
PROF. DR. MELTEM UCAL 
Kadir Has Üniversitesi, Ekonomi Bölümü 

Profesör UCAL, Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde ekonomi profesörüdür. Lisans, 

yüksek lisans ve doktora derecelerini ekonometri alanında tamamlamıştır. Lisans eğitimini 

İstanbul Üniversitesi'nde derece ile tamamladıktan sonra akademik kariyerini 2000 yılına 

kadar İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak 

sürdürmüş, İstanbul Üniversitesinde araştırma görevlisiyken de burslu olarak ABD'de South 

Florida Üniversitesi'nde doktora programına devam etmiştir. Çeşitli zamanlarda Almanya’da 

bulunan Hochschule für Technik und Wirtschaft ve Zeppelin Universität'ta lisans ve yüksek 

lisans düzeyinde Ekonometri dersleri vermiştir. Ayrıca kısa süreli olarak çeşitli AB ülkelerinde 

(Belçika, İspanya, İtalya, Macaristan, Danimarka, Portekiz, Almanya) misafir araştırmacı olarak 

bulunmuştur.  

 

2000 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi'nde görev yapan Prof. UCAL birçok program 

(Finans ve Büro Yönetimi) ve bölümlerin başkanlıklarının yanı sıra birçok fakültede akademik 

ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir; 2013 yılından bu yana İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler Fakültesinde akademik ve yönetim kurul üyeliği, 2015 yılından bu yana 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 2015-2017 yılları arasında Hukuk fakültesinde akademik ve 

yönetim kurulu üyesi ve 2016-2017 yılları arasında da Ekonomi Bölüm Başkanı olarak görev 

yapmıştır.  

 

Profesör UCAL, UNDP, EU-H2020 ve birçok AB kaynaklı uluslararası prestijli projeleri 

yönetmiştir. ERANET-Plus, EU-H2020-Enerji Çağrıları, EU-H2020-COST eylemi, TÜBİTAK gibi 

kurumların çeşitli projelerinde hakem olarak yer almıştır. Profesör Ucal'ın bir çok ödülü 

bulunmaktadır, bunlardan bazıları sırasıyla: 2014 yılında UNDP tarafından finanse edilen 

“Elektrikli Ev Aletleri ve İklim Değişikliği - Enerji Verimliliği Konusunda Bilinçlendirme” projesi 

UNDP tarafından dünyada bir başarı öyküsü olarak seçilmiş ve UNDP web sitesinde 4 dilde 

(Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca) yayınlanmıştır. 2017 yılında enerji konularında 

yaptığı başarılı projesi nedeniyle İstanbul Sanayi Odası tarafından verilen “Enerji Verimliliği” 

jüri özel akademik ödülünü almıştır. 2012 ve 2017 yıllarında Kadir Has Üniversitesi tarafından 

verilen en iyi değerlendirme puanı alarak iki “Eğitim” ödülüne layık görülmüştür.  

 

SSCI ve SCOPUS'da endekslenen prestijli ulusal ve uluslararası dergilerin yayın kurulu üyesidir. 

40’dan fazla makalesi ve birçok kitap bölümü ve kitapları bulunmaktadır. Çalışma alanlarından 

bazıları: Enerji ekonomisi, yeşil büyüme, yabancı sermaye yatırımları, kadın istihdamı gibi 

sıralanabilir.  

 


