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Art›k Her Üniversitede Bir
Robot Toplulu¤u Olacak!
Her geçen gün
geliﬂen teknolojiyle birlikte robotlar›n hayat›m›zdaki yeri ve önemi
daha da art›yor. Bunun bilincindeki bizler, yani
ODTÜ ö¤rencileri 2000 y›l›nda ODTÜ Robot Toplulu¤u’nu kurduk. Amac›m›z Türkiye’de robot bilincini yerleﬂtirmek, robot teknolojisine olan ilginin artmas›na katk›da bulunmak ve ülkemizin bu
alanda geliﬂmesinde etkili olmak. Bizler bu amac›m›za, di¤er üniversitelerdeki arkadaﬂlar›m›z›n
iﬂbirli¤iyle daha h›zl› ulaﬂabilece¤imizi düﬂünerek, ODTÜ Robot Toplulu¤u (ORT), TÜB‹TAK Bilim ve Teknik Dergisi iﬂbirli¤iyle “Her Üniversitede Bir Robot Toplulu¤u” projesini baﬂlatt›k.
Kuruluﬂundan bu yana birçok etkinli¤e kat›lm›ﬂ ve son olarak ODTÜ Robot Günleri’ni düzenlemiﬂ olan ORT birçok üniversitede robot toplulu¤u kurulmas›nda etkili oldu. Bu topluluklarla
halen iletiﬂim içerisindeyiz. Bunun yan› s›ra üniversitelerinde robot toplulu¤u kurmak isteyen
birçok arkadaﬂ›m›z var. ‹ﬂte ﬂimdi ça¤r›m›z sizlere; okullar›nda robot toplulu¤u kurmak isteyen
ya da robotlara ilgi duyan gençlere... Siz de üniversitenizde bir robot toplulu¤u kurun, hep birlikte robotlar›n dünyas›na girelim ve ortak amac›m›z› gerçekleﬂtirelim.
22-23 Ekim tarihlerinde ODTÜ Kültür Kongre
Merkezi’nde düzenledi¤imiz ODTÜ Robot Günleri
2002 kapsam›nda yapt›¤›m›z toplant›da, projenin
ilk ad›m›n› att›k. Yaklaﬂ›k 50 üniversite ö¤rencisi
ve Bilim ve Teknik Dergisi’nden Gülgûn Akbaba’n›n da kat›l›m›yla gerçekleﬂen toplant›da projemizi tart›ﬂt›k. ORT’nin kuruluﬂ amaçlar›ndan biri de, robot topluluklar›n›n üniversitelere yay›lmas›nda öncü olmakt›r ve de bu projeyle birlikte
bu amac›m›z› gerçekleﬂtirmek istiyoruz. Aram›za
yeni kat›lacak olan ve mevcut robot topluluklar›yla birlikte ayn› platformda yer alma ﬂans›m›z ola-

cak ve birlikte birçok etkinli¤e imza ataca¤›z. Yapaca¤›m›z robotlarla, düzenleyece¤imiz etkinliklerle ve elbette aram›zdaki dayan›ﬂmayla, ülkemizde robot teknolojilerinin geliﬂmesine katk›da
bulunaca¤›z ve bu alanda kendini kan›tlam›ﬂ ülkeler aras›na girece¤iz. ODTÜ Robot Toplulu¤u olarak, TÜB‹TAK Bilim ve Teknik Dergisi-Bilim ve
Teknik Kulübü iﬂbirli¤iyle yeni kurulacak olan
topluluklara yard›mc› ve rehber olaca¤›z.
Bu proje için, öncelikle Bilim ve Teknik Dergisi web sayfalar›ndaki kulüp projelerine ait bölümde (http://www.biltek.tubitak.gov.tr/kulup/projeler/index.htm) kuruluﬂ ve idari iﬂlerle
ilgili yararl› baz› bilgiler verece¤iz; bu bilgiler siz-

lerin robot toplulu¤unuzu resmileﬂtirmede oldukça iﬂinize yarayacak. Ayr›ca bu sayfada robot tasar›m› konusunda pek çok bilgiye de eriﬂebileceksiniz. ‹lgili arkadaﬂlar›m›z bize ulaﬂabilir ve
projemize kat›labilir. Hakk›m›zda daha fazla bilgi
edinmek için http://www.robot.metu.edu.tr ve
http://www.odturobotgunleri.org.tr adreslerini
ziyaret edebilirsiniz ve robot@metu.edu.tr adresinden mesajla bizlere ulaﬂabilirsiniz.
Hayallerinizi gerçekleﬂtirmenin zaman›. Hadi,
harekete geçin...
Asl›han Arslan
e-posta: e127479@metu.edu.tr

Bilim Örgütlenmeleri...Bilim Örgütlenmeleri...Bilim Örgütlenmeleri...
Astronomi Toplulu¤u
Astronomi Toplulu¤u, astronomiyle ilgilenen ve araﬂt›rmalar›n› bu alanda yapmak isteyen Çukurova Üniversitesi ö¤rencileri taraf›ndan kuruldu. Topluluk 15 günde bir toplanarak gözlemler yapmakta, yap›lan bu gözlemlerde astronomiye merak duyan ö¤renciler ve üniversite d›ﬂ›ndan
kat›lan amatör astronomlar,
teleskoplar arac›l›¤›yla
gök cisimlerini gözleme
ve merak ettiklerini dan›ﬂman hocalara sorma
f›rsat› buluyorlar.
Astronomi Toplulu-

¤u çal›ﬂmalar›n› Çukurova Üniversitesi Kampüsü içerisinde, 1980 y›l›nda Prof. Dr. Hakk› Ögelman taraf›ndan Güneﬂ Evi olarak yapt›r›lan ve 1991 y›l›nda Prof. Dr. M. Emin Özel
taraf›ndan Güneﬂ Evi ve Uzay Bilimleri Uygulama Merkezine çevrilen, k›sa ad› UZAYMER
olan araﬂt›rma merkezinde sürdürmekte. Topluluk, araﬂt›rmalar›nda Ç.Ü
Merkez Kütüphanesi’nden ve
UZAYMER’de bulunan kütüphaneden yararlanmakta. Astronomi Toplulu¤u
gözlemlerinde
25
cm’lik ve 10 cm’lik teleskoplar, baz› gözlemlerde kullan›lmak üze-

re de teleskopa ba¤l› kamerayla bilgisayarl›
gözlemler yapmakta. Gözlemler, dan›ﬂman ve
UZAYMER müdürü Doç. Dr. Aysun Akyüz ve
Yrd. Doç. Dr. Nuri Emraho¤lu taraf›ndan sürdürülmekte. Çukurova Üniversitesi Astronomi
Toplulu¤u’nun hedefi, astronomiyle ilgilenen
daha çok insan› bir araya toplamak ve baﬂta
üyelerine olmak üzere seslerini duyarabildikleri
herkese, gökyüzünü kulaktan duyma bilgilerle
de¤il, bilimsel yollardan tart›ﬂarak ö¤retmek.
Astronomi Toplulu¤u’na dileyen herkes üye olabilir.
‹lgilenenler ‹çin: Çukurova Üniversitesi
Astronomi Toplulu¤u
web: http://fizik.cu.edu.tr
e-posta: astro_cu@yahoogroups.com

Bilim ve Teknik Kulübü hakk›nda ter türlü bilgiyi, mektup, telefon, faks ya da e-posta arac›l›¤›yla edinebilirsiniz. ‹letiﬂim kurabilece¤iniz adreslerse ﬂöyle: Bilim ve Teknik Kulübü, Atatürk Bulvar› No:221 Kavakl›dere- Ankara,
Tel: (312) 467 32 46- 468 53 00/1067, Faks: (312) 427 66 77 e-posta: agulgun@tubitak.gov.tr
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Maymun Evi Projesi Sergi Aç›l›ﬂ›
‹deal Hayvanat Bahçesi Projesi etkinlikleri kapsam›nda yürütülmekte olan Maymun Evi Projesi tasar›mlar›n›n sergi aç›l›ﬂ›n›n haberini sizlere geçti¤imiz Ekim ay›nda iletmiﬂtik. 23 Ekim Çarﬂamba günü yap›lan aç›l›ﬂ, oldukça keyifli geçti.
Mimarlar Derne¤i 1927, sergi aç›l›ﬂ›n› düzenledi
ve ‹deal Hayvanat Bahçesi Projesi kapsam›nda yürütülmekte olan Maymun Evi projelerine sergi mekân›n› sa¤lad›. Aç›l›ﬂta dernek yönetim kurulu baﬂkan›
Tevfik Gürsu ve Cem Aç›kkol konuﬂma yapt›lar. Sergiye, mimarl›k, biyoloji gibi çeﬂitli disiplinlerden insanlar›n kat›l›m›, tasar›mlar›n çok farkl› aç›lardan de¤erlendirilmelerini sa¤lad›. Ayr›ca proje ekibimizin
haz›rlad›¤› bir an› defterine, isteyen herkes, tasar›mlarla, projeyle ya da aç›l›ﬂla ilgili düﬂüncelerini yazd›.
TBMM Çevre Koruma Komisyonu Baﬂkan› Cemal Özbilen’den sergimiz için bir kutlama telgraf› ald›k. Sergiye ayr›ca Ankara Hayvanat Bahçesi veteriner hekimi de kat›ld›. Bir hafta boyunca devam eden sergiyi,
projeyle ilgilenen herkes gezebildi.
Tasar›mlar›n ‹çeri¤i
Bildi¤iniz gibi Ankara Hayvanat Bahçesi’nde bulunan maymun türleri esas al›narak 8 tane maymun
evi tasar›m› gerçekleﬂtirilmiﬂti. Bu tasar›mlar›n hepsi de "konsept tasar›m" olarak haz›rlanm›ﬂt›. Bunun
sonucu olarak tasar›mlarda, örne¤in nerede hangi
malzemenin kullan›laca¤› gibi çok fazla ayr›nt› bulunmuyor. Cem Aç›kkol, bunun amac›n›n ö¤rencileri
ayr›nt›larla yormamak ve fikirleri k›s›tlamamak oldu¤unu söylüyor. Projelerde genellikle do¤al görünümlü, topografik ö¤elere a¤›rl›k verilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ ve
maymun türlerinin yaﬂam koﬂullar›, davran›ﬂ biçimleri gibi konular göz önünde bulundurulmuﬂ. Kimi
tasar›mlardaki k›ﬂl›k iç mekân sergilerinde hayvanlar›n insanlar› göremedi¤i, fakat insanlar›n onlar› rahatl›kla gözlemleyebildi¤i camlar ve ›ﬂ›kland›rma sistemleri kullan›lm›ﬂ. Ayr›ca aç›k bar›naklar›n çevrelerinde derin hendek sistemlerine yer verilmiﬂ; fakat
Ankara’n›n so¤uk hava koﬂullar›nda donma olas›l›¤›
göz önünde bulundurularak bu hendeklerde hiç su

Farkl› Bak›ﬂlar...
‹.Ü. Veteriner Fakültesi mezunuyum. Ben ilk
önce negatif yönlerinin duyurulmas› gereken bir
konuyu, pet shoplar› irdelemek istiyorum. Yaklaﬂ›k 15 y›ld›r bu sektörün içerisindeyim ve yaﬂanan trajediye bir hekim olarak müdahale yetkim
yok. Akvaryum ve kuﬂ üretimi hem hobim, hem
mesle¤imin bir parças› ve okulda da bu konuda
hiçbir e¤itim almad›m! Veteriner fakültelerinde
hayvan sat›ﬂ› yap›lan yerlerle ilgili hiçbir bilgi ya
da araﬂt›rma yok. Bu konu insan sa¤l›¤› aç›s›ndan da önemli; pet shoplar ya da aç›k hayvan sat›ﬂlar›n›n yap›ld›¤› yerler, insana da bulaﬂabilen
birçok zoonoz hastal›¤›n kayna¤› konumunda.
Buna kurban bayram› trajedisi de dahil (asl›nda
bu konu da, yaln›zca olay› yo¤un olarak yans›tt›¤› için gündemde gözükmeyi baﬂar›yor). Lüks
semtlerdeki dükkanlarda pek bir sorun yok; ‹stanbul’da, Eminönü, Kad›köy ve orta gelirli semtlerdeki sat›ﬂ yerlerinde bilinçsiz, denetimsiz,
usulsüz birçok olay var. 2001 y›l›nda Tar›m ve
Köy ‹ﬂleri Bakanl›¤›, Resmi Gazete’de yeniden

kullan›lmam›ﬂ. Tasar›mlar›n hepsi de asl›nda maymun evi için ilk ad›m say›labilir. As›l amaç, bu noktadan yola ç›karak çeﬂitli bilim insanlar›n›n ve mimarlar›n kat›l›mlar› arac›l›¤›yla tasar›mlar›n geliﬂtirilmesi, en uygun ve en uygulanabilir hale getirilmesi.
Hayvanat bahçelerine sunulmak üzere, tasar›mlar›n
topland›¤› bir kitapç›k oluﬂturulmas› da söz konusu.
Bizler biyoloji, mimarl›k, inﬂaat mühendisli¤i ve ilgili di¤er alanlarda çal›ﬂmalar›n› yürüten herkesin deste¤ini bekliyoruz. Bundan sonraki aﬂama Maymun
Evi tasar›mlar›ndan birinin hayata geçirilmesi. Bunun için Ankara Hayvanat Bahçesi ile görüﬂmelerimiz devam ediyor. Yani Ankara Hayvanat Bahçesi
yönetimini bu projelere ›s›nd›rmaya çal›ﬂ›yoruz!
Tasar›mlarla ‹lgili Yorumlar...
O gün de, proje ekibi olarak boﬂ durmad›k ve
aç›l›ﬂa kat›lan ö¤retim görevlileri ve mimarlarla söyleﬂtik, yorumlar›n› ve eleﬂtirilerini dinledik. Tasar›mlar›n sahibi ö¤renci arkadaﬂlar›m›zla da, yapt›klar›
çal›ﬂmalar hakk›nda konuﬂtuk, bilgi ald›k. Aç›l›ﬂta
bulunan kiﬂilerin genel kan›s›, do¤ala en yak›n olan
tasar›mlar›n en uygun tasar›mlar oldu¤u yönündeydi. Bu konuda Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dal› ö¤retim üyesi Doç. Dr.
Behzat Gürkan, bizlerle fikirlerini ﬂöyle paylaﬂt›:
BTK: Bu sergi hakk›nda neler düﬂünüyorsunuz? Tasar›mlarla ilgili yorum ve önerilerinizi alabilir miyiz?

ruhsatland›rma için hekim denetimi koﬂulu getirdi. ‹ki kere ikaz gönderildi; fakat kimse, belki de
ekonomik koﬂullar› öne sürerek yaklaﬂamad› bu
"yeni" uygulamaya. Hâlâ hiçbir k›p›rt› yok. Bu siyasi koﬂullara ba¤lan›p geçiﬂtirilebilir, fakat yanl›ﬂ uygulamalar devam ediyor. Bunlardan baz›lar›n› özetleyebilirim. Sat›c›lar›n büyük bir yüzdesi,
e¤itim düzeyi düﬂük, hayvanlar›n do¤al habitatlar›ndan habersiz, müﬂterileri bilinçlendirmekten
yoksun olduklar› gibi, yaln›zca sat›ﬂ yapmak için
yalandan da kaç›nm›yorlar. Bilgileri olmad›¤› halde veteriner ilaçlar›n› rahatça sat›yorlar; etiket fiyat›na ald›rmadan. Kuﬂ pazarlar›nda bunu meslek edinmiﬂ insanlar var! Ne iﬂe yarad›¤›n›, nas›l
uyguland›¤›n› bilmeden ilaç sat›ﬂ› yapabiliyorlar.
(Ecza depolar›ndan rahatl›kla temin edebiliyorlar. Tarihi geçmiﬂ olan ilaçlar› da satabiliyorlar.)
Meslek odalar›n›n bir giriﬂimi yok. Sa¤l›k kontrolü yap›lmam›ﬂ kaçak hayvan ticareti, sa¤l›ks›z bar›nma koﬂullar›, hiçbir besin de¤eri olmayan
"Türk yap›m›" yemler.
Benim en çok gözüme batan, akvaryum bal›klar›n›n çekti¤i sefalet; günlerce yem yemiyor ya

BG: Sergi, anlay›ﬂ aç›s›ndan çok güzel. Ama bu
sergiyi haz›rlayanlar ve uygulayanlar aç›s›ndan öncelikle biraz daha biyoloji ve biyoekoloji bilgisine
gereksinim duyuldu¤unu hissediyorum. Deftere de
yazd›¤›m gibi, insan merkezli bakarak, kendimizi
mutsuz etti¤imiz betonlar›n aras›na hayvanlar› hâlâ sokmaya devam etmememiz gerekiyor. Öyleyse
durumu, "hayvan evi", "maymun evi"nden çok
"maymun habitat›" mant›¤›nda de¤erlendirmemiz
gerekiyor diye düﬂünüyorum. ‹nsanlar o hayvanlar›n aras›nda dolaﬂmak zorunda de¤il, manzara seyir noktalar›ndan gözlemleyebilirler. Art›k bu insan
merkezli bak›ﬂ aç›s›ndan vazgeçelim diyorum.
Defterimize, mimar Sait Kozac›o¤lu taraf›ndan yaz›lan bir yorumsa ﬂöyle: "Elbette mimarl›k,
kültürümüzün yüzü, bar›naklar›m›z›n da tekni¤i.
Ekolojik dengelerin sapt›r›ld›¤›, ya¤mur ormanlar›n›n yok edildi¤i bir zamanda hayvanat bahçesinin kültürümüzdeki yerini tart›ﬂal›m, ama bu bar›naklar›n da tekni¤ini düﬂünelim. Genç arkadaﬂlar›m›n heyecan›n› ve yeniyi düﬂünme çabas›n›
kutlar, baﬂar›lar dilerim."
Bizler ‹deal Hayvanat Bahçesi Projesi ekibi
olarak bu tasar›mlar›n gerçekleﬂtirilmesinde eme¤i geçen arkadaﬂlar›m›za ve Cem Aç›kkol’a, aç›l›ﬂ› gerçekleﬂtirip sergi salonunu sa¤layan Mimarlar Derne¤i 1927’ye, yorumlar›n› ve önerilerini
bizlerden esirgemeyen tüm hocalar›m›za, mimarlar›m›za, sergiye kat›lan ve ilgi gösteren herkese,
ayr›ca gece haberlerinde sergi aç›l›ﬂ›na yer veren
NTV’ye teﬂekkür ediyoruz. Bizce Maymun Evi Projesi’nin geldi¤i bu aﬂama, gönüllü yürütülen bir
proje sayesinde, hayvanat bahçeleri ve benzer kurumlar›n üniversitelerle ortaklaﬂa olarak böyle güzel çal›ﬂmalar ortaya koyabilece¤inin somut bir
göstergesidir. Umuyoruz ki, bu türden çal›ﬂmalar
ülkemizde her alanda gerçekleﬂsin ve herkes gönüllü çal›ﬂmalar›n bir parças› olarak ülkemiz için
elinden gelen katk›y› ortaya koysun.
B. Duygu Özpolat

da kalitesiz yemlerle besleniyorlar. Sat›lan bal›¤›n %95'i Uzakdo¤u’dan ithal ve bal›klar morfinlenerek geliyorlar. Bir köpük kutuya binlerce bal›k konulup, adedi çok az gösterilerek gümrükten
geçiriliyor ve bal›klar›n %25’i ölüyor (yetersiz oksijen ve s›k›ﬂ›kl›ktan), ay›lanlar›n yar›ya yak›n›
pet shoplarda ölüyor, kalanlar da bilinçlendirilmemiﬂ akvaryum merakl›s›n›n ellerinde. Ve k›sa
süre sonra akvaryum hobisi de son buluyor.
On y›l içinde akvaryum hobisi onda bire indi
diyebilirim. Bu konuda çevreyi gezip haber haz›rlamak benim görebildi¤im tek çare; insanlar›n bilinçlenmesi ve hayvanlar›n yaﬂamlar› aç›s›ndan.
Yetkili mercilerimizin baﬂka türlü harekete geçmeyece¤inden eminim.
Modern yaﬂam›n insan› do¤adan koparmas›n›n, do¤aya ve insana yapt›¤› negatif etkiye bir alternatif hayvanat bahçeleri ve evcil hayvanlar. Konuyu yaln›zca mesle¤im aç›s›ndan bakm›yor, bunu
insani bir yükümlülük olarak alg›l›yorum ve deste¤inizi bekliyorum.
Vet. Hek. Hasan Cem Akyol
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Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri
Böceklerin baz› türleri, çeﬂitli özellikleriyle cinayetlerin çözümüne katk›da
bulunuyorlar. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü 3. s›n›f ö¤rencileri ve
Ankara muhabirlerimiz Adile Özden Tatl› ve Özgen Özcan, birlikte yapt›klar› bir
çal›ﬂmayla, önce bizlere böcekler hakk›nda bilgi verecek, sonra da Türkiye’de
biyokriminal entomoloji yöntemi alan›ndaki çal›ﬂmalar›n proje yürütücüsü, H.Ü.
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Uygulamal› Biyoloji Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Osman Sert ile bu konuda yapt›klar› söyleﬂiyi aktaracaklar.

Biyokriminal Entomoloji
Hayvanlar dünyas›n›n en kalabal›k grubunu
oluﬂturan böcekler, karasal ortamda ve tatl› sularda kendileri için uygun olan hemen her türlü
ortam› iﬂgal etmiﬂler. Öyle ki, kutuplar ve derin
denizler hariç her yerde böcekleri görebiliriz. Biyolojik baﬂar›ya karar vermek için, e¤er say› kriter olarak ele al›nacak olursa, yaklaﬂ›k 1,5 milyon böcek türü, yaﬂayan en baﬂar›l› ve dünya üzerinde insanlardan sonra en bask›n canl› grubu
olarak yer almaktalar.
Böcekler; çok küçük vücuda sahip olmalar›,
kanatlar›n›n bulunmas›, larva ya da nimfleri (ergin olmayan evreleri) ile erginlerinin farkl› besin
maddeleri üzerinde beslenmeleri sonucu rekabetin ortadan kald›r›lmas›, çok say›da yavru oluﬂturabilmeleri, kütikulaya sahip olmalar› ve hacimlerine göre yüzey alanlar›n›n az oluﬂuyla yeryüzündeki en baﬂar›l› canl› grubudurlar. Yaﬂam a¤ac›nda 28 tak›m halinde (kimi bilim adamlar›na göre
32 tak›m) s›n›fland›r›lan Böcekler’den, biyokriminal entomolojide en çok Diptera (sinekler) ve Coleoptera (k›nkanatl›lar) tak›mlar› kullan›l›r. Bu
tak›mlara ait böcek türleri, geçirdikleri tam metamorfoz (holometabola) ile ölüm olaylar›n›n ayd›nlat›lmas›na katk›da bulunurlar. Bu da, habitat,
tür, beslenme çeﬂitlili¤i, metamorfoz tipleri ve
süresi gibi çeﬂitli özellikleriyle gerçekleﬂir. Biyokriminal entomoloji konusunda, ülkemizde çal›ﬂmalar yürüten bilim adamlar›m›zdan biri de Osman Sert’tir.
BTK: Biyokriminal entomoloji ya da di¤er
söylemle adli entomolojiyi biraz aç›klar m›s›n›z?
O.S: Biyokriminal entomoloji, böceklerin yaﬂam dönemlerinden yararlan›larak, bir cinayetin
ya da ölüm olay›n›n ne kadar zaman önce, nerede ve nas›l oldu¤unu bilmemizi sa¤layan, böcekbilimin bir alt çal›ﬂma alan›d›r.
BTK: Bu alana neden gereksinim duyuldu?
O.S: Dünya üzerinde çok çeﬂitli yöntemlerle
suç iﬂlenmekte. Bu duruma paralel olarak da suçlunun bulunmas› için de¤iﬂik pek çok yöntemle

deliller toplanarak, suçlunun ortaya
ç›kar›lmas› sa¤lanmakta. Böceklerin, ölmüﬂ ya da öldürülmüﬂ insan
bedeni üzerinde beslenmeye baﬂlamas› ve geliﬂiminin bir bölümünü
de yine burada tamamlamas›, bu
çal›ﬂma alan›n›n ortaya ç›kmas›na
neden oldu. Ölüm zaman›n›n tespiti patologlar taraf›ndan cesedin çürüme durumuna bak›larak belirlenmekte. Ancak burada verilen süre
çok sa¤l›kl› olamad›¤›ndan, biyokriminal entomoloji günümüzde daha çok tercih edilmekte.

Biyokriminal Entomoloji
Semineri
Türkiye’de ilk kez gerçekleﬂtirilmesi düﬂünülen ve üç y›l› aﬂk›n bir süredir kuramsal düzeyde
çal›ﬂmalar› sürdürülen "Biyokriminal Entomoloji
Yöntemi" hakk›nda, 10 Aral›k, saat 12:30’da, HÜ
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ö¤retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Osman Sert "Böcekler Katili Yakal›yor" baﬂl›kl› bir seminer verecek.
‹lgilenenler için: Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü "Altan Günalp Salonu, Beytepe, Ankara.
www.biocriminal.com adresinden çok yak›nda gerçek olaylarla
ilgili yaz›lar okunabilecektir.

BTK: Daha önce ülkemizde biyokriminal entomoloji çal›ﬂ›ld› m›? Siz çal›ﬂmaya nas›l karar verdiniz?
O.S: ABD, Kuzey Avrupa ülkeleri, Almanya,
‹ngiltere gibi daha pek çok ülke yaklaﬂ›k 50 y›ld›r bu çal›ﬂma sonucunda elde edilen verileri
mahkemelerde delil olarak kullan›yor. Türkiye’de
ise yaklaﬂ›k 3,5 y›l önce Emniyet Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› SASEM (Suç Araﬂt›rma ve Soruﬂturma E¤itim Müdürlü¤ü) Emniyet Müdürü Mustafa
Ayd›n ve ekibinin "bu iﬂ Türkiye’de yap›labilir
mi?” diye bize baﬂvurmas›yla baﬂlad›. O günden
bugüne kadar bu konu hakk›ndaki çal›ﬂmalar de-

vam ettirilerek, teorik olarak
tüm eksiklikler giderildi.
BTK: SASEM’in bu konuda seminer ya da kurs iste¤i oldu mu?
O.S: SASEM’deki çok say›da emniyet mensubuna kurs ve seminerlerle bu konu anlat›lm›ﬂ ve
kursiyerler ola¤anüstü bir ilgi
göstermiﬂtir. Kurs ve seminerler
hâlâ düzenli olarak sürdürülmekte. Fakat ülkemizde henüz hiçbir
olay, hiç kimse taraf›ndan biyokriminal entomolojiyle ayd›nlat›lmad›. Çok yak›nda yasal prosedürler çözümlendikten ve arazi çal›ﬂmalar› tamamland›ktan sonra, bunu biz gerçekleﬂtirece¤iz.
BTK: Bu konuda kimler görev alabilir?
O.S: Biyokriminal entomoloji, biyoloji bölümünü bitiren, entomoloji bilim dal›nda bilim uzmanl›¤› ve doktoras›n› tamamlayan kiﬂilerin çal›ﬂabilece¤i bir alan. Çünkü, bu çal›ﬂmalar› yapabilmek için genel bir biyoloji e¤itimiyle birlikte
büyük oranda böcek sistemati¤i, böcek biyolojisi
ve böcek ekolojisi bilgisinin, belki de en önemlisi, biyolog bak›ﬂ aç›s›n›n kiﬂide bulunmas› gerekiyor. Emniyet teﬂkilat›n›n görevlileri, kurslardan
geçirildikten sonra, olay yerinde konu uzmanlar›n›n yan›nda, delil olarak kullan›lacak böcek, yumurta, larva ve pupalar› toplayabilirler. Bu iﬂin
as›l k›sm› olan süre hesaplamas› ve laboratuvar
çal›ﬂmalar›, yine uzmanlarca yap›l›r.
BTK: Çal›ﬂma prensibini özetler misiniz.
O.S: Türkiye’de bu çal›ﬂma henüz uygulanmam›ﬂ olmas›na ra¤men yurt d›ﬂ›nda yap›lan çal›ﬂmalarda izlenen yöntemi özetleyecek olursak; iﬂ,
olay yerinin dikkatli gözlemiyle, ekolojik özelliklerin not edilmesiyle baﬂlar. Ölüm olay›n› izleyen
ilk saatler içinde, herhangi bir engelleme olmad›¤› takdirde, sinekleri ceset üzerinde görmek olas›. Böcekler cesede ulaﬂt›klar› andan itibaren yumurta b›rak›rlar; ceset üzerinde herhangi bir kaFoto¤raflar: Byrd, H. Jason; Castner,
L. James, Forensic Entomology: The
Utility of Arthropods In Legal
Investigations. 2001, CRC Press
Boca Raton London New York
Washington D.C.

B‹L‹M ve TEKN‹K 28 Aral›k 2002

nama olmad›¤› takdirde,
a¤›z, burun, göz, kulak
ve ürogenital (üreme ve
boﬂalt›m organlar›) k›s›mlara; kan, idrar
ya da d›ﬂk›n›n vücut d›ﬂ›na ç›kmas› halindeyse yumurtalar›n› bu bölgelere b›rakmay› tercih
ederler. Bu böceklerin
toplanmas›ndan sonra çevredeki ve ceset üstündeki s›cakl›klar kaydedilip cesedin bulundu¤u zemin incelenir. Otopsi s›ras›nda böcek delilleri
varsa bunlar da toplan›r. Örnekler laboratuvara
gönderilerek "entomoloji uzman›" taraf›ndan de¤erlendirilir.
BTK: Cinayetlerin çözümüne böceklerin katk›s›?
O.S: Ölüm olay›n›n nerede oldu¤unu anlamak
için böcekler kullan›l›r; ceset üzerinde bulunan
böceklerin tür teﬂhisi yap›ld›ktan sonra yaﬂam
döngüsü incelenerek, böce¤in habitat›n›n k›rsal
bir bölge mi yoksa kent mi oldu¤unu anlamak
olas›d›r. E¤er kentte yaﬂayan bir böcek, k›rsal bir
alanda bulunmuﬂ ceset üzerinde tespit edilirse,
cinayetin kentte iﬂlenip cesedin taﬂ›nd›¤› anlaﬂ›l›r. Böceklerin davran›ﬂlar› dikkatle incelendi¤inde, cesedin yerinden oynat›l›p oynat›lmad›¤›,
hangi mevsimde ölümün meydana geldi¤i, ölümün kapal› ya da aç›k bir alanda m› oldu¤u gibi
daha pek çok konuda bilgi elde edilir. Ayr›ca çürüyen insan bedeninden toplanan böcekler zehirli
ve uyuﬂturucu madde analizleri için de önemli birer kan›tt›r. Çok k›sa sürede ak›ﬂkan ve yumuﬂak
dokular yok olabilir. Böcek larvalar›n› toplamak
ve bunlar› insan dokusuymuﬂ gibi toksik ve uyuﬂturucu madde analizlerine sokmak da olas›.
BTK: Ne zaman, nerede ve nas›l sorular›n›n
yan›t› her zaman al›nabiliyor mu?
O.S: Hay›r. Öncelikle biyokriminal entomolojinin uygulanabilmesi için ortamda böcek bulunmal›d›r. E¤er ölüm k›ﬂ aylar›nda olursa, d›ﬂ ortam koﬂullar›nda böce¤in yerleﬂmesi zordur (gerçi ülkemiz için bölgesel iklim farkl›l›klar›na göre
bu ifade de¤iﬂiklik gösterir). Çünkü k›ﬂ aylar›nda
çok az böcek aktiftir. Ceset üzerinde hiç böcek
bulunmamas›, cesedin donduruldu¤unu, s›k›ca
kapat›lm›ﬂ bir alanda oldu¤unu ya da çok derine
gömüldü¤ü sonucunu verebilir. Ayr›ca dünyada
1,5 milyona varan böcek türü olmas›na karﬂ›n
bunlardan yaln›zca 100 kadar› biyokriminal entomolojide kullan›labilir. Örne¤in cesette en çok
rastlanan böcekler Diptera ve Coleoptera tak›mlar›d›r. Ama hepimizin bildi¤i a¤ustosböcekleri
(Cicadidae) bu çal›ﬂmada kullan›lamaz.
BTK: Neden?
O.S: Çünkü bu böce¤in habitat›n› leﬂler oluﬂturmaz. A¤ustosböcekleri bitki zararl›lar›d›r ve
yar›m baﬂkalaﬂ›m geçirirler.
BTK: Kullan›lan böceklerin baﬂkalaﬂ›mlar›
nas›l?
O.S: Yar›m baﬂkalaﬂ›m geçiren
böceklerde yumurtadan ç›kan nimf ergine benzer; bu nedenle de büyürken
geliﬂme evresinde farkl›l›¤›

çok net anlaﬂ›lamaz. Biyokriminal entomolojide
kullan›lanlar, tam baﬂkalaﬂ›m geçiren böceklerdir.
Bu baﬂkalaﬂ›m tipinde yumurta, larva, pupa ve ergin olmak üzere 4 evre vard›r. Çevre koﬂullar› da
göz önünde bulundurularak bu geliﬂim periyotlar›na bak›l›p, ölüm zaman› belirlenebilmektedir.
BTK: Cesede ilk gelen böcekler hangileri?
O.S: Sineklerin (Diptera) baz› aileleri (Calliphoridae ve Sarcophagidae); bu aileler ceset üzerinde ilk evrelerde beslenirler. Cesetten yay›lan
koku böcekleri olay yerine çeker. Böceklerin koku duyular› ola¤anüstü geliﬂmiﬂtir. Bu böcekler
ortam koﬂullar› uygun oldu¤unda cesetten yay›lan kokular› ya da kan kokusunu 60 km öteden
duyumsayabilir. Sineklerden sonra k›nkanatl›lar
(Coleoptera) gelir. Baﬂka böcekler de var, ama
olay›n çözümünde ço¤u zaman katk›lar› olmaz.
BTK: Bölümünüzde ne gibi çal›ﬂmalar yap›l›yor?
O.S: Yaklaﬂ›k 3,5 y›ld›r teorik çal›ﬂmalar›m›z
sürüyor. ﬁimdilerde bu konuyla ilgili olarak bölümümüzde küçük çapta laboratuvar çal›ﬂmalar›
var. DPT’ye, Asayiﬂ Daire Baﬂkanl›¤› ile ortaklaﬂa bir proje de sunduk. Ayr›ca biri lisans di¤eri
de yüksek lisans s›n›flar›na olmak üzere iki ders

aç›ld›. Ö¤rencilerin bu konuya ilgisi oldukça fazla. Zaten ö¤rencilerden oluﬂan yaklaﬂ›k 20 kiﬂilik bir ekiple çal›ﬂmalar sürüyor. Ö¤renciler konuyu bilgi baz›nda ö¤renirken, küçük çapl› deneysel çal›ﬂmalar da yapabiliyorlar. Ayr›ca "biocriminal.com" isimli bir site kurduk, çok yak›nda
faaliyete geçirece¤iz. Herkesi siteyi ziyarete bekliyoruz.
BTK: Türkiye’de biyokriminal entomoloji gerçek anlamda ne zaman uygulamaya geçirilecek?
O.S: Tabii ki her çal›ﬂma için proje deste¤ine
gereksinim var. Destek sa¤land›ktan sonra laboratuvardaki çal›ﬂmalar h›z kazanacak. Tahmini
bir y›l içerisinde de bunun prati¤e dönüﬂece¤ini
düﬂünüyoruz.
BTK: Türkiye’deki biyokriminal entomolojinin
gelece¤i hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz?
O.S: Biz çok umutluyuz. Ölüm zaman›n› belirlemede dünyada en çok kullan›lan bu yöntem,
Türkiye’de de vazgeçilmez bir yöntem olacak.
Ö¤rencilerimizin projeye ilgisi ve deste¤i büyük.
Sonuç olarak bu iﬂi ileride meslek edinecek olan
onlar. Bu kadar azimle ve hevesle çal›ﬂt›klar› sürece biyokriminal entomolojinin baﬂar›s›z olmas›
söz konusu bile olamaz.

Haberler...Haberler...
Ülkemiz için önemli
ve güncel bir sorun
olan organ nakli
(transplantasyon) konusunda yetiﬂen hekim adaylar›n› bilinçlendirmek, konunun
önemini genç hekimlere kavratabilmek ve
bilimsel bir ortamda
organ nakli alan›ndaki
geliﬂmeleri paylaﬂabilmek, sorunlar› ve çözüm önerilerini tart›ﬂabilmek için Eskiﬂehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi Bilimsel Araﬂt›rma Toplulu¤u (OBAT), 27-29
Eylül tarihleri aras›nda
II. Ulusal Transplantasyon Ö¤renci Kongresi’ni
düzenledi.
Kongrede
ö¤retim
üyeleri sunumlar›, ö¤renci sunumlar›, vaka
tart›ﬂmalar›, posterler ve panellerden oluﬂan bilimsel programda, beyin ölümünden, organ naklinin etik
boyutuna kadar çok say›da konu üzerinde duruldu.
Ebru Hamlamaz
Osmangazi Üniv. T›p Fak. 4.s›n›f
Sevgili Okuyucular›m›z
Bilim ve Teknik Kulübü’nde muhabir olan arkadaﬂlar›m›z çal›ﬂmalar›n› h›zla sürdürüyorlar. Ama yan› s›ra muhabir olmaya aday
gençlerden, hemen her gün onlarca mektup, faks, e-posta al›yoruz. Aday gençlerimizin ve muhabirlerimizin yapt›klar› çal›ﬂmalar› de¤erlendirdikten sonra, güncelli¤i en baﬂta göz önüne alarak, Bilim ve Teknik dergisinde, Bilim ve Teknik Kulübü sayfalar›nda yay›ml›yoruz. Sayfa say›m›z çok k›s›tl› ve de¤erli oldu¤undan, muhabirlerimizin çal›ﬂmalar›nda kulland›klar› kaynaklar› yay›mlayam›yor, ama o
konuda araﬂt›rma yapmak isteyen ve bize baﬂvuruda bulunanlara bildiriyoruz. Bu aç›klamay› sizlere tekrar etmemizin nedeni ﬂu: Kas›m say›s›nda yay›mlad›¤›m›z Aktif Ö¤renme konulu çal›ﬂmas›nda Elif Özgür Tunç 8 ayr› kayna¤› kullanarak yaz›s›n› haz›rlad›. Elif’in
kulland›¤› kaynaklardan biri de ‹nternet’te http://www.agr.ege.edu.tr/~teder/br2.html adresinde, Dokuz Eylül Üniversitesi E¤itim Fakültesi, E¤itim Bilimleri Ana Bilim Dal› Ö¤retim Üyesi Dr. Kamile Ün Aç›kgöz’e ait olan bir sunum. Aç›kgöz’ün Aktif Ö¤renme
konusunda yazd›¤› farkl› kitaplar› da var. Say›n Aç›kgöz’ün iste¤i üzerine kendisine ait olan ve yaz›n›n haz›rlanmas›nda kullan›lan bu
kayna¤› yay›mlad›k ve sizlere bu aç›klamay› yineleme gere¤i duyduk.
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Hayvan Sevgisi ve Hayvan Haklar› Paneli
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin kuruluﬂunun 160. y›l› etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinliklerden biri de
"Hayvan Sevgisi ve Hayvan Haklar›" baﬂl›¤›n› taﬂ›yan bir paneldi. Ankara muhabirlerimiz Veteriner Hekim Savaﬂ Genç ve Elif
Sözeri bu paneli izlediler ve panelistlerden, hayvan sevgisi konusundaki duyarl›l›¤›n› hem gazetesindeki köﬂesinde hem de
yazd›¤› Pako’ya Mektuplar adl› kitab›yla gösteren gazeteci-yazar Bekir Coﬂkun’la bir söyleﬂi yapt›lar.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin kuruluﬂunun 160. y›l› etkinlikleri çerçevesinde 23
Ekim’de, Veteriner-Ziraat Fakülteleri konferans
salonunda Hayvan Sevgisi ve Hayvan Haklar› konulu panel düzenlendi. Veteriner Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. ‹brahim Burgu’nun aç›l›ﬂ konuﬂmas›ndan
sonra kürsüye ç›kan Prof. Dr. Ferruh Dinçer (Veteriner Hekimli¤i Tarihi ve Deontoloji ABD Baﬂkan›) evcilleﬂtirmeyle baﬂlayan insan-hayvan iliﬂkisinin temelinde, ç›kardan çok sevginin oldu¤unu;
Hammurabi Kanunlar›’ndan günümüze çeﬂitli toplumlarda hayvanlara eziyet etmenin cezaland›r›ld›¤›n› vurgulad›. Millattan önceki dönemlerde, Hindistan’da filden bal›¤a kadar çeﬂitli hayvanlar için
hastaneler kuruldu¤unu, ‹ran’da köpeklere eziyetin ölümle cezaland›r›ld›¤›n›, Eski Roma dönemin-

de tatil günlerinde hayvanlar›n çal›ﬂt›r›lmas›n›n yasakland›¤›n›, Eski Türklerin atlar› için mezar yapt›klar›n›, 1830’lar›n ‹stanbul’unda kedi ve güvercin hastanelerinin bulundu¤unu belirten Dinçer,
geçmiﬂten günümüze Hayvan Haklar› hareketleri
konusunda da dinleyicileri ayd›nlatt›. Ard›ndan ilk
konuﬂmac› Dr. ‹mren Aykut Veteriner Fakültesi’nin 160. kuruluﬂ y›ldönümü hakk›nda konuﬂtuktan sonra, Hayvan Haklar›n› Koruma Yasa Tasar›s›n›n 1995’te Meclise sevk edilmesinden sonra bu konunun günümüze kadar nas›l de¤erlendirildi¤inden söz etti. Ülkemizde Hayvan Haklar› konusunda bir yasa olmamas›na karﬂ›n baz› uluslararas› ve ulusal anlaﬂmalar ve yasalarla (Hayvan
Sa¤l›¤› Zab›tas› Kanunu, Çevre ve Türlerin Korunmas›, Milli Park Alanlar›n›n Korunmas›, BERN

Sözleﬂmesi, Su Kuﬂlar› Sözleﬂmesi) bu konuda bir
ﬂeyler yap›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›na de¤indi. ‹kinci konuﬂmac›, devlet sanatç›s› Ayten Gökçer, özellikle
sevgi ve hayvan sevgisi konusu üzerinde durdu.
Bernard Shaw’dan Dostoyevski’ye kadar çeﬂitli sanatç›lar›n sevgi üzerine söyledikleri söz ve yaz›lardan al›nt›lar yapt›. Üçüncü konuﬂmac› Bekir Coﬂkun ise özellikle do¤a kavram› üzerinde durarak
tüm siyasi, ekonomik ve teknolojik sorunlar›n çözümünün do¤ada bulundu¤unu ileri sürdü. ‹nsanlar›n asl›nda icat etmediklerini, keﬂifler yapt›klar›n›, do¤ada halihaz›rda var olanlar›n insanlar taraf›ndan kendi yaﬂamlar›na adapte edildi¤ini söyledi. Coﬂkun, do¤ada çevresine sayg› göstermeyen
hiçbir türün neslini devam ettiremedi¤ini av-avc›
iliﬂkisiyle aç›klarken insano¤lunun da kendi d›ﬂ›ndaki türlere sayg› ve sevgi göstermesi gerekti¤inden bahsetti. Bu ba¤lamda hayvan haklar› konusundaki giriﬂimlere Veteriner Fakültesi’nin öncülük etmesi gerekti¤ini vurgulad›. Konuﬂmalar›n
sonunda Prof. Dr. Dinçer "Sosyal geliﬂmenin en
belirgin ve önemli özelli¤i, yaﬂam biçiminin tan›m›nda yaﬂam standard› ve kalitesinin önemidir.
As›l sevgi, sevilene en iyi koﬂullar› vermektir" sözüyle bir saptama yapt›. Ard›nda 23 Ekim 2002
tarihi itibariyle "Türkiye Hayvan Haklar› Platformu’nun" kuruldu¤u platform baﬂkan› Mine Eren
taraf›ndan aç›kland›.

Bekir Coﬂkun’la ‹deal Hayvanat Bahçeleri Üzerine...
BTK: Hayvanat bahçeleri size neyi ça¤r›ﬂt›r›yor?
BC: Hayvanat bahçeleriyle ilgili akl›ma ilk gelen ﬂey, çocuklu¤umda bir ay›n›n hayvanat bahçesinden kaçt›¤› haberiydi.
BTK: Sizin için ideal bir hayvanat bahçesi nas›l olmal›?
BC: Geliﬂmiﬂ ülkelerde bu sorun güzel bir ﬂekilde çözülmüﬂ. Orada hayvanlar de¤il, insanlar
muhafazal› alanlarda bulunuyor. ‹nsanlar hayvanlar› do¤al ortamlar›nda, onlar› rahats›z etmeden
izlemekte.
BTK: Türkiye’deki hayvanat bahçelerinin durumu hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz?
BC: Biz hâlâ Ortaça¤ insanlar›n›n yapt›klar›n›
yap›yoruz. Hayvanlar için daha geniﬂ, daha uygar
yerler yapmak zorunday›z. Beni rasgele bir ülkeye b›rak›n, o ülkenin hayvanat bahçelerinden birkaç›n› görmem, bir Ortado¤u ülkesi mi, yoksa
Bat› Avrupa ülkesi mi oldu¤unu anlamam için yeterlidir. Do¤al ortamlar›ndan al›n›p kafeslere konulan bu hayvanlar için, hayvanat bahçelerinde
do¤al yaﬂam ya da en yak›n› sa¤lanmal›d›r.
BTK: Peki fillerin ayaklar›na pranga vurulmas› konusu...
BC: Bunu kald›rmak zorunday›z. Çocuklar›n,
aya¤›n› pranga vurulmuﬂ fili görmesi bize olan
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sayg›lar›n› yitirmelerine neden olur. Gelecekte
çocuklar›m›z bu konuda bize hesap sorarlar. Hayvanat bahçelerinin ziyaretçilerinin %82’sinin çocuklar oldu¤u göz önünde bulundurursak, bu
konuda daha duyarl› davranmam›z
gerekti¤ini anlar›z. Çünkü hayvan, çocuk e¤itiminde kitap,
bilgisayar, oyuncak kadar
hatta daha önemlidir. Bak›n bu konuda size bir
an›m› anlatay›m: Fransa’da bir arkadaﬂ›m›z›n
evine gittik. Evde Collie
cinsi bir köpek vard›.
Köpek aile ile çok içli
d›ﬂl›yd›. Ben orada bak›yorum, "art›k kim köpe¤e
tekmeyi bas›p evden kovacak?" diye, ama ailede kimse
köpe¤in d›ﬂar› ç›kmas›n› istemiyor. Sonra aile reisiyle bu konuyu
konuﬂtu¤umda köpe¤in çocuklar›n›n e¤itiminin bir parças› oldu¤unu, iyi bir kuﬂak yetiﬂtirmek için bunun gerekli oldu¤unu söyledi. ‹ﬂte biz
çocuklar› hayvanat bahçesine götürüp de dolap
büyüklü¤ünde kal›n demirli kafeslerdeki hayvanlar› gösterirsek çocu¤un yaﬂam›nda bunu negatif

bir e¤itim arac› olarak kullanm›ﬂ oluruz.
BTK: Hayvan haklar› konusunda neler söylemek istersiniz?
BC: Hukuk sadece insan-insan iliﬂkisini düzenlemez, sadece insanlar için de¤ildir, evrenin tüm düzenini
kapsar. Hukuk varl›k-insan
iliﬂkisini düzenler; bir bal›¤›n, yunusun, geyi¤in
hukukunu da düzenler; bu yüzden yücedir. Biz de insan olmayanlar›n hukukunu kabul etmeliyiz.
Avrupa Birli¤i uyum
yasalar›nda en çok
üzerine düﬂülen konular, asl›nda çevre, do¤a
korunmas› üzerine; ama
maalesef bu ülkemizce ciddiye
al›nm›yor. Hak konusuna gelince
hukuktan önce hak kavram› vard›; öyle
ki ma¤ara duvarlar›na dahi yans›m›ﬂt› bu olay.
Bu yüzden bana geliﬂmiﬂ denilen birçok yerden
daha kutsal, daha güzel gelir bu ma¤aralar. Bunun içindir ki hayvan haklar› konusu bir uygarl›k
u¤raﬂ›d›r.

Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri...
Türkiye’nin Araﬂt›rma-Geliﬂtirme potansiyelini sanayinin kullan›m›na sunarak ülkenin geliﬂmesine ve
kalk›nmas›na önemli bir katk› sa¤layan teknokentler konusunu, Ankara muhabirimiz Feyzullah Ceylan
araﬂt›rd›. Feyzullah, ayr›ca ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut ile teknokentler üzerine bir de
söyleﬂi yapt›. ODTÜ Teknokent Aﬁ’nin Müdürü U¤ur Yüksel de muhabirimize çal›ﬂmalar› s›ras›nda
oldukça destek sa¤lad›.

Teknokentler
Teknokenti ifade etmek için, teknopark, teknoloji park›, araﬂt›rma park›, ileri teknoloji merkezi, bilim merkezi, teknopol, bilim park› gibi eﬂ anlaml› terimler kullan›l›r. Uluslararas› Teknoparklar
Birli¤i (IASP) teknokentleri, bir ya da daha fazla
üniversite ya da di¤er yüksekö¤retim kurumu ve
araﬂt›rma merkezleriyle resmi ya da faaliyet baz›nda iliﬂkili, bünyesinde bilgiye ve ileri teknolojilere
dayal› sanayi firmalar›n›n kurulup geliﬂmesini teﬂvik etmek üzere tasarlanm›ﬂ ve içinde yer alan kirac› firmalara teknoloji transferi ve iﬂ idaresi konular›nda destek sa¤layacak bir yönetim iﬂlevine sahip, teﬂvik ve mülkiyete dayal› bir teﬂebbüs
olarak tan›mlam›ﬂt›r. Teknokentlerde öncelikli amaç, üniversite sanayi iﬂbirli¤ini özellikle Ar-Ge faaliyetlerinde yüksek düzeye
ç›karmak ve üniversitelerdeki çal›ﬂmalar›n
ekonomik de¤ere dönüﬂmesini sa¤lamakt›r. Yani teknokentleri, Ar-Ge sonuçlar›n›n
ﬂirketler arac›l›¤›yla ticari yaﬂama geçirildi¤i ortamlar olarak da görebiliriz.
Teknokentler ﬂirketlerin ileri teknoloji
kullanmalar›n› teﬂvik eder ve bu alanda ﬂirketlere Ar-Ge çal›ﬂmalar›n› yürütebilecek
ortam ve destek sa¤lar. Ar-Ge faaliyetlerine yeterince kaynak ay›ramayan özel ﬂirketler teknokentlerde üniversitelerin akademisyen ve ö¤renci kadrosunun verece¤i destek, arazi, alt yap› hizmetleri, kütüphane, ‹nternet olanaklar› ve devletin
sa¤lad›¤› baz› vergi muafiyetleriyle bu çal›ﬂmalar›n› sürdürebilir. Türkiye’de devlet bu çal›ﬂmalarda 3
çeﬂit vergi muafiyeti sa¤lam›ﬂt›r: Ar-Ge alan›nda çal›ﬂan iﬂçilerinden gelir vergisi al›nmaz. ﬁirketlerin
yepyeni bir ürün, bir tasar›m› teﬂvik amac›yla yapt›klar› Ar-Ge faaliyetleri sonucundaki ürünlerin kazanc›ndan vergi al›nmaz. Ürünün haz›rlanmas›nda

Ural Akbulut’un Teknokentler
Hakk›nda Düﬂünceleri
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut, teknokent kavram›n›n Türkiye’de toplum taraf›ndan
tam olarak alg›lanamad›¤›n›, teknokent denilince
insanlar›n akl›na genelde elektronik aletlerle döﬂenmiﬂ modern konutlar geldi¤ini düﬂünüyor. Teknokentlerin kurulmas›n›n Türkiye için bir dönüm
noktas› oldu¤unu özellikle vurgulayan Akbulut,
teknokentler sayesinde Türkiye’nin çok büyük bir
geliﬂme gerçekleﬂtirece¤ini, yaklaﬂ›k 10-15 y›ll›k
bir zaman aral›¤›nda Türkiye ihracat›n›n %8’lik
düzeyinden, geliﬂmiﬂ ülkelerdeki gibi %30-40’l›k
düzeylere ulaﬂaca¤›n› ve Türkiye’nin teknoloji sat›n alan ülke konumundan teknoloji satan ülke konumuna geçece¤ini söylüyor. Teknoloji bölgeleri
yasas›n›n ç›kmas›ndan sonra Türkiye’deki 23 üniversitenin rektör ya da rektör vekilerinden oluﬂan
temsilcilere teknokentin gezdirildi¤ini, yasa hak-
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üniversitenin de teknik yard›m› söz konusu oldu¤unda, ö¤retim üyelerine yap›lan ödemelerde vergi muafiyeti söz konusudur. Bir taraftan da üniversite, elde etti¤i ticari kârla e¤itim, ö¤retim ve araﬂt›rma faaliyetlerine ek gelir elde eder.
Teknokentlerin kurulmas›ndaki amaçlardan
bir di¤eri de yaﬂanan beyin göçünü tersine çevirmektir. ‹çerisinde yap›lan büyük teknolojik çal›ﬂmalarla üstün nitelikli yerli ve yabanc› bilim adamlar› için bir çekim merkezi olan teknokentler sayesinde, yurt d›ﬂ›na gitmiﬂ Türk bilim adamlar›n›n da
bir süreç içerisinde geri dönmeleri ümit ediliyor.
Teknokentlerin temel hedefleri aras›nda ülkenin
nitelikli iﬂ gücünün katma de¤eri yüksek ürünlere
dönüﬂebilmesini sa¤layarak dünya çap›nda rekabet edebilmek de var.

Teknokent fikri ilk olarak ABD’de, II. Dünya
Savaﬂ› sonras›, Stanford Üniversitesi taraf›ndan,
içinde bulundu¤u maddi s›k›nt›lardan kurtulmak
amac›yla ileri sürüldü. Üniversite yönetimi elinde
bulundurdu¤u arazinin bir k›sm›n› özel sektöre kiralay›p para kayna¤› bulmay› ümit ederek
1952’de Stanford Araﬂt›rma Park›’n› kurudu.
1960’l› y›llarda burada silikon çiplerin bulunmas›yla ABD, teknoloji alan›nda büyük at›l›m yapt› ve
bundan sonra dünya çap›nda teknokentlere karﬂ›
olan ilgi büyüdü. Stanford Araﬂt›rma Park›, ﬂu an
k›nda bilgi verildi¤ini ve daha çok teknokent kurulmas› konusunda teﬂvik edildi¤ini vurgulayan
Akbulut, ﬂu an üç binadan oluﬂan ODTÜ Teknokenti’nin Teknoloji Geliﬂtirme Merkezi ile birlikte
Toplam 105 firmaya hizmet verdi¤ini ve bu say›n›n önümüzdeki y›l 200 civar›na yükseltilmesinin
planland›¤›n› söyledi. ﬁirketlerin özellikle yaz›l›m,
elektrik-elektronik, ileri teknoloji malzemeleri ve
biyoteknoloji gibi 4 ana konuda Ar-Ge çal›ﬂmalar›
yapt›¤›n› söyleyen Akbulut, Ar-Ge çal›ﬂmas› yapan
insanlara rahat ve huzurlu bir ortam sunarak, beyinlerinin dinlenmesine olanak tan›y›p verimi art›rmak için de planlamalar›n yap›ld›¤›n› belirtti. 4. ve
5. binalar›n yap›m›n›n birkaç y›l içerisinde planland›¤›n› ve verimi art›rmak amac›yla binalar›n yaln›zca %40-50’lik bir k›sm›n›n kullan›ld›¤›n›, di¤er
k›s›mlar›n koridorlar, dinlenme salonlar›, toplant›
salonlar›ndan oluﬂtu¤unu ve ayr›ca binalar›n çevresinde bina alan›na eﬂit olarak boﬂ alanlar oluﬂturuldu¤unu belirtti.

dünyan›n teknoloji kalbinin att›¤› Silikon Vadisi’ne
dönüﬂmüﬂ durumda. Ard›ndan yine ABD’de MIT
(Massachussetts Teknoloji Enstitüsü) ve Kuzey Carolina Araﬂt›rma Üçgeni Park› kuruldu.
Avrupa’da, ilk olarak Edinburgh’da (‹ngiltere)
Hariot-Watt Üniversitesi Teknopark› kuruldu. ﬁu
anda Avrupa’da teknokentlerin amac› do¤rultusunda en baﬂar›l›lar›ndan biri, Fransa’daki Cote
d’Azur Sophia Antipolis teknopark›d›r. Bu park›n
bulundu¤u bölge, ilk olarak tatil bölgesiyken, yöreyi temsil eden bir senato üyesinin çal›ﬂmalar›yla, bu oldukça verimli çal›ﬂmalar yapan bir teknokente dönüﬂtürüldü.
Türkiye’de, ODTÜ’de teknokent çal›ﬂmalar›
1987’li y›llarda baﬂlar ve 1995 y›l›na kadar dünyadaki di¤er teknokentlerin incelemeleri yap›l›r.
1995’te Dünya Bankas›’n›n katk›lar› ve
Türkiye Teknoloji Geliﬂtirme Vakf› arac›l›¤›yla bir rapor haz›rlan›r. Bu raporda
ODTÜ’nün teknokent kurmak için ideal
bir bölge oldu¤u vurgulan›r. Teknokente
ilk yat›r›mlar 1998’de yap›l›r. 2000 y›l›nda da hizmete geçer. ﬁu an Türkiye’de
Sanayi Bakanl›¤›’n›n 4691 say›l› yasayla
teknokent olarak olarak ilan etti¤i 2 teknokent vard›r. Birincisi TÜB‹TAK Marmara Araﬂt›rma Merkezi (MAM), ikincisi ise
ODTÜ Teknokenti’dir. Bilkent Üniversitesi’nin Syber Park› ve Hacettepe Üniversitesi teknopark› da sanayi bakanl›¤›n›n onay›n› alm›ﬂ durumda ve Bakanlar Kurulu’nun onay›n› bekliyor. Bunlar›n d›ﬂ›nda, ‹taﬂ ‹zmir Teknopark Ticaret A.ﬁ.,
Eskiﬂehir Anadolu Teknopark Aﬁ (ATAP Aﬁ), ‹TÜ
Teknokenti, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknokenti,
Eskiﬂehir Teknopark› gibi teknokent projeleri var. Bir de ülkemizde 3624 say›l› yasayla, 12 Nisan
1990’da faaliyete geçen KOSGEB deste¤i ile kurulan Teknoloji Geliﬂtirme Merkezleri (Tek-Mer)
özellikle son 10 y›lda ço¤alm›ﬂt›r. Ankara ODTÜ
Teknoloji Geliﬂtirme Merkezi, Ankara Teknoloji
Merkezi (AÜ), Bo¤aziçi Ü. KOSGEB Teknoloji Geliﬂtirme Merkezi, Trabzon Teknoloji Merkezi, ‹stanbul Teknoloji Merkezi, ‹stanbul ‹TÜ-KOSGEB
Teknoloji Geliﬂtirme Merkezi, Gebze Yüksek Teknoloji Merkezi (GYTE) - Teknoloji Geliﬂtirme Merkezi, Sakarya Yenilik Merkezi gibi kurumlar, bunlardan baz›lar›d›r. Bunlar yenilik merkezi, kuluçka
merkezi, ileri teknoloji merkezi, inovasyon merkezi gibi farkl› terimlerle ifade edilir. Teknoloji geliﬂtirme merkezlerini (Tek-Mer) teknoparklardan ay›ran özellik, Tek-Mer’lerin finansman s›k›nt›s› çeken küçük ve orta ölçekli ﬂirketlerin projelerini
gerçekleﬂtirmelerini sa¤layacak ideal birer ortam
olmalar›, teknoparklar›n ise daha büyük çapl› ﬂirketlere Ar-Ge alan›nda yard›m etmeleridir. Yani
Tek-Mer’ler bir anlamda teknokentlerin kuluçka
merkezi görevini üstlenirler.
Teknokentler konusunda daha fazla bilgi almak için ODTÜ-Teknokentin ve
TÜB‹TAK-MAM’›n ‹nternet sayfalar›n› ziyaret edebilirsiniz. (http://www.metutech.metu.edu.tr http://www.mam.gov.tr) Ayr›ca, M. Babacan’›n Dünyada ve Türkiye’de Teknoparklar baﬂl›kl› kitab›n› da okuman›z› öneririz.

