olayı çözüm sürecinde genel olarak 
geri-besleme (feedback) alma becerisi.  
-Akademik nitelikli bir hukuksal araştır-
mayı yürütme becerisi.
-Sayısal ve istatistik  bilgilerin önemini 
ayırt etme ve bunları akademik amaçlı 
ya da hukuksal sorunu çözme yönünde 
kullanma becerisi.
-Uzmanlaşma gerektiren alanlarda 
derinlemesine bilgiye sahip olmanın 
önemini kavrama.
-Hukuksal bir sorunu çok disiplinli bir 
bakış açısıyla çözümleme konusundaki 
bilinç.
Yukarıda değinilen noktalardan bir kısmı 
genel olarak öğretimin yapısı ile ilgilidir. 

Sözgelimi hukuk etiği -ve Türkiye’de 
özel olarak yargı kültürünü de biçimlen-
diren meslek etiği- ders içeriklerinde öz-
gül konu, seminer ya da sertifika prog-
ramları biçiminde hemen hiç yoktur. 
Oysa bu konu, hem Avrupa düzeyinde 
hem de Kuzey Amerika’da öğretim ve 
barolar bakımından birincil değer taşır. 
Eksikliklerin büyük kısmı da, yerleşik 
hukuk öğretiminde etkinlikleri sınanmış 
kimi tercih, yöntem ve araçlardan vaz-
geçilmesi ya da bunların hak, özgür-
lük ve değer odaklı biçimde yeniden 
gözden geçirilmemesi ile ilintilidir. Bazı 
fakültelerde, öğrenci sayısının çokluğu 
nedeniyle derinleşmeye ve olaya dayalı 
çözümlemeci “analitik” soru tekniğinin 
yerini, salt kavramsal-kuramsal tanım-
ların bilinmesinin alması, duyarlı öğretim 
üyeleri arasında yakınma konusudur. 
Akademik başvuru niteliğini taşıyan 
büyük yapıtların yerini, kimi fakülteler-
de öğrencilerin tuttuğu ders notlarına 
bırakması da ayrı bir olgudur. Bu tür 
yüzeyselleşmeyi destekleyen yer değiş-
tirmeler yanında, hukukun her alanında 
hem öğreten hem öğrenen bakımından 
norm ezberciliğine sığınıldığı gözlem-
lenebilir. Çok disiplinli yaklaşımların 
önemini kavrama; kuram-uygulama 
işbirliğini sağlama; araştırma, sayısal 
yöntemleri kullanma ve çok yönlü 
okumaya dayalı çalışmayı destekleyici 

Bologna ve Lizbon süreçlerinin, 
Avrupa düzeyinde yüksek öğrenim 
politikalarının biçimlenmesini belirleyen 
başat etkenler olduğu söylenebilir. Bu 
süreçler, yüksek öğrenimde “Avrupa-
lılaşma” olarak anılırlar. Süreçlerden 
ilkini oluşturan ve Türkiye’nin de içinde 
olduğu Bologna süreci, 2010 yılında 
“Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı”nı 
yaratmak için başlatılan bir işbirliğine 
karşılık gelmektedir. Bologna süreci, 
genel olarak yüksek öğrenim alanında 
bir çok hedefi barındıran bir yapıdır. 
Söz konusu hedefler, birkaç ana başlık 
halinde toplanabilir: Avrupa’da yüksek 
öğrenimde ortak ve karşılaştırılabilir 
bir çerçeve kurarak, yüksek öğrenim 
ile kazanılmış derecelerin tanınmasını 
sağlamak; yüksek öğrenim kurumları 

arasında işbirliğini pekiştirmek; yüksek 
öğrenimin niteliğini yükseltmek; öğrenci 
ve öğretim üyelerinin mobilizasyonunu 
desteklemek; Avrupa’nın yüksek öğ-
renim alanındaki çekiciliğini ve rekabet 
gücünü artırmak. Bologna süreci, 
yüksek öğrenimin çoğulcu yapısını ve 
çeşitliliği korurken, başta kredi düzeni 
olmak üzere belirli alanlarda ortak stan-
dartları da oluşturmaya çalışmaktadır. 
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (Euro-
pean Credit Transfer System / ECTS), 
sürecin bileşeni olarak asgari uyum 
ilkelerinden biridir.

Lizbon süreci
Avrupa yüksek öğrenim politikasının 
diğer boyutunu, Avrupa Birliği’ne (AB) 
üye devletler tarafından yürütülen Lizbon 

süreci oluşturuyor. Lizbon sürecinin 
işleyişinde temel ilkeleri belirleyen işlem, 
“Yaşam Boyu Öğrenme İçin Avrupa 
Niteliklerine İlişkin Çerçeve”dir (European 
Qualifications Framework for Lifelong 
Learning / EQF). Çerçeve işlem, AB’ye 
üye devletlerin yüksek öğrenim politikaları 
konusundaki ulusal yetkileri nedeniyle 
“işbirliğine dayalı açık yöntem” olarak 
bilinen usulle yapıldığı için, tavsiye niteliği 
ağır basan bir işlemdir. Bununla birlikte, 
yüksek öğrenim politikalarının niteliğinin 
artırılması ve uyumlaştırılması yönünde çı-
taları (benchmarks) ve yönlendirici ilkeleri 
de somutlaştırmaktadır. İşlem, temelden 
ilerlemiş düzeye ve genel akademik nite-
liklerden mesleki niteliklere kadar toplam 
sekiz düzey öngörmektedir. İşlemin esas 
aldığı ölçüt, eğitim süreleri ve müfredatlar 

Avrupalılaşma ve uluslararasılaşma günümüz hukuk 
öğretimini etkileyen etkenler olarak öne çıkıyor.

Hukuk Öğretiminde Güncel Yaklaşımlar  

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı olan Bertil 
Emrah Oder Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku, Avrupa Kamu Hukuku ve insan 
hakları alanında ulusal ve uluslararası çok sayıda yayının sahibidir. Uluslara-
rası kuruluşlar ile yayınevlerinin hukuk ve siyaset bilimi projelerinde hakem ve 
danışman olarak çalışmaktadır.

Doç. Dr. Bertil Emrah Oder Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı
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sınav tekniklerine yönelme öğretimde 
eksik unsurlar olarak belirmektedir. 
Çok disiplinlilik, hem hukuk ile diğer 
disiplinler hem de kamu hukuku ve özel 
hukukun tüm alt dallarının birbirleri ile 
kopukluğunu giderme yönünden önem 
taşımaktadır. Anılan ve tartışılan eksikler 
karşısında, nitelikli öğretim üyesi ve 
yüksek puanla az sayıda öğrenci alma-
ya özen gösteren fakülteler ile diğerleri 
arasındaki “nitelik makası” kaçınılmaz 
biçimde açılacaktır. 

Eğitimde uluslararasılaştırma
Günümüz hukuk öğretimini etkileyen 
diğer etken, uluslararasılaşmadır. Bu 
etken, 1990’ların sonlarında küreselleş-
menin hukuk alanında da ivme kazan-
masıyla belirginleşen bir olguya karşılık 
gelir. Küreselleşme, üç noktada hukuk 
öğretimini görülür biçimde etkilemiştir: 
(1) Bilimsel araştırma ya da öğretim ala-
nındaki sınır aşan işbirlikleri. (2) Öğrenci 
ve öğretim üyelerinin mobilizasyonu. 
(3) Farklı hukuk dallarının uluslararası 
sözleşme ve andlaşmalar ile uluslara-
rası içtihattan etkilenmesi sonucunda 
öğretimin içeriğinin uluslararasılaşması. 
İlk iki nokta, hukuk fakülteleri ortamını 
farklılıklara açarak, tüm dünyada ağırlıklı 
olarak ulusal nitelik taşıyan hukuk dal-
larının başka deneyimleri paylaşmasına 
da neden olmaktadır. Bu durumun, 
öğretim üyesi mobilizasyonunda, daha 
çok yabancı bir hukuk alanını ilgilenen-
lere tanıtmak gibi sınırlı bir işlev taşıdığı 
söylenebilir. Bir konsorsiyum çerçeve-
sinde, her yıl tematik olarak belirlenen 
programlara bağlı olarak fakültelerarası 

eşleşme ve rotasyon uygulamalarında 
daha başarılı olunması beklenebilir. 
Bilimsel araştırma ya da öğretim alanın-
daki sınıraşan işbirliklerinde ise anlamlı 
sonuçlar elde edilmektedir. 

Hukuk Eğitimi İçin Avrupa-Amerikan 
Konsorsiyumu (EACLE), Kıta Avrupası 
ile Anglo-Sakson hukuk ailelerinin lisans 
düzeyinde ortak programlar oluşturarak 
hukuk öğretimini birlikte üstlenmesi, 
özellikle Fransa’da hukuk öğretimine 
Master I ve Master II adıyla iki düzey-
de lisansüstü çalışmaların eklenmesi 
ile hem common law hem de Afrika 
hukuklarının ayrı programlar sunmala-
rı, bu konuda başarılı örnekler olarak 
sayılabilirler. 

Ders içeriklerinin uluslararasılaşması, 
kamu hukukunun kolu olan tek bir 
“uluslararası hukuk” dersi yanında, çok 
farklı hukuk dallarının norm ya da içtihat 
düzeyinde uluslararası içerikle birlikte 
ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu du-
rum, müfredat güncellemeleri bakımın-
dan özgül bir raporlama ve araştırma 
alanıdır. Türkiye özelinde, karşılaştırma-
nın hemen her hukuk dalında çok uzun 
yıllardır taşıdığı önem nedeniyle yabancı 
hukuklar anlamında uluslararası etkileri 
tartışma alışkanlığı zaten yerleşiktir. Zor 
ve henüz tam kabul görmeyen nokta, 
özellikle toplumsal ve kültürel alanlarda 
dönüşümü gerektiren kimi belgeler ile 
hak temelli uluslararası içtihadın, tüm 
hukuk dallarında dikkate alınmasıdır. 
Konsorsiyum uygulamaları ve tematik 
işbirliği olanaklarının, Türkiye’nin hukuk 

öğretimine yapacağı katkının daha fazla 
tartışılması da yararlıdır. Bu tür girişim-
ler, hukuk fakültelerinin akreditasyonunu 
gerekli kılabileceği için kadro ve araş-
tırma ölçütlerini yükseltme politikalarını 
destekleyebilirler. 
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Bologna ve Lizbon süreçleri, yüksek öğrenimde 
“Avrupalılaşma” olarak anılıyor ve Avrupa düzeyinde 
yüksek öğrenim politikalarının biçimlenmesine katkıda 
bulunuyor.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. 
Nüsret-Semahat Arsel Uluslararası Ticaret 
Hukuku Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi Ticaret Hukuku Konferansları Serisi 
kapsamında 24 Kasım 2009 tarihinde 
“Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Anonim 
Ortaklığın Yönetim Kurulu ve Şirketler 
Topluluğu Hukuku İlkeleri” başlıklı bir 
konferans düzenlemiştir. Konferansta TTK 
Tasarısı Hazırlama Komisyonu Başkanı 
Prof. Dr. Ünal Tekinalp, “TTK Tasarısına 
Göre Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu ve 
TTK Tasarısına Göre Şirketler Topluluğu 
İlkeleri” konulu iki ayrı tebliğ sunmuştur. 
240 dinleyicinin katıldığı konferans, TTK 
Tasarısı’nı hazırlayan komisyonun başkan-
lığı yapmış olan Prof. Dr. Ünal Tekinalp’in 
TTK Tasarısı’na ilişkin yorumlarını içerdi-
ğinden oldukça önemlidir.

Türk Ticaret Hukuku Konferansları Serisi 
kapsamındaki “Türk Ticaret Kanunu Ta-
sarısı Hakkında Değerlendirmeler” konulu 
diğer konferans 15 Nisan 2010 tarihinde 
gerçekleştirmiştir. Konferansta Prof. Dr. 
Erdoğan Moroğlu, TTK Tasarısı’na ilişkin 
genel bir değerlendirme yapmış, ardından 
Prof. Dr. Ömer Teoman ise TTK Tasarısı-
nın Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu’na 
ilişkin bazı hükümlerini değerlendirmiştir. 
Prof. Dr. Ersin Çamoğlu, “TTK Tasarı-
sında Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu 
Üyelerinin Sorumluluğu” başlıklı bir tebliğ 
sunmuştur. Konferansın önemi, TTK 
Tasarısı’na ilişkin farklı bir bakış açısı sun-
ması sebebiyle büyük olmuş ve konferan-
sa 280 kişilik bir katılım sağlanmıştır.

Türk Ticaret Hukuku Konferansları Serisi 
kapsamındaki bir diğer konferans da 
“Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Sigorta 
Hukukuna İlişkin Hükümleri” konusunda 
18 Mart 2010 tarihinde düzenlenmiştir. 
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Sigorta 
Hukuku Alt Komisyonu Başkanı Prof. 
Dr. Hüseyin Ülgen’in oturum başkanlığını 
yaptığı konferansta konuşmacılar, Gazi 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi 
Doç. Dr. Mertol Can genel hükümler, Bilgi 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi 
Doç. Dr. Kerim Atamer zarar sigortaları 
ve Hazine Müsteşarlığı Daire Başkanı Dr. 
Dilek Kabukçuoğlu-Özer can sigortaları 
konularında tebliğlerini sunmuşlardır. 
Konferans sigorta şirketleri, hukukçular 
ve akademisyenler tarafından yoğun bir 
ilgi görmüştür. Yürürlükte bulunan 6762 
sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Tasarısı’na 
ilişkin gerekçe uyarınca sigorta hukuku 
hükümleri geçici olarak sevk edilmiş 
bulunmaktadır. Ancak aradan 50 yılı aşkın 
bir süre geçmiş olmasına rağmen işbu 
kanun günümüzde hâlâ yürürlüktedir. 
Bu sebeple tasarının sigorta hukukuna 
ilişkin hükümlerinin tartışılması önem arz 
etmektedir.

“Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nın Değer-
lendirilmesi” konulu konferans ise 
17 Nisan 2010 tarihinde Koç Üniversitesi 
Dr. Nüsret-Semahat Arsel Uluslararası 
Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma 
Merkezi ve İstanbul Barosu’nun işbirliğiyle 
gerçekleştirilmiştir. Halen TBMM Genel 
Kurulu’nda görüşülmekte olan Türk 
Borçlar Kanunu Tasarısı, özel hukukun 
temelini oluşturan ve dolayısıyla toplu-
mun tüm kesimlerini ilgilendiren borçlar 
hukukunu yeniden düzenlemektedir. Söz 
konusu tasarı, getirdiği yeniliklerle teori 
ve uygulamaya yönelik birçok tartışmayı 
da beraberinde getirmektedir. Aralarında 
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. Teoman Akünal ve 
Prof. Dr. Cumhur Özakman’ın da bulun-
duğu beş öğretim görevlisi ile Yargıtay 19. 
Hukuk Dairesi Başkanı Seyit Çavdar ve 
aynı dairenin üç üyesinin katılımıyla ger-
çekleştirilen konferansta, alacağın temliki, 
finansal kiralama sözleşmesinden doğan 
alacakların yönetim şirketine devri, genel 
işlem şartları, inançlı işlemlerle yapılan 
devirler, kefalet sözleşmesi ve âdi şirket 
konuları üzerinde durulmuştur.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. 
Nüsret-Semahat Arsel Uluslararası 
Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma 

Merkezi’nin 2009-2010 öğretim yılında 
düzenlediği son konferans deniz ticareti 
hukukuna ilişkindir. Deniz yoluyla eşya 
taşımalarının düzenlendiği 1924 tarihli 
La Haye Kuralları, La Haye Kuralları’nı 
tadil eden 1968 tarihli Visby Protokolü 
ve 1978 tarihli Hamburg Kuralları, kon-
teynerleşme ve elektronik haberleşme 
gibi modern ihtiyaçları karşılayamadığın-
dan adı geçen kuralların yerine geçmek 
ve yeknesak bir rejim oluşturabilmek 
amacıyla 23 Eylül 2009 tarihinde Rotter-
dam Kuralları olarak anılan “Tamamen 
veya Kısmen Deniz Yoluyla Uluslararası 
Eşya Taşınması Hakkında Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesi” kabul edilmiştir. Bu 
yeni konvansiyonu tartışabilmek amacıyla 
6-7 Mayıs 2010 tarihlerinde “Rotterdam 
Kuralları” konulu konferans düzenlen-
miştir. Türkiye’de bu konuda düzen-
lenen kapsamlı ilk konferans niteliğini 
taşıyan konferansın konuşmacılarını 
ABD adına sözleşmenin müzakerele-
rine katılan Texas Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Michael 
Sturley, Japonya adına sözleşmenin 
müzakerelerine katılan Tokyo Üniversi-
tesi öğretim üyesi Prof. Tomotaka Fujita, 
Hollanda adına sözleşmenin müzakerele-
rine katılan Erasmus Üniversitesi emekli 
öğretim üyesi Prof. Dr. Gertjan van der 
Ziel, Kopenhag Üniversitesi öğretim 
üyesi Dr. Anders Møllman fakültemiz 
öğretim üyeleri Yard. Doç. Dr. M. Deniz 
Güner-Özbek ve Yard. Doç. Dr. Z. 
Derya Tarman, Galatasaray Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. 
Dr. Samim Ünan, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Fehmi Ülgener,  Bilgi Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kerim 
Atamer ve Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hakan 
Karan oluşturmuştur. Taşıma, lojistik ve 
sigorta şirketleri başta olmak üzere deniz-
ciliğin farklı sektörlerinden birçok konuğun 
yoğun ilgi gösterdiği konferans sunulan 
tebliğler, yapılan tartışmalar ve organizas-
yonuyla bir başarıya imza atmıştır. 

Yoğun Gündem

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

Uluslararasılaşma, 
1990’ların sonlarında 
küreselleşmenin hukuk 
alanında da ivme 
kazanmasıyla belirginleşen 
bir olguya karşılık geliyor.
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Bize kendinizden ve akademik geçmişiniz-
den bahseder misiniz?
1978 yılında Eskişehir’de doğdum. Orta okul ve 
lise eğitimimi Almanca eğitim veren Ankara Ana-
dolu Lisesi’nde tamamladım. Daha sonra Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bö-
lümünde eğitimime devam ettim. 2000 senesinde 
üniversiteden mezuniyetimi takiben University of 
Illinois at Urbana-Champaign’de araştırma asista-
nı olarak yüksek lisans ve doktora çalışmalarıma 
başladım. Doktora sonrası 2006 senesi boyunca 
Almanya’da Paderborn Üniversitesi’nde doktora 
sonrası araştırmacı olarak görev yaptıktan sonra 
tekrar araştırmacı olarak University of Illinois’de 
çalışmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne 
döndüm. 2007 senesinden beri Koç Üniversi-
tesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde yardımcı 
doçent olarak görev yapmaktayım.

Üniversitemizde katı mekaniği ve malzeme 
bilimi üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Bu 
alana nasıl yöneldiniz? Araştırma konunuz 
hakkında bilgi verir misiniz? 
Benim araştırmalarımın ana odağı katı mekani-
ği ve malzeme bilimi. Daha detaylı konuşmak 
gerekirse, yeni nesil yüksek dayanımlı çeliklerin ve 
şekil hafıza alaşımlarının deformasyon davranış-
larını inceleyerek, bu tip malzemelerin gösterdiği 
sıra dışı özelliklerin sebeplerini ortaya çıkarmak 
ve tıp gibi alanlarda bu malzemelere yeni kullanım 
alanları bulmak için çalışıyorum. Malzemelere 
olan ilgim üniversitede başladı ve beni buraya 
kadar getirdi. 

Araştırmanızın bulgularını bizimle 
paylaşır mısınız? Bu bulguların 
bilim dünyasına ve topluma na-
sıl katkılar sağlayacağını anlatır 
mısınız?
Şu ana kadar bir çok değişik malzeme 
üzerine çalışmalar yürüttüm, fakat sizinle 
yakın zamanda elde ettiğimiz bulguları 
paylaşayım. Günümüzde enerji tasarrufu 
hemen hemen tüm ürünler açısından 
öncelikli olduğu için hafif alaşımlar pek 
çok üründe tercih edilmektedir. Uzun 
bir süredir kullanımda olan çelikler ise 
ağırlıkları dolayısıyla eski popülerliklerini 
hızla kaybetmektedirler. Fakat biz kısa 
bir süre önce twinning-induced plasticity 
(TWIP) çelikleri olarak adlandırılan özel 
bir sınıf yeni nesil çeliklerin belli koşullar 
altında çok yüksek dayanım ve daha 
pek çok üstün mekanik özelliği bir arada 
sergilediğini gösterdik. Bu da klasik 
çeliklere nazaran çok daha az malzeme 
ile istenen kriterlerin sağlanabilmesi ve 
ağırlık probleminin ortadan kalkması 
demek oluyor. Aynı zamanda çelikler 
şekillendirme ve fiyat açısından diğer hafif 
alternatiflere kıyasla çok daha avantajlı. 
Tabii ki bu konu üzerinde daha detaylı 
çalışmalarımız devam ediyor, fakat bu 
çalışmalar sayesinde çelik kullanmaya 
devam ederek hem enerji sarfiyatını hem 
de fiyatları aşağı çekmemiz mümkün 
olabilir. 

Bunlara paralel olarak, şekil hafıza 
alaşımlarının ve diğer metalik mal-
zemelerin diğer mühendislikle ilgili 
alanlarda kullanımını artırmak için 
çalışmalarım mevcut. Örneğin, iyi 
tanınan bir implant malzemesi olan 
niobiyum-zirkonyum alaşımı maalesef 
korozyona karşı dayanıklı değildir ve 
bu yüzden implant malzemesi olarak 
kullanımı sınırlı seviyede kalmıştır. 
Kısa bir süre önce biz bu malzemenin 
korozyon direncinin yoğun plastik 
deformasyon sayesinde çok yüksek 
miktarda artırılabileceğini gösterdik. 
Şu anda Alman proje ortaklarıyla bu 
malzemenin korozyon deneylerini yü-
rütmekteyiz. Bu yöntemin başarısı ka-
nıtlanırsa bu malzeme çok daha geniş 
bir ortopedik implant yelpazesinde 
güvenli bir biçimde kullanılabilecek. 

Gelecek planlarınız hakkında bilgi 
verir misiniz?
Şu ana dek kariyerimin önemli bir 
kısmını yüksek dayanımlı çelikle-
re adadım ve bu yönde ilerlemeye 
devam etmek istiyorum. Temel 
hedeflerimden bir tanesi yeni nesil 
yüksek dayanımlı çelikler alanında 
uzmanlaşarak bu konuda bilimsel lite-
ratüre katkıda bulunmak. Bir yandan 
da biyomedikal alandaki malzeme 
araştırmalarıma devam ederek insan 

sağlığı konusunda da katkıda bulun-
mayı umuyorum. Bu arada lisans ve 
lisansüstü öğrencileri yetiştirmeye 
devam ederek en azından bu parlak 
öğrencilerin bir kısmını akademiye 
yönlendirebilmek hedeflerim arasın-
da. Çünkü şu an Türkiye’nin en çok 
ihtiyacı olan şeylerden birisi akademik 
araştırmalarda öne çıkmak.

Koç Üniversitesi’nde olmak araştır-
malarınızı nasıl etkiliyor?
Koç Üniversitesi bilimsel problemlere 
odaklanabilmek ve öğrencilerle ilgile-
nebilmek için gerekli ortamı sağlıyor. 
Akademide huzurlu olmak önemlidir. 
Herkesin kafasında başka şeyler dola-
şır durur, ancak akademik başarı için 
bunun en aza indirgenmesi önemlidir. 
Koç Üniversitesi de maddi manevi her 
türlü desteği vererek, özellikle de iyi 
öğrencileri buraya çekerek, bu konuda 
yardımcı oluyor. 

Bunların dışında eklemek istediği-
niz bir şey var mı?
Ben araştırmanın hayat boyu süren 
bir maraton olduğuna inanıyorum ve 
imkanım olduğu sürece bu maratonda 
koşmak istiyorum. Koç Üniversitesi 
bana bu amaca ulaşabilmek için ge-
rekli ortamı ve imkanları verebileceğini 
gösterdi.

Demircan Canadinç: “Lisans ve lisansüstü öğrencileri 
yetiştirerek bu parlak öğrencilerin bir kısmını akademiye 
yönlendirebilmek hedeflerim arasında.”

Bir taraftan yeni nesil çelikler alanında bilimsel 
literatüre, diğer yandan da biyomedikal alandaki 
malzeme araştırmalarıyla insan sağlığına katkıda 
bulunmak Yrd. Doç. Dr. Demircan Canadinç’in 
çalışmalarının özünü oluşturuyor.

Malzemeler Üzerine Çalışmalar 



4140

HABERLER
FENER

HABERLER
FENER

Uluslararası İlişkiler Bölümü 
AVRASYA BARIŞ BİLİMİ KONFERANSI

Koç Üniversitesi Executive MBA programı (Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisansı) 19 Ekim 2009 tarihinde 
İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times tarafından hazırlanan, dünya işletme programları 
değerlendirmelerinde en itibar edilen sıralama olarak kabul edilen ve yaklaşık 100 üniversitenin yer aldığı 
listede 63. sırada yer aldı. Bunun yanında, Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Financial Times’ın söz konusu 
sıralamasında kadın öğretim görevlisi oranı kategorisinde ilk sırada yer buldu.

1994 yılında başlayan, Türkiye’nin ilk executive MBA programı Koç Üniversitesi Executive MBA programı 
şimdi de hem Financial Times’ta uluslararası üniversiteler arasında hem de Türkiye’nin içinde bulunduğu 
bölgede sıralamada yer alan ilk üniversite oldu. Financial Times sıralaması değerlendirme kriterleri arasında 
mezunların profili, kariyerlerindeki ilerleme çizgileri, maaş artış oranları, program ile ilgili memnuniyet 
dereceleri, fakültenin dünya çapındaki itibarı, bünyesindeki kadın öğretim görevlisi ve öğrenci oranının yanı 
sıra yabancı öğretim görevlisi ve öğrenci oranı, programın uluslararası olma özelliği taşıması ve önde gelen 
yayınlarda fakülte öğretim görevlilerinin yer alan akademik çalışma oranları yer almaktadır. 

Research News

HABERLER

Koç Executive MBA Programı 
FINANCIAL TIMES’TA 63. SIRADA

Avrasya Barış Bilimi Konferansı Koç Üniversitesi öğretim üyeleri Reşat Bayer ve Michael 
Mousseau’nun ev sahipliğinde, 8-9 Ocak 2010 tarihlerinde üniversitemizde düzenlendi. Avrasya 
ve Orta Doğu’dan barış konusu üzerinde çalışan bilim adamları arasında işbirliğini geliştirmek 
amacını taşıyan konferansa ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, İngiltere, İsrail, İsveç, Türkiye 
ve Yunanistan’dan 40 araştırmacı katıldı. Dünyanın çeşitli köşelerinden konferansa sunulan ve 
özellikle çatışma ve barış süreçleriyle barış bilimi yöntemi ve teorisini ele alan makaleler, çatışma 
ve barışla ilgili nicel ve biçimsel katkılardan oluşmaktaydı. Avrasya Barış Bilimi Konferansı’nın 
ikincisi 7-8 Ocak 2011 tarihlerinde, yine Koç Üniversitesi’nde, Belgin San Akça, Reşat Bayer ve 
Michael Mousseau’nun ev sahipliğinde düzenlenecek.

Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Programı (MiReKoc) 
2009 ARAŞTIRMA RAPORLARI BULGULARI KONFERANSI
2009 Araştırma Raporları Bulguları konulu konferans 4 Haziran’da geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Koç 
Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı İrşadi Aksun ve MiReKoc Direktörü Ahmet 
İçduygu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen, açılış paneli ve üç oturumdan oluşan konferansta dördüncü döneme 
ait sekiz proje sunuldu. Bunun yanında Dışişleri Bakanlığı’nı temsilen Berlan Pars Alan ve Uluslararası Göç 
Örgütü Türkiye Direktörü Maurizio Busatti da konferansa ana konuşmacı olarak katıldılar.

Türkiye’deki göç çalışmalarına yeni boyutlar kazandıran konferans sunumlarının yanı sıra gerçekleştirilen 
tartışmalar yeni araştırma sorunlarının geliştirilmesine katkıda bulundu. Karmaşık bir olgu olan göçün, 
küreselleşmenin, sosyal değişimin ve kalkınmanın bir parçası olduğu kadar, göçmenlerin deneyimleriyle sürekli 
farklı nitelikler edinen bir olgu olduğunu da gösterdi. Konferansın programına ve sunumları yapılan projelerin 
özetlerine MiReKoc’un web sayfasından (www.mirekoc.com) erişmek mümkün. Ayrıca bu web sayfasından 
MiReKoc’un tamamlanmış ve gerçekleşecek etkinliklerine dair bilgilere, Türkiye ve göçe dair istatistikî verilere 
ve raporlara da ulaşılabilir.

Fotonik, bilimsel ve teknolojik problemlere fotonları üreten, ileten ve algılayan aygıtlar kullanarak 
çözüm sağlayan disiplinler arası bir alandır. Alphan Sennaroğlu tarafından yazılan “Fotonik ve Lazer 
Mühendisliği: Temelleri, Uygulamaları ve Aygıtlar” kitabı fotonik ve lazerlerin temellerine ve bazı 
yaygın kullanım alanlarına lisans son sınıf veya yüksek lisans seviyesinde bir giriş yapmayı amaçlıyor. 
Kitap, yazar tarafından Koç Üniversitesi’nde 10 yılın üzerinde bir süredir lazerler, fotonik malzemeler 
ve aygıtlar üzerine verilmekte olan bazı derslerden kaynaklanıyor. Biri klasik elektromanyetizma, diğe-
ri ise başlangıç seviyesinde kuantum mekaniği olmak üzere iki geniş temel kavramlar bölümü içeren 
kitapta konuların işlenişi kendi içinde bütünlük oluşturmakta ve farklı teknik alanlardan okuyucuların 
kitabın diğer bölümlerinde yer alan kavramları kolaylıkla anlamalarını sağlamaktadır. 

Kitabın fotonik uygulamaları içeren klasik elektromanyetizma, paraksiyal optik sistemlerin analiz ve 
tasarımı, lazer ışınları ve çınlaçlar, ışık madde etkileşmelerinin klasik ve kuantum teorisi, uyarılmış 
ışıma teorisi ve optik kazanç, lazerlerin tasarım prensipleri, yarıiletkenlerin elektrik ve optik özellikleri, 
yarıiletken lazerler, anizotropik ortamların optiği, ışık modulasyonu, gürültü teorisi, optik algılama, 
öteleme ile değişmeyen dalga kılavuzları, optik fiberler ve doğrusal olmayan optikte seçilmiş konular 
üzerine odaklanan 11 bölümü var. Kitap Mc Graw-Hill tarafından 2010 Mayıs ayında yayınlandı (ISBN: 
0071606084 / 9780071606080).

Fotonik ve Lazer Mühendisliği
ALPHAN SENNAROĞLU’NUN KİTABI YAYINLANDI
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Sosyal Politika Uygulama ve Araştırma Merkezi (KOÇ-SPM)
SOSYAL POLİTİKA ALANINDA BİLİMSEL FAALİYETLER

Koç Üniversitesi, Türkiye’nin on yıllardır geçirdiği toplum-
sal değişim sürecinde gereken akademik ilgiyi görme-
yen sosyal politikalar alanında, bilimsel araştırmalar 
yürüterek ve toplumda farkındalığın artmasına yardımcı 
olarak öncü bir rol oynayacak. Türkiye’de üniversitelerin 
çok azında sosyal politikalara odaklanan merkezler ve 
akademik programlar bulunuyor. Koç Üniversitesi bu 
konudaki boşluğu doldurmak amacıyla Koç Üniversitesi 
Sosyal Politika Uygulama ve Araştırma Merkezi (KOÇ-
SPM)’ni 2010 yılı Nisan ayında kurdu. KOÇ-SPM, sosyal 
politika alanını kapsamlı bir şekilde tanımlayarak, bu 
konuda bilimsel faaliyetler yürütmeyi hedefliyor. Merke-
zin ilgi alanına giren sosyal politika konuları, kadınlar, 
gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve göçmenlerin 
toplumsal, ekonomik ve kültürel hayata katılımı; temel ve 
orta eğitim; istihdam ve işgücü piyasaları; sağlık; sosyal 
güvenlik; sosyal hizmetler ve sosyal yardım; toplumsal 
cinsiyet eşitliği; sosyal haklar ve bütün bu alanlardaki 
tarihsel dönüşümler olarak sıralanabilir.

Bu çerçevede KOÇ-SPM’nin amacı, Türkiye’yi temsil 
eden büyük örneklemli nicel ve daha yerel düzey-
de nitel yöntemler kullanılan bilimsel ve uygulamalı 
araştırmalar yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, 
politika yapıcıların akademik araştırmalara erişimine 
aracı olmak ve toplumun çeşitli kesimlerinde sosyal 
politika alanına giren konularda farkındalığı artırmaktır. 
Merkez, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Hemşirelik 
Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, sosyal 
politika alanında çalışmak isteyen öğretim elemanları 
ile lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) 
öğrencilerinin faaliyetlerini bir araya getiriyor. 

Koç Üniversitesi’nde sosyal politikalar alanına giren 
konularda hâlihazırda yapılmış olan pek çok araştırma 
mevcut. Bu araştırmalardan bazılarının konuları şöyle 
sıralanabilir: Türkiye’de temel eğitim, okul terk neden-
leri, anne-çocuk eğitimi, eğitimde cinsiyet eşitsizlikleri, 
iç göç, uluslararası düzensiz göç, mülteciler, göç yö-
netimi, yurttaşlık, işgücü piyasaları, işsizlik, iş hukuku, 
sosyal dışlanma, ekonomik krizlerin aileler üzerine 
etkileri, vergilendirmede eşitsizlikler, engelliler, kentsel 
dönüşüm, Türkiye’de kültürel yapılar ve kırılmalar. 

HABERLER

Hukuk Fakültesi 
YAZ OKULU PROGRAMI
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Santa Clara Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi (Santa Clara, Kaliforniya) ile 
birlikte düzenlediği dördüncü yaz okulu programı bu yıl 10 
Haziran-23 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da ger-
çekleştirildi. ABA onaylı olan ve Santa Clara Üniversitesi 
öğretim üyesi Prof. Eric Schneider tarafından yönetilen 
bu program her biri yaklaşık üç hafta süren iki dönemden 
oluşmaktadır.

Programın birinci dönemi, Türk hukuku ve Ortadoğu huku-
ku hakkında genel bir giriş niteliğindeki seminerlerle birlikte 
Kültürel Mirasın Korunması başlıklı ana temaya ilişkin daha 
özel içerikli seminerlerden oluşmaktadır. Bu seminerlerin 
çoğu Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Arkeoloji ve Sa-
nat Tarihi Departmanı öğretim üyeleri tarafından veriliyor. 
Bu seminerlerde katılımcılara Türk hukukuna giriş niteliğin-
de ve Türk Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, 
Medeni Hukuk ve Ticaret Hukuku alanlarının temel esasla-
rına ilişkin bilgiler verilmektedir. Kültürel mirasın korunması 
konusu, Türk hukukundaki düzenlemeler ve uluslararası 
hukuktaki düzenlemeler çerçevesinde inceleniyor. Ortado-
ğu hukukunun karşılaştırmalı olarak incelendiği seminer-
lerde Şer’i Hukuk ve bu bölgede uygulanan aile hukuku, 
ticaret hukuku, sermaye piyasası hukuku ve uygulaması 
anlatılıyor.

Her yıl bir adliye ziyareti düzenlenerek, Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde işlenen suçlar, 
bu suçların kovuşturulduğu örnek davalar ve genel olarak 
ceza yargılaması usulü konularında İstanbul Başsavcısı ve 

bir Ağır Ceza Hâkimi tarafından katılımcılara bilgi verilerek 
tartışma ortamı sağlanmaktadır. Ayrıca kültürel mirasın 
korunması konusunun daha geniş çerçevede anlaşılma-
sına katkıda bulunmak üzere İstanbul’un tarihi semtlerine 
geziler düzenlenerek şehirde yapılan bazı arkeolojik kazılar 
ziyaret edilmektedir. Bu geziler arkeologlar tarafından veri-
len seminerlerle bağlantılı olarak organize edilmektedir.

İkinci dönemde, katılımcılara arzu ettikleri takdirde 
Türkiye’de veya Ortadoğu ülkelerinde yerleşik bir hukuk 
bürosunda staj yapma imkânı sunulmaktadır. Katılımcılar 
programın ilk bölümünden dört kredi, staj döneminden üç 
kredi alabilmektedirler. Staj döneminde bir kredi kazanabil-
mek için 50 saatlik (yaklaşık bir hafta) çalışma yükümünü 
yerine getirmeleri gerekmektedir.
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Demircan Canadinç Koç Üniversitesi 
kampüsünde 20-24 Haziran 2010 tarihleri 
arasında Şekil Hafızalı Alaşımlar konulu 
uluslararası bir çalıştaya ev sahipliği 
yaptı. Çalıştay, şekil hafızalı alaşımlar 
konusunda dünyada önde gelen 70’den 
fazla araştırmacının konu hakkındaki son 
gelişmeleri paylaşıp tartışmaları için bir 
platform sağlamış oldu. Daha önce Dr. 
Canadinç ile aynı grupta Amerika Birleşik 
Devletleri’nde şekil hafızalı alaşımlar üze-
rine çalışmalar yapmış olan Türk Hava 
Yolları Genel Müdürü Doç. Dr. Temel 
Kotil de çalıştayda hem konuşmacı hem 
de sponsor olarak bizzat bulundu.

Çiğdem Kağıtçıbaşı, Uluslararası 
Uygulamalı Psikoloji Kuruluşu’nun 
(IAAP) Avustralya’nın Melbourne 
şehrinde geçtiğimiz Temmuz ayında 
toplanan 27. kongresinde Onur 
Üyeliği’ne seçilmiştir. IAAP, 1998 
yılında da Kağıtçıbaşı’na Psikoloji 
Biliminin Uluslararası Gelişmesine 
Üstün Katkı Ödülü’nü vermişti. IAAP 
1920 yılında kurulmuş olan en eski 
uluslararası psikoloji kuruluşudur 
ve seksenden fazla ülkeden üyesi 
vardır. Uluslararası kongreleri dört 
yılda bir yapılmaktadır.

Özlem Keskin BMC Structural Biology 
ve PLoS ONE dergilerinin yayın kuruluna 
seçildi. Her iki dergi açık erişim yayıncılı-
ğına örnek olup konusunda uzman olan 
hakemler tarafından seçilmiş özgün araş-
tırma makalelerini yayınlamaktadır. BMC 
Structural Biology yapıların çözülmesi de 
dahil olmak üzere biyolojik makromolekül-
lerin yapısı, sayısal modelleme, yapısal 
ve fonksiyonel analiz üzerinde yoğunlaş-
maktadır. PLoS ONE bilim ve tıp içinde 
herhangi bir disiplinden gelen çalışmalara 
yer veriyor.

A. Murat Tekalp, Bilgisayar Bilimleri ve Enformatik alanında Avrupa Komisyonu Gelecek Medya İnterneti Ça-
lışma Kolu Üyeliği’ne ve İleri Araştırmacılar Desteği Paneli Başkan Yardımcılığı’na; ayrıca, TÜBITAK tarafından 
Avrupa Komisyonu’nun Bilgi ve İletişim Teknolojileri Programı’na Ulusal Uzman olarak seçilmiştir. Gelecek 
Medya İnterneti Çalışma Kolu yeni multi-medya içeriği ve internet uygulamaları, 3-boyutlu video, sarmal ve 
sanal dünyalar, network üzerinden 3-boyutlu video oyunları gibi alanların ilerlemesini sağlayan video kaydı ve 
yaratılması alanındaki gelişmeleri destekler ve teşvik eder. İleri Araştırmacılar Desteği Paneli ise kendi alanında 
uzmanlaşmış kıdemli araştırmacılardan gelen yenilikçi proje önerilerini değerlendirir.

Hakan Ürey 2011 yılının 
8-11 Ağustos tarihlerini arasında 
İstanbul’da düzenlenecek olan 
IEEE Optical MEMS and Na-
nophotonics konferansının baş-
kanlığını yapacak. Bu konferans 
Koç Üniversitesi kampüsünde 
yapılacak olup mikro sistemler ve 
fotonik konularında çalışan araş-
tırmacıları bir araya getirecek.

İsmail Lazoğlu, Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) Teknoloji ve Yenilik Destek 
Programları Başkanlığı, Makine ve 
İmalat Teknolojileri Danışma Kurulu’na 
seçildi. Bu kurul, teknolojinin toplumsal 
faydaya dönüşme sürecini hızlandır-
mak amacıyla, ülkemiz özel sektör 
kuruluşlarının araştırma-teknoloji 
geliştirme ve yenilik faaliyetlerini 
desteklemek amacıyla kurulmuştur. 
TÜBİTAK-TEYDEB Makine ve İmalat 
Teknolojileri Danışma Kurulu’nda 10 
üye bulunmaktadır.

Zeynep Aycan Remnin Üniversitesi tarafından Fahri Profesörlük ünvanına layık görülmüştür. Remnin Üniversitesi 
(Çin’in Halk Üniversitesi olarak da bilinir) Çin’de bulunan en eski ve en üst düzey araştırma üniversitelerinden biridir 
ve özellikle insani ve sosyal bilimler alaninda araştırmalara büyük önem vermektedir. Aycan, fahri derecesini Çin’de 
çok iyi bilinen ve Nobel ödülü sahipleri dahil olmak üzere dünyaca ünlü bilim adamlarını davet eden Sosyal ve İnsani 
Bilimler Yıllık Forumu’ndaki konuşmasından sonra almıştır.

Çağatay Başdoğan 2011 yılında 
İstanbul da düzenlenecek olan 
IEEE World Haptics konferan-
sının başkanlığını yapacak. Bu 
dünyadaki haptik alanındaki en 
büyük konferanstır ve dokunma 
hissi üzerine çalışan değişik 
disiplinlerden insanları bir araya 
getirmektedir. Haptik araştırmaları 
insanların ve makinelerin objelere 
nasıl dokunduğunu, incelediğini 
ve manipüle ettiğini inceler ve bu 
alandaki çalışmalar son 10 yılda 
ciddi derecede artmıştır.

İskender Yılgör TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliğine seçildi. Prof. Yılgör, ayrıca, Avrupa Bilim Vakfı (European Science 
Foundation-ESF) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Daimi Komitesi’ne üç seneliğine TÜBİTAK Temsilcisi olarak atandı. 
İskender Yılgör görevine 1 Eylül 2010 itibarıyla başladı. Halen 30 Avrupa ülkesinden 78 kuruluşun üye olduğu, kâr amacı 
gütmeyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Avrupa Bilim Vakfı (European Science Foundation - ESF) Avrupa’da 
ileri düzeyde bilimsel araştırmaları özendirmek ve desteklemek amacıyla 1974 yılında kuruldu. ESF, Avrupa’da bilimsel 
araştırma alanında eşgüdüm ve işbirliğini kolaylaştırmak için çeşitli etkinlikler yürütüyor. Bu etkinlikleri arasında belirli 
bilimsel temaların çok-uluslu araştırma ekipleri tarafından ele alındığı uzun vadeli araştırma programları da bulunuyor.

HABERLER
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Koç’ta Yaz Araştırma Programları

Fen Fakültesi

Mikro ve nano teknoloji uygulama-
ları için bilgisayarlı motor kontrolü

Mikro/Nano teknolojilerin uygulamaları neredeyse ışık hızında 
artmaktadır. Bu yaz projesi kapsamında, laboratuarımızda mikro/
nano teknoloji uygulamalarında kullanılan bir lazerin çıkış gücü-
nü çok hassas bir şekilde kontrol etmek için gerekli motorize bir 
dönme sehpasının tasarımı ve üretimi gerçekleştirildi. Bir adımlı 
motor, bir elektronik kontrol ünitesi, bir veri toplama ünitesi ve bir 
rulman bu motorize dönme sehpasının temel bileşenlerini oluştur-
du. Projede çalışan öğrencilerimiz ilk olarak projede kullanılacak 
adımlı motoru satın aldılar. Daha sonra bilgisayar ile AutoCAD 
yazılım programını kullanarak motorize hareket sehpası için 
gerekli parçaların tasarımını gerçekleştirdiler ve parçaların üretimi 
için çizimleri bir torna atölyesine gönderdiler. Torna atölyesinden 
parçaları beklerken LABVIEW programını kullanarak bir motor 
kontrol programı yazdılar. Sonunda, torna atölyesinden beklenen 
parçaların gelmesi ile birlikte, tüm bileşenleri birleştirip motorize 
dönme sehpasının hareketini başarıyla gösterdiler (web sitesinde 
projenin video görüntüsü bulunabilir).

Öğrenciler: 
Orhan Tunç Çeliker (Bornova Anadolu Lisesi)
Kutalmış Bayraktar (İstanbul Üniversitesi)
Lukas Kuzmiak (IAESTE Yaz Stajyeri, Çek Cumhuriyeti)
Teknik Destek: 
Michael Mestre (Doktora Sonrası Araştırma Görevlisi, Koç Üniver-
sitesi)
Yasin Karadağ (Yüksek Lisans Öğrencisi, Koç Üniversitesi)
Proje Danışmanı:  
Prof. Alper Kiraz (Nano-Optik Araştırma Laboratuarı, Fizik Bölü-
mü, Koç Üniversitesi) 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Erken çocuklukta dil 
gelişimi

Çocuklar, ayakkabılarını bağlamayı öğrenmelerin-
den çok önce dil ve iletişimsel el-vücut hareketleri 
kullanmaya başlarlar. Ayça Bilmez, Dilara Çalışkan 
ve Pelin Dikmen erken yaşlardaki dil ve iletişim 
gelişimini çalışmak üzere üç ayrı projeye katıldılar. 
Ayça 8-16 aylık çocukların annelerine, çocukların 
iletişime başladıkları çağlarda kullandıkları TİGE 
(Türkçe İletişim Gelişimi Envanteri) isimli sözcük ve 
jestleri belirleyen bir ölçme aleti uyguladı. Dilara iki 
yaşındaki çocukları bir deneysel iletişim ortamın-
da ‘havuç yiyen adamı istiyorum’ türünde sıfat-fiil 
cümleleri kullanmaları konusunda eğitti. Pelin ise 
üç yaşındaki çocukların eğitim düzeyleri düşük 
annelerinin sözlü anlatılarını, bağdaşık anlatıların 
bağdaşık olmayan anlatılardan farklarını belirlemek 
üzere kodladı.

Öğrenciler: 
Ayça Bilmez, Bilkent Üniversitesi
Dilara Çalışkan, Bilgi Üniversitesi
Pelin Dikmen, Boğaziçi Üniversitesi
Teknik Destek: 
Sevcan Ayaş Köksal (Yüksek Lisans Öğrencisi, 
Koç Üniversitesi) 
Beyza Ateş, Ayşe Sarılar (Yüksek Lisans Öğrencisi, 
Koç Üniversitesi)
Proje Danışmanı:  
Prof. Aylin Küntay (Dil ve İletişim Gelişimi Laboratu-
arı, Psikoloji Bölümü, Koç Üniversitesi) 

Azınlık Raporu, en çok Tom Cruise’ün oynadığı filmde insan 
el ve parmak hareketlerini algılayan bir bilgisayar arayüzünü 
kullanması ile hatırlanır. Bu projede çalışan lise öğrencileri Tolga 
Zeybek ve Abdullah Avlaç bu filmdekine benzer bir arayüzü, 
kızılötesi bir kamera, ışık yayan diyotlar (LED) ve yansıtıcı imle-
yiciler kullanarak oluşturdular. Bu arayüzü bir projektör görün-
tüleme sistemi ile birleştirerek, projeksiyon yapılan yüzeyde 
kullanıcının dokümanlar ve verilerle ile dokunsal etkileşimlerde 
bulunmasını sağladılar. 

Bu arayüzü oluşturmak için öğrenciler, içinde kızılötesi bir 
algılayıcı olan ve parmağa takılabilen bir yüzük tasarladılar. Bu 
sayede kullanıcının parmağı projeksiyon ekranında hareket 
ettikçe, kızılötesi kamera ile parmağı takip edilebildi. Ayrıca, 
yüzüğün üzerine yerleştirilen bir açma/kapama düğmesi saye-
sinde (bilgisayar farelerinde kullanılan düğme gibi) ekrandaki 
dokümanları hareket ettirebildiler ve onlarla dokunsal etkileşim-
lerde bulundular (lütfen web sayfasındaki proje için hazırlanmış 
video filmi izleyiniz).

Lisans Öğrencileri için Yaz Araştırma Programı
Araştırma becerilerini geliştirmek isteyen, yüksek lisans veya 

doktora yapmayı planlayan, motivasyonu yüksek, farklı üniver-

sitelerin lisans öğrencilerine yönelik olan Lisans Öğrencileri için 

Yaz Araştırma Programı, lisans öğrencilerine araştırma tecrübesi 

kazandırarak, lisansüstü eğitimi veya profesyonel araştırma 

kariyeri seçiminde kendilerine yardımcı olur. Program süresi en 

az yedi haftadır. 

Bu programa kabul edildikleri takdirde, öğrenciler, proje da-

nışmanı öğretim üyeleri, Koç Üniversitesi lisansüstü öğrencileri 

ve KÜ Lise Öğrencileri Yaz Araştırma Programı’na kabul edilen 

üstün yetenekli lise öğrencilerinden oluşan araştırma grupları ile 

yakın olarak çalışırlar. 2010 yılı yaz programına, Carnegie Mellon, 

Essex, Rice, Lahore, Whitworth, Bilkent, ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi 

gibi ulusal ve uluslararası üniversitelerden 170 başvuru yapıldı ve 

bunlardan 67 tanesi kendi seçtikleri projelere yerleştirildi.

Lise Öğrencileri için Yaz Araştırma Programı
Bu program, bilimsel araştırma yeteneklerini geliştirmek iste-

yen ve ileride araştırma ağırlıklı üniversitelere başvuru yapmayı 

hedefleyen motivasyonu yüksek lise öğrencilerine yöneliktir. 

Akademik statüsü iyi olup okulları tarafından tavsiye edilen ve 

10. sınıfı bitirmiş lise öğrencileri bu programa katılabilirler. 2010 

yılı yaz programına, Robert Koleji, Üsküdar Amerikan, VKV Koç, 

TEV İnanç Türkeş, Bornova Anadolu, Darüşaffaka ve ITU Ekrem 

Elginkan liselerinden 38 öğrenci kabul edildi ve kendi seçtikleri 

projelere yerleştirildi. Projeler hakkında daha detaylı bilgi için 

www.ku.edu.tr web sayfamızdan Yaz Araştırma Programları’na 

ulaşabilirsiniz.

Mühendislik Fakültesi

El jestleri ve parmak hareketleriyle kontrol edilebilen dokunsal 
(Haptic) bilgisayar arayüzü

Öğrenciler: 
Tolga Zeybek (Robert Koleji)  Abdullah Avlaç 
(İnanç Türkeş Lisesi) 
Teknik Destek: 
S. Özgür Oğuz (Yüksek Lisans Öğrencisi, Koç 
Üniversitesi) Selim Ölçer (Teknisyen, Koç Üniversitesi)
Proje Danışmanı:  Prof. Çağatay Başdoğan (Ro-
botik ve Mekatronik Laboratuarı, Makine Müh. Böl., 
Koç Üniversitesi) 
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15 milyon lira bütçeli KUYTAM projesi Koç 
Üniversitesi tarafından bugüne kadar alınan 
en yüksek bütçeli projedir.

Koç Üniversitesi’nde Araştırma Projeleri 

Üniversitemizde Ocak 2004’ten başlayarak Ağustos 2010 

tarihine kadar olan dönemde dış kaynaklar tarafından destek-

lenen projelerin sayısı 210 olup bu projelerin toplam büyüklüğü 

43.106.790 TL’dir.  Ağustos 2010 tarihi ile aktif olan 68 projenin 

toplam değeri ise 28.318.952 TL’dir. Bu projelerin fon kaynakları-

na göre dağılımı aşağıdaki gibidir. 

Uygulamadaki projelere fon sağlayan kuruluşlar

• Amerika Birleşik Devletleri-Sağlık Bakanlığı ve İnsan Hizmetleri  

 Sosyal Sağlık Merkezi 

• Devlet Planlama Teşkilatı 

• Avrupa Komisyonu-Yedinci Çerçeve Programı 

• Avrupa Komisyonu Hayat Boyu Öğrenme Programı 

• Avrupa Havacılık Araştırma ve Geliştirme Bürosu

• İstanbul 2010 Kültür Ajansı

• MICROVISION Inc.

• Microsoft 

• Üreme Sağlığı Çalışma Grubu (RHWG)

• Sanayi Bakanlığı

• Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını  

 Ödüllendirme Programı (TÜBA–GEBİP)

• Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

• Tüpraş

• California Berkeley Üniversitesi 

• Varlıbaşlar Sağlık Yatırımları (VSY) A.Ş.

• Yapı ve Kredi Bankası

Yandaki grafik Ocak 2004’ten itibaren yıl bazında dış kaynaklar 

tarafından desteklenen araştırma projelerinin sayısını ve toplam 

fon miktarını göstermektedir.

2009 yılında desteklenen projelerin toplam bütçesinden 

(2.900.023 TL), 2010 yılındaki desteklenen projelerin toplam 

bütçesine (19.497.277 TL) keskin bir artış görülmektedir. Bu ar-

tışın ana sebebi Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen 

Koç Üniversitesi Yüzey Teknolojileri Araştırma Merkezi (KUY-

TAM) isimli altyapı projesidir. Mayıs 2010’da başlayan KUYTAM 

projesinin bütçesi 36 aylık bir dönem için toplam 15.000.000 

TL’dir. Bu proje Koç Üniversitesi tarafından bugüne kadar alınan 

en yüksek bütçeli proje olmakla birlikte ilk kapasite geliştirme 

desteğidir.  

Feyzi Akkaya Ödülü
Metin Muradoğlu 2009 (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) 
Alper Kiraz 2009 (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı   
 Araştırma)

Uluslararası Ödüller
Seda Kızılel L’ORÉAL Türkiye Genç Bilim Kadınlarına
 Destek Bursu - 2009 
Zeynep Aycan Simon Fraser Üniversitesi, Segal İşletme  
 Enstitüsü, Küresel İşgücü Stratejileri   
 Merkezi, Araştırmacı ve Bilim Kurulu Üyesi -  
 2009 
Murat Somer Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma   
 Ödülü - 2009 
Metin Türkay IBM Akademisyenler Ödülü - 2009 
Umran İnan Amerikan Fizik Topluluğu (APS) Fellow -  
 2009 

İrem Erel L’ORÉAL Türkiye Genç Bilim Kadınlarına 
 Destek Bursu - 2010 
İsmail Lazoğlu Takım Tezgahları Teknolojileri Araştırma  
 Vakfı Ödülü - 2010 
Şener Aktürk Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma   
 Ödülü - 2010 
Fuat Keyman    Türk Sivil Toplum Kuruluşları   
 Konfedarasyonu Siyaset Bilimi Alanında  
 Üstünlük Ödülü - 2010

Mustafa Parlar Ödülü Araştırma Teşvik Ödülü
Bilge Yağmurlu 2009  
Metin Muradoğlu 2009
http://www.parlar.org.tr/

Sedat Simavi Ödülü  Barış Coşkunüzer  (2009)

Kamu Kurumları 21.507.641 TL  42 p  76%

Avrupa Komisyonu 5.615.669 TL  17 p  20%

Özel Sektör 612.758 TL   5 p  2%

Diğer 220.168 TL  3 p  1%

Amerika Birleşik Devletleri 362.717 TL  1 p  1%

Araştırma fonlarının fon sağlayan kuruluşlara göre dağılımı: 
Ağustos 2010 itibarıyla aktif projeler (68p)

Dış kaynaklar tarafından desteklenen araştırma projeleri
Yıllar ve proje sayıları

(DPT projesi 
eklenmeden dış 
kaynaklar tarafın-
dan toplam destek 
miktar)

TÜBİTAK/TÜBA Ödül Alanlar 

2009  
Bahar Rumelili TÜBA GEBİP (Uluslararası İlişkiler)
Barış Coşkunüzer TÜBA GEBİP (Matematik)
Erdem Alaca TÜBA GEBİP (Makine Mühendisliği)
Fikri Karaesmen TÜBİTAK TEŞVİK (Mühendislik Bilimleri)
Hakan Ürey TÜBİTAK TEŞVİK (Mühendislik Bilimleri)
Metin Muradoğlu TÜBA GEBİP (Makine Mühendisliği)
Özlem Keskin TÜBİTAK TWAS-TEŞVİK (Mühendislik Bilimleri)
Tolga Etgü TÜBİTAK TEŞVİK (Temel Bilimler)
  

2010  
Umran İnan TÜBİTAK ÖZEL (Mühendislik Bilimleri)
Demircan Canadinç TÜBA GEBİP (Makine Mühendisliği)
Erhan Artuç TÜBA GEBİP (Ekonomi)
Serdar Kozat TÜBA GEBİP (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği)
Tarcan Kumkale TÜBA GEBİP (Psikoloji)
Caner Bakır TÜBİTAK TEŞVİK (Sosyal Bilimler)
Metin Muradoğlu TÜBİTAK TEŞVİK (Mühendislik Bilimleri)
Alper Tunga Erdoğan TÜBİTAK TEŞVİK (Mühendislik Bilimleri)

ÖDÜLLER

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

Toplam Destek İlgili yıl ve proje

43

1.
44

9.
05

8
13

32 34 34

31

23

3.
85

8.
31

3

4.
65

5.
75

4

4.
36

4.
03

3

5.
11

7.
93

0

2.
90

0.
02

3

20
.2

91
.5

11

5.
29

1.
51

1

2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 



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


