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Fener Dergisi, temel olarak, Koç Üniversitesi’ndeki araştırma 
aktiviteleri ve olanakları hakkında toplumu bilgilendirmek amacıyla 
çıkarılan bir dergidir. Fener vasıtasıyla ayrıca Koç Üniversitesi ile 
diğer akademik kurumlar, kamu ve özel sektör kuruluşları arasında 
iletişimi ve işbirliğini artırmayı, ortak araştırmaları özendirmeyi de 
hedefliyoruz.

Geçmiş senelerde olduğu gibi, 2012-2013 akademik yılı da 
hem Koç Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar hem de öğretim 
üyelerimizin elde ettiği başarılar açısından oldukça zengindi. 
Kısaca özetlersek, toplam 19 öğretim üyemiz, biri TÜBİTAK 
Bilim Ödulü olmak üzere, bu yıl da ulusal ve uluslararası ödüller 
aldı. Hukuk Fakültesi bir yüksek lisans programı başlattı. Koç 
Üniversitesi European Foundation for Management Development 
Deans and Directors General Conference toplantısına ev sahipliği 
yaptı. Bu gelişmelere ait detayları, Haberler bölümümüzde 
bulabilirsiniz.

Dergimizin bu sayısının ana teması “Teknoloji  Transferi”.  
Dergimizin Bakış Açısı bölümünde, TÜBİTAK’ın Teknoloji 
Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı’ndan destek 
alan ilk on üniversiteden biri olan üniversitemizin TTO’sunun 
Direktörü Ebru Tan ofisin yapısı, vizyonu ve hedeflerini 
anlatıyor. Toplumsal Erişim bölümünde Mühendislik Fakültesi 
öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası endüstriyel fonlar ile 
desteklenmiş projelerinden örnekler bulabilirsiniz. Dergimizin 
Profil bölümünde yeni kurulan Kuluçka Merkezi’nin Direktörü 
Mustafa Ergen, Silikon Vadisi’nde girişimci olarak tecrübelerini, 
Kuluçka Merkezi’nin amacını ve yapılacak çalışmaları aktarıyor.  
Yine bu bölümde, Inventram şirketinin Genel Müdürü Cem 
Soysal da Türkiye’de teknolojik bazlı girişimcilik ekosistemi ve 
Inventram’ın bu ekosistemdeki  rolü ve faaliyetleri konusunda 
bilgi veriyor. 

Dergimizin bu sayısında, “enerji” ana temasının yanında, oldukça 
ilginç ve okuması keyifli popüler bilim yazılarını da Yakından Bakış 
bölümlerinde bulabilirsiniz. Örneğin, Tıp Fakültesi’nden Nathan 
Lack kanser tedavisindeki yeni yaklaşımları tanıtıyor. Moleküler 
Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Funda Şar uzun ve sağlıklı bir 
yaşamın sırlarını miRNA etkileri çerçevesinde açıklıyor. Kimya 
Bölümü’nden Halil Bayraktar, hücre görüntüleme teknolojilerindeki 
en son gelişmelerin modern sağlık alanına etkilerini değerlendiriyor. 
Bu bölümde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 
araştırmalarından da örnekler bulabilirsiniz.

Bu sayımızda hukuk, idari bilimler, sosyoloji, etnik kimlik ve tarih 
gibi konularda da çok güncel makalelere yer veriyoruz. Örneğin, 
Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Emre Bayamlıoğlu fikri 
mülkiyet hukukunun en tartışmalı konularından biri olan gen 
patentleri konusundaki güncel gelişmeleri anlatıyor. İşletme 
Bölümü’nden Mahmut Özdemir açık inovasyon modelinin 
yararlarını ve Türkiye’de açık inovasyonun benimsenmesinin 
önündeki temel engelleri belirleyen araştırmasını tartışıyor. 
Sosyoloji Bölümü’nden Dikmen Bezmez şehir vatandaşlığı ve 
engelli hakları konularında araştırmalarını tanıtıyor. Uluslararası 
İlişkiler Bölümü’nden Murat Somer barış sürecini ve Kürt 
meselesini değerlendiriyor ve kimlik boyutunun özellikle de ortak 
kimliğin önemine işaret ediyor. Tarih Bölümü’nden Sean McMeekin 
Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş süreci ve Türk Bağımsızlık 
Savaşı’nı derinlemesine irdeleyen çalışmalarını özetliyor. 

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

Yayın Kurulu
Fener Dergisi

Bu sayımızı hazırlarken Yayın Kurulu üyemiz Oğuz Kerim Başkurt’u kaybettik. 
Kendisi gerek üniversitemize gerekse dergimize yaptığı katkılarla; her zaman 
hatırlanacak.
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Toplumu Geleceğe Taşıyacak 
Yeniliklerin Peşinde…
Koç Üniversitesi bünyesinde elde edilen araştırma sonuçlarını sanayiye entegre 
ederek toplumu geleceğe taşıyacak teknolojik yenilikler sunmayı hedefleyen Koç 
Üniversitesi Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Ofisi’nin Direktörü 
Ebru Tan Fener’in sorularını yanıtladı.

BAKIŞ AÇ
ISI
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Koç Üniversitesi, 2009 yılında 
kurulan Araştırma ve Proje Ge-
liştirme Direktörlüğü 2013 yılında 
yeniden yapılandırılarak TÜBİTAK’ın 
Teknoloji Transfer Ofisleri Destek 
Programı’ndan destek alan ilk 
10 üniversiteden biri oldu. Koç 
Üniversitesi’nde yürütülen araş-
tırmalardan çıkacak teknolojileri 
topluma kazandırmayı hedefleyen 
direktörlük; üniversite sanayi işbirli-
ği, teknoloji transferi, şirketleşme ve 
girişimcilik alanında etkin olan yeni 
ekip üyelerinin bünyesine katılı-
mıyla hizmet yelpazesini genişletti. 
Koç Üniversitesi’ndeki yedi yıllık 
Kurumsal İlişkiler Koordinatörlüğü 

görevinin ardından 2009’da ofisin  
direktörlüğünü üstlenen Ebru Tan, 
ofisin vizyonu ve hedeflerine dair 
sorularımızı yanıtladı.

Koç Üniversitesi TÜBİTAK’tan 
Teknoloji Transfer Ofisi için 
destek alan 10 üniversiteden biri 
oldu. Teknoloji Transfer Ofisi’nin 
yapısı ve vizyonu hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
2009 yılında Araştırma ve Ge-
liştirmeden Sorumlu Rektör 
Yardımcılığı’na bağlı bir birim olarak 
kurulan direktörlüğümüz,  2013 
yılında yeniden yapılandırılarak 
Araştırma, Proje Geliştirme ve Tek-

noloji Transferi Direktörlüğü olarak 
konumlandırıldı. Direktörlüğümüz 
bu yeniden yapılanmayla; üniversite 
dışı kaynaklardan desteklenen proje 
sayısını artırarak öğretim üyelerine 
proje geliştirme ve proje yönetimi 
alanlarında verdiği desteğe de-
vam etmekle beraber; fikri ve sınai 
hakların ticarileştirilmesi ve şirket-
leşme alanlarında altyapısını kurarak 
bu alanlarda da hizmet vermeye 
başladı.

Üniversite ve sanayi arasında bir 
arayüz fonksiyonu gören direktörlü-
ğümüz üniversitede üretilen tek-
nolojilerin ticarileştirilerek topluma 



6

FEN
ER

“Dünyada kâr marjlarının düştüğü, sürdürülebilirlik ve katma 
değerin üniversitelerin ile şirketlerin ortak Ar-Ge çalışmaları 
sayesinde yaratılacağı yeni bir döneme giriyoruz. Bu 
dönemde üniversitemizin misyonu da şirketlerle beraber 
onların orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarına yönelik Ar-Ge 
faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetler neticesinde şirketleri 
geleceğe taşıyacak ürünler, teknolojik yenilikler, hizmetler 
tasarlamak yönünde.”

aktarılmasını ve araştırma temelli, katma 
değeri yüksek ürünlerle bilgi odaklı kalkın-
maya destek olmayı ve ülke ekonomisinin 
daha rekabetçi bir yapıyla dünya çapında 
yarışmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

TÜBİTAK destekli Teknoloji Transfer 
Ofisi’nin kuruluş süreci ve görevleri 
konusunda bilgi alabilir miyiz? 
Ofisimiz proje geliştirme ve yönetimin-
deki yetkin ekibe; üniversite sanayi 
işbirliği, teknoloji transferi, şirketleşme 
ve girişimcilik alanında yeni ekip arka-
daşlarının katılmasıyla; hizmet yelpa-
zesini genişletti ve gerekli altyapıyı 
kurdu. Ofisimizin görevlerini şu şekilde 
özetleyebiliriz:
• Teknoloji transferi ve fikri mülkiyet 
hakları konularına farkındalığı artırmak, 
bu yönde politikalar geliştirmek
• Fikri mülkiyet haklarının etkin yöneti-
mini sağlamak

• Girişimcilik ve şirketleşmeyi destek-
leyip teşvik ederek bu alanda rehberlik 
ve danışmanlık sağlayacak mekanizma-
ları oluşturmak
• Öğretim üyelerinin ulusal ve ulusla-
rarası Ar-Ge fon kaynaklarından azami 
ölçüde faydalanmasını sağlamak
• Üniversite-sanayi işbirliğini kuvvet-
lendirmek ve uzun vadeli işbirliklerinin 
kurulması için gerekli alt yapıları oluş-
turmak.  

Teknoloji Transfer Ofisi olarak ne-
ler yapmayı planlıyorsunuz?
Öncelikle araştırmada öncü konumda 
olan üniversitemizde yapılan araştırmalar-
dan çıkacak teknolojileri topluma kazan-
dırmayı hedefliyoruz. Bu amaca yönelik 
olarak öğrencilerden başlayarak bütün 
paydaşlarda teknoloji transferi konusunda 
farkındalık oluşturmayı ve sürece aktif 
katılımlarını sağlamayı planlıyoruz.       

Araştırmacılarımızın ve paydaşlarımızın 
fikri ve sınai mülkiyet hakları, tekno-
loji transferi, destek mekanizmaları 
ve araştırma imkanları konusundaki 
farkındalığını artırmaya yönelik çeşitli 
etkinlikler düzenliyoruz.

Üniversitemizin ulusal ve uluslarara-
sı destek fonlarından azami ölçüde 
yararlanmasını sağlamak için öğretim 
üyelerimizle beraber pro-aktif olarak 
çalışıyoruz. Onlara bu fonlara yapa-
cakları başvurularda destek veriyoruz. 
Proje idari ve mali yönetiminde verdi-
ğimiz destekle de öğretim üyelerimizin 
tüm süreç boyunca yanında oluyoruz.

Yeni projelerin geliştirilmesi ve uzun 
süreli işbirliklerinin oluşturulmasında 
özel sektör ile üniversite arasında 
köprü görevi üstleniyoruz. Üniversi-
te bünyesinde elde edilen araştırma 

BAKIŞ AÇ
ISI
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sonuçlarının sanayiye entegre edilmesi 
için girişimlerde bulunuyoruz.

Öğrencileri, öğretim üyelerini ve 
araştırmacıları girişimcilik konusun-
da desteklemek, motive etmek ve 
gerekli ortamı sağlayabilmek için yeni 
kurulan Kuluçka Merkezi’yle beraber 
çalışıyoruz. Bu süreçte öncelikli olarak 
öğrenci şirketlerine yönelik hizmetler 
geliştirmeyi planlıyoruz. Yürüttüğümüz 
koordineli çalışmalarla girişimciliği teş-
vik etmeyi, şirketleşme yolunda gerekli 
kaynakları ve danışmanlığı erişilebilir 
hale getirmeyi hedefliyoruz.

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının pay-
daşlarımız ve üniversitemiz açısından 
etkin bir şekilde yönetimini sağlamak 
için süreçleri oluşturmak; bu alanda 
verdiğimiz hizmetleri üniversite içinde 
tanıtmak ve yaygınlaştırmak, ticarileş-

tirme konusunda da aktif bir rol almak 
planlarımız arasında. 

Üniversite-sanayi işbirliklerinin 
uzun vadede üniversiteye, ülkemi-
ze ve sanayiye sağlamayı hedefle-
diği faydalar nelerdir? 
Üniversite ve sanayi Ar-Ge işbirlikleri-
nin odağı ülkemizde araştırmadan çok 
geliştirmeye odaklanıyor. Dünyada kâr 
marjlarının düştüğü, sürdürülebilirlik ve 
katma değerin Ar-Ge sayesinde farklı 
ürün ve hizmetler sunarak sağlandığı 
günümüzde üniversitelerin ve şirketle-
rin ortak Ar-Ge yaparak, katma değer 
yaratacakları bir döneme giriyoruz. 

Üniversite-sanayi işbirliklerinin bu 
yönde gelişmesi, üniversitedeki bilgi 
birikiminin sanayiye aktarılmasıyla; iki 
tarafın da birbirini daha iyi anlaması-
nı sağlayacak. Bu sayede üniversite 

sanayi ihtiyaçlarını daha iyi analiz 
edebilecek; sanayi de üniversitede 
orta-uzun vadeye yayılan araştırma 
sonuçlarını gelecekteki teknolojileri 
geliştirme amaçlı kullanabilecek. 
 
Bu yeni dönemde üniversitemizin 
misyonu da şirketlerle beraber onların 
orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarına yöne-
lik Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak, bu 
faaliyetler neticesinde şirketleri geleceğe 
taşıyacak ürünler, teknolojik yenilikler, 
hizmetler tasarlamak yönünde. Bu yeni 
yaklaşım her iki tarafı da farklı bir boyuta 
taşıyacak ve ülkemizi ileriye götüre-
cek. Üniversiteler ürettikleri yeniliklerle, 
patentlerle dünya üniversiteleri arasında 
seçkin bir yer alacaklar, şirketler de 
bu yenilikler sayesinde sürdürülebilir 
büyümeyi yakalayacak ve uluslararası 
rekabette öne geçecek.

BAKIŞ AÇ
ISI
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Kanserin genellikle dıştan gelen bir tehdit olduğu, “işgal ettiği” 
ya da “kolonize ettiği” düşünülür. Aslında bu doğru değildir. 
Bu hastalık hepimizin içinde olan bir şeyi temsil eder. Temel 
olarak her bir hücrenin gelişme ve büyüme isteğinin saflaştırıl-
mış halidir. İnsanlar gibi çok hücreli organizmalarda da bu istek 
dikkatlice düzenlenmelidir. Her hücre bütün grubun faydasının 
bireysel faydadan daha önde tutulması gerektiği konusunda 
hemfikir olmalıdır. Aslında işlev görmeyen parçaların birikmesi-
nin önlenmesi için hücre önceden belirlenen yaşam süresi so-
nunda gönüllü olarak ölür. Zamanı dolduğunda hücre parçalanır 
ve moleküler parçalar dönüştürülür.

Buna karşılık kanser hücresi kaderine razı olmaz. Rastgele mu-
tasyonlar sonucunda bu hücreler önceden tanımlanan ömürleri-
ni görmezden gelirler ve gittikçe daha hızlı bölünmeye başlarlar. 
Bu noktada hücre, grubun faydası ile ilgilenmez ve yalnızca 
hayatta kalma çabasına odaklanır. Bu tip hücreler şaşırtıcı bir 
şekilde sıklıkla görülmelerine rağmen, bu tehlikeli hücreleri 
uzaklaştıran çok farklı bağışıklık önlemleri nedeni ile nadiren 
hayatta kalmayı başarırlar. Ancak, çok nadiren bu hücrelerden 
biri, ileri mutasyonlar yoluyla bu kontrol mekanizmalarından 

kaçabilir ve yıkıma uğramaktan kurtulabilir. Bu hücresel koruma 
mekanizmalarını aşan kanser hücresi artık kontrolsüz bir şekilde 
çoğalabilir ve kanserle ilişkilendirdiğimiz tümör kitlesine dönü-
şebilir.

Tümör lokalize ise cerrahi ya da radyoterapi ile etkin bir şekilde 
tedavi edilebilir. Ancak primer bölge dışına metastaz yapmışsa 
bu tedaviler yetersiz kalır. Bu metastatik hücreler kan akımı 
yoluyla sıklıkla primer kanser bölgesinden uzak olan yeni bölge-
lere taşınırlar. Fiziksel olarak tedavi edilen bölgeden uzaklaşmış 
olduklarından, ne cerrahi ne radyoterapi bu hücreleri etkileye-
mez. Tedavi edilmesi en zor olan da bu tip kanser hücreleridir. 
Bunları teşhis etmek de çok zordur. Birçok farklı yerde yerleşe-
bilirler. Daha agresiftirler ve ölüme yol açan hücreler genellikle 
bunlardır. Bu özelliklerden dolayı metastaz ne kadar küçük 
olursa olsun, metastatik hastalığı olan hastalara genellikle kana 
karışarak metastaz oluşan tüm bölgeleri etkileyecek sistemik 
etkili ilaçlar verilir. Geleneksel olarak hastalara verilen sitotoksik 
kemoterapötik ilaçlar bölünen tüm hücreleri öldürmeye yöneliktir. 
Kanserli hücreler diğer hücrelerden daha sık bölündükleri için 
bu ilaçlar tarafından öldürülmeleri daha olasıdır. Bununla birlikte 

Kanser Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar
Yrd. Doç. Dr. Nathan Lack, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kanser tedavisinde kişiye 
özgü yöntemler öne çıkıyor. 
Hedefe yönelik tedaviler, kanser 
hücrelerinin büyümesinde 
ve hayatta kalmasında kritik 
olan yolları engellemek üzere 
tasarlanıyor. Nathan Lack, son 
gelişmeleri değerlendirdi.
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Nathan Lack, doktorasını Oxford Üniversitesi’nde Farmakoloji alanında yaptı. Doktora sonrası 
araştırmalarına Vancouver Prostate Centre’da devam etti. Bu çalışmaları sırasında yeni androjen 
reseptör inhibitörlerini tanımladı. Yardımcı doçent olarak Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne katılan 
Lack, laboratuvarında kişiye özel tıp uygulamaları ve prostat kanserinin tedavisine yönelik 
ilaçlar üzerine çalışıyor. Çok sayıda patenti ve yayını var. Araştırmaları, ulusal ve uluslararası 
çok sayıda fon desteği almaya hak kazandı. Akademik kariyerinin yanı sıra ilaç endüstrisinde de 
çalışan Lack, FDA onayı alan Plerixafor’un geliştirilmesinde görev aldı.

YAKIN
D

AN
 BAKIŞ

bu tip tedaviler çok kötü yan etkilere yol 
açarlar, çünkü vücutta bulunan sağlıklı 
hücreler de etkilenebilir. Bu yan etkiler 
çoğu hastada o kadar ağırdır ki, kemo-
terapiye devam edilmemesinin birincil 
sebebi haline gelirler. 

Son 25 yıldır kanserin moleküler ne-
denlerini anlama konusunda çok hızlı 
yol alınmıştır. Bu bilgiler sayesinde bu 
hastalığın tedavisine bakış dramatik bir 
şekilde değişmiştir. Bunun sağ-
ladığı klinik başarılardan 
bir tanesi de “hedefe 
yönelik terapötikler” 
adı verilen tedavi 
yöntemlerinin  
geliştirilmesi-
dir. Bu ilaçlar 
spesifik olarak 
kanser hücresinin 
büyümesinde ve 
hayatta kalmasın-
da kritik olan yolları 
engellemek üzere tasar-
lanmıştır. Normal hücreler bu belirli 
yollara bağlı olmadıklarından bu ilaçlardan 
etkilenmezler. Bu nedenle bu tedavilerle, 
spesifik olarak metastatik kanser hücre-
leri hedeflenirken normal sağlıklı hüc-
reler korunur. Hedefe yönelik yaklaşım, 
tedavinin yan etkilerini azaltırken, hastanın 
durumunu da iyileştirir. Ancak, bu ilaçların 
mükemmel olmadığını ve her ilaç gibi 
bunların da yan etkileri olduğunu unutma-

mak gerekir. Bununla birlikte geleneksel 
kemoterapötiklerle karşılaştırıldıklarında 
oldukça az yan etkileri vardır. Bu tarz 
terapötikler, hedefe yönelik belli kanser 
formlarının sonucunu dramatik olarak de-
ğiştirmekte ve bunları ölüm yerine kronik 
hastalığa dönüştürmektedirler. 

Hedefe yönelik terapötiklerin gelişiminin 
bariz bir başarı olduğu inkâr edilemezse 
de, bu gelişim umulmadık yeni zorlukları 

beraberinde getirmiştir. Her kanser 
rastgele mutasyonlardan 

kaynaklandığından, her 
tümör biraz farklıdır. Bu 

heterojenite kanser 
tedavisini her zaman 
zor hale getirse 
de, hedefe yönelik 
tedaviler için özellikle 
problemlidir. Keskin 

seçicilikleri nedeniyle, 
ilacın hedeflediği mole-

küler yol kanserli hücreler 
tarafından kullanılmıyorsa, tedavi 

işe yaramayacaktır. Bu nedenle hedefe 
yönelik terapötikler bir hastayı etkin bir 
şekilde “tedavi edebilir”, ama diğer bir 
hastada hiç işe yaramayabilir. Bu tedavile-
rin bazıları yılda 100.000 ABD Doları mali-
yeti aştığından, tedavinin işe yaramaması 
çok pahalı bir hata olacaktır. Üstelik etkisi 
olmayan tedaviler hastanın durumunun 
kötüye gitmesine neden olacaktır, çünkü 
kanser tedavi edilebilecekken tedavi geci-

kecektir. Bu nedenle hangi hastanın hangi 
tedaviden yarar sağlayacağının belirlen-
mesi çok önemlidir. 

DNA diziniyle ilgili gelişmeler kanserin ne 
olduğu konusundaki görüşlerimizi drama-
tik olarak değiştirmiştir. Artık kanserin tek 
bir hastalık olmadığını, binlerce birbirinden 
farklı hastalığı kapsadığını biliyoruz ve 
kanserleri basitçe ortaya çıktıkları yerlere 
göre ayırmıyoruz. Kanserleri moleküler 
değişikliklerine göre sınıflandırıyoruz. Bu 
basit bir akademik çalışmanın ötesinde 
araştırmaları gerektirir çünkü ancak her 
tümördeki içsel farklılıkları anlarsak her 
hasta için uygun tedaviyi düzenleyebili-
riz. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki 
laboratuvarımızda prostat kanserindeki 
belli genetik mutasyonlarla hedefe yönelik 
terapötiklerin etkinliği arasındaki ilişkiyi 
anlamaya çalışıyoruz. Grubumuz spesifik 
olarak dirence neden olan genetik deği-
şimleri çabuk ve etkin bir şekilde belirleye-
cek yeni deneysel araçlar geliştirmektedir. 
Yüzlerce veya binlerce klinik örneği analiz 
etmek yerine, direncin geliştiğini hızla ve 
etkin olarak belirlemek için, kanser hüc-
relerinin odaklanmış evrimine neden olan 
gelişim kapasitelerinden yararlanıyoruz. 
Bu genetik değişimlerin belirlenmesinin 
hastaya özgü tedavi kombinasyonlarının 
seçilebilmesi olanağını sağlayacağına ina-
nıyoruz. Kanserin gelecekteki tedavisinde 
artık “tek tip tedavi” herkese uymayacak 
ve kişiye özgü yöntemler kullanılacaktır.

Son 25 yıldır kanserin moleküler nedenlerini anlama konusunda çok hızlı yol alınmıştır. Klinik 
başarılardan biri de “hedefe yönelik terapötikler” adı verilen tedavilerin geliştirilmesidir.
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mikroRNA’lar (miRNA) 1993 yılında Caenorhabditis elegans (C. elegans)’ta 
bulunmuş, gelişimsel zamanlama için önemli oldukları gösterilmiştir. 
2001’de insan genomunun sekansının tamamlanmasına kadar miRNA’lar 
üzerine yalnızca dört yayın yapılırken, miRNA’ların insanda da bulundu-
ğunun gösterilmesiyle beraber 18.006 yayın yapılmıştır. Bugüne kadar 
incelenen tüm biyolojik işlevlerde miRNA’ların görev aldıkları gösterilmiştir. 
Peki, nedir miRNA’lar?

miRNA’lar transkripsiyon sonrası gen ifadesini düzenleyen, protein kod-
lamayan, ortalama 22 nükleotid uzunluğunda RNA’lardır. miRNA’lar hedef 
genlerin ifadelerini baskılayarak, protein miktarının azalmasına neden olur. 
İnsan genlerinin yaklaşık %50’sinin miRNA’lar tarafından kontrol edildiği düşü-
nülmektedir. miRNA gen mutasyonları, miRNA üretimindeki bozukluklar, miRNA 
gen ifadesindeki değişiklikler ya da miRNA gen fonksiyonlarının düzenlenememesi 
birçok hastalığa neden olur. Bu hastalıklara örnek olarak kanser, Alzheimer, Parkinson, 
Tourette sendromu, kalp hastalıkları ve fibrozis verilebilir. Gösterdikleri etkilerden dolayı 
miRNA kullanılarak yapılacak tedaviler günümüzde ön plana çıkmaktadır.

miRNA transkripsiyonu, RNA polimeraz II tarafından yapılır. Primer transkript, Drosha/DRSH-1 
ve Pasha/PASH-1 proteinlerinden oluşan mikroişlemci tarafından kesilir. Bu işlemin sonu-
cunda üretilen prekürsör miRNA, Dicer/DCR-1 tarafından bir kez daha kesilerek, ol-
gun miRNA’lar oluşturulur. miRNA biyosentezinde görev alan proteinlerde oluşan 
işlev kaybı mutasyonları, olgun miRNA seviyelerinde genel bir düşüşe sebep 
olur. Birçok miRNA miktarı değiştiğinden işlevlerini çalışabilmek için önemli 
bir yöntem olarak düşünülmüştür. Fakat, gen delesyonuna sahip hay-
vanların embriyonik aşamada ölmesi nedeniyle bugüne kadar kullanıla-
mamış, koşullu olarak etki eden bir mutasyona ihtiyaç duyulmuştur. 

C. elegans’ta yapılan bir mutasyon taraması sırasında sıcaklığa 
karşı duyarlı yeni bir pash-1 mutant alleli elde edilmiştir. Sıcaklığın 
yükseltilmesi ile beraber, mutant hayvanlarda PASHA protei-

İnsan genlerinin yaklaşık %50’sinin miRNA’lar 
tarafından kontrol edildiği düşünülüyor. 
Yaşlanmada ve hastalıkların oluşmasında önemli 
rol oynayan miRNA’lar ve etkileri mercek altında...  

Yrd. Doç. Dr. Funda Şar,  Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

miRNA’lar ve Yaşlılık:
Uzun ve Sağlıklı Yaşamın Sırrı Nedir?
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ni işlevini kaybeder, miRNA üretimi durur. miRNA 
miktarlarında azalmaya neden olur. Dolayısıyla, 
pash-1 mutant hayvanları, miRNA’ların fonksiyonları-
nın belirlenmesinde koşullu olarak miRNA üretiminin 
durdurulmasını sağlar ve miRNA işlevlerini çalışmak 
için yeni bir araç olarak kullanılabilir. pash-1 mutant 
hayvanları kullanılarak gözlemlenen fenotiplerden 
en önemlisi, yaşam süresinin kısalmasıdır. Doğal 
C. elegans suşları ortalama 21 gün yaşarken, pash-1 
(mj100) mutant suşları, sekiz gün yaşarlar. Ek olarak, 
bu mutantlarda hareket kaybı da gözlenmektedir. 

Yaşlanma süresinde miRNA ve hedef gen ifadelerinde 
değişiklikler saptanmıştır. Örneğin, C. elegans’ta, let-7 
seviyesi yaşlanmayla beraber düşerken, mir-34, mir-
4933, mir-71, mir-238, mir-239 and mir-246 seviyeleri 
yükselmektedir. Bu bulgular ile beraber pash-1(mj100) 
mutantlarında gözlemlediğimiz erken yaşlanma belirtile-
ri, miRNA’ların yaşlanma sürecini kontrol edebileceğini 
göstermiştir. Çalışmalarımızda pash-1 mutant hayvan-
ları kullanılarak miRNA’lar ile yaşlanma arasındaki ilişki 
moleküler seviyede incelenmektir. 

Bugüne kadar yaşlanma pasif bir süreç olarak tanımlan-
mıştır. C. elegans’ta birçok genin aktif olarak yaşam sü-
recini kontrol ettikleri ve bu genlerin diğer organizmalarda 
evrimsel olarak korunduğu görülmüştür. Örneğin daf-2 ve 
age-1 genleri mutasyona uğradığında, doğal C. elegans’a 
kıyasla yaşam süresini yaklaşık iki kat uzatmaktadır. Bu 
çok önemli çalışmanın sonucunda yaşlanma süreci gene-

tik ve biyokimyasal olarak incelenmeye başlanmış ve bu 
alana bir ivme kazandırmıştır.  

Yaşlanma zamana bağlı olarak birçok moleküler 
mekanizmada olan bozuklukların birikiminin ve de fiz-
yolojik gerilemelerinin kollektif bir sonucudur. Yaşlanma 
sürecinde zamana ve yaşa bağlı diyabet, kanser, veya 
Alzheimer, Parkinson ve Huntington gibi degeneratif 
hastalıkların oluşması sıklıkla görülen bir durumdur. Son 
yıllarda, bu hastalıkların görülme oranı oldukça artmıştır. 
Örneğin, gelişmiş ülkelerde, insan popülasyonunun 
%2’si Alzheimer hastasıdır ve önümüzdeki 50 yıl içinde 
yalnızca Amerika’da 16 milyon Alzheimer hastasının 
olacağı tahmin edilmektedir (www.alz.org). 

Yaşlanma, multifaktöriyel bir olaydır. Organizmal ve 
fizyolojik yaşlanma da, mitokondri, stres tepkisi, protein 
homeostazis (proteostazis) ve otofaji fonksiyonların-
da gerileme gözlenir. Araştırmalarımızda miRNA’ların 
yaşlanma sürecinde etkiledikleri moleküler mekanizma-
ların aydınlatılması amacı ile öncelikli olarak miRNA’ların 
proteostazis ve stres tepkisi üzerindeki etkileri belirlen-
mektedir.

Protein miktarlarındaki artış, protein parçalanma meka-
nizmalarının dengesini bozarak, üç boyut kazanama-
mış ya da yanlış katlanmış proteinlerin miktarında artışa 
sebep olur ve protein agregasyonu gözlemlenir. Protein 
agregasyonlarına bağlı oluşan fibrilar yapılar ise, yaşa 
bağlı Alzheimer gibi nörolojik protein patolojilerinde 

PASHA DROSHA

Pre-mi RNA

Olgun miRNA

miRNA geni

Pri-mi RNA

DICER

RISC

miRNA yıkımı
Translasyonun durdurulması

AGO

Şekil 1: miRNA üretimi. miRNA’lar RNApolimeraz II tarafından ifade edilir. DROSHA ve PASHA proteinlerinden oluşan 
mikroişlemci kompleksi tarafından kesilir ve prekürsör miRNA’ya dönüştürülür. Prekürsör miRNA sitoplazmada DCR 
tarafından olgun miRNA’ya çevrilir. Olgun miRNA’ya bağlanan AGO proteinleri hedef genlerin mRNA’larının yıkıma 
uğramasına ya da translasyonunun inhibe edilmesine neden olur. 

miRNA’lar ve Yaşlılık:

Hücre çekirdeği
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sıklıkla gözlemlenmektedir. pash-1(mj100) mutant ve doğal suş-
larda oluşan protein agregasyonları immunofloresan yöntemi ile 
kantitatif bir şekilde belirlenebilmektedir. İlk bulgularımız miRNA’lar 
azaldığında agregasyon oluşumunun arttığını göstermektedir. 
Buna paralel olarak, protein agregasyonunu engelleyen kimya-
sallarla büyütülen hayvanlarda hareket kabiliyetinin %60 oranında 
düzeldiği gözlemlenmiştir. Bulgularımız, miRNA’ların proteostazis 
olan etkisini gösterdiği gibi, miRNA fonksiyon manipülasyonun 
terapi olarak kullanılabilme olasılığını da gündeme getirmiştir. 

Stres tepkilerinde azalma yaşlanmayı hızlandıran diğer bir 
etkendir. miRNA’ların çeşitli stres durumlarında işlev gördüğü ve 
de işlev kayıplarının stres tepkisinin azalmasına neden olduğu 
gösterilmiştir. İnsan hücre hatlarında yapılan bu çalışmalar çok 
hücreli hayvanlarda tekrarlanamamıştır. Fakat, pash-1 mutasyonu 
içeren kurtçukları kullanarak gerçekleştirmek mümkündür. Labo-
ratuvarımızda sistematik bir şekilde miRNA işlev kaybı olduğunda 
hayvanların ne tür strese karşı hassasiyet gösterdiği incelenmek-

tedir. Bu nedenle, miRNA üretemeyen mutant hayvanlar osmotik, 
termal ve UV gibi farklı streslere maruz bırakılarak onların hareket 
kabiliyetleri ve yaşam uzunlukları belirlenmektedir. 

Yaşlanma ekonomik ve sosyal yönleri açısından çok önemli 
olmasına rağmen, yeni gelişmekte olan bir alandır. Yaptığımız 
araştırmaların diğer kodlamayan RNA’ların incelenmesi ile beraber 
genişlemesi, diğer RNA’ların hangi mekanizmaları etkilediği belirlene-
rek derinlik kazanacaktır. Uzun yaşam sağlamanın yanı sıra, yaşlan-
ma sürecinde görülme sıklığı artan hastalıkların yavaşlatılması ya da 
durdurulması da bu çalışmalarımızın hedefleri dahilindedir. Ayrıca, 
yaşlanma sürecinin tahmin edilmesini kolaylaştıracak biyomarkör 
genlerin aydınlatılması koruyucu çalışmaların yapılabilmesine ve 
de uzun vadede ekonomik katkılar yapabilecek öneme sahiptir. 
Bu anlamda projelerimiz hem yaşlanma sürecinin biyolojik olarak 
nedenlerini anlamamıza hem de yaşlanma ile beraber görülen 
hastalıkların yavaşlatılabilmesi ya da tedavisi için yöntemler 
geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.

Funda Şar, Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi Biyoloji ve Biyoloji Öğretmenliği Bölümlerinden 
aynı anda 1999 yılında mezun oldu. 2001 yılında Bilkent Üniversitesi’nde Moleküler Biyoloji 
ve Genetik bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını Kuzey Karolina Üniversitesi 
Biyokimya ve Biyofizik Bölümü’nden 2006’da aldı. Doktora sonrası araştırmaları için 
İngiltere’ye yerleşerek Cambridge Üniversitesi Gurdon Enstitüsü’nde miRNA’lar üzerine 
çalıştı. 2011 yılından itibaren yardımcı doçent olarak Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji 
ve Genetik Bölümü’nde çalışmaya başladı. Bugüne kadar birçok biyokimyasal, moleküler 
biyoloji ve de genetik teknikleri kullanarak, insan hücreleri ve C. elegans gibi iki farklı 
model organizmada çalışmalarını gerçekleştirdi. Laboratuvarında iki doktora sonrası 
araştırmacısı, iki yüksek lisans ve dört lisans öğrencisiyle beraber miRNA ve diğer 
kodlamayan RNA’lar üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.

Şekil 2: Protein agrregasyonlarının Thioflavin T ile boyanması. Kurtçukların genç yetişkin olana kadar 15°C’de, sonrasında 
3 gün 25°C’de büyütülür ve Thioflavin ile boyanır. Oluşan protein agregasyonları floresan mikroskopu ile gözlemlenir.  

Soldan sağa: Funda Şar, Şafak Er, Ekin Güney, Peren Coşkun, İsa 
Özdemir, Nihal Gülseren Çakmakçı
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Kent Vatandaşlığı ve Sakatlık
Yrd. Doç. Dr. Dikmen Bezmez, Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

1990’lı yılların sonuna doğru “kent vatan-
daşlığı” (urban citizenship) kavramı sos-
yal bilimlerin çeşitli alanlarında gündeme 
geldi. Kavramın çıkış noktası, 20. yüzyılın 
son çeyreğinden itibaren, küreselleşme 
süreçlerinin modernitenin ürettiği vatan-
daşlık kurgularında bazı dönüşümlere 
yol açtığı düşüncesiydi. Küresel çağda, 
modern ulus-devlet vatandaşlığı bazı 
talepleri karşılamada sınırlı kalıyor, bu 
durum da eşzamanlı olarak farklı vatan-
daşlık anlayışlarının da varlığını elzem kı-
lıyordu. Bu bağlamda “kent vatandaşlığı” 

tartışmaları, küresel ağların merkezinde 
bulunan kentlerdeki hak arama taleple-
rine dikkat çekti; kent düzleminde va-
tandaşlığı yeniden düşünmenin önemini 
vurguladı (Holston ve Appadurai 1999). 
Dikkat çekilen bir başka nokta da, yerel 
yönetimlerin bu taleplere verdiği yanıtlar-
dı. Yerel yönetimlerin merkezi devletten 
bağımsız olarak sundukları bazı haklar 
-örneğin, Lizbon’da yasadışı göçmenlerin 
belediyenin sosyal konut olanaklarından 
yararlanma hakları gibi (Marques and 
Santos 2001:152-5) - kent vatandaşlığı 

süreçlerinin elle tutulur, yasal haklara yol 
açabildiği düşüncesini pekiştirdi.

Yukarıda değinilen tartışmaların canlan-
dığı dönemde, İstanbul’da Büyükşehir 
ve ilçe belediyeleri nezdinde bazı yapısal 
dönüşümler gerçekleşti. Özellikle 2000’li 
yıllardan itibaren, İstanbul’da sakatlık 
meselesiyle ilgilenen birçok yapının orta-
ya çıktığını gördük. Bu ilginç bir dönüm 
noktasıydı; çünkü öncesinde sakatlık 
meselesi politika yapıcılar nezdinde ön-
celikli bir konu olarak ele alınmamıştı. Bu 

Sosyal belediyecilik, vatandaşlık temelli sosyal politikalar yerine, devlet ve vatandaş 
arasında bağımlılık ilişkisi yaratan yardım odaklı hizmetleri öne çıkarıyor. 
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gelişmelerin, kent vatandaşlığı tartışma-
ları ışığında irdelenip irdelenemeyeceği 
ilginç bir araştırma sorusu olarak belirdi. 

Bu araştırma, TÜBİTAK tarafından 
desteklenmiş (proje no: 109K074) bir 
projenin bir alt çalışmasıdır. Proje, Mi-
mar Sinan Üniversitesi öğretim üyeleri 
Sibel Yardımcı ve Yıldırım Şentürk ile 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma 40 adet 
derinlemesine görüşmeye dayanmak-
tadır. Görüşmelerde yerel yönetimler 
çatısı altında hizmet veren üç kurum 
irdelenmiştir: İstanbul Özürlüler Mü-
dürlüğü (İSÖM), Herkes İçin Erişilebilir 
İstanbul Koordinasyon Kurulu ve ilçe 
belediyeleri engelli birimleri. Elde edilen 
veriler, belediye toplantılarına gözlemci 
olarak katılma, belediye broşürleri ve 
web sitelerini tarama ve Engelliler.biz 
adlı Internet Platformu taramaları ile 
desteklenmiştir. 

“Muhtaç” ile “Vatandaş” Arasında
Araştırmanın temel sonucu, sakatlık 
alanındaki uygulamaların büyük bir 
kısmının “muhtaç sakatlar” ve “hayır-
sever devlet” ikiliğini üretmeye devam 
ederken, daha küçük bir kısmının 
görece hak temelli ve kent vatandaşlığı 
kurgularına yakın olduğudur. Yukarı-
da sıralanan kurumlardan her birinde 
bu iki kutuptan biri daha baskındır ve 
bu durum temel olarak üç paramet-

re doğrultusunda şekillenmektedir: 
1-İktidar partisinin sosyal belediyecilik 
anlayışı üzerinden sakatlık meselesine 
yaklaşımı, 2-Avrupa Birliği ve Birleşmiş 
Milletler gibi ulus üstü kurumların etkisi, 
3-Büyükşehir-ilçe belediyesi şeklinde-
ki yapılanma. Bu etkenler Türkiye’de 
güçlü bir sakat hareketinin olmayışıyla 
eklemlenerek yukarıdaki resmin ortaya 
çıkmasında etkili olmuştur. Aşağıda bu 
üç parametre, incelenen kurumlardan 
örneklerle özetlenmektedir.

1-Sosyal Belediyecilik ve Sakatlık: 
1990’ların ortasından itibaren Türkiye’de 
yerel yönetimler düzleminde yeni bir 
kavramın gündeme oturduğunu göz-
lemliyoruz. Erder ve İncioğlu’nun belirt-
tiği üzere (2008:12) sosyal belediyecilik 
olarak adlandırılan bu kavram Refah 
Partisi’nin İstanbul’da iktidara gelmesi 
ile gündeme geldi ve AKP iktidarı ile 
kurumsallaştı. Neoliberal söylem ve uy-
gulamaların ve sosyal politikaya yardım 
odaklı eğilimlerin ağır bastığı bir dö-
nemde ortaya çıkan sosyal belediyecilik 
temel olarak iki yaklaşımdan oluşuyor: 
Birincisi, sosyal belediyecilik, vatan-
daşlık temelli sosyal politikalar yerine, 
devlet ve vatandaş arasında bağımlılık 
ilişkisi yaratan yardım odaklı hizmetleri 
öne çıkarıyor; ikincisi, kitlelerin kültürel 
kodlarına hitap ediyor -örneğin ailenin, 
Türk örf ve adetlerinin öneminden söz 

etmek, iftar yemekleri vermek, gibi- 
(Doğan 2007; Erder ve İncioğlu 2008).

Sakatlık meselesi İstanbul’da tam da 
sosyal belediyecilik anlayışının önem 
kazandığı bir dönemde gündeme 
oturuyor. Böyle bir dönemde AKP 
yönetiminin sakatlık meselesini özel-
likle sahiplendiğini söyleyebiliriz. Bu 
durumun ortaya çıkmasında, sakatlığın 
yukarıda betimlenen yardım anlayı-
şı çerçevesinde ele alınmak için en 
“uygun” konulardan biri olmasının etkili 
olduğu belirtilebilir. “Eksik” ve “yardı-
ma muhtaç” olarak addedilen sakat 
beden, politik bir hak arayıcısından çok, 
“vicdanlı” ruhların el uzatacağı bir nesne 
olarak konumlandırılıyor; bu anlayış ise 
sakat kişiyi sosyal belediyecilik anlayışı-
nın merkezine oturtuyor. 

Daha önce değinilen İSÖM’ün, ku-
rum olarak bu yaklaşımı temsil ettiği 
söylenebilir. İSÖM hem protez, teker-
lekli sandalye dağıtımı gibi etkinliklerde 
bulunması hem de 153 ulaşım servisi 
adlı hizmetin uygulanış şekli nedeniyle 
bu bağlamda ele alınabilir. 153 ula-
şım servisi temel olarak, İstanbul’un 
bir noktasından bir başka noktasına 
ulaşmak isteyen sakat bireyin beledi-
yeden erişilebilir bir araç talep etmesi 
fikrine dayanıyor. Ancak araştırmalar 
sakat kişilerin bu hizmetten yararlanma 

Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapan Dikmen 
Bezmez, doktorasını 2008 yılında SUNY Binghamton’da tamamladı. Doktora tezinde 
İstanbul Haliç’te gerçekleşen kentsel dönüşüm sürecini aktörler ve güç ilişkileri 
açısından değerlendirdi. Sakatlık Çalışmaları ve Kent Çalışmaları alanlarında üreten 
Bezmez, 2011 yılında yayınlanan Sakatlık Çalışmaları derlemesinin Sibel Yardımcı ve 
Yıldırım Şentürk ile birlikte editörlerinden biridir. International Journal of Urban and 
Regional Research, Disability & Society ve New Perspectives on Turkey dergilerinde de 
makaleleri yer alan Dikmen Bezmez, fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin toplumsal 
olarak deneyimlenme şekilleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
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süreçlerinde büyük bir belirsizlik yaşadıklarını, ne zaman ve 
hangi koşullar altında 153 hizmetinden yararlanabileceklerine 
dair var olan belirsizliğin, haftalar önce yapılan rezervasyonların 
son anda aracın bozuk olduğu belirtilerek iptal edilmesinin, bu 
hizmeti bir vatandaşlık hakkı olarak konumlandırmaktan çok 
uzak kıldığını gösteriyor.1

2-Ulus Üstü Kurumların Etkisi: Bununla birlikte, yerel 
düzlemdeki bazı söylemlerin daha hak temelli oldu-
ğunu görüyoruz. Herkes için Erişilebilir İstanbul 
Koordinasyon Kurulu toplantılarındaki birçok 
söylem bu durumu yansıtıyor.2 2008 yılından 
beri her üç haftada bir toplanan kurul, İBB 
çatısı altındaki erişilebilirlik meselesiyle 
ilgili yapıları bir araya getiriyor ve kentsel 
mekânın erişilebilirliği üzerine tartışmalar 
gerçekleştiriyor. Öncelikle kurulun adın-
daki “herkes için erişilebilir” olma vurgusu 
dahi erişilebilirliğin bir kent vatandaşlığı hakkı 
olarak kurgulandığı şeklinde yorumlanabilir ve 
söylem düzeyinde de olsa, bu ifade önemli görün-
mekte. Benzer şekilde toplantılar esnasında da erişilebi-
lirliğin bir hak olarak pusetli kişiler, yaşlılar ve çocuklar için de 
önemine vurgu yapılmıştır. 

Söz konusu söylemin ortaya çıkmasında başat etkenlerden biri 
ulus üstü kuruluşların yaklaşımları. AB’nin Türkiye’ye dair geliş-
me raporlarında sakatları özellikle önemsemesi (Yılmaz 2010: 
130-1); BM’in 1982-1993 arasını Engelliler On Yılı olarak ilan 
etmesi gibi gelişmeler, vatandaşlık temelli söylemlerin sakatlık 
meselesine nüfuzunu kolaylaştırmış görünüyor. 

3-İki Katmanlı Yerel Yönetim Yapılanması: Sakatlara 
yönelik uygulamaların öne çıktığı bir başka düzlem de ilçe be-
lediyeleri.  Önceki başlıkta değinilen kurul toplantılarında sıklıkla 
ilçe belediyelerinden biri misafir ediliyor ve söz konusu ilçedeki 

erişilebilirlik uygulamaları masaya yatırılıyor. Bu toplantılar ve 
gerçekleştirilen görüşmeler, sakatlık konusunda ilçe beledi-
yelerinde de yardım odaklı uygulamaların ön planda olduğu-
nu gösterdi. Toplantı esnasında ilçe ve büyükşehir belediye 
temsilcileri arasındaki tartışmalar, bu eğilimde büyükşehirlerde 
var olan iki katmanlı belediye yapılanmasının etkili olduğuna 
işaret etmekte. 22 Temmuz 2010 tarihli toplantıda, büyükşe-

hir temsilcilerinin hak temelli erişilebilirlik vurgusu üzerine, 
ilçe belediyesi temsilcisinin, ilçeler seviyesinde 

işlerin büyükşehre oranla farklı yürüdüğü ve 
insanlar mutlu olmadığı takdirde bir sonraki 

seçimlerde gitmek zorunda kalınacağına 
dair vurgusu, işte tam da bu iki katmanlı 
yapıya işaret etmekte. Görünen o ki, 
ilçeler seviyesinde kaldırımların erişi-
lebilir kılınması ve bu amaçla, esnafın 
tezgâhının kaldırılması, park eden 

arabaların çekilmesi gibi uygulamaların, 
seçimlerde oy kaybettirebileceği çekince-

si, ilçe belediyelerinin erişilebilirlik konusuna 
yaklaşımlarını şekillendiriyor. Sakatlık meselesine 

mesafeli durmamak adına, yardım odaklı uygulamalar 
gündeme getiriliyor. 

Sonuç 
İstanbul’da yaklaşık son on yılda gerçekleşen sakatlık mese-
lesine odaklı uygulamaların kent vatandaşlığı tartışmalarındaki 
hak temelli yaklaşımlardan çok, yardım merkezli bir anlayışı 
temsil ettiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte, baskın olarak 
söylem düzeyinde gerçekleşen bazı vatandaşlık temelli dönü-
şümlerin de önemini vurgulamak gerekiyor. Uzun vadede bu 
uygulamaların sarkacın “muhtaç sakatlar” kutbuna mı yoksa 
“vatandaş sakatlar” kutbuna mı evirileceğini, büyük oranda bu 
süreçte haklarını arayan bir sakat hareketinin varlığı belirle-
yecek. Böyle bir hareketin koşulları ise başka bir araştırma 
konusu olarak önümüzde duruyor. 

Araştırmanın temel sonucu, sakatlık alanındaki uygulamaların büyük bir kısmının “muhtaç 
sakatlar” ve “hayırsever devlet” ikiliğini üretmeye devam ederken, daha küçük bir kısmının 
görece hak temelli ve kent vatandaşlığı kurgularına yakın olduğudur.
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1   http://www.engelliler.biz/forum/sakatliga-dair-calisan-akademisyen-ve-ogrenciler/51474-isomleruzerine-bilgi-edinmeye-calisiyorum-tecrubeleriniz-arastirma.html (28 Nisan 2011’de erişildi).

2   22 Temmuz 2010 ve 10 Ağustos 2010 toplantıları.



16

FEN
ER

YAKIN
D

AN
 BAKIŞ

Uzun bir süre büyük firmalar kendilerine ait dev araştırma ve 
geliştirme (Ar-Ge) laboratuvarlarını kullanarak yenilikçi ürünleri-
ni geliştirdiler. Fakat bu kapalı inovasyon yaklaşımı artan Ar-Ge 
maliyetleri ve kısalan ürün yaşam döngüleri sebebiyle git gide 
etkinliğini yitirmeye başladı. Buna ek olarak, firmaların Ar-Ge 
kaynaklarının büyük bir kısmı yeni ürünler ya da yeni pazarlar 
yerine raflarda bekleyen patentlerle sonuçlanacak olan buluş 
yapmaya harcandı. Çeşitli sektörlerdeki birçok firma bu zorluk-
ları yaşarken, artan sayıda firma ise kendi inovasyon süreçleri-
ni diğer firmalara çoktan açmıştı. Bu onların hem kendi sınırları 
dışında bulunan bilgi ve deneyimden faydalanmalarını hem 
de diğer firmaların onların bilgi ve deneyimlerinden karşılıklı 
kâr ederek yararlanmasını sağladı. “Açık İnovasyon” diye 
adlandırılan bu yeni inovasyon yönetim anlayışının, Ar-Ge’nin 
maliyetlerini ve risklerini azaltarak ve yeni ürünlerin pazara giriş 
sürelerini kısaltarak firma kârlılıklarını artırmada etkin olduğu 
gösterildi. Buna karşılık, birçok Türk firması, diğer yükselen 
ülkelerdeki benzerleri gibi, hâlâ açık inovasyon uygulamalarını 
benimsemiş değildir.

Açık inovasyonun önündeki engelleri belirlemek ve ulusal 
politikalar önermek için, TÜSİAD’ın desteğiyle, Mart 2013’te 

İstanbul’da bir çalıştay düzenledim. Çalıştay öncesi katılım-
cılara gönderdiğim anketleri ve çalıştay süresince yapılan 
mülakatları kullanarak edindiğim bilgiyi derlediğim bir TÜSİAD 
raporu hazırladım. Burada amacım, bu çalışmanın ilk bulgula-
rını ve TÜSİAD’ın web sitesinden ulaşılabilecek bu raporun bir 
özetini sizlerle paylaşmaktır. 

Açık İnovasyon Uygulamaları
Açık inovasyon modelleri çeşitli iş ilişkilerini kapsarlar. En 
yaygın gözlemlenenler teknoloji transferi, lisanslama ve ortak 
Ar-Ge anlaşmaları gibi firmalar arası Ar-Ge anlaşmalarıdır. 
Buna ek olarak, üniversiteler ve firmalar arasındaki ortaklıklar 
dışarıdaki bilgiden faydalanmanın önemli bir yolunu tem-
sil ederler. Daha yakın zamanlarda, “crowdsourcing” (Kitle 
kaynak) yeni bir açık inovasyon şekli olarak ortaya çıktı. Bu 
formda, firmalar problemlerini çevrimiçi platformlarda internet 
üzerinden paylaşırlar ve bu problemlere en iyi çözümleri üre-
tenleri ödüllendirirler. Bu tarz dışarıdan-içeriye açık inovasyon 
uygulamalarının yanında içeriden-dışarıya açık inovasyon uy-
gulamaları da firmalar için bir seçenektir. İçeriden-dışarıya açık 
inovasyon uygulamaları genellikle içerideki bilginin ihtiyacı olan 
ve ileride rekabet tehdidi oluşturmayacak bir firmaya belirli bir 

Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye’de Açık İnovasyonun 
Önündeki Engeller

Açık inovasyonun 
önündeki engelleri 
belirlemek ve ulusal 
politikalar önermek için, 
TÜSİAD’ın desteğiyle 
bir çalıştay düzenleyen 
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anlatıyor.
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telif ücreti karşılığında lisanslanmasıyla 
gerçekleşir.
 
Açık İnovasyonun Önündeki Engeller
Özel sektörün, kamunun ve üniversi-
telerin neleri açık inovasyonun engel-
leri gördüğünü anlamak için, yukarıda 
belirttiğim gibi TÜSİAD’ın desteğiyle 
bir çalıştay düzenledim. Türkiye’deki 
inovasyon ekosisteminin farklı oyuncu 
kümelerini temsil eden 22 katılımcı bu 
çalıştaya katıldı ve fikirlerini sundu. Ayrı-
ca, bütün katılımcılara açık inovasyonun 
engelleri olarak neleri algıladıklarını 
belirlemek üzere çalıştay öncesi bir 
anket gönderildi. Anket beş kategori-
ye ait 25 sorudan oluştu. Bu kate-
goriler şunlardı: 1) Firmaların içindeki 
engeller 2) Firmalar arası Ar-Ge’nin 
engelleri 3) Üniversite-sanayi işbirlikle-
ri engelleri 4) Crowdsourcing engelleri 
5) Makro-düzeydeki engeller.

Anketlerden ve çalıştay süresince 
yapılan mülakatlardan elde edilen 
verilerin analizi bilinirlik eksikliğinin 
Türkiye’de açık inovasyonun benim-
senmesinde en büyük engel olduğu-
nu gösterdi. Daha önemlisi, bilinirlik 
problemi çok yönlü bir problem olarak 
duruyor çünkü sadece firmaların 
hissedarlarını ya da üst düzey yöne-
ticilerini kapsamıyor, aynı zamanda 
hem orta-düzey yöneticileri ve Ar-Ge 
çalışanlarını hem firmalar dışındaki 
oyuncuları hem de kamu kurumla-
rındaki ve üniversitelerdeki uzmanları 

kapsıyor. Diğer bir önemli engelse bu-
rada-icat-olmadı sendromu dolayısıyla 
firmaların inovasyon süreçlerini dışarı-
ya açmakta isteksiz olmaları. Üçüncü 
olarak, firmalar ve üniversiteler örgütler 
arası Ar-Ge işbirliklerini yönetmek için 
gerekli olan yetkinliklerin kendilerinde 
daha yeterli düzeylerde bulunmadığı-
nı belirttiler. Özellikle, hangi yönetim 
modellerinin açık inovasyon için uygun 
olduğuna emin olamadıklarının altını çizdiler. 

Dördüncü olarak, katılımcılar arama 
ve denetleme maliyetlerinin kendilerini 
etkin Ar-Ge işbirliklerini kurmaktan ve 
yönetmekten alıkoyduğunu vurguladılar. 
Örneğin, bir otomobil firmasının üst 
düzey Ar-Ge yöneticisi, sıklıkla karşılaş-
tıkları bir problemi çözmek için uygun 
bir bilim adamını bulmanın güncellen-
miş ve etkin bir akademisyen indeksinin 
Türkiye’de tam anlamıyla olmaması 
nedeniyle zor olduğunu belirtti. Son 
olarak, katılımcılar Türk Hukuk Siste-
mi şartlarında fikri mülkiyet haklarını 
korumanın ve dolayısıyla paylaşmanın 

zorluklarına dikkat çektiler. Özellikle, 
kanunlardaki açık olmayan noktalar ve 
uygulama problemleri açık inovasyona 
engel olarak görülmektedir.  

Bu önemli konulara ek olarak, diğer 
konular üzerinde de duruldu. Açık 
inovasyon için finansman eksikliğinin 
firmaları açık inovasyonu uygulamaktan 
alıkoyduğu görülüyor. Her ne kadar 
açık inovasyon daha az maliyetli bir 
model önerse bile, az da olsa belirli 
düzeylerde sermaye ayrımını gerektiriyor 
ki bu birçok yükselen ülke firmasında 
hâlâ mevcut değil maalesef. Katılımcılar 
ayrıca Ar-Ge uzlaşmazlıklarını çözecek 
alternatif uzlaşmazlık çözüm mekaniz-
malarının Türkiye’deki eksikliğinden de 
yakındılar. Gelişmiş ekonomilerde, hakem 
kararı, arabuluculuk ve bilirkişi uzlaşmazlık 
çözümünde sıklıkla kullanılan mekaniz-
malardır, buna rağmen Türkiye’de yaygın 
bir şekilde mevcut değildirler.

Açık inovasyon zor pazar koşullarında 
ayakta durmaya çalışan Türk firmaları 
için bir çözüm olabilir. Ayrıca, daha fazla 
yeni ürünün müşterilere ulaşmasını sağ-
layarak, toplumumuza katkı sağlayabilir. 
Engelleri tanımlamak, Türkiye’de açık 
inovasyon uygulamalarının benimsen-
mesini sağlamak ve başarıyı getirecek 
politikaları geliştirmek ve uygulamak için 
atılan ilk adımdı. Umarım bu çalışma 
ilerideki eylemler için yeni yollar açarak 
Türkiye’deki açık inovasyon ekosistemi-
ne katkı sağlar.

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak görev yapan Mahmut N. Özdemir, 
lisans ve lisansüstü düzeyde girişimcilik ve stratejik yönetim dersleri vermektedir. Doktorasını Hollanda’daki 
Rotterdam School of Management’dan 2011 yılında almıştır. Araştırma ilgi alanları stratejik yönetim, yenilik 
yönetimi ve girişimciliği kapsamaktadır. Araştırma makaleleri üst düzey hakemli dergilerde gözden geçirilen 
Özdemir, çalışmalarının sonuçlarını Birleşik Devletler ve Avrupa’daki Stratejik Yönetim Topluluğu, Yönetim 
Akademisi ve Uluslararası Ürün Geliştirme gibi çok sayıda farklı konferansta sunmuştur. Ayrıca, kendisi 2009 
yılında Washington DC’de yapılan Stratejik Yönetim Konferansı En İyi Doktora Makalesi Ödülü finalistidir.
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Bir girişimci olarak, Silikon Vadisi tecrübenizi anlatabilir 
misiniz?
İkibinli yıllarla birlikte internetin ve cep telefonlarının hızla yay-
gınlaşması Silikon Vadisi’ni internet ve cep telefonunu birleş-
tiren yeni nesil haberleşme teknolojilerine yatırım yapmaya 
yöneltti. 4. nesil olarak tabir edilecek bu teknolojilerde ilk olarak 
WiFi teknolojilerinin devamı olarak geliştirilen WiMAX adlı bir 
teknoloji, 2. nesilden beri süre gelen GSM bazlı cep telefonu 
teknolojilerine rakip bir teknoloji olarak ortaya çıktı. Yüksek 
risk ve yüksek gelir mantığı ile yatırım Silikon Vadisi’nin temel 
prensiplerinden olduğu için bu teknolojinin yeni ve olağanın 
dışında olması risk yatırımcıları için ideal yatırım alanı olarak 
kendini gösterdi. Endüstri tecrübesi olan bir arkadaşımla biz de 
Wichorus şirketini kurduk, amacımız tek bir frekans kullana-
rak kapsama alanı yaratmak üzerineydi. Daha sonra bu fikrin 
etrafından 30’a yakın patent başvurusu yaptık. Şirket Silikon 
Vadisi’nin en iyi risk yatırımcıları olan Redpoint, Accel, Mayfield 
ve daha sonra Pinnacle’dan 40 milyon dolar yatırım aldı ve tam 
dördüncü yılında kurulduğu ayda Tellabs şirketine 200 milyon 
dolara satıldı. Satıldığında WiMAX, LTE ve DPI teknolojileri 
bazlı baz istasyonu ve geçitleri kapsayan birçok ürünümüz ve 

Hindistan’da şirketimiz vardı. Amerika’nın bu teknolojileri ilk 
deneyen operatörü Clearwire/Sprint müşterimizdi. Kazandığım 
teknik tecrübenin bir kısmına “Mobile Broadband: Including 
LTE and WiMAX”  adlı ikinci kitabımda değindim. Bu kitap çok 
popüler oldu ve Çinceye de çevrildi. Bunun yanında bu dene-
yim, risk yatırımı alma, organizasyon oluşturma, yönetim kurulu 
yönetme ve satış konularında Silikon Vadisi’nin iç dinamiklerini 
bizzat yaşamamı, tecrübemi ve tanıdıklarımı artırmamı sağladı. 
Ayrıca bu tecrübeyle Türkiye’de yerli baz istasyonu yapma çalış-
malarına öncülük ettim. 

Kurucusu ve direktörü olduğunuz Koç Üniversitesi Ku-
luçka Merkezi hakkında bilgi verebilir misiniz? Kuruluş 
amacı nedir? 
Son üç yıldır Koç Üniversitesi’nde girişimcilik dersi veriyorum. 
Girişimcilik dersinin iki tane çıktısı oldu. İlki ders notlarından 
derlediğim ve şu anda Koç Yayınlarında basıma hazırlanan 
girişimciliği ve Silikon Vadisi’ni anlatan Türkçe kitap, diğeri de 
Kuluçka Merkezi. Kitap girişimcileri ekosisteme hazırlayacak 
bilgileri,  bu merkez de girişimci olmak isteyen öğrencilerimize 
fikirlerini gerçekleştirmeleri için gereken ofis, mühendislik ve 

Kişiler üzerine kurulu bir model: 
Kuluçka Merkezi
Öğrencilerin yeteneklerini, vizyonlarını ortaya çıkarmayı ve şirketlerinin başarılı olması 
için onlara destek olmayı amaçlayan Kuluçka Merkezi’nin kurucusu ve direktörü 
Mustafa Ergen sorularımızı yanıtladı.
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danışmanlık hizmetlerini verecek. Yer 
olarak Mühendislik Fakültesi ENG 123’te 
ofis, ITÜ Teknopark’ta ayrıca toplantı 
odası girişimcilerimizin kullanımına tahsis 
edildi. Şirketleşme ve girişimcilik uzmanı 
olarak Jason (Lau) ve aramıza katılacak 
iki mühendis arkadaşla beraber full-time 
çalışanlarımız merkezde aktif olarak 
girişimcilerle çalışacaklar. Üniversite 
içinde oluşturulan Teknoloji Transfer Ofisi 
(TTO) danışma kurulu yanında, endüst-
riden oluşturduğumuz danışma kurulu 
öğrencilerimize bir telefon ve e-posta 
kadar yakın olacak ve onları isterlerse 
girişimlerine dahil edebilecekler. 

Bu arada bunların gerçekleşmesi için 
öncelikle Sayın Rektörümüz Umran 
İnan, İrşadi Aksun, Murat Tekalp başta 
olmak üzere Mühendislik Dekanımız Fikri 
Karaesmen, TTO Direktörü Ebru Tan ve 
diğer arkadaşların büyük yardım ve des-
teklerini gördük. Buna İnşaat Bölümü 
ve vintage teknolojik eserleriyle merkezi 
zenginleştiren Rahmi Koç Müzesi dahil.  

Kuluçka Merkezi’yle ne tip çalışmalar 
yapmayı planlıyorsunuz? Tecrübele-
rinizi buraya nasıl aktaracaksınız?
Kuluçka Merkezi ile şirketleşme ve 
girişimcilik hizmetleri vermeyi hedefliyo-

ruz. Model üzerine değinmeden önce 
girişimciliğin temeli olan sübjektivite 
ve kişiselliği üzerinde durmak gerekir. 
Bir girişim, irili ufaklı verilen kararların 
bütünüdür. Bu karar vermeler süb-
jektiftir; yani kişiye göre değişir ve her 
alanı kapsar: Fikir seçmeden başlar, 
ürün özelliklerinin en ince ayrıntısı dahil 
olmak üzere yatırımcı seçmeye kadar 
devam eder. Bu kararlar sonucunda 
başarılı, başarısız veya hastalıklı şirketler 
ortaya çıkar. Bunun için girişimcilik 
kurumsal düzeyde değil, kişilere bağlı 
değerlendirilmelidir.

Bu önerdiğimiz model de kişiler üzerine 
kurulu bir modeldir. En erken aşama 
girişimleri hayata geçirmek üzere, 
üniversite içerisinde girişimcilik dersi ve 
kişisel seminerlerle öğrenciler yoğrula-
cak, öğretim üyeleri ve doktora sonrası 
araştırmacılar bilgilendirilecektir. Profes-
yonel mühendislik havuzu, danışmanlık 
hizmeti ve mentor sağlanarak, girişim-
lerin sırasıyla geliştirme faaliyetlerine, 
hukuki alt yapılarına, iş planlarına ve iş 
bağlantılarına yardımcı olunacaktır. Bu 
süreç sonunda fon bularak veya bul-
mayarak şirketleşen girişimler veya fikri 
mülkiyetini satabilenler başarılı mezunlar 
olarak değerlendirilecektir. 

Kuluçka Merkezi sırasıyla genç öğren-
ciler ve mezunlara, yüksek lisans ve 
doktora öğrencilerine öğretim üyeleri ile 
doktora sonrası araştırmacıların girişim-
lerini kapsayacak şekilde genişleyecek-
tir. Akabinde umarız bütün Türkiye’ye 
açık bir merkez olur ve Türkiye’nin risk 
yatırım firmalarını buradan şekillendiririz. 

Silikon Vadisi tecrübeniz, bu yeni 
merkezde uygulanacak modeli ku-
rarken sizi nasıl yönlendirdi?
Silikon Vadisi’nin bana göre en önemli 
özelliği ne derseniz, kişiler üzerine 
kurulu bir yapılanma olduğudur. Yani 
kurumları kurup içine kişileri doldur-
maktan ziyade seçilen kişilerin etrafına 
kurumsal yapının oturtulmasıdır. Birkaç 
kişi bir araya gelir ve yatırımcılardan 
fon alarak risk yatırım şirketi kurarlar ve 
verdikleri kararların, seçtikleri girişimlerin 
başarısı ölçüsünde ayakta kalabilirler. 
Bu risk yatırımcısı şirketlerinin neden 
sayısız olduğu ve konsolide olmadığının 
ve girişimci şirketlerin kurucularının en 
son zamana kadar genç yaşlarında 
CEO pozisyonlarında olmasının bir 
sebebidir.  Risk yatırımcısı kendi bilgi, 
yetenek ve vizyonuna göre girişimcilere 
yatırım yapar ve onların yeteneklerine, 
vizyonuna, yapmak istediklerine sonuna 

Kuluçka Merkezi sırasıyla genç 
öğrenciler ve mezunların, yüksek 
lisans ve doktora öğrencilerinin, 

öğretim üyeleri ile doktora sonrası 
araştırmacıların girişimlerini 

kapsayacak şekilde genişleyecektir.
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Mustafa Ergen kimdir?
2000 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektronik Bölümü’nden birincilikle mezun olan ve doktora çalışmalarını Berkeley Üniversitesi’nde 
tamamlayan Mustafa Ergen, Prof. Pravin Varaiya ile çalışmalarında haberleşme, insansız araçlar ve sensör teknolojileri üzerine yoğunlaştı. 
Elektronikte aldığı yüksek lisans ve doktora derecelerinin yanında aynı okulda Silikon Vadisi’nden fayda sağlayan ülkeleri incelediği tez 
çalışmasıyla uluslararası ilişkiler bölümünden de yüksek lisans derecesi aldı. Berkeley’in MBA bölümü olan HAAS’da işletme ve teknoloji 
yönetimi programını bitirdi. Mustafa Ergen mezun olurken endüstri duayenlerinden Dr. Ahmad Bahai ve Dr. Burton Saltzberg ile “Multicarrier 
Digital Communications” adlı ilk kitabını yayınlandı ve National Semiconductor [şimdi Texas Instruments] şirketinin “fellow” unvanıyla 
üniversite içerisinde bir araştırma laboratuvarı kurdu. Daha sonra bu laboratuvar Microsoft dahil birçok kuruluştan araştırma fonu alarak 
kablosuz sensör teknolojileri üzerine araştırma ve prototip çalışmaları yaptı. Akabinde Silikon Vadisi’nde Wichorus şirketini kurdu ve mobil 
genişbant haberleşme ekipmanları üretti. “Mobil Broadband: Including WiMAX and LTE” adlı ikinci kitabı Springer tarafından yayınlandı. 
Mustafa Ergen’in akademik olarak iki kitabı, 34 patent başvurusu ve 50’nin üzerinde makalesi bulunuyor. Dr. Ergen’in ODTÜ’den sekiz 
tane Bülent Kerim Altay ödülü ve YÖK’ten doçent ünvanı bulunmaktadır. Dr. Ergen, bunun yanında TOBB Ekonomi Teknoloji Üniversitesi’nin 
mütevelli heyetinde de görev yaptı.

kadar imkan tanımak üzere finansal gücü sağlar. Bir şirketi 
ortaya çıkarmak için verilecek milyonlarca irili ufaklı kararın üre-
tilmesi ve sahiplenilmesi bu iki ana etkileşimden çıkar. Kuluçka 
Merkezi’nde de bu yapıyı oturtmak istiyoruz. Öğrencilerimizin 
yeteneklerini, vizyonlarını ortaya çıkarmayı, onları motive etmeyi 
ve şirketlerinin başarılı olması için her türlü yapıyı onlara sağla-
mayı amaçlıyoruz. 

Bunun yanında ilk defa bizim öne sürdüğümüz 
şirketleşme araçlarıyla risk yatırımcılığının en 
erken aşamasını Kuluçka Merkezi etrafında 
geliştirmek istiyoruz. Bir şirketleşme aracını 
girişimcilik konusunda deneyim sahibi, 
motive ve isim yapmış kişilerin kuracağı bir 
şemsiye şirket olarak tanımladık.

Girişimci öğrencilerimiz merkezin verdiği 
olanaklardan yararlanacağı gibi, isterlerse bir 
şirketleşme aracıyla da çalışarak daha farklı 
bir hızlandırma programına girebilecekler. Nasıl 
Silikon Vadisi’nde bir girişimcinin önünde çalış-
mak isteyeceği birden fazla risk yatırımcısı firma 
varsa biz de o olanağı vermek istiyoruz. İleride bu 
şirketleşme araçları kendilerine fonlar yaratarak Türki-
ye’deki risk yatırımcılığının temellerini atabilirler. 

Merkez uzun vadede üniversiteye, 
ülkemize ve sanayiye ne gibi faydalar 
sağlamayı hedefliyor?
Yakın vadede kişisel olarak girişimci 
üniversite konseptine geçilece-
ğini düşünüyorum. Bunun 
örnekleri şu anda dünyanın 
güzide üniversitelerinde 

görülüyor. Derslerden şirket çıkaranlardan, üniversitenin risk 
yatırım fonu yaratıp öğrencileri girişimlerine yatıranlara kadar 
örnekler gün geçtikçe zenginleşiyor. Bunun sebebi bence 
birbirine dijital ortamda bağlı hale gelen dünyada inovas-
yon imkanlarının artarak çoğalmasıdır ve yerleşik şirketlerin 
bu boşluğu doldurmada güçsüz kalacak olmasıdır. Bunun 
nedenle şirketleşme için gereken her şey modülleşiyor, 
demokratikleşiyor ve sıradan insanın kullanacağı bir araç 

haline geliyor. Burada insan kaynakları ve muhasebe 
bölümünü bir web sitesine vermekten, istenildiğinde 

istenilen miktarda mühendis çalıştırmaya ve hatta 
artık üretimin bile üç boyutlu yazıcılar ile alıcıların 
evlerinde yaptığı bir ortama doğru geçiyoruz. 
Geçenlerde 10 kişilik bir şirket bir milyar dolara 
satıldı, gelecekte belki iki kişilik şirketler bu raka-
ma erişecektir. 

Haberleşmedeki girişimciler son hızla yoluna devam 
edecek, yıllardır konuştuğumuz robotları ortaya çıka-

racak şirketler çoğalacak, enerji altyapımızı yenileyecek 
şirketler, etrafımızı sensörlerle kaplayan ve bu dev bilgileri 

işleyen şirketlerin çıkaracağı alt yapılarla desteklene-
cektir. Sağlık, eğitim altyapısı demokratikleşecek, 

kısıtlı yapıyı bütün dünyanın kullanacağı verimli hale 
getirmek için girişimler çıkacaktır. Bunun yanında 

DNA’daki buluşlar insanların garajlarda dene-
yini yapacağı yeni nesil bio şirketleri ortaya 

çıkaracaktır. Bundan sonra yeni mezunların 
önce kendi işini kurmaya sonra başka 

işlere girmeye çalışacağı bir ortama 
gidildiğini düşünüyorum. Bu merke-

zin önce öğrencilerimizi sonra da 
ülkemizi bu konsepte hazırlamaya 

dönük önemli katkıları olacaktır.

Ayrıntılı bilgi için: incubation.ku.edu.tr
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Diğer fikri mülkiyet konusu unsurlarda 
olduğu gibi, biyo-teknoloji ve özellikle 
genetik alanındaki buluşların patentle 
korunmasının temelinde yatan dü-
şünce; bilimsel araştırmaları destekle-
mek ve yeni ilaç geliştirilmesini teşvik 
etmektir. 

Sağlık sektöründe kişisel ilaç (pesona-
lised medicine) şeklinde adlandırılan 
model ve klinik uygulamalar, gelecek 
dönem için önemli bir kârlılık sahası ola-
rak görünmektedir. Bu modelin ortaya 
çıkışında en önemli katkı “Farmakoge-
netik” olarak adlandırılan disiplinden 
gelmektedir. Farmakogenetik,  ilaç 
kinetiğinin ve kişinin ilaçlara karşı verdiği 

tepkinin, genetik yapıya göre göster-
diği değişimi konu alır. Bu farklılıkların 
genetik düzlemdeki moleküler temelinin 
bulunmasıyla, belirli bir genetik formas-
yona özgü ilaç gündeme gelmektedir.  

BRCA Gen Mutasyonları
Farklı genotiplerin, belirli bir ilaca 
değişik metabolik cevap vermesinin 
en önemli nedenlerinden biri, ilaçların 
insan bedeninde metabolize edilmesini 
sağlayan enzimlerin ve diğer fonksi-
yonel moleküllerin genetik düzlemde 
kontrol ediliyor olmasıdır.1  Buna ek 
olarak, hücrelerde ilaç etkisini başlatan 
reseptör proteini de genetik bozukluğa 
bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. 

Yrd. Doç. Dr. Emre Bayamlıoğlu, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Gen Patentleri ve İlaç Sektörünün 
Geleceği

Fikri mülkiyet hukukunun 
en can alıcı konularının 
başında gelen genetik 
patent konusunda 
yaşanan son tartışmalar 
ve gelişmeler...

1 Farmakogenetik, Dr. A. Gökhan AKKAN, C.T.F. Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AnabilimDalı, http://www.ctf.istanbul.edu.tr/farma/farmakogenetik.pdf 
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Bu veriler ışığında, kişiselleşmiş ilaç 
veya kişiye özel tedavi yaklaşımı, belirli 
bir ilaç veya tedavi uygulanmadan önce 
hastanın genetik yapısının incelenme-
siyle işe başlar.2 Gen sekansları üzerin-
deki patent koruması, genetik testlerin 
sağlık sektöründeki yeriyle paralel 
şekilde artan bir öneme sahiptir. 

Cerrahi operasyon kararına tıbbi 
gerekçe oluşturan BRCA1 ve BRCA2 
gen mutasyonları, ABD Yüksek 
Mahkemesi’nin3 13 Mayıs 2013 tari-
hinde karara bağladığı, uzun sürmüş 
bir patent davasıyla gündeme gelmiştir. 
ABD vatandaşı Genae Girard, önleyici 
cerrahi operasyonuna karar vermeden 
önce yapılması gerekli genetik test be-
deli olan 3.000 ABD Doları’nın sigorta 
şirketince ödenmemesi üzerine; testin 
bu derece pahalı olmasına sebep olan 
patent hakkının iptali için mahkemeye 
başvurmuştur. 

BRCA Gen Patentleri 
Myriad Genetics Inc.  BRCA1 ve 
BRCA2 gen sekanslarıyla ilgili olarak 
hem “ürün” hem de “metot(usul)” 
patentlerine sahiptir. Genetik sekansı 
oluşturan nükleotid dizisi üzerindeki bu 

“ürün patenti”, söz konusu genetik mu-
tasyonu tespit için yapılacak tıbbi testi 
Myriad’ın tekeline almaktadır. Metot 
patenti ise, genetik test sonuçlarının, 
tedavi amacıyla verilen ilacın etkinliğini 
ölçmek için kullanılmasına yöneliktir. 
Myriad’ın bu konudaki ticari politikası, 
patent kaynaklı tekel hakkına dayana-
rak, mümkün olan en yüksek bedeli 
(monopol fiyatı) talep etmektir. 
 
Dava üç aşamalı bir seyir izlemiş, ilk 
derece mahkemesi, gen sekanslarının 
genom içinden ayrıştırılarak nükleotid 
dizisinin belirlenmesini, patentlenebilir 
bir buluş olarak görmeyerek davacılar 
lehine karar vermiştir. Burada genetik 
sekans, bir buluş olarak değil; doğa-
da mevcut bir bilginin fiziksel formu 
olarak değerlendirilmiştir. Dava Federal 
Temyiz Mahkemesi önüne geldiğinde 
ilgili Daire4, ikiye bir çoğunlukla, genetik 
sekansı oluşturan nükleotid dizisinin, 
doğada bulunduğu halden farklı, yeni 
ve patentlenebilir bir molekül olduğuna 
karar vermiştir. Karşı oy veren Yargıç 
Bryson’a göre, herhangi bir dönüşüme 
tabi tutulmamış, sadece doğal halinden 
ayrıştırılmış gen sekansları; genetik 
mühendislik yoluyla geliştirilen ve daha 

önce mevcut olmayan DNA molekül-
lerinden farklıdır ve bu sebeple patent 
hakkına konu olamaz. Metot patentleri-
ne gelindiğinde burada, tedavi safha-
sına ilişkin bir talep söz konusudur. 
Patent konusu metot, kanserli hücrenin 
geliştirilerek ilaca nasıl cevap verdiği-
nin gözlenmesine yöneliktir ve Federal 
Daire oybirliğiyle metot patentini hukuka 
uygun bulmuştur. 

ABD Yüksek Mahkemesi ve Gen 
Sekanslarının Patentle Korunması 
Dava konusu uyuşmazlık ikinci ve 
son kez önüne gelen ABD Yüksek 
Mahkemesi, kararını 13 Haziran 2013 
tarihinde açıklamıştır.5 Yüksek Mahke-
me, davayı sadece gen sekanslarının 
patentlenebilir bir buluş niteliği taşıyıp 
taşımadığı meselesiyle sınırlı olarak 
ele almıştır.6  Bu noktada Mahkeme, 
genom içinde doğal halde mevcut bir 
DNA segmenti ile cDNA olarak bilinen 
ve doğal halde bulunmayan DNA formu 
arasında bir ayrıma gitmiştir.  Buna 
göre, genom içinde mevcut haliyle bir 
nükleotid dizisinin izole edilerek belirlen-
mesi patentlenebilir bir buluş değildir. 
Buna karşılık cDNA, genetik sekansın 
bilgi içermeyen kısmının (intron) labora-

2  Alessio Squassina, Mirko Manchia, Vangelis G Manolopoulos, Mehmet Artac, Christina Lappa-Manakou, Sophia Karkabouna, Konstantinos Mitropoulos, Maria Del Zompo, George P Patrinos, Realities 
and Expectations of Pharmacogenomics and Personalized Medicine: Impact of Translating Genetic Knowledge into Clinical Practice, Pharmacogenomics. 2010;11(8):1149-1167. 
3 Supreme Court
4 9th Circuit
5 Yüksek Mahkeme, öncelikle metot patentlerine ilişkin bir değerlendirme yapmadığını belirtmiştir. Mahkeme, patent başvurusu tarihinde, BRCA gen mutasyonlarının izole edilmesi için kullanılan yöntemin 
buluş basamağı taşıyıp taşımadığı hususunu da kararında değerlendirme dışı bırakmıştır.  689 F. 3d, at 1349
6 2009’da başlayan bu uzun hukuki sürecin bir özeti ve ilgili dokümanlar için bkz.  http://www.genomicslawreport.com/index.php/category/badges/myriad-gene-patent-litigation/

Exon” ve “Intron”ların ayrıştırılarak cDNA’nın ters imajı olan mRNA elde edilmesi  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DNA_exons_introns.gif



23

FEN
ER

YAKIN
D

AN
 BAKIŞ

tuvar koşullarında ayrıştırılması sonucu 
elde edildiğinden patent konusu olabilir. 
Genetik test ve benzer tıbbi araştırma-
larda kullanılan, sadece belirli bir protein 
sentezini düzenleyen nükleotid  serisin-
den (exon) oluşan bu cDNA’dır.7

Sonuç
Karar sonrası yapılan ilk değerlendir-
melere bakıldığında, Myriad ve benzeri 
şirketler bakımından sonucun çok kaygı 
verici olmadığını söylemek yanlış olmaz. 
Buna birinci sebep, cDNA olarak 
adlandırılan ayrıştırılmış DNA sekansı 
üzerindeki patentlerin korunmuş olma-
sıdır. Diğer bir sebep ise, iptal konusu 
patentlerin sürelerinin önümüzdeki bir 
kaç yıl içinde zaten dolacak olması-
dır.8  Önümüzdeki dönemde Myriad ve 
benzeri şirketler bakımından korunması 
gereken hassas fikri varlık; genetik 
mutasyonların farklı varyantları ile 
çeşitli klinik bulgular arasındaki ilişkilerin 
derlendiği veri-tabanları olacaktır. Daha 
önce patent hakkına dayalı tekel şek-
linde genetik test hizmeti vermiş olan 
şirketler, elde ettikleri bu verinin genetik 
test sonuçlarının yorumlanmasında 
sağladığı üstünlük sebebiyle patent 
haklarının sona ermesinden sonra 

da rekabet avantajına sahip olamaya 
devam edeceklerdir. Nitekim, Myriad 
Şirketi kısa zaman önce yaptığı açıkla-
mada, gelecek dönemde AB ülkelerin-
deki fikri mülkiyet stratejisini patentlere 
değil; veri-tabanlarına dayandıracağını 
ilan etmiştir.9 

Genlere dayalı olarak araştırma yapan 
pek çok şirket açısından kararın olumlu 
sonuçları olduğu söylenebilir. Genetik 
verileri kullanarak yeni tohum türleri 
veya yeni ilaçlar üretmeye yöne-
len şirketler bakımından daha önce 
araştırma yapma imkanı bulamadıkları 
gen sekanslarını kullanabilme imkanı 
doğmuştur. 

Karar, endüstri açısından belirli bir 
uzlaşma ve denge ortaya koymakta-
dır. Genom içinde bulunduğu haliyle 
genetik sekans üzerinde patent hakları 
reddedilmiş; bunun neticesinde söz 
konusu genler üzerinde araştırma 
yapılarak farklı ürün ve hizmetler 
üretilmesine olanak tanınmıştır. Buna 
karşılık cDNA üzerinde patent hakkı 
tanınarak genetik araştırmaların de-
vamı için gerekli ekonomik inisiyatif 
yaratılmak istenmiştir.10

Daha önce patent 
hakkına dayalı tekel 
şeklinde genetik test 
hizmeti vermiş olan 
şirketler, elde ettikleri 
bu verinin genetik 
test sonuçlarının 
yorumlanmasında 
sağladığı üstünlük 
sebebiyle, patent 
haklarının sona 
ermesinden sonra da 
rekabet avantajına 
sahip olmaya devam 
edeceklerdir.

Yrd. Doç. Dr. Emre Bayamlıoğlu, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden 1997 yılında mezun oldu ve 
aynı yıl İngiltere’de Southampton Üniversitesi’nde 
yüksek lisans eğitimine başladı. 2007 yılında 
Marmara Üniversitesi’nde özel hukuk doktorasını 
tamamladı. 1999-2009 yılları arasında İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma 
görevlisi olarak çalışan Bayamlıoğlu, 2010 yılından 
beri Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim 
üyesidir.

7 Tamamlayıcı/ Komplementer
8 John Conley, Some Thoughts on Myriad After the Supreme Court Argument, May 1, 2013, http://www.genomicslawreport.com/index.php/2013/05/01/some-thoughts-on-myriad-after-the-supreme-court-
argument/#more-12729
9 Buna sebep AB bünyesinde, yaratıcılık unsuru taşımayan veri ve bilgi derlemeleri için; 1996 yılında çıkarılan Veri-tabanı Direktifi ile özel (sui generis) bir koruma getirilmiş olmasıdır.
10 Rachel Feltman, A Supreme Court loss on human gene patents is just what Myriad—and the biotech industry—need, http://qz.com/94262/a-us-supreme-court-loss-is-just-what-myriad-and-the-biotech-
industry-need/

  



24

FEN
ER

Buluş sahipleri ve girişimciler için Türkiye’de lider başvurusu noktası olmak amacıyla 
2010’da Koç Holding – Koç Üniversitesi ortaklığında hayata geçirilen İnventram A.Ş. 
Genel Müdürü Cem Soysal anlatıyor.

Bir ticari oluşumun iş hayatında ayağa kalkma ve 
büyüme sürecinde ihtiyaç duyacağı stratejik iş 
ortakları, güçlü tedarikçiler, yaygın satış kanal-
ları ve iş “network”ünden oluşan bileşenleri en 
kapsamlı boyutta sunabilecek “lider ekosistemin” 
içerisinde yer alan İnventram A.Ş., Türkiye’de 
2009-2010 dönemiyle başlayan yatırımcı-girişim-
ci ekosistemi içinde kritik bir rol oynuyor. Yatırım 
ekosisteminin vazgeçilmez parçası olan tüm 
girişimcilere, “Buluşunuz varsa buluşalım!” diyen 
İnventram Genel Müdürü Cem Soysal yürüttükle-
ri çalışmaları ve hedeflerini anlatıyor.

Genel Müdürü olduğunuz İnventram’ın ku-
ruluş hedefleri, vizyonu nelerdir?
Günümüz iş dünyasında bilgi, teknoloji ve 
inovasyon, rekabet gücünün en önemli unsurları 
haline geldi. Bu nedenle gerek şirketler, gerekse 
ülkeler seviyesinde yatırımlar daha fazla bu alana 
odaklanıyor ve rekabet de giderek yoğunlaşıyor. 
İnsan hayatında son yüzyılın getirdiği gelişmeler 
ve standartların hızlı yükselişi, çözülmesi gereken 
çok fazla problemi de doğurdu. Bu problemlerin 
çözümü yaratıcılık, teknoloji ve araştırma-geliştir-
me altyapılarının varlığı ile mümkün olabilmekte. 
Dünyada üretim düşük maliyetli işçilik bölgele-
rine kaydıkça, Türkiye’nin teknoloji geliştirerek 

Buluşunuz Varsa 
Buluşalım!
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gelecekteki uluslararası pozisyonunu sağlamlaştırma gereksinimi 
daha da artıyor. Teknoloji ise buluştan filizleniyor. Buluş destek-
lenir ve çevresi iş modeli ile örülürse, ticari bir teknoloji olabilme 
fırsatını yakalar. 

İnventram bu problemleri adresleyen bir yapılanma olarak 
doğdu ve 2010 yılında Koç Holding – Koç Üniversitesi ortaklı-
ğıyla bir Erken Aşama Teknoloji Yatırım Şirketi olarak kuruldu. 
Kısa vadede pazar potansiyeli vaadeden inovatif fikirleri keş-
fedip ticarileştirerek, insanların hayat standardını yükseltecek 
ürünlere ve hizmetlere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Uzun vadeli 
vizyonumuz ise İnventram ismine bir anlam yüklemek, güçlü bir 
algılama yaratmak: Buluş sahipleri ve girişimciler için Türkiye’de 
lider başvurusu noktası olabilmek. Bunu gerçekleştirebilmek için, 
verdiğimiz destek modelleri ise şirket yatırımları, yüksek teknoloji 
patent başvuruları ve teknoloji ticarileştirme ortaklıklarıdır.

İnventram hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? 
İnventram, Biyoteknoloji ve Sağlık, Enerji, Otomotiv, Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri, Savunma Sanayi Teknolojileri, Malzeme Bilimleri ve 
Kimya, İnternet ve Mobil Tabanlı Hizmetler, Tarım ve Gıda Tekno-
lojileri, Nanoteknoloji, Dayanıklı Tüketim ve Çevre Teknolojileri dahil 
olmak üzere 11 alanda teknoloji koleksiyonerliği yapan bir şirkettir.

Buradaki en önemli konu İnventram A.Ş.’nin, bir ticari oluşu-
mun iş hayatında ayağa kalkma ve büyüme sürecinde ihtiyaç 
duyacağı sağlam stratejik iş ortakları, güçlü tedarikçiler, güçlü 
ve yaygın satış kanalları ve iş “network”ünden oluşan bileşenleri 

en kapsamlı boyutta sunabilecek “lider ekosistemin” içerisinde 
yeralan bir şirket olmasıdır.  

Türkiye’deki teknoloji bazlı girişimcilik ekosistemi konu-
sunda bilgi alabilir miyiz?
Türkiye’de 2009-2010 döneminden sonra yatırımcı-girişim-
ci ekosistemi oluşmaya başladı. Son üç yıldır iyi projesi olan 
girişimci para bulmakta pek zorlanmıyor. Ekosistemde öncelikle, 
aile ve arkadaşlar diye bir segment var. Bu kişilerden 1-50 bin 
dolar arası para alıyorsunuz ve projenizi  hayata geçiriyorsu-
nuz. 50 bin-1 milyon arasındaki ihtiyaçlarda da melek yatırım-
cılar devreye girdi. Türkiye’de bu konuda lider grup, benim 
de yönetim kurulu üyesi olduğum Galata İş Melekleri (Galata 
Business Angels). Onlarla birlikte erken aşama girişimcilere hem 
finans, hem iş bilgisi hem de network ile yardımcı oluyoruz. 500 
binden 2 milyona kadar yatırıma ihtiyacı olanlar için de erken 
aşama sermayesi söz konusu. Burada da erken aşama yatırım 
fonları devreye giriyor, biz onlardan biriyiz. Bir sonraki aşamada 
şirketiniz büyüdü, satış yapıyorsunuz, kontratlarınız, ürünleriniz 
var; ancak pazarlama yapamıyorsunuz, ürün geliştiremiyorsunuz 
ya da istihdam edemiyorsunuz… Burada da büyüme serma-
yesi devreye giriyor. Türkiye’deki lider firmaların yanı sıra birçok 
yabancı girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketi son dönem-
deki gelişmelerden dolayı Türkiye’ye geldi. Dördüncü segment 
ise şöyle: Artık büyüdünüz, çok büyük bir bilançonuz, büyük 
satışlarınız, kontratlarınız, kârlılığınız var ve acil bir yatırıma ihtiyacınız 
yok. Yatırımcı sizinle ilgilenmeye başlıyor ve yatırımcı bankaların ve 
başka finansal kuruluşların parasını, kredisini kullanarak size yatırım 
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Cem Soysal: “İnventram 
olarak 2.200’den fazla proje 

inceledik, 180 proje ve 
şirketi değerlendirdik. 34’ü 

yatırım aldı. Bu da yüzde 
1,5 gibi bir rakama tekabül 
eder ki, dünyadaki yatırım 

fonlarıyla çok paraleldir.”
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yapıyor. Bunlara da özel yatırım sermayeleri 
(Private Equity-PE) deniyor. İş 15-20 milyon 
dolarları geçtiği zaman milyar dolarlara 
giden bantta da PE’ler devreye giriyor. Biz 
bu segmentlerin erken aşama tarafındayız. 
Son üç yıldır Türkiye’de iyi üniversitelerden 
çıkan insanların yüzde 20-22’si “Kendi işimi 
kuracağım” diyor. Bu mutluluk verici. Çünkü 
Türkiye kendi genç patronlarını yaratıyor. Bu 
genç patronlar başka genç profesyonellere 
hem istihdam yaratıyor hem de ekonomiye 
çok büyük bir katkı sağlıyor. Tabii eğer ger-
çekten ürünleriyle ve servisleriyle bir değer 
yaratabilirlerse.

Koç Üniversitesi ve İnventram işbirliği 
kapsamında yürütülen çalışmalar hak-
kında bilgi alabilir miyiz?
İnventram Koç Holding’in güçlü desteği 

ve Koç Üniversitesi’nin işbirliğiyle kuru-
lan, sanayi ve üniversite iş ortaklığının 
Türkiye’de bu yapıdaki tek ve ilk örneğidir. 
Koç Topluluğu’nun sanayi alanındaki liderlik 
tecrübesini, iş kültürünü, eşsiz AR-GE 
gücünü ve rakipsiz kanal yapısını, Koç 
Üniversitesi’nin uluslararası bilim kapasitesi 
ve dünya standartlarındaki kadrosuyla bir 
araya getirmiştir. 

Koç Üniversitesi’nin Mühendislik ve Fen 
Fakültelerinde yer alan teknolojik yönü 
son derece kuvvetli projeleri İnventram 
Ekibi değerlendirip gerek teknoloji ticari-
leştirme gerekse patentleme modelinde 
ilgili akademisyenlerle geliştiriyor. Koç 
Üniversitesi sadece Türkiye’deki en 
güçlü Mühendislik Fakültesi kadroların-
dan birine sahip değil, aynı zamanda 

Amerika’nın konusundaki en rekabetçi 
üniversitelerinden gelmiş, ürün ve tica-
rileştirme odaklı profesörlere sahip bir 
üniversite. Bundan dolayıdır ki patentle-
rin ve kurulan start-up şirketlerin ağırlığı 
Koç Üniversitesi bilim adamları işbirliğin-
de gerçekleşiyor.

Kuruluşundan bu yana İnventram’ın 
imza attığı önemli projeler, yatırım 
yaptığı girişimler ve destek verdiği 
ortaklıklar nelerdir?
İnventram olarak 2.200’den fazla proje 
inceledik, 180 proje ve şirketi değerlen-
dirdik. 34’ü yatırım aldı. Bu da yüzde 1,5 
gibi bir rakama tekabül eder ki, dünyadaki 
yatırım fonlarıyla çok paraleldir. Yatırım 
şekillerimiz de farklılık gösteriyor. Bun-
lardan ilki patent yatırımı. 

İnventram A.Ş Koç 
Holding’in güçlü desteği 

ve Koç Üniversitesi’nin 
işbirliğiyle kurulan, 

sanayi ve üniversite iş 
ortaklığının Türkiye’de 
bu yapıdaki tek ve ilk 

örneğidir.
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Global patentlerin 100-150 bin dolara 
yakın masrafı var. Gelişmiş ülkelerdeki 
teknolojinin korunması ancak bu şekilde 
gerçekleşiyor. Sağlık, biyoteknoloji, 
malzeme bilimleri ve elektronik alan-
larında 24 global patent başvurumuz 
var. Diğer yatırım şeklimiz şirket yatı-
rımları. Birinin kuruluşu tamamlanmış, 
diğer ikisi planlanan üç şirket yatırımı-
mız var. Bunları çok kuvvetli buluş-
çular ve akademisyenlerle beraber 
gerçekleştiriyoruz. Yatırım portföyün-
deki şirketlerimizden bir tanesini Koç 
Topluluğu’nun en büyük şirketlerinden 
biriyle ortak olarak kuruyoruz. İkinci 
şirket yatırımımız sağlık alanında: Kan-
dan örnek alarak birtakım hastalıkların 
tespitine yönelik çok küçük bir taşınabi-
lir elektronik teşhis cihazı. 

Üçüncü şirket yatırımımız bir roket siste-
mi, uydu teknolojisi. Üçüncü modelimiz 
ise teknoloji ticarileştirme. Bu alanda 
yedi iş ortaklığımız mevcut. Örneğin 
insan gözünün yaptığını kamera ve 
yazılımla yaparak bilgiye çeviren bir 
firmayı Koç Topluluğu şirketleriyle bir 
araya getiriyoruz. Teknoloji ve inovas-
yon odaklı girişimcileri, ileri teknoloji 
işlerine yatırım yaparak ticari hayata 
kazandırmaya çalışıyoruz.

Gelecek planlarınızı bizimle paylaşır 
mısınız?
Enerji, otomotiv, biyoteknoloji ve elekt-
ronik tümleşik sistemler gibi yüksek 
teknoloji alanları hem çok kuvvetli insan 
kaynağı kalifikasyonu hem de zaman 
ve finansman açısından sabır gerektiren 

projelerdir. Bu alanda Koç Holding ve 
Koç Üniversitesi’nin Türkiye’nin gelece-
ğini şekillendirecek bir inovatif vizyonun 
uzantısı olarak faaliyet gösteren İnvent-
ram Türkiye’nin buluşçularını ürünleri 
ile global pazarlara çıkarmak üzere 
çalışmalarının kapsamlarını genişleterek 
sürdürecektir.

Cem Soysal kimdir?
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği’nden mezun olan 
Cem Soysal, 1989’da ABD’deki 
Pace Üniversitesi’nden Bilgisayar 
Bilimleri Yüksek Lisans ve Columbia 
Üniversitesi’nden Pazarlama Yönetimi 
dereceleri aldı. 1992’de tekstil sektöründe 
Enformasyon Sistemleri Direktörü olarak 
çalışmaya başladı. 1994’te Türkiye’ye 
dönüş yaptı ve İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası Bilgi Sistemleri Merkezi’nde 
Sistem Grup Yöneticisi olarak görev 
aldı. 1997-2002 seneleri arasında, 
Zorlu Holding bünyesinde kuruluşunu 
başlattığı Vestelnet A.Ş.’nin Genel 
Müdürlüğü’nü yürüttü. Türkiye’nin ikinci 
büyük Internet Servis Sağlayıcısı olan 
Vestelnet A.Ş.’nin ardından sırasıyla 
Teknoloji Holding’te Tasarım Hizmetleri ve 
Üretim Grubu Şirketleri Grup Başkanı ve 
Doğan Holding’te Portal ve İçerik Grubu 
Şirketleri Grup Başkanı olarak çalıştı. 
2007’de Fujitsu Siemens Computers 
Türkiye Ülke Genel Müdürlüğü görevini 
üstlendi. 2010 senesinde ise İnventram 
A.Ş.’yi hayata geçirme misyonuyla Koç 
Holding’e katıldı.
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2004 yılındaki bir makalemde Kürt 
Meselesi’nin kimlik boyutunun iç ve dış 
politikayla bağlantılarını analiz etmiş 
ve politika önerilerinde bulunmuştum.1  
Türkiye’nin o dönemde acilen bazı politi-
kaları uygulamaya koyması gerekiyordu. 
Aksi halde orta vadede iç ve dış konjonk-
türe bağlı olarak, Kürt ve Türk kimliklerinin 
algılanış biçimi bölgesel istikrarsızlığa yol 
açabilecek hızlı ve radikal kaymalara açık hale 
gelebilirdi. David Laitin, Mark Beissinger ve 
Timur Kuran gibi birçok sosyal bilimci bu tür 
kaymalara dikkat çekmiş ve açıklamaya çalış-
mıştır. Barış süreci başarısız olursa Türkiye’de 
bu tür kaymalar olabilir mi?

O makalede incelediğim kimlikle ilgili 
ikilem Kürt meselesinin temel düğümü 
olmaya devam ediyor. 

Kürt Meselesindeki İkiz Kimlik İkilemi
2004’teki makalemde ve diğer çalışma-
larımda, bu tür kaymaları iki risk faktörünün 
olası hale getirdiğini savunmuştum. (I) Eğer 
kamusal alanda ifade edilmesi uzun süre 
bastırılmış olan bir kimlik söz konusuysa. 

(II) Eğer bu kimlik, toplumdaki benzer 
kimliklerin rakibi olarak görülüyorsa (“rakip 
imaj”);2 yani aynı insan tarafından bu 
kimliklerle beraber benimsenemeyeceği 
düşünülüyorsa. 

Bugün artık Kürt kimliğinin kamusal alan-
da bastırılması yani yukarıdaki I’inci koşul 
geçerli değil. Ama II’nci koşul hala geçerli. 
Bu koşulu ortadan kaldırmak için iki me-
seleyi aynı anda çözmek gerekiyor.

Birincisi Kürt kimliği meselesi: Kürtlerin 
kendi kimliklerinin toplumsal ve siyasal 
yaşamda özgürce yaşanabildiğini, makbul 
ve eşit bir kimlik olarak kabul gördüğünü ve 
güvencede olduğunu hissetmek ihtiya-
cı. İkincisiyse ortak kimlik ve Türk kimliği 
meselesi: Kürt kimliği tanınırken Türkiye’deki 
ortak kimliklerin zayıflamaması ve Türklerin 
de kendi kimliklerinin aşınmasından endişe 
duymamaları. Bu iki ihtiyaç ve toplumsal 
talep arasında biri diğerinden daha öncelikli 
şeklinde bir hiyerarşi ilişkisi kurmayıp her ikisi-
ne aynı derecede değer vermek gerekiyor. 
Bu neden kolay değil? Türklerin önemli 

bir kısmı kendi kimliklerini etnisite-üstü 
ve devletin de kimliğini oluşturan milli bir 
kimlik olarak görüyor. Kürtlerse “alt kimlik” 
olarak tanınmak istemiyor çünkü onlar 
için bu eşit olmamak anlamına geliyor. 
Türklerin birçoğu, anayasada ve devletin 
diğer temel belge ve sembollerinde Türk 
kavramının geçmesini kazanılmış bir hak ve 
kendi milli kimliklerinin bir güvencesi olarak 
görüyor. Ama Kürtlerin önemli bir kısmı da, 
Türkiye’nin bir parçası olmak isteseler bile, 
sosyolojik ve kültürel anlamda Türkler kadar 
millet olarak tanınmak istiyor. Bu iki hedefi 
birden gözetmenin tek yolunun, meseleyi 
bir üst kimlik-alt kimlik meselesi olmaktan 
çıkarıp, ortak kimlikleri farklı kesimlerin farklı 
adlarla benimseyebilmelerine imkân sağla-
mak olduğunu düşünüyorum.

Örneğin anayasadaki vatandaşlıkla ilgili 
mevcut madde “Türk Devletine vatandaş-
lık bağı ile bağlı olan herkes Türktür” diyor 
ve Kürtler tarafından dışlayıcı bulunuyor. 
Bu madde 1924 Anayasası’ndaki ifade 
biraz farklılaştırılarak, “Türkiye’de din ve 
ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımın-

Barış Süreci ve Kürt Meselesinde Kimlik, Dış Politika ve Ekonomi: 
Riskler ve Fırsatlar

Barış sürecini ve Kürt 
meselesini değerlendiren 
Doç. Dr. Murat Somer, 
içinde bulunduğumuz 
dönemde yaşanacak 
gelişmelerin önemine 
dikkat çekiyor.
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Doç. Dr. Murat Somer, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

1 “Turkey’s Kurdish Conflict: Changing Context and Domestic and Regional Implications,” Middle East Journal 58 (2), pp. 235-253 (Spring 2004).
 
2 Bu imajı savunan politik akörler toplumun kritik bir çoğunluğunu ikna ederse.
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dan herkese Türk veya Türkiye vatandaşı denir” şeklinde değiş-
tirilebilir.3 Önemli olan ortak bir kimliğin varlığıdır. Bu kimliği Kürtler 
Türkiye vatandaşlığı Türkler ise Türk olmak şeklinde benimseyebilir. 
Aynı anda devlet açısından Türk olmanın etnik değil vatandaşlıkla 
ilgili olduğu daha açık bir şekilde vurgulanmış olur. Anayasanın diğer 
bölümlerinde kültürel-milli çeşitliliğin varlığı ve devletin bu çeşitliliği 
koruyacağı da vurgulanabilir.

Barış Sürecinin Politik-Ekonomik Arka Planı
Barış süreciyle Türkiye, bu tür çatışmaların çözümünde kritik 
önem taşıyan, terörle özdeşleşmiş olan “karşı tarafla” konuş-
manın psikolojik engelini en azından şu anda aşmış gözükmek-
tedir. Elbette bu açılımın yapılmasının nedeni her şeyden önce 
bu sorunu siyasal ve kültürel reformlarla çözmeden iç barışın 
ve demokratikleşmenin sağlanamayacağının anlaşılmasıdır. Ama 
2005’te de bir açılım denemesi yapılmış ve sonra rafa kaldırılmıştı. 
Zaten 2004’ten itibaren de PKK ile savaş yeniden başlamıştı. TRT 6 
gibi önemli yasal ve kültürel reformlar ve sosyoekonomik yatırımlar 
yapılmasına rağmen- eğer Kürt meselesinin ciddiyetini ve derinliğini 
göz önüne alırsak -siyasal anlamda önemli bir adım atılamamıştı. 
Hükümet için 2007 yılındaki seçim başarısının ardından 2009 yılında 
doğuda kaybettiği oylar bir uyarı oldu. 2009’da yeni bir “demokra-
tik açılım” denemesi yapıldı. Ancak daha geçen yıla kadar PKK ile 
çatışmalar ve çatışmacı siyaset bütün hızıyla sürüyordu. 

Mevcut barış sürecinin başlatılmasında zamanlama açısından dış 
konjonktür ve ekonomik çıkarlar önemli rol oynadı. 

2008’den itibaren Türkiye, ABD ile düzelen ilişkilerin de yardı-
mıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’yle (KBY) karşılıklı bağımlılığa 
dayalı dostane ilişkiler kurdu ve 2009’da Erbil’de bir konsolos-
luk açtı. Bu sayede, ‘dış Kürtler potansiyel bir güvenlik tehdidi 
oluşturduğu ve böyle algılandığı sürece onların etnik-kültürel 
akrabası olan iç Kürtlerle barış ve entegrasyon sağlamanın 
zorluğu’ engelini aşmakta büyük aşama kaydetti. 2011 yılında 
Türkiye’yle KBY arasındaki “resmi” ticaret 5.5 milyar dolara, Türk 
yatırımları 3.5 milyar dolara ulaştı. Karşılıklı fayda ve bağımlılığa 
dayalı bu ilişkiler yanında KBY’nin Irak merkezi hükümetiyle olan 
ihtilafı da kuzey komşusu Türkiye’yle iyi ilişkiler geliştirmesini 

zorunlu kılıyor. Hızla büyüyen ve enerjide dışa bağımlı Türkiye 
ekonomisi için de Kuzey Irak’taki petrol ve doğal gaz rezervleri en 
ucuz ve rasyonel kaynak. Bu etkenler sonucu 2012’ye gelindiğinde 
Türkiye ve KBY artık güvenilmez rakipten çok ortak olarak görülmeye 
başlandı. Mart 2013’te KBY ile Türkiye’nin toplam doğal gaz ihtiyacının 
en az beşte birini karşılayacak bir anlaşma yapıldı ve yeni boru hattı 
inşa çalışmaları sürüyor.

Ancak Suriye’deki gelişmeler bu gidişatı değiştirebilecek bir du-
rum yarattı. 1990’larda uzun süre PKK’yı desteklemiş olan Esat 
hükümeti PKK’yı ve türevi olan PYD’yi kendi tarafına çekmeye 
çalıştı ve Suriyeli Kürtlerin muhalefete desteği şartlı ve muğlak 
kaldı. Suriye’nin kuzeyinin PYD tarafından kontrol edilen bir 
bölge haline gelmesi hatta bölünmesi olasılığı doğdu. Bu durum 
PKK için, hem Türkiye’ye hem de bölgedeki Kürt milliyetçiliğinin 
liderliği için rekabet ettiği KBY lideri Barzani’ye karşı stratejik 
bir fırsat yarattı. Zamanlama açısından barış süreci Türkiye’nin, 
güvenliğini ve KBY ile işbirliğini tehdit eden bu gidişatı frenlemek 
için rasyonel bir çabası olarak görülebilir.  

Ancak PKK’nın çıkarları hızla yeniden değişebilir. Son dönemdeki 
olaylar (PKK türevi grupların Suriye’nin kuzeyindeki bazı bölgeler-
de özerklik ilan etmesi) bu yönde eğilimleri doğrulamaktadır. Aynı 
gelişmeler KBY’yi de Türkiye’den uzaklaştırabilir.

Kürtlerle bölgede kurulmuş olan dostane ilişkileri bozacak 
adımlar atmak yerine Türkiye, içerideki Kürt meselesini uzlaş-
ma yoluyla çözerek bu tür gelişmelere karşı kendini koruyabilir. 
Kürt kimliği artık bir tabu değil ama geçmişte “bilinmeyen ama 
hakkında olumsuz da düşünülmeyen” Kürtler hakkında artık top-
lumun önemli bir kesimi olumsuz bir imaj taşıyor. Bunun yanında 
“herkes için birlik içinde çeşitlilik ve özgürlük” arayan insanlar 
da çok. Barış süreci hızla yükselen beklentilere yanıt veremezse 
iç barışı geçmişten de fazla tehdit eden bölünmeler yaşanabilir ve 
yukarıda bahsettiğim türden tercih ve kimlik kaymaları yaşanabilir. 

Ben olumlu senaryoların daha olası olduğunu düşünüyorum. Ama 
olumlu senaryoların gerçekleşmesinin yolunun olumsuz senaryoları iyi 
anlayıp riskleri doğru yönetmekten geçtiğini unutmamak gerekiyor.

Doç. Dr. Murat Somer Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesidir. Demokratikleşme, etnik siyaset ve 
çatışmalar, Kürt meselesi, sosyal kutuplaşma ve bölünme, elit değerleri, dinsel ve laik siyaset biçimleri ve siyasal İslam üzerine 
olan çalışmaları The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Comparative Political Studies, The Middle 
East Journal, Third World Quarterly ve Doğu Batı gibi birçok dergilerde ve kitaplarda yayınlandı. Radikal 2, Newsweek Türkiye 
ve Foreign Policy gibi gazete ve dergilerde fikir yazıları ve söyleşileri çıktı. Alan çalışmaları Türkiye yanında Ortadoğu, Doğu 
Avrupa ve Müslüman ülkeler üzerine yoğunlaşıyor. Boğaziçi Üniversitesi (ekonomi) mezunu olan Somer, Güney Kaliforniya 
Üniversitesi Los Angeles’da ekonomi alanında master ve politik ekonomi ve kamu politikaları alanında doktora yaptı. “Dindar 
ve laik elit değerleri” üzerine olan araştırmalarıyla 2009’da bir Sabancı-Brookings Uluslararası Araştırma ödülü aldı ve 
2010-2011 yıllarında Demokrasi ve Kalkınma bursiyeri olarak Princeton Üniversitesi New Jersey’de çalıştı. “Modern dünyada 
etnik çatışmalar” konusunda bir Mellon doktora-sonrası bursiyeri olarak Washington Üniversitesi Seattle’da çalıştı, ABD ve 
Avrupa’nın birçok üniversitesi ve politika kuruluşunda araştırmacı ve konuşmacı olarak bulundu.
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3 Bkz. “Vatandaşlık Tanımı İçin Atatürk Referans Alınmalı,” Söyleşi, Akşam, 11 Şubat, 2013. http://www.aksam.com.tr/roportaj/vatandaslik-tanimi-icin-ataturk-referans-alinmali/haber-168960
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The War of the Ottoman Succession, 1911-23 başlıklı bu çalış-
ma; İtalya’nın Eylül 1911’de Osmanlı Trablusgarp’ını işgal etmesi 
ile başlayıp sonrasında Avrupa savaşına dönüşen ve 1923 Lo-
zan Antlaşması ile sonuçlanan Türk Bağımsızlık Savaşı’nı içeren 
dönemi kapsamaktadır. Pek çok çalışma 1911-23 dönemindeki; 
Balkan Savaşları, Çanakkale Savaşı, Türk Kurtuluş Savaşı gibi 
belli konuları ayrı ayrı incelerken, bunların tümünü baştan sona 
derinlemesine irdeleyen ve yorumlayan geniş çaplı bir çalışma 
bulunmamaktadır. 

Avrupa’nın ‘Hasta Adam’ olarak adlandırdığı Osmanlı 
İmparatorluğu’nun 20. yüzyılda son bulması gerektiği düşün-
cesi büyük güçler arasında öylesine benimsenmişti ki, bu Doğu 
Sorunu’nun temelini oluşturacaktı. Bu görüş tarzı -Çanakka-
le Savaşı hariç ki, burada da Batı tarihçileri bunun Mustafa 
Kemal’in ve Türk Bağımsızlık Savaşı’nın kazandığı ilk muharebe 
olduğunu söyleyecek kadar ileri gider-  son Osmanlı dönemi 
tarih yazımını kapsamaktadır. 1911-1923 arası Osmanlı sa-

vaş performansını (1897 Yunan ve 1877 Rus Savaşlarına da 
değinerek) tarihsel söylentilere karşı arşiv belgeleri ile analiz 
ederek Osmanlı’nın ‘kaçınılmaz’ çöküşü fikrini sorgulamayı 
amaçlamaktayım. İmparatorluğun çöküşüne neden olan ana 
nedenlere odaklanarak bunların ne kadar şans eseri ya da 
‘kazara’ olduğunu yorumlamaya çalışacağım. İmparatorluk 
devam edebilir miydi?

İkinci araştırma konum da Osmanlı İmparatorluğu’ndaki etnik/
milliyetçilik ve din faktörleri olacaktır. İmparatorluğun Birinci Dün-
ya Savaşı ile parçalanması beraberinde etnik ve dini temizliği de 
getirmiştir. Hikâyenin bazı bölümleri -özellikle 1915 Ermeni Tehci-
ri- Batı’da iyi bilinmesine rağmen, bunu daha geniş spektrumda, 
yüzyıllardır Balkanlarda, Kırım’da, Kafkaslarda yerleşmiş olan 
Osmanlı Müslümanlarının Hıristiyanlar ile yer değiştirmesi sonucu 
milyonlarca Müslümanın evinden sürülmesi ile sonuçlanan etnik/
dini tehcir ile incelemeyi amaçlıyorum. Müslümanların yaşadık-
ları Türkiye’de bilinmesine rağmen; Yunanlara, Ermenilere ve 

Türk Bağımsızlık 
Savaşı’nı bütünsel bir 
şekilde değerlendiren 
Sean McMeekin, farklı 
ülkelerin arşivlerinde 
gerçekleştirdiği 
çalışmaları bizimle 
paylaştı.    

The War of the Ottoman Succession, 1911-23: 
Tüm Yönleriyle Türk Bağımsızlık Savaşı 

Yrd. Doç. Dr. Sean McMeekin, Koç Üniversitesi Tarih Bölümü
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diğer Hıristiyan gruplara yapılan zorunlu 
tehciri odak alan Batı tarihçiliğinde çok az 
bilinmektedir. 1922-23 Türk-Yunan Nüfus 
Mübadelesi ile ‘legal’ olarak yapılan etnik 
ve dini yer değiştirme politikasının mutsuz 
yankıları gelecek on yıllar boyunca devam 
etmiştir.  Bu tarz konularda tarafsız olmak 
imkânsız olsa da bana göre; tarihçiler, 
şüphe götürmez arşiv belgelerine daya-
narak tarih bilimine çok daha fazla hizmet 
edeceklerdir. 

Genel hatlarıyla The War of the Ottoman 
Succession çalışması, daha önce başla-
mış olan Birinci Dünya Savaşı’nın yeniden 
yorumlanması çalışmama yeni bir bölüm 
olacaktır.  Bu projeye 2010 yılında basılan 
ve Osmanlı üzerindeki Alman stratejisini 
inceleyen Berlin-Bağdat Demiryolu kita-

bım ile başlamıştım. Bu kitap; Osmanlı, 
Avusturya, Fransız, Rus ve Amerikan 
diplomatik arşivleri yanı sıra öncelikli ola-
rak Alman Dışişleri Ofisi’nin (Auswärtiges 
Amt) arşivlerine dayanmaktadır. Aynı 
hikâyeyi 2011 yılında basılan 1. Dünya 
Savaşı’nda Rusya’nın Rolü adlı kitabım-
da, Moskova’da bulunan Çarlık Rusya’sı 
Diplomatik Arşivleri’ne (AVPRI) dayanarak 
Rus merceğinden inceledim.

The War of the Ottoman Succession 
çalışmamın odak noktası olayların 
askeri boyutu olacaktır. Yıllar boyun-
ca Türkiye’den (ATASE), Rusya’dan 
(RGVIA), Fransa’dan (VSDH) ve 
Avusturya’dan (Kriegsarchiv) topladığım 
askeri arşiv belgelerine bu kış; İngiliz 
Savaş Ofisi (WO), Deniz Kuvvetleri (ADM) 

ve Milli Arşiv belgeleri (Kew Gardens) ile 
Alman Askeri ve Deniz Kuvvetleri Arşiv 
belgelerini ekledim. Bu belgeleri basılmış 
olan diğer yayınlar ve anılarla bütünleştirip 
Osmanlı’nın 1911-23 arasındaki ölüm 
kalım mücadelesini ve Türkiye’nin Birinci 
Dünya Savaşı’ndaki önemini vurgulamayı 
amaçlıyorum. Gayem; tarihçilerin, Birinci 
Dünya ve Çanakkale Savaşları düşkün-
lerinin, öğrencilerin ve genel okuyucu-
nun olayları yeniden yorumlayabilmesini 
sağlamaktır.

Sean McMeekin, Koç Üniversitesi’nde Siyasi Tarih dersleri veriyor. McMeekin’in Harvard/Belknap’tan 2011’de 
yayınlanan ve Türkçeye “Birinci Dünya Savaşı’nda Rusya’nın Rolü” olarak çevrilen “The Russian Origins 
of the First World War” adlı kitabı, 2012 yılında Norman B. Tomlinson Ödülü’ne layık görüldü. 2010 yılında 
Penguin/Allen Lane yayınevinden yayınlanan “The Berlin-Baghdad Express” adlı eseri ise, 2011 yılında 
Barbara Jelavich Ödülü’nü kazandı ve Türkçeye “Berlin-Bağdat Demiryolu” olarak çevrildi. Sean McMeekin, 
History’s Greatest Heist (Yale, 2008) ve The Red Millionaire (Yale, 2004) kitaplarının da yazarıdır. McMeekin’ın 
Nisan 2013’de Basic Books’dan A.B.D. ve Kanada’da, Temmuz 2013’de Birleşik Krallık’ta Icon’dan yayınlanan 
beşinci kitabı “July 1914: Countdown to War”, yakın zamanda Europa Verlag’dan Almanca, Xinhua Publishing 
House’dan Çince olarak yayınlanacak.

İmparatorluğun Birinci Dünya 
Savaşı ile parçalanması 
beraberinde etnik ve dini 
temizliği de getirmiştir.  
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Yrd. Doç. Dr. Halil Bayraktar,  Koç Üniversitesi Kimya Bölümü

Koç Üniversitesi Biyolojik Görüntüleme Araştırma Grubu olarak 
hem biyosensörler geliştirerek hücre içerisinde gerçekleşen 
reaksiyonların görüntülenmesi hem de hücredeki yapısal deği-
şimleri algılayabilen yöntemleri araştırıyoruz.

Teknolojinin hızla geliştiği ve buluşların ardı ardına geldiği bir 
dönemde yaşıyoruz. Peki ya, gelecek yıllarda yenilikler neler 
olacak, ilerleme ve değişimler hangi alanda görülecek? Eğer bu 
soruları herkesten önce yanıtlayabilir, araştırmalarımıza bu yön-
de şekil verebilirsek, elde edilen çıktılar ve değerli patentlerle, 
toplumumuzu bilgiyi üreten, kullanan ve ürüne çevirebilen daha 
ileri bir seviyeye getirebiliriz.

Sağlık konusunda, özellikle teşhis ve tedavide, hepimizi ya-
kından ilgilendiren büyük bir değişimin olacağını düşünüyoruz. 

Buna katkı sağlayacak çalışmaların ilk işaretlerini canlıların gen 
sıralamasını okuyabilen cihazların ve metotların gelişmesiyle 
gördük. Son yıllarda, kök hücre konusundaki araştırmalarda 
önemli mesafeler alındı. Heyecan verici çalışmalara rağmen, 
kanser, Alzheimer ve benzeri nörolojik hastalıkların önlenmesi 
ve tedavilerinin daha etkin yapılması için gerekenlerin ne oldu-
ğu önemli bir sorun olarak durmaya devam ediyor. En büyük 
sebeplerden biri bunları ortaya çıkaran sebeplerin karmaşıklığı 
ve hücre biyokimyasındaki dinamik değişimlerin tam olarak 
anlaşılamamış olmasıdır. Bilinenler hücreler üzerinde artan 
stres, protein, DNA’daki oksidasyonlar ve kromozomlardaki 
bozulmalar olarak sayılabilir. Değişkenler çok fazla olduğundan 
ve hücreyi oluşturan sistemlerin modellenebilmesi için gerekli 
parametreler tam bilinmediğinden nasıl sorusunun yanıtı bulun-
muş değil. Biyolojik görüntüleme alanındaki çalışmalar sağlıkta 

Işık Kullanarak Hücreyi Anlamak 
ve Yönlendirmek

Sağlık konusunda, özellikle teşhis ve tedavide, hepimizi yakından ilgilendiren büyük bir 
değişimin yaşanması bekleniyor. Biyolojide görüntüleme yöntemlerinin gelişimi ve sağlık 
sektörüne etkileri...

Teşhis ve tedavide beklenen büyük değişim: Biyolojide görüntüleme yöntemlerinin gelişimi ve 
sağlık alanına etkileri...
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ihtiyaç duyulan bilginin ortaya çıkarılmasını 
sağlayan önemli araştırma konularından 
biridir. 

Gelişmiş lazerlerle hızlı ve yüksek çözü-
nürlükte görüntü alabilen kameraların 
mikroskop sistemlerine entegre edilme-
siyle, difraksiyon limitinin altında görüntü 
alabilen uyarılmış emisyon azalması (1), 
stokastik görüntü alınması (2) olarak 
bilinen floresan mikroskop yöntemleri 
geliştirilmiştir. Normalde ışığın difraksiyonu 
sebebiyle mikroskoplardaki çözünürlük, 
görünür ışık kullanıldığında ve yüksek 
değerli objektifler ile 250-300 nanometre-
nin altına inememektedir. Bu sınır önemli 
soruları yanıtlamakta yetersiz kalmıştır. 
Geliştirilen yukarıdaki teknolojilerle bu 
limitin altına inilerek 30-50 nanometreye 
kadar görüntü almak mümkün olmuştur. 

Optik cımbızı ve elektro kinetik tuzağı 
olarak bilinen biyomolekülleri sıvı ortamda 
yakalayıp onların özelliklerini çalışabilece-
ğimiz yöntemler de icat edilmiştir.  (3, 4) 
Bu ve benzeri teknolojilerin gerçekleşmesi 
fizik, biyoloji ve mühendislik gibi farklı 
disiplinlerden yetişmiş insanların bir arada 
çalışmasıyla mümkün olmaktadır. Biyofizik 
olarak adlandırdığımız yeni bir alan ortaya 
çıkmıştır. Amaç daha önce hiç yapılmamış 
büyüklükte veri toplamak ve bu verilerin 
analizini yapmaktır. Bu çalışma hiç şüphe-
siz ki bilgiyi ve yeni buluşları beraberinde 
getirecektir. 

Floresan mikroskop yöntemleri lazerin 
kullanımı, cihazın düzeneği ve verinin 
analizi gibi konularda farklı olsa da hepsi-
nin ortak bir yanı vardır. Bütün yöntemler 
molekülden gelen fotonlar (ışık parça-

cıkları) sayesinde görüntü alabilmektedir. 
Floresan ışıması olarak bilinen bu olay 
molekülün lazer kaynağından gelen ufak 
ışık parçacıkları ile uyarılmasından sonra 
elde edilir. Fotonlar, molekülün içindeki 
elektronları harekete geçirir. Saniyenin 
trilyonda birinden daha kısa bir sürede 
elektronlar aldıkları enerji ile molekülde 
başka enerji seviyelerine giderler. Bulun-
dukları yerde uzun zaman kalamayıp bir 
süre sonra başlangıçtaki konumlarına 
gelirler. Bu sırada düşük enerjili, başka 
bir deyişle yüksek dalga boyuna sahip bir 
foton ortaya çıkar.  Detektör veya kamera-
ya çarpan bu ışık parçacıkları ile fotoğrafı 
veya videosu çekilebilir. Bu yöntemin 
biyoloji araştırmalarında kullanılması, yeşil 
floresan proteinin (GFP) bulunmasıyla, 
oldukça yaygınlaşmıştır. Farklı renklerde 
ve düzeyde ışık veren türevleri de yapıl-

Yrd. Doç. Dr. Halil Bayraktar kimya alanında doktorasını 2008 yılında University 
of Massachusetts Amherst’ten aldı. Doktorası sırasında Prof. Michael Knapp’in 
laboratuvarında çalıştı. Doktora sonrasında da araştırmalarını Harvard Üniversitesi 
Kimya Bölümü hocalarından Prof. Adam Cohen’in laboratuvarında sürdürdü. 2011 
yılında Koç Üniversitesi Kimya Bölümü’ne katılan Dr. Bayraktar, araştırmalarında 
hücrelerdeki yapısal değişiklikleri ve reaksiyonları görüntüleyecek yeni biyomoleküller 
ve metodlar geliştirmektedir.

Biyofizik olarak adlandırdığımız yeni bir alan ortaya çıkmıştır. Amaç daha önce hiç yapılmamış 
büyüklükte veri toplamak ve analizini yapmaktır. Bu çalışma hiç şüphesiz ki bilgiyi ve yeni 
buluşları beraberinde getirecektir. 
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Şekil 1: Yeşil renkte floresan ışığı veren proteinin 
bakteri içinde sentezi

Şekil 2: Sarı renkte floresan ışığı veren protein 
kullanarak kanser hücresinin incelenmesi

Şekil 3: Objektif üzerine kurulan akış sistemi ile 
gerçek zamanlı olarak hücrelerin görüntülenmesi
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mış, birçok molekülün işaretlenmesinde ve görüntülenmesinde 
kullanılmıştır.(5) GFP’den gelen foton sayısına bakarak, ona 
bağlı başka proteinin yeri ve miktarı gösterilebilir. Ancak bu bilgi 
proteinin işleyişi için yeterli değildir.  Bir benzetme yaparsak 
Google’ın haritasında gördüğünüz bir fabrikayı hücre içerisindeki 
bir ribozom olarak düşünelim. Resme bakınca fabrikanın var 
olduğu söyleyebilirsiniz ancak doğru çalışıp çalışmadığını anla-
yamazsınız. Floresan görüntülemesi genelde statik bilgiyi bize 
vermektedir. Ancak amacımız sadece proteinin ve diğer yapıların 
var olduğunun tespiti değil aynı zamanda ne şekilde çalıştığını 
anlamaktır.(6, 7) Bu sebeple biyolojik görüntülemede yukarıdaki 
yöntemlerin daha etkin uygulanması, floresan özelliğine sa-
hip yeni moleküllerin ve metotların ortaya çıkmasıyla mümkün 
olacaktır. Nörobiyoloji, gelişim biyolojisi ve kök hücre gibi birçok 
alan bundan fayda sağlayacaktır. Koç Üniversitesi laboratuvarla-
rında yaptığımız çalışmalar ve verdiğimiz çok disiplinli eğitimlerle 
ilkleri gerçekleştiren bir araştırma grubu olma yolunda ilerliyoruz. 

Projelerimizi iki ana başlık altında toplamak gerekirse, birincisi 
hücredeki oksidasyon olaylarının görüntülenmesi için biyosensör 
moleküllerin geliştirilmesi, bir diğeri de hücrenin yapısal deği-
şimlerini anlık olarak gösteren, aygıtların yapılmasını gerçek-
leştirilmesidir. Oksidasyon, hücrenin enerji mekanizması ve 
ölümü olarak bilinen apoptosiste büyük rol oynamaktadır. Yeni 
moleküller geliştirerek oksidasyon değişimlerinin gerçek zamanlı 
olarak belirlenmeye çalışıyoruz. Bu sayede hücresel stres ve 
oksidasyon biyokimyası konularına önemli katkılar sağlayacağı-

mızı düşünüyoruz. Örneğin enerji metabolizmasındaki azalma-
nın nöronlarda hasarlara ve çeşitli beyinsel hastalıklara sebep 
olduğu bilinmektedir. Amacımız geliştirdiğimiz biyosensörlerle 
nöronlardaki enerji metabolizmasını takip etmek ve erken dö-
nemde bunu bozan sebepleri bulmaktır. Diğer bir uygulama da 
sağlıklı ve hasta hücrelerdeki oksidasyon değişimlerindeki fark-
lılığın anlaşılması olabilir. Geliştirmekte olduğumuz biyosensör, 
oksidasyonu etkileyen moleküllerin bulunması için test yöntemi 
amacı ile de kullanılabilir. Paralel olarak birçok hücrenin oksidas-
yonu ve verdiği tepki hızlıca ölçülebilir. Diğer bir çalışmamızda 
ise hücrelerde mekanik davranışları algılayabilecek ve hücrenin 
kuvvet dağılımını gösteren aktif yüzeyler geliştirmeye ve diğer 
metotlarla tümleştirilmesi üzerine çalışıyoruz. Hücreler birbirleri 
aralarında ve doku içerisinde konumları ve fonksiyonlarına göre 
farklı mekanik kuvvetleri algılar ve onlara cevap verirler. Örne-
ğin hücrenin bir noktadan diğerine hareket etmesi bulunduğu 
ortamın mekanik özellikleriyle yakında ilgilidir. Özellikle ara iplikçik 
olarak bilinen hücrenin iskeletini oluşturan yapıların hücrenin 
mekanik mukavemeti ve işlevselliğini belirlemede önemli olduğu 
düşünülmektedir. Yapılan çeşitli çalışmalarda ara iplikçik yapısı 
farklı ve mutasyona uğrayan hücrelerde mekanik olarak çok 
kırılgan bir iç iskelet yapısı gözlemlenmiştir ve bununla bağlantılı 
birçok hastalık mevcuttur. Hücre üzerinde etkili olan kuvvetleri 
ve yapısal değişimleri gerçek zamanlı olarak görüntüleyecek yeni 
yöntemler geliştiriyoruz. Bu araştırmalarla hem temel bilimler 
olarak hem de yeni uygulamalarla sağlık alanındaki çalışmalara 
evrensel düzeyde katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Kaynakça:
1. Willig, K. I., Rizzoli, S. O., Westphal, V., Jahn, R., and Hell, S. W. STED microscopy reveals that synaptotagmin remains clustered after synaptic vesicle exocytosis, Nature, 440, 935-939, (2006).

2. Huang, B., Wang, W. Q., Bates, M., and Zhuang, X. W. Three-dimensional super-resolution imaging by stochastic optical reconstruction microscopy, Science, 319, 810-813, (2008).

3. Neuman, K. C., and Nagy, A. Single-molecule force spectroscopy: optical tweezers, magnetic tweezers and atomic force microscopy, Nature Methods, 5, 491-505, (2008).

4. Cohen, A. E., and Moerner, W. E. Suppressing Brownian motion of individual biomolecules in solution, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 103, 4362-4365, (2006).

5. Giepmans, B. N. G., Adams, S. R., Ellisman, M. H., and Tsien, R. Y. The fluorescent toolbox for assessing protein location and function, Science, 312, 217-224, (2006).

6. Bayraktar, H., Fields, A. P., Kralj, J. M., Spudich, J. L., Rothschild, K. J., and Cohen, A. E. Ultrasensitive Measurements of Microbial Rhodopsin Photocycles Using Photochromic FRET, Photochem. Photobiol., 88, 
90-97, (2012).

7. Hoffmann, C., Gaietta, G., Bunemann, M., Adams, S. R., Oberdorff-Maass, S., Behr, B., Vilardaga, J. P., Tsien, R. Y., Eisman, M. H., and Lohse, M. J. A FlAsH-based FRET approach to determine G protein - coupled 
receptor activation in living cells, Nature Methods, 2, 171-176, (2005).

Hücre üzerinde etkili olan kuvvetleri ve yapısal değişimleri gerçek zamanlı olarak 
görüntüleyecek yeni yöntemler geliştiriyoruz. Bu araştırmalarla hem temel bilimler olarak hem 
de yeni uygulamalarla sağlık alanındaki çalışmalara evrensel düzeyde katkıda bulunmaya 
çalışıyoruz.
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KÜ Mühendislik 
Fakültesi’nin  
Endüstri ile 
Gerçekleştirdiği 
Başarılı İşbirlikleri
Gerçekleştirdiği başarılı işbirlikleriyle 
öne çıkan Koç Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi’nde yürütülen 
projelerin sayısı her geçen gün 
artıyor. Öğretim üyelerimiz projelerini 
anlatıyor…

Koç Üniversitesi’nde üniversite dışı kaynaklardan 
desteklenen projeler yıllar itibarıyla gelişmiş ve 2013 
Eylül ayı itibarıyla toplam proje sayısı 424’e, bedeli ise 99 
Milyon TL’ye ulaşmıştır. Üniversitemiz, sadece ulusal ve 
uluslararası bilimsel kuruluşlar tarafından değil, endüstri 
tarafından da desteklenen projelerin sayısını artırmayı 
ve çeşitlendirmeyi hedeflemektedir. Üniversitemiz ile 
endüstri arasındaki işbirliklerinin ve sonucunda oluşan 
teknoloji transferinin ülkemizde teknolojik inovasyonun ve 
ekonominin gelişimine ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz. 
Bu bağlamda, özellikle üniversitemizin Mühendislik Fakültesi 
etkin bir rol oynamaktadır. İlerleyen sayfalarda, Mühendislik 
Fakültesi öğretim üyelerimiz tarafından başlatılan, ulusal ve 
uluslararası endüstri kuruluşları tarafından desteklenen Ar-
Ge projelerinden örnekler bulacaksınız.
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Havanın kırıcılık indisindeki ani değişimler nedeni 
ile oluşan atmosfer olukları, yakın yüzey elektro-
manyetik sinyalleri yeryüzüne geri yansıtarak 
sinyallerin atmosfer olukları ile yeryüzü arasında 
hapsolmasına neden olur. Şekilde gösterildiği 
gibi atmosfer oluklarında hapsolan sinyaller nor-
mal atmosfer koşullarına göre daha az dağılma 
göstererek daha düşük sinyal gücü kayıpla-
rına uğramaktadır. Bu durum sinyallerin ufuk 
ötesi mesafelere ulaşmasını sağlar ve atmosfer 
olukları ufuk ötesi iletişim için haberleşme kanalı 
olarak kullanılabilir. Bunun yanında, atmosfer 
oluklarındaki sinyal gücü alt atmosferde bulunan 
aerosoller ve pürüzlü deniz yüzeyinde meydana 
gelen yansımalardan dolayı azalmakta ve kanal-
da çokyollu yayılma (multipath) meydana gel-
mektedir. Bu etkenlere rağmen, atmosfer olukla-
rı düşük sinyal kayıpları sağlamasından dolayı 
ufuk ötesi sistemlerde haberleşme kanalı olarak 
kullanılabilir. Bu projenin temel amacı atmosfer 
oluklarındaki sinyal iletimini modellemek ve bu 
modeli kullanarak bu haberleşme kanallının 
özelliklerini belirlemektir. Bu sayede, atmosfer 
olukları sayesinde yapılan ufuk ötesi haberleş-
menin belirli kablosuz haberleşme uygulamaları 
için uygun olup olmadığını belirleyebiliriz. Bunun 
yanında, çokyollu yayılmayı önlemek ve sistem 
performansını artırmak için çok girdili çok çıktılı 
(MIMO) ve dikgen frekans bölmeli çoğullama 
(OFDM) gibi gelişmiş haberleşme teknikleri 
atmosfer olukları için kullanılacaktır. Son olarak, 
geliştirilen model ve belirlenen kanal özellikleri 
kullanılarak atmosfer oluklarından yararlanan 
tasarsız mobil ufuk ötesi ağlar tasarlanacak ve 
bu ağların performansları incelenecektir.

Ufuk Ötesi Haberleşme

Proje Başlığı: Atmosfer Olukları ile Tasarsız Çok Girdili Çok Çıktılı Ufuk Ötesi Haberleşme
Destekleyen Kuruluş: Lockheed Martin Corporation, A.B.D.
Yürütücü: Özgür Barış Akan

Bu projenin temel amacı atmosfer oluklarındaki sinyal iletimini modellemek ve bu modeli kullanarak bu haberleşme kanallının 
özelliklerini belirlemektir.

Yukarıdaki resim normal atmosfer ve atmosfer oluğu içindeki sinyal 
yayılmalarını göstermektedir. Atmosfer oluğu içinde yayılan sinyal normal 
atmosferdekine kıyasla daha az dağılmaktadır. Bu sayede, atmosfer oluğu 
içinde hapsolan sinyaller ufuk ötesi mesafelere ulaşabilmektedir.

Gelecek-nesil ve Kablosuz Haberleşme Laboratuvarı: http://nwcl.ku.edu.tr

A. Normal Atmosfer

Atmosfer 
Oluğu

Yeryüzü

Yeryüzü

B. Oluk Kanalı
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Dokun ve Hisset

Proje Başlığı:  Dokunmaya Hassas Ekranlar için Dokunsal Geri Besleme
Destekleyen Kuruluş: Türk Telekom A.Ş. & Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., Türkiye
Yürütücü: Çağatay Başdoğan

Robotik ve Mekatronik Laboratuvarı mobil telefon, tablet bilgisayar ve kiosklarda kullanılan dokunmaya hassas yüzeylerde, 
kullanıcıya kuvvet ve titreşim-bazlı dokunsal geri besleme sağlanması üzerine çalışıyor. Bu sayede, hem kullanım kolaylığı 
sağlamayı hem de sadece dokunma yoluyla algılanabilecek kavramların kullanıcıya iletilmesini hedefliyor.

Dokunmatik ekranlı bir telefonda, 
internet üzerinden bir kazak satın 
alırken parmağınızla kazağa dokunup 
yumuşaklığını hissettiğinizi, dokunma-
tik ekranlı bir tablet bilgisayarda oyun 
oynarken objeleri hareket ettirdiğiniz-
de parmağınıza etkiyen sürtünmenin 
değiştiğini veya dokunmatik ekranlı bir 
kiosk kullarak bankanızdan para çeker-
ken tuşları hissetiğinizi hayal edin.

Günümüzde dokunmatik ekranlar sıkça kullanılmasına ve bu market hızla büyümesine rağmen, bu ekranlar henüz kul-
lanıcıya kuvvet veya titreşim-bazlı dokunsal geri bildirim sağlamamaktadır. Örneğin, internet üzerinden mobil telefonu ile 
alışveriş yapan bir kullanıcı, satın almak istediği bir tekstil ürününü dokunsal ekran vasıtasıyla seçebilmekte, fakat bu ürü-
nün görsel imgesi üzerinde parmağını gezdirdiği zaman ürünün dokusu hakkında bir şey hissetmemektedir. Koç Üniver-
sitesi Robotik ve Mekatronik Laboratuvarı, Türk Telekom’dan aldığı araştırma desteği ile mobil telefon, tablet bilgisayar ve 
kiosklarda kullanılan dokunmaya hassas yüzeylerde, kullanıcıya kuvvet ve titreşim-bazlı dokunsal geri besleme sağlanması 
üzerine çalışıyor. Bu sayede hem kullanım kolaylığı sağlamayı hem de sadece dokunma yoluyla algılanabilecek kavramların 
kullanıcıya iletilmesini hedefliyor. Bu teknolojinin eğitimden eğlenceye, internet alışverişinden akıllı bilgisayar arayüzlerine 
kadar birçok uygulamanın yolunu açacağı beklenmektedir.

Robotik ve Mekatronik Laboratuvarı: http://rml.ku.edu.tr
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Taşıtlar Arası İletişim (TAİ) ağları sürücü 
algılama alanının ötesinde bilgi sağla-
yarak ulaşım sistemlerinin güvenliğini 
artırmayı hedeflemektedir. TAİ ağları 
geleneksel hareketli amaca yönelik 
ağlardan (Mobile Ad Hoc Networks-MA-
NET) farklı olarak, düğümlerin hızlı fakat 
tahmin edilebilir şekilde hareket etmesi, 
ağ topolojisindeki hızlı değişiklikler ve 
kopmalar, Küresel Konumlama Siste-
mi (Global Positioning System-GPS) 
aracılığıyla kolay, detaylı yer ve zaman 
bilgisine erişim, enerji kısıtlamasının 
olmaması ve katı gecikme sınırlama-
ları özelliklerine sahiptir. Dolayısıyla, 
TAİ ağları için geliştirilen haberleşme 
yöntemleri uygulamanın güvenilirlik ve 
gecikme gereklilikleri, protokol özellikleri 
ve parametreleri, araç hareketliliği, TAİ 
ağlarının topoloji özellikleri ve fiziksel 

kısıtlamaları gibi değişik boyutları göz 
önünde bulundurmalıdır. Şu ana kadar 
önerilen katmanlar arası tasarımlar bu 
boyutların sadece bir kısmını ele almıştır. 
Bütün boyutların birbirleriyle etkileşimleri 
tüm katmanları ve bu katmanlardaki 
parametreleri kapsayan bir tasarım 
gerektirmektedir. Bu projede amacımız 
TAİ ağları için gerçek araç trafik verileri 
ve TAİ iletişim kanalı ölçümlerine dayalı 
bütün protokol katmanlarını kapsayan 
bir tasarım oluşturmaktır. Daha ayrıntılı 
olarak, TAİ ağlarının topoloji özellikle-
rinin gerçek araç trafik verileri ve TAİ 
iletişim kanalı ölçümleri kullanılarak 
detaylı incelenmesi ve TAİ ağlarının 
topolojik özelliklerini kullanarak tıka-
nıklık kontrolünü, yönlendirmeyi, ortam 
erişim kontrolünü ve haberleşme gücü 
kontrolünü katmanlar arası ve yaygın 

tabanlı olarak sağlayan protokoller geliş-
tirilmesi hedeflenmektedir. İlgilendiğimiz 
bu alanlar herhangi bir iletişim protokolü 
tasarımı olmadan analitik sonuçlar sağ-
layan veya sadece katmanlar arası sınırlı 
parametreleri dikkate alan tasarımlar 
yapan çalışmaların aksine fiziksel kat-
mandan aktarım katmanına kadar bütün 
katmanları birleştiren bir tasarım 
yapması, geliştirilen algoritmaları 
gerçek araç trafik verileri ve TAİ 
iletişim kanalı ölçümlerine 
dayanan gerçekçi bir 
simülasyon ortamında 
test etmesi açısın-
dan özgün değer 
içermektedir.

Güvenli Konuşan Araçlar 

Proje Başlığı: Araçlararası Haberleşme Ağları için Katmanlararası Epidemik Protokol Tasarımı
Destekleyen Kuruluş: Türk Telekom A.Ş. & Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., Türkiye
Yürütücüler: Sinem Çöleri Ergen ve Öznur Özkasap

Bu projenin amacı Taşıtlar Arası İletişim (TAİ) ağları için gerçek araç trafik verileri ve TAİ iletişim kanalı ölçümlerine dayalı bütün 
protokol katmanlarını kapsayan bir tasarım oluşturarak güvenliği artırmaktır.

Araçlararası iletişim ile bilgi iletimi
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Asfaltlar Donmasın

Proje Başlığı: Su Donma Noktasını Düşüren İşlevsel Kaplamalar ve Asfalt Yüzeylerine Uygulanması        
Destekleyen Kuruluş: TÜPRAŞ A.Ş., Türkiye
Yürütücü: Seda Kızılel

Bu proje kapsamında, bitüm yüzeylerinin buzlanmasını önlemek amacıyla işlevsel kaplamaların tasarlanması ve buna uygun 
katkı maddelerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışmalar sonucu elde edilen sıvı kolloid karışımın donma noktasını düşürücü 
ajanların salımını sağladığı tespit edilmiştir. 
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Bu proje kapsamında, bitüm yüzeylerinin buzlanmasını 
önlemek amacıyla işlevsel kaplamaların tasarlanması, suyun 
donma noktasını düşüren katkı maddelerinin bitüme uygu-
lanması ve katkı maddelerinin buzlanmayı önleme potansi-
yellerinin belirlenmesi araştırılmaktadır. Kompozit polimerik 
membranlar hidrofilik işlevsel ajanların homojen karışımı ve 
asfalt yüzeyi gibi yüzeyler üzerine donma noktasını düşürü-
cü tuzların kontrollü olarak salımı için kullanılabilecek uygun 
malzemelerdir. Bu çalışmada kullanılan yöntem, hidrofilik ve 
işlevsel tuz barındıran su fazı ile hidrofobik stiren-butadiyen-

stiren (SBS) kopolimerinin karıştırılmasını ve bu karışımın 
kısmen hidrofobik nanoparçacıklar ile stabilize edilmesini 
kapsamaktadır. Sonuçta elde edilen sıvı kolloid karışımın 
mekanik ve vizkoelastik özelliklerinin iyileştiği gözlenmiş, 
SBS polimerinin hidrofobik ve termoplastik yapısı sayesinde 
bu kompoziti bitüm gibi ortamlara karıştırmak ve donma 
noktasını düşürücü ajanların salımını sağlamak mümkün 
olmuştur.

Sulu potasyum format (KCOOH) çözeltisi ve SBS kopolimeri ile emülsiyon kaplamaların hazırlanması. (a) Parçacık 
stabilizasyonu olmadan, veya (b) parçacık stabilizasyonu kullanıldığında çözeltinin yüzey üzerine uygulanması.
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El, kol ve baş ile içgüdüsel veya planlı yapılan vücut jestle-
ri yüz-yüze iletişimin önemli ögelerinden bir tanesidir, aynı 
zamanda insan-insan iletişimin doğallığına önemli katkı sağlar. 
Vücut jestleri ve konuşma, zamanda birlikte yer alan, konuş-
macı tarafından bilişsel olarak duygu ve etkileşim içeriğine 
bağlı planlanan ve birlikte üretilen iletişim mekanizmalarıdır. 
Vücut jestlerini konuşmanın yanında bazen tamamlayıcı bazen 
de vurgulayıcı olarak kullanırız. Doğal insan-insan iletişiminin 
önemli bir ögesi olan vücut jestleri, insan-bilgisayar etkileşimi 
(İBE) için kullanılan otomatik sanal karakter canlandırmala-
rında çoğunlukla eksik olan önemli bir doğal iletişim ögesidir. 
Vücut jestleri literatürde yaygın kabul görmüş̧ dört sınıf altında 
toplanmıştır. Bu sınıflar ikonik, metaforik, işaretsel ve salınımsal 
jestlerden oluşmaktadır. İkonik jestler nesnelerin veya olayların 

imgelerini tanımlamaya çalışır. Metaforik jestler soyut düşün-
celeri tanımlarken, işaretsel jestler ise nesneleri fiziksel olarak 
göstermek için kullanılır. Bu üç sınıfın dışında kalan salınımsal 
jestler vücudun konuşma ve duygu durum ritmine bağlı salı-
nımları ile gerçekleşen vücut hareketlerini tanımlar. Salınımsal 
jestler vücut hareketlerinin doğallığı açısından önemlidir. Bu 
proje kapsamında konuşma vurgusu ile salınımsal vücut jestle-
rinin çok kipli ilinti analizi ve modellenmesi üzerine çalışıyoruz. 
Geliştirdiğimiz çok kipli modellerle konuşma vurgusuna dayalı 
doğal salınımsal jestleri otomatik üretebilen sanal karakter 
canlandırma uygulamaları geliştirmeyi hedefliyoruz. 

Proje kapsamında ortaya çıkan örnek canlandırmaları 
http://mvgl.ku.edu.tr/demos sayfasında bulabilirsiniz.

Doğal Jestler Sanal Alemde

Proje Başlığı: Konuşma ile Sürülen Üst Gövde Canlandırması
Destekleyen Kuruluş: Türk Telekom A.Ş. & Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., Türkiye
Yürütücü: Engin Erzin

Bu proje kapsamında konuşma vurgusu ile salınımsal 
vücut jestlerinin çok kipli ilinti analizi ve modellenmesi 
üzerine çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz çok kipli modellerle 
konuşma vurgusuna dayalı doğal salınımsal jestleri 
otomatik üretebilen sanal karakter canlandırma 
uygulamaları geliştirmeyi hedefliyoruz.

MVGL laboratuvarının sekiz kameralı hareket yakalama sistemi ile kaydedilen vücut hareketleri ve konuşma veri tabanı, vücut jestleriyle 
konuşma vurgusu arasında bulunan ilinti modelinin öğrenilmesinde kullanıldı.
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Güvenli Bulutlar Proje Başlığı: Güvenli Bulut Depolama Sistemleri
Destekleyen Kuruluş: Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş., Türkiye
Yürütücüler: Alptekin Küpçü ve Öznur Özkasap

Bu proje kapsamında müşterinin 
sunucudan dosyalarının aynen 
korunduğuna yönelik kanıt alabileceği 
bir sistem geliştirilmiştir. Kriptolojik 
protokoller ile güvenilir bulut depolama 
sistemleri oluşturulmuş ve PlanetLab 
gerçek ağ ortamında verim ve başarım 
ölçümleri sonucunda da uygulanabilirliği 
ortaya konmuştur.

Günümüzde, bilgisayar sistemlerin-
de veri depolama eğilimi veriyi yerel 
olarak tutmaktan dış kaynak kullanı-
mına kaymıştır. Bu kapsamda, bulut 
depolama sistemlerinin yaygınlaş-
masıyla birlikte güvenlik garantilerine 
gereksinim artmaktadır. Güvenli bir 
bulut depolama sisteminde, müşteri 
ve sunucu olmak üzere iki taraf vardır. 
Sunucu, müşterinin yüklediği dosyaları 
onun adına depolar. Böyle bir sistemin 
kullanılırlığının artması ve başarılı bir iş 
modeli oluşturabilmesi için sunucunun 
müşteriye bazı konularda garanti sun-
ması gerekmektedir. Örneğin, sunucu 
müşterinin dosyalarını silmeyeceğini/
değiştirmeyeceğini, müşterinin dosya-
larına istediği zaman ulaşabileceğini ve 
bu dosyaların diğer kişilerden gizli ve 
güvende tutulacağını garantileyebilir. 
Doğal olarak, sunucu bu garantileri su-
nup iş hacmini genişletirken bütün bu 
güvenlik gereksinimlerini en ucuza mal 
etmek isteyecektir. Ancak, günümüzde 
var olan bulut depolama sistemleri bu 
tür garantiler sunmamaktadır. 

Koç Sistem ile yürütülen bu proje 
kapsamında müşterinin sunucudan 
dosyalarının aynen (silinmeden ve 
değiştirilmeden) korunduğuna yönelik 
bir kanıt alabileceği bir sistem geliştiril-
miştir. Kriptolojik protokoller sayesinde 
kullanılabilir ve güvenilir bulut depolama 
sistemleri oluşturulmuştur. Bu siste-
mimiz bir prototip olarak kodlanmış, 
optimizasyon teknikleriyle verimliliği 
benzerlerine göre iki kat artırılmış 
ve PlanetLab gibi gerçekçi ağ ortam-
larında verim ve başarım ölçümleri 
sonucunda da uygulanabilirliği ortaya 
konmuştur.

Projemiz, dinamik olarak güncellenebi-
len verilerin bulut sistemlerinde güvenli 
ve bütünlüğünü koruyacak şekilde 
saklanabilmesine yöneliktir. Müşteri 
sistemden tutulan verisini güncelleyebi-
lir ve sunucudan verisinin bütünlüğünün 
korunduğunu gösteren bir kanıt isteye-
bilir. İlgili bir diğer projemizin sonuçlarını 
kullanarak, müşteri eğer kanıtta bir so-
run gözlemlerse mahkemeye başvurup 

sunucudan tazminat alma hakkında 
sahip olabilir. Bu durumda, geliştirdi-
ğimiz kriptolojik çözümler ile Dropbox 
benzeri bulut depolama sistemlerini 
kolayca güvenli duruma getirebiliriz. 
İleriki projelerimizde güvenli bulut de-
polama algoritmalarının enerji verimliliği 
analizini gerçekleştirmeyi ve görevdeş 
depolama yaklaşımları geliştirmeyi de 
hedeflemekteyiz.
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Direkt Hassas Üretim (DHÜ), havacılık ve uzay, otomotiv, 
medikal gibi endüstrilerde, titanyum ve ileri mühendislik 
malzemelerinden parça üretiminde önemli maliyet ve zaman 
avantajları sağlamaktadır. Lockheed Martin F-35 savaş 
uçağı, NASA’nın Jüpiter’e gönderdiği Juno uzay aracında 
görülebileceği üzere artık havacılık ve uzay endüstrisinde 
bazı karmaşık parçaların üretiminde Direkt Hassas Üretim 
artık çok önemli rol oynamaya başlamıştır. DHÜ süreçlerinde 
toz halindeki malzeme ve lazer veya elektron beam kay-
nakları kullanılarak üretilen karmaşık parçaların mühendislik 
özellikleri konvansiyonel parçaların özelliklerine eşit veya 
daha iyi niteliklerde üretilebilmektedir. Direkt Hassas Üretim 
süreçlerinin performansının daha da artırılması, üretilen 
parça üzerinde termal gerilmelerde kaynaklanan deformas-
yonların minimizasyonu ve süreç optimizasyonu için hala 
ilgili bilimsel ve mühendislik zorlukları mevcuttur. Bu projede 
bu gibi teknik zorlukların üstesinden gelinmesi, havacılık ve 
uzay endüstrisinde titanyum ve diğer süper alaşımları kulla-
narak gelecek nesil Direkt Hassas Üretim hedeflenmektedir.   

Direkt Hassas Üretim

Proje Başlığı: Titanyum ve Diğer İleri Mühendislik Malzemeleri ile Direkt ve Hassas Üretim 
Destekleyen Kuruluş: Lockheed Martin Corporation, A.B.D.
Yürütücü: İsmail Lazoğlu

Bu projede teknik zorlukların üstesinden gelinerek 
havacılık ve uzay endüstrisinde titanyum ve diğer süper 
alaşımları kullanarak gelecek nesil DHÜ (Direkt Hassas 
Üretim) hedeflenmektedir.   

Koç Üniversitesi Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezi’nde geliştirilen 
açık mimari kontrol yapısına sahip lazer tabanlı direkt üretim sistemi
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Farklı kıtalardaki veri merkezlerinde 
kopyaları bulunan modern bulut bilişim 
ve dağınık sistemler, yüksek erişilebi-
lirlik ve ağ kopukluklarına dayanıklılığı 
sağlayabilmek için güçlü tutarlılığı feda 
etmektedir. Bunun yerine bu sistem-
ler değişik garantiler sağlamakta olan 
zayıf tutarlılık modelleri kullanmaktadır. 
Kullanılan bu zayıf tutarlılık modelleriyle 
birlikte bu sistemlerin asenkron mesaj-
laşma ile çalışıyor olması, bu sistemlere 
program yazmayı ve bu programlar 
hakkında muhakeme yapmayı zorlaştır-
maktadır.

Zayıf tutarlılık modellerinin kullanıcıya 
görünür kılınan belirlenimci olmayan 
yapısı, bu sistemler için yazılmış prog-
ramların nasıl davranışlar sergileyebile-

cekleri hakkında muhakeme yapmayı 
paylaşımlı bellek dönemdeş program-
ları ve mesaj aktarımlı programlar için 
olduğundan daha zor kılmaktadır. Bu 
çalışmamızda bu tür sistemler için 
yazılmış olan programların davranış-
larının dinamik tekniklerle incelenmesi 
üzerine eğildik. Zayıf tutarlılık modeller 
için hazırlanmış olan belitsel sistemi 
baz alarak, tutarlılık modelleri tarafın-
dan kullanıcıya görünür hale getirilen 
belirlenimci olmayan davranışların 
izlek serpiştirme ile doğan belirlenimci 
olmayan davranışlar şeklinde gösterimi 
için bire bir kod dönüşümü sağlanmış-
tır. Yapılan bu bire bir kod dönüşümü 
sayesinde, paylaşımlı bellek için yazılan 
programların öncelikli davranış keşfi için 
inşa edilmiş araçlar konusunda yapılan 

araştırmalardan da yararlanarak zayıf 
tutarlılık sistemlerinin dinamik doğrulan-
ması sağlanmıştır.

Zayıflar Nasıl Güçlenir?

Proje Başlığı: Masa Bulutu: Bulut Programlarının Yürütmeli Doğrulanması için Masaüstü Benzetimcisi
Destekleyen Kuruluş:  Türk Telekom A.Ş. & Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., Türkiye
Yürütücü: Serdar Taşıran

Bu projede zayıf tutarlılık modelleri kullanan bulut bilişim ve dağınık sistemler için yazılmış olan programların davranışlarının 
dinamik tekniklerle incelenmesi üzerine eğildik.

DesCloud’ın Genel Taslağı: Zayıf tutarlılık modelleri kullanan bulut bilişim ve dağınık sistemler için yazılan programların bu sistemlere 
yüklenmeden önce masaüstünde doğrulanması sağlanmıştır.

UYGULAMA

Doğrula Yükle
DESCLOUD

Kod Belirtim

Derleme
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Birçok ulaşım türü için enerji tüketimin-
de yapılacak tasarruf taşıt araçlarının 
verimliliğine indirgenebilir. Alternatif 
yakıtlar, itici sistemler veya hafif mal-
zemeleri içeren yeni teknolojilerin taşıt 
araçlarının enerji verimliliğine olan etki-
leri ölçülebilir. Fakat, bu tür bir yaklaşım 
raylı toplu taşımacılık sistemleri için 
geçerli değildir. Raylı toplu taşımacılık 
sistemlerinde enerji, aktarma, kullanım 
ve çevrim esnasında farklı özellikte ve 
birbirine bağımlı birçok faktör tarafından 
etkilenir. Bu durumda taşıt aracı veya 

ulaşım altyapısında kullanılacak yeni bir 
teknolojinin tek başına getirdiği faydanın 
değerlendirilmesi çok zordur. Şimdiye 
kadar raylı toplu taşıma sistemlerinde 
enerji verimliliği daha verimli çekiş siste-
miyle donatılmış yeni taşıma araçlarının 
kullanımı ile sağlanmaya çalışılmıştır. 
Fakat bu verimlilik kazançları yolcular 
tarafından talep edilen konforlu seyahat 
gereksinimleri için yapılan düzenlemeler 
sonucunda net bir kazanç olarak yansı-
mamıştır. Bu projede raylı toplu taşıma-
cılık sistemlerine taşıt araçlarını, altyapı 

sistemlerini ve işletme ihtiyaçlarını kap-
sayan bütüncül bir eniyileme yaklaşımı 
geliştirilmektedir. Ayrıca raylı sistemlerin 
çevreye olan etkileri ve ekolojik perfor-
mans değerlendirmesi, standartların 
belirlenmesi ve karar destek sisteminin 
geliştirilmesi de hedeflenmektedir. Pro-
jede geliştirilen bütünsel yaklaşım, talep 
tahmini ve veri analitiği uygulamaları, 
matematiksel modellerin kurgulanması, 
doğrulanması ve özgün tamsayı-karışık 
optimizasyon çözüm yöntemlerinin 
geliştirilmesini kapsamaktadır.

Raylı Sistemlerde Enerji Verimliliği 

Proje Başlığı: Raylı Toplu Taşımacılık Sistemlerinde Enerji Tüketiminin Azaltılmasına Yönelik Eniyileme Strateji ve Yenilikleri 
Destekleyen Kuruluş: İstanbul Ulaşım A.Ş., Türkiye
Yürütücü: Metin Türkay

Bu projede raylı toplu taşımacılık sistemlerine taşıt araçlarını, altyapı sistemlerini ve işletme ihtiyaçlarını kapsayan bütüncül 
bir eniyileme yaklaşımı geliştirilmektedir. Ayrıca raylı sistemlerin çevreye olan etkileri ve ekolojik performans değerlendirmesi, 
standartların belirlenmesi ve karar destek sisteminin geliştirilmesi de hedeflenmektedir.

Raylı toplu taşımacılık sistemlerinde enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik eniyileme stratejisi kavramsal gösterimi

Toplam Enerji Tüketimi

İstasyon Yükleri Dinamik Yükler

İstasyon  n-1

Taşıt Araçları

İstasyon  n

İstasyon  n+1

Seyahat Talebi

Enerji Tüketimi

Trafik Yönetimi ve Optimizasyonu
İlerleme, Tren Set ve Yapılandırması, Enerji Verimli Sürüş

Taban Talep
Sosyal Aktiviteler
Hava Şartları
Mevsimsel Etkenler
....

Varolan Metro Hatları
Hat Profili
Kavis ve Eğim
Platform Verisi
Hız Limitleri
Tünel Tipleri

Yeni Metro Hattı Projeleri
Hat Bileşenlerinin Tasarım 
ve Optimizasyonu

Araçlar
Kapasite
Güç Sistemi
Konfor ve Yardımcı Sistemler
Fiziksel ÖzelliklerYürüyen Merdiven

Klima ve Havalandırma
Direnaj 
Işıklandırma
Asansör...

Yolcu Giriş

Yolcu Çıkış
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Prof. Dr. Hakan Ürey ve doktora öğrencisi Kaan Akşit, Optik MEMS laboratuvarında (OML) geliştirilen şeffaf ekran üzerinde karşılıklı olarak piko-
projektör görüntülerini incelerken görülmektedir. Ekranın cam gibi arkasının görülebilmesi ve aynı anda çift taraflı olarak kullanılabilmesi en önemli 
özellikleridir. 

Cep Projektörleri ve Saydam Ekranlar

Proje Başlığı:  Piko-projektör
Destekleyen Kuruluş: Microvision Inc., A.B.D.
Yürütücü: Hakan Ürey

Laboratuvarımızda elektromanyetik, elektrostatik ve piezoelektrik yöntemlerle eylenen dünya rekoru seviyesinde bir 
performansa sahip tarayıcılar geliştirilmiştir. Geliştirilen tarayıcıların tasarımı ve testleri de laboratuvarımızda yapılmaktadır.
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Microvision firması 2002 senesinden itibaren laboratuvarımız-
da Ar-Ge projeleri desteklemektedir. Proje kapsamında farklı 
özelliklerde ve değişik ürünlerde kullanılan mikro elektro-mekanik 
(MEMS) lazer tarayıcılar geliştirilmiştir. MEMS tarayıcılar, kırmızı, 
yeşil ve mavi lazer ile birlikte kullanılarak piko projeksiyon aygıtını 
oluştururlar. Mikro aynalı lazer tarayıcılar sadece 1.0-1.5 mm 
çapındadırlar ve çift eksende titreşim yaparak saniyede 60 kez 
görüntünün tamamını piksel-piksel tarayarak ekrana yazabilme 
özelliklerine sahiptirler. Laboratuvarımızda elektromanyetik, elektro-
statik ve piezoelektrik yöntemler ile eylenen dünya rekoru per-
formansa sahip tarayıcılar geliştirilmiştir. Geliştirilen tarayıcıların 
tasarımı ve testleri laboratuvarımızda yapılmaktadır. Temiz odada 
üretimi ise öğrencilerimiz tarafından İsviçre’nin EPFL üniversite-

sinde gerçekleştirilmektedir. Eş zamanlı olarak laboratuvarımızda 
yeni nesil mikro optik ekranlar ve cihazlar ile piko projektör kulla-
nılarak üç boyutlu ekran teknolojileri geliştirilmektedir. Geliştirilen 
bu ekranların sanal gerçeklik ve araçlar için head-up display 
(HUD) uygulamalarında kullanılması düşünülmektedir. 
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Ömür Uzatma Yöntemleri

Proje Başlığı: Plakalı Isı Değiştiricilerde Isıl-Mekanik Yorulma ve Kalınlık Azalmasının Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Öngörülmesi
Destekleyen Kuruluş: Bosch Termoteknik Sanayi ve Tic. A.Ş., Türkiye 
Yürütücü: Demircan Canadinç

Bu projeyle, ev tipi kombilerin en önemli parçalarından birisi olan eşanjörlerde üretim sırasında meydana gelen çatlakların 
modelleme yoluyla öngörülebilmesi ve bu sayede ömürlerinin uzatılması hedeflenmektedir.

Proje, sonlu elemanlar analizi yardımıyla, BOSCH tarafından 
üretilmiş, ısıl-mekanik yüklemelere maruz kalmış plakalı ısı 
değiştiricilerde, kalınlık azalmasını bulmayı, gerilim–gerinim 
dağılımı ve yorulma ömürlerini tahmin etmeyi amaçlamaktadır.  
Plakalı ısıl değiştiricilerin tasarımını ve işlemlerini geliştirmek için 
bilimsel bir yöntem bulmak ve BOSCH tarafından rapor edilen 
olaya ışık tutmak amacıyla iki büyük sorunun eş zamanlı olarak 
ele alınması öngörülmektedir: Metal şekillendirme uygulanan 
plakalı ısı değiştiricilerin işlenme ve kullanımları esnasında 
ısıl-mekanik yorulma tepkileri. Bu sorunlar, ANSYS yazılımı 
kullanılarak ayrı ayrı simule edilecek ve çıkan sonuçlar toplu 

olarak ilk işlem ve kırılma ömürlerini geliştirmek için yorumla-
nacaktır. Sonuç olarak, bilimsel bir yöntem başarılı bir şekilde 
uygulamaya konulacak ve uygun maliyet çerçevesinde metalik 
parçaların ısıl-mekanik yüklemeler altında yorulma davranışları 
öngörülecektir.
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Ev tipi kombi eşanjörü Metal şekillendirme operasyonu

Sonlu elemanlar yöntemi ile proses modellemesi ve çatlak tespiti
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Koç Üniversitesi, 2 - 6 Temmuz tarihleri arasında 12. Uluslararası Kuantum Mekaniğinde Sanki-Hermisyen Hamiltoniyenler Çalıştayı (KMSHH12)’na ev sahipliği 
yaptı. “Sanki-Hermisyen Operatör” kavramı Koç Üniversitesi Fizik ve Matematik bölümleri öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Mostafazadeh tarafından 2002 yılında 
yayınlanan bir dizi makale ile ortaya konuldu. 2003 yılından itibaren bu kavram çerçevesinde, sanki-Hermisyen operatörler ve onların fiziksel uygulamaları 
üzerine odaklı olarak fizik konferansları düzenlenmeye başlandı. Bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilen KMSHH çalıştayına 26 farklı ülkeden 64 kişi katıldı; konuyu temel  
matematiksel özelliklerinden somut deneysel gösterimlerine kadar geniş bir yelpazade ele alan çeşitlikte 54 konuşma sunuldu.    

Önceki yıllarda gerçekleştirilen çalıştaylara Çek Cumhuriyeti’nde Prag iki kez, İstanbul, Güney Afrika’da Stellenbosch, İtalya’da Bolonya, İngiltere’de Londra, 
İspanya’da Benasque, Hindistan’da Mumbai, Çin’de Hangzhou , Almanya’da Dresden ve Fransa’da Paris ev sahipliği yapmıştı.

Fen Fakültesi
12. ULUSLARARASI KUANTUM MEKANİĞİNDE SANKİ-HERMİSYEN 
HAMİLTONİYENLER ÇALIŞTAYI 

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Şener Aktürk’ün Cambridge Üniversitesi Yayınlarından 2012’de çıkan “Regimes of Ethnicity and 
Nationhood in Germany, Russia, and Turkey” başlıklı yeni kitabı, Association for the Study of Nationalities 
Derneği tarafından, Columbia Üniversitesi Harriman Enstitüsü’nün sponsorluğunda verilen Joseph 
Rothschild kitap ödülünün 2013 yılındaki sahibi oldu. Joseph Rothschild Ödülü her yıl Association for the 
Study of Nationalities tarafından bir önceki yıl yayınlanan, milliyetçilik ve etnik meselelere odaklanan en iyi 
kitaba veriliyor. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2013 JOSEPH ROTHSCHILD KİTAP ÖDÜLÜ 
YRD. DOÇ. DR. ŞENER AKTÜRK’ÜN
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TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Çağrısı kapsamında desteklenen ilk 10 üniversite arasında yer alan Koç Üniversitesi, “Fikri 
Haklar ve Stratejik Ar-Ge Yönetim Süreçleri Konferansı”na ev sahipliği yaptı. 28 Haziran’da Rumeli Kampüsü Kurucular Salonu’nda düzenlenen konferansta 
yurtiçi ve yurtdışından konuşmacılar söz aldı. Ayrıca konferans kapsamında kamu, üniversite, sanayi perspektifinden stratejik Ar-Ge yönetim süreçlerinin 
tartışıldığı bir panel gerçekleştirildi.

TÜBİTAK’ın ilk kez başlattığı 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı ile teknoloji ofislerinin güçlendirilmesi ve yenilerinin kurulması teşvik 
edilirken, üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversite - özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulması 
ve sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olunması hedefleniyor. 

FİKRİ HAKLAR VE AR-GE YÖNETİM SÜREÇLERİNE STRATEJİK 
BAKIŞ AÇISI 

Hukuksal sorunların farklı hukuk disiplinlerine dayalı çok yönlü bakış açılarını gerektirdiği 
ve hem yerel hem de küresel sorunlara hukuksal çözüm arayışlarının arttığı günümüzde 
topluma, ekonomiye, siyasete ve hukukun profesyonel alanına katkı sunabilecek hukukçu 
profili farklılaşmaktadır.  Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, bu yeni hukukçu profilinin 
biçimlenmesine katkı sunma hedefiyle, hukuk alanında güvenilir akademik araştırmaya ve 
uygulama deneyimine dayalı bir yaklaşımla Yüksek Lisans Programları sunuyor.

Yüksek lisans programındaki kamu hukuku ve özel hukuk dersleri, farklı hukuk 
disiplinlerinin en talepkâr, en az tartışılan karşılaştırmalı ve uluslararası konularını ele 
alıyor. Bölgesel, yerel ve uluslararası ölçekteki hukuksal değişimler nedeniyle hem 
yerleşik disiplinlerde derinleşen hem de mikro hukuk çalışmalarına uzanan derslere 
yer veriliyor. Program çift dilli (İngilizce-Türkçe) olmasının yanı sıra, yerel ve küresel 
akademik uzmanlığı kaynaştırarak yürütülüyor.

Hukuk Fakültesi
AKADEMİK ARAŞTIRMAYA VE UYGULAMA DENEYİMİNE DAYALI YÜKSEK 
LİSANS PROGRAMLARI
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Koç Üniversitesi, 2013-2014 akademik yılı ile birlikte Tezsiz Yüksek Lisans Programlarını hayata geçirdi. Fen Fakültesi ve 
Mühendislik, Sosyal Bilimler, İşletme gibi yüksek lisans okullarında çok çeşitli branşlarda tezsiz yüksek lisans çalışmaları 
yapılabilecek. Koç Üniversitesi mezunları ve öğrencileri, programlar çerçevesinde sunulan çeşitli indirim ve burs imkanlarından 
yararlanabilecekler. 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞLIYOR

Bilgi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi iktisat 
bölümleri tarafından düzenlenen 1. İstanbul İktisat Lisansüstü Yaz 
Okulu, 22 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi 
kampüsünde gerçekleştirildi. Yaz okulu boyunca, European University 
Institute’dan Prof. Dr. Ramon Marimon “Rekürsif Sözleşmeler: Kuram ve 
Uygulamaları”, Universitat Autonoma de Barcelona’dan Prof. Dr. Luca 
Gambetti  “Makroekonomik Analiz için Ampirik Zaman Serisi Yöntemleri”, 
Boston College’dan Prof. Dr. Tayfun Sönmez de “Eşleştirme Piyasaları: 
Kuram ve Uygulama” başlıklı dersleri verdi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İSTANBUL İKTİSAT LİSANSÜSTÜ YAZ 
OKULU’NUN İLKİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

European Foundation for Management Development (EFMD) Deans and 
Directors General Conference toplantısı kapsamında, dünyanın ileri gelen 
işletme okullarının dekanları Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde bir 
araya geldi. 30 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında düzenlenen konferans, 47 
ülkeden 350 İşletme Okulu dekanının katılımıyla şimdiye kadar düzenlenen 
konferanslar arasında en fazla katılımcı sayısıyla gerçekleşti. Konferans 
çerçevesinde EFMD Yönetim Kurulu, Globally Responsible Leadership 
Initiative (GRLI) Yönetim Kurulu, EFMD-Association of Business School’s 
International Deans Program da Koç Üniversitesi’nde yapıldı.

EFMD konferansına daha önce ev sahipliği yapan üniversiteler arasında 
Bocconi, Rotterdam School of Management, EMLYON Business School, 
Copenhagen Business School, London Business School ve IMD Business 
School yer alıyor.

DÜNYANIN ÖNDE GELEN OKULLARININ 
DEKANLARI KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NDE

H
ABER

LER

Ayrıntılı bilgi için: http://www.ku.edu.tr/tezsizyukseklisans
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Koç Üniversitesi Robotik ve Mekatronik Laboratu-
varı ve Akıllı Kullanıcı Arayüzleri Laboratuvarı’nda 
ortak olarak yürütülen bu proje insan ve robot 
arasındaki fiziksel etkileşimin temelindeki dokunsal 
sinyallerin ne ifade ettiğini keşfetmeyi hedeflemek-
tedir. Fiziksel insan-robot etkileşiminde önemli bir 
konu etmenler arasında konuşma gerektirmeyen 
doğal ve sezgisel bir iletişim sağlayabilmektir. 
Karmaşık görevlerde beraber çalışan insanlar, 
çoğu kez robotlardan farklı olarak inisiyatif alır ve 
kendilerine verilen görevleri sezgisel yöntemlerle 
tamamlamayı seçerler. Bu tarz inisiyatifler kişiler ara-
sındaki etkileşimi doğal ve akıcı kılar. Benzer şekilde 
insan ve robot arasındaki etkileşim, karşılıklı bir an-
laşma ve adaptasyon süreci tanımlanarak zenginleş-
tirilebilir. Fiziksel etkileşim söz konusu olduğunda 
dokunma duyumuz ve kuvvet algımız etkileşim 
süresince nasıl davranacağımıza karar vermemize 
yardımcı olur. Örneğin iki kişi, bir masayı beraber 

taşımaya çalıştığımızda, daha masayı kaldırmaya 
başladığımız andan itibaren karşımızdaki kişinin 
masaya uyguladığı kuvvetleri ve buna bağlı olarak 
o kişinin özelliklerini algılarız. Bu özellikler bizim 
kendimize lider ya da takipçi gibi bir rol seçmemizi 
sağlar. Eğer karşımızdaki kişinin güçsüz ya da 
gideceğimiz yön hakkında kararsız olduğunu 
hissedersek, kendimizi daha çok ağırlık taşımaya 
yahut yön tayin etmeye hazırlayabiliriz. Benzer bir 
mekanizmayı insan-robot etkileşimi için kurmak da 
mümkündür. Yapılması gereken, fiziksel bir işbirliği 
sürecinde robotun insanın kuvvetlerini gözlemle-
mesini ve bu kuvvetler aracılığı ile insana uyum 
sağlayacak roller benimsemesini sağlamaktır. 

Çalışmalarımızda, insan ve robot arasındaki 
iletişimin, robotun, insanın niyetini algılayıp kendi 
kontrol seviyesini dinamik olarak ayarlayabildiği 
bir karar verme süreci sayesinde geliştirilebileceği 

gösterilmiştir. Bu amaçla, lider ve takipçi rolleri 
tanımlanmış ve partnerlerin sadece kuvvetler 
aracılığıyla anlaşarak rollerini dinamik olarak  de-
ğiştirmeleri sağlanmıştır. Rol değişimi içermeyen 
bir “eşit kontrol” durumu ile karşılaştırıldığında rol 
değişim mekanizmasının görev performansı ve 
ortak verimliliği geliştirdiği gözlenmiştir. Araştırma 
süresince, sanal ve fiziksel dünyada bir seri insan-
robot etkileşim deneyi gerçekleştirilmiştir. Fiziksel 
bir robot ile etkileşime geçilen deney Münih Teknik 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiş olup kısmi ola-
rak DFG Excellence Initiative Research Cluster 
dahilindeki Cognition for Technical Systems 
- CoTeSys (http://www.cotesys.org) tarafından 
desteklenmiştir.

Londra’da Imperial College Kişisel Robotik Laboratuvarı’nda 
doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan Ayşe Küçükyılmaz, 
akademik başarılarından ve tez çalışmasından ötürü Koç Üni-
versitesi Akademik Mükemmeliyet Ödülü’ne layık görülmüştür.

Fiziksel İnsan-Robot Etkileşiminde Kuvvet Aracılığıyla Rol Paylaşımı
Ayşe Küçükyılmaz Koç Üniversitesi Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Bölümü, Doktora Programı (mezun)

Koç Üniversitesi’nde 
Yüksek Lisans ve Doktora
Öğrencilerinin Araştırmaları
Bu bölümde öğrencilerimizin farklı alanlarda yaptığı araştırmaların özetini bulacaksınız.

Avrupa Komisyonu tarafından, Yedinci Çerçeve Programları içinde fonlanan EUMAGINE projesi, Türkiye, Fas, Senegal, Ukrayna gibi Avrupa Birliği dışındaki 
ülkelerde Avrupa’nın nasıl algılandığını konusunda özgün bulgular sunmaktadır. Projenin temel amacı, bireylerin Avrupa Birliği ve kendi ülkelerindeki demokrasi 
ve insan haklarını nasıl algıladıklarını ortaya çıkarmak ve bu algıların göç etme isteği ve kararlarına etkisini göstermektir. 

2010-2013 yılları arasında yürütülen projede, sekiz ortak kuruluşun işbirliği ile 8.000 katılımcıyla yapılan anketi ve 360 katılımcıyla yapılan derinlemesine 
görüşmeleri ve gözlemleri içeren zengin bir veri seti hazırlandı ve analiz edildi. MiReKoc ekibi olarak, Türkiye’de seçilen dört araştırma bölgesindeki veri 
toplama ve analiz sürecinin sorumluluğunu üstlendik. Türkiye’de araştırmanın yürütüldüğü bölgeler, yurtdışına yüksek oranda göç veren Emirdağ (Af-
yon), yurtdışına düşük oranda göç veren Dinar (Afyon), tarih boyunca göç almış olan Fatih (İstanbul) ve insan hakları alanında sorunlar yaşanılan Van 
Merkez (Van)’dir.  Proje boyunca, diğer araştırma ekipleriyle işbirliği gerçekleştirerek, projenin kavramsal ve yöntemsel çerçevesine de katkıda bulunduk. 

Türkiye’de toplanan verinin analizden çıkarılan  en önemli sonuç, Türkiye’den Avrupa’ya göç etmenin artık arzu edilen bir yaşam projesi olarak görül-
memesidir.  Avrupa’da yerleşmiş olan algının aksine,  araştırmaya katılanların çoğu, Avrupa’ya gitmektense Türkiye’de kalmayı tercih edeceklerini ifade 
etmişlerdir. Katılımcıların, Avrupa’daki demokrasi ve insan hakları ile ilgili algısı olumludur. Bu olumlu görüşe rağmen, Türkiye’den Avrupa’ya giden 
vatandaşların, yabancı düşmanlığına ve ayrımcılığa maruz kaldığı düşüncesi yaygındır. Veri toplama sürecinden veri analizine bütün aşamalarında aktif 
rol aldığımız bu proje, doktora tezi için yaptığımız araştırmalara ve akademik yayınlarımıza temel oluşturmaktadır. 

EUMAGINE Projesi  (MiReKoc)
Ayşen Üstübici, Deniz Karcı Korfalı Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Doktora Programı
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Sanat Müzesi Ziyaretçileri Kimlerdir?
Suzan Terzioğlu Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programı

Sanat Müzesi Ziyaretçileri konulu çalışmama 
“Sanat müzesi ziyaretçisi kimdir?”, “Dünyada ve 
Türkiye’de sanat müzesi ziyaretçisi kimdir?”, “Nasıl 
farklılık gösterirler?”, “Neden farklıdırlar?”, ”Kültür 
politikalarının müze ziyaretçisi üzerindeki etkisi 
nedir?” ve “Son zamanlarda Türkiye’de neden bu 
kadar fazla müze açılmaktadır?” sorularına cevap 
bulmak amacıyla başladım. Bu ve bunun benzeri 
soruları cevaplayabilmek için, bu çalışmada iki özel 
müzenin, İstanbul’daki Pera Müzesi ve Venedik’teki 
Peggy Guggenheim Müzesi’nin ziyaretçi kitlelerini 
karşılaştırmalı olarak inceledim.

Sonuçlara göre, Türk sanat müzesi ziyaretçisi 
dünyadaki sanat müzesi ziyaretçisiyle birçok 

ortak noktayı taşımaktadır; ancak demografik 
özellikler, kültürel regülasyonlar, ekonomik ve 
örneğin zaman veya bilgi gibi farklı tipteki fazlalar 
da kültürel faaliyetlere katılım üzerinde önemli 
etkisi olan yerel faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. 
Araştırma sonuçlarının işaret ettiği en önemli 
demografik etkenler cinsiyet ve eğitim seviyesidir. 
Müzeler ağırlıklı olarak kadınlar veya eğitimli kişiler 
tarafından ziyaret edilmektedirler. Bununla beraber, 
gençler, emekliler, zamanı olanlar gibi birbirinden 
farklı ve iç içe geçmiş ziyaretçi gruplarının da 
tespit edilmiş olması ve bunların toplumun genel 
demografik göstergeleriyle uyumlu çıkması, elit bir 
ziyaretçi kitlesinden ziyade, çeşitlenen bir ziyaretçi 
kitlesine kanıt oluşturmaktadır.

Son yıllarda Türkiye’de özel müze sayısındaki 
artışın sebepleri kamu tarafından sağlanan orta-
lama kültür hizmetini yeterli düzeyde görmeyen, 
yani hem kalite hem de miktar olarak kültür-
sanata daha büyük talebi olan yüksek beklentili 
grupların varlığı; toplumun yaş, din, dil ve gelir 
anlamında heterojenliği sebebiyle yine ortalama 
sağlanan kamu hizmetini yetersiz bulacak 
olan ve kendi müzelerini yaratacak ve devam 
ettirecek kaynaklara sahip azınlık grupların 
varlığı; nüfusun büyüklüğü, şehrin yaşı, büyük 
kurumsal şirketlerin varlığı ve ayrıca müzelerin 
kendilerinin kültür-sanata talep oluşturmak için 
iletişim ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmala-
rına bağlayabiliriz.

Tipik Yaşam Olaylarının Hatırlanmasını Engellemek Anı Tümseğini Etkiliyor
Berivan Ece-Usta Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Doktora Programı Prof. Dr. Sami Gülgöz Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü 

Otobiyografik bellek kişisel anılarımızı içeren olayların hatırlanmasına verilen isimdir.  Geçmiş araştırmalar otobiyografik anıların yaşam boyu dağılı-
mında 15-30 yaşları arasında bir anı tümseği olduğunu saptamıştır (Rubin & Schulkind, 1997; Rubin, Wetzler, & Nebes, 1986). Bu anı tümseğine ilişkin 
çeşitli açıklamalar (biyolojik, bilişsel, benlik/kimlik, yaşam akışı) öne sürülmüştür. Bizim araştırmamızın odak noktası en sık rapor edilen yaşam olayları-
nın kendi özelliklerinin sıklıklarının anı tümseğinin oluşmasındaki olası etkisidir. Bu amaçla daha önceki araştırmalarda en sık raporlanan on yaşam olayı 
saptanmıştır. 71 katılımcıdan bu belirlenen tipik yaşam olayları (evlilik, ilk iş, vb.) dışında kalan on tane otobiyografik anı anlatmaları istenmiştir. Sonuçlar 
bu tarz tipik olayların raporlanması engellenince yaş dağılımında anı tümseğinin kaybolduğunu göstermiştir. 

Anı tümseği döneminden hatırlanan anı sayısı ile tümsek öncesi ve sonrası dönemlerden hatırlanan anı sayısı arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 
Başka bir deyişle, kişiler tipik yaşam olayları dışında otobiyografik anılarını rapor ettiklerinde anı tümseği gözlemlenmemiştir. Bu nedenle, anı tümseği 
dönemine denk gelen yaşam olayları (çocuk sahibi olmak, askerlik, vb.) belirli biyolojik ve/veya sosyal kısıtlamalardan dolayı özellikle bu döneme rastlı-
yor olabilir. Dolayısıyla, anı tümseği bulgusunu sadece bellek süreçleriyle açıklamak yerine belirtilen olayların kendi özelliklerini ve olası diğer faktörleri 
de göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

Kaynakça
Rubin, D. C., & Schulkind, M. D. (1997). The distribution of autobiographical memories across the lifespan. Memory & Cognition, 25, 859 – 866. 
Rubin, D. C., Wetzler, S. E., & Nebes, R. D. (1986). Autobiographical memory across the lifespan. In D. C. Rubin, (Ed.) Autobiographical Memory (pp. 202-224). Cambridge: Cambridge University Press.

Çalışmamızın amacı girişimci ve yöneticilerin başarı tanımlarını karşı-
laştırmak ve bu tanımların kadın ve erkekler için nasıl farklılılaştığını 
incelemektir. Bu çalışmanın verisi daha kapsamlı olan “Türkiye’de Kadın 
ve Erkek Girişimcilerin Kritik Başarı Faktörlerinin Karşılaştırması” konulu 
araştırmadan gelmektedir. Çalışma KOÇKAM tarafından desteklenmek-
te, Koç ve Boğaziçi Üniversiteleri tarafından ortak olarak yürütülmektedir. 
Çalışma kapsamında 37 girişimci (21 kadın, 16 erkek) ve 37 orta düzey 
yönetici (19 kadın, 18 erkek) ile derinlemesine görüşmeler yapılmış-
tır. İçerik analizi sonuçlarına göre girişimciler takdir edilmek, farklı 
olmak, özgür hissetmek gibi manevi başarı tanımları kullanırken; 
yöneticiler para kazanmak, terfi etmek gibi maddi başarı tanımları 
kullanmışlardır. En çarpıcı bulgu yöneticilerin %46’sının, girişimcile-

rin ise sadece % 24’ünün para kazanmayı başarı olarak tanımlamış ol-
masıdır. Cinsiyet farklılıkları incelendiğinde, kadın ve erkekler arasındaki 
farklar girişimcilerde daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Kadın ve erkek 
yöneticiler arasındaki tek belirgin fark, kadın yöneticilerin hedef koyup 
o hedefi gerçekleştirmeyi erkeklerden daha çok başarı olarak gör-
meleri iken; kadın girişimciler yenilikçi olmayı, alanında tek olmayı, 
başkalarına fayda sağlamayı ve özgür hissetmeyi erkeklerden daha 
fazla başarı tanımı olarak belirtmişlerdir. Kadın girişimcilerin başarıyı 
daha çok yönlü olarak tanımlamaları, daha kapsamlı ve dengeli bir 
yaklaşım sergilediklerini göstermekte ve başarılı olmak için yöneticili-
ğe kıyasla girişimcilikte daha farklı ve daha esnek yollar bulabilecek-
lerine işaret etmektedir.

Türkiye’de Kadın ve Erkek Girişimcilerin ve Yöneticilerin Başarı Tanımları
A.Burçin Erarslan Başkurt Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Doktora Programı Prof. Dr. Zeynep Aycan Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 
Renin Varnalı, Irmak Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü Doktora Programı Prof. Dr. Hayat Kabasakal Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü
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2013 yılının Eylül ayına kadar gerçekleştirilen projelerin 
toplam bütçesi, 2012 yılında desteklenen projelerin 
toplam bütçesine erişti.

Koç Üniversitesi’nde Araştırma Projeleri 
Koç Üniversitesi’nde Ocak 2004’ten başlayarak, Eylül 2013 
tarihine kadar olan dönemde dış kaynaklar tarafından desteklenen 
projelerin sayısı 424 olup bu projelerin toplam büyüklüğü 99 
milyon TL’dir. Aşağıdaki grafik Ocak 2004’ten itibaren, yıl bazında 
dış kaynaklar tarafından desteklenen araştırma projelerinin sayısını, 
fon kaynağını ve toplam fon miktarını göstermektedir.

2010 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen 
“Koç Üniversitesi Yüzey Teknolojileri Araştırma Merkezi 
(KUYTAM)” isimli altyapı projesi 15 milyon TL bütçesiyle 
Koç Üniversitesi tarafından bugüne kadar alınan en yüksek 
bütçeli proje olmakla birlikte, alınan ilk kapasite geliştirme 
desteğidir. 2012 yılında kurulan Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji 

Merkezi’ne (KÜTEM) Tüpraş’ın verdiği 8 milyon TL’lik destek 
de bu yılın toplam proje bütçesinde önemli bir yer tutmaktadır. 
2013’te aktifleşen projeler arasında en dikkat çekicisi, Makine 
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem 
Pekkan’ın, 5 milyon TL’lik bir bütçesi olan, Koç Üniversitesi’nin 
ilk ERC Başlangıç Fonu’nu almış olmasıdır.
 
2013 yılı içinde Eylül ayına kadar toplam 57 proje dış kaynaklar 
tarafından desteklenmiştir. Bu projelerin toplam büyüklüğü yaklaşık 
20 milyon TL’dir. Bu toplam, yıl bitmeden 2012 yılında desteklenen 
projelerin toplam bütçesine erişildiği görülmektedir. Eylül 2013 
tarihinde aktif olan 167 projenin toplam değeri ise 52 milyon TL’dir. 
Bu projelerin fon kaynaklarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

• Açık Toplum Enstitüsü
• AXA Research Fund
• Bosch Termoteknik San. ve Tic. A.Ş.
• Avrupa Komisyonu - Yedinci Çerçeve Programı
• Dünya Bankası Türkiye Ofisi
• EMBO Installation Grant
• European Metrology Research Programme 
• Ford-Otosan
• Fotoniks Ltd. Şti.

• Intel
• İstanbul Kalkınma Ajansı
• İstanbul Ulaşım A.Ş.
• Koç Sistem
• Migros
• Lockheed Martin
• Microsoft
• Microvision Inc.
• Otokar

• Roketsan
• Rotary
• T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
• Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
• Tüpraş
• Türk Telekom
• Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği
• Zer A.Ş.

Dış Kaynaklar tarafından desteklenen araştırma projeleri

Ocak 2004 - Eylül 2013    p= proje sayısı

Aktif projeler için fon sağlayan kuruluşlar

Araştırma fonlarının fon sağlayan kuruluşa göre dağılımı 

Eylül 2013 itibariyle aktif projeler (167p)   p= proje sayısı

30,000,000

DPT fonu
15 m TL

İSTKA 
fonu
2 m TL

TÜPRAŞ fonu
8 m TL

ERC
fonu
5 m TL

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

12.700.000
%24.4

35p

17.000.000
%32.6

34p

2.400.000
%4.6

13

20.000.000
%38.4

85p

Diğer DiğerAvrupa Kurumları Avrupa KurumlarıÖzel Sektör Özel SektörKamu Kurumları Kamu Kurumları

2004       2005       2006       2007       2008       2009       2010      2011       2012       2013
11p          32p          42p        33p          33p        24p          51p       67p         74p          57p

Ocak-Eylül
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FEN
ER

Ö
D

Ü
LLER

Uluslararası Ödüller

2012
Özgür Esat Müstecaplıoğlu   Amerikan Fizik Derneği’nin (APS) En İyi Hakemleri Ödülü

Zeynep Aycan           Gordon Allport Gruplararası İlişkiler Ödülü

Seda Keskin Avcı   TÜBA GEBİP 

Reşat Bayer   TÜBA GEBİP 

Özgür Birer    TÜBA GEBİP 

Gülayşe İnce Dunn   TÜBA GEBİP

Seda Ertaç   TÜBA GEBİP

Nurhan Özlü   TÜBA GEBİP

Kazım Büyükboduk      Sedat Simavi Bilim Ödülü

ÖDÜLLER
TÜBA ve TÜBİTAK Ödülleri
2013 

Ulusal Ödüller

2012

Mehmet Sayar   TÜBA GEBİP

Tevfik Metin Sezgin   TÜBA GEBİP

Kazım Büyükboduk   TÜBA GEBİP

Alphan Sennaroğlu    TÜBİTAK Bilim Ödülü

Seda Keskin Avcı   TÜBİTAK Teşvik Ödülü

2013
Sinan Ünver         Masatoshi Gündüz İkeda Araştırma Ödülü

Ayşegül Özsomer        S. Tamer Çavusgil Ödülü

Fuat Balcı          Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

İlke Öztekin         Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

2013
Tuğba Bağcı Önder         L’OREAL Türkiye Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursu

Elvan Ceyhan          TWAS Genç Üyesi Ödülü
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