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ODTÜ'den 50. Yýlýnda Bir Ýlk:
Ýþ Yaþamý Temelli Öðrenme (WBL)
Yüksek Lisans Programý
Bilgiye dayalý ekonomiden bilginin
yönlendirdiði bir ekonomiye geçiþte,
iþ süreçlerinin ve çalýþma yaþamýnýn
bu kavram ýþýðýnda gözden geçirilip
yeniden örgütlenmesi, insan
kaynaklarýna yeni bir bakýþ ve yaþam
boyu öðrenme yaklaþýmýnýn önemi,
bu süreçlerde yer alan kurumlar
tarafýndan tartýþýlmasý gereken
olgular haline geldi. Bilginin
yönlendirdiði bir ekonomide ise
bilginin ekonominin dinamiklerine
yaptýðý katký ve küresel ekonomi ile
eðitim arasýndaki yeni iliþki biçimi,
üniversitenin geleneksel rolüne ve
iþlevine yeni anlamlar yükleyerek
yeni öðretim modellerini gündeme
getirdi. Bu noktada, "üniversitede
öðrenilen bilgiye eþ deðer bir bilginin
üniversite dýþýnda öðretebileceði" ile
ilgili tartýþmalar da gündeme geldi.
Kurulduðu günden bu yana
ülkemizde yükseköðretime getirdiði
yenilikler ve topluma yönelik
projeleriyle bir çok ilki baþlatan
ODTÜ, 50. yýlýný tamamlarken yine
bir ilki gerçekleþtirdi. Orta Doðu
Teknik Üniversitesi, Enformatik
Enstitüsü Müdürlüðü'nce, Ýngiltere
Middlesex Üniversitesi iþbirliðiyle "Ýþ
Yaþamý Temelli Öðrenme (Work Based Learning)" adlý, Türkiye'de
daha önce uygulanmamýþ, çift
diplomalý, iþ yaþamýnda edinilen
profesyonel bilgi ve deneyimin
üniversite tarafýndan akredite edildiði

bir yüksek lisans programý açýldý.
"Ýþ Yaþamý Temelli Öðrenme" baþlýklý
yüksek lisans programýnýn topluma
tanýtýmý için düzenlenen basýn
toplantýsýnda, Rektör Prof. Dr. Ural
Akbulut " Genellikle kiþiler,
üniversiteyi bitirir bitirmez yüksek
lisansa baþlýyorlar ya da çeþitli
nedenlerle bunu erteleyip doðrudan
çalýþma hayatýna atýlýyorlar. Ýlerleyen
zamanda ise bu çalýþma hayatýnda
deðerli bir birikime sahip oluyorlar.
ODTÜ olarak iþ yaþamýnda edinilen
bu bilgileri deðerli buluyoruz ve bu
birikimi akredite etmeye dayalý yeni
bir yüksek lisans programýna
baþlýyoruz. Böylece, kiþi yüksek lisans
eðitimini diðer yüksek lisans
programlarýna göre daha kýsa bir
sürede tamamlarken, üniversite de
bu bilgi ve deneyimi bünyesine
katacaktýr." dedi. ODTÜ'nün, lisans
eðitiminde Türkiye'nin en parlak
öðrencilerine, yurtdýþýndaki önemli
üniversitelerin standartlarýnda bir
eðitim verdiðini söyleyen Rektör
Akbulut, "Son yýllarda lisansüstü
eðitime aðýrlýk vermek ve uluslararasý
bir üniversite olmak da önem
verdiðimiz konulardýr. Bir taraftan
Öðretim Üyesi Yetiþtirme Programý
ile Türk üniversitelerindeki öðretim
üyesi açýðýný giderirken, diðer
taraftan endüstrinin bilgi ve deneyimi
ile üniversitedeki bilgiyi bir araya
getirmeyi hedefledik." dedi.
Enformatik Enstitüsü Müdürlüðü'nden

alýnan bilgilere göre, bu programa
baþvurabilmek için; diðer yüksek
lisans programlarýnda aranýlan
þartlarýn haricinde en az beþ yýllýk
profesyonel iþ yaþamý deneyimine
sahip olmak ve iþ yaþamýndaki
deneyimleri ve üretilenleri
belgelemek gerekiyor. Bir akademik
kurulun bu deneyimleri deðerlendirerek kaç krediye denk geldiðini
tespit edeceðini ve kalan krediyi
tamamlamak için katýlýmcýnýn
kendisinin ve çalýþtýðý kuruluþun
hedeflerine yönelik olarak danýþmanlarýyla birlikte oluþturacaðý
programa göre ders alacaðýný
belirten yetkililer, halen çalýþmakta
olan kiþilerin katýlacaðý programda,
profesyonel iþ yaþamýnýn getirdiði
zaman sýkýntýsýndan dolayý bazý derslerin internet üzerinden yürütüleceðini
bildirdiler. Bu çerçevede program en
az bir yýl sürecek, program sonunda
ise tez yazmak yerine iþ yaþamýnda
pratiðe dökülebilecek, uygulanabilecek
ve iþ yerinde dönüþüm yaratacak bir
proje hazýrlanacak. Bu bakýmdan
programýn, üniversite ile sanayi arasýnda
bir köprü oluþturmasý bakýmýndan önem
taþýdýðý vurgulanýyor.
2007 Eylül'ünde ilk dönemi baþlayacak
olan program için baþvurular, Þubat
2007'de alýnacak. Þimdilik pilot
uygulama olarak biliþim, e-öðrenme,
e-saðlýk ve e-iþ alanlarýnda açýlan programýn kapsamý ileride

geniþletilecek. Program sonunda
katýlýmcýlar hem ODTÜ hem de Ýngiltere
Middlesex Üniversitesi diplomalarýný
almaya hak kazanacak.
Yüksek lisans eðitiminde çýðýr açacaðý
düþünülen bu programýn, þu açýlardan
önem taþýdýðý vurgulanýyor:
Üniversite olarak bilginin kamuda
veya özel sektörde de üretildiðini kabul
ediyoruz ve bunu belli bir krediye sayarak
akredite ediyoruz.
Program, Türkiye'deki entelektüel
sermayenin artýrýlmasýný, güçlendirilmesini ve korunmasýný saðlayacaktýr.
Program, endüstrinin gereksinimine
göre oluþturulacaðý için, disiplinlerötesi
(transdisipliner) bir nitelik taþýmaktadýr.
Çalýþan kiþilerin bu eðitimleri sýrasýnda
yapacaklarý ve iþyerlerinde bir dönüþüm
saðlamasý zorunlu olan proje
çalýþmalarýyla kurumsal ve toplumsal
bir fayda elde edilecektir.
Deneyimle kazanýlan bilgi ile
akademik bilgi üniversitede buluþarak
endüstri ve üniversite arasýnda yeni bir
iþbirliði baþlayacaktýr.

Biyomedikal
ve Biyoteknolojik
Uygulamalarda
Malzeme Bilimi
Yrd. Doç. Dr. Caner Durucan,
ODTÜ Metalurji ve Malzeme
Mühendisliði Bölümü

ODTÜ Metalurji ve Malzeme
Mühendisliði Bölümü öðretim
görevlilerinden Yar. Doç. Dr. Caner
Durucan'ýn araþtýrma programý
malzeme kimyasý ve malzeme üretim

Yar. Doç. Dr. Caner Durucan, Özlem Altýntaþ, Betül
Akköprü, Derya Kapusuz (ÖYP Programý doktora adaylarý),
Serhat Ün (Yüksek lisans öðrencisi)

süreçleri üzerine yoðunlaþmakta.
Bu genel çizgi içinde bu araþtýrma
grubu daha çok biyomedikal/
biyoteknolojik uygulamalara yönelik
yapýsal ve fonksiyonel özellikler
kazandýrýlmýþ ileri malzemelerin
geliþtirilmesi üzerine özelleþmekte.
Ýki seneden kýsa bir süre önce
faaliyete geçen bu laboratuvarda
antibakteriyel malzemeler, biyosensör
uygulamalarýna yönelik biyolojik
molekül enkapsulasyon ve sabitleme platformlarýnýn geliþtirilmesi,
medikal implant yüzey kaplamalarý,
cam yüzeylere yeni fonksiyonlar
kazandýrýlmasý ve nano boyutta þekil
kontrollü seramik tozlarýn sentezlenmesi gibi çalýþmalar yürütülmekte.
Dr. Caner Durucan'a göre nanoteknolojinin en çok ilgi çeken ve
potansiyel olarak kullaným
bulabileceði alanlardan biri biyoteknoloji ve biyomedikal alanlarý ile
olan kesiþimi. Bunun temel nedenlerinden biri biyolojik fonksiyon ve
bilgi taþýyan protein, DNA gibi
yapýlarýn fiziksel boyut anlamýnda
nanoteknolojinin kapsamý içinde
bulunmasý. Ek olarak diðer bir neden
de; analize yönelik olarak sözü geçen
bu biyolojik moleküllerin çok zahmetli
iþlemlerle çok limitli miktarda elde
edilebilir olmasýdýr. Bu yüzden
biyolojik moleküllerin analiz,
modifikasyon gibi iþlemlerde
kullanýlan sistemlerinde boyut olarak
küçülmesini ihtiyacýný beraberinde
getirmekte. Çip-üstü-lab (lab-on-a2

chip) olarak adlandýrýlan bu
sistemlerde gerekli biyolojik moleküllerin ayrýþtýrma, saflaþtýrma, ve
analiz gibi iþlemleri; katý bir malzeme
yüzeyinde, çok az miktarda biyolojik
molekül kullanýlarak gerçekleþtirmek
mümkün olabilmektedir. Caner
Durucan'a göre "Analiz sistemlerinde
küçülme ayný zamanda analiz hýzýnýn,
ve kimi durumlarda hassaslýðýn
artmasýna da imkan vermektedir.
Sözü edilen bu sistemlerin geliþtirilmesinde biyo analiz ve mikro
elektronik teknolojisinden oluþan
bilgi birikimine ek olarak, malzeme
bilim de önemli rol oynamakta; bu
tip malzemelerin ve yüzeylerin
biyolojik moleküllerle uyumlu bir
þekilde etkileþimini saðlayacak mikro
ve nano boyutta kimyasal ve fiziksel
özelliklerinin kontrol imkaný saðlayan
malzeme üretim süreçlerinin belirlenmesi de büyük bir araþtýrma alaný
oluþturmaktadýr."
Biyolojik moleküllerin malzemelerle
uyumlu etkileþiminin gerektiði
teknolojik uygulamalara ek olarak
bazý durumlarda ise biyolojik
moleküllerin katý yüzeyler tarafýndan
bozuma uðratýlmasý, tahrip ya da
yok edilmesi de gerekebilmektedir.
Dr. Durucan'ýn ODTÜ-DAP tarafýndan desteklenen antibakteriyel
kaplama projeside bu çabaya paralel
bir çalýþma teþkil etmektedir. Son
yýllarda artan hijyenik ve çevresel
kaygýlar, besin yoluyla transfer olan
yeni bakteriyel hastalýklar ve artan
biyolojik terörizm kaygýlarýna paralel
olarak bu alanda bir çok sistem
geliþtirilmiþtir. Mevcut sistemlerdeki
genel sorun dayanaklýlýk noktasýdýr.
Dr. Durucan'ýn laboratuvarýnda ÖYP
Programý doktora öðrencisi Betül
Akköprü tarafýnda yürütülen benzer
çalýþmada ise nano boyutta metalik
biyosit aþýlanmýþ camsý silika-esaslý

kaplamalarýn ve tozlarýn
üretim
süreçleri
belirlenmektedir. Oluþturulan sistemlerde
a n t i b a k t e r i y e l p e rformansýn tespitine ek
olarak özel olarak ýsý ve
nem gibi çevresel etkilere
karþý kaplamalarýn
dayancý belirlenmekte ve bu
parametreler malzemenin mikro
boyuttaki yapýsal özellikleriyle
ilgilendirilerek anti-bakteriyel özelliði
sürekli taþýyacak bir malzeme
geliþtirilmesi hedeflenmektedir.

Kolay ve Ucuz
Yapay Elmas
Teknolojisi
ODTÜ Kimya Bölümü bir ilke daha
imza atarak sanayi amaçlý kullanýlan
elmasý "kolay" ve "ucuz" bir þekilde
üretmeyi baþardý.
Kimya Bölümü Öðretim Üyesi Prof.
Dr. Levent Toppare ile Dr. Michael
Pitcher ve Yusuf Nur'dan oluþan ekip;
doðadaki en sert ve dayanýklý
maddelerden biri olan elmas
teknolojisinde yeni bir açýlým getirmeyi baþardý. Sanayide çok geniþ
bir kullaným alaný bulmasýna karþýn
üretimi ve iþlenmesi zor, maliyeti
yüksek olan yapay elmasýn artýk
ulaþýlabilirliði çok daha kolay.
Prof. Dr. Levent Toppare bu önemli
çalýþmanýn ortaya çýkýþýný þu sözlerle
anlattý: "1.5 sene önce Michael Pitcher
Bölümümüze katýldý. Daha önce
ABD'de bu konu üzerinde çalýþmýþ biri
olarak, bana Bu tip bir projede
katkýnýz olabilir mi? dedi. Amerika'da
uygulanan yöntem oldukça karmaþýktý

ve bu yöntemle hiçbir sanayicinin
böyle bir malzeme elde etmesi
olanaklý deðildi. Biz de bu çalýþmalarý
baþlatmak için gereken kimyasallarý
ýsmarladýk. Yurtdýþýndan bu maddelerin
gelmesi 3 ile 8 ay arasýnda deðiþiyordu. Biz de niye bekleyelim
diyerek, benzer malzemelerle
çalýþmalara baþladýk. Bu çalýþmanýn
doðuþunu bizim sabýrsýzlýðýmýz saðladý.
Toppare, þu an ODTÜ laboratuvarlarýnda üretilen yeni teknikle
elektrokimyasal yöntemle poli
(hidridokarbin) adý verilen polimerin
sentezinden yola çýkarak sentetik
elmas üretildiðini söyledi. Bu polimerin
yaygýn olarak kullanýlan birçok
çözücüde çözünmesi gibi büyük bir
avantaja sahip olduðunu anýmsatan
Toppare, bu özelliðinden yararlanýlarak istenilen herhangi bir yüzeye
kaplanýp, sinterleme ile o yüzeyde
sentetik elmasa dönüþebileceðini
kaydetti.
Toppare, bu yöntemin çok basit ve
ucuz olmasý nedeniyle sanayide geniþ
bir çalýþma alaný bulacaðýnýn altýný
çizerek, "Bu sistemin seramik üzerine
çok rahat uygulamasý var. Bu iþlemi
gerçekleþtirmek için oksijenden
kurtarýlmýþ argon atmosferinde
çalýþmak gerekiyor. Bu sistemin çelik
üzerinde uygulanarak ta çeþitli
sektörlerde kullanýmý saðlanabilir"
dedi.
Bundan sonraki süreçte ODTÜ
Teknokent'teki firmalardan biriyle
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gerekli yatýrýmý yapmalarý ya da
yatýrýmcý bulmalarý için anlaþma
yapacaklarýný kaydeden Toppare,
çalýþmalara devam edeceklerini
söyledi. Bu yöntem için Amerikan
patenti alýndýðýna dikkat çeken
Toppare, 2007 yýlýndan itibaren patent
masraflarýný üniversitenin ödeyeceðini
kaydetti.

Türkiyede Ýlk Kez
Bir Biyoteknoloji
Ürünü Ýlaç Etkin
Maddesinin
Araþtýrmalý
Patenti Alýnýyor
Biyoteknoloji Ürünü
Ýlaçlar ve Ar-Ge
Çalýþmalarýmýz
Prof. Dr. Fatih Ýzgü
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Modern biyoteknolojik yöntemlerle
üretilen biyofarmasötiklerin en büyük
gurubunu terapötik (tedavi edici)
proteinler teþkil eder. Bunlar, insan
vücudunun doðal olarak ürettiði
kandaki glukoz seviyesini ayarlayan
insulin, kýrmýzý-beyaz kan hücreleri ile
trombosit oluþumunu saðlayan koloni
uyarýcý faktörler, hücre çoðalma ve
farklýlaþmasýný saðlayan büyüme
faktörleri, kanýn pýhtýlaþmasýný saðlayan kan pýhtýlaþma faktörleri, damarlarýn týkanmasýný önleyen doku
plasminojen aktivatörü, baðýþýklýk sisteminin regülasyonunda görev alan

diðer gen teknolojisi ürünü terapötik
proteinlerin de etkin madde olarak
üretimi çalýþmalarýna devam
etmekteyim. Bunlarýn içinde kan
pýhtýlaþmasýný saðlayan Factor VIII'in
üretim çalýþmalarý da son aþamaya
gelmiþtir.

interlökinler gibi proteinlerin, gen
teknolojileri kullanýlarak üretilmiþ
kopyalarýdýr. Bu proteinler onlarca
hatta yüzlerce amino asitten oluþan
karmaþýk yapýlý ve ortam þartlarýna
karþý çok hassas moleküllerdir.
Dünyada terapötik proteinleri içeren
ilaçlarýn pazar payý 2010 yýlýna
gelindiðinde 100 milyar dolarý
aþacaktýr. Bu pazarýn büyümesinde
þu ana kadarki en önemli payý;
kandaki kýrmýzý kan hücrelerini arttýrýcý
eritropoietin ve kandaki glukoz
seviyesini ayarlayan insülinlerin de
içinde olduðu 16 tescilli marka ürün
almýþtýr. Hematoloji, endokrinoloji,
onkoloji ve immunoloji alanlarý
önümüzdeki yýllarda da gen teknolojisi
ürünü proteinler için en önemli terapi
alanlarý olacaktýr.
Türkiye þu anda gen teknolojisi ürünü
ilaçlarýn tümünü yurtdýþýndan temin
etmektedir. Ülkemizin döviz kaybý
dýþýnda, muhtaç olduðumuz
ülkelerden bu ilaçlarý bazen yeteri
kadar temin edememekteyiz. Bu
durum da hastalarýn tedavilerinde
dramatik sonuçlara neden olmaktadýr.
Bu nedenle Türkiye'de ilk defa bir yerli
ilaç firmasýnýn desteði ile laboratuvarýmda kullaným alaný çok geniþ
olan eritropoietini ürettik. Çalýþmalarýmýzý destekleyen firma tarafýndan
þu sýrada bu etkin maddenin ilaç
haline getirilerek piyasaya sunulmasý
için çalýþmalar devam etmektedir. Bazý

Türkiye'de biyoteknoloji ürünü ilk
ilaç etkin maddesinin "araþtýrmalý
patenti" alýnmak üzeredir: Yukarýda
deðindiðim gen teknolojisi ürünü
terapötik proteinlerin üretimi ve kalite
kontrolü çalýþmalarýnýn yanýnda, bu
güne kadar bilinmeyen ve özellikle
maya ve mantar hastalýklarýna karþý
çok etkili ve yan etkisi olmayan
proteinlerin bulunmasý ve bunlarýn
tedavi amaçlý uygulanabilirliði ile ilgili
çalýþmalarý da yürütmekteyim.
Günümüzde insanlarda maya ve/veya
mantara baðlý enfeksiyonlarýn
yaygýnlýðýnda çok büyük bir artýþ
görülmektedir. Baðýþýklýk sistemi
baskýlanmýþ kiþilerde bu tip
enfeksiyonlar ölümlere yol açmaktadýr.
Þu anda bu tip enfek-siyonlarýn
tedavisinde kullanýlan amfoterisin B,
flukonazol, itrakonazol, ketokonazol
ve nistatin gibi etkin maddeleri içeren
ilaçlar uygulandýklarý hastalarda yan
etkilere yol açabilirler. Bu tip etkin
maddeler maya veya mantar
hücrelerini öldürürken insan
hücrelerine de çok zarar vermektedirler çünkü maya veya mantar
hücreleri yapýsal bakýmdan bizim
hücrelerimize çok benzerler. Özellikle
oral yolla alýnan mantar ilaçlarýnýn
tedavi süresi uzun sürdüðü için
(genellikle 2 aydan daha fazla) karaciðer üzerinde geri dönüþümsüz
tahribatlar meydana gelebilmektedir.
Bu nedenle çalýþmalarýmý yeni ve
seçiciliði yüksek, yani yalnýz patojen
maya ve/veya mantarlara karþý etkili,
insan hücrelerine zarar vermeyen
proteinlerin keþfi üzerine yoðunlaþtýrdým. Çalýþmalarýmýzýn sonucunda
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yeni bir anti-fungal/antimikotik proteini
ilk defa izole ederek karakterizasyonunu yaptýk. Belirlemiþ
olduðumuz etki mekanizmasýndan
dolayý insan hücrelerine zarar
vermeyecek olan bu proteinin etki
spektrumunun çok geniþ olduðunu
ve hatta þu an tedavide kullanýmda
olan etkin maddelere dirençli
patojenlere karþý da çok etkili
olduðunu belirledik. Elde ettiðimiz
bu veriler yurt dýþý dergilerde
yayýnlanmýþtýr.
Çalýþmalarýmýz sýrasýnda bu yeni
proteinle ilgili "araþtýrmalý patent"
baþvurusunu da yaptým. Yurtdýþý ilk
inceleme sonucunda Rusya patent
ofisi Türk Patent Enstitüsüne çok
olumlu görüþ bildirmiþtir. Þu anda
patent alma iþlemleri devam
etmektedir ve bu yýl içerisinde bu
biyomolekülün patentini bekliyoruz.
Bu da Türkiye'de alýnan biyoteknoloji
ürünü ilk ilaç etkin maddesinin patenti
olacaktýr. Ayrýca proteinimizin bir ilaç
haline getirilerek, maya ve/veya
mantar hastalýklarýnýn tedavisinde
kullanýmý için gerekli giriþimlere de
baþladýk. Bu tür uygulamaya yönelik
araþtýrmalarýn hem bilimsel hem de
maddi açýlardan Türkiye'ye önemli
katkýlar saðlayacaðýný ümit ediyorum.
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