
TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında 
hazırlanan "Fenn-i Terbiye, Ferec ba‘d eş-Şidde, Hümayunname, Târîh-i Ungurus,
es-Sahâifü’l-İlâhiyye, Mantığa Başlangıç Risâleleri, Levâmi‘u'n-Nûr fî Zulmet-i Atlas 

Minor, Tezkeretü'l-Evliyâ,  Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasâyihi’l-Vüzerâ ve’l-Mülûk, 
Tiryâkî Hasan Paşa Gazavâtnâmesi ve Bazı Filolojik Notlar, Üsûlûcyâ, 

Vâkı‘ât-ı Rûz-merre I-IV" başlıklı eserler okuruyla buluştu.
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Avusturyalı ünlü Türkolog TÜBA Şeref Üyesi Prof. Andreas Tietze’nin 65 
yıllık çalışmasının ürünü “Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati”nın 

A-B, C-E, F- J, K-L harflerini içeren ilk dört cildi TÜBA tarafından yayımlandı. 
Prof. Tietze’nin sağlığında 7 cilt olarak planladığı Lugat’i TÜBA, sekiz cilt ve 

bir dizin olarak yeniden düzenledi.

TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında hazırlanan 
" Şeyhülislam Arzları ve Padişah İradeleri, Resimli Kamus-ı Fransevi, Şehzade Divanı 
Defterleri, Kitâb-u Nûr-i Hadakati el-Ebsâr ve Nûr-u Hadîkat el-Enzâr, Hoca Dehhânî 
Divanı, Enîsü'l-Celîs Sultana Öğütler, Osmanlı Müellifleri, İsâgucî Mantığa Giriş" başlıklı 

eserler TÜBA'nın "Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Dizisi" kapsamında yayımlandı.

TÜRK-İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİTARİHÎ VE ETİMOLOJİK  TÜRKİYE TÜRKÇESİ LUGATİ

Türk İslam Bilim Kültür 
Mirası Dizisi için:

https://satis.tuba.gov.tr



Değerli Bilim Dostları,

TÜBA-GÜNCE’nin 57. 
sayısı ile huzurlarınız-
dayız. Önceki sayıdan 
bu yana geçen süreye 
ait Akademi ve üyeleri-
mizle ilgili haberleri ve 
belirli konulara dair ya-
zıları bulacağınız bu sa-
yıyı sunarken hepinizi 
saygıyla selâmlıyorum. 

2018 yılı, TÜBA açısından sevindirici bir gelişmeyle 
başladı. Başlangıcından beri Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın ön yazılarıyla onurlandırdık-
ları “TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası” Projemiz, 
2015’te himayeye alınan “TÜBA Ödül Törenleri”nden 
sonra, Şubat 2018’den itibaren resmen T.C.Cumhurbaş-
kanlığı himayelerine alınan ikinci projemiz oldu. Yüksek 
himayeleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımız 
arz ediyoruz.

TÜBA-Enerji Çalışma Grubumuz tarafından düzenlenen 
“Nükleer Enerji Çalıştayı ve Paneli”ni 9 Mart’ta; “Rüzgar 
Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli”ni de 8 Mart’ta 
Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştir-
dik. TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu’nca düzen-
lenen “Yem ve Kırmızı Et Sempozyumu”, TÜBA ve Ahi 
Evran Üniversitesi iş birliğiyle 29-31 Mart tarihlerinde 
Kırşehir’de gerçekleştirildi.

TÜBA’nın 25., ilk Türk akademisi Encümen-i Daniş'in 
167. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığımız, asli 
üyemiz Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın “Encümen-i Dâniş” kita-
bı büyük ilgi gördü. Bu bağlamda, “Encümen-i Daniş'ten 
TÜBA'ya Türkiye'de Akademi Geleneği” başlıklı paneli 
17 Nisan’da Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde ger-
çekleştirdik. Panel; akademisyenler ve öğrenciler tarafın-
dan ilgiyle takip edildi. 

“2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu” etkin-
likleri kapsamında “Taşköprülüzâde Ahmed Efendi’nin 
İlim ve Düşünce Tarihindeki Yeri” başlıklı Panel, TÜBA 
ve Kastamonu Üniversitesi iş birliğiyle Kastamonu Üni-
versitesi’nde gerçekleştirildi. Beş gün süreli “Uluslararası 
Hukuk ve Diplomasi” konulu Türk Dünyası Akademiler 
Birliği II. Yaz Okulu’nu da Temmuz ayında, Türk Dün-
yası Kültür Başkenti Kastamonu’da gerçekleştireceğiz. 

Geçen yıl başlattığımız TÜBA ve KAST ortak sempoz-
yumlar dizisi kapsamında, Kore Bilim ve Teknoloji Aka-
demisi (The Korean Academy of Science and Techno-
logy-KAST) ev sahipliğinde, “Temiz Enerji Teknolojileri” 
başlıklı III. Ortak Sempozyumu, 3 Mayıs 2018 tarihinde 
Güney Kore’nin başkenti Seul’de gerçekleştirdik.

Bu dönemde, öteden beri gündemimizde olan TÜBA 
kanunu ve binası ile ilgili çalışmalarımız da devam etti. 
Bakanlık müsteşarı Dr. M. Veysel Yayan ve Hukuk Müşa-

viri Perihan Ekinci ile son kez gözden geçirdiğimiz kanun 
taslağını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Öz-
lü’ye sunduk. Bina temin girişimlerimiz ile Akademi ve 
üniversite konferanslarımız da devam etti.

Akademi’mizin ulusal ve uluslararası ilişkiler faaliyetleri, 
bu dönemde de devam etti. Bu kapsamda Başkan Yar-
dımcımız Prof. Dr. A. Nuri Yurdusev ile birlikte Sofya’da 
düzenlenen ALLEA Genel Kurulu’na katıldık. Başkan 
yardımcımız Prof. Dr. A. Nuri Yurdusev, Kafkasya Üni-
versiteler Birliği’nin 7. Olağan Kongresi’ne katıldı. Aka-
demi başkanı ve üyeleri olarak, ulusal ve uluslararası çe-
şitli görüşme ve faaliyetlerde Akademi’mizi temsil ettik.

Akademi üyelerimiz ve GEBİP Ödülü sahiplerimizin ba-
şarıları bu dönemde de devam etti. Akademi üyelerimiz 
Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Prof. Dr. Tayfun Özçelik, 
Prof. Dr. Aziz Sancar, Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan, 
Prof. Dr. Sezgin Bakırdere ile TÜBA-GEBİP ödül sahiple-
ri Doç. Dr. Seda Keskin Avcı, Doç. Dr. Sinem Çelik Ona-
ran, Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Yard. Doç. Dr. 
Tuncer Baykaş, Doç. Dr. Hasan Şahin ve Doç. Dr. Tolga 
Çukur bilimsel başarıları ile aldıkları ödüller ve payelerle 
hepimizi sevindirdiler.

TÜBA Şeref üyemiz ünlü tarihçi Prof. Dr. Bernard Lewis, 
19 Mayıs 2018’de hayatını kaybetti. Asli üyemiz Prof. Dr. 
M. Şükrü Hanioğlu’nun Prof. Lewis’le ilgili yazısını bu 
sayıda bulacaksınız. Üyelerimiz ve bilim insanlarımızın 
“tarımda nanoteknoloji”, “Endüstri 4.0”a dair yazıları da 
bu sayıda yer almaktadır.

Bilindiği üzere, TÜBA Başkanlığımın ikinci dönemi 
Ağustos ayında doluyor. Bu yüzden, altı yıllık başkanlık 
dönemime ait Günce’nin bu son sayısında, bu dönemde-
ki yaklaşımımız ve faaliyetlerimizle ilgili bir söyleşiye bu 
sayımızda yer verdik. Söz konusu söyleşide daha ayrıntılı 
olarak belirtildiği üzere, Akademi ve Türk bilim hayatına 
onurlu bir hizmet mevkii olarak gördüğüm başkanlık gö-
revim süresince, hukuk, bilim, akademi ve ahlâk ilkelerine 
uygun şekilde davranmaya özen gösterdim. Bu dönemde, 
Türkiye’nin millî akademisi olma bilinç ve sorumluluğu 
ile “farklılıkları zenginlik olarak değerlendirme” anlayışı 
ve stratejik yönetişim yaklaşımıyla görevlerimizi yerine 
getirme gayreti içinde olduk. Bu süreçteki destek ve kat-
kıları için tüm paydaşlarımıza, akademi üyelerimize ve 
çalışanlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. 

Ayrıca, önümüzdeki genel kurulumuzda gelecek üç yıl-
lık dönem için başkan adaylarını seçeceğiz. Genel kurul 
ve seçimin, Akademi’mizin gelişimi için hayırlı olmasını 
diliyorum. Geçen yıl gerçekleştirilen referandumla kabul 
edilen Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi çerçevesinde 
önümüzdeki ay yapılacak seçimlerin de ülkemiz için ha-
yırlı sonuçlar vermesini diliyorum. Yine, Haziran ayında 
idrak edeceğimiz Ramazan Bayramımızı içtenlikle kut-
luyor, Allah’tan milletimiz, İslâm alemi ve insanlık için 
iyiliklere vesile olmasını diliyor, selâm ve saygılarımı su-
nuyorum.

başkandan...başkandan...

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR
TÜBA Başkanı
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ULUSLARARASI TÜBA AKADEMI 
ÖDÜLLERI 2018 YILI ADAY 

GÖSTERME SÜRECI DEVAM EDIYOR
TÜBA’nın bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında ihdas ettiği 

Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri’ne 2018 yılı için başlayan aday gösterme 
süreci 5 Haziran 2018’e kadar sürecek.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ah-
met Cevat Acar konuyla ilgili 
olarak yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: TÜBA’nın 
bilimsel başarıları ödüllen-
dirme ve Türkiye’nin ulus-
lararası bilimsel ilişkilerini 
geliştirme görevi kapsamın-
da 2015 yılında başlattığımız 
ödül programı, ülkemizde ve 
dünya akademiler camiasın-
da oldukça ilgi gördü. Aka-
demi Ödülleri’miz, TÜBA 
üyeleri, üniversite rektörlük-
leri, dünya bilim akademileri, 
uluslararası akademik kuruluşlar ve TÜBA’ca davet edilen 
diğer kişi ve kurumlarca aday gösterilen bilim insanları 
arasından seçilenlere veriliyor. Her yıl üç alanda birer 
ödül veriyoruz. Ödüller, diğer TÜBA Ödülleri’yle birlik-
te Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen törenle 
sahiplerine tevdi ediliyor. Ödüllere, bu yıl ulusal ve ulus-
lararası akademi ve üniversite camiasından daha fazla ilgi 
bekliyor, ilgi ve destekleri için ulusal ve uluslararası bilim 
dünyasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyo-
ruz. 2018 yılı TÜBA Akademi Ödülleri için aday göster-
me süreci 5 Haziran 2018’e kadar devam edecek.”

İlk defa 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzen-
lenen törenle sahiplerine tevcih edilen “TÜBA Akademi 
Ödülleri” bütün bilim insanlarına açık ve her yıl Fen ve 
Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri ve Sos-
yal ve Beşeri Bilimler olmak üzere üç kategoride aday 
gösterilenlere her kategoride bir ödül olarak veriliyor. 
TÜBA 2017 Akademi Ödüllerini, Sosyal ve Beşeri Bilim-
ler kategorisinde Macaristan Bilimler Akademisi üyesi ve 
Eötvös Lorand Üniversitesi Öğretim Üyesi Gabor Hamza; 
Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde Harvard Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Cenk Ayata; Fen ve Mühendislik Bi-
limleri kategorisinde İstanbul Medipol Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Hüseyin Arslan kazandı.

Aday gösterilen bilim insanlarının çalışmaları ve katkıları 
üç ödül alanında oluşturulan TÜBA Ödül Komitelerince 
yerli ve yabancı hakem görüşleri alınarak değerlendirile-
cek ve ardından Komitelerin önerileri Akademi Konse-
yi’ne sunulacak ve ödül sahipleri Akademi Konseyi tara-
fından belirlenecek. Akademi Ödülü Madalyası, Akademi 
Ödülü Beratı ve takribi 30.000 USD tutarındaki parasal 
mükâfattan oluşan ödüller, T.C. Cumhurbaşkanlığı hima-
yelerinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek 
olan törenle sahiplerine tevcih edilecek.

İlgili alanda özgün, öncü ve çığır açıcı çalışmaları olan bi-
lim insanlarına tevcih edilen ödüllerden bir tanesi, her yıl 
üç alan arasında dönüşümlü olarak, yalnızca Türkiye’de 
veya Türkiye bağlantılı çalışan bilim insanlarına veriliyor. 
2018 yılında, Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri’nin 
Türkiye bağlantılı ödülü “Sosyal ve Beşeri Bilimler” kate-
gorisinde verilecek.

TÜBA üyeleri, Türkiye’deki üniversite rektörlükleri, TÜ-
BA’nın ilişkili olduğu bilim akademileri ve uluslararası 
akademiler arası kuruluşlar ve davet edilen diğer bilim 
kuruluşları ve bilim insanları tarafından aday gösterilebi-
len Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri’ne TÜBA üye-
leri ve çalışanları ile değerlendirme süreçlerinde yer alan 
bilim insanları aday gösterilemiyor.

TÜBA Akademi Ödülleri ve aday göstermesüreci hakkın-
da detaylı bilgi için: www.tuba.gov.tr 

GÖSTERME TARİHİ
SON ADAY
Ö D Ü L L E R İ
A K A D E M İ 
ULUSLARARASI
2018

DEADLINE
NOMINATION 

2018
P R I Z E S
ACADEMY

5 JUNE 20185 HAZİRAN 2018
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“TÜBA TÜRK-ISLÂM BILIM KÜLTÜR 
MIRASI PROJESI” CUMHURBAŞKANLIĞI 

HIMAYELERINE ALINDI
TÜBA’nın Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi (TİBKM) 16 Şubat 2018'den 

itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alındı. Proje kapsamında son olarak Aralık 
2017’de baskısı gerçekleştirilen 12 eserle birlikte toplam 20 eser yayımlandı.

TÜBA’nın Kalkınma Bakanlığı’nın malî desteğiyle yürüt-
tüğü ve 16 Şubat 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı hi-
mayelerine alınan Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi 
(TİBKM) kapsamında Türk-İslâm medeniyet havzasında 
üretilen Osmanlı Türkçesi, Arapça, Farsça, diğer Türk 
Lehçelerinde yazılmış 100 eserin bilim dünyasına ve gele-
cek kuşaklara kazandırılması amaçlanıyor. Başlangıcından 
beri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ön yazılarıyla onurlandırdıkları “TÜBA Türk-İslâm Bilim 
Kültür Mirası” Projemiz, 2015’te himayeye alınan “TÜBA 
Ödül Törenleri”nden sonra, Şubat 2018'den  itibaren res-
men T.C.Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan ikinci 
TÜBA projesi oldu.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar konuya ilişkin 
yaptığı açıklamada Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Pro-
jesiyle zengin bilim ve kültür mirasımıza ait çeşitli bilim 
alanlarında yazılmış eserlerin çeviri yazı (transliterasyon), 
tıpkıbasım veya çevirileri ve tahkikleri yapılarak bilim 
dünyasına ve gelecek kuşaklara kazandırıldığını vurgu-
ladı. Başkan Acar; Türkiye’mizin ulusal bilimler akade-
misi TÜBA’nın “bilim insanlığını özendirme ve bilimsel 
anlayışı yaygınlaştırma” işlevleri doğrultusunda yürü-
tülen Projenin ülkemizin bilimsel ve topyekün gelişimi 
için gerek duyulan millî bilinç, özgüven ve motivasyona 
katkı bakımından da önemli olduğunu söyledi ve “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın başlangıcından beri ön yazılarıyla 
onurlandırdıkları TİBKM Projemizin Cumhurbaşkanlığı 

himayesine alınması, Akademimiz ve bilim insanlarımız 
bakımından ayrıca büyük bir onur ve motivasyon kaynağı 
olmuştur. Bu proje yanında TÜBA Ödül törenlerimiz de 
2015’ten beri Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde ger-
çekleştirilmektedir. TÜBA ve bilim camiamız bakımından 
çok değerli yüksek teveccüh ve himayeleri için Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a kalbî şükranla-
rımızı arz ediyorum. Bu eserlerin bilim dünyasına kazan-
dırılmasında emek ve katkısı olan bilim insanlarımıza ve 
tüm paydaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum.” dedi.

TİBKM Projesi kapsamında şimdiye kadar tamamlanan 
“Osmanlı Müellifleri, İsaguci: Mantığa Giriş, Kitâb-ı 
Nûr-u Hadakat el-Ebsâr ve Nûr-u Hadîkat el-Enzâr, Hoca 
Dehhânî Divanı, Enisü’l-Celis, Şeyhülislam Arzları ve Pa-
dişah İradeleri (1845-1878), Şehzâde Dîvânı Defterleri: 
Manisa Şehzâde Sarayı Dîvânı (1544-1594), Şemseddin 
Sami - Resimli Kâmûs-ı Fransevî, Fenn-i Terbiye, Man-
tık Başlangıç Risâleleri, es-Sahâifü’l-İlâhiyye, Tercüme-i 
Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasâyihi’l-Vüzerâ ve’l-Mülûk, Tiryâkî 
Hasan Paşa Gazavâtnâmesi ve Bazı Filolojik Notlar, Fe-
rec ba‘d eş-Şidde, Tezkeretü’l-Evliyâ, Üsûlûcyâ, Vâkı‘ât-ı 
Rûz-merre I-IV, Levâmi‘u’n-Nûr fî Zulmet-i Atlas Minor, 
Târîh-i Ungurus ve Hümayunname” başlıklı 20 eserin 
yanında, ilerleyen günlerde aralarında İskendernâme, 
Kitâbü’l-Menâmât, Sofracı Divanı, Asarı Bakiye, Enverî 
Tarihi’nin yer aldığı diğer eserler de bilim dünyasına ka-
zandırılacak.
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ENCÜMEN-I DÂNIŞ'TEN TÜBA'YA 
TÜRKIYE'DE AKADEMI GELENEĞI PANELI 
TÜBA, “Encümen-i Dâniş'ten TÜBA'ya Türkiye'de Akademi Geleneği” konulu panelini 

17 Nisan 2018 tarihinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde (ASBÜ) gerçekleştirdi.

Encümen-i Dâniş’in 167. kuruluş yıldönümü dolayısıy-
la ASBÜ Rektörlüğü’nde düzenlenen panelin oturum 
başkanlığını TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Nuri Yurdusev yerine getirdi. TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. 
Metin Heper, TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul 29 Mayıs Üni-
versitesi Prof. Dr. Ali Akyıldız, TÜBA Asli Üyesi ve Türk 
Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin ve Türk 
Tarih Kurumu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Ali 
Çakmak’ın yer aldığı oturum; akademisyenler ve öğren-
ciler tarafından takip edildi. Prof. Akyıldız’ın Akademi 
tarafından yayımlanan “İlk Türk Akademisi Encümen-i 
Dâniş” adlı eseri de katılımcılar tarafından ilgiyle karşı-
landı.

Panelin açılışı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müs-
teşarı Dr. Veysel Yayan, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar ve ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca ta-
rafından yapıldı.

Türkiye ve Türk toplumu olarak tarihimize dair bilgi ve 
anlayışımızın eksik olduğunu ifade ederek konuşmasına 
başlayan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 
TÜBA’nın 1993 yılında 497 sayılı KHK ile özerk bir 
kurum olduğu bilgisini verdi ve bu bilgiye dayanarak 
Türkiye’nin sadece 25 yıllık bir akademi geçmişinin 
olduğunu söylemek elbette ki isabetli olmaz.” dedi.

“Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer 
alacaksa ve eğer 2071 gibi vizyonlarımıza dair 
hedeflerimize ulaşmak istiyorsak bilim, teknoloji 
ve yenilikçiliğin gerektirdiği atılımları yapmak 
zorundayız.”
Prof. Acar sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Cumhuriyet ta-
rihi ve Osmanlı döneminde hatta daha da geriye gidersek 
bu coğrafyada başka akademi ya da üniversite örneklerini 
görmek mümkündür. En azından bugünkü anlamıyla TÜ-
BA’nın geçmişinin elimizdeki verilere göre 1851’de kuru-
lan ve hepimizin bildiği Ahmet Cevdet Paşa’nın da üyesi 
olduğu Encümen-i Dâniş’in ilk Türk Akademisi olduğu 
görüşünden hareketle Akademi’mizin Encümen-i Dâniş’e 
dayandırılmasının isabetli olacağı ortadadır. Aslına bakı-
lırsa İstanbul’un fethinden hemen sonra kurulan Fatih ve 
Semaniye medreseleri Türkiye’de Akademi oluşumunun 

TÜBA Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
Akademi’nin işlevlerinin daha iyi 

kavranması ve anlaşılmasına ihtiyaç 
duyulduğu bir gerçektir.

““



7MAYIS 2018   TÜBA GÜNCE

ilk somut örneklerinden kabul edilmektedir. Gerek Encü-
men-i Dâniş örneğinde gerekse akabinde kurulan Osmanlı 
İlim Cemiyeti’nde ve TÜBA örneğinde batı tipi akademi 
modeli esas alınmıştır. Akademiler konusunda dünyada iki 
modelden bahsedebiliriz; birincisi merkezi plan ekonomi-
lerinin yani Sovyetler Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti ve bu 
ülkelerin uydu ülkeleri diyebileceğimiz ülkelerdeki model 
olan doğu tipi akademi modeli, ikincisi ise Batı Avrupa ve 
Kuzey Amerika gibi ülkelerin benimsediği batı tipi akade-
mi modeli. Batı modelindeki akademiler prestij kuruluştur; 
onurlandırma, ödüllendirme misyonu taşıyan, politik ve 
stratejik seviyede bilim temelli rehberlik ve danışmanlık 
kuruluşu olarak tanımlanmıştır. İcrai fonksiyonları; ör-
neğin bazı araştırmaların yapılması ve finansmanı TÜBİ-
TAK ya da TÜSEB gibi kuruluşlara, eğitim ve eğitime bağlı 
olarak araştırma ve benzeri bilgi üretimi ise üniversitelere 
bırakılmıştır. Doğu modelinde bu üç fonksiyonun akade-
miler bünyesinde toplandığını görüyoruz. TÜBA, batı tipi 
bir akademidir. Bu sebepten Akademi, icracı kuruluşlar ka-
dar popüler değildir, popüler olmaması normal de görüle-
bilir. Çünkü akademi spesifik bir alana seçkinci bir şekilde 
yaklaşır. Fakat bilim ve üniversite camiasında Akademi’nin 
işlevlerinin daha iyi kavranması ve anlaşılmasına ihtiyaç 
duyulduğu bir gerçektir. Türkiye’mizin özellikle son yıllarda 
nicel açıdan çok ciddi adımlar attığını düşünüyorum. An-
cak nitelik anlamında ya da performans açısından daha çok 
çalışmamız gerektiğini belirtmek isterim. Bu noktada bilim 
akademisinin işlevinin gereğince idrak edilmesini de bu 
yoldaki önemli bir gösterge olarak değerlendirebiliriz.” dedi.

Eğer Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer ala-
caksa, eğer 2071 gibi vizyonlarına dair hedeflere ulaşmak 
istiyorsa bilim, teknoloji ve yenilikçiliğin gerektirdiği atı-
lımları yapmak zorundadır diyen Prof. Acar, bu konuda 
bilimsel kuruluşlara ve TÜBA’ya önemli görevler düştü-
ğünü söyledi.

TÜBA’nın geçmişinin neredeyse 30 yıla uzandığını dile 
getiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. 
Veysel Yayan ise Türk devletinin geçmişiyle kıyaslandığın-
da bu kısa geçmişin çok da mantıklı olmadığının ortada ol-
duğunu vurguladı ve “Bu gün burada TÜBA’yı Encümen-i 
Dâniş’le bağdaştırarak aradaki kaybolan tarihi köprüyü 
kuruyoruz. Kim ne derse desin imparatorluk bakiyesi bir 
ülkeyiz. Uzun süre “Biz bir şey yapamayız, biz zaten kimiz 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Müsteşarı Dr. Veysel Yayan
TÜBA’yı Encümen-i Dâniş’le 

bağdaştırarak aradaki kaybolan 
tarihi köprüyü kuruyoruz.

““
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ki?” şeklinde bir propagandayla milletimiz bir bombardı-
mana tâbi tutuldu. Bizim bilinçaltımızda dünyaya yön ver-
mek var, adaletsizlik karşısında sessiz kalmamak var. Ben 
TÜBA’yı bu anlayış istikametinde geleceğimize şekil vere-
cek en önemli kuruluşlar arasında görüyorum. TÜBA’nın 
Türkiye’nin geleceğinde söyleyecek sözü var, çarpan kat-
sayısı çok yüksek. Büyük bir merkezi yok, büyük bir büt-
çesi yok, bu bir eksiklik ve giderilmesi gerekiyor elbette. 
TÜBA’nın bünyesinde topladığı bilim insanları dolayısıyla, 
bina ve bütçeyle karşılaştırılamayacak derecede büyük bir 
zenginliğe sahip. Doğu ve batıyla aramızdaki köprüyü ku-
ruyor. Doğuyla ilişkiyi kesmeden batıda ilerlemeye çalışı-
yor. TÜBA’nın en büyük zenginliği bu.” dedi.

“Önümüzdeki aylarda TÜBA’yı bulunduğu 
yerden çok daha yukarıya taşıyan çalışmalar 
gerçekleştireceğiz.”
TÜBA’nın kanun tasarısı üzerinde çalışıldığı bilgisini ve-
ren Dr. Yayan, Akademi’nin daha özerk bir yapıya ve daha 
batılı bir statüye kavuşturulmasının hedeflendiğini ifade 
etti. “Önümüzdeki aylarda TÜBA’yı bulunduğu yerden 
çok daha yukarıya taşıyan çalışmalar gerçekleştireceğiz. 
TÜBA’nın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile olan 
beraberliği tam da kendisinden beklenen çalışmalarla 
uyum içerisinde. TÜBİTAK’la beraber TÜBA’nın bilimsel 
çalışmalar yapma konusunda bakanlığımızdan da alacağı 
destekle çok önemli adımlar atacağına, TÜBA’nın perso-
neli ve üyeleriyle, gerçekleştireceğimiz planlara olağanüs-
tü katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye Cumhuri-
yet’inin şimdiye kadar TÜBA’ya atfettiği önemi ortaya 
koyan yaklaşımlarının içi doldurularak sürdürüleceğine 
inanıyorum. Bu konudaki çalışmaları için Sayın Bakanı-
mız adına TÜBA Başkanı’nın şahsında bütün TÜBA üye-
lerine teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca da konuşmasına 
Encümen-i Dâniş’ten TÜBA’ya Akademi Geleneği Pane-
li’nin Osmanlı’dan Türkiye’ye bir geleneğin devamının 
sembolü binalarından biri olan ASBÜ Rektörlüğü’nde 
gerçekleşmesinin çok anlamlı olduğunu vurgulayarak 
başladı.

“Bu gün bu geleneğin bu tarihi ortamda tartışılması 
ve bu anlamda Türkiye’de bilim akademisinin bir 
sonraki adımının bugünkü zeminini konuşmak 
son derece önemli.”
Prof. Barca sözlerine şu şekilde devam etti “İslam dün-
yasında ilk diplomayı veren üniversite Karaviyyin Üni-
versitesi adıyla Fas’ta, daha sonra İtalya’da Bologna 
Üniversitesi adıyla ve arkasından Fransa ve İngiltere’de 
kuruluyor. Aydınlanma çağıyla beraber neredeyse bü-
tün yorumlar batı merkezli. Aydınlanmanın öncesini 
karanlık, sonrasını aydınlık ifade eden aşırı derecede 
basitleştirilmiş bu insanlık birikimini, geleneğini ade-
ta yüzeyselleştiren ve yok sayan yaklaşımı sorgulamak 
lazım. Bu gün sahip olduğumuz birikimin esas itiba-
rıyla binlerce yıllık bir çabanın ürünü olduğunu kabul 
etmek gerekir. 1800’lerin başından itibaren hızla yayı-
lan üniversite geleneği Amerika’yla eş zamanlı olarak 
Osmanlı İmparatorluğu’na da aynı dönemde sıçramış-
tır. 1860’lardan sonra Osmanlı İmparatorluğu’nda da 
modern üniversite anlayışı, öncesi ve sonrasında Encü-
men-i Dâniş benzeri kurumların oluştuğunu ve sektörü 
düzenleme, yön verme konusunda danışmanlık yaptık-
larını biliyoruz. Bu gün bu geleneğin bu tarihi ortamda 
tartışılması ve bu anlamda Türkiye’de bilim akademisi-
nin bir sonraki adımının bugünkü zeminini konuşmak 
son derece önemli. TÜBA’ya özellikle bu konuda çok 
teşekkür ediyorum.” dedi.
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Akademi Asli Üyesi Prof. Dr. Ali Akyıldız tarafından hazırlanan ve TÜBA 
tarafından yayımlanan eser; ilk Türk akademisi olarak kabul edilen 
ve 1861'e kadar varlığını sürdüren Encümen-i Dâniş'le ilgili gerçekleri 
ortaya çıkarıyor, eksik olduğu değerlendirilen tarihimize ilişkin genel bilgi 
ve iletişimimizin geliştirilmesine, Türk akademi deneyiminin bilinmesi ve 
bu anlamda  yürütülen gelenek inşa etme ve geliştirme çabalarına katkı 
sağlıyor. 

https://satis.tuba.gov.tr
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TÜBA’DAN “2018 TÜRK DÜNYASI 
KÜLTÜR BAŞKENTI KASTAMONU”DA 

“TAŞKÖPRÜLÜZÂDE AHMED EFENDI PANELI”
“2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu” organizasyonu ve etkinlikleri kapsamında TÜBA ve 
Kastamonu Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Taşköprülüzâde Ahmed Efendi’nin İlim ve Düşünce 
Tarihindeki Yeri” başlıklı Panel, 10 Mayıs 2018 tarihinde Kastamonu Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi 
Bilgehan Bilgili Merkez 
Kütüphanesi Konferans 
Salonu’nda düzenlenen 
ve TÜBA Konsey Üyesi 
ve Cumhuriyet Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Hüseyin 

Sarıoğlu’nun oturum başkanlığını yürüttüğü Panel’de; Dr. 
Öğr. Üyesi Ahmet Süruri, bilim tarihimizin önemli şah-
siyetlerinden Taşköprülüzâde Ahmed Efendi’nin “Hayatı, 
İlmi ve Siyasi Kişiliği/İlişkileri”, Doç. Dr. Müstakim Arıcı 
“Ahlak ve Siyaset Düşüncesi”, Doç. Dr. Murat Demirkol, 
“Varlık Görüşü”, Prof. Dr. Yavuz Unat “İlimler Tasnifi 
ve İlim Anlayışı” ve Doç. Dr. Fatma Zehra Pattabanoğlu 
ise “Bilgi Anlayışı ve Tasavvufa Bakışı” üzerine konuştu. 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Kastamonu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Kastamonu 
Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Baro Başkanı  Mehmet 
Çiftci ve TÜBA Üyelerinin de yer aldığı Panel, akademis-
yenler, öğrenciler ve ilgililer tarafından takip edildi. 

Kastamonu’nun Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmiş 
olmasının Türkiye ve Türk dünyası için hayırlı olmasını 
dileyerek sözlerine başlayan TÜBA Başkanı Prof. Acar, 
Akademi Konseyi olarak “2018 Türk Dünyası Kültür 
Başkenti Kastamonu” kapsamında bir takım bilimsel et-
kinlikler düzenleme kararı aldıkları bilgisini verdi ve “Bu 
doğrultuda yaklaşık 600 yıl önce yaşamış Türk bilim ve 
düşünce tarihindeki çok önemli simalardan, Türk tarihi-
nin en verimli şahsiyetlerinden “Taşköprülüzâde Ahmed 
Efendi” hakkında düzenlemekte olduğumuz Panel’in yanı 
sıra, 16-20 Temmuz tarihleri arasında “Türk Dünyası Ulu-
sal Bilim Akademileri Birliği - Uluslararası Hukuk, Diplo-
masi ve İş Birliği Yaz Okulu”nu gerçekleştireceğiz.” dedi.

“Tarihini yeterince bilmeyen milletlerin bugünü-
nü ve geleceğini planlaması zordur.”
Millet olarak önemli bir geçmişe sahip olduğumuzu vur-
gulayan Prof. Acar sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Taş-
köprülüzâde Ahmed Efendi gibi önemli değerlerimizi or-
taya çıkarma ve geleceğe aktarma konusunda üzerimize 
düşeni yeterince yapmadığımızı düşünüyorum. Tarihini 
yeterince bilmeyen milletlerin bugününü ve geleceğini 



planlaması zordur. Bu bağlamda Akademi olarak Cum-
hurbaşkanlığı himayelerine de alınan “Türk – İslam Bilim 
Kültür Mirası” projesini başlattık. Bu proje gibi bu Panel’in 
de ulusal bilincimizin gelişimi bakımından bu tür çalış-
maların önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmişi bilmek 
başka alanlarda ihtiyaç duyduğumuz konular açısından 
da önemli. Ülkemiz bu gün diğer İslam ülkeleriyle bera-
ber belki de yakın tarihinde görmediği ölçüde postmo-
dern bir melez savaşla karşı karşıya. Bu koşullarda Türk 
milleti olarak farklılıklarımızı değil ortak noktalarımızı 
ön plana alan ve milli birlik, bütünlük ve bağımsızlığı-
mıza gereken önemi ve sadakati göstererek davranmanın 
hepimize düşen bir milli borç olduğunu düşünüyorum. 
Mikro seviyeden en makro düzeye kadar her alanda ayrı-
lıktan ziyade her alanda iş birliği ve dayanışma anlamın-
da performansımızın artmasının hayati önemi olduğunu 
unutmamak gerekiyor. Başka bir ülke, başka bir Türkiye 
yok. Kültürün, bilimin ve sanatın özellikle belirleyici bir 
role sahip olduğunu ve ülkemizin yenilikçilik perfor-
mansı bakımından üniversitelerin, bilim kuruluşlarının, 
bilim insanlarının kritik bir role üstlendiğini kendim ve 
herkese hatırlatmak isterim. Bu anlamda Türkiye’de kali-

te ve performansı artırma konusuna öncelik verilmesinin 
artık ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu belirtmek istiyo-
rum. Eğitim ve bilim alanında yaptığımız nicel büyüme 
başarısını behemahal kaliteyi ve performansı geliştirmeye 
odaklanmak zorundayız aksi halde bunun maliyetinin 
yüksek olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Ev sahip-
likleri ve değerli iş birlikleri için Kastamonu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın’a, Kastamonu Belediye Baş-
kanı Tahsin Babaş’a ve Kastamonu Valisi Yaşar Karade-
niz’e teşekkür etmek isterim.” dedi.

Prof. Acar ayrıca Panel’in gerçekleştirildiği salonun adı-
nın “Taşköprülüzâde Ahmed Efendi olmasına dair öne-
risini dile getirdi, Rektör Prof. Aydın öneriyi çok yerinde 
bulduğunu ve memnuniyetle kabul edeceklerini ifade etti. 

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın 
Taşköprülüzâde Ahmed Efendi’nin Osmanlı ilim anlayı-
şında hem akli, hem nakli ilimler konusunda bir ekol ge-
liştirdiğini dile getirdi ve “Kastamonu Üniversitesi olarak 
esas dikkat çekmek istediğimiz İlim adamı nedir? Önü-
müzde Taşköprülüzâdeler çok önemli örnek olarak çıkı-

TÜBA Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
Türk milleti olarak farklılıklarımızı 
değil ortak noktalarımızı ön plana 

alan ve milli birlik, bütünlük ve 
bağımsızlığımıza gereken önemi ve 
sadakati göstererek davranmanın 

hepimize düşen bir milli borç 
olduğunu düşünüyorum.

““



yor. Mütehassıs bir âlim, Ekolünün ne olduğu, Osmanlı 
ilim anlayışıyla nasıl bir ilim anlayışı geliştirmiştir? ,ta-
lebelere yardım ekolleri olarak sağladığı şeyler var, tam 
bir ilim adamının hüviyetini ne olduğunu biz Taşköprü-
lüzâde de göreceğiz. Panelin bu manada hem Taşköprü-
lüzâde’yi tanıma, hem geçmişi tanıma, bugüne ışık tutma 
bakımından çok şey getireceği kanaatindeyiz. Bu Panel’in 
başlığı bizim çok önemlidir. Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti ve İslam coğrafyasına, ilim hayatımıza inşallah ha-
yırlı iltifat olarak geçecektir. ” dedi. 

“16. asır Osmanlı münevveri deyince akla gelen ilk 
şahsiyetlerden biri şüphesiz Taşköprülüzâde Ah-
med Efendi’dir.”
Bu sene Türk Dünyası Başkenti olmaya yakışır bir şekilde 
Kastamonu’nun değerlerini ortaya çıkarma amacıyla hep 
beraber yola çıktıklarını söyleyen Prof. Aydın “Bu mana-
da Panel fikri TÜBA’dan geldi. Kastamonu’ya değer katan 
güzel insanların unutulmaması, hatırlatılması, mirasının 
ortaya çıkarılması gerektiği düşüncesiyle bu faaliyetin 
tertip edilmesi çok anlamlıdır. 16. asır Osmanlı münev-
veri deyince akla gelen ilk şahsiyetlerden biri şüphesiz 
Taşköprülüzâde Ahmed Efendi’dir. Yani 16. Asra şeref 
veren muhakkik âlimlerdendir. Babası cihetinden Taş-
köprülü ise de kendisi Bursa’da doğmuştur. Büyük babası 
Hayreddin Halil kıymetli âlimlerden olup Kastamonu ve 
Sinop hükümdarı Candaroğlu İsmail Bey’in daveti üze-
rine Kastamonu’ya gelmiş ve Taşköprü’deki Muzafferiy-
ye medresesi müderrisliği verilmiştir. Kastamonu’nun 
sadece merkezi tarihi bir şehir değil Taşköprü, Küre, 
Araç, Kasaba köyü de dâhil olmak, üzere Kastamonu’da 
o manada bütünüyle bir tarihtir. Bu tarihi yaşamak ve 
yaşatmak lazımdır. Fatih Sultan Mehmet zamanında 
Candaroğulları Beyliği Osmanlılar tarafından alındık-
tan sonra Sultan Mehmed Han, Hayreddin Halil’i sahn 
medresesi müderrisliği için davet etmiş ise de gelme-
diğinden Muzafferiyye medresesi müderrisliğinden 
azlolunmuştur. Bunun üzerine Hayreddin Halil Efendi 
Küre halkının daveti üzerine oraya gidip 1474 senesin-
de vefatına kadar onların verdikleri maaş ile geçinip 
vaaz ve araştırmalarla iştigal etmiştir. Hayreddin Ha-
lil’in oğlu Muslihuddin Mustafa da ulemadandır. Yavuz 
Sultan Selim’e hoca olmuş, müderrislik ederek 1528 se-
nesinde vefat etmiştir. Taşköprülüzâde Ahmet Efendi 

de onun oğludur. Ahmed İsameddin Efendi’dir. Faaliyetin 
tertip edilmesinde emeği geçen başta TÜBA’ya, TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’a ve TÜBA Heye-
ti’ne, faaliyetimize katılan kıymetli hocalarımıza şükran-
larımı sunuyorum.” dedi.

Kastamonu’da hem “2018 Türk Dünyası Kültür Başken-
ti” olması dolayısıyla hem de Kastamonu Üniversitesi’nin 
bilimsel çalışmaları dolayısıyla çok yoğun programlar 
gerçekleştirildiğini söyleyen Kastamonu Belediye Başka-
nı Tahsin Babaş ise “Taşköprülüzâde Ahmed Efendi’nin 
İlim ve Düşünce Tarihindeki Yeri” başlıklı Panel de bu ça-
lışmalar içerisinde oldukça önemli bir yere sahip. Konuy-
la ilgili akademisyenler ve araştırmacılar için çok önemli 
bir fırsat olmasının yanı sıra, halkın da Türk 
ilim tarihinin en çok eser bırakan şahsiyeti 
hakkında bilgi edinme olanağını yakalamış 
olması, bilinç sahibi olması ayrıca mutluluk 
verici.” dedi. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar, Panel'in ardından Kastamonu Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Seyin Aydın ve 
Belediye Başkanı Tahsin Babaş'a nezaket 
ziyaretinde bulundu. 

Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Seyit Aydın
Panel’in başlığı bizim çok önemlidir. 

Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 
İslam coğrafyasına, ilim hayatımıza 

inşallah hayırlı iltifat olarak 
geçecektir.

““
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TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

 KÜLTÜR ENVANTERİ DERGİSİ

16. SAYI

TÜBA-KED’in 16. sayısında somut kültürel mirastan somut olmayan 
kültürel mirasa, arkeolojik mirastan mimari ve kentsel mirasa, 
obje ve buluntu ölçeğinden kentsel ölçeğe kadar, Türkiye’nin 
farklı bölgelerinden, farklı nitelik ve ölçekteki kültürel mirasa ilişkin 
makaleler yer alıyor.

TÜBA-KED'in tüm sayılarına ulaşmak için: http://tubaked.tuba.gov.tr 

https://satis.tuba.gov.tr
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ALLEA 2018 GENEL KURUL TOPLANTISI 
SOFYA’DA GERÇEKLEŞTIRILDI

TÜBA Başkanı Prof. Ahmet Cevat Acar ve Başkan Yardımcısı Prof. Ahmet Nuri Yurdusev, 
16-17 Mayıs 2018 tarihlerinde Sofya’da Bulgaristan Bilimler Akademisi (Bulgarian 

Academy of Sciences - BAS) ev sahipliğiyle düzenlenen Avrupa Akademileri Birliği (All 
European Academies - ALLEA) Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

TÜBA Başkanı Prof. 
Ahmet Cevat Acar 
ve Başkan Yardımcı-
sı Prof. Ahmet Nuri 
Yurdusev, 16-17 Ma-
yıs 2018 tarihlerinde 

Sofya’da Bulgaristan Bilimler Akademisi (Bulgarian Aca-
demy of Sciences - BAS) ev sahipliğiyle düzenlenen 
Avrupa Akademileri Birliği (All European Academies 
- ALLEA) Genel Kurul Toplantısı’na ve “Avrupa Bilim 
Danışmanlığının Şekillendirilmesi: Öngörüler ve Dene-
yimler” projesi kapsamında gerçekleştirilen “Güven ve 
Uzmanlık Mücadelesinde Bilim” başlıklı bilimsel sem-
pozyuma katıldı. Ayrıca ALLEA Başkanı Prof. Günter 
Stock, 2017 ALLEA Genel Kurulu'nda seçilen Prof. An-
tonio Loprieno'ya görevini devretti.

Bilimsel sempozyum, ALLEA Madame de Staël Kültür De-
ğerleri Ödül Töreni ve ayrıca yıllık toplantıdan oluşan Ge-
nel Kurul’da Avrupa’da bulunan 40 ülkenin Fen Bilimleri ve 
Beşerî Bilimler Akademileri’nin temsilcileri yer aldı.

“Güven ve Uzmanlık Engelleri Zamanında Bilim” başlıklı 
ALLEA Bilimsel Sempozyumu’nda “Bilim ve uzmanlıkta 
güven ya da değer kaybı var mı? Sahte haberler veya sos-
yal etkileşimlerin ve bilginin dijital dönüşümü bizi ger-
çekten post-gerçek bir döneme doğru mu taşıyor? Bilim 
bu konuda ne yapabilir?” sorularımasaya yatırıldı. Sem-
pozyum, aynı zamanda değişimden en çok etkilenen ku-
rumlar olarak akademilerin karşılaştıkları zorlukları tar-
tışabilecekleri bir platform oluşturdu. Bu disiplinler arası 
sempozyum, araştırma ve kanıtlara olan güveni, onun 
altında yatan sebepleri, geçerli bilginin nasıl elde edilebi-
leceği ve edinilmesi gerektiğine dair sorulara cevap aradı. 

ALLEA tarafından Avrupa’nın kültürel değerlerine ve 
Avrupa entegrasyonu düşüncesine yapılan katkılardan 
dolayı verilen Madam de Staël Ödülü, 16 Mayıs günü 
düzenlenen törenle Dijital Ekonomi ve Toplum Avrupa 
Komisyonu Üyesi Mariya Gabriel tarafından Orta Avru-
pa Üniversitesi’nden Prof. Andrea Pető’ye takdim edildi. 
Ödül Töreni’nin ardından Ulusal Arkeoloji Müzesi’nde 
kutlama düzenlendi. 
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TÜBA-RABI MEDRESE’DE “VEFATININ 
430.YILINDA MIMAR SINAN PANELI”

BÜYÜKELÇILER KISS ve RAVDAN’DAN TÜBA’YA ZIYARET

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Ahmet Hamdi 
Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi 
tarafından düzenlenen “Vefatının 430. yılında Mimar Si-
nan Paneli” 15 Nisan 2018 tarihinde TÜBA-Rabi Medre-
se'de gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Suphi Saatçi, Prof. Dr. Handan İnci, Dr. Olcay 
Aydemir ve Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar Nilgün 
Olgun’un Mimar Sinan’ı her yönüyle ele aldıkları Panel’e 
akademisyenler, öğrenciler ve ilgililer tarafından takip 
edildi. 

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss 6 Şubat, 
Moğolistan Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan 3 Nisan 
2018 tarihinde TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar'ı ziyaret etti.

TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdu-

sev ve Akademi Koordinatörü Mete Kurt’un da yer al-
dığı görüşmelerde bilgi ve fikir alışverişinde bulunuldu.
Prof. Acar, Büyükelçi Kiss ve Bold Ravdan’a Akademi’nin 
Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası (TİBKM) Projesi kapsa-
mında yayımladığı eserler arasında bulunan ve üç ciltten 
oluşan Osmanlı Müellifleri adlı eseri armağan etti.

17 Mayıs günü düzenlenen “Avrupa Akademileri’nin Po-
litikalar için Bilimsel Danışmanlık” sempozyumunda ise 
Science Advice for Policy by European Academies’in (SA-
PEA) ve Avrupa Komisyonu’nun bilimsel tavsiye meka-
nizmasının deneyimleri ve öngörüleri, güncel deneyim-
lerden edinilen pratik örneklerle ve derslerle tartışıldı. 
Bilim danışma sistemlerine ilişkin geniş bir yelpazede 
farklı ulusal perspektifler incelendi. Başarılı bilim danış-
manlığının, alınması, uygulanması ve bu konuda karşıla-
şılan zorluklar mercek altına alındı.

“2019 Avrupa Kültür Başkenti Filibe”ye şehir turuyla sona 
eren Programın ardından Prof. Acar ve Prof. Yurdusev, 
T.C. Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy’u ziyaret etti.
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TÜBA’DAN KASTAMONU’DA “ULUSLARARASI 
HUKUK, DIPLOMASI ve IŞ BIRLIĞI YAZ OKULU”

TÜBA tarafından “2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu”da düzenlenecek 
olan “Türk Dünyası Ulusal Bilim Akademileri Birliği (TUBAB) - Uluslararası Hukuk, 

Diplomasi ve İş Birliği Yaz Okulu” için son aday gösterme tarihi 9 Haziran. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, konuya ilişkin 
olarak yaptığı açıklamada, TÜRKSOY tarafından 2018 
Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak Kastamonu’nun se-
çilmesinin ilimiz, ülkemiz ve Türk Dünyası bakımından 
önemli bir olay olduğunu ve bu kapsamda yapılacak et-
kinliklere katkı ve destek vermenin de önemli olduğunu 
söyledi. Prof. Acar, sözlerine şöyle devam etti: “TÜBA 
olarak, TÜRKSOY tarafından “2018 Türk Dünyası Kültür 
Başkenti” seçilen Kastamonu’da bazı bilimsel etkinlikler 
düzenleme kararı aldık. Bu kapsamda, 2015 yılında Azer-
baycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Başkurdistan 
ve Tataristan Bilimler Akademileri ile Uluslararası Türk 
Akademisi tarafından Astana’da kurulan “Türk Dünyası 
Ulusal Bilim Akademileri Birliği”nin geçen yıl tarafımız-
dan yürütülen dönem başkanlığı sırasında, İstanbul’da 
TÜBA-Rabi Medrese’de düzenlediğimiz ve oldukça ve-
rimli geçen beş günlük Yaz Okulu’muzun ikincisini, bu 
yıl “2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti” organizasyonu 
kapsamında Kastamonu’da gerçekleştireceğiz. Kardeş, 
komşu ve yakın ülkelerin bu alanda çalışan akademisyen-
leri, bilim insanları ile profesyonellerinin katılacağı Yaz 
Okulu’muzla, hem Türk Dünyası Kültür Başkenti gelene-
ğine, hem de kardeş ve yakın ülkelerin bilim insanları ve 
uzmanları arasındaki iş birliğine katkı sağlamayı amaçlı-
yoruz.”

“TUBAB’a üye akademiler ile bölge akademilerince öne-
rilecek bilim insanları, kamu ve özel sektördeki genç uz-
manlar, lisansüstü öğrencileri ile ve uluslararası ilişkiler 
ve hukuk alanında birikime sahip genç akademisyenler 
için planlanan Yaz Okulu; “2018 Türk Dünyası Kültür 
Başkenti Kastamonu” organizasyonu kapsamında Kas-

tamonu Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. “Uluslararası 
hukuk düzeninin temelleri, Teknoloji, kalkınma ve çevre 
alanlarında iş birliği, Bilim diplomasisi ve uluslararası bi-
limsel iş birliği, Anlaşmazlıkların dostane çözümü, Ulus-
lararası kuruluşlar ve iş birliği, Bölgesel sorunlar” gibi 
konulara ait dersler, uzman ve deneyimli akademisyenler 
tarafından verilecek.”

Sosyal bilimler alanlarından birinde yetkin, konuyla ilgi-
li alanlarda çalışan ve İngilizceye hâkim olması gereken 
başvuru sahiplerinin özgeçmişleriyle birlikte Yaz Oku-
lu’na katılım gerekçeleri ve ayrıca referans mektuplarının 
9 Haziran 2018 tarihine kadar summerschool@tuba.gov.
tr adresine gönderilmesi gerekiyor.
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III. KAST & TÜBA ORTAK SEMPOZYUMU: 
“TEMIZ ENERJI TEKNOLOJILERI”

Kore Bilim ve Teknoloji Akademisi (The Korean Academy of Science and Technology-
KAST) ve TÜBA arasındaki ikili iş birliği kapsamında düzenlenen “Temiz Enerji 

Teknolojileri” başlıklı Ortak Sempozyum, 3 Mayıs 2018 tarihinde Seul’de gerçekleştirildi.

KAST tarafından TÜBA ve KAST arasında bulunan iki-
li iş birliği anlaşması kapsamında üçüncüsü düzenlenen 
“Temiz Enerji Teknolojileri” Ortak Sempozyum’u, 3 Ma-
yıs 2018 tarihinde Güney Kore’nin başkenti Seul’de ger-
çekleştirildi.

İkili düzeyde uluslararası ilişkilerini yabancı ülkelerdeki 
eşdeğer bilim akademileriyle imzaladığı “Bilimsel İş Birli-
ği Anlaşmaları ve Uygulama Protokolleri” aracılığı ile yü-
rüten TÜBA, KAST ile 11 Mart 2003 tarihinde imzaladığı 
anlaşma doğrultusunda ortak bilimsel toplantılar düzen-
liyor, bilim insanı, bilgi ve yayın değişimini sürdürmeye 
devam ediyor. Bu anlamda ilki 2017 yılında yine Seul’de 
düzenlenen ortak sempozyumların ikincisi TÜBA ev sa-
hipliğinde aynı yıl İstanbul’da gerçekleştirilmişti.

III. Ortak Sempozyum’un açılış konuşmaları KAST Baş-
kanı Prof. Dr. Myung-Chul Lee, TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Cevat Acar tarafından yapıldı. TÜBA Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev’in yanı sıra tebliğ 
sunmak üzere TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer, 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Akade-
mi Enerji Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Raşit Turan ve 
Prof. Dr. Adnan Midilli de Sempozyum’a katılım sağladı.

Sempozyum'un ardından KAST Başkanı Prof. Dr. 
Myung-Chul Lee ile birlikte T.C. Seul Büyükelçisi Ersin 
Erçin’i ziyaret eden Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve bera-
berindeki heyet, Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nde de 
incelemelerde bulundu.
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TÜBA ASLI ÜYESI PROF. ÖZÇELIK’IN 
"UYKUSUZLUK GENI" DÜNYANIN EN IYI 

KEŞIFLERI LISTESINDE
Genetik üzerine çalışmalarıyla tanınan TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Özçelik'in 

"uykusuzluk geni"ni keşfettiği çalışma, uluslararası bilim dergisi Cell tarafından 
"2017'de dünyanın en iyi bilimsel buluşları" arasına seçildi.

Bilkent Üniversitesi’nde genetik üzerine çalışmalarıyla ta-
nınan TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Özçelik’in “uykusuzluk 
geni”ni keşfettiği çalışma, ABD merkezli uluslararası bi-
lim dergisi Cell’in Editörler Konseyince “2017 dünyanın 
en iyi bilimsel buluşları” arasına seçildi. Derginin mart 
ayında çıkan özel sayısında, 2017’nin en iyi üç keşfi ara-
sında, genetik üzerine araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. 
Tayfun Özçelik’in önderliğinde Türkiye’de yürütülen ça-
lışma sonucu bulunan uykusuzluk geni keşfi gösterildi. 

Cell tarafından yapılan açıklamada, seçimin kapsamlı bir 
değerlendirme ve geniş bir bakış açısı ile kavramsal dü-
zeyde en yüksek etkiyi yapan araştırmaların önceliklendi-
rilerek gerçekleştirildiği vurgulandı.

“Uygusuzluk geni” ya da “gece kuşu” olarak belirtilen gen, 
Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Özçelik ve Rockefeller 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Michael Young’ın yönetimin-
deki ekip tarafından ve yaklaşık 8 yıl süren bir araştırma 
sonucunda keşfedilmişti.

Çalışmada, biyolojik saati oluşturan genlerden Krip-
tokrom 1’de (CRY1) olan mutasyonların biyolojik ritmin 
bozulmasına ve bunun da uyku düzeni değişikliklerine 
yol açtığı gösterilmişti. Çalışmada, halk arasında “gece 
kuşu” olarak bilinen ve uykusuzluğa neden olan geni taşı-
yanların sanki sürekli bir jet lag (uzun mesafeli uçuşlarda 
vücudun hızla değişen zaman dilimine uyum sağlayama-
ması) yaşıyor gibi hissettiği, sabah olduğunda yeni günü 
karşılamaya hazır olmadıkları ortaya çıkmıştı.

“Kriptokrom 1” geni ilk kez Nobel ödüllü bilim insanı 
Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından bakterilerde tanımlan-
mıştı. Daha sonra yaklaşık 40 yıllık bir süreyi kapsayan 
dönemde Prof. Dr. Michael Young biyolojik ritmin temel 
mekanizmasını meyve sineklerinde yaptığı araştırmalarla 
bulmuş ve geçen yıl Nobel Tıp Ödülü’nü almıştı.

Prof. Özçelik ve Dr. Onur Emre Onat'ın araştırmaları bi-
yolojik ritm çalışmalarını insanlara taşıdı ve biyolojik ritm 
bozukluklarının uyku düzensizliğine yol açtığı ortaya ko-
nuldu. Çalışma, toplumda sık görülen ve genetik temelleri 
konusunda kısıtlı bilgi bulunan kompleks hastalıklarla il-
gili ilk genom buluşlardan biri olma özelliğini taşıyor.

Biyolojik saatin moleküler mekanizmasının deney hay-
vanlarında daha önce çözüldüğünü ve Nobel Komitesi 
tarafından 2017 Nobel Tıp Ödül Ödülü’nü kazandığını 
hatırlatan Özçelik, Dr. Onur Emre Onat ile birlikte yü-
rüttükleri araştırmaların konuyu insanlara taşıdığını ve 
biyolojik ritm bozukluklarının uyku düzensizliğine yol 
açtığını ortaya koyduklarını ifade etti. 

Tayfun Özçelik, yaklaşık 20 yıldır klinik izleme altında 
olan hasta ve kontrol gruplarında genom incelemeleri 
yapmayı sürdürdüklerini belirterek, “Hayatımızın üçte 
birini alan uykunun düzenlenebilmesi için biyoritm gen-
lerinin tam çalışması gerekiyor. Gen bozukluğu nedeniy-
le uyku da bozuluyor. Şimdiki araştırmamızda ise uyku 
bozukluğuyla hangi davranışların ve hastalıkların ortaya 
çıktığını araştırıyoruz.” diye konuştu.
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6. TEKNOLOJI GELIŞTIRME BÖLGELERI ZIRVESI

BST BAKANLIĞI MÜSTEŞARI DR. YAYAN'DAN TÜBA'YA ZIYARET

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün 
düzenlediği ve TÜBA standının da yer aldığı “6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Zirvesi” 8 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Bilkent Otel’de “6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi” 
kapsamında belirlenen dört farklı kategoriden ilki olan; 
Olgun Aşama Sıralamasında 1. İTÜ Arı Teknokent Tek-
noloji Geliştirme Bölgesi, 2. ODTÜ Teknokent Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi, 3. Bilkent Üniversitesi Cyberpark An-
kara Teknoloji Geliştirme Bölgesi. İkinci kategori Geliş-
mekte Olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Sıralamasında 
1. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 
2. İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 3. 
Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi. Üçün-
cü kategori Erken Aşama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Sıralamasında 1. İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 2. 
İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı Teknoloji Geliştirme Bölge-
si, 3. Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi. Dördün-
cü kategori En İyi Gelişme Gösteren Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Sıralamasında ise 1. Batı Akdeniz Teknokenti 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 2. Cumhuriyet Teknoloji Ge-
liştirme Bölgesi ve 3. Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
ödül alan teknoloji geliştirme bölgeleri oldu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcı-
sı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik ve Müsteşarı Dr. Veysel Yayan, 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ile Akademi 
Üyelerinin de bulunduğu Zirve’nin açılışında konuşan 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yılın ilk 3 
ayında 8 teknoloji geliştirme bölgesinin kuruluşunun ila-
nıyla rekora imza attıklarını belirterek, “81 ilin tamamında 
teknoloji geliştirme bölgesi kurmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Türkiye’de, teknoloji geliştirme bölgesi sayısının 77’ye 
ulaştığına dikkati çeken Özlü, bu bölgelerin 56’sının faal 
olduğunu, 21’inin ise yapımının devam ettiğini söyledi. 
81 ilin tamamında teknoloji geliştirme bölgesi kurmayı 
amaçladıklarının altını çizen Özlü, “Yılın ilk 3 ayında, 8 
teknoloji geliştirme bölgesinin kuruluşunu ilan ederek, 
yeni bir rekora imza attık. Mevcut teknoloji geliştirme 

bölgelerimizde, 5 bin firma faaliyet gösteriyor. Tekno-
parklarımızda 47 bin 500 Ar-Ge personeli istihdam edili-
yor. Bugüne kadar 28 bin proje tamamlanırken, 8 bin 500 
proje üzerinde çalışmalar devam ediyor. Teknoparkları-
mızda üretilen projelerden 3,4 milyar dolar ihracat geliri 
elde edilmiştir.” diye konuştu.

Özlü, Türk sanayisine sıçrama yaptırmayı hedefledikleri-
ni ifade ederek, Türkiye’yi teknoloji üssü yapacak, ülkeyi 
bilim merkezi konumuna yükseltecek her türlü yatırıma 
devam ettiklerini anlattı.

Türkiye’nin sanayi devrimine giden yolda, teknoloji geliş-
tirme bölgelerinin katalizör vazifesi gördüğünü kaydeden 
Özlü, söz konusu bölgelerin misyonunun çok önemli ol-
duğunu belirtti. Bütün sektörlerin teknoloji yörüngesinde 
hayat bulduğunu ve beslendiğini dile getiren Özlü, üre-
timin ve ihracatın kapılarını açacak yegâne anahtarın, 
yüksek teknoloji olduğuna işaret etti. Özlü, bu sebeple de 
dijital dünya, robotlar ve yapay zekânın çok iyi anlaşılma-
sı gerektiğini vurguladı.

Faruk Özlü ve Prof. Acar ödül töreninin ardından 
TÜBA’nın da yayınları ve çalışmalarının da yer aldığı 
stantlarını gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TÜBA Başkan Danışmanı Prof. Dr. İbrahim Kaya, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ah-
met Cevat Acar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Veysel 
Yayan, TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, TÜBA Genel 
Koordinatörü Mete Kurt

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Vey-
sel Yayan, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ı 8 
Mart 2018 tarihinde Akademi'de ziyaret etti.

TÜBA ve faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunu-
lan ziyarette; TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Nuri Yurdusev, Başkan Danışmanı Prof. Dr. İbrahim Kaya 
ve Akademi Genel Koordinatörü Mete Kurt da yer aldı. 
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TÜBA-RÜZGAR ENERJISI 
TEKNOLOJILERI ÇALIŞTAYI ve PANELI

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Rüzgar Enerjisi Teknolojileri 
Çalıştayı ve Paneli” 8 Mart 2018 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi’nde 

gerçekleştirildi.

Çalıştay’a TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 
TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdu-
sev, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, 
Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Öz-
can Yıldırım Gülsoy, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Müsteşarı Dr. Veysel Yayan ile bakanlıkların üst düzey 
yöneticileri, konuyla ilgili çalışan öğretim üyeleri, ilgili 
kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ilgili dernek 
yöneticileri katkı ve katılım sağladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Veysel 
Yayan TÜBA’nın TÜBİTAK ile birlikte bakanlığın bilim-
sel araştırmalar konusunda en büyük destekçileri ara-
sında olduğunu dile getirdiği konuşmasında TÜBA’nın, 
TÜBİTAK’tan farklı olarak son derece kısıtlı bir bütçe ve 
gönüllülük esasıyla çalışan fakat faaliyetleri kısıtlı büt-
çesiyle kıyaslanamayacak kadar getirisi, çarpan katsayısı 
çok olan bir kuruluş olduğunun altını çizdi ve bu açıdan 
TÜBA ile gurur duyuyoruz dedi.

TÜBA Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
Rüzgar enerjisi konusunda Batı 

Marmara Bölgesi başta olmak üzere 
ülkemiz önemli sayılabilecek bir 

potansiyele sahip.

““



“Bu çalışmaların önümüzdeki yıllarda 
gerçekleştirilecek ilave yatırımlara da ışık 
tutacağına inanıyoruz.”
Türkiye’nin her alanda dışa bağımlılıktan kurtulmak iste-
diğini enerji ihtiyacının giderilmesinin de bu kapsamda 
önemli bir gündem olduğunu ifade eden Dr. Yayan, “1980 
yılında Türkiye’nin toplam ihracatı 2.9 milyar dolarken 
sadece petrol ithalatı 3.5 milyar dolardı. Bir daha bu tür 
dönemler yaşamak istemiyoruz. Bundan 10 yıl önce Al-
manların rüzgar enerjisine bağlı olarak sistemlerini de-
ğiştirmek üzere yaptığı çalışmaları gerçeklerden uzak, 
entelektüel yönü ağır basan bir çaba olarak görmüştük. 

Şimdi ise işin aslının öyle 
olmadığını görüyoruz. Bu 
doğrultuda atıl durumda 
olan bölgelerimizi Türki-
ye’nin ihtiyaçlarını ithalat 
için kaynak tahsisi gerektir-
meden karşılama yönündeki 
çalışmalar Enerji Bakanlığı ta-
rafından yürütülüyor. Türkiye’nin 
yerli imkânlarını en iyi şekilde kullanarak 
aldığı sonuçlar Türk ekonomisine katkıda bulunuyor. Bu 
çalışmaların önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek ilave 
yatırımlara da ışık tutacağına inanıyoruz.” dedi.

“Rüzgar enerjisi konusunda potansiyelimizin çok 
küçük bir kısmını kullanıyoruz.”
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ise TÜBA-E-
nerji Çalışma Grubu’nun üçüncü çalıştayını düzenlediği-
ni söyledi ve daha önce “temiz kömür ve güneş enerjisi 
teknolojileri çalıştayı”nın gerçekleştirildiğini hatırlattı. 
Türkiye’de ortak akıldan çok söz ediyoruz fakat ortak aklı 
aktive edecek faaliyetler konusunda performansımız çok 
iyi düzeyde değil diyen Prof. Acar, bir arada çalışmanın 
ve ortak değerlendirmenin çok önemli olduğunun altını 
çizdi ve sözlerine şu şekilde devam etti: “Türkiye yenilene-
bilir enerji kaynakları açısından çok da kötü bir durumda 
değil. Fosil yakıtlar konusunda ise toplumdaki genel kanı-
nın aksine pek de zengin olmadığımız görülüyor. Güncel 
çalışmalara göre bizim petrolümüz komşu bazı ülkelere 
oranla sanıldığı gibi bol değil. Kömür rezervimizin ise 
kalitesi düşük. Rüzgar enerjisi konusunda Batı Marmara 
Bölgesi başta olmak üzere ülkemiz önemli sayılabilecek bir 
potansiyele sahip. Yani rüzgar enerjisi potansiyelimizi tam 
kapasite kullanırsak şu andaki enerji ihtiyacımızın 1/5’ini 
karşılayabiliriz. Ülkemizin rüzgar enerjisinin kurulu gücü 
giderek artıyor fakat maalesef hala %4-5 seviyesinde. Po-
tansiyelimizin çok küçük bir kısmını kullanıyoruz. Rüzgar 
enerjisindeki kurulu gücümüzün yarısı Marmara Bölgesi, 
%23’ü Ege Bölgesi’nde geriye kalanı ise Akdeniz, Karade-
niz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülüyor.” dedi.

TÜBA’nın temel fonksiyonlarından birinin de önemli, ön-
celikli ve güncel konulara ilişkin politikalar ve stratejiler 
seviyesinde durum değerlendirmesi yaparak ilgili tüm pay-
daşların katılımıyla bu konuda politika önerileri üretmek ve 
bu önerileri kamuoyu ve kamu yönetimine sunmak oldu-
ğunu söyleyen Prof. Acar, çalıştay raporunun en kısa sürede 
hazırlanarak kamuoyuna sunulacağını vurguladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Müsteşarı Dr. Veysel Yayan
Türkiye’nin yerli imkânlarını en iyi 
şekilde kullanarak aldığı sonuçlar 

Türk ekonomisine katkıda 
bulunuyor.

““



“Türkiye’nin en büyük ithalat kalemi 68 milyar 
dolar ile enerji gideridir.”
TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü ve Yıldız Teknik 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer’in 
TÜBA-Enerji Çalışma Grubu’nun öncelikli olarak Tür-
kiye’nin ihtiyaç duyduğu bilgi, bilim ve teknolojileri be-
lirlemeye odaklandığını dile getirdi. Prof. Dinçer ayrıca; 
bu önceliklere yönelik stratejik raporlar ve yol haritaları 
hazırlamak aynı zamanda bunları oluşturabilecek insan 
gücünün nasıl sağlanacağı, tüm bu altyapı imkânlarının 
ne şekilde oluşturulacağına dair süreçleri tanımlamak 
için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti ve “Türkiye’nin 
en büyük ithalat kalemi 68 milyar dolar ile enerji gideri-
dir. Enerji konusunda %75-80’lik bir oranla yurt dışına 
bağlıyız. Dolayısıyla enerji problemi ülkemizin çözülme-
si gereken sorunları arasında öncelikli görünüyor. Bütün 
bunların ışığı altında enerji üretimi ve teknolojik gelişimi 
Türkiye’nin olmaz olmazıdır diyebiliriz. Enerji çözümle-
ri ihtiyaç listemizin en başında duruyor. Bu doğrultuda 
TÜBA – Enerji Çalışma Grubu olarak yenilenebilir enerji 
kaynaklarını tanımladık, aynı zamanda temiz kömür tek-
nolojileri üzerine çalıştık. Enerji depolamadan enerjinin 
verimli kullanımına kadar çözümleri tanımlamayı hedef-
liyoruz. Bu konularda söz sahibi olan paydaşları bir araya 
getirerek, doğru koordinasyonla ülkemizin ihtiyaç duydu-
ğu çözüm politikalarını geliştirmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

Bilginin günün sonunda bir teknolojik çıktıya dönüştü-
rülmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Din-
çer, bir proje ya da bir bilimsel çalışma yapıldığında ana 
hedefin yayın değil teknolojik çıktı olması gerektiğini 
vurguladı ve bilimsel yayının bir amaç değil araç oldu-
ğunu söyledi. Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını sağla-

ması için, enerji ithalatı nedeniyle bütçede en büyük cari 
açığı oluşturan enerji açığını gidermek noktasında tekno-
lojinin çok önemli olduğunu belirtti ve Rüzgar Enerjisi 
Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli’nin politikalardan, enerji 
teknolojilerine ve ayrıca araştırma-inovasyon-ticarileştir-
me konseptinin nasıl hayata geçirilebileceğine dair konu-
ları içerdiği bilgisini verdi.

Prof. Dinçer konuşmasının sonunda Almanya’nın geliş-
tirdiği “Endüstri 4.0” konsepti ve Japonya’nın “Endüstri 
5.0” konseptinin yanında Türkiye’nin de kendi süreçlerini 
tanımlayarak kendi kavram ve konseptini geliştirmesi ge-
rektiğini söyledi.

Çalıştay’ın Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilmesi-
nin kendileri için bir onur olduğunu dile getirerek sözleri-
ne başlayan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk 
Özen, Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak konuşmasına 
devam etti ve “Hacettepe Üniversitesi’ndeki 14 dekandan 
yedisi, 15 enstitümüzün yedisinin müdürü, dört rektör 
yardımcısından ikisi kadındır. Bahsettiğimiz kadın kotası 
değildir, hak ettikleridir. Bu güne kadar haklarını alamayan 
kadınların liyakatle aldıkları haklarıdır. Böyle bir üniversi-
tenin rektörü olmaktan gurur duyuyorum.” dedi.

Prof. Özen ayrıca Hacettepe Üniversitesi’nin genel olarak 
tıp ve sağlık alanında bilindiğini fakat bunun yanı sıra iki 
yılda tanımladıkları iki stratejik alan olan göç ve enerji 
konularını da Hacettepe markasına katmak üzere çalış-
maların yürütüldüğünü söyledi ve “Üniversitemizin Ma-
den ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri bulunuyor. Ayrıca 
Türkiye’deki ilk kurulan Nükleer Enerji Mühendisliği Bö-
lümü üniversitemizdedir. Ayrıca işçi ve halk sağlığına dair 

Hacettepe Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Haluk Özen
Hacettepe Üniversitesi olarak, göç ve 
enerji konularını tıp ve sağlık alanı gibi 

markamız yapmak istiyoruz.

““TÜBA-Enerji Çalışma Grubu 

Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer
Enerji depolamaktan enerjinin 
verimli kullanımına kadar tüm 

çözümleri tanımlamayı hedefliyoruz. 

““
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bölümümüz, Hukuk Fakültesinde Enerji 
Hukuku Bölümü bulunuyor. Diğer yandan 
hiç kimsenin henüz güneş enerjisi üzeri-
ne ülkemizde kafa yormadığı dönemde; 
1989 yılında üniversitemizde bir hocam 
tarafından Güneş Evi kurulmuş. Ülkemi-
zin enerji konusunda bu ithalat oranını 
düşününce üniversitemizin bu konuyu 
ıskalaması mümkün değildir. Üniversite 
olarak biz göç ve enerji konularını tıp ve 
sağlık alanı gibi Hacettepe Üniversitesi’nin 
markası yapmak istiyoruz. Ülkemize bor-
cumuzu ödemek zorundayız.” dedi.

Prof. Acar, Prof. Özen ve Dr. Yayan’a ev sa-
hipliği ve katılımlarından dolayı teşekkür 
plaketi takdim etti.

Programda üç oturum ve iki panel 
düzenlendi.
İlk oturumun başkanlığını Hacettepe Üni-
versitesi Yeni ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aynur Eray yaptı. Oturumda; 
YEGM Genel Müdürü Dr. Oğuz Can “YEGM’in Rüzgar 
Enerjisi Çalışmaları ve Yol Haritaları”, VESTAS Türkiye 
Genel Müdürü ve Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Sayma-
nı Olcayto Yiğit “Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Potansiyeli ve 
Yatırımları”, Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği Bşk. Yrd. Prof. 
Dr. Tanay Sıdkı Uyar “Rüzgar Enerjisi Konusunda Ulusal 
ve Uluslararası Uygulamalar, SIEMENS Güç Sistemleri 
Grup Lideri Dr. Hasan Basri Çetinkaya “YEKA Projesi ve 
Rüzgar Enerjisinin Akıllı Şebekeye Entegrasyonu”, RES 
Anatolia Holding A.Ş. Genel Müdürü Güray Erol “Rüzgar 
Enerjisi Projeleri: Problemler ve Çözümler” başlıkları al-
tında konuştular.

TÜBA Enerji Çalışma Grubu Üyesi ve Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Turan’ın 
moderatörlüğünü üstlendiği “Türkiye’nin Rüzgar Enerjisi 
Teknolojileri, Kabiliyetleri ve Potansiyelleri ve Finansman 
Mekanizmaları” adlı ilk panelde; YEGM Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları Daire Başkanı Mustafa Çalışkan, EN-
SİA Yönetim Kurulu Üyesi İskender Kökey, Türkiye Rüz-
gar Enerjisi Birliği Saymanı Olcayto Yiğit, Dünya Rüz-
gar Enerjisi Birliği Bşk. Yrd. Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, 
Garanti Bankası Enerji Projeleri Finansman Yönetmeni 
Arda Batmaz ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Ci-
han Dündar yer aldılar.

İkinci oturumun başkanlığını ise TÜBA Enerji Çalışma 
Grubu Üyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu üstlendi. Oturumda; 
TÜBA Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbra-
him Dinçer “Rüzgar Enerjisinde Teknolojik Boyutlar ve 

Açılımlar”, Demirer Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol 
Demirer “Rüzgar Enerjisi Uygulamalarının Türkiye’de Ya-
tırımcı Boyutları” ve ENERJİSA Enerji A.Ş. İş Geliştirme 
ve Müşteri Çözümleri Grup Müdürü İbrahim Erden “Rüz-
gar Enerjisinden Elektrik Üretiminin Dağıtım Şirketleri 
Açısından Değerlendirilmesi” hakkında konuştular.

Programın üçüncü ve son oturumunun Başkanlığını 
TÜBA Enerji Çalışma Grubu Üyesi ve Yaşar Üniversite-
si Prof. Dr. Arif Hepbaşlı yaptı. Meteoroloji Genel Mü-
dürlüğü Yusuf Salih Eroğlu “Rüzgar Ölçüm Sistemleri ve 
Süreçleri”, Türk Standartları Enstitüsü Uzmanı Fatih Kaya 
“Rüzgar Türbinlerinin ve Aksamlarının Standartlara Uy-
gunluk Değerlendirmesi” ve İstanbul Teknik Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin “MİLRES 
Tecrübeleri ve Öneriler” üzerine konuştu.

“Türkiye’nin Rüzgar Enerjisi Mevzuatı, Problemler ve 
Çözümler” üzerine düzenlenen son panelin moderatör-
lüğünü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Adnan Midilli yürüttü. Panelde; BORUSAN 
Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Enis Amasyalı, Türk 
Standartları Enstitüsü Uzmanı Fatih Kaya, ENERJİSA 
Enerji A.Ş. İş Geliştirme ve Müşteri Çözümleri Grup Mü-
dürü İbrahim Erden, Demirer Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Erol Demirer, RES Anatolia Holding A.Ş.’den 
Güray Erol yer aldı. Program değerlendirme ve kapanış 
konuşmaları ile sona erdi.
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TÜBA-NÜKLEER ENERJI 
ÇALIŞTAYI ve PANELI

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Nükleer Enerji Çalıştayı 
ve Paneli” 9 Mart 2018 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi’nde 

gerçekleştirildi.

Çalıştay’a TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 
TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdu-
sev, TÜBA Üyeleri, Hacettepe Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Özcan Yıldırım Gülsoy ile bakanlıkların 
üst düzey yöneticileri, konuyla ilgili çalışan öğretim üye-
leri, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, 
ilgili dernek yöneticileri katkı ve katılım sağladı.

TÜBA’nın dünyadaki muadilleri gibi önemli, öncelikli ve 
güncel, stratejik öneme sahip konularda topluma ve kamu 
yönetimine özellikle politikalar ve stratejiler oluşturul-
masına katkı amacıyla bilimsel rehberlik ve bilim temelli 
danışmanlık işlevini yerine getirmek üzere çalışmalarını 
sürdürdüğünü ifade eden TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar “Ülkemiz açısından ve tabii ki bütün ülkeler 
için enerjinin aslında ne kadar önemli olduğu açık bir 
gerçek. Bu koşullarda özellikle ülkemizin alternatif enerji 

kaynakları, bilhassa nükleer enerji öteden 
beri tartışılan bir konular. Büyük 

ölçüde fosil yakıtlara dayalı ola-
rak enerji ihtiyacımızı karşı-

lamaya devam ediyoruz. 
Son yıllarda gittikçe artan 
enerji ihtiyacımızı itha-
lat yoluyla ve genellikle 
doğalgaz çevrim sant-
ralleri ve benzerleriyle 

karşılamaya çalışıyoruz ve bu da tabii Türkiye ekonomisi 
üzerinde çok ciddi bir yüke sebep oluyor.” dedi.

“Nükleer konusu sadece enerji ihtiyacının 
karşılanması ile ilgili değil hayatın sağlık dahil pek 
çok alanıyla ilişkilidir.”
Türkiye’de ilk defa 1956 yılında Başbakanlığa bağlı Atom 
Enerjisi Kurumu’nun kurulduğunu hatırlatan Prof. Acar 
“1976 yılında, hala bitmesini beklediğimiz Mersin Akku-
yu’da bir nükleer santrale dair ilk adımlar atılıyor. O gün-
den bu güne yarım asra yakın bir zaman dilimi geçmiş. Bu-
gün dünyadaki gelişmiş olarak nitelendirilen ekonomilere 

TÜBA Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
Nükleer konusu sadece enerji 

ihtiyacının karşılanması ile ilgili değil 
hayatın sağlık dahil pek çok alanıyla 

ilişkilidir.

““
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baktığımızda çoğunun nükleer santrale sahip olduklarını 
ve enerji ihtiyaçlarını bu yolla karşıladıklarını görüyoruz. 
Nükleer konusu sadece enerji ihtiyacının karşılanması ile 
ilgili değil hayatın sağlık dahil pek çok alanıyla ilişkilidir. 
Nükleerin bir ucunun da nükleer silahlara uzanma ihti-
malini hesaba kattığımızda artısı ve eksisiyle oldukça ciddi 
bir konu. Nükleer çalışmaların özellikle batılı müttefikle-
rimizin Türkiye gibi çok güvendikleri bir ülke tarafından 
yapılmaya kalkıldığında görünen ya da görünmeyen bir-
çok engelle karşılaşılma ihtimali uzak değil. Dolayısıyla 
çok boyutlu bir konuyla karşı karşıyayız.” dedi.

“Nükleer enerji önemli ve çok kritik bir kale.”
TÜBA-Enerji Çalışma Grubu’nun kurulma amacını ve 
üstlendiği misyonu; Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap ver-
mek olduğunu vurgulayan ve Türkiye’nin en büyük cari 
açığının enerji olduğunu söyleyen TÜBA-Enerji Çalışma 
Grubu Yürütücüsü ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Türkiye’de ener-
jinin, bilgiden teknolojiye uzanan yolunda araştırma ve 
inovasyon boyutuyla her açıdan incelenmesinin gerekli-
liği ve konu hakkında çözüm önerilerinin sunulmasının 
çok önemli olduğunun altını çizdi ve “Nükleer enerji 
önemli ve çok kritik bir kale. Nükleeri sadece bir enerji 
çözümü olarak görmemek gerekiyor çünkü nükleer enerji 
kabiliyetlerine sahip olanlar atoma şekil veren ülkelerdir. 
Nükleer konusunda bilgi ve bilimsel kabiliyeti kazanan ve 
bu birikimi kullanan Kore gibi ülkeler gerçekten sıçrama 
yapabilirler. Genel kanı, Kore’nin dünyadaki etkinliğinin 
genel olarak iletişim teknolojilerindeki kazanımı olarak 
görülse de aslında Kore’nin bu bilimsel sıçrama ve tek-

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu 

Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer
Nükleer enerji kabiliyetlerine sahip 

olanlar atoma şekil veren ülkelerdir.
““
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nolojik gelişimdeki anahtarı iletişim teknolojileri değil 
nükleer enerji konusundaki kazanımlarıdır. Elbette ki bu 
çok kolay bir süreç değil; Kore, 12 bin civarında nükleer 
fizikçisinden matematikçisine, makine mühendisinden 
radyasyon bilimcisine birçok insanı eğitti ve sonuç olarak 
bu noktaya geldi. Türkiye için bu çalıştaydan elde edilen 
sonuçlar bu yüzden çok değerli.” dedi.

“Nükleer enerji konusunda gerek en üst bilimsel 
düzeyde gerekse daha alt seviyelerde bilinçlen-
dirmenin artırılması çok önemli.”
Enerjinin her şeye dönüştürülebilir olduğunu söyleyen 
Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özcan 
Yıldırım Gülsoy, insanoğlunun bu her şeye dönüştürülen 
enerjiyi aklını kullanarak büyük bir uygarlığa dönüştür-

meyi başarmış olduğunu dile getirdi ve “Sorun da sanırım 
bu noktada ortaya çıktı. Bu uygarlık önüne geçilemez bir 
şekilde büyümekte bu büyüme hızı da eksponansiyel şe-
kilde artmaktadır. Bu sürecin geri dönüşümünün müm-
kün olmadığını göz önünde bulunduracak olursak enerji 
ihtiyacının giderek artacağını söylemek yanlış olmaz. Bu 
durumda da yakın zamana kadar bu önemli enerji ihtiya-
cı çoğunlukla tükenebilir kaynaklardan karşılanmaktay-
dı. Fakat günümüzde uzun vadeli ve sürdürülebilir enerji 
kaynaklarının önemini kavramış durumdayız. Bu açıdan 
bakıldığında da nükleer enerjinin önemi ortaya çıkıyor. 
Ülkemiz için görece yeni bir olgu olan nükleer enerji ko-
nusunda gerek en üst bilimsel düzeyde gerekse daha alt 
seviyelerde bilinçlendirmenin artırılması bu bağlamda 
son derece önem kazanıyor.” dedi.

Çalıştay’ın ilk oturumunun başkanlığını Hacettepe Üni-
versitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Cemil Kocar üstlendi. Oturumda Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Necati Ya-
maç “Türkiye’nin Nükleer Enerji Programı ve Yol Hari-
tası”, TÜBA Şeref Üyesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç “Nük-
leer Reaktörlerin Bugünü ve Yarını-Ülkemizde Durum”, 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Saleh Sultansoy “Yeşil Nükleer Enerji Kayna-
ğı: Toryum”, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali Direktörü 
Dr. Kürşad Tosun “Mersin Akkuyu Nükleer Santralinin 
Durumu ve Geleceği” , Yakındoğu Üniversitesi Öğretim 

Hacettepe Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Yıldırım
İnsanoğlu her şeye dönüştürülen 

enerjiyi aklını kullanarak büyük bir 
uygarlığa dönüştürmeyi başardı.

““



Üyesi Prof. Dr. Sümer Şahin “Türkiye İçin Uygun Nükleer 
Enerji Teknolojilerine Bakış” adlı konuşmalarını yaptılar.

Programın ilk paneli olan “Türkiye’nin Nükleer Enerji 
Kabiliyeti, İmkanları ve Kazanımları”nın moderatörlüğü-
nü TÜBA Asli Üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Bahri Şahin Yürüttü. Panelde; Hacettepe Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. Cemil Kocar, Ankara Üniversitesi 
Prof. Dr. Niyazi Meriç, Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. İsmail Boztosun, ETKB Nükleer Enerji Proje Uygula-
ma Dairesi Başkanı İbrahim Halil Dere, TAEK Teknoloji 
Daire Başkanı Dr. Fatih Alim, Alper Isıl İşlem Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Hasan Çep yer aldı.

“Türkiye’nin Nükleer Enerji Politikaları, Stratejileri ve 
Mekanizmaları” başlıklı ikinci panelin moderatörlüğü-
nü ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kurucu Rek-
törü Prof. Dr. Nazmi Turan Okumuşoğlu yaptı. Panelde; 
TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Namık Kemal Aras, Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adnan Midil-
li, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Orhan İçel-
li, Hacettepe Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Banu Bulut 
Acar, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü 
Ahmet Taşkın ve TEK Nükleer Santral Dairesi Eski Baş-
kanı Dr. Ahmet Kütükçüoğlu yer aldı.

İkinci ve son oturumun başkanlığını ise Hacettepe Üni-
versitesi, Nükleer Enerji Mühendisliği Prof. Dr. C. Ni-
yazi Sökmen üstlendi. Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. 
Cemil Kocar “Türkiye’de Nükleer Enerji Eğitimi”, TÜBA 
Asli Üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. İbrahim 
Dinçer “Nükleer Enerjide Alternatif Boyutlar” Alper Isıl 
İşlem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Hasan Çep 
“Nükleer Enerji Teknolojilerinin Sanayi Boyutuna Bir Ba-
kış”, TAEK Nükleer Güvenlik Dairesi Başkanı Dr. Serhat 
Alten “Nükleer Güvenlik ve Mevzuat” hakkında sunum-
larını gerçekleştirdiler.

“Türkiye’nin Nükleer Enerji Mevzuatı, Nükleer Güven-
lik, Atık Yönetimi ve Sosyal Kabul” başlıklı son panelin 
moderatörlüğünü Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji 
Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Yılmazer ye-
rine getirdi. Panelde; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
Prof. Dr. Nazmi Turan Okumuşoğlu, Hacettepe Üniversi-
tesi Prof. Dr. Mehmet Tombakoğlu, Yakındoğu Üniversi-
tesi Prof. Dr. Sümer Şahin, İstanbul Teknik Üniversitesi’n-
den Prof. Dr. Asiye Beril Tuğrul, TAEK Nükleer Güvenlik 
Dairesi Başkanı Dr. Serhat Alten yer aldılar. Program, de-
ğerlendirme ve kapanış konuşmaları ile sona erdi.
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İkinci Başkanlık döneminizin sonuna geliyorsunuz. 
2012 yılında Akademi başkanlığını devraldığınızda 
çalışmalarınıza ilk olarak nereden başladınız?
2012 Haziran Genel Kurulu’nda yapılan başkan adaylı-
ğı seçiminden sonra, 2012 yılı Ağustos ayında Akademi 
Başkanlığını merhum Prof. Dr. Yücel Kanpolat Hoca'dan 
devraldım. Her yeni iş, üstlenen için bir öğrenme ve or-
yantasyon süreci gerektiriyor. Ben de ilk haftalar ve aylar-
da ağırlığı, doğal olarak Akademi’deki durumu ve işleri 
tanımaya verdim. Bunun yanı sıra, Akademi’deki mevzu-
at değişiklikleri sonrası yaşanan istifalar vb. ile ilgili so-
runlar da, ilk dönemde ilgilendiğimiz diğer bir konu oldu.

İlk günden itibaren, önce Konsey üyelerimizle ve çalı-
şanlarımızla sonra da tüm üyelerimizle paylaştığım be-
lirli ilkeler doğultusunda hareket etmeye özen gösterdim. 
Bunlar; Akademik liyakat ve dürüstlük, farklılıkları zen-
ginlik olarak değerlendirme, Türkiye’nin ulusal bilimler 
akademisi olma bilinç ve sorumluluğu, kurumsal-stra-
tejik yönetim anlayışı ve kurumsal devamlılık şeklinde 
sıralanabilir.

Akademi’deki iş ve süreçleri tanıma yanında öncelikle 
odaklandığım işler, önceki dönemden kalan, bekleyen 
işler oldu. 2011’deki mevzuat değişikliğinden sonra, o 
zamanki üyelerin yaklaşık yarısı üyelikten istifa ederek 
Akademi’den ayrılmıştı. Bu bir yıllık sürede, bir takım iş-
lerin birikmiş olduğunu gördüm. Söz gelimi, 2012 TÜBA-  
GEBİP ve TEÇEP başvuruları alınmış ancak başkaca bir 
işlem yapılmamıştı. TÜBA-AR ve TÜBA-KED dergileri 
ile Beçin Definesi eseri de benzer durumdaydı. Kurumsal 
devamlılık anlayışıyla, biriken bu işlerin gecikmeli de olsa 
tamamlanmasına ağırlık verdik. 2012 ödüllerimizi, gerek-
li işleri tamamlayarak gecikmeli de olsa verdik. Mevcut 
çalışma gruplarını ve çeşitli komite ve kurulları, yeni üye 
ve yürütücülerle çalışır hale getirdik. Akademi’nin taşınır 
ve taşınmaz tüm varlıklarının sayımını yaptırarak, envan-
terimizi güncelledik. TÜBA-AR dergisi ve TÜBA-KED’le 
ilgili yeni görevlendirmeleri yaparak, bu dergilerimizin 
devamlılığını sağladık. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

“En başından beri 'farklılıklarımızı 
zenginlik olarak değerlendirme' 

anlayışıyla hareket ettim.”
“Türkiye’nin seçilmiş bilim insanları olarak, farklılıklarımızı zenginlik olarak değerlendirme konusunda topluma 
örnek olabileceğimize inanıyorum. ”

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Röportaj: Asiye Komut
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“Farklılıkları zenginlik olarak değerlendirmek”ten 
sıkça söz ediyorsunuz, bunu biraz açar mısınız?
Bildiğiniz gibi, insanlar birbirinin aynısı değildir ve çeşitli 
bakımlardan az veya çok farklılık gösterirler. Anlaşmaz-
lık ve çatışmalar, genellikle insanlar ve toplum kesimleri 
arasındaki farklılıklardan kaynaklanır. Farklılıklar, aynı 
zamanda bir zenginlik kaynağı olarak da kullanılabilir. 
Toplum olarak farklılıklarımızı, daha çok çatışma ne-
deni olarak kullandığımızı, bu konuda emek, zaman ve 
enerjimizi boşa harcadığımızı düşünüyorum. Türkiye’nin 
seçilmiş bilim insanları olarak, farklılıklarımızı zenginlik 
olarak değerlendirme konusunda topluma örnek olabi-
leceğimize inanıyorum. Bu inançla baştan beri başkan 
olarak “farklılıklarımızı zenginlik olarak değerlendirme” 
anlayışıyla hareket ettim ve üyelerimizden de bu konuda 
katkı ve destek talep ettim. Altı yılın sonunda, bu konuda 
TÜBA olarak başarılı bir performans gösterdiğimizi gö-
rüyor ve katkı ve destek veren tüm üyelerimize teşekkür 
ediyorum. 

Bu dönemde başlattığınız projeler nelerdi?
Bu dönemde, mevcut program ve projeleri geliştire-
rek sürdürmenin yanında yenilerini de devreye soktuk.      
TÜBA-GEBİP ve TEÇEP, bilim eğitimi, kanser, kök hüc-
re, Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü, Akademi ve Üniver-
site Konferansları, Beçin Definesi gibi program, proje ve 
çalışma gruplarımız ile uluslararası ilişkilerimizi geliştire-
rek sürdürdük. 

Bunların yanı sıra yeni olarak, “Türk-İslâm Bilim ve Kül-
tür Mirası, A.Titeze-Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi 
Lugati, Kurumsal Kapasite Geliştirme Projelerini ve 2015 
yılında da TÜBA-Uluslararası Akademi Ödül Programı'nı 
başlattık. Gıda ve Beslenme, Bilim ve Eğitim Politikaları, 
Enerji gibi yeni çalışma grupları oluşturduk. Yeni projeler 
kapsamında birçok faaliyet ve yayınlar gerçekleştirdik.

TÜBA Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi'ne çok 
önem veriyorsunuz. Bu Proje'den bahseder misiniz?
“Türk-İslâm Bilim ve Kültür Mirası” projemiz, Sayın 
Cumhurbaşkanı'mızca da desteklenen ve bu yılın başında 
himayelerine aldıkları çok değer verdiğimiz bir Proje. Yeri 
gelmişken, bu Proje yanında TÜBA Ödül Törenleri’mizin 
de Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütüldüğünü; yük-
sek himayeleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. 

Proje'yi, Türkiye’nin ulusal bilim akademisi olma sorum-
luluğu ile bilim ve kültür mirasımıza verdiğimiz önem ve 
“toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını 
sağlamak, bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve 
kabulünü sağlamak, gençleri bilim ve araştırma alanına 
yönlendirmek” şeklinde ifade edilen yükümlülüklerimiz 
doğrultusunda başlattık. Türk-İslam medeniyeti havza-
sında üretilmiş 100 eserin transliterasyon ve/ya çeviri yo-
luyla bilim hayatına kazandırmayı amaçlayan Proje için 
2014 Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı'na 
başvurduk. Ajans, bu projemiz dahil üç projemizi destek-
leme kararı aldı. Ancak, daha sonra bütçe kısıtları nede-
niyle bu desteğin verilemeyeceği bildirildi. Bunun üzeri-
ne, Akademi Konseyi'miz Proje'yi kendi imkânlarımızla 
sürdürme kararı aldı ve takiben Kalkınma Bakanlığı’ndan 
mali destek sağladık ve projeyi bu destekle başlattık.

TİBKM Projesi'ni şahsen çok önemsiyorum. Çünkü 
projenin bilim ve kültür mirasımıza ait seçilmiş eserle-
ri günümüz ve geleceğin kuşaklarına ulaştırma yanında 
bilimsel ve topyekün kalkınmamız için gerek duyulan 
motivasyon ve özgüvene önemli katkı sağlayacağına ina-
nıyorum. Ayrıca, Proje'nin hem Akademi'mizin amaç ve 
görevlerinin, hem de “ulusal/millî akademi” olma niteli-
ğinin gereği olduğunu düşünüyorum. 

Proje kapsamında Proje Yayın/Yürütme Kurulu’nca onay-
lanan eserlerin hazırlık ve yayın faaliyetleri devam ediyor. 
Proje kapsamında yayınlan ilk eserler olan Bursalı Meh-
med Tâhir'in üç ciltlik “Osmanlı Müellifleri” ile Ebheri’nin 
“İsaguci Mantığa Giriş”in tanıtım toplantısını; Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımıyla 31 
Ağustos 2016’da yaptık. Devamında ise; Katib Çelebi’nin 
“Levâmi'u'n-Nûr Fî Zulmet-i Atlas Minor” adlı eserinden 
Şemseddin Sami’nin Resimli Kâmûs-ı Fransevî’sine kadar 
Türk-İslam bilim ve düşünce tarihinde büyük öneme sa-
hip, Arapça, Farsça ve farklı Türk lehçelerinde yazılmış 
20 kadar eseri bilim dünyasına kazandırdık. Proje, Şubat 
2018 tarihinden bu yana Cumhurbaşkanlığımızın hima-
yelerinde sürdürülüyor.

Katib Çelebi’nin “Levâmi'u'n-Nûr Fî Zulmet-i 
Atlas Minor” adlı eserinden Şemseddin Sa-
mi’nin Resimli Kâmûs-ı Fransevî’sine kadar 
Türk-İslam bilim ve düşünce tarihinde büyük 
öneme sahip, Arapça, Farsça ve farklı Türk leh-
çelerinde yazılmış 20 kadar eseri bilim dünya-
sına kazandırdık. Proje, Şubat 2018 tarihinden 
bu yana Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde 
sürdürülüyor.



Kamuoyunda oldukça ilgi gören Tarihî ve Etimolojik 
Türkiye Türkçesi Lugati Projesi’nin kapsamı hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
Bu dönemde başlattığımız bir diğer proje “Andreas Tietze, 
Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati” Projesidir. 
Bu Proje'yle; Türkiye Türkçesinin 600 yıllık dönemini 
kapsayan, büyük bir tarihsel ve etimolojik lugati tamam-
layarak bilim ve Türkoloji dünyasına kazandırmayı hedef-
ledik. 

TÜBA Şeref Üyesi olan ve 20 yıl kadar Türkiye’de, İstanbul 
Üniversitesi’nde de çalışmış olan Avusturyalı ünlü Türko-
log Prof. Andreas Tietze, hayatı boyunca Türkiye Türk-
çesinin tarihi ve etimolojik sözlüğünü hazırlamak için 
malzeme toplamıştır. Tietze’nin, 7 cilt olarak planladığı 
Sözlüğün A-E harflerini içeren birinci cildi, Prof. Tietze 
hayattayken kendi yönetimi altında Avusturya Bilimler 
Akademisi (ÖAW) tarafından yürütülen proje kapsamın-
da ÖAW ile İstanbul Simurg Kitabevi tarafından 2002 yı-
lında, F-J harflerini içeren ikinci cildi ise Prof. Tietze'nin 
vefatından sonra 2009 yılında Avusturya Bilimler Akade-
misi Yayınevi tarafından Türkçe olarak yayımlandı. 

Görevi devraldıktan sonra, Tietze Lugati Projesi'ni Aka-
demi olarak yürütmemiz yönünde Tietze ailesinden gelen 
teklifi kabul ettik. TÜBA olarak, bu proje ile daha önce 
yayımlanmış olan bu iki cildi yeniden gözden geçirerek 
ve kalan diğer ciltleri de, Tietze’nin özgün taslak ve malze-
melerine dayalı olarak tamamlama ve yayınlama hedefiy-
le yola çıktık. 2014 yılında, Prof. Tietze’nin varislerinden 
eserin tüm ciltlerinin telif ve yayın haklarını; ilgili yayı-
nevi ve Avusturya Bilimler Akademisi’nden 1. ve 2. ciltle-
rin yayın haklarını bedelsiz olarak aldık. Ayrıca, ÖAW ve 

yazarın varislerinden Prof. Tietze’nin hayattayken yapmış 
olduğu çalışmalarını kapsayan tüm taslak, yazı ve belge-
leri de teslim aldık. 2015 yılının ilk yarısında Kalkınma 
Bakanlığı’ndan sağlanan mali destek ile, Andreas Tietze 
ile ilk iki cildin çalışmalarında görev almış bilim insan-
larını da içeren Prof. Dr. Semih Tezcan yönetiminde bir 
ekip sözlüğün yayına hazırlık çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında vefat eden ve Lugat’a çok bü-
yük bir emek sarfetmiş olan Prof. Dr. Semih Tezcan ve 
ekibi tarafından daha önce büyük boy olarak yayımlanmış 
olan iki cilt, gözden geçirilerek daha kullanışlı boyutlarda 
üç cilt halinde yeniden düzenlendi. İlk kez yayınlanan 4. 
cilt de Andreas Tietze’ye ait taslak ve malzemelere sadık 
kalınarak hazırlandı. 2016 yılında, A-L harflerini kapsa-
yan dört cildin basımını gerçekleştirdik. Semih Hoca’nın 
vefatının ardından Proje ekibi yeniden şekillendirildi ve 
Hacettepe Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nden Prof. Dr. 
Emine Yılmaz ile Prof. Dr. Nurettin Demir’in yürütücülü-
ğünde, Atılım Üniversitesi’nden Andreas Tietze’yle birlik-
te çalışmalar yürüten Prof. Dr. Şule Pfeiffer-Taş’ın da yer 
aldığı ekiple çalışmalara başlandı. Lugat’in M-N harflerini 
içeren 5. cildi şu anda baskı aşamasında, 6. cildi de bu yıl 
içinde yayımlamayı hedefliyoruz. 

TÜBA olarak, Tietze Lugati projesini üstlenmekle, önemli 
bir bilimsel mirasın belki de kaybolmasını önlediğimizi 
ve bilim ve Türkoloji dünyasına önemli bir katkı yaptığı-
mıza inanıyoruz.

TÜBA Akademi Ödülleri ve Ödül Programları 
hakkında neler söylemek istersiniz?
Bilindiği gibi, üstün bilimsel başarıların ödüllendirilme-
si bilim akademilerinin en önemli işlevlerinden biridir. 
TÜBA olarak uluslararası Akademi Ödülleri yanında 
2001’den başlatılan TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç 
Bilim İnsanı Ödül Programı) ve 2008’de başlatılan ve  
TÜBA-TEÇEP (Telif ve Çeviri Eser Ödülleri) olarak sür-
dürülürken 2017’den itibaren TESEP (Telif Eser Ödülleri) 
olarak yürütülen ödül programlarımız var. TÜBA Ödül-
leri, 2015’ten beri Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzen-
lenen törenlerde sahiplerine veriliyor. 

Bilim ve kültür mirasımıza verdiğimiz önem ve 
toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin ya-
yılmasını sağlamak amacıyla Türkiye Türkçe-
sinin 600 yıllık geçmişini kapsayan büyük bir 
tarihsel ve etimolojik sözlüğü bilim dünyasına 
kazandırma hedefiyle yola çıktık.
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“TÜBA Akademi 
Ödülleri”, bilim insan-
larını teşvik ve takdir 
misyonumuz kapsa-
mında, Türkiye’mizin 
uluslararası düzeyde 
bilim ödülü ihtiyacı-
nı gözeterek 2015’te 
başlattığımız ve ilk üç 
yılında oldukça tat-
minkâr sonuçlar aldı-
ğımız bir program. 

Akademi Ödülü Ma-
dalyası, Ödül Beratı ve 
takribi 30 bin Ameri-

kan doları para mikta-
rından oluşan ödül, her yıl; Fen ve Mühendislik Bilimleri, 
Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler olmak 
üzere üç kategoride aday gösterilenlere her kategoride bir 
ödül olarak veriliyor. İlgili alanda özgün, öncü ve çığır 
açıcı çalışmaları olan bilim insanlarına tevcih ediliyor ve 
her yıl ödüllerden bir tanesi, üç alan arasında dönüşümlü 
olarak, yalnızca Türkiye’de veya Türkiye bağlantılı çalışan 
bilim insanlarına veriliyor. 

TÜBA Akademi Ödülleri’ne; TÜBA üyeleri, Türkiye’deki 
üniversite rektörlükleri, TÜBA’nın ilişkili olduğu bilim 
akademileri ve akademiler arası kuruluşlar ve davet edi-
len diğer bilim kuruluşları ve bilim insanları tarafından 
aday gösterilebiliyor. Aday gösterilen bilim insanlarının 
çalışmaları ve katkıları üç ödül alanında oluşturulan 
TÜBA Ödül Komitelerince yerli ve yabancı hakem görüş-
leri alınarak değerlendiriliyor. Ödül alacaklar, hakem ve 
komite değerleme ve önerileri dikkate alınarak Akademi 
Konseyi tarafından belirleniyor. 

2015 yılında ilk ödüller; Fen ve Mühendislik Bilimleri 
kategorisinde, güneş enerjisinin elektrik enerjisine dö-
nüştürülmesinde en etkin yöntemlerden biri olan C60 
molekülü ile iletken polimerleri etkileştirmek suretiyle 
geliştirdiği organik fotovoltaik piller alanındaki çalışma-
ları nedeniyle Avusturya Linz Johannes Kepler Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Niyazi Serdar Sarıçiftçi’ye, Sağlık ve 
Yaşam Bilimleri kategorisinde, aile sağlığı alanında, ye-
ni-doğanlar dahil, anne-çocuk sağlığı konusunda yürüt-

tüğü epidemiyolojik araştırmalar ve sağlık politikalarının 
oluşturulmasına temel oluşturan çalışmaları nedeniyle 
Kanada Toronto Üniversitesi Öğretim Üyesi Zulfiqar Ah-
mad Bhutta’ya; Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde ise; 
geliştirdiği yöntem ve bakış açıları ve yaptığı keşif ve izah-
lar ile Osmanlı iktisat tarihinin ve sisteminin anlaşılma-
sına yaptığı katkılar nedeniyle İstanbul Şehir Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Mehmet Genç’e verildi.

2016 yılında; Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde İs-
tanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif 
Mardin; Türkiye’de din ve modernleşme, sivil toplum, 
ideoloji, merkez-çevre ve mektep-mahalle üzerine yaptığı 
öncü ve çığır açıcı bilimsel çalışmaları nedeniyle; Sağlık 
ve Yaşam Bilimleri kategorisinde Washington Üniversite-
si (ABD) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mary-Claire King; ka-
lıtsal meme kanseri geni BRCA1’in tanımlanması, türler 
arası benzerlik oranlarının protein incelemesi ile saptan-
ması ve DNA incelemesine dayanan özgün kimliklendir-
melerin geliştirilmesi konusundaki buluşları ve çalışmala-
rı nedeniyle; Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde 
California, Berkeley Üniversitesi (ABD) Kimya Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Omar M. Yaghi; Metal-Organic 
Frameworks (MOFs), zeolitik imidazolat frameworks ve 
kovalent organik frameworks alanında öncü ve çığır açı-
cı çalışmaları nedeniyle TÜBA Akademi Ödülü’ne layık 
görüldü.

2017 yılında ise; Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde 
Macaristan Bilimler Akademisi Üyesi ve Eötvös Lorand 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gabor Hamza; 
Roma/medeni hukuk tarihi, farklı kodifikasyon süreçle-
ri ve bunların Doğu-Batı, Türkiye-Avrupa kesişen hav-
zalarındaki etkisi, Türkiye-Macaristan hukuk ilişkileri 
üzerine yaptığı hukuk tarihi ve karşılaştırmalı hukuk ça-

TÜBA olarak 2015’te başlattığımız uluslararası 
Akademi Ödülleri yanında 2001’den başlatılan 
TÜBA-GEBİP ve 2008’de başlatılan TÜBA- 
TEÇEP ödül programlarını yürütüyoruz. TÜBA 
Ödülleri, 2015’ten beri Cumhurbaşkanlığı hi-
mayesinde düzenlenen törenlerde sahiplerine 
veriliyor. 

TÜBA Ödülleri Töreni / Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 2017
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lışmaları dolayısıyla; Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategori-
sinde Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenk 
Ayata; migren ve inme alanlarında yapmış olduğu temel 
ve klinik çalışmalarının yanında, son dönemde ileride 
ilaç geliştirme çalışmalarında hedef molekül olabilecek 
Rho-kinaz sinyal yolağının beyin kan akımına etkileri ve 
bu enzimin tip 2 izoformunun beyin damar hastalıkla-
rındaki rolünü ortaya koyan çalışmaları dolayısıyla; Fen 
ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde İstanbul Medi-
pol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Ars-
lan; kablosuz iletişim sistemleri, kablosuz ağlarda girişim 
yönetimi ve akıllı kablosuz haberleşme sistemleri, fizik-
sel katman algoritmaları, dalga biçimi tasarımı, bilişsel 
radyo, spektrum algılama, kablosuz haberleşme güvenliği 
alanlarındaki akademik ve endüstriyel çalışmaları nede-
niyle TÜBA Akademi Ödülü’ne layık görüldü.

Bu program kapsamında Akademi Ödül sahipleri ta-
rafından çeşitli üniversitelerimizde ve TÜBA’da verilen 
konferanslar da düzenliyoruz. Bu arada, 2018 Uluslarara-
sı TÜBA Akademi Ödülleri için aday gösterme süreci, 5 
Haziran 2018’e kadar devam ediyor.

Ülkemizde araştırmalarıyla ön plana çıkmış genç bilim 
insanlarını Akademi çatısı altında toplamak, kendi arala-
rındaki ve Akademi üyeleriyle etkileşimlerinden doğacak 
bir sinerjik bir ortam oluşturmak ve ihtiyaç duydukları 
akademik ve malî destek ve teşviki sağlamak ve Türki-
ye kaynaklı bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla 
2001’de başlatılan TÜBA-GEBİP'i geliştirerek sürdürüyo-
ruz. Son dönemdekilerle birlikte, Program kapsamında 
ödüllendirilen genç bilim insanı sayısı 442’ye yükseldi. 
Titiz bir değerlendirme süreci sonunda liyakate dayalı 
olarak verilen TÜBA-GEBİP Ödülleri'ni kazanan bilim 
insanları, ulusal ve uluslararası alanda pek çok başarıya 
imza atmaya devam ediyorlar. Ayrıca, GEBİP Değerlen-
dirme Toplantılarını her yıl bir üniversitede gerçekleştire-
rek ödül sahipleri,Akademi üyeleri ve diğer bilim insan-
ları arasındaki iletişim ve işbirliğine de katkı sağlıyoruz. 

Üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe eser üretimi-
ni teşviki amacıyla 2008 yılından bu yana sürdürülen                    

TEÇEP'i, 2017 yılından itibaren TÜBA-TESEP olarak 
sürdürülüyor. Bu dönemde, parasal ödül miktarını ar-
tırdık ve “Kayda Değer Eser Ödülü” sahiplerine de para-
sal ödül vermeye başladık. Ayrıca 2017 yılından itibaren 
merhum Şeref Üyemiz Prof. Dr. Halil İnalcık adına Sos-
yal Bilimler alanında bir esere de “TESEP Halil İnalcık 
Özel Ödülü” vermeye başladık. Bu dönemde verilenlerle, 
ödüllendirilen eser sayısı 196’ya yükseldi. 

Kurumsal Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında 
neler yapıldı?
Bu dönemde başlattığımız “Kurumsal Kapasite Geliştir-
me Projesi” ile Akademi’nin organizasyon ve iş süreçle-
rinin yeniden yapılandırılması ve kapasitesinin geliştiril-
mesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Bu kapsamda, 
Akademi’nin bilişim alt yapısı donanım ve yazılım olarak 
yenilendi. Akademi’ye ait “marka” ve unvanların Türk 
Standartları Enstitüsü tarafından tescili ile ilgili işler ta-
mamlandı. Örgüt yapısı ve iş süreçlerinin yapılandırıl-
masıyla ilgili faaliyetler gerçekleştirildi. Envanter kayıt-
larının güncellemesi yapıldı. Kurumsal kimlik ve imaj 
çalışması gerçekleştirildi. TÜBA ağ sayfası ve Türkçe Bi-
lim Terimleri portalımız yenilendi, kamuyla iletişim için 
sosyal medya hesapları devreye sokuldu, yayınlarımızın 
internet üzerinden satışına başlandı. TÜBA-AR ve TÜ-
BA-KED'in makale değerlendirme süreçlerini elektronik 
ortamda yürütmeye başladık. Ayrıca, 2014-2018 ve 2019-
2023 dönemi stratejik planları hazırlandı.

TÜBA Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu / Muğla Sıtkı Koçman 
Üniveristesi 2016

TÜBA Rabi Medrese / İstanbul
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Proje kapsamında, Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle 
Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Külli-
yesi’nde bulunan, 16. yüzyıl klasik Osmanlı mimarisinin 
anıtsal özelliklerini taşıyan ve TÜBA tarafından 2005-
2010 yılları arasında restore ettirilen Rabi Medrese’nin 
tarihi ve mimari özelliklerine uygun olarak bağış yoluyla 
donatımını yaptırdık. Proje ile masa, sandalye, kitaplık, 
sehpa, aydınlatma üniteleri vb. medresenin özellikleri-
ne uygun olarak özel olarak imal edildi. Projeyi finanse 
eden Fırat Plastik AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı sayın Dr. 
Nevzat Demir ve Sayın Hava Demir’e, bu vesileyle de te-
şekkürlerimizi ifade etmek isterim. Rabi Medrese Akade-
mi’nin çeşitli etkinliklerine ev sahipliği yapıyor ve özellik-
le yabancı misafirlerimizin büyük ilgisini çekiyor.

Akademi’nin uzun bir süredir devam eden yasa ve bina 
ihtiyaçları konusunda gelişme söz konusu mu? 
Akademi'nin daha etkin işlev görmesi bakımından, bina ve 
TÜBA yasası ihtiyacımız büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, 
2013’ten itibaren önce 497 sayılı KHK’da acil değişiklikler-
le ilgili önerilerimizi, ardından hazırladığımız ve bakanlık 
yetkilileriyle son şeklini verdiğimiz TÜBA kanunu taslağını 
her iki Bakanımıza da sunduk. Bina için de, usulü dairesinde 
girişimlerimizi sürdürdük. Ancak, taslağın yasa-
laşması da, bina ihtiyacımızın karşılanması da 
bu güne kadar mümkün olmadı. Akademimiz 
açısından büyük önem taşıyan bu konulara dair 
çabalarımız elbette devam edecek. 

2018’in ilk yarısını tamamladık sayılır, yılın ilk 
yarısında Akademi’de neler oldu? 
Bu yılın şimdiye kadarki kısmında faaliyetlerimiz plan-
landığı şekilde devam etti. Bu dönemde, öteden beri 
gündemimizde olan TÜBA kanunu ve binası ile ilgili ça-
lışmalarımız devam etti. Bakanlık müsteşarı Dr. M. Vey-
sel Yayan ve Hukuk Müşaviri Perihan Ekinci ile son kez 
gözden geçirdiğimiz Kanun taslağını Bakan Dr. Faruk 
Özlü’ye sunduk. Bina temin girişimlerimiz de devam etti. 
Akademi ve üniversite konferanslarımıza devam ettik.

TÜBA-Enerji Çalışma Grubumuz tarafından düzenlenen 
“Nükleer Enerji Çalıştayı ve Paneli” 9 Mart'ta; “Rüzgar 
Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” de 8 Mart günü 
ise Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçek-
leştirdik. TÜBA ve Ahi Evran Üniversitesi iş birliğiyle      
TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu’nca düzenlenen 
“Yem ve Kırmızı Et Sempozyumu” 29-31 Mart tarihlerin-
de Ahi Evran Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

İlk Türk Akademisi Encümen-i Daniş'in 167. kuruluş yıl-
dönümü dolayısıyla “Encümen-i Daniş'ten TÜBA'ya Tür-
kiye'de Akademi Geleneği” başlıklı panelini 17 Nisan’da 
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde gerçekleştirdik. 

Bilim insanlarımı-
zın yer aldığı Panel; 
akademisyenler, 
öğrenciler ve ilgili-
ler tarafından takip 
edildi. Bu kapsam-
da, asli üyemiz Prof. 

TÜBA-1. Kök Hücre Üretiminde Yeni Teknikler Kursu / Antalya 
2014

TÜBA Kök Hücre Tedavilerine Güncel Yaklaşımlar 
Sempozyumu / Ankara Üniversitesi 2015

ALLEA Heyeti'nin TÜBA'yı ziyareti / Ankara 2013
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Dr. Ali Akyıldız’ın hazırladığı “Encümen-i Dâniş” kitabı-
nı yayımladık.

“2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu” organi-
zasyonu ve etkinlikleri kapsamında TÜBA ve Kastamonu 
Üniversitesi iş birliğiyle “Taşköprülüzâde Ahmed Efen-
di’nin İlim ve Düşünce Tarihindeki Yeri” başlıklı Paneli 
Kastamonu Üniversitesi’nde yaptık. “Uluslararası Hukuk 
ve Diplomasi” konulu Türk Dünyası Akademiler Birliği II. 
Yaz Okulu'nu da bu yıl, Kastamonu’da gerçekleştireceğiz. 

Geçen yıl başlattığımız TÜBA ve KAST Ortak Sempoz-
yumlar dizisi kapsamında, Kore Bilim ve Teknoloji Aka-
demisi (The Korean Academy of Science and Techno-
logy-KAST) ev sahipliğinde, “Temiz Enerji Teknolojileri” 
başlıklı III. Ortak Sempozyumu, 3 Mayıs 2018 tarihinde 
Güney Kore’nin başkenti Seul’de gerçekleştirdik.

Süregelen program ve projelerde hangi gelişmeler 
yaşandı? 
Kanıta ve sorgulamaya dayalı öğrenmeyi tanıtma ve yay-
gınlaştırma amacıyla 2002’de başlatılan Bilim Eğitimi 
Programı Çalışma Grubunu yenileyerek sürdürdük. 2015 
yılının Nisan ayında Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile 
imzaladığımız iş birliği protokolü kapsamında MEB ve 
TÜBA işbirliğiyle, beşer günlük altı  tane “Uygulamalı Bi-
lim Eğitimi Kursu” gerçekleştirdik. Her biri farklı bir ilde 
ve üniversitede düzenlenen kurslarda; biyoloji, kimya, fi-
zik, fen bilgisi, matematik, Türk dili ve edebiyatı, tarih, 
sosyoloji ve felsefe alanlarından yaklaşık bin öğretmene 
TÜBA üyeleri, TÜBA-GEBİP ödül sahipleri ve alanında 
uzman bilim insanları tarafından uygulamalı eğitimler 
verildi. 

Bilim Eğitimi Programı kapsamında, "Bilimi Aydınla-
tanlar" dizisini üyelerimizle yapılan yeni röportajlarla 
devam ettirdik. Bu röportajlar ve diğer etkinlik çekim-
lerini http://video.tuba.gov.tr adlı ağ sayfamız üzerinden 
erişime açtık. Ulusal Açık Ders Malzemeleri projesi kap-
samında TÜBA’ca hazırlattırılan 80 kadar derse ait “açık 

ders malzemeleri”nin de www.acikders.org.tr adresinden 
sunumuna devam ediyoruz.

Bilim ve eğitim dili olarak ana dilimizin kullanımını geliş-
tirmek amacıyla başlatılan Türkçe Bilim Terimleri Sözlü-
ğü Projesi kapsamında daha önce Sosyal Bilimler Terim-
leri Sözlüğü yayınlanmış ve internet üzerinden kullanıma 
açılmıştı. Bu dönemde, üyelerimiz ve bilim insanlarımızın 
gönüllü katkılarıyla, özellikle mühendislik ve fen bilimle-
ri sözlükleri konusunda ciddi ilerleme kaydedildi. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın da katılımıyla 
TÜBA’nın 47. Genel Kurul Toplantısı'nda, TÜBA Mühen-
dislik Terimleri Sözlüğü’nü www.tubaterim.gov.tr adresi 
üzerinden kullanıma açıldı. 36.000’den fazla terimi içeren 
Sözlüğün basımına yönelik çalışmalar devam ediyor. 

TÜBA’nın geleneksel etkinliklerinden Akademi ve üni-
versite konferanslarımız da devam ediliyor. 2012 yılından 
bu yana 57’si Akademi ve 162’si Üniversite Konferansı ol-
mak üzere toplam 229 konferans gerçekleştirildi.

Bildiğiniz gibi, “Uluslararası İlişkiler” önem verdiğimiz 
sürekli faaliyetlerimizden biri. Bu dönemde, ikili iş birliği 
yaptığımız akademi sayısının 22’den 34’e, üye olduğumuz 
uluslararası akademik çatı kuruluş sayısının da 11’den 13’e 
yükselmesini; bu bağlamda Türk Dünyası Akademiler 
Birliği’nin kuruluşunu ve TÜBA’nın S-20 Diyalog Foru-
mu’na katılımını önemli gelişmeler olarak görüyorum. 

Akademi’nin diğer çalışma gruplarının faaliyetleri 
konusunda neler söylemek istersiniz? 
Eğitim ve sözlük çalışma grupları yanında diğer eski ve 
yeni çalışma gruplarımızca, ilgili paydaşların katılımıy-
la çok sayıda bilimsel toplantı gerçekleştirdik ve çeşitli 
alanlarda toplam 12 rapor yayımlayarak kamuoyunun is-
tifadesine sunduk. Bu etkinliklere, ilgili tüm paydaşların 
katılımına önem verdik ve bu konuda oldukça önemli geri 
dönüşler aldık. 

Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkelerden katılımla ger-
çekleştirilen TÜBA-Kök Hücre Kurslarının ilki olan “I. 

Son dönemde imzaladığımız ikili iş birliği anlaş-
malarıyla, TÜBA’nın anlaşma yaptığı akademi 
sayısı 22’den 34’e; üye olduğu akademiler arası 
kuruluş sayısı da 13’e yükselmiştir.

TÜBA-KAST III. İş Birliği Sempozyumu: Temiz Enerji Teknolojileri / Güney 
Kore 2018
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Kök Hücre Üretiminde Yeni Teknikler Kursu’nu, 2014’te; 
“Güncel İyi Üretim Uygulamalarında (cGMP) Hücresel 
Tedavi Ürünleri Kalite Standartları Kursu”nu 2015’te, 
“Hematolojik Onkolojide İnovatif Hücresel Tedaviler” 
konulu III. Uluslararası Kök Hücre Kursu’nu da, 2016’da 
gerçekleştirdik. "Kök Hücre Araştırmaları ve Biyoetik 
Sempozyumu”nu yüzlerce bilim insanı ve ilgilinin katılı-
mıyla Ankara’da gerçekleştirdik ve raporunu yayımladık. 

TÜBA olarak dünyaca tanınmış bilim insanlarının sunum-
larıyla yer aldığı “Kök Hücre Tedavilerine Güncel Yaklaşım-
lar Sempozyumu”nu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
gerçekleştirdik. “2. Uluslararası Kök Hücre ve Hücresel 
Tedaviler Kongresi”nde Türkiye’de kök hücre ve hücresel 
tedaviler konusunda klinik çalışmalar yapan bilim insan-
larının çalışmalarını sunduğu "Türkiye'de Gerçekleştirilen 
Klinik Denemeler" başlıklı “TÜBA Özel Oturumu”nu yine 
Antalya’da gerçekleştirdik.“Kök Hücre ve Embriyo Uygu-
lamaları Eğitim Sempozyumu”nu Konya’da gerçekleştirdik. 
TÜBA’nın da bilimsel destek sağladığı XIII. Ulusal Histoloji 
ve Embriyoloji Kongresi’ndeki TÜBA Oturumu’nda; “Tür-
kiye'de kök hücre çalışmaları” masaya yatırıldı.

2014’te “Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı”nı İstan-
bul’da 200 bilim insanının katılımıyla gerçekleştirdik 
ve bu önemli raporunu kamuoyuyla paylaştık ayrıca ağ 
sayfamız üzerinden de ilgililere sunduk. Aynı yıl ''Kanser 
Tedavisinde Paydaşlar Arası Koordinasyonda Yaşanan 
Problemler'' adlı sempozyumu da gerçekleştirdik.

Türkiye’de klinik araştırmaların ilgili kurallara uygun 
şekilde yürütülmesine katkı sağlamayı, Türkiye’nin dün-
yadaki bilimsel etkisinin artırılmasını, milli ilaç sanayi-
nin gelişmesini, biyobenzer ürün üretimi ve Türkiye’nin 

uluslararası araştırma fonlarından yararlanma oranının 
artırılmasını amaçlayan “TÜBA-Klinik Araştırmalarda 
Faz Çalışmaları ve Etik Kurallar Çalıştayı”nı ise 2017’de 
İstanbul’da yaptık. 12 farklı konuyu, yaklaşık 200 bilim 
insanı ve yöneticinin katılımıyla masaya yatırdık ve he-
men ardından raporunu yayımladık. 2017’de Antalya’da 
gerçekleştirilen Uluslararası Onkoloji Çalışmaları Kong-
resi’nde“Bireyselleştirilmiş Tedaviye Yönelik Baskıların 
Arttığı Bir Dönemde Değer Temelli Bakım Modelinin 
Sürdürülmesi" başlıklı TÜBA Oturumu’nu düzenledik. 

“Gıda ve Beslenme, Bilim ve Eğitim Politikaları ile 
Enerji Çalışma Grupları”nı kurdunuz. Akademi neden 
özellikle bu konular üzerine eğilme ihtiyacı duydu?
Akademi’nin işlevlerinden biri de, önemli-öncelikli ve 
güncel konulara dair kamuoyu ve kamu yönetimine bi-
lim temelli danışmanlık yapmaktır. Gıda ve Beslenme, 
eğitim-Öğretim, Enerji gibi konuların, ülkemiz açısından 
da önemli-öncelikli ve güncel konular olduğu açıktır. Bu 
nedenle, 2015’te Gıda ve beslenme ve 2017’de Enerji çalış-
ma gruplarını kurduk. 

Kanser Çalışma Grubu ve Gıda ve Beslenme Çalışma Gru-
bu’muzun iş birliğiyle 2015’te “Gıda, Beslenme ve Kanse-
rin Önlenmesi Sempozyumu” gerçekleştirildi ve ardından 
bu sempozyumun raporu da yayımlandı. Aynı çalışma 
gruplarımızın düzenlediği “Geleneksel ve Tamamlayıcı 
Tıp Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Sempozyumu”nu 
Ankara’da 2016’da gerçekleştirdik, Sempozyum raporu-
nu da yayımladık. Aynı yıl “İnsan ve Hayvan Sağlığında 
Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik Dirençlilik 
Sempozyumu”nu, Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu’nun 
organizasyonuyla ve büyük bir katılımla gerçekleştirdik 
ve raporunu yayımladık.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ürünlerinin Ruhsatlandırılması 
Sempozyumu / Ankara 2017

Uluslararası Hukuk, Diplomasi ve İş Birliği Yaz Okulu / Kastamonu 
Üniversitesi 2018

Türk Dünyası Ulusal Bilim Akademileri Birliği Genel Kurul Toplantısı 
/ Ankara 2016

AASSA Genel Kurulu ve “Mülteciler ve Göçmenler” Uluslararası 
Sempozyumu / Ankara 2016
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Gıda Beslenme Grubu’muzca Nisan 2017’de “Mikrobiyota 
ve İnsan Sağlığı Sempozyumu” Ankara’da gerçekleştirildi. 
“Gıda Güvenliği Sempozyumu: Organik Ürünler ve Sağ-
lık” toplantısını da Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu ve 
Kanser Çalışma Grubu’nun ortaklığıyla Ekim 2017’de ta-
rihlerinde Malatya İnönü Üniversitesi’nde gerçekleştirdik 
ve hemen ardından raporunu yayımladık. Mart 2018’de 
ise Ahi Evran Üniversitesi iş birliğiyle Gıda ve Beslenme 
Çalışma Grubu’muzca düzenlenen “Yem ve Kırmızı Et 
Sempozyumu”nu Kırşehir’de gerçekleştirdik.

“Enerji” de ülkemiz açısından stratejik öneme sahip bir 
konu. Bu yüzden 2017 başında TÜBA-Enerji Çalışma 
Grubunu kurduk. Enerji Çalışma Grubu’muz, ODTÜ’de 
7 Temmuz 2017’de “Temiz Kömür Teknolojileri” 8 Tem-
muz'da da “Güneş Enerjisi Teknolojileri” konulu Çalıştay 
ve Panelleri gerçekleştirdi. Etkinliklere ait raporlar da 
yayımlanarak kamuoyuna sunuldu. Yine, Enerji Çalışma 
Grubumuzca 2018’in 8 Mart’ında “Rüzgar Enerjisi Tek-
nolojileri” ve 9 Mart 2018’de ise “Nükleer Enerji” konulu 
Çalıştay ve Paneli” Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleş-
tirildi. Bu toplantılara ilişkin raporları da tamamlayıp ya-
yımlamayı öngörüyoruz. 

Akademi’nin önemli bir işlevi de, uluslararası ilişkiler. 
Bu konuya ilişkin faaliyetlerinizden bahseder misiniz?
Dünyada bilim akademileri ve bilim insanları arasındaki 
ilişkilerin özel bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz Bu 
nedenle, Türkiye’mizin ulusal bilimler akademisi olarak, 
uluslararası ilişkiler ve temsil işlevimize büyük önem ve-
riyoruz.. Bu kapsamda, uluslararası ilişkilerimizi kapsam 
ve içerik olarak geliştirme yönünde çabalarımızı sürdü-
rüyoruz. Son dönemde imzaladığımız ikili iş birliği an-
laşmalarıyla, TÜBA’nın anlaşma yaptığı akademi sayısı 
22’den 34’e; üye olduğu akademiler arası kuruluş sayısı da 
13’e yükseldi. 

Bu dönemde, Belarus, Uluslararası Türk Akademisi 
(UTA), Tataristan, Kazakistan, Kırgızistan ve Başkurdis-

tan Bilimler Akademileri, Sudan Ulusal Bilimler Aka-
demisi, Nepal Bilim ve Teknoloji Akademisi, Pakistan 
Bilimler Akademisi, Bosna Hersek Bilimler ve Sanatlar 
Akademisi ve İslam Dünyası Bilimler Akademisi gibi 
akademilerle “İkili iş birliği anlaşmaları” imzaladık. 

Dünya, Avrupa, Asya, Akdeniz Ülkeleri, Türk Dünyası 
Akademi birlikleri gibi uluslararası Akademik Çatı kuru-
luşlarla ilişkilerimizi geliştirerek sürdürüyoruz. IAP, AL-
LEA, AASSA, ISSC, TDUBAB, EMAN vb. ile G-20 ülkele-
ri bilim akademilerinin oluşturduğu S-20 formunun aktif 
bir üyesiyiz. Asya Akademiler Birliği AASSA’nın 2016’da 
Genel Kuruluna ve “Mülteciler ve Göçmenler: Küresel Bir 
Sorun Mu Yoksa Bir Fırsat Mı?” konulu Uluslararası Kon-
feransına, ev sahipliği yaptık. AASSA’nın 2014’te ‘Bilim 
ve Teknolojide Kadın Çalıştayı’nı İzmir’de, 2015 yılında 
ise “Uluslararası Gıda Güvenliği Sürdürülebilir Yöneti-
mi Bölgesel Çalıştayı"na İstanbul’da ev sahipliği yaptık. 
İslam Dünyası Bilimler Akademisi, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi ve TÜBA işbirliğiyle "Küresel Barış ve Refah 
İçin Bilim, Teknoloji ve Yenilik" başlıklı 21. Uluslararası 
Konferansı 8-11 Ekim 2017’de Konya’da gerçekleştirdik. 
Konferansın sonunda İslam Dünyası Bilimler Akademisi 
Bildirgesini imzalayarak kamuoyuna açıkladık. 

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan, Başkur-
distan ve Uluslararası Türk Akademisi ile birlikte, 29 Hazi-
ran 2015’te Astana’da gerçekleştirdiğimiz toplantıda “Türk 
Dünyası Ulusal Bilim Akademileri Birliği”ni (TDUBAB) 
kurduk ve TÜBA olarak birliğin 2016-17 dönem başkan-
lığını yürüttük. Birlik üyesi ve diğer yakın ülkelerden katı-
lımla “Uluslararası Hukuk ve Diplomasi” konulu beş gün-
lük yaz okulunu ve “Türk Dünyasında Bilimsel İşbirliği” 
konulu sempozyumu gerçekleştirdik. 
Yaz okulunun ikincisini, 2018 Türk 
Dünyası Kültür Başkenti olan Kasta-
monu’da, 16-20 Temmuz 2018 tarihleri 
arasında gerçekleştireceğiz.

G-20 ülkelerinin ulusal bilim aka-
demilerinin başkan ve temsilcileri-
nin katılımıyla her yıl toplanan S-20 
Forumu’nun (Science 20 Dialogue 
Forum) 2016’da Japonya’da, 2017’de 
Almanya’da, 2018’de de Arjantin’de 
gerçekleştirilen toplantılarına katıldık, 

TÜBA-Güneş Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli / ODTÜ 2017

TÜBA-Taşköprülüzâde Ahmed Efendi’nin İlim ve Düşünce 
Tarihindeki Yeri Paneli / Kastamonu Üniversitesi 2018
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hazırlanmasına katkı sağladığımız ve imzaladığımız S-20 
Bildirilerini yetkili kurumlar ve kamuoyuna sunduk. 

Akdeniz Ülkeleri Akademileri Ağı (EMAN) iş birliği ve 
TİKA desteğiyle İstanbul’da “Akdeniz Havzası Müşterekleri" 
başlıklı Sempozyumu 6-7 Kasım 2017 tarihlerinde Karadağ, 
Cezayir, Hırvatistan, Bosna, İsrail, Makedonya, Romanya 
akademileri ve TÜBA’nın katılımıyla gerçekleştirdik. 

2017’de Türkiye ve Kore ilişkilerinin 60. yıl dönümü do-
layısıyla KAST ile ortak sempozyumlar dizisi başlattık. 
İlk sempozyum, KAST’ın ev sahipliğiyle 19 Nisan 2017’de 
Seul’de, ikincisi “Biyoteknoloji ve Biyoteknoloji Uygula-
maları” başlığıyla 20 Eylül 2017 tarihinde TÜBA ev sa-
hipliğiyle Yeditepe Üniversitesi’nde, üçüncüsü ise 3 Ma-
yıs 2018’de “Temiz Enerji Teknolojileri” başlığıyla Seul’de 
gerçekleştirildi. 2019 sempoyumunu, inşallah Türkiye’de 
gerçekleştireceğiz.

Ayrıca; Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nin kuruluşu-
nun 70. yıl kutlamaları dolayısıyla Bakü’de bir araya geldik 
ve 2003 yılında her iki akademi arasında imzalanan iş bir-
liği anlaşması 10 Kasım 2015 tarihinde yeniledik.

Özellikle yabancı misafirlerimizin ilgi ve beğeni göster-
dikleri TÜBA- Rabi medresede, İÜ Hukuk Fakültesi ile 
Güney Afrika, İsveç, Hollanda’dan çeşitli üniversitelerce 
düzenlenen çeşitli çalıştay ve yaz okullarına ev sahipliği 
yaptık.

Bu süre içinde, IAP’den STS’ye, ALLEA ve AASSA’dan 
Dünya Bilim Forumu’na kadar pek çok uluslararası plat-
formda ve akran akademilerce düzenlenen etkinliklerde 
TÜBA olarak ülkemizi temsil ettik, ikili anlaşmalarımız 

çerçevesinde ortak faaliyetler, bilim 
insanı değişimleri gerçekleştirdik. 
Çok sayıda akademi ile karşılıklı ziya-
retlerde bulunduk.

Uluslararası ilişkilerimizde kardeş, 
komşu, yakın ülke akademileri ile Av-
rupa ve Asya akademileri olan ilişki-
ler, doğal olarak daha ağırlıklı bir yer 
tutuyor. Bu vesileyle, uluslararası faa-
liyetlerimizde katkı ve destek sağlayan 
üyelerimiz ve bilim insanlarımızla, 

bir çok uluslararası etkinliğimize mali destek sağlayan         
TİKA’ya teşekkürlerimizi ifade etmek isterim. 

Akademi’nin süreli yayınlarının içeriği ve yayın 
periyodlarındaki değişikler neler? 
TÜBA’nın öteden beri yayımlanan üç süreli yayını var: 
TÜBA-Günce, TÜBA-AR ve TÜBA-KED. Bu dönemde 
dergilerimizi içerik ve tasarım olarak geliştirdik, yıllık ya-
yın sayılarını da artırdık.

Bilim dünyasından ve Akademi’nin çalışmalarından gün-
cel haberleri okura ulaştıran TÜBA-GÜNCE adlı dergi-
miz biçim ve içerik olarak yeniledik ve yayın periyodunu 
değiştirerek yılda üç kez yayımlamaya başladık. Dergimiz 
ücretsiz olarak okura ulaştırılıyor ve ayrıca ağ sayfamız 
üzerinden de görüntülenebiliyor. 

Göreve geldikten sonra, TÜBA-AR ve TÜBA-KED'in 
yeni yayın kurullarını oluşturduk ve yukarıda sözünü et-
tiğim 2011-2012 yıllarındaki duraksama nedeniyle ortaya 
çıkan eksik sayılarını yoğun çalışmalar sonucu tamamla-
dık. 2003’ten beri yılda bir yayımlanan TÜBA- KED ve 
TÜBA-AR’ın yayın sayısını 2017’den itibaren Haziran 
ve Aralık olmak üzere yılda ikiye çıkardık. Ayrıca ma-
kale başvuruları yine 2017 yılıyla birlikte hizmete açılan 
http://tubaar.tuba.gov.tr ve http://tubaked.tuba.gov.tr 
ağ sayfaları üzerinden yapılıyor, şimdiye kadar yayımlan-
mış tüm sayılara bu ağ sayfalarından ulaşılabiliyor. 

TÜBA’nın çalışmaları ve uluslararası ilişkilerine ilişkin 
düzenlenen “TÜBA-Newsletter” ise 2014 yılından bu 
yana dijital olarak hazırlanıyor. Tüm ulusal akademilere 
ve çatı kuruluşlara ulaştırılan TÜBA-Newsletter, Aka-
demi’nin gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası organi-
zasyonları, projeleri, yayınları, planlanan çalışmaları ve 
TÜBA Üyeleri’nin yurt içi ve yurt dışında elde ettiği ba-
şarıları içeriyor. 

TÜBA’nın süresiz yayınları hakkında neler söylersiniz? 
Bu dönemde, TÜBA Yayın Komitesi’ni yeniden oluştur-
duk. Daha önce sözünü ettiğim TİBKM ve Tietze Projesi 
kapsamındaki kitaplar yanında, mevcudu kalmayan bazı 
referans ders kitaplarının yeni baskılarını yaptık, bazı 
yeni yayınlar da gerçekleştirdik.

Avusturya Bilimler Akademisi ve TÜBA ortak projesinin 
bir ürünü olan ve Almancası Avusturya akademisince 
daha önce basılmış bulunan “Beçin Definesi” adlı iki cilt 
ve bir (CD) dizinden oluşan eserin Prof. Dr. Şule Pfiffer 

G-20 ülkelerinin ulusal bilim akademilerinin 
başkan ve temsilcilerinin katılımıyla her yıl top-
lanan S-20 Forumu’nun (Science 20 Dialogue 
Forum) 2016’da Japonya’da, 2017’de Alman-
ya’da, 2018’de de Arjantin’de gerçekleştirilen 
toplantılarına katıldık, hazırlanmasına katkı 
sağladığımız ve imzaladığımız S-20 Bildirilerini 
yetkili kurumlar ve kamuoyuna sunduk.

TÜBA-Taşköprülüzâde Ahmed Efendi’nin İlim ve Düşünce 
Tarihindeki Yeri Paneli / Kastamonu Üniversitesi 2018
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Taş’ca hazırlanan Türkçesini yayımladık. Keza, Şeref üye-
miz Prof. Dr. Fuat Sezgin’in beş ciltlik “İslâm’da Bilim ve 
Teknik” eserinin iki yeni baskısı, Fuat Sezgin Vakfı ve İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yayımlandı.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın özgün belgele-
re dayalı olarak yazdığı “İlk Türk Akademisi Encümen-i 
Dâniş” adlı eserini, TÜBA-GEBİP Üyesi Prof. Dr. Ayhan 
Kürşat Erbaş, Bülent Çetinkaya, Cengiz Alacacı, Erdinç 
Çakıroğlu, Arzu Aydoğan Yenmez, Aysel Şen Zeytun, 
Himmet Korkmaz, Mahmut Kertil, Makbule Gözde Di-
diş, Sinem Baş ve Zülal Şahin’de oluşan büyük bir ekip ta-
rafından hazırlanan “Lise Matematik Konuları için Gün-
lük Hayattan Modelleme Soruları” adlı kitabı yayımladık. 
Bu arada, yukarıda belirttiğimiz gibi, çalışma grupları-
mızca hazırlanan çok sayıda raporu da yayımladık.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Metin Balcı’nın Yaşam Öykü-
leri serimizden yayımlamak üzere hazırlıklarını sürdür-
düğümüz bilimsel özgeçmişi ve deneyimlerinin yer aldığı 
eser ile Prof. Dr. İbrahim Kaya’nın editörlüğünde Türk-
çeye çevrilen “Uluslararası Hukuk” kitabı önümüzdeki 
aylarda yayımlanacak. 

Peki ya TÜBA Kütüphanesi?
Akademi üyelerinin bağış kitapları ile kurulan ve İTÜ 
Maçka’daki TÜBA Ofisi’nde bulunan 10 binden fazla eseri 
içeren bir kütüphanemiz var. Ancak bu, ne yazık ki ulusal 
akademimiz TÜBA’ya yaraşır bir kütüphane değil. Bura-
da en önemli sorunumuz, uygun bir kütüphane kurmaya 
da imkân verecek bir bina ve tesisimizin olmaması. Bina 
sorunumuz çözüldüğünde, Akademimize yakışır bir kü-
tüphaneye de sahip olabileceğiz.

Belirttiğimiz kısıtlara rağmen, Kurumsal kapasite Geliş-
tirme Projesi kapsamında Kütüphanemiz, “yenilenen” 
yazılımıyla www.tubakutuphane.gov.tr adresi üzerin-
den “uzaktan erişim” hizmeti de vermeye devam ediyor. 
TÜBA üyelerine ve bütün araştırıcılara yaptıkları araştır-
malarda katkıda bulunan ve bağış yayınların kabul edil-
diği TÜBA Kütüphanesi’nde Akademi’nin çalışmaları, 
Arkeoloji, Mimari, Sanat, Tarih, Jeoloji, Tıp, Matematik, 
Fen Bilimleri alanlarında güncel yayınların yanı sıra pek 
çok nadir eser de yer alıyor.

Diğer yandan 2015 yılında TÜBA yayınlarının online 
satışı http://tuba.gov.tr/tr/yayinlar/e-satis adresi üze-
rinden başladı. Böylece, süreli-süresiz yayınlarımızı, ders 
kitapları ile projeler kapsamında yayımlanan eserlerimizi 
satışı, çok daha kolay hale geldi. 

Burada, TÜBA ve yayınlarının tanıtımı bakımından bir 
ilkten söz etmek isterim: İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Kızılay’ın desteği ve TÜBA Asosye Üyesi ve 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Adnan Ha-
yaloğlu’nun gayretleriyle İnönü Üniversitesi’nde 2017 yı-
lında TÜBA Malatya Tanıtım Ofisi’ açıldı. Yayınlarımız, 
çalışmalarımız, program, proje ve faaliyetlerimize bu 
Ofis’ten de rahatlıkla ulaşılabiliyor. 

Altı yıl boyunca, unutulmaz birçok olay ya-
şadım. Bunlardan ilki, hiç kuşkusuz, Akademi 
başkanlığına seçilmemdir. TÜBA Şeref Üyemiz 
Prof. Dr. Aziz Sancar’ın 2015 yılında Nobel Ödü-
lünü kazanan ilk Türk bilim insanı olması ve ödül 
törenine katılmam, unutulmaz bir tarihi olaydır.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Aziz Sancar’ın Nobel Ödül Töreni / Stockholm 2015

Encümen-i Daniş'ten TÜBA'ya Türkiye'de Akademi Geleneği Paneli / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 2018
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Başkanlık döneminizde yaşadığınız unutulmaz 
olaylar nelerdi?
Altı yıllık başkanlık dönemimde “unutulmaz” denile-
bilecek çok sayıda olay yaşadık, elbette. Bunlar arasın-
da, Şeref üyemiz Prof. Dr. Aziz Sancar Hoca'nın Nobel 
Ödülü'nü kazanması, 15 Temmuz hain darbe girişimi, 
Ülkemizdeki ve bölgemizdeki gelişmeler, Halil İnalcık 
ve Şerif Mardin gibi hocalarımızın vefatı vb. nin hepimiz 
açısından özel bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. 
Bunların yanısıra, Akademi’deki yönetim değişikliği, 
TÜBA ödül törenleri ile Türk İslam Bilim Kültür Mirası 
Projesinin Cumhurbaşkanlığı himayesine alınması, Ta-
rihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati Projesi'nin ve 
Uluslararası Akademi Ödülleri Programı'nın başlatıl-
ması, Türk Dünyası Bilim Akademileri Birliği’nin kurul-
ması, Kemal Karpat ve Şerif Mardin gibi hocalarımızın 
akademi üyeliğine seçilmesi gibi olayların da TÜBA dü-
zeyinde unutulmazlar arasında sayılabileceği kanaatin-
deyim.

2015 yılında TÜBA Şeref Üyemiz Prof. Dr. Aziz San-
car’ın Nobel Ödülü’nü kazanan ilk Türk bilim adamı 
olması, hepimiz, Türkiye ve Türk bilim camiası açısın-
dan unutulmaz tarihi bir olay oldu. Aziz Hoca, bilimsel 
başarıları yanında Türkiye’ye, millet ve devletimize bağ-
lılığı ile de, hepimize ve gelecek kuşaklara önemli bir 
rol modeli olmuştur. Aslî üyemiz Prof. Dr. Tayfun Öz-
çelik’le birlikte TÜBA’yı temsilen Stockholm’deki ödül 
törenine katıldık. Törene Cumhurbaşkanı bilim başda-
nışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, TÜBA üyemiz ve 
o zamanki TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleşti-
mur, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, TÜBA 
üyemiz Prof. Dr. Mehmet Öztürk ile bazı Türk bilim ve 
basın insanları ile yakınları da katıldı. Aziz Hoca'nın 
Türk Marşı eşliğinde Nobel Ödülü'nü alışına şahitlik 
etmek, İsveç’te, Türk Büyükelçiliğinde ve Türkiye’de 
kendisiyle beraber olma imkanı bulmak, hayatımdaki 
unutulmaz olaylar arasında yerini almıştır.

Akademi Şeref Üyelerimiz “şeyhül meverrihin” diye de 
anılan Prof. Dr. Halil İnalcık ve Prof. Dr. Şerif Mardin 
hocalarımızın vefatı da, şahsım açısından unutulmazlar 
arasında yer aldı.

2015’te Ödül Törenlerimizin, 2018 başında da TİBKM 
projemizin Cumhurbaşkanlığımızın himayelerine 
alınması yine unutamayacağım olaylardandır. 

2015 yılında TÜBA uluslararası Akademi ödüllerini 
başlatmamız ve Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Tataristan, Başkırdistan Akademileri ve Uluslarara-
sı Türk Akademisi (UTA) ile birlikte “Türk Dünya-
sı Ulusal Bilim Akademileri Birliği”ni kurmamızı da 
unutmayacağım. Bu arada, 2017 yılında Moğolistan’da, 
Ötüken’e yaptığımız keşif gezisinin de hayatımın unu-
tulmazları arasında yer aldığını belirtmek isterim. 
TÜBA olarak, Andreas Tietze’nin Tarihî ve Etimolojik 
Türkiye Türkçesi Lugati’nin özgün malzemelere dayalı 
olarak tamamlanıp yayımlanmasını amaçlayan proje-
yi yürütmeye başlamamızın da unutulmazlar arasında 
yer alacağına inanıyorum.

Bu dönemde 2016 yılında milletçe maruz kaldığımız 
15 Temmuz darbe girişimini, tarihimizdeki en önem-
li ve unutulmaz/unutulmaması gereken ihanetlerden 
biri olarak kaydetmek gerekir. Cumhurbaşkanımızın 
liderliğiyle, milletimizin ve devlet görevlilerimizin asil 
ve cesur tutumu ve gayretleriyle, FETÖ ile yönlendiri-
ci ve destekçilerinin bu büyük ihanet hamlesi bertaraf 
edilmiştir. Ancak, bu darbe girişiminin de bir parça-
sı olduğu Ülkemizi de hedef alan stratejik ve sistemli 
“melez vekalet savaşı” saldırılarının devam ettiğini/
edeceğini gözden ırak tutmamamız gerektiğine inanı-
yorum. TÜBA yönetimi olarak, bu süreçte de, büyük 
Türk milletinin ve devletimizin birlik, demokrasi, ba-
ğımsızlık ve bekasına uygun şekilde davranmaya özen 
gösterdik. Türkiye’nin ulusal akademisi olarak bu tu-
tumumuz devam edecektir.

Bilindiği gibi, 2011’de TÜBA mevzuatındaki bazı de-
ğişiklikler sonrasında 2012’de Akademi'de yönetim 
değişikliği yaşandı ve Başkanlık tarafıma tevdi edildi. 
Öncelikle bunun, bir bilim insanı için büyük bir onur 
ve sorumluluk olduğunu, başkanlığı da Akademi'mi-
ze ve ülkemize bir hizmet mevkii olarak gördüğümü; 
görevimi de hukuk, bilim ve ahlak ilkelerine sadakatle 
yerine getirmeye çalıştığımı ifade etmek isterim. 
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Başkanlığı devralmam, yasal değişiklikler sonrasında 
akademinin o zamanki üyelerinin yaklaşık yarısının 
istifa ettiği ve TÜBA’ya ilişkin ulusal ve uluslararası 
düzeyde yoğun eleştiri ve tartışmaların yaşandığı bir 
süreçte gerçekleşti. Bu nedenle, başkanlığımın ilk dö-
neminde bu sürece ilişkin “çatışma yönetimi” olarak 
adlandırılabilecek faaliyetler, gündemimizde önemli 
bir yer tuttu. Bu esnada yaşadığım bazı olaylar da unu-
tulmazlar arasındadır. Bu süreçte, dış çevredeki aksi-
ne konjonktöre rağmen, Akademi’de -üyelerimizin de 
desteğiyle- “farklılıkları zenginlik olarak değerlendir-
me”yi amaçlayan dürüst yönetim anlayışımızla mevcut 
ve olası güçlüklerin üstesinden gelişimizi de unutma-
yacağım.

Bu dönemde, önceki başkan merhum Prof. Dr. Yücel 
Kanpolat’la görevi devralırken yaptığımız görüşmeyi 
ve özellikle Kemal Karpat ve merhum Şerif Mardin 
gibi bazı hocaların -gecikmiş haklarının teslimi olarak 
değerlendirdiğim- Akademi üyeliğine seçilmesini de, 
unutulmazlar arasında anmak isterim.

Altı yıllık başkanlık deneyimi ışığında Bilim Aka-
demileri ve TÜBA hakkında ne söylemek istersiniz?
Altı yıllık başkanlık görevimin sonuna yaklaşırken, 
Akademiyle ilgili bazı hususları belirtmek isterim. 
Öncelikle, son zamanlarda “akademi” kavramının bir-
çok alanda kullanıldığını, ancak “bilim akademisi”nin 
bunlardan farklı ve özgün bir yapılanmayı ifade ettiği-
ni ve bu koşullarda “bilim akademisi”nin ne olduğunu 
anlatmanın mesaimizde önemli bir yer tutmaya devam 
ettiğini söylemek gerekiyor. Bilim akademileri, seçkin 
bilim insanlarınca oluşturulan, bilimsel başarıyı onur-
landırmak ve özendirmek, bilim temelli rehberlik ve 
danışmanlık gibi işlevleri yerine getiren “özerk” ku-
ruluşlardır. Bu bakımdan, belirli meslek veya kuru-
luşlarla ilgili eğitim vb. faaliyetleri gerçekleştiren ve 
“akademi” diye adlandırılan kuruluşlardan tamamen 
farklıdırlar. Bu iki kullanımı karıştırmamak gerekir.

Bilim akademileri, dünyada bilim hayatının önemli ve 
saygın kuruluşlarıdır. Bizim de benimsediğimiz “batı 
tipi akademi modeli”nde Bilim akademileri, bilime ve 
bilimsel başarıya verilen önemi temsil eden icracı değil 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Cevat Acar'ı kabulü /Ankara 2015

TÜBA Şeref Üyesi Nobel Ödülü sahibi Prof. Aziz Sancar’ın konferansı / Bilkent Üniversitesi 2016

“Küresel Sağlığın İyileştirilmesi” Konulu “Science20 Dialogue 
Forumu” /Almanya 2017
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“istişarî-prestij kuruluşları”dır. Akademinin bilimsel, 
idarî ve mali açıdan “özerkliği” ile akademik ilkelere ria-
yet de, son derece önemlidir. Akademiler aynı zamanda, 
ulusal ve uluslararası düzeyde seçkin bilim insanları ara-
sında bir iletişim ve iş birliği ağı oluştururlar, bilime ve 
bilimsel başarıya verilen önemi de temsil ederler.

TÜBA, tüm bilim alanlarını kapsayan ulusal akademi-
miz olarak 497 s. KHK ile 1993’te kuruldu. Ancak, ülke-
mizde bu günkü anlamıyla akademi geleneği daha uzun 
bir geçmişe sahiptir. 1851’de padişah fermanıyla kurulan 
dahilî ve haricî üyeleri içeren Encümen-i Dâniş, ilk Türk 
akademisi olarak kabul edilir. 10 yıl kadar faaliyet gös-
teren bu kuruluştan sonra Osmanlı İlim Cemiyeti, Türk 
Tarih ve Dil kurumları gibi akademi benzeri kuruluşlar 
kurulmuşsa da, son ikisi hariç diğerleri kısa ömürlü ol-
muştur. Uzun bir aradan sonra 1960’larda gündeme ge-
len TÜBA’nın kuruluşu, 1993’te gerçekleşti.

TÜBA, bu 25 yıl içinde kuruluş amaçları doğrultusunda 
birçok faaliyetler gerçekleştirmiştir, tabii diğer kuruluş-
lar gibi bir çok eleştiri ve tartışmaya da konu olmuştur. 
Biz bu dönemde, söz konusu deneyim, eleştiri ve tar-
tışmalar ışığında, Akademinin daha kapsayıcı olması, 
daha etkin işlev görmesi yönünde gayret gösterdik. Bu 
bağlamda, bilimsel ve akademik ilkelere uymaya özen 
gösterdik, TÜBA yasası ve uygun bir bina temini hep 
gündemimizde oldu. Yasa ve bina hariç, diğer konularda 
epey mesafe aldığımızı düşünüyorum. Bununla birlikte, 
akademinin istenen noktaya gelmesi için akademi yöne-
timi ve üyelerinin bu çabalarının sürdürülmesi yanında 
ilgili paydaşların tutumunun da önemli olduğunu be-
lirtmeliyim. Burada, icracı olmayan seçkinci bir prestij 
kuruluşu olması sınırlayıcı bir etki gösteriyorsa da, aka-
deminin yeterli ve doğru biçimde tanınırlığı, önemli bir 
husus. Bu noktada, kapsayıcı ve katılımcı yaklaşımımız 
ile Sayın Cumhurbaşkanımızın TÜBA Ödül Törenleri 

ile TİBKM projesini himayelerine almalarının önemli 
bir katkı ve destek sağladığını, bunun için kendilerine 
teşekkürlerimizi ifade etmek isterim. 

Son olarak eklemek istediğiniz bir husus var mı?
Başkanlıkta ikinci dönemim bu yılın Ağustos ayında 
doluyor. Öncelikle, başkanlığım süresince gösterdikleri 
güven, sağladıkları destek ve katkıları için Sayın Cum-
hurbaşkanımıza ve değerli Bakanlarımızla bakanlık 
mensuplarına, Akademi Konsey ve genel kurul üyeleri-
miz ile tüm çalışanlarımıza, etkinliklerimize katkı ve ka-
tılım sağlayan bilim insanlarımıza ve tüm paydaşlarımı-
za teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Burada, dört yıl 
boyunca uyumlu ve yakın çalışma gerçekleştirdiğimiz 
Başkan yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev ho-
caya ayrıca teşekkür ediyorum.

Biliyorsunuz, önümüzdeki Genel Kurulumuzda başkan 
adaylığı seçimi var. Genel Kurulda seçeceğimiz adaylar-
dan biri, Sayın Cumhurbaşkanımızca yeni başkan olarak 
atanacak. Bu sürecin akademimizin gelişimi için hayırlı 
ve yararlı olmasını diliyorum.

Bu dönemde, tüm gayretlerimize rağmen TÜBA’nın iki 
temel ihtiyacı, yasa ve bina ihtiyacı karşılanamadı. Önü-
müzdeki dönemde, akademimizin yasa ve bina ihtiya-
cının karşılanmasını diliyorum. Bu ve diğer konularda 
Akademimize bir üye olarak elimden gelen katkı ve des-
teği vermeye devam edeceğimi de belirtmek isterim. Son 
olarak, aramızdan ayrılan üyelerimiz ve çalışanlarımıza 
Allah’tan rahmet, yakınlarına sağlıklı ve mutlu ömürler; 
Akademi üyelerimiz ve çalışanlarımız ile yeni yönetici-
lerimize de sağlık, mutluluk ve Akademi'mizin ve Türki-
ye’mizin bilimsel ve topyekün gelişimi yolunda başarılar 
diliyorum.
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Akademi Enerji Çalışma 

Grubu tarafından 

gerçekleştirilen "TÜBA-Güneş 

Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı 

ve Paneli ile Temiz Kömür 

Teknolojileri Çalıştayı ve 

Paneli"  sonucunda hazırlanan 

raporlar Akademi’nin 

yeni program, proje ve 

faaliyetleri devreye sokma ve 

danışmanlık işlevini geliştirme 

politikasının ürünleri olarak 

yayımlanmışlardır.

TÜBA - GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ 
RAPORU

TÜBA - TEMİZ KÖMÜR TEKNOLOJİLERİ 
RAPORU
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TÜBA BAŞKANI PROF. ACAR’DAN 
KASTAMONU ZIYARETLERI

Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar,  21 Mart 
günü Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit 
Aydın'ı ve Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz’i, 23 Mart 
günü ise Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ı zi-
yaret etti. 

Vali Karadeniz, Rektör Prof. Aydın ve Başkan Arslan ile 
Kastamonu’nun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti se-
çilmesi doğrultusunda düzenlenecek organizasyonlar 
kapsamında gerçekleştirilebilecek bilimsel etkinlikler 
hakkında görüştü.

TÜBA BAŞKAN YARDIMCISI PROF. YURDUSEV 
KAFKASYA ÜNIVERSITELER BIRLIĞI 7. 

OLAĞAN KONGRESI’NDE TÜBA’YI TEMSIL ETTI

Akademi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yur-
dusev, 16 Mart 2018 tarihinde Maltepe Üniversitesi ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen Kafkasya Üniversiteler Bir-
liği 7. Olağan Kongresi çerçevesinde “Bilim Akademileri 
Temsilcileri ve Kafkasya Ortak Bilim Ağı Kurulması” ko-
nulu toplantılara TÜBA’yı temsilen katıldı. 

Prof. Yurdusev toplantıda; Kafkasya ortak bilim ağının 
oluşturulabilmesi için bilim akademileri, üniversiteler, 

araştırma merkezleri vb. bütün bilim kuruluşlarını içe-
ren kapsayıcı bir yaklaşım benimsenmesini ve bunun için 
de gevşek bir organizasyon yapılanmasını önerdi ve  “İlk 
etapta bir tarama konferansının yapılması Kafkasya Böl-
gesinin bilimsel potansiyelini ortaya koymak için gerekli 
görünüyor. Akabinde de gönüllü katılımlarla ve üzerin-
de anlaşılan temalar dahilinde bilimsel iş birliği projeleri 
oluşturulabilir.” dedi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar, Kastamonu Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Seyit Aydın

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
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IÜ IŞLETME FAKÜLTESI 
50. YILINI KUTLADI

Türkiye’nin ilk işletme fakültesi olarak 1968 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi 
(İÜ) İşletme Fakültesi, 9-13 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlediği 

çeşitli etkinliklerle 50. yılını kutladı.

İÜ İşletme Fakültesi 50. yıl kutlama etkinlikleri kapsamın-
da 11 Nisan’da düzenlenen programın açılış konuşmaları 
Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, İÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mahmut Ak, İÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Recep Pekdemir, İşletme Fakültesi Mezunlar Derne-
ği (İFMED) Danışma Kurulu Başkanı Cüneyd Zapsu ve 
İFMED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İlker Birgan 
tarafından gerçekleştirildi.

“Türkiye kendi kökleri üzerinde yükseliyor.” 
Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, ko-
nuşmasına başlarken kendisinin de bir İstanbul Üniversi-
tesi mezunu olduğunu belirterek İşletme Fakültesi’nin 50. 
yılı kutlama etkinliklerinde olmaktan duyduğu mutlulu-
ğu dile getirdi. Bakan Kurtulmuş konuşmasında, “Tür-
kiye, doğuya ve batıya bağımlı bir ülke değildir. Türkiye 
kendi ayakları üzerinde yükselebilecek büyük bir ülkedir, 
büyük medeniyetin toplamıdır. Biz birisini diğerine ter-
cih etmek durumunda kalan bir ülke değiliz. Uydu ülke, 
kuyruk ülke değiliz, bunun bilinmesi lazım. Türkiye, ken-
di kökleri üzerinde yükseliyor. Dış politikada da kendine 
özgü bu çatıyı kurmak ve geliştirmek zorundadır. Ne ya-
zık ki bölgemiz, bu bölgesel savaşların önemli hedef tah-
talarından birisidir. Bölge ülkelerinin bazılarından daha 
şimdiden önümüzdeki 10-15 yıl içinde başlatılacak büyük 
bölgesel savaşların sinyallerinin geliyor olması tesadüf de-
ğildir.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurtulmuş, 1990’lardan sonra yeni bir dünya dü-
zeninin kurulacağı ümit edilirken, teknolojideki reka-
betin insanların hayrına kullanılması yerine, bölgeler ve 

Kültür ve Turizm Bakanı 

Prof. Dr. Numan Kurtulmuş 
Kültürel bağımsızlığı olmayan 

ülkelerin ekonomik bağımsızlığının 
olmasının imkânı yoktur.

““
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ülkeler arasında muazzam bir rekabete şahit olunduğunu 
anlattı. Gelecek süreçte dünyanın her yerinde savaş ve 
çatışma yanlıları ile barış ve düzen yanlıları arasında bir 
mücadele olduğunu dile getiren Kurtulmuş, soğuk savaş 
sonrasındaki dönemde ortaya dört önemli merkezin çık-
tığını, Çin, ABD, Rusya ve Avrupa’nın dört önemli mer-
kez olarak, her alanda ortaya çıkan rekabetlerinin, gelecek 
10 yılları etkileyecek durumda olduğunu aktardı.

“Kültür dünyamızda başkalarının uydusu olma-
yacağız.”
Konuşmasında Türkiye’nin kültürel alandaki gücüne de-
ğinen Bakan Kurtulmuş, “Kültürel bağımsızlığı olmayan 

ülkelerin ekonomik bağımsızlığının olmasının imkânı 
yoktur. Hele teknolojilerde ileri gitmelerinin imkânı yok-
tur. Petrol zengini olan, 50, 60, 70 bin dolar milli geliri 
olan ülkelerin dünya ekonomisinde esamesinin okunma-
dığı, dünyadaki teknolojik rekabette ortaya koyabilecekle-
ri mal ve hizmetlerinin olmamasının sebebi milli kültürel 
bağımsızlıklarına sahip olmamalarıdır.” şeklinde konuştu. 
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Türkiye’nin milli 
kültürel gücünün, bağımsızlığının farkına varması gerek-
tiğini dile getirerek, “Biz kültür, zihin, tasavvur dünya-
mızda başkalarının bir şekilde uydusu olmayacağız. Ken-
di varlığımızı ciddi şekilde kullanıp, bunu geliştireceğiz” 
ifadelerini kullandı.

TÜBA Başkanı 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 
İstanbul Üniversitesi ve fakülteleri, 

Türkiye’de başka üniversitelerin, 
ilgili fakültelerin ve bölümlerin 

kurulmasında bir bakıma öncülük ve 
rehberlik etmişlerdir.

““ İÜ Rektörü 

Prof. Dr. Mahmut Ak 
Fakültemiz kendini kanıtlamış ve 

yıllar öncesinde uluslararası yaygın 
kabul gören akreditasyonu almayı 

başarmıştır.

““
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İÜ İşletme Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Recep Pekdemir

İşletme Fakültesi olarak eğitimde, 

araştırmada ve yayında en önde 

giden fakültelerden biriyiz.

““

“İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi diğer 
üniversitelere de öncülük etmiştir.”
İstanbul Üniversitesi’nin Türkiye’nin en köklü üniversitesi 
olduğunu belirterek konuşmasına başlayan TÜBA Başka-
nı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ise “İstanbul Üniversitesi 
ve fakülteleri, aynı zamanda Türkiye’de başka üniversite-
lerin, ilgili fakültelerin ve bölümlerin kurulmasında bir 
bakıma öncülük ve rehberlik etmişlerdir. Türkiye’de başka 
üniversitelerdeki işletme bölümlerinin hocaları da za-
manında Türkiye’nin bu ilk İşletme Fakültesi’nde eğitim 
almışlardır. Özel sektörün birçok alanında İşletme Fa-
kültesi bünyesinden yetişmiş çok değerli yöneticilerimiz 
Türk ekonomisinin kalkınması için ellerinden gelen gay-
reti gösteriyorlar ve başarıları ile hem kendi kuruluşlarını 
hem de hepimizi onurlandırıyorlar. Ben bütün mezunla-
rımıza Türkiye’nin her alanda gelişimi için sağladıkları 
bu değerli katkıları için şahsım adına, kurumum adına 
şükranlarımı ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar konuşmasını şu şekilde son-
landırdı: “Burada özellikle değişen koşullara göre İşletme 
Fakültemizin ve üniversitelerimizin de kendilerini ge-
liştirmesinin, gözden geçirmesinin bir ihtiyaç olduğunu 
ifade etmek isterim. İşletme İktisadı Enstitüsü ve İşletme 
Fakültesi’nin lisansüstü ve lisans programlarındaki birçok 
yenilik aslına bakılırsa bugün ayrı fakülte, program ya da 
bölümler halinde yükseköğretimde yer alan bazı prog-
ramların analığını yapmıştır diyebiliriz. Ben fakültemizin 
nice 50 yıllara ulaşmasını diliyor ve 50. yılı kutluyorum.”

“Hem lisans hem de lisansüstü düzeyde işletme 
eğitimi veriyoruz.”
İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak yaptığı açılış konuşma-
sında İÜ İşletme Fakültesi tarihçesi hakkında bilgi vere-
rek, “İşletme eğitiminin ilk adımları 1933 yılı Üniversite 
düzenlemesinin akabinde 1934 yılında Hukuk Fakültesi 
bünyesinde İktisat ve İçtimaiyat Kürsüsü kurulması ile 
atılmıştır. 1936 yılında faaliyete geçen İktisat Fakültesi 
bünyesinde ise İşletme İktisadı Kürsüsü kurulmuş ve Al-
man Ordinaryus Profesör Doktor Alfred Isaac’ın önderli-

ğinde işletme eğitimi önemli bir şekilde ele alınmaya baş-
lanmıştır. 1954 yılında dönemin yönetici ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla lisansüstü işletme eğitimi yapmak 
üzere İşletme İktisadı Enstitüsü kurulmuştur. Bunun için 
ülkemizin önde gelen iş adamları, Amerikan Ford Vakfı, 
Harvard Üniversitesi İşletme Okulu’nun önemli destekle-
ri olmuştur. 1968 yılında ise özel sektörün de gelişmeye 
başlaması ile yöneticilerin altında çalışacak işletme uz-
manlarının yetiştirilmesi amacıyla lisans eğitimi yapabi-
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lecek ülkemizin ilk İşletme Fakültesi kurulmuştur. İşlet-
me Fakültemiz ile birlikte Üniversitemizde hem İktisat 
hem de Siyasal Bilgiler Fakültemizde İşletme bölümleri 
mevcuttur. Böylece hem lisans hem de lisansüstü düzeyde 
üniversitemizin farklı birimlerinde işletme eğitimleri yü-
rütülmektedir.”

İşletme Fakültesi’nin en gözde fakültelerden biri olduğu-
nu belirten İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak sözlerini şu 
şekilde noktaladı: “Bu fakültemiz kendini kanıtlamış ve 
yıllar öncesinde uluslararası yaygın kabul gören akredi-
tasyonu almayı başarmıştır. Bu akreditasyon hem lisans 
hem de lisansüstü düzeydeki programları kapsamaktadır. 
İÜ İşletme Fakültesi mezunlarına tüm dünyada ve pek 
çok alanda rastlamak mümkündür. Üniversitemizin her 
alanda yetiştirdiği mezunlarıyla gurur duyuyoruz.”

“Uluslararası akreditesi olan tek devlet işletme 
fakültesiyiz.”
İÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Pekdemir ise 
konuşmasında şunları dile getirdi: “Bundan tam 50 yıl 
önce 11 Nisan 1968 günü İstanbul Üniversitesi Senatosu 
104 sayılı toplantısını gerçekleştirir. Bu 104 sayılı senato 
toplantısında ülkemizin lisans eğitimi yapacak ilk İşletme 
Fakültesi’nin kuruluşu karara bağlanır. O zamanlar Türk 
işletmeleri, özel sektör işletmeleri yavaş yavaş çoğalmak-
ta, büyümekte ve ara kademe işletme uzmanlarına ihtiyaç 
duyulmaktadır. 1954 yılında İşletme İktisadi Enstitüsü 
kurularak yönetici eğitimine başlanmıştır. Enstitü uygula-
dığı vaka yöntemi ile gerek kamuda gerek özel sektörde iş-
letme yöneticilerinin yetiştirilmesinde önemli katkılarda 
bulunmuştur. Lakin 1960’lı yıllarda ara kademe yöneticisi 
olarak işletme uzmanlarına ihtiyaç duyulmaya başlanmış-
tır ve gelen talepler doğrultusunda 1960 yılından itibaren 
kurucumuz Prof. Dr. Mehmet Oluç konuya hassasiyetle 
yaklaşarak ülkemizde özellikle İstanbul Üniversitesi’n-
de bir İşletme Fakültesi’nin kurulması doğrultusunda 
ilk adımını atmıştır. 1960 ve 1962 yılları arasında İktisat 
Fakültesi Dekanlığını yürütürken İşletme Fakültesi’nin 
kurulması için uğraşlar vermiştir. Lakin o uğraşlar sonuç 
vermemiş 1962 yılında bu girişim başarısızlıkla sona er-

miştir. Arkasından Prof. Dr. Mehmet Oluç hocamız bir 
strateji izleyerek işletme alanında profesör ve doçentler 
yetiştirerek projeyi 1962 yılında tekrar gündeme getirmiş 
ve 11 Nisan 1968 günü başarıyla tamamlanmıştır. Kuru-
cularımızın tamamı İktisat Fakültesi hocalarıdır.” 

İşletme Fakültesi olarak eğitimde, araştırmada ve yayın-
da en önde giden fakültelerden biri olduklarını belirten 
Prof. Dr. Recep Pekdemir sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Özellikle bahsetmek istediğim bir proje var. 1970 yılında 
başlayıp 1982 yılında sona eren doktora programımız 88 
altın bilim insanı yetiştirmiştir. Bu 88 altın bilim insanı 
tamamı gerek yurt içinde gerek yurt dışında üniversite-
lerde eğitim, öğretim ve araştırma hizmeti vermişlerdir 
ve vermektedirler. Biz fakülte olarak Türkiye’nin uluslara-
rası tanınırlığı olan, uluslararası akreditesi olan tek devlet 
işletme fakültesiyiz. Özverili ve gönüllü çalışmalarımızla 
10 yıl süren bu akreditasyonumuz bizi dünyadaki 780 İş-
letme Fakültesi içerisinde ülkemizi temsil eden tek dev-
let işletme fakültesi haline getirdi. Yetiştirdiğimiz farklı 
mezunlar zenginliğimizi oluşturuyor. Bu mezunlarımız 
günümüz itibariyle kamuda, siyasette, özel sektörde ve 
pek çok alanda işletme fakültesinin bayrağını dalgalan-
dırıyorlar, fakültemizi temsil ediyorlar. Dolayısıyla biz 
bütün mezunlarımızla gurur duyuyoruz. Biz 50 yıldır 
sürdürülebilir bir şekilde hayattayız, öncü olmaya devam 
ediyoruz.” 

Konuşmaların ardından Akademi Başkanı Prof. Dr. Ah-
met Cevat Acar, İÜ Rektöürü Prof. Dr. Mahmut Ak'ı ma-
kamında ziyaret etti.

BILIM, SANAYI ve TEKNOLOJI BAKANI DANIŞMANI PROF. ÇEVIK ve 
IUC KURUCU BAŞKANI PROF. AZIZOĞLU’NDAN TÜBA’YA ZIYARET

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Danışmanı Prof. Dr. 
Uğur Çevik ve Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) 
Kurucu Başkanı Prof. Dr. Orhan Hikmet Azizoğlu, 11 
Mayıs günü TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ı 
ziyaret etti.

Görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Prof. Acar, Prof. 
Çevik ve Prof. Azizoğlu’na TÜBA Türk-İslam Bilim Kül-
tür Mirası (TİBKM) Projesi kapsamında yayımlanan 
eserlerden armağan etti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Danışmanı Prof. Dr. Uğur 
Çevik, IUC Kurucu Başkanı Prof. Dr. Orhan Hikmet Azizoğlu, 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
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TÜBA ASLI ÜYESI PROF. HOTAMIŞLIGIL 
ve EKIBINDEN ÖNEMLI KEŞIF

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil yönetiminde çalışmalar yürüten araştırma ekibi 
bu kez kolesterolün zararlı etkilerine karşı hücreleri savunan Nrf1 molekülünün 

kahverengi yağ dokularının da dejenerasyonunu önlediğini keşfetti.

Harvard Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi’n-
de Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil yönetiminde çalışmalar 
yürüten araştırma ekibi “metabolik muhafız” adını ver-
dikleri Nrf1 molekülünün yeni bir özelliğini daha keşfetti. 
Nature Medicine’da yayımlanan çalışma; kahverengi yağ 
hücrelerinin görevini sağlıklı bir şekilde yürütmesinde 
Nrf1 molekülünün kilit bir rol oynadığını tespit etti.

Obezite ve diyabet gibi kronik metabolik hastalıklar için 
yeni korunma ve tedavi olanaklarının geliştirilmesi, hüc-
releri metabolik stresten koruyan mekanizmaların belir-
lenmesinden geçiyor. Metabolik dengenin bu mekanizma-
lar aracılığıyla güçlendirilip düzene sokulması aynı anda 
birden fazla sağlık probleminin etkili şekilde önlenmesi 
ve tedavisi ümidini taşıyor. Sabri Ülker Merkezi Başkanı 
Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil yönetimindeki araştırma 
ekibi de bu çerçevede önce kahverengi yağ dokusunun ko-
runmasında ve fonksiyonunda en anahtar rolün protein 
atıklarının yok edilmesi olduğunu, ardından da bu meka-
nizmanın yöneticisinin Nrf1 molekülü olduğunu keşfetti. 
 
Memelilerde bilinen fonksiyonu soğuğa maruz kalındı-
ğında enerjiyi ısıya dönüştürmek olan kahverengi yağ do-
kusu, bunu yaparken yüksek düzeyde enerji ve gıda kulla-
nıyor. Öyle ki, bu küçücük doku aktif hale getirildiğinde 
dolaşımdaki şeker ve yağların yarısından fazlasını tüketip 
sistemden çekebiliyor. Ancak bu süreçte kahverengi yağ 
dokusunda protein atıkları birikerek tahribata neden 
oluyor. Maksimum yoğunlukta çalışan bir makine gibi 
olan bu doku, işlevini yerine getirebilmek için hücresel 
bakıma ve zehirli atıklardan kurtulmaya ihtiyaç duyuyor. 
 
“Kahverengi yağ hücrelerinin kapasite problemini çöz-
mek ve işlevsel olmalarını sağlamak için kullandıkları 

özel tertibi bulmaya kararlıydık” diyen Prof. Dr. Hotamış-
lıgil, Sabri Ülker Merkezi araştırma ekibinin kahverengi 
yağ dokusundaki bu oyunu protein yıkımından sorumlu 
“proteozom” olarak bilinen bir mekanizmanın yönettiğini 
ortaya çıkardıklarını vurguladı.

Araştırma sonucu ortaya çıkan ilginç bir başka gözlem ise 
bu protein yıkımına bağlı kahverengi yağ dokusunun me-
tabolik uyum sisteminin şişmanlık sırasında da bu hastalı-
ğa bağlı olarak büyük oranda kaybolması oldu. Çalışmanın 
sonucunda araştırma ekibi proteozomun soğuğa verdiği 
tepkinin ana düzenleyicisinin Nrf1 molekülü olduğunu 
keşfetti. Araştırma ekibi bu mekanizmanın hastalıktaki 
rolünü ise genetik mühendisliğiyle sadece kahverengi yağ 
dokusundaki Nrf1 genini silerek, kahverengi yağın ciddi 
stres ve inflamasyona uğradığını, özelliğini kaybettiği-
ni, düzgün çalışamadığını ve buna bağlı olarak sistemik 
metabolik hastalığa neden olduğunu ortaya çıkararak is-
patlandı. Öte yandan şişman deneysel modellerde Nrf1 
ifadesi veya veya proteazom faaliyeti arttırıldığında hem 
vücutta ve dokularda yağ birikiminin hem de metabolik 
bozukluklar ve diyabetin çarpıcı olarak düzeldiği görüldü. 
 
Bu sonuçlar Sabri Ülker Merkezi araştırma ekibinin daha 
önceki çalışmalarıyla birlikte ele alındığında NRF1’in, 
özellikle çetin koşullarda metabolizmanın ana molekü-
ler koruyucusu olduğunu ortaya çıkardı. Prof. Dr. Hota-
mışlıgil, “Bu çalışma, yalnızca genel metabolik dengenin 
korunmasında beklenmedik bir mekanizmayı tanımla-
dığımız için değil, özellikle obezite ve diyabet ilaçlarının 
geliştirilme potansiyelini açığa çıkarması açısından da 
büyük bir adım” dedi.
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ASBÜ 5. YILINI KUTLADI
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 1 Şubat 2018 
tarihinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin (ASBÜ) 
5. yıl kutlama programına katıldı.

Ankara Palas Devlet Konukevi’nde; ASBÜ’nün kurulu-
şunda ve gelişiminde emeği olan Kalkınma Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Yılmaz Tuna, Akademi Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Cevat Acar, aynı zamanda Karabük Üniver-
sitesi eski rektörü de olan Karabük Milletvekili Prof. Dr. 
Burhanettin Uysal ve Maliye Bakanlığı, Bakan Yardımcısı 
Cengiz Yavilioğlu'nun açılış konuşmalarıyla başlayan 5. 
yıl kutlama programına  çok sayıda bürokrat, milletvekili 
ve akademisyenin katılım gösterdi.

Başta kurucu rektör Prof. Dr. Ömer Demir olmak üzere 
eski rektörlere, ASBÜ’de görev yapmış olup emekli olan 
ya da farklı kurumlara geçiş yapmış olan akademik ve ida-
ri personele teşekkür plaketinin de verildiği programda, 
Prof. Dr. Mehmet Barca ASBÜ ailesine teşekkür ederek 
başladığı konuşmasında şunları kaydetti: “Beş fakülte beş 
enstitü ile kurulan üniversitemizin, mühendislik, sağlık 
ve sanat alanlarındaki tematik üniversite örneklerinden 
sonra, sosyal bilimlerde ilk ve tek devlet üniversitesi ola-
rak sosyal bilim araştırmalarında öncü bir rol üstlenmesi 
hedeflenmektedir. 2013 yılında uzman ve okutmanlardan 
oluşan 25 öğretim elemanı ve 53 idari personelle hizmet 
vermeye başlayan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bu 
gün 30 Profesör, 11 Doçent, 59 Yardımcı Doçent olmak 
üzere 100 öğretim üyesi ve 114 öğretim elemanı ile 224 
akademik, 109 idari   ve 100 destek personeliyle birlikte 
toplam 433 çalışanıyla 5 yılda orta ölçekli bir kuruma dö-
nüşmüştür.  ASBÜ, Cumhuriyetin kurulduğu mekânlar-
da, yaşanmışlıkları müze ve sergi alanlarına dönüştürme-
yi bir toplumsal sorumluluk olarak görmektedir. Hazine 

odası müzesinden istiklal mahkemesi müzesine, kamu 
işletmeleri müzesinden Ankara İdari Müzesi gibi geniş 
bir yelpazede yer alan müze ve sergi alanları, yakın ta-
rihimize ışık tutacak ve Cumhuriyetin kuruluşunun 100. 
yılına yönelik en önemli projelerden biri olacaktır. ASBÜ, 
ağırlıklı master ve doktora öğrencilerinden oluşan 10 bin 
öğrencisi ile Ankara’nın kalbi Ulus’a yeni ve nitelikli bir 
sosyal kesim kazandıracaktır. Hedefimiz Ulus’u tarihsel 
ve manevi misyonuna uygun olarak bir bilim kültür ve 
sanat adasına dönüştürmektir. ASBÜ araştırma, eğitim, 
girişimcilik ve toplumsal sorumluluk faaliyetleriyle ülke-
mizin gurur duyulan bir üniversitesi olmayı vizyon ola-
rak benimsemiştir.” dedi.

ASBÜ yönetimince belirlenmiş olan bir takım kriterler 
çerçevesinde yapılan performans değerlendirmeleri so-
nucunda ödüle layık görülen 12 akademik ve idari per-
sonelin ödüllerinin dağıtımı sonrasında kutlama etkinliği 
verilen kokteyl ile sona erdi.

MILLETVEKILLERINDEN TÜBA'YA ZIYARET 

23. Dönem Kastamonu Milletvekili Hasan Altan 7 Şu-
bat’ta, Tokat Milletvekili Prof. Dr. Coşkun Çakır ise 23 
Şubat 2018 tarihinde Akademi'nin Ankara'da bulunan 

merkez binasında TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar'ı ziyaret etti. Nezaket ziyaretinde görüş alışverişinde 
bulunuldu.

23. Dönem Kastamonu Milletvekili Hasan Altan, TÜBA Başka-
nı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar
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Tarımsal Üretimde 
Nanoteknoloji

Prof. Dr. Handan Yavuz
Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Biyokimya Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Nilay Bereli
Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Biyokimya Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adil Denizli
TÜBA Asli Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Biyokimya Ana Bilim Dalı

Temel Mesajlar
• Nanoteknoloji verim kalitesini ve miktarını artırdığı 

için tarımsal üretim uygulamaları için oldukça elveriş-
lidir. 

• Nanoteknoloji, agrokimyasalların kullanımıyla toprak, 
su ve hava kirliliğinin azaltır ve tarımı daha sürdürüle-
bilir yapar. 

• Halledilmesi gereken sorunlar, nanopartiküllerin uzun 
dönem riskleri, uluslararası düzenlemelere uyum ve 
standartlaştırılmış risk yönetim araçları, maliyet-etkin-
liği ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki nanotek-
noloji uygulamalarının kapsayıcı kullanılabilirliğidir. 

Giriş
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu’na göre 
dünya çapında 795 milyon insan sağlıklı aktif yaşam için 
gerekli gıdaya ulaşma olanağına sahip değildir. İklim 
değişikliği, nüfus artışı ve toprak kaybı açlık sorununu 
ortadan kaldırmak için diğer güçlüklerdir. 2050 yılında 
tahmini dokuz milyardan fazla insanın gıda gereksini-
mini karşılamak için dünyanın tarım üretiminin yaklaşık 
%60 artması gereklidir. Nanoteknoloji (NT) tarımsal üre-
tim miktarını ve kalitesini artırabilir ve iklimsel esneklik 
sağlarken tarımsal kimyasallardan kaynaklanan kirliliğin 
azaltılmasıyla daha sürdürülebilir hale getirebilir (Sürdü-
rülebilir Gelişme Hedefi (SDG) 2: Sıfır Açlık). Aynı za-
manda bu teknolojiyle bitkilere değerli besinlerin eklene-
bilmesi ve toprakta ağır metallerin tayini ve giderilmesi, 
daha iyi sağlık hedefini desteklemektedir (SDG 3: Sağlık 
ve iyileşme). Dahası, NT daha sürdürülebilir tarımsal 
üretimi teşvik etmektedir (SDG 9: Endüstri, yenilik ve 
altyapı).

NT’nin tarımda kullanımının faydaları ile ilgili artan bir 
bilgi birikimi vardır, ancak, önemli otoritelerden gelen 
bulguların koordine edilmesi ve farklı alan ve disiplinler-
den gelen bilgilerin birleştirilmesinin güçlüğü de gösteril-
miştir. Çevresel ve sağlık etkilerinin belirsizliği ve maliye-

ti nedeniyle şu anda NT tarımsal üretimde yaygın olarak 
kullanılmamaktadır. Bu yazıda NT’nin tarımsal üretimde 
kullanımı ile ilgili girişimler ve faydaları özetlenmektedir. 

Mevcut Durum
Tarımsal NT üzerine araştırmalar son on yıldan beri ya-
pılmaktadır. NT’nin tarımla ilgili yayın paylaşımları diğer 
sektörlerden daha az olmakla birlikte, potansiyeli ile ilgili 
algı artmaktadır. Örneğin, 2005-2009 arasında tarım-gıda 
sektöründe NT üzerine literatür iki kat artmıştır. Şu an 
tarımda NT üzerine araştırma ve geliştirmenin (AR-GE) 
çoğunu Avrupa, ABD, Çin ve Hindistan üretmiştir. Tüm 
NT uygulamalarının sadece %9’u tarım odaklıdır. Bazı 
uygulamalar pestisitlerin, besinlerin ve tarım kimyasal-
larının dağılımı etkinliği ve kontrollü salımı, bakteri ve 
virüslerin tayini için halihazırda kullanımdadır. 

Nanoteknoloji, doğal veya üretilmiş parçacıkların en az 
%50’sinin boyutunun 1-100 nm (metrenin milyarda biri 
kadar) arasında olduğu teknolojilerdir. Nanoteknoloji 
özelliklerini nanoparçacıkların eşsiz özelliklerine (yüksek 
yüzey- hacim oranı ve yüksek çözünürlük gibi) borçludur. 
Dolayısıyla, nanopartiküller yüksek reaktivite ve etkinliğe 
sahiptir. 

Faydalar 
Verim Kalitesi ve Miktarında Artış
Sürdürülebilir su kullanımı: Tarımsal üretimi daha sür-
dürülebilir yapmak ve su kullanımını optimize etmek için 
nano-hidrojel kullanılabilir. Nano-hidrojel, döngüde suyu 
absorplayıp salabilir ve böylece suyun daha etkin kullanı-
mını sağlar. Gümüş kaplanmış hidrojel üzerinde yapılan 
çalışmalar bu hidrojelin kullanıldığı toprağın, kullanılma-
yana göre %7.5 daha fazla su tuttuğunu göstermiştir. Ay-
rıca, hidrojel kendi ağırlığının 130-190 katı kadar sulama 
veya yağmur suyu depolayabilmektedir. Biyo-bozunur 
hidrojeller, kirletici miktarını da azalttığından özellikle 
umut vericidir. Dolaısıyla, NT özellikle kuru bölgelerde 
kullanışlıdır. Kuraklık ekin üretimi için en önemli çevre-
sel risk olarak değerlendirildiği için bu oldukça gereklidir. 
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Tohumların işlenmesi: NT ile işlenen tohumlar çevresel 
strese karşı daha esnek olurken, daha istikrarlı ve hızlı 
gelişmektedir. NT aynı zamanda fidelerin dayanıklılığını, 
gelişimini ve ömrünü artırmaktadır. Bir laboratuvar çalış-
masında nano-gümüş gibi nanomalzemelerle kaplanmış 
tohumlardan yetişen ekinlerin daha fazla su absorpladığı 
gösterilmiştir. Nanopartikül kaplanmış tohumlarla yapı-
lan diğer bir çalışmada bitkinin kuru ağırlığında %73 ar-
tış ve tohumda ekin verimini artıran üç kat fazla vitamin 
içeriği rapor edilmiştir. Ayrıca, nanopartiküllerle işleme 
tabi tutulan tohumlarda %90 kuraklık direnci artışı ve 
depolamada tohum ömründe % 16.5 artış belirlenmiştir. 
Bu avantajlar verim kalite ve miktarında ve ilkime karşı 
esneklikte artışa yardımcı olmaktadır. 

Haşere ve hastalık teşhisi: Kirleticiler, haşereler ve bitki 
hastalıkları ekinlerde ciddi hasara yol açar. Örneğin, ha-
şere böcekler pirinç veriminde %25, pamuk veriminde 
%50 kayba yol açar. Enzimler gibi organik temelli tayin 
mekanizmasına sahip biyosensörler bu özel tehditleri ta-
yin edebilir. Boyutla-ilgili özellikleri nedeniyle nano-bi-
yosensörler geleneksel biyosensörlere göre doğruluk, 
tayin sınırı, duyarlılık, seçicilik, hızlı cevap ve tekrarlana-
bilirlik konularında daha avantajlıdır. Moleküler düzeyde 
tek bir virüs ve kirleticiyi tayin edebilirler. Bu partiküller 
EU standartlarınca onaylananlardan daha küçüktürler. 
Dolayısıyla, nano-biyosensörler haşere salgınlarını önle-
mek ve kalite ve verimi artırmak üzere toprak kalitesini 
izlemek için oldukça kesin araçlardır. 

Besinlerin ve bitki koruma ürünlerinin (ppp) daha iyi 
dağıtılması: Konvansiyonel gübrelerin ve ppp’lerin %70 
kadarı çevre koşullarına dayanıklı olmadıklarından ve 
alınmaları güç olduğundan hedeflerine ulaşmazlar. Na-
no-temelli akıllı salım sistemleri boyutlarından kaynak-
lanan özellikleri sayesinde belirli bitkilere daha etkili ve 
hedefe yönelik salım sağlama özelliğine sahiptir. Ayrı-
ca, çevrede dayanıklılıkları daha iyidir ve besinlerin ve 
ppp’lerin ekinlerce alımını artırırlar. Akıllı salım sistem-
leri yavaş veya kontrollü salımla da besin ve ppp’lerin alı-
mını iyileştirirler. Bu durum ppp’lerin otuz günden fazla 

etkinliğinin uzaması ile gösterilmiştir. Ayrıca, pestisitle-
rin uygulanan yarım dozla iki kat daha güçlü etkili oldu-
ğu bulunmuştur. Besinlerin ve ppp’lerin daha etkin salımı 
ekinlerin kuraklık, haşereler ve kirliliğe karşı direncini 
artırır. Dolayısıyla, verim kalite ve miktarını artırır. Na-
no-biyosensörler besin ve ppp’leri çevresel uyarılara ve 
biyolojik ihtiyaçlara tepki verecek şekilde salan akıllı sa-
lım sistemleri olarak da hazırlanarak bu işlemi daha da 
ileriye taşıyabilir. Bu da eş zamanlı izleme ve kontrol ola-
nağı sağlar. 

Azalan Kirlilik
Daha az kayıp: NT’nin tarımsal üretimde uygulanması 
gübre ve ppp’lerden kaynaklanan kirliliğin azaltılması 
potansiyeline sahiptir ve ağır metallerle kirletilmiş top-
rakta iyileşme sağlar. Tarımsal kimyasalların %90’a kadarı 
kontrolsüz uygulanmalarından dolayı dolaylı olarak çev-
reye karışır. Artan etkinlikle birlikte akıllı salım sistemleri 
kirliliği ve buna bağlı çevresel ve sağlık risklerini azaltır. 

İyileştirme: ağır metallerle kirletilmiş topraklar NT ile 
iyileştirilebilir. Bu özellikle ağır metallerle toprak kirlili-
ğinin ciddi olduğu Çin ve Afrika ülkelerinde umut veri-
cidir. NT temelli toprak iyileştirme yöntemlerinin etkili, 
ucuz ve çevreye dost olduğu bildirilmiştir. İyileştirme için 
demir nanopartiküllerin kullanıldığı bir durum çalışma-
sı trikloroetan (pestisitlerdeki bir çözücü) kullanımında 
birkaç gün içinde %99 azalma göstermiştir. 

Umut verici durum çalışmaları
Tohumların işlenmesi: Hindistan’da iki alan çalışmasın-
da muadillerine kıyasla %15 daha az nanomalzeme (çin-
ko) kullanımıyla fıstık veriminde %29.5 ve %26.3 artış 
gözlenmiştir.

İyileştirilmiş salım: Dünya çağındaki insanların %30’u 
ve okul çocuklarının %40’ı demir eksikliğinden muzda-
riptir. Bu durum TBC, HIV ve sıtma ile daha da artmak-
tadır. Nano-demir partikülleri içeren gübrelerle yapılan 
çalışma nanoteknolojinin karpuzlardaki demir seviyesini 
artırabildiğini göstermiştir. 

Kirlilik tayini: Civa az miktarlarda dahi toksiktir ve 
WHO tarafından çocuk sağlığı ve özellikle fetus için ciddi 
bir tehdit olarak tanımlanmıştır. Gümüş partiküllerle da-
yalı nanosensörler bitkiler ve topraktaki bu az miktardaki 
civayı teşhis edebilmektedir. 

Sürdürülebilir su kullanımı: Biyobozunur hidrojellerle 
iyileştirilen toprakta, iyileştirilmeyene göre %400 daha 
fazla nem gösterilmiştir. 

Zorluklar
Belirsizlik
Toksisite: Nanoteknoloji gelecekte büyük bir potansiyele 
sahip olmakla birlikte, yeni olması ve gelişme hızı nanopar-
tiküllerin çevre ve insan sağlığı üzerinde uzun-dönem etki-
leri konusunda belirsizliğe neden olmaktadır. Kısa-vadede 
bir zarar tanımlanmamıştır, ancak, uzun-dönemde bitki 
ve hayvanlarda toksinlerin biyo-birikimi ile insanları etki-
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l e -
y e b i l i r . 
Nanopartiküllerin 
toksisitesi boyutla-bağlantılı 
özellikleri ve derişimleri nedeniyledir. 
Bu durum çevrede hareketliliklerini ve maruz 
kalınmayı etkiler. Bazı nanopartiküllerden kaynaklanan 
toksisitenin üstesinden gelmek ve çevresel hasarı azalt-
mak için tekrar tasarlanabilirler. Tarımda uygulanabile-
cek nanopartiküller biyobozunur ve toksik-olmayanlar 
olabilir. 

Risk Yönetimi: Risk yönetimi maruz kalma ve potansiyel 
riskleri içerir. Nanopartiküllerin çok çeşitliliği ve fark-
lı koşullardaki toksik özellikleri hakkında veri eksikliği, 
standartlaşmış risk yönetimi araçlarının oluşturulma-
sını engeller. Benzer özelliklere sahip nanopartiküllerin 
gruplandırılması risk yönetimini kolaylaştırmakla bir-
likte hala tam güvenli değildir. NT’nin uluslararası mu-
tabakata varılmış bir tanımının olmaması da bu durumu 
güçleştirmektedir. Risk yönetimi bölgesel olarak hatta 
bazen sektörel olarak da farklılık göstermektedir. Şu an, 
risk yönetimi daha bütünseldir: bilim insanları, düzenle-
yiciler, endüstriler ve kamusal-olmayan organizasyonlar 
multi-disipliner şekilde birlikte çalışmaktadır. NT’nin 
sürekli gelişiminin sonucu olarak risk yönetimi sürek-
li olarak değişecek ve adapte olacaktır. Gelecek iki yılda 
OECD ve EU’nun standartlaştırılmış araçları geliştirmesi 
beklenmektedir. 

Düzenleme: Yığın eşleniklerinden farklı olarak boyut-
la-ilgili özellikleri nedeniyle düzenleyici çerçevelerin tam 
olarak NT’ye uyarlanması güçtür. Bazıları mevcut dü-
zenlemeleri NT’nin riskleri ve belirsizliklerini değerlen-
dirmede yeterli görmekle birlikte, diğerleri nano-spesifik 
koşulların ve düzenlemelerin gerekliliğini belirtmektedir. 
Ancak NT tanımı için uluslararası bir uzlaşı olmayışı 
durumu güçleştirmektedir. Nano-spesifik düzenleme ve 
ortak bir tanımın benimsenmesi ülkelerin bilgi paylaşı-
mını, nanomalzemeler içeren ürünlerin ticaretini ve ilgili 
riskleri azaltma konusunda canlanma için gereklidir. 

Kapsayıcı Kullanılabilirlik
NT’nin faydalarının çok çeşitli ülkeler ve paydaşlar arasında 
kapsayıcı olarak paylaşımının sağlanması gereklidir. Hali 
hazırda çoğu AR-GE belirli sayıda ülkede yer almaktadır 
ve bilgi eşit olarak dağılmamıştır. Zengin olmayan ülkele-
rin faydalanacağı ürünler üzerine, genellikle finansal ola-
rak çekici olmadığı için, görece az çalışma yapılmaktadır. 
Dolayısıyla, gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler arasında ve bü-

yük 
ve kü-

çük şirketler 
arasında, üretim 

ve yenilikçilik anlamın-
daki uçurum genişlemek-

tedir. Büyük şirketler daha fazla 
patente sahip olduklarından, küçük şir-

ketler için pazara girmek zordur. Ancak, geliş-
mekte olan ülkeler ve küçük şirketler için daha ucuz 

ve elde edilebilir NT yaratmak için de yöntemler vardır. 
Bu, örneğin, ürünler kayıt altına alınırken idari yükün 
azaltılması veya küçük şirketler veya gelişmemiş ülkeler 
için destek yapılar kurularak sağlanabilir. Ayrıca, NT’nin 
tarımsal üretim ve gelişmiş ülkeler için uygun olabilmesi 
için, daha düşük maliyetli olması ve alana aktarılabilme-
si gereklidir. Tarımsal üretimde NT uygulamaları pazara 
girdiğinden şimdi buna bakmak önemlidir. 

Tavsiyeler

Belirsizlik
• Uzun-dönem toksisite ve çevrede nanopartiküllere 

maruz kalmak ve bunların insan sağlığı üzerindeki et-
kileri üzerinde AR-GE ye odaklanmak

• Tarımsal uygulamalar için toksik-olmayan, çevreye 
dost nanomalzemeleri seçmek

• Maliyeti düşürmek ve bilgi birleşimi için bilim insan-
ları ve özel şirketlerle yakın işbirliği içinde çalışarak 
uluslararası standartlaştırılmış risk yönetimi metodla-
rı geliştirmek

• Mevzuat ve risk yönetimi koordinasyonu için NT’nin 
iş görür bir tanımı için uluslararası konsensüse ulaş-
mak. 

Kullanılabilirlik
• Gelişmekte olan ülkeler için daha uygun hale getirmek 

üzere NT’nin fiyatını düşürmek için AR-GE’ye odak-
lanmak.

• NT üzerine ileri araştırmalar ve uygulamalara sahip 
ülkelerle NT’den faydalanabilecek olanlar arasında iş-
birlikleri oluşturmak. 

Kaynak: https://sustainabledevelopment.un.org/content/docu-
ments/12872Policybrief_Agri.pdf
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilim-
leri Üniversitesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen ve TÜBA Otu-
rumu’nun da yer aldığı “I. Uluslararası Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp Kongresi” 19-22 Nisan 2018 tarihleri 
arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

“Medeniyetlerin Beşiğinde Anadolu Tıbbı” sloganıyla 
Türkiye’de ilk kez düzenlenen Geleneksel ve Tamamla-
yıcı Tıp Kongresi’nde 88’i yabancı 248 katılımcı yer aldı. 
Kongre’nin açılış konuşmalarını; T.C. Cumhurbaşkanı 
Eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakı-
baba, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 
DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Zsuzsanna Jakab, T.C. 
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş yaptı. 
Kongre’de ayrıca TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar, TÜBA Asli Üyesi ve TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Fah-
rettin Keleştemur ile Akademi’nin birçok  üyesi de yer 
aldı. 

“Türkiye'nin geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında ulus-
lararası ölçekte konumlandırılması, bilimsel, kültürel ve 
sosyolojik alanda bulunan karşıtlık algısının değiştirilme-
si ve modern tıp ve tamamlayıcı tıbbın entegrasyonunun 
sağlanması” amacıyla düzenlenen Kongre, geleneksel tıp 
uygulamaları alanında dünyada Türkiye adına önemli 
katkılar yapmış birçok bilim insanına ve yaklaşık otuz ül-
kenin temsilcisine ev sahipliği yaptı. 

TÜBA tarafından 20 Nisan günü düzenlenen “Tamamla-
yıcı Tedavilerin Kullanımı ve Hastalık Seyirlerine Etkile-
ri” konulu oturumun başkanlığını TÜBA Konsey Üyesi 
ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner 

Demirer üstlendi. Oturum’da; Prof. Demirer “Alternatif 
ve Tamamlayıcı Tıp Ürünlerine Genel Bakış” TÜBA Şe-
ref Üyesi ve Emory Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ömer Küçük “Tamamlayıcı Tedavilerin Klinik Tedavilere 
Entegrasyonunun Prostat Kanserinin Seyrine Olumlu Et-
kileri” ve Imperial College’tan Prof. Dr. Mustafa Camgöz 
ise “Tamamlayıcı Tedavilerin Klinik Tedavilere Entegras-
yonunun Pankreas Kanserinin Seyrine Olumlu Etkileri” 
üzerine konuştu.

Akademi’nin kanser, gıda ve beslenme, kök hücre gibi 
çalışma grupları tarafından hazırlanan “Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Sem-
pozyumu Raporu, Mikrobiyota ve İnsan Sağlığı Sem-
pozyumu, Gıda Güvenliği Sempozyumu Raporu, Klinik 
Araştırmalarda Faz Çalışmaları ve Etik Kurallar Çalıştayı 
Raporu ile İnsan ve Hayvan Sağlığında Akılcı Antibiyotik 
Kullanımı ve Antibiyotik Dirençlilik Raporu” kongre ka-
tılımcıları tarafından ilgiyle karşılandı. 

I. ULUSLARARASI GELENEKSEL ve TAMAMLAYICI 
TIP KONGRESI’NDE “TÜBA OTURUMU”

TÜBA’DAN TÜBITAK BAŞKANI 
PROF. MANDAL'A ZIYARET

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, TÜBA Asli 
Üyesi ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ı zi-
yaret etti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin'den göre-
vi devralan Prof. Mandal'a nezaket ziyaretinde bulunan 
Prof. Acar ve Prof. Yurdusev, Prof. Mandal ile Akademi 
ve TÜBİTAK arasında gerçekleştirilebilecek çalışmalar 
hakkında bilgi ve fikir alışverişinde bulundu. 
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TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

ARKEOLOJİ DERGİSİ

21. SAYI

Türkiye’nin arkeolojik ve tarihsel değerlerinin gün ışığına 
çıkarılması konusunda önemli bir işlevi yerine getiren 
TÜBA-AR’ın 21. sayısı okurlarıyla buluştu. 

TÜBA-AR'ın tüm sayılarına ulaşmak için: http://tubaar.tuba.gov.tr 

https://satis.tuba.gov.tr
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TÜBA BAŞKAN YARDIMCISI PROF. 
YURDUSEV’DEN “BILIM AKADEMILERI ve 

TÜRKIYE’DE AKADEMI GELENEĞI” SEMINERI

TÜBA Başkan Yardımcısı ve Orta Doğu Teknik Üniversi-
tesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, Yaşar Üniversitesi Ulusla-
rarası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi etkinlikleri 
kapsamında 20 Nisan 2018 tarihinde “Bilim Akademileri 
ve Türkiye’de Akademi Geleneği” başlıklı seminer verdi.

Seminere bilim akademilerinin dünyadaki ve Türkiye’deki 
tarihi hakkında bilgi vererek başlayan Prof. Yurdusev, En-
cümen-i Dâniş’ten başlayan bilim akademisi geleneğinin 
batı tipi akademiler model alınarak kurulduğu hakkında 
detaylı bilgi vererek başladığı konuşmasını TÜBA Ödül-
leri hakkında bilgi vererek sonlandırdı. 

TÜBA UTMK 28. DÖNEM GENEL KURUL ÜYESI, 
AKADEMI ASLI ÜYESI PROF. SAFRAN UTMK 

27. DÖNEM YÖNETIM KURULU ÜYESI SEÇILDI

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK) 27. Dönem 
Genel Kurulu, 12 Mayıs 2018 tarihinde Gazi Üniversitesi 
Rektörlük Binası Mimar Kemalettin Salonu’nda gerçek-
leştirildi.

27. Dönem Genel Kurulu’nda; 27. Dönem Yönetim Kuru-
lu ve Denetim Kurulu Üyeleri ve 2018-2022 yılları arasın-
da görev yapacak 28. Dönem Genel Kurul üyeleri seçildi.

Genel Kurul’da “Diğer Kamu Kuruluşları” kategorisin-
den TÜBA 28. Dönem Genel Kurul Üyeliğine seçilirken, 
Akademi Asli Üyesi Prof. Dr. Mustafa Safran, UTMK 27. 
Dönem Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.
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REKTÖRLER’DEN TÜBA’YA ZIYARET

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Erol Parlak 20 Mart, Balıkesir Üniversitesi 
(BAÜN) Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir ve Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Şakir Sakarya 27 Mart, Türk Hava Kuru-
mu (THK) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman 
Akbulut ve THK Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Sertif Demir 14 Mart, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
(MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar ve MSKÜ 
Muğla Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Naci Önal 22 Şubat, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ekrem Yıldız ise 16 Şubat tarihinde TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'ı ziyaret ettiler.

THK Üniversitesi’nin Akademiyi ziyaretinde TÜBA Baş-
kan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev’in yanı 
sıra Akademi Genel Koordinatörü Mete Kurt da yer aldı. 
Gerçekleştirilen ziyaretlerinde iş birliği faaliyetleri hak-
kında görüş alışverişinde bulunuldu.

TÜBA Başkan Yardımcısı  Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Ankara Müzik ve Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak

TÜBA Genel Koordinatörü Mete Kurt, TÜBA Başkan Yardımcısı  
Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, THK Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Erman Akbulut, THK Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Sertif Demir TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Sakarya, BAÜN Rek-
törü Prof. Dr. Kerim Özdemir, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar

MSKÜ Muğla Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Naci Önal, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız, TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
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TÜBA&AHI EVRAN ÜNIVERSITESI'NDEN 
“YEM ve KIRMIZI ET SEMPOZYUMU”

TÜBA ve Ahi Evran Üniversitesi iş birliğiyle TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma 
Grubu’nca düzenlenen “Yem ve Kırmızı Et Sempozyumu” 29-31 Mart tarihlerinde Ahi 

Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sempozyum’da TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 
Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 
TÜBA Üyeleri, TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu ve 
Üyeleri, konuyla ilgili çalışan öğretim üyeleri, ilgili kamu ve 
sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ilgili dernek yöneticile-
ri ve öğrenciler dahil 250’yi aşkın katılımcı yer aldı.

“Bizim gibi sanayileşmeyi çok fazla kutsayan 
ve önemli bir amaç olarak gören ülkelerde 
köylülükten kurtulmak adında bir sendromun 
olabileceği hususunun değerlendirilmesi 
gerektiğini düşünüyorum.”
Türkiye’de ortak iş yapmak konusundaki performansın 
artırılması gerektiğini ifade eden TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Cevat Acar, ortak aklın icraata dönüşmesinin bi-
limsel kuruluşların aktif ortaklığıyla gerçekleştirilen Yem 
ve Kırmızı Et Sempozyumu” gibi  faaliyetlerle ve benzeri 

etkinliklerle ortaya koyulduğunun altını çizdi. Prof. Acar 
konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Ahi Evran Üniversitesi 
ile düzenlediğimiz Yem ve Kırmızı Et Sempozyumu’nun 
Türkiye’mizin ancak et fiyatlarında dramatik yükselme-
ler olduğunda hatırladığımız önemli bir sorununa dahil 
olması bakımından da önemli olduğunu düşünüyorum. 
Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin tarım ve hayvancılık ko-
nusunda dünyada kendi kendine yeten 6-7 ülke arasında 
yer aldığını söylüyorduk. Başta et ithalatı olmak üzere ta-
rım alanında da ithalatın giderek yükseldiğini görüyoruz. 
Ben özellikle bizim gibi sanayileşmeyi çok fazla kutsayan 
ve önemli bir amaç olarak gören ülkelerde köylülükten 
kurtulmak adında bir sendromun olabileceği hususunun 
değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Köylerimiz 
boşalıyor, mera alanlarımızda, kaba yem potansiyelimiz-
de çok ciddi düşüşler var. Sanayileşeceğiz, başka alanlarda 
modern sektörlerde de gelişeceğiz. Fakat bir zamanlar geri 
kalmışlığın bir sembolü gibi görülen tarım ve hayvancılı-
ğın, gittikçe stratejik önem kazanan sektörler olduğunu ıs-
kalamamak gerekiyor. Türkiye ve Türk milletinin geleceği 
bakımından sağlıklı beslenmenin ve bu beslenme içerisin-

TÜBA Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
Türkiye ve Türk milletinin geleceği 

bakımından sağlıklı beslenmenin 
ve bu beslenme içerisinde kırmızı 

etin, kırmızı etin üretiminde ise yem 
üretiminin önemi açık bir gerçek 

olarak karşımızda duruyor.

““
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de kırmızı etin, kırmızı etin üretiminde ise yem üretiminin 
önemi açık bir gerçek olarak karşımızda duruyor.” dedi.

Konuşmasının sonunda Türkiye’nin nicel olarak ciddi bir 
büyüme sağladığına değinen Prof. Acar, yardımcı doçent-
lik ve doçentlik meselesinde atılan adımın risklerinin bü-
yük olduğunu vurgulayarak sözlerini sonlandırdı.

Kırmızı et ve sağlık ile ilgili pek çok çalışma yapıldığını ve 
bu çalışmaların bir kısmında kırmızı etin başta kolesterol, 
kalp hastalıkları, diyabet, kolorektal kanser gibi hastalık-
larla ilişkisinin rapor edildiğini ifade eden TÜBA-Gıda 
ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım 
Şahin ise, pek çok çalışmada bahsi geçen hastalıklar üze-
rinde herhangi bir negatif etkisinin olmadığı belirtti. Prof. 
Şahin sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Tüm bu çalışmalar-
da ortaya çıkan sonuçlara göre kırmızı etin genel olarak 
zihinsel gelişmeyi sağladığı, sinir hücrelerinin büyümesi 
ve tamirinde önemli rol oynadığı, kansızlığı ve obeziteyi 
önlediği de çok iyi bilinmektedir. “dedi.

“Sağlıklı bir yaşam için alınan proteinlerin 
%40’ının hayvansal, %60’ının bitkisel gıdalardan 
karşılanması gerekiyor.”
Kişi başına yıllık ortalama et tüketimi Amerika Birleşik 
Devletleri’nde 120.2 kg, Avusturalya’da 111.5 kg, Avustur-
ya’da 102 kg, Danimarka’da 95.2 kg, Yunanistan’da 74.8 kg 
iken ülkemizde ise bu oran 25.3 kg olduğu bilgisini veren 
Şahin, dengeli bir beslenme için hayvansal proteinler bü-
yük bir öneme sahip olup, sağlıklı bir yaşam için alınan 
proteinlerin %40’ının hayvansal, % 60’ının bitkisel gıda-
lardan karşılanması gerekliliğini vurguladı.

Hayvancılıkta girdilerin yaklaşık %70’inin yemlere ya-
pılan harcamalardan oluştuğu bilgisini veren Prof. Dr. 
Kazım Şahin, bunun ise yemleri ucuza mal etmeden, pi-
yasaya ucuza et sürmenin mümkün olmadığı anlamına 
geldiğini söyledi. Büyükbaş hayvancılığın ancak meraya 
dayalı olduğunda ekonomik olacağının altını çizen Prof. 
Şahin TÜİK verilerine göre Türkiye’nin çayır ve mera var-
lığının yıllara bağlı olarak düşüş gösterdiğini dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Ahi Evran Üniversite-
si’nin 2016 yılı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 41 üniversite arasında seçilen beş 
pilot üniversiteden biri olduğunu vurgulayarak başladığı TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar Anadolu Ajansı'na konuştu.



konuşmasına şu şekilde devam etti: “Üniversitelerin böl-
gesel kalkınma ve ihtisaslaşma projesinde bir katkı olarak 
bu Sempozyum’u TÜBA ile iş birliği içerisinde düzenle-
dik ve Akademi’nin birikiminden faydalanmak üzere bir 
aradayız. Pilot üniversite seçilmemizle oluşan süreçte 
planladığımız yedi projeden altısı eylem içeriyor. Proje 
başlıklarımız arasında; yem, kaba yem, ceviz bulunuyor. 
Bunlar haricinde dört konu başlığımız ise Kırşehir’in öz-
gün değerleri arasında olan jeotermal kaynaklı. Jeotermal 
kaynağı sayesinde fiziktedavi ve rehabilitasyon hastanesi, 
geleneksel ve tamamlayıcı tıp, sporcu sağlığı merkezini 
kuracağız. Tüm bunları yaparken jeotermal kaynağın or-
ganize sera bölgelerinde kullanımıyla birlikte iki amacı-
mızı da gerçekleştireceğiz. Bu amaçlardan birisi bölgesel 
kalkınma; yani üniversitelerin içine doğduğu şehirlerde 
değerleri bilimsel verilerle işleyip bölgeye katkı yapması. 
İkincisi ise bölgenin değerleriyle birlikte eğitim öğretim 
süreçlerini ihtisaslaşmayla derinleştirerek marka ortaya 
çıkarma. Bir yandan da sayısı 185’i bulan üniversiteleri 
benzeşik olmaktan kurtararak ken-
dine özgü değerler üret-
mesi pilot üniversite 
fikrinin temel 
amacı. Kır-
şehir %40 
ithalat 

yapan, 12.080 büyük baş hayvan işletmesi barındıran bir 
şehirdir. Bizim amacımız bu bölgede kaba yem çeşitliliği-
ni sağlayarak yerli ırkların da üretimiyle bu bölgede bir 
hayvancılık merkezi kurmak ve tarım ve gıdada kendi 
kendimize yetebilmek. Biz bu hedefler doğrultusunda var 
gücümüzle çalışıyoruz. Bu Sempozyum yem ve kırmızı et 
konusunda bize yol göstericidir.” dedi.

Programda dört oturum düzenlendi.
Sempozyum’un ilk oturumunun başkanlığını Prof. Dr. 
Kazım Şahin ve Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Mustafa Kurt yürüttü. Prof. Dr. Ali Aydın 
“Dünyada ve Ülkemizde Kırmızı Et Üretimi ve Tüketimi”, 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yücesan “Kırmızı Et Üretiminde 
Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Sektörel Bakış” ve 
Dr. Öğr. Üyesi Tamer Yavuz ise “Ahi Evran Üniversitesi 
Kaba Yem Pilot Üniversite Projesi Tanıtımı” başlıkları al-
tında konuştular.

İkinci oturumun başkanlığını TÜBA Asosye 
Üyesi ve aynı zamanda Gıda 

ve Beslenme Çalışma 
Grubu Üyesi Prof. 

Dr. Ali Adnan 
Hayaloğlu 

ve Prof. 

TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu 

Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin
Kırmızı etin genel olarak zihinsel 

gelişmeyi sağladığı, sinir hücrelerinin 
büyümesi ve tamirinde önemli rol 

oynadığı, kansızlığı ve obeziteyi 
önlediği çok iyi bilinmektedir.

““ Ahi Evran Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Vatan Karakaya
Amacımız bu bölgede kaba yem 

çeşitliliğini sağlayarak yerli ırkların da 
üretimiyle bu bölgede bir hayvancılık 
merkezi kurmak ve tarım ve gıdada 

kendi kendimize yetebilmek.

““
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Dr. Ufuk Karadavut üstlendi. Oturumun ilk konuşmasını 
“Yem Mevzuatı ve Kontrolü” hakkında Kayahan Kayhan, 
“Yem Üretimi ve Destekler” üzerine Mehmet Bülent Ak-
çay, “Yem Endüstrisinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri: 
Sektörel Bakış” Dr. Ülkü Karakuş ve “Besicilikte Besleme 
Hataları” hakkında Prof. Dr. Ahmet Şahin yaptılar.

Öğleden sonra gerçekleştirilen üçüncü oturumun baş-
kanlık görevi TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu 
Üyesi ve Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ha-
san Yetim ve Prof. Dr. Ahmet Şahin tarafından yerine ge-
tirildi. Araştırma Görevlisi Arzu Gökdai “Türkiye’de Kır-
mızı Et Piyasasını Düzenleme Çalışmaları ve Kalite-Fiyat 
İlişkisinin Pazara Etkisi”, Prof. Dr. Fahri Yavuz “Kırmızı Et 
Üretimine Ekonomik Bakış”, Doç. Dr. Aziz Şahin “Kasap-
lık Hayvan Materyali Sorunu” ve Selman Ayaz ise “Et ve 
Et Ürünleri Mevzuatı ve Denetimi” başlıklı sunumlarını 
gerçekleştirdiler.

Dördüncü ve son oturumun başkanlığı Prof. Dr. Mustafa 
Kasım Karahocagil tarafından yerine getirildi. Prof. Dr. 
Muazzez Garipağaoğlu “Beslenmede Kırmızı Etin Yeri”, 
Prof. Dr. Betül Çiçek “Kırmızı Et ve İnsan Sağlığı”, TÜBA 
Asli Üyesi ve TÜBA- Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu 
Üyesi Prof. Dr. Fatih Gültekin “Et Ürünleri ve Gıda Kat-
kı Maddeleri” hakkında konuştu. Oturumların ardından 
Prof. Dr. Kazım Şahin, Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğ-
lu Prof. Dr. Ufuk Karadavut, Prof. Dr. Ahmet Şahin ve 
TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Muhsin Kar’ın yer aldığı 
genel değerlendirme toplantısında katılımcıların soruları 
cevaplandı.

Prof. Acar ayrıca; TÜBA Asosye Üyesi ve Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin ile birlikte Sem-
pozyum’daki iş birliği dolayısıyla Rektör Prof. Karakaya’yı 
makamında ziyaret etti.

Sempozyum, Cumartesi günü gerçekleştirilen şehir tu-
ruyla birlikte sona erdi.

TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım 
Şahin, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Ahi Evran Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, TÜBA Asosye Üyesi ve Ömer 
Halisdemir Üniversitesi Rekörü Prof. Dr. Muhsin Kar
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TÜBA BAŞKANI PROF. ACAR, UŞAK ÜNIVERSITESI 
“2017-2018 EĞITIM ÖĞRETIM DÖNEMI AKADEMIK 

BAŞARI ve MEZUNIYET TÖRENI”NE KATILDI 
Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen “2017-2018 Akademik Başarı 

ve Mezuniyet Töreni”ne katıldı.

Tören’de Uşak Valisi Salim Demir, onur konuğu TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Asli Üyesi ve 
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Bele-
diye Başkanı Av. Nurullah Cahan, Vali Yardımcısı Ömer 
Kalaylı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Karahan, 
Prof. Dr. Adem Duru, Uşak Üniversitesi fakülte dekan-
ları, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürleri, 
il müdürleri, akademisyenler, yüksek onur belgesi almayı 
hak eden 292 öğrenci ve aileleri yer aldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan 
tören, onur belgesi almaya hak kazanan mezun öğrenciler 
adına, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencisi Emine 
Üzüm’ün konuşmasıyla devam etti. Emine Üzüm, bugün 
çağ açıp çağ kapayan necip bir milletin, üniversite mezu-
nu evlatları olarak, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini gerçek-
leştirebilmek için milli mücadele ruhuyla bir yola çıktık-
larını ve bu yolda hiç durmadan azimle çalışmaya devam 
edeceklerini söyledi. Üzüm ayrıca, üniversite hayatları 
boyunca huzurlu ve güvenli şekilde öğrenim görmeleri-
ni sağlayan, başta Üniversite yönetimine ve hocalarına, İl 
bürokratlarına, bugünlere gelmelerinde emek ve destek-
lerini hiçbir zaman esirgemeyen ailelerine, arkadaşları 
adına teşekkür etti.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, mezuniyet 
günlerinin, mezunlar için tarihi ve anlamlı günler ol-
duğunu söyledi ve “Mezun öğrencilerimiz, hayatlarının 
daha kolay olan bir döneminden daha iddialı ve mücade-
leci bir safhasına geçiyorlar. İnançlarınıza, değerlerinize, 
yeteneklerinize, isteklerinizle uygun olan işleri seçin ki 
hem mutlu ve başarılı olun.’’ dedi.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş törende gerçekleştirdiği ko-
nuşmasında, “Uşak Üniversitesi bugün, 12 fakülte, 3 Ens-
titü, 3 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu, 27 araştırma 
ve uygulama merkezi, 195 program, 701 akademik, 330 
idari personel ve 59 ülkeden 2590 yabancı öğrenci olmak 
üzere toplamda 33 bin 128 öğrencisi olan önemli bir eği-
tim merkezidir.” dedi.

Mezunlara seslenen Prof. Dr. Ekrem Savaş “Başlangıçta 
çok uzun süreceğini sandığınız eğitiminiz, biliyorum ki 
çok hızlı bir sürede sona erdi. Gelmez sandığınız mezu-
niyet günü, kısa sürede geldi. Burada geçen günlerini-
zi iyi değerlendirdiğinize, geleceğe iyi hazırlandığınıza 
inancımız tamdır. Çünkü bugün bir son olduğu kadar bir 
başlangıçtır da. Gelecek yıllarda ülkemizin sosyal, siyasi 

TÜBA Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
İnançlarınıza, değerlerinize, 

yeteneklerinize, isteklerinizle uygun 
olan işleri seçin ki hem mutlu ve 

başarılı olun.

““
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ve iktisadi kısacası her alanda yaşamında önemli görev-
ler üstlenecek olan siz mezunlarımızın yalnızca burada 
kazandıkları meziyetlerle yetinmeyip, öğrenmenin hayat 
boyu süren bir olgu olduğu gerçeğini göz önünde bulun-
durarak, hayatınız boyunca yeniliklere ve öğrenmeye açık 
olmanız gerektiğini ifade etmek isterim. Ülkemizin kal-
kınması, geleceğimizi emanet ettiğimiz siz değerli  genç-
lerimizle mümkün olacaktır. Sizler, mezun olduktan son-
ra, yaşamınız boyunca da Üniversitemizin temsilcileri 
olmaya devam edeceksiniz. En büyük dileğim, sizlerin 
yeniliklere açık, sürekli öğrenmeye istekli, araştıran ve 
sorgulayan, ülke sorunlarına karşı duyarlı, sorun çözme 
yeteneği olan, demokrasiye, hukuka ve insan haklarına 
saygılı, etik değerlere bağlı, erdemli, sağduyulu kişiler 
olarak ülkemize ve insanlığa hizmet etmenizdir. Bizler 
bundan sonra da Üniversitemiz için daha çok gayret gös-
tererek, sizlerden sonra gelenlere de daha iyi imkanlar 
sunmaya devam edeceğiz. Sizler ise dışarıda başarılarınız 
ve örnek hayatlarınızla, Üniversitemizin ismini daha fazla 
yüceltecek ve bayrağı üst noktalara taşıyacaksınız. Öğren-
ciyken kurduğumuz bu gönül bağı, yani Uşak Üniversiteli 
olma bilinci, bizim sizinle olan ilişkimizi çok ileriye taşı-
yacaktır. Mezun olmanız, yollarımızın ayrıldığı anlamına 
gelmez. Bu üniversitenin kapısı, sizlere her zaman sadık 
bir dost sıcaklığıyla açık duracaktır. Sizlerde gittiğiniz 
yerlerde, Uşak Üniversitesi mezunu olma bilinciyle hare-
ket edin ve mezunlar olarak büyük bir aile olduğumuzu, 
tüm dünyaya gösterin.” dedi. Prof. Dr. Ekrem Savaş veli-
lere, “Uşak Üniversitesi olarak biricik varlıklarınız evlat-
larınızı, mesleki kariyerleri açısından, hayata donanımlı 
olarak hazırladığımıza inancımız tamdır. Bu donanım, 
bu inanç ve azimle mezunlarımız; 2023 Türkiye’sinde rol 
alacak, 2053 Türkiye’sini hazırlayacak, 2071 Türkiye’sini 
inşa edecek nesildir. Geleceğin lider ülkesi Türkiye’yi inşa 
edecek olan sizlerin evlatlarıdır.” dedi. Ayrıca Prof. Dr. 
Savaş konuşmasında, geçirdikleri başarılı yıl için, üniver-
site çalışanlarına teşekkür etti. “Üniversitemizin öğretim 
elemanları ve idari personeli kurumumuz büyümesine 
büyük katkılar sağladılar. Üniversitemiz çalışanları kısa 
sürede büyük bir aile haline geldiler. İlişkilerimizdeki sı-
caklık ve yakınlık, her geçen gün artarak devam ediyor. 

Uşak Üniversitesi’nin kıymetli öğretim elemanlarını, yol 
arkadaşlarımı, başarı tablosunun gerçek mimarlarını, yü-
rekten kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi. 

Tören’de ayrıca; Uşak Valisi Salim Demir, Uşak Beledi-
ye Başkanı Av. Nurullah Cahan, Uşak Milletvekilleri Av. 
Mehmet Altay, Dr. Alim Tunç ve Özkan Yalım törende 
birer konuşma yaparak, mezun öğrencileri, akademisyen-
leri ve ailelerini kutladılar. Mezun öğrencilerin ülkemiz 
adına hayırlı çalışmalar yapacaklarına inandıklarını be-
lirttiler.

Açılış konuşmalarının ardından, “Yüksek Onur Belgesi” 
almayı hak eden 292 öğrenciye protokol üyeleri tarafın-
dan başarı belgeleri verildi. Uşak Üniversitesi 2017-2018 
Akademik Başarı ve Mezuniyet Töreni, öğrencilerin kep 
atması ile sona erdi. Prof. Acar, Tören’in ardından Rektör 
Savaş’ı ve Vali Demir’i ziyaret etti. 

TÜBA Asli Üyesi ve Uşak Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş
Ülkemizin kalkınması, geleceğimizi 

emanet ettiğimiz siz değerli  
gençlerimizle mümkün olacaktır.

““
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TÜBA BAŞKANI PROF. ACAR, IBTAV 8. OLAĞAN 
MÜTEVELLI HEYETI TOPLANTISI’NA KATILDI

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vak-
fı (İBTAV) 8. Olağan Mütevelli Heyeti Toplantısı, 16 Şubat 
2018 tarihinde Gülhane Parkı'nda bulunan Prof. Dr. Fuat 
Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi.

Toplantı’ya; TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin, eşi 
Ursula Sezgin, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli 
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ah-
met Cevat Acar, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, vakfın mütevelli 
heyeti üyesi Bilal Erdoğan, TRT Genel Müdürü İbrahim 
Eren, AK Parti Milletvekili Ahmet Emre Bilgili, İBB Kül-
tür Daire Başkanı Rıdvan Duran, İstanbul İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Rek-
törü Mahmut Ak, FSMVÜ Rektörü, Musa Duman, vakfın 
kurucu Başkanı Etem Sancak, mütevelli heyeti üyeleri 
ve öğrenciler katıldı. Sezgin, Almanca olarak yazdığı 18 
ciltlik İslami Bilimler Tarihi’nin 8 ciltlik tercümesinin ta-
mamlandığını ve 2018 yılı içerisinde basılacağını bildire-
rek emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı  Mevlüt Uysal, 
“Prof. Dr. Fuat Sezgin  İslam Bilim Tarihi Araştırmaları 
Vakfı”nın İstanbul için büyük bir eser olduğunu söyledi. 
İstanbul’un tarih boyunca birçok medeniyete başkentlik 
yaptığını vurgulayan Başkan Uysal, “İstanbul bu özelliği-
nin yanında bilimin ve ilmin de başkenti olmuştur. Ne za-
man ki bu özelliklerini kaybetmiş işte o zaman her şeyini 
kaybetmiştir” dedi.

Başkan Uysal,  Prof. Dr. Fuat Sezgin’in dünya çapında 
verdiği mücadelenin herkese örnek olması gerektiğinin 
altını çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “İnşallah ül-
kemiz, İstanbulumuz ilimin ve bilimin merkezi olur diye 
temenni ediyoruz. Bizler de burada idareciler olarak bu 
yönde yapılan çalışmalara var gücümüzle destek olmak 
zorundayız. Duamız ve temennimiz, hocamızın yaptık-
larını örnek alanlar çoğalır, bu gibi alanlar çoğalır ve İs-
tanbul tekrar ilimin ve bilimin merkezi olur, ülke olarak 
eski günlerimize o günlerden daha iyi olarak adım adım 
ilerleriz.” dedi.

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız’ın 
16 Şubat tarihinde Akademi’yi ziyaretinin ardından 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 17 Mart tari-
hinde Kırıkkale Üniversitesi’ni ve Rektör Prof. Dr. Ekrem 
Yıldız’ı ziyaret etti.

Başbakan Yrd. Prof. Dr. Beşir Atalay, Sağlık Bakanı Dr. 
Mehmet Müezzinoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Lütfi Elvan,  Kırıkkale Üniversitesi Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Kocamış ve Prof. Dr. Osman 
Çağlayan, Tıp Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Osman Güler’in katılımıyla gerçekleş-
tirilen Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin 
açılışında yer alan Acar, Rektörlük Hizmet Binası’nın açı-
lışına da katıldı. Açılışların ardından TÜBA Başkanı Acar, 
Rektör Prof. Dr. Ekrem Yıldız’ı makamında ziyaret etti. 
Üniversite üst yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyaret-
te, karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinde bulunuldu.

TÜBA BAŞKANI PROF. ACAR'DAN KKÜ REKTÖRÜ PROF. YILDIZ'A ZIYARET
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, 2 Mart tarihinde TÜBA Başka-
nı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ı ziyaret etti.

TÜBA ve faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulu-
nulan ziyarette; TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ah-
met Nuri Yurdusev’in yanı sıra Akademi Genel Koordi-
natörü Mete Kurt da yer aldı. 

 “DD DEĞIŞIM DINAMIKLERI YÖNETIM MERKEZI” PANELI

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 7 Mart 2018 
tarihinde “Büyüme ve Kurumsallaşma Sürecinde Deği-
şim Yönetimi” Paneli’ne katıldı.

İş dünyasının temelini oluşturan aile şirketlerinin büyüme 
ve kurumsallaşma süreçlerinde yaşadığı zorlukları bilim-
sel bir bakış açısıyla ele almak, bu sürecin yönetilmesine 
ilişkin çözümler geliştirmek üzere iş dünyası ve akade-
misyenleri bir araya getiren ve Akademi Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Cevat Acar’ın da konuşmacı olarak yer aldığı, DD 
Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi’nin düzenlediği 
Panel, Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirildi. 

Şirketlerde büyüme ve kurumsallaşmanın getirdiği deği-
şimlerin yönetim süreçlerinin tüm detaylarıyla masaya 
yatırıldığı panelin açılış konuşmasını yapan Gümrük ve 
Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, iş dünyasının ku-
rumsallaşıp, büyüyemediği bir ortamda ülkenin büyüme-
sinin mümkün olmadığını söyledi. Teknolojik gelişmelerin 
şirketleri zorunlu olarak değişime yönlendirdiğini ifade 
eden Çiftçi, bakanlık olarak şirketlerin kurumsallaşmasına 
özel önem verdiklerini, KOBİ’lerin ekonomideki payının 
artmasının ancak bu şekilde mümkün olabileceğini kay-
detti. “Bir aile şirketini ayakta tutmak en zor yönetim işi-
dir” diyen Çiftçi, şöyle konuştu: “Birçok ülkede şirketlerin 
yüzde 70’i aile şirketi. En eski aile şirketi Japonya’da kurul-
muş ve bugün yönetimi 46’ncı nesilde. Bizde ise dördüncü 
nesle geçebilen şirketlerin oranı sadece yüzde 3.”

"İşletme körlüğü yaşanmamalı.”
Şirketlerde gayri kurumsallaşma dezavantajının altını 
önemle çizen TÜBA Başkanı Prof. Acar ise: “Özellikle 

aile şirketlerinde gözle görülür somut değişiklikler çok 
da kolay değil. Elbette aile şirketi olmanın artıları olduğu 
gibi eksileri de var. Bir işletmeci ve yönetici olarak, ku-
rumsallaşma konusunun tüm toplumun meselesi olması 
gerektiğini savunuyorum. Şirketlerin yönetim biçiminin, 
yöneticilerin kişisel zevklerine ve taleplerine göre değil, 
gayri şahsi hale getirilmesi bu anlamda çok mühim.” dedi.

Aile işletmelerinde kurallara uymanın kolay olmadığını 
belirten Acar, “Aile meseleleri ile iş meselelerin birbirin-
den ayrılması ve dengelenmesi çok mühim. Aile bireyleri-
nin aile içerisindeki rolleri ile şirket yönetimi içerisindeki 
rollerinin birlikte yürütülmesi, genellikle şirketlerde so-
run teşkil ediyor.” dedi. Kamu desteklerine ve kuşak far-
kına dikkat çeken Ahmet Cevat Acar, “KOSGEB, yenilikçi 
girişimlere destek veriyor ancak alınan bu yatırım, şir-
ketleri rehavete düşürme gibi bir handikap yaratıyor. Bu 
yatırımı doğru yönetmekte fayda var. Bildiğiniz üzere aile 
şirketlerinin geçmişi çok uzun bir tarihe dayanmıyor. Hal 
böyle olunca, şirketin ilk kurucularının dönemindeki re-
kabet şartları ile, şu an mevcut olan rekabet koşulları çok 
daha farklı. Dolayısıyla bu değişime adaptasyon önemli.” 
diyerek sözlerini tamamladı.

6 oturumda "büyüme ve kurumsallaşma süreci"
Panelde, “İş dünyasının temelini oluşturan aile şirketle-
rinde büyümenin ve kurumsallaşmanın getirdiği deği-
şimin yönetilmesi” konusuna bakış açısı kazandırmak 
hedeflenirken, toplamda 6 oturumda çeşitli konular iş-
lenirken, alanının kanaat önderleri olan profesyoneller, 
akademisyenler ve katılımcılar arasında çeşitli fikir alış-
verişleri gerçekleştirildi.

BILIM, SANAYI ve TEKNOLOJI BAKAN YARDIMCISI 
DOÇ. DR. ÇELIK’TEN TÜBA'YA ZIYARET 
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Endüstri 4.0 ile Oyunun 
Kurallarını Değiştiren 

Toplumsal Etki Oluşturmak-1*

Prof. Dr. Ali Ekber Akgün
TÜBA Asosye Üyesi 

Gebze Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Halit Keskin
TÜBA Asosye Üyesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. İpek Koçoğlu
Gebze Teknik Üniversitesi

İlk adımı 2011 yılında Hannover Fuarı’nda Al-
manya’da atılan “Industrie 4.0” girişimi önde gelen 
teknoloji devleri ABD ve Japonya’nın desteğiyle ge-
leceğe yön veren bir toplumsal dönüşüm niteliği ta-
şımaktadır (Mosconi, 2015). 

Fiziksel ve ileri dijital teknolojilerin entegrasyonu 
olarak nitelendirilen Endüstri 4.0 kavramı; otomas-
yon, siber-fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, 
hizmetlerin interneti, makine öğrenmesi ve yapay 
zekâ gibi ileri teknolojiler temelinde sürekli iletişim, 
bilgi alışverişi ve insan-makine etkileşimini müm-
kün kılmaktadır (Robek, Meski ve Krapez, 2016). 
Ayrıca yapay zekâ, sibernetik sistemler ve nesnele-
rin interneti kavramlarına odaklanan yenilik temel-
li bir ekonomiye geçişi temsil etmektedir. Bu geçiş 
hayatın birçok alanını derinden etkileyecek bir güce 
sahiptir. Dijital dönüşümün temelini oluşturduğu 
günümüz Endüstri 4.0 çağında daha önce hayal bile 
edemeyeceğimiz düzeyde bilginin entegrasyonu ve 

kullanımının küresel düzeyde mümkün olacağı dü-
şünülmektedir. Fiziksel ve dijital teknolojilerin bile-
şimi yalnızca birbirlerine enformasyon geçişleri ile 
bağlı dijital işletmeleri değil, toplumsal düzeni, karar 

verme biçimlerini ve davranışları da etkileyecektir. 

Akıllı üretim ekonomisine geçiş
Toplumların ekonomik üretim modelleri tarihinde 
son durağı oluşturan Endüstri 4.0, dijital dönüşüm 
dinamiklerinden yola çıkarak geleceğin dijitalleşen 
ekonomisine; akıllı üretim ekonomisine temel hazır-
lamaktadır. Geleceğin dünyasında küresel rekabette 
önde olmak isteyen işletmeler organizasyonu, üretim 
ve dağıtım süreçlerinde çalışacak akıllı robotlar, Ar-
Ge, satış pazarlama ve yönetim süreçlerinde kullanı-
lacak yapay zekâ sistemleri ile bunların dış dünyayla 
bilgi alışverişlerini sağlayacak internet nesneleri ve 
tüm bu akıllı sistemlerin hep birlikte uyumla çalış-
masını sağlayacak becerilere sahip tasarımcı, yazı-
lımcı ve uygulayıcı uzmanlardan oluşan bir ekip ile 
başarmak durumundadır. Bunun için yeni teknoloji, 
iş modelleri ve süreçlere yatırım yapmak, geri bildi-
rim sistemleri ile ürün ve hizmetlerinin iyileşmesini 
sağlamak, üretime yeni süreçler kazandırmak, yeni 
becerilerin, yeni işlerin ve yeni yönetim biçimleri-
nin önünü açarak yeniden yapılanmak bir zorun-
luluk haline gelmektedir. Ancak bu doğrultuda asıl 
zorluğu teknoloji dönüşümü değil olağandışı hızda 
ilerleyen bu teknolojik dönüşümün sosyal etkilerini 
yönetebilmek oluşturmaktadır.

Sosyal etkiler ve toplumsal değer üretme
Endüstri 4.0’in etkileri ekonomistler, bilim insanla-
rı, devlet kurumları, devlet liderleri ve iş dünyasının 
vizyoner yöneticileri tarafından tartışılmaktadır. 
Ancak günümüzde üzerinde durulmayan gizli etki-
lerini incelemek bilim insanları ve akademik dün-
yanın önemli sorumluluklarından biri olarak öne 

Son derece büyük bir fırsatlar döneminin kapılarını 
aralayan bu dönem, risklerden arınmış değildir. Bu 
nedenle fırsatları ve riskleri doğru anlamak, analiz 
etmek ve çözümler üretmek Endüstri 4.0’ın top-
lumsal değer üretme potansiyelini gerçekleştirebil-
mek için temel şarttır.
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çıkmaktadır. Çoğunlukla dijital dönüşümün üretim 
süreçlerine yönelik etkilerine odaklanılırken, Dünya 
Ekonomik Forumu başta olmak üzere birçok örgüt 
daha büyük bir etki alanını gözden kaçırıyor ola-
bileceğimize dikkat çekmektedir. Örneğin Dünya 
Ekonomik Forumu’nun Dijital Dönüşüm Oluşumu 
analizlerine göre önümüzdeki on yıl Endüstri 4.0’in 
sağlayacağı $100 trilyon ’un %60’ının sosyal etki ve 
fayda sağlayacağı vurgulanmaktadır. Dijital dönü-
şüm ile birlikte toplumların, özellikle kırsal kesim-
lerde yasayan vatandaşların hayat standartlarında 
önemli bir artış olacağı açıktır. Dijital çözümler aynı 
zamanda küçük şirketlerin finansal hizmetlere eri-
şimini artırarak yeni iş imkânları ve topluma değer 
üretecektir. 

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Gelişim He-
deflerine odaklanarak yeni teknolojiler ve uygun 
süreçler geliştirilmesi toplumların ekonomik kal-
kınması, eşitsizlikle mücadele, çevresel sorunlar ve 
iklim değişimi gibi alanlarda küresel çapta $9 trilyon 
ekonomik fayda sağlayacaktır. Dolayısıyla Endüstri 
4.0 yalnızca teknolojik bir devrim olmanın ötesin-
de, sosyal etki ve sosyal yenilikleri de beraberinde 
getiren sosyal bir devrimdir. Nasıl yaşadığımızı, ça-
lıştığımızı, iletişim kurduğumuzu değiştirerek, dev-
let, eğitim, sağlık, ticaret gibi hayatın önemli alanları 
üzerinde fark edilir etkilere sahip olacaktır.

Son derece büyük bir fırsatlar döneminin kapılarını 
aralayan bu dönem, risklerden arınmış değildir. Bu 
nedenle fırsatları ve riskleri doğru anlamak, analiz 
etmek ve çözümler üretmek Endüstri 4.0’ın toplum-
sal değer üretme potansiyelini gerçekleştirebilmek 
için temel şarttır. Bu bağlamda asıl zorluğu Endüst-
ri 4.0’ın ötesinde akıllı toplum dönüşümüne imkan 
tanıyan bir sonraki aşamaya geçiş oluşturmaktadır. 
Endüstri 4.0’ın çıktılarından faydalanarak değer üre-
tebilmek için nasıl düşündüğümüzü, çalıştığımızı ve 
iletişim kurduğumuzu değiştirmemiz gerekmekte-

dir. Bu değişim toplumsal, ekonomik ve düzenleyici 
aktörlerin katkısını gerektiren bir köklü yapının in-
şasına işaret etmektedir. 

Teknolojik gücü doğru yönetecek akıllı toplum fel-
sefesini benimseyen yeni bir toplumsal modelin 
oluşturulmasının önündeki en belirgin engel ku-
rumsallaşmış düzenin oluşturduğu dirençtir. Sosyal 
yeniliklerin ve toplumsal teşviklerin ekonomik geri 
dönüşünün daha yavaş olması bu direncin kırılma-
sını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle ön görülen top-
lumsal değerin üretilmesi zorlaşmakta ve kendini 
besleyen bir hareketsizlik döngüsü oluşmaktadır. 
Oyunun kurallarını değiştirmek için bugünün kârlı 
dijital fırsatlarının ötesine bakarak insan kaynakla-
rı, hukuk sistemi, politik düzenleyiciler ile bir arada 
hareket etmek gerekmektedir. Dijital okur yazarlık 
altyapısının oluşturulması için geniş çaplı bir kamu-
sal yatırımın ötesinde daha yaratıcı fırsatların da bu-
lunduğunun altını çizmek gerekmektedir. 

Dijital dönüşüm ve toplumsal uyum ilişkisi 
Örneğin yenilikçi aktörlerin yeni dijital iş modelleri 
geliştirerek, deneyebileceği, çevresel belirsizliklere 
karşı korunaklı, destekleyici yasal düzenlemelere 
tabi düzenleyici model bölgeler oluşturulması di-
jital dönüşüme toplumsal uyumu arttıracağı gibi, 
istihdamın ve insan kaynakları gelişiminin Endüst-
ri 4.0’ın risklerine karşı bir tampon uygulama ala-
nı oluşturur. Şehir yönetimleri mevcut varlıklarını 
paylaşım ekonomisi uygulamalarına açarak park 
noktalarını, kiralık ve satılık ev arayışlarını kolay-
laştıracaktır. Özel sektörün teşviklerini kamusal fay-
da odaklı toplumsal hizmetler sağlamak amacıyla 
yeniden planlaması vergi ödemelerinde rahatlık ve 
güven temin edecektir. Dijital dönüşümün toplum-
sal geri dönüşüne temel oluşturan yasal düzenleyici 
bir altyapı oluşturulmasının yanı sıra veri güvenliği 
ve gizliliğini rekabetçi bir farklılaşma unsuru olarak 
önceliklendirmek, Endüstri 4.0’ın yapı taşı olan bü-
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yük verinin temini, paylaşımı, yayılımı ve entegras-
yonu yönünde direncin toplumsal direncin kırılması 
ve sürdürülebilirliğin sağlanması için önemli bir et-
kendir. 

Bu engellerin her biri toplumsal aktörleri ulusal bir 
dönüşüm stratejisi çerçevesinde bir araya getirerek 
gerçekleştirilebilir. Endüstri 4.0 gibi köklü bir dönü-
şüme ayak uydurabilmek için toplumun her alanın-
da bu değişimi kucaklayabilecek altyapının, düşünce 
biçiminin ve uyum içerisinde bir stratejinin gelişti-
rilmesi anahtardır.

Bu noktada toplumsal aktörler çok önemli bir role 
sahiptir. Peki bu değişimi kucaklamak için yeterli 
sosyal ve toplumsal donanıma sahip miyiz? Toplum 
5.0 yolunda nelere ihtiyacımız var? Bu soruların ce-
vabı için sadece sanayi değil toplumun tüm paydaş-
larının; vatandaşlar, hükûmetler, kurumlar ve bilim 
camiasının dikkati gereklidir. Bu felsefeden yola çı-
karak, Endüstri 4.0’ın toplumsal risklerine yönelik 
etkin plan ve stratejiler üretme yönünde en etkin 

çözüm toplumsal aktörlerin öngördüğü sorun ve 
tartışma konularını anlayarak bunları irdelemektir.

Toplumsal aktörlerin önemi
Türkiye endüstri 4.0’ı Almanya’dan yalnızca iki sene 
sonra konuşmaya başladı. 2016 yılının sonunda Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü başkan-
lığında Sanayide Dijital Dönüşüm platformu kurul-
du. Sanayi Bakanlığı öncülüğünde TOBB, TÜSİAD, 
MÜSİAD, TTGV, TİM, YASED gibi iş dünyamızın 
ve sanayimizin önde gelen kurum ve kuruluşları-
nın bir araya gelmesi ile  kurulan dijital dönüşüm 
platformu ülkemiz sanayinin dijital dönüşümü için 
her türlü politika ve stratejiyi oluşturmak için kök-
lü çalışmalar yürütmekte, icra ve danışma kurulları 
oluşturulmaktadır. Aynı zamanda farklı alanlarda 
çalışma grupları oluşturuldu; Sanayide dijital tekno-
lojiler, İleri üretim sistemleri, Altyapı, Açık inovas-
yon, Mevzuat-Patent, Hibe-teşvikler ve Eğitim gibi 
alanlarda önemli yol kat edilmektedir. Toplumun 
her alanını etkileyen bu dönüşüme dair etkin adım-
ların atılabilmesi için tüm toplumsal paydaşların iş 
birliği içerisinde çalışarak olası sorunların elimine 
edilmesi ve fırsatların en iyi şekilde değerlendirile-
bilmesi kritik önem taşımaktadır.

Endüstri 4.0 olarak nitelendirdiğimiz dönüşümün 
temelinde toplumun ve paydaşların yer aldığını gör-
mekteyiz. Oluşturduğu zorluklarla da fırsatlarla da 
toplum açısından benimsenmesi çok zor bir süreç 

Endüstri 4.0 olarak nitelendirdiğimiz dönüşümün 
temelinde toplumun ve paydaşların yer aldığını 
görmekteyiz. Oluşturduğu zorluklarla da fırsatlar-
la da toplum açısından benimsenmesi çok zor bir 
süreç olduğu aşikârdır.
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olduğu aşikârdır. Günümüzde özellikle yüksek kar-
maşıklık katsayısına sahip dijital teknolojiler özel 
hayatın gizliliği, kişisel veriler ve güvenlik açısından 
birçok tartışmaya da zemin hazırlamıştır. Bu tartış-
malardan en önemlisi herkes ve her şey birbirine 
bağlandığında kişinin mahremiyetinin korunması 
için sınırların nasıl belirleneceğidir. Kişisel verilerin 
güvenliği insanların özel hayatları ve can güvenliği 
açısından ciddi anlamda endişe doğuracak nitelik-
tedir. ABD ve Avrupa Birliği bu alandaki hukuki 
boşlukları kapatmak için ciddi çalışmalar yürütmek-
tedir. Bu çalışmalar endüstri 4.0’in toplumsal fayda-
larını ortaya çıkarmaya yönelik adımlarla sonuçlan-
maktadır.

Endüstri 4.0 çalışmanın doğası ve çalışan hakları 
üzerinde önemli sonuçlar doğurmaktadır. Talep eko-
nomisi çalışmayla olan ilişkiyi ve çalışmanın içinde 
yer aldığı sosyal dokuyu temelden değiştirmektedir. 
Artan sayıda işveren işlerini yaptırabilmek için in-
san bulutunu kullanmaktadır. Mesleki faaliyetler, 
kesin tanımlanan görevlere ve ayrı ayrı projelere bö-
lünmekte ve sonra dünyanın neresinde olursa olsun 
çalışmaya talip işçilerin bulunduğu sanal bir buluta 
atılmaktadır. İnsan bulut platformları işçileri serbest 
çalışanlar olarak kategorize ettiklerinden şu an için 
asgari ücret, istihdam vergisi ve sosyal sigorta gibi 
zorunluluklara tabi değillerdir. 

Sosyoekonomik değer yaratma potansiyeli yüksek 
olmasına rağmen geri dönüşü zaman aldığından çe-
şitli engeller ile karşılaşan Endüstri 4.0’ın toplumsal 
aktörler ve paydaşlar tarafından desteklenmesi el-
zemdir ve bunun için de değer yaratan pozitif etkile-
rinin vurgulanması gerekmektedir. 

Endüstri 4.0’ın toplumsal etkileri aşağıdaki gibi 
özetlenebilir:
• İnsan hayatını ve standardını yükseltmek: Eği-

tim ve bilgiye erişimi kolaylaştırmaktadır.

• Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde dijital 
ve mobil hizmetlerin yaygınlaşmasını sağlamak-
tadır.

• Gerçek bir küresel dünyanın temellerinin atıl-
ması: Yeni pazarlara, bilgiye, ürünlere ve sosyal 
medyaya erişimi sağlamaktadır.

• Online ticaret ve alışveriş hizmetlerinin kalite ve 
güvenilirliğinin artmasını sağlamaktadır.

• Biyomedikal bilimlerin ve sistemlerin gelişimi 
ile sağlık koşullarının iyileşmesine güçlü bir alt-
yapı hazırlamaktadır.

• Otomotiv sanayiinde güvenilirliğin artması ile 
kazaların, sigorta ödemelerinin ve karbon salı-
nımının azalmasını sağlamaktadır.

• Dijital teknoloji sayesinde çalışanların otonomi 
ve karar alanlarının artması, üretkenliğin önem 
kazanmasına yol açmaktadır.

*Yazının ikinci bölümü TÜBA Günce’nin 58. sayısında ya-
yımlanacaktır.
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Ortadoğu tarihinin değişik veçhelerini ele alan çok sayıda 
kitap ve makale kaleme alan, Modern Türkiye’nin Doğuşu 
çalışması uzun süre son dönem Osmanlı tarihi üzerine te-
mel kitap olarak okutulan Profesör Bernard Lewis 19 Mayıs 
2018 tarihinde ABD’nin New Jersey eyaletindeki Voorhees 
kasabasında vefat etti. Beş gün sonra Tel Aviv’deki Trum-
peldor mezarlığına defnedilen Lewis eserleri kadar siyaset 
üzerindeki etkisiyle de öne çıkmış bir akademisyendir. 

Türkiye’de ağırlıklı olarak zikredilen çalışması ve 1993 yı-
lında Le Monde gazetesine verdiği bir mülâkat sonrasın-
da “Ermeni soykırımını inkâr ettiği” gerekçesi ile Fransız 
mahkemelerinde yargılanarak sembolik para cezasına 
çarptırılması ile gündeme gelen Lewis, Batı kamuoyu ve 
siyaset yapıcılarını, İslâmiyetin medeniyetler çatışmasını 
körüklediği yolundaki tezi ile derinden etkilemiştir. 

Tarihçi ve Oryantalist Lewis
Lisans eğitimini 1936 yılında Londra’daki School of Orien-
tal Studies’de tamamlayan Lewis, daha sonra Louis Mas-
signon ile çalışarak Paris Üniversitesi’nden “Diplôme des 
Études Sémitiques” derecesi almıştır. Paris’teki eğitimi sı-
rasında Adnan Adıvar’dan Türkçe dersleri de alan Lewis, 
Osmanlı tarihine yönelik ilgisinin bu dönemde başladığı-
nı dile getirmiştir. Paris’teki eğitimi sonrasında School of 
Oriental Studies’e dönen Lewis, bu kez İslâm tarihi üzerine 
yoğunlaşmış ve 1939 yılında doktora tezini savunmuştur. 

İkinci Dünya Savaşı sırasında kısa süre bir tank birliğin-
de görev yapan Lewis sonrasında bildiği diller ve Orta-
doğu uzmanlığı nedeniyle İngiliz istihbarat teşkilâtı M16 
ve Foreign Office’de vazifelendirilmiştir. Kendisi savaştan 
sonra, adı School of Oriental and African Studies’e tahvil 
olunan, eski kurumuna dönmüş ve bu kurumda yirmi beş 
sene profesör olarak çalışmıştır. 1974 yılında Princeton 
Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Bölümü ile Prince-
ton’daki Institute for Advanced Study’de ortak profesörlü-
ğe getirilen Lewis 1986 yılına kadar bu kurumlarda görev 
yaptıktan sonra emekli olmuş, ardından dört yıl Cornell 
Üniversitesi’nde ders vermiştir.

Lewis ilk makalesi olan ve İslâm tarihindeki loncaları ele 
çalışmasını1 1937 yılında yayımladıktan sonra doktora 

1  Bernard Lewis, “The Islamic Guilds,” Economic History Review 1/1 
(1937): 20-37.

tezini The Origins of Ismā‘īlism: A Study of the Histori-
cal Background of the Fātimid Caliphate başlığı altında 
kitaplaştırmıştır.2 Lewis, bunun akabinde de Araplar üze-
rine yoğunlaşan İslâm tarihi çalışmalarını sürdürmüş ve 
1950 yılında ileride pek çok baskısı yapılacak The Arabs 
in History eserini yayımlamıştır. 

1949 yılında Osmanlı arşivlerinde incelemeler yapmak 
için İstanbul’a gelen Lewis değişik koleksiyonlarda araştır-
malar yaptıktan sonra Batı akademik çevrelerinin dikka-
tini bu zengin kaynaklara çekmeye çalışmıştır. Bu ziyaret 
sonrasında üzerine çalıştığı Osmanlı idaresinde Araplar 
çalışmasını askıya alan Lewis, onun yerine Osmanlı/Türk 
modernleşmesini ele alan bir kaynak eser yazmaya karar 
vermiştir. 1961 yayımlanan, 1968’de genişletilmiş baskısı 
yapılan The Emergence of Modern Turkey konu üzerine 
ağırlıklı olarak Osmanlı/Türk kaynakları kullanılarak ya-
zılan en önemli çalışma olma özelliği taşımıştır. 

Lewis ilerleyen yıllarda yeniden İslâm tarihi üzerine yo-
ğunlaşan kitaplar kaleme almıştır. En önemlileri The 
Muslim Discovery of Europe (1982) ve The Political Lan-
guage of Islam (1988) olan bu çalışmalar konuları üzerine 
Batı’da yazılmış öncü ve temel eserlerdir. 

Aynı dönemde Oryantalizm üzerine Edward Said ile bü-
yük bir polemik içine giren Lewis, siyasal mesajları ağır 
basan çalışmalara yönelmiştir. 1990 yılında verdiği Jeffer-
son Lecture “The Roots of Muslim Rage” başlığı altında 
yayımlanan Lewis, 11 Eylül saldırıları sonrasında da ko-
nuyu İslâm tarihi bağlamında değerlendiren What Went 
Wrong?, The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror 
ve Islam: The Religion and the People benzeri satış rekor-
ları kıran kitaplarında özcü okumalar yaparak bir mede-
niyetler çatışması yaşandığını ileri sürmüştür.

Lewis buna ilâveten, gazete ve dergi yazıları, mülâkatlar 
ve televizyon programları ile “Ortadoğu” tartışmasının 
Batı’daki yüzlerinden birisi olmuş ve bilhassa son yılların-
da Batı medeniyetine yönelik “İslâmî tehdit”i gündeme 
getirmiştir. 

2 Bernard Lewis, The Origins of Ismā‘īlism: A Study of the Historical 
Background of the Fātimid Caliphate (Cambridge: W. Heffer, 1940). 



Genel bir değerlendirme yapıldığında, Lewis’in birincil 
kaynaklara dayalı tarihçilikten, genel yorumlar yapan ve 
güçlü siyasal mesajlar vermeye çalışan sentezci bir çizgiye 
yöneldiği vurgulanabilir. 

Lewis ve Oryantalizm
1916 yılında Londra’da doğan Lewis, iki savaş arası Bri-
tanyası’nın emperyal vizyonunu içselleştirmiş bir akade-
misyendi. Parlamenter demokrasinin İngiltere dışındaki 
toplumlara, örneğin Fransa’ya dahi uygun olmadığını 
düşünen Lewis, “Müslüman Doğu” için en anlamlı seçe-
neğin “Batı vesayeti” altında sekülarizme yönelmek oldu-
ğunu savunuyordu. 

Lewis, “siyasal modernleşme” kuramının temel varsa-
yımına katılmayarak, “Doğulu Müslüman” toplumların 
kendi başlarına “modernleşemeyecekleri,” bu alanda Batı 
vesayetinin gerekli olduğunu vurguluyordu.

Lewis, bu yaklaşımı o denli içselleştirmişti ki, bunu Müs-
lüman toplumlara, “tarih ve kültürlerini onlardan daha 
iyi bilen bir dost” olarak tavsiye ederken, onlara “Batı’nın 
tartışılmaz üstünlüğü” ve “medenîleştirme misyonu” çer-
çevesinde, “yukarıdan bakarak” yaklaştığını göremiyor-
du. Lewis, derin tarih ve dil bilgisi nedeniyle, Edward Said 
ile giriştiği tartışmanın tüm ayrıntılarında “üste” çıkıyor; 
buna karşılık, “Oryantalizm”i anlamayı “reddetmesi” ne-
deniyle konunun özünde “ahlâkî üstünlük”ü muarızına 
terketmek durumunda kalıyordu.3 

Lewis’e göre İslâm siyaset anlayışında “istişâre” benze-
ri olumlu unsurlar bulabilmek mümkündü. Müslüman 
toplumlarda gerçek anlamıyla parlamenter demokrasi-
nin uygulanması imkânsızdı; ama Ortadoğu’daki modern 
baskıcı rejimler, gelenekleri sahiplenmek yerine Batı’dan 
etkilenerek, milliyetçilik, sosyalizm benzeri “yabancı” 
akımlara kapılınmasından kaynaklanmıştı.

Lewis, pek çok Oryantalistin aksine, Müslümanların “bü-
yük bir geleneğin mirasçıları” olduğunu düşünüyor, buna 
karşılık, “Yahudi-Hıristiyan medeniyeti” olarak kavram-
sallaştırdığı yapı karşısında ağır bir mağlubiyete uğrayan 
İslâm âleminin önündeki en anlamlı seçeneğin, bunu 
kabullenerek, Batı’nın “yol göstericiliği”nde sekülarizme 
yönelmek olduğunu savunuyordu. 

Lewis doktrini
Derin tarih bilgisinin Lewis’i ulaştırdığı netice “İslâma 
dönüş”ün Müslümanlar ile “Yahudi-Hıristiyan medeni-
yeti” arasındaki küllenmeye yüz tutmuş mücadelede yeni 
bir sahife açacağı oluyordu. Ona göre Müslümanların söz 
konusu “medeniyet ve onun günümüzde evrildiği seküler 
biçim”e gösterdiği tepki, “mantıklı olmamasına karşılık 
tarihî” idi. 

“Medeniyetler Çatışması” kavramsallaştırmasını Huntin-
gton’ın Foreign Affairs makalesinden üç yıl önce kaleme 
aldığı “Müslüman Öfkesinin Kökenleri” değerlendirme-
sinde kullanan Lewis’e göre 1683’ten beri savunmada olan 
“ezik, fakir ve başarısız” Müslümanların “üstün, zengin ve 

3 Detaylar için bkz. Bernard Lewis, “The Question of Orientalism,” 
The New York Review of Books, 29/11 (24 Haziran 1982) ve  “Ori-
entalism: An Exchange: Edward W. Said and Oleg Grabar, Reply by 
Bernard Lewis,” The New York Review of Books, 29/13 (12 Ağustos 
1982). 

başarılı Batı’dan nefret etmeleri doğal”dı. O nedenle Ya-
hudi-Hıristiyan medeniyeti liderliğinin sorması gereken 
soru “neden bizden nefret ediyorlar” değil “neden bize 
saygı göstermiyor ve bizden korkmuyorlar” olmalıydı. 

Lewis, buradan hareketle, ABD’nin kendisini “sevdirme”-
ye çalışmak yerine “korku” ve “cezalandırma” temelli bir 
“Pax Americana” tesis etmesinin gerekli olduğunu savu-
nuyordu. Pax Britannica’ya benzeyecek bu düzen ise Or-
tadoğu’ya yönelik “uzlaşma” ve “taviz” siyasetinin terki ve 
“güç kullanımı” ile yaratılacaktı. 

Lewis, George W. Bush’u överken, Rıza Şah Pehlevi ile 
gergin bir ilişki sürdürmüş olan İngiliz diplomat Harold 
Nicolson’ın “Şarklı zihniyeti asla anlayamazsınız; ama ge-
rekli olan Şarklıların sizin ne düşündüğünüzden kuşku 
duymamanızı sağlamaktır” düstûruna atıfta bulunuyor-
du. Güç kullanacağını belirten Bush, “ne düşündüğünü 
açıkça ortaya koyuyor”du. 

Lewis, Ortadoğu’ya yönelik ABD siyasetini güçlü Oryan-
talist vurgular çerçevesinde şekillendirirken, “taviz”den 
kaçınılması tezini iki savaş arası dönem tecrübesine da-
yanarak tahkim ediyordu. Ortadoğu’da taviz verilmesini 
Hitler’e yönelik Chamberlain siyasetine benzeten Lewis, 
bunun yerine “müdahale,” “güç kullanımı,” “saygı ve kor-
ku duyulmasını sağlama” ve bölge halklarının “Batı vesa-
yeti” altında “sınırlı demokratik idare”ye kavuşturulması-
nı öneriyordu. 

“Lewis doktrini” olarak ün kazanan bu yaklaşım4 “Neo-
con Ortadoğu siyaseti” ile Irak istilâsı benzeri girişimle-
rin düşünsel arka planını oluşturmuştur. Neocon siyaset 
yapımcıları, Irak’ta en uygun çözümün, ABD denetimin-
de yeniden Haşimî idaresi kurmak olduğunu düşünen 
Lewis ile kıyaslandığında daha pragmatik çözümlere yö-
nelmişlerdir; buna karşılık, kendilerinin de vurguladığı 
gibi, fikir babalarının ünlü tarihçi olduğu şüphesizdir.

Bernard Lewis öncü akademik çalışmalar kaleme almış, 
medeniyetler çatışması tezinin geliştirilmesinde önemli 
rol oynamış ve Neocon siyaset yapımını derinden etkile-
miş bir akademisyendir. Bu nedenle çalışmaları ve etkisi-
nin değişik bağlamlarda ele alınması gerekmektedir.

4 Peter Waldman ,“A Historian’s Take on Islam Steers U.S. in Terrorism 
Fight,” Wall Street Journal, 3 Şubat 2003.
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1995 yılından bu yana süre gelen Akademi Konferansları, tüm akademik dallarda önemli bilimsel gelişmelerin, geniş bir dinleyici 
kitlesini hedef alarak kamuya mâl edilmesini; diğer yandan ülke gündemindeki çeşitli sorunların bilimsel bir yaklaşımla ele alındığı, 
özgün katkılar içeren, farklı ve tartışmaya açık görüşlerin sunulduğu kamusal bir platform oluşturulmasını hedefiyle Ankara TÜBA 
Başkanlık Konferans Salonu ve İstanbul TÜBA Maçka Ofisi ile TÜBA Rabi Medrese’de ve ayrıca zaman zaman da çeşitli üniversiteilerde 
bütün hızıyla devam ediyor.

MART 2018
TÜBA Asli Üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin “Enerji, 
Çevre ve Yenilikçi Fikirler” başlıklı konferansını 28 Mart 2018 tarihinde TÜBA-Rabi Med-
rese’de gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Tayfun Özçelik Prof. Dr. Mehmet Karakaş

Doç. Dr. İlker AytürkProf. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu

Prof. Dr. Bahri Şahin

Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu

ŞUBAT 2018
TÜBA Asli Üyesi ve Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfun Özçelik “Tıbbi 
Genetik ve Genomik Tıbbın Türkiye’de Gelişimi” başlıklı konferansını 28 Şubat 2018 tari-
hinde TÜBA-Rabi Medrese’de gerçekleştirdi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karakaş “Tüketim 
Kültürü ve İhtiyaçların Yabancılaşması” başlıklı konferansını 28 Şubat 2018 tarihinde 
Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirdi.

NİSAN 2018

MAYIS 2018

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Ayşegül 
Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Temel ve Yükseköğretime 
Erişimi” başlıklı konferansını 25 Nisan 2018 tarihinde TÜBA-Rabi Medrese’de gerçek-
leştirdi.

Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker 
Aytürk "Garblılaşmanın Neresindeyiz?: Basımının 60. Yılında Mümtaz Turhan'ın Büyük 
Eseri"  başlıklı konferansını 19 Nisan 2018 tarihinde Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdo-
ğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve Cumhuriyet Üniversitesi Felsefe Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu “Bir Düşünme Dinamiği Olarak Felsefe-Bi-
lim-Din İlişkileri Üzerine” başlıklı konferansını 30 Mayıs 2018 tarihinde TÜBA-Rabi Med-
rese’de gerçekleştirdi.
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Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu Prof. Dr. Kazım Şahin

Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu

Prof. Dr. Özer Bekaroğlu

Prof. Dr. Emin Kansu

TÜBA, Akademi üyelerinin tüm üniversitelerde, bilimsel konuların ve sorunların tartışılması, bilimsel alandaki ve araştırmalar-
daki gelişmelerin paylaşılması, akademi üyeleri ile üniversitelerimizdeki öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki yakınlaşma ve 
iletişim-etkileşim ortamının oluşması amacıyla 1995 yılından bu yana tamamen gönüllülük esasıyla TÜBA Üniversite Konfe-
ransları’na devam ediyor.

TÜBA Asosye Üyesi ve İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Adnan 
Hayaloğlu, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, 11 Mayıs 2018 tarihinde Yüzüncüyıl 
Üniversitesi’nde, “Peynir Haritası: Akdeniz Ülkeleri ve Türkiye” konulu konferansı gerçekleştirdi.

TÜBA Asosye Üyesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram Zafer Erdo-
ğan, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, 8 Mayıs 2018 tarihinde Altınbaş Üniversite-
si’nde, “Küresel Rekabet Ortamında Küçük ve Orta Ölçekli Olmak” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Özer Bekaroğlu, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, 
19 Nisan 2018 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde “Dünyada Hızlı Artan Bilimsel Araştırma-
larda Etik Dışı Davranışlar ve Önleme Çabaları” konulu konferansını verdi.

NİSAN 2018

MART 2018
TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, 22-23 
Mart 2018 tarihlerinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen “Eğitim Etkinliği”nde “Neden 
Araştırma Yapmalıyım?”, “Bilimsel Araştırmalarda ve Yayınlarda Etik İlkeler”, “Akademik Mikroçer-
çeve ve Mentorun Önemi” ve “Nobel Ödülleri ve Bilimde Merakın Önemi” konulu konferansları verdi.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, 
16 Mart 2018 tarihinde İnönü Üniversitesi Süreyya Aybar Konferans Salonu’nda, "İnsan Olma Bilinci 
Ahlak" konulu konferansını verdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin, TÜBA 
Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, 15 Mart 2018 tarihinde Gazi Üniversitesi’nde “Bi-
limde Başarının Sırları” konulu konferansını verdi.

MAYIS 2018
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TÜBA Şeref Üyesi ve Nobel Ödülü Sahibi 
Prof. Sancar’a KTMÜ’den Fahri Doktora Unvanı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde (KTMÜ) 
2015 Nobel Kimya Ödülü Sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’a 
Fahri Doktora Payesinin Tevcihi Töreni düzenlendi.

Prof. Dr. Aziz Sancar, program kapsamında öğrencilere 
yönelik olarak “Bilim ve Milli Kalkınma” konulu kon-
ferans da verdi. Üniversitenin  Kültür Merkezi’nde 20 
Nisan 2018’de gerçekleştirilen törene Türkiye Cumhu-
riyeti Bişkek  Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Azerbay-
can Büyükelçisi Hidayet Orucov, Kırgızistan Eğitim ve 
Bilim Bakanı Yardımcısı Kudayberdi Kocobekov, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin, 
KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Rektör Vekili 
Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Türk Keneşi Genel Sek-
reter Yardımcısı Ömer Kocaman, TİKA Bişkek Program 

Koordinatörü Ali Muslu, Türkiye ve Kırgızistan üniver-
sitelerinin rektörleri, akademisyenler, öğrenciler ve basın 
mensupları katıldı.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Ocak'tan
 "Selçuklular, Osmanlılar ve İslâm" Eseri

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaşar 
Ocak "Selçuklular, Osmanlılar ve İslâm" ese-
ri yayımlandı. 

Müslüman Türk devlet ve toplum gelene-
ğinde değişik boyutlarıyla İslam’ın yeri ve 
işlevi konusu, belki ilk bakışta Kristof Ko-
lomb’un yumurtası gibi basit görünebilir. 
Ama temelde bu, Türk devletlerinin iç ve dış 
politikalarını, toplumlarının yapısını doğru 
ve gerçekçi olarak anlamamız ve analiz et-
memiz konusunda önemli ve karmaşık rolü 
olan bir problemdir. Bu itibarla yüzyıllara 
yayılan uzun soluklu bir tarih sorunsalı ola-
rak zihniyet, kullanılan araçlar, uygulanan 

yöntemler ve elde edilen sonuçlar olarak 
ciddi bir şekilde tartışılmayı hak ediyor. 
Prof. Dr.  Ahmet Yaşar Ocak, Selçuklular, 
Osmanlılar ve İslam / Tespitler, Problem-
ler, Öneriler adlı kitabında bu sorunsalın 
siyasal, kurumsal, toplumsal, tasavvufi 
ve itikadi boyutlarını, Mehdîlik ve Meh-
dîci hareketler gibi toplumsal ve mistik 
ağırlıklı halk hareketlerine yansıyan yön-
lerini irdeliyor. Devlet, toplum ve İslam 
ilişkisi probleminin muhtelif yönlerini 
tarihsel gelişimi ve yansımaları bağla-
mında kendine özgü yaklaşımıyla sergi-
lemeye çalışıyor.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Atalar, İhsan Doğramacı 
Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasasının 
130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. mad-
deleri uyarınca, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yük-
seköğretim Kurulu'nun (YÖK) olumlu görüşü üzerine 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Abdullah Atalar’ı yeniden İhsan 
Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne atadı.
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TÜBA Asli Üyesi Prof. Özçelik
Nature Dergileri Editörler Kuruluna Seçildi

Akademi Asli Üyesi ve Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Tayfun Özçelik, genomik tıp alanında Na-
ture dergileri editörler kuruluna seçildi. 

Nature Grubu; tüm bilim ve teknoloji alanlarında özgün, 
önemli, disiplinler arası ilgi çekici, güncel, ulaşılabilir ve çı-
ğır açıcı nitelikte buluşları yayınlıyor. Uluslararası Editörler 
Kurulu ise; Nature'ın geniş yelpazesini temsil edecek nitelikte 
ve insan genetiği, immünoloji, pediatri, kardiyoloji, işlemsel 
biyoloji, klinik farmakoloji, toksikoloji, obstetrik ve jinekolo-
ji, epidemiyoloji, biyoistatistik ve patoloji gibi yaşam bilimle-
ri alanlarındaki önde gelen araştırmacılardan oluşuyor. "npj 
Genomic Medicine" aynı zamanda Genomik Tıp Araştırma-
ları Mükemmeliyet Merkezi ile iş birliği yapıyor.

TÜBA Üyeleri Prof. Solak ASBÜ, Prof. Gündoğan ETÜ 
Rektörlüğüne Vekaleten Görevlendirildi 

TÜBA Asli Üyesi Prof. Gürsan 
“Kraliyet Kimya Cemiyeti”ne Üye Seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kanuna 
göre kurulması planlanan yeni üniversitelerden ASBÜ, IUBÜ, 
ETÜ ve Samsun Üniversitesi rektörlüğüne vekaleten görevlen-
dirme yapıldı. TÜBA Asli Üyesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi 
(AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, yeni kurulan Afyonkara-
hisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (ASBÜ) Rektörlüğüne tedviren 
görevlendirildi. Yeni kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi (ETÜ) 
Rektörlüğünü ise tedviren TÜBA Asli Üyesi ve Anadolu Üniversi-
tesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan yürütecek. 

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker 
Hüseyin Çarıkçı, tedviren Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversi-

TÜBA Asli Üyesi 
ve Ege Üniversi-
tesi Eczacılık Fa-
kültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Kadriye Arzum 
Erdem Gürsan 
The Royal So-
ciety of Che-
mistry (RSC) 
tarafından üye-
seçildi. 

15 Mart 2018 tarihli The Times Gazetesi’nde 2018 yılı Ro-
yal Society of Chemistry’nin üye listesinde isminin diğer 
seçilen üyelerle birlikte yer almasının gurur verici oldu-

ğunu söyleyen Prof. Gürsan, global düzeyde Türkiye’yi 
temsil edebilecek olmanın kendisi için büyük bir övünç 
kaynağı olduğunu, artan motivasyon ve sorumluluk bilin-
ci ile çalışmalarına devam edeceğini belirtti. 

RSC’nin 175 yıllık bir geçmişi ve dünya çapında 
50.000’den fazla üyesi bulunuyor. Uluslararası platformda 
kimya alanında önemli katkılar sağlayan saygın bilim in-
sanlarını bir araya getiren RSC topluluğu, kimya alanında 
yaygın, etkisi yüksek bilimsel çalışmaların sürdürülmesi 
ve yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Her biri kimya alanına 
önemli katkılarda bulunmuş üyeler bağımsız hakemler 
tarafından yapılan değerlendirme sonucunda RSC tara-
fından seçildikten sonra, FRSC üyelerine tebliğ edilirken 
aynı zamanda The Times Gazetesi’nde FRSC üye listesi 
resmi olarak ilan ediliyor. 

Prof. Dr. Naci GündoğanProf. Dr. Mustafa Solak

tesi (IUBÜ) Rektörlügü'ne, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise, Samsun Üniversitesi Rektörlüğü-
ne görevlendirildi. 
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TÜBA Asli Üyesi Prof. Korkusuz 
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Vekilliğine Atandı

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Feza Korkusuz, Mart 2018’de 
Başkan Yardımcısı Vekili olarak atandı. 

2017 yılı Akademi Genel Kurulu’nda Asli Üye seçilen 
Prof. Korkusuz, 1997 ve 1998 yıllarında TÜBİTAK ve 
Association of International Education of Japan (AIEJ) 
Research Follow-Up Programlarıyla Japonya’da bulunan 
Prof. Dr. Feza Korkusuz’un üç patente katkısı bulunuyor. 
2016 yılında Springer yayınevinden yayınlanan Muscu-
loskeletal Research and Bacis Science kitabının editör-
lüğünü üstlenen Prof. Dr. Feza Korkusuz 2013 ve 2016 
yıllarında Temel Bilimler ve Araştırma Kitabının da edi-
törlüğünü yaptı. 12 uluslararası ve 15 ulusal kitap bölümü 
yazan Prof. Dr. Feza Korkusuz Mart 2018 itibarıyla Web 

of Science: Science Citation Indeks’de taranan dergilerde 
104 makalesine 1832 atıf aldı.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Haluk Görgün 
“Aselsan Yönetim Kurulu Başkanlığı”na Atandı

TÜBA Asli Üyesi ve 2014 yılından bu yana Gebze Teknik 
Üniversitesi (GTÜ) Rektörü olan Prof. Dr. Haluk Görgün, 
3 Nisan 2018 tarihinde Aselsan Yönetim Kurulu Başkan-
lığına atandı. 

Ayrıca; ASELSAN tarafından şirketin Genel Müdürünün 
27 Nisan günü emekli olması nedeniyle Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün, bu görevinin yanında 
söz konusu tarihten itibaren genel müdür olarak atandığı 
duyuruldu. 

Prof. Görgün tüm bunların yanı sıra; Bilişim Vadisi Yö-
netim Kurulu Üyeliği, Startürk Yönetim Kurulu Üyeliği, 
Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanlığı, Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer 

Ofisi ve Teknoloji Transfer Merkezi Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı görevlerine de devam ediyor. 

TÜBA Asli Üyesi Prof. Mandal TÜBİTAK Başkanlığına Atandı

TÜBA Asli Üyesi ve Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili 
Prof. Dr. Hasan Mandal TÜBİTAK Başkanlığına atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TÜBİTAK Baş-
kanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin, Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı Müşavirliğine atandı, boşalan TÜBİTAK 
Başkanlığına ise Prof. Dr. Hasan Mandal getirildi.

Söz konusu atama kararları, 657 sayılı kanunun 59 ve 
60'ıncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
menin ek 18'inci maddesi ile 2451 sayılı kanunun 2'nci 
maddesi ve 278 sayılı kanunun 5'inci maddesi gereğince 
uygun görüldü.
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TÜBA Asosye Üyesi Prof. Bakırdere ve 
GEBİP Üyesi Doç. Avcı GYA Üyesi Seçildi

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Bernard Lewis Vefat Etti

TÜBA Asosye Üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 
Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezgin Bakırde-
re ile 2012 yılı TÜBA-GEBİP Üyesi ve Koç Üniversitesi 
Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Seda Keskin Avcı, birçok üstün nitelikli bilim 
insanı arasından yapılan değerlendirme sonucunda 1 Şu-
bat 2018 itibarıyla Küresel Genç Akademi (Global Young 
Academy-GYA) Üyesi seçildi.

Prof. Bakırdere ve Doç. Avcı, TÜBA Asosye Üyesi Prof. 
Dr. Bilge Demirköz'ün de yer aldığı Mayıs 2018’de Tay-
land’da düzenlenen “GYA Yıllık Değerlendirme Toplantı-
sı”na katıldı. 2017 yılında gerçekleştirdiği innovatif çalış-

malar ile etki değeri yüksek dergilerde 18 yayını bulunan 
Prof. Bakırdere, GYA Üyesi seçilmiş olması dolayısıyla 
çok mutlu olduğunu, Türkiye’yi uluslararası platformda 
temsil etmek için elinden gelen tüm gayreti sarf edeceğini 
belirtti. “Tek amacım ülke menfaatleri ve milli hedefleri 
doğrultusunda bilimsel çalışmalar yaparak uluslararası 
arenada ülkemizi hak ettiği seviyeye taşıma konusunda 
çorbada tuzumun olması.” diyen Prof. Bakırdere, 2017 
yılında dünya çapında kimyaya yön veren kuruluşlar ara-
sında yer alan IUPAC Kongresi’nde araştırma grubuyla 
birlikte hazırladığı ve sunduğu çalışma sayesinde En İyi 
Bilimsel Çalışma Ödülü’nü almaya hak kazanmıştı.

TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Seda Keskin Avcı ise genç 
bilim insanlarının seslerini duyurmak adına bilimsel top-
luluklar arasında uluslararası etkileşim kanalları oluştu-
rulması için GYA'da görev alacağını ifade etti ve “GYA'nın 
üyeliğe layık gördüğü mühendislik alanındaki ilk Türk bi-
lim kadını olduğum için çok mutluyum. GYA'da “Bilim-
de Kadın” isimli çalışma grubunda aktif olarak yer alarak, 
genç bilim kadınlarının dünya genelinde karşılaştıkları 
sorunların çözümüne katkıda bulunmayı hedefliyorum. 
Hem bir bilim kadını hem de bir anne olarak, özellikle 
kadın sayısının az olduğu mühendislik alanında gençleri 
teşvik etmeyi amaçlıyorum.” dedi.

Doç. Dr. Seda Keskin AvcıProf. Dr. Sezgin Bakırdere

TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Onaran’a 
“Masatoshi Gündüz İkeda Araştırma Ödülü”

2016 yılı TÜBA-GEBİP Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi 
Matematik Bölümü Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Sinem Çelik 
Onaran, Matematik Vakfı tarafından 2002 yılından bu yana 
verilen 'Masatoshi Gündüz İkeda Araştırma Ödülü'ne mate-
matiğe yapmış olduğu katkılardan dolayı layık görüldü.

“Düşük Boyutlu Uzayların Topolojisi ve Kontakt Topolo-
ji” alanlarında devam eden çalışmaları dolayısıyla ödülün 
sahibi olan Dr. Onaran, Türkiye'de matematik alanında 
araştırmalarını sürdüren seçkin bilim insanlarının araş-
tırmalarını değerlendirmeyi ve üstün niteliklerini kamu-
oyuna duyurarak bu tür çalışmaları teşvik etmeyi amaç-
layan 'Masatoshi Gündüz İkeda Araştırma Ödülü’nün 
sahibi olmanın onur verici olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Sinem Çelik Onaran, Türk matematiğine evren-
sel düzeyde katkıda bulunan Prof. Dr. Masatoshi Gündüz 
İkeda'nın anısını yaşatmak üzere 45 yaşını aşmamış araş-
tırmacılara verilen Ödülü’nü, 24 Mayıs Perşembe günü 
15:30’da ODTÜ Matematik Bölümü Masatoshi Gündüz 
İkeda Seminer Odası'nda yapılacak olan törenle alacak.

Dünyanın en ünlü tarihçilerinden TÜBA 
Şeref Üyesi Prof. Dr. Bernard Lewis, 20 
Mayıs 2018 tarihinde Amerika’nın New-
Jersey eyaletinde vefat etti.

101 yaşında hayatını kaybeden Prof. 
Lewis’in ailesi ve sevenlerine sabırlar di-
liyoruz.
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TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Yurtcan’dan 
Bilime “Yakıt Pili” İmzası

2017 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi ve Atatürk Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölü-
mü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, 

geliştirdiği nanomalzemeler aracılığıyla elektrikle çalışan 
araçlarda 5 dakikalık dolumla şarj olup yaklaşık 480 kilo-
metre yol gitmeyi sağlayan ve lityum bataryalı araçlara da 
rakip olacak yakıt pili üretti.

16 yıldır yakıt pilleri üzerine bilimsel çalışma yapan, bu 
alanda önemli başarılara imza atan Yurtcan yaptığı açık-
lamada, bilimsel çalışmalarını daha çok yakıt pilleri üze-
rinde yaptığını ve bunlar için nanomalzeme geliştirdiğini 
söyledi. Elektrikli araçlarda lityum bataryalar yerine kul-
lanılabilmesi bakımından önem arz eden ve 5 dakikada 
şarj olan yakıt pillerinin takılacağı araçlar, 480 kilometre 
yol kat edebilecek. Çevre dostu olan yakıt pili, bu özelliği 
dolayısıyla elektrikli araçlarda kullanılan ve 30 dakika ile 
12 saat arasında dolup 240 kilometre gitmeyi sağlayan lit-
yum bataryalara rakip olacak.

TÜBA-GEBİP Üyesi Dr. Baykaş 
“IEEE-SA Çalışma Grubu” Başkan Yardımcısı Seçildi

2017 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi ve İstanbul Medipol 
Üniversitesi (İMÜ) Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tunçer 
Baykaş, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü  
Standartlar Birliği’nin (The Institute of Electrical and Ele-
ctronics Engineers Standards Association IEEE-SA) telsiz 
haberleşme standartlarının lisanssız bantlarda uyumlu 
çalışmasından sorumlu “802.19 Çalışma Grubu” başkan 
yardımcılığına tekrar seçildi.

Bu çalışma grubunun dışında, kişisel ağların geliştirildiği 
802.15  ve yerel ağların geliştirildiği 802.11 gruplarının 
toplantılarına da katılan ve çeşitli görevler üstlenen Dr. 
Tunçer Baykaş'a aynı toplantıda; IEEE 802.19.1 standar-
dının geliştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı “IEEE-SA 
Kurul Ödülü” verildi.
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TÜBA-GEBİP Üyelerine 
“2017 Genç Bilim İnsanı Ödülleri"

Bilim Kahramanları Derneği (BKD) tarafından verilen 
"2017 Genç Bilim İnsanı Ödülleri", TÜBA-GEBİP Üyeleri 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fotonik Bölümü’nden 
Doç. Dr. Hasan Şahin ve Bilkent Üniversitesi Elektrik ve 
Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Tolga 
Çukur’a 15 Mayıs günü Pera Müzesi Oditoryumu’nda dü-
zenlenen törenle takdim edildi.

“Sinirbilim alanında yeni görüntüleme teknikleri ile er-
ken teşhis imkânı” üzerine çalışmalar yapan Doç. Dr. Tol-
ga Çukur geliştirdiği manyetik rezonans kullanarak bi-
yomedikal görüntüleme teknikleri ile canlı dokuda daha 
önce görüntülenemeyen bir çok alt bölgenin incelenme-
sini mümkün kıldı. Bu sayede sinirbilim alanında birçok 
yeni çalışmaya önayak oldu ve yeni teorilerin geliştirile-
bilmesine olanak sağladı. Doç. Dr. Çukur’un geliştirdiği 
teknikler mevcut benzer görüntüleme tekniklerine kıyas-
la tarama hızında 10 kat, görüntü çözünürlüğünde 4 kat 
ve doku kontrastında ise 100 kata kadar ulaşan iyileştirme 
sağladı. Bu sayede kanser, vasküler ve nörolojik hastalık-
ların değerlendirmesinde yeni bir dönemi başlatmıştır. 
Doç. Dr. Çukur’un bu buluşları, GE Healthcare, Siemens 
ve Philips gibi dünyanın önde gelen MR üreticileri tara-
fından, uygulamaya aktarıldı. Dikkat eksikliği bozukluğu, 
Alzheimer, demans ve otizm gibi sinir ağlarındaki işlevsel 
bozukluklara dayalı hastalıkların erken tanısı ve tedavi 
takibini mümkün kılmak üzere geliştirdiği te Geliştirdi-
ği teknikler olan Doç. Dr. Tolga Çukur bu çalışmalarıyla 
ödüle layık görüldü.

Malzeme biliminde sanal ortam ve laboratuvar evresini 
birleştiren Dr. Hasan Şahin, bu iki evreyi araştırma gru-
bunda birleştirebilmiş ender bilim insanlarından. Dr. Şa-
hin ve ekibi bir yandan nanometre boyutundaki yeni olası 
malzemelerin tasarımını yaparken bir yandan da bu ta-
sarımları laboratuvarlarında deneysel olarak oluşturmaya 
çalışıyorlar. Dr. Şahin’in tüm dünyada oldukça fazla ilgi 
çeken bu çalışması dolayısıyla ödül almaya hak kazandı.

BKD tarafından her yıl farklı üniversitelerin iş birliğiyle 
gerçekleştirilen Genç Bilim İnsanı Ödülleri altıncı kez 
sahiplerini buldu. Türkiye’deki genç bilim insanlarına ka-
muoyu önünde teşekkür ederek onları yüreklendirmek, 
geleceğin genç bilim insanlarına ilham vermek, Temel 
Bilimler ve Mühendislik alanlarına katkıda bulunan, ül-
kemizde bu alanların görünürlüğünün artmasına ve ge-
lişmesine öncülük eden 38 yaşın altındaki, bilim insan-
larına verilen ödüllerde bu yıl beş genç bilim insanı, ödül 
almaya değer bulundu. 38 ilden 109 başvuru arasından 
seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 
TÜBA-GEBİP Üyeleri Doç. Dr. Şen ve Doç. Dr. Çukur’la 
birlikte; Dumlupınar Üniversitesi Biyokimya Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Şen, Pamukkale Üniversi-
tesi Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip 
Atar, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi M. Reza 
Nofar da ödüle layık görüldü.

2018 yılının en başarılı Genç Bilim İnsanları’nı belirleyen 
Seçici Kurul’da; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversi-
tesi’nden Prof. Dr. Emrah Kılıç ve Doç. Dr. Muhammed 
Fatih Demirci; Gebze Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Muhammed Hasan Aslan, Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğ-
lu, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nergis Arsu, 
Prof. Dr. Haydar Livatyalı ve Prof. Dr. Vasfi Emre Ömürlü 
yer aldı. 

Doç. Dr. Hasan ŞahinDoç. Dr. Tolga Çukur
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“Beçin Definesi”, yaklaşık 50.000 adet Osmanlı ve İslami sikke ile 800’ün 
üzerinde Avrupa ülkelerine ait sikke Milas’ın Beçin Kalesi’nde bulundu. 
Bu sayede 16. yüzyıldan 17. yüzyıl başlarına kadar Osmanlı - Avrupa 
ekonomik ilişkileri ve para tarihi hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Konu 
hakkında “Der Münzschatz von Beçin” (2 cilt + CD) adlı çalışma 2010 
yılında TÜBA ve Avusturya Bilimler Akademisi tarafından basıldı. Kasım 
2015’te ise “Beçin Definesi” adıyla TÜBA tarafından Türkçe yayımlandı.

https://satis.tuba.gov.tr



TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında 
hazırlanan "Fenn-i Terbiye, Ferec ba‘d eş-Şidde, Hümayunname, Târîh-i Ungurus,
es-Sahâifü’l-İlâhiyye, Mantığa Başlangıç Risâleleri, Levâmi‘u'n-Nûr fî Zulmet-i Atlas 

Minor, Tezkeretü'l-Evliyâ,  Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasâyihi’l-Vüzerâ ve’l-Mülûk, 
Tiryâkî Hasan Paşa Gazavâtnâmesi ve Bazı Filolojik Notlar, Üsûlûcyâ, 

Vâkı‘ât-ı Rûz-merre I-IV" başlıklı eserler okuruyla buluştu.

TÜRK-İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİ GUNCE 57
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ENCÜMEN-İ DÂNİŞ'TEN TÜBA'YA TÜRKİYE'DE AKADEMİ GELENEĞİ PANELİ 

TÜBA-NÜKLEER ENERJİ VE RÜZGAR ENERJİSİ ÇALIŞTAYLARI

TÜBA TÜRK-İSLAM 
BİLİM KÜLTÜR 
MİRASI PROJESİ 
CUMHURBAŞKANLIĞI 
HİMAYELERİNE ALINDI

III. KAST&TÜBA
ORTAK SEMPOZYUMU: 
TEMİZ ENERJİ 
TEKNOLOJİLERİ

TÜBA’DAN 
“ULUSLARARASI 
HUKUK, DİPLOMASİ 
ve İŞ BİRLİĞİ 
YAZ OKULU”

TÜBA BAŞKANI 
PROF. DR. AHMET 
CEVAT ACAR İLE 
RÖPORTAJ



TÜBA Yayınları için:
https://satis.tuba.gov.tr

Avusturyalı ünlü Türkolog TÜBA Şeref Üyesi Prof. Andreas Tietze’nin 65 
yıllık çalışmasının ürünü “Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati”nın 

A-B, C-E, F- J, K-L harflerini içeren ilk dört cildi TÜBA tarafından yayımlandı. 
Prof. Tietze’nin sağlığında 7 cilt olarak planladığı Lugat’i TÜBA, sekiz cilt ve 

bir dizin olarak yeniden düzenledi.

TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında hazırlanan 
" Şeyhülislam Arzları ve Padişah İradeleri, Resimli Kamus-ı Fransevi, Şehzade Divanı 
Defterleri, Kitâb-u Nûr-i Hadakati el-Ebsâr ve Nûr-u Hadîkat el-Enzâr, Hoca Dehhânî 
Divanı, Enîsü'l-Celîs Sultana Öğütler, Osmanlı Müellifleri, İsâgucî Mantığa Giriş" başlıklı 

eserler TÜBA'nın "Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Dizisi" kapsamında yayımlandı.

TÜRK-İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİTARİHÎ VE ETİMOLOJİK  TÜRKİYE TÜRKÇESİ LUGATİ

Türk İslam Bilim Kültür 
Mirası Dizisi için:

https://satis.tuba.gov.tr


