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Editörden
Değerli okur,
Günce, 45. sayısı ile karşınızda. Bu sayı, Akademi Başkanı Prof.Dr. Ahmet Cevat Acar’ın 
“20. Yılında Türkiye Bilimler Akademisi” başlıklı yazısı ile başlıyor. Osmanlı coğraf-
yacıları arasında dünyaca en çok tanınan ve Türk denizcilik tarihi denildiğinde akla ilk 
gelen isimlerden biri olan Piri Reis’in çizdiği ilk Dünya haritasının 500. yıldönümü ol-
ması nedeniyle, UNESCO 2013’ü “Piri Reis Haritası’nı Anma Yılı” ilan etti. Günce de, 
bu büyük Türk bilim insanını ve denizcisini anmak üzere Piri Reis Haritası’nı kapağına 
taşıdı. Derginin ilk sayfalarında, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 
Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir’in “Bilim Tarihçisi Gö-
züyle Piri Reis” yazısını bulabilirsiniz. 
Günce’nin kapak konularından biri de geleneksel TÜBA GEBİP ve TEÇEP ödülleridir. 
2012 yılı ödülleri, 8 Haziran 2013’te düzenlenen ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Sn Nihat Ergün’ün de katıldığı törende sahiplerine verilmiştir. Tıp dünyasında, özellik-
le kanser gibi hastalıkların tedavisinde yeni bir pencere açan kök hücre uygulamaları. 
Prof. Dr. Mustafa Çetin, “Mezenkial Kök Hücre Tedavileri Umutları Taze Tutmaya De-
vam Ediyor” başlıklı yazısında, kök hücre tedavisinin ne olduğunu, nasıl uygulandığını, 
Türkiye’deki durumun ve uygulamaların ne olduğunu anlatıyor. 
Günce, bu sayısında Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı ile imzaladığı 
protokolü de kapağına taşıdı. 2010 yılında İstanbul’da düzenlenen “Türk Dili Konuşan 
Ülkeler Devlet Başkanları 10. Zirve Toplantısı” sırasında Uluslararası Türk Kültürü 
Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından önerilen ve oybirliği ile kabul edilen “Türk Dünyası 
Kültür Başkenti” uygulaması Astana’nın 2012 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti se-
çilmesiyle yürürlüğe girmiş, 2013 yılında da Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir 
olmuştur. 8 Şubat 2013 tarihinde, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı ile Eskişehir 
2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı (TDKB) Başkanlığı arasında işbirliği proto-
kolü imzalanarak Akademinin “Türk Dünyası Kültür Başkentliği Ajansına” akademik 
ve bilimsel danışmanlık yapması ve ajansın mali desteğiyle projeler gerçekleştirmesi 
kararlaştırılmıştır. “Türk Dünyası Kültür Başkenti” uygulamasının amacını, uygulama 
kapsamında TÜBA’nın yürüteceği projeleri “TÜBA-Türk Dünyası Kültür Başkentliği 
İşbirliği” başlıklı yazımızda bulabilirsiniz. 
Günce, bu sayısında gerek tıp dünyasında gerek kamuoyunda ilgiyle takip edilen kök 
hücre tedavisi ve kanser hastalığına geniş yer verdi. Prof. Dr. Tayfun Özçelik, “Kompozit 
Doku Nakillerinin Tarihçesi” başlıklı yazısıyla; Prof. Dr. Ercüment Ovalı, “Hücresel İm-
münoterapi” başlıklı yazısıyla; Prof. Dr. Taner Demirer, Prof. Dr. Nuri Karadurmuş ve 
Prof. Dr. Fikret Arpacı ile birlikte kaleme aldıkları “Kanserin Erken Tanısında Toplum-
sal Taramalar Önemli mi?” başlıklı yazısıyla; Prof. Dr. Emin Kansu, “2012 Nobel Tıp/
Fizyoloji Ödülü Hücrelerin Biyolojik Programlarını Yeniden Düzenleyenlere Verildi” 
başlıklı yazısıyla Günce’de yer aldılar. 
Cumhurbaşkanı Sn. Abdullah Gül, 10 Nisan 2013 tarihinde Çankaya Sofrası’nda bilim 
dünyasından temsilcilerle bir araya geldi. Akademi başkanımızın da katıldığı bu top-
lantıda konuşulan konular ve katılımcılara dair bilgiler, “Türkiye’nin Bilimsel Geleceği 
Çankaya Sofrası’nda Konuşuldu” başlıklı haberimizde verilmektedir.  
30 yıla uzanan açık ve uzaktan eğitim sistemi ile yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın 
önemli eğitim kurumlarından birisi olan Anadolu Üniversitesi ile ilgili olarak “Eğitimde 
dijital devrimin adı Anadolu Üniversitesi” başlıklı haberde yer almaktadır.
Kariyerlerinin henüz başında bulunan genç bilim insanları, bilim dünyasında seslerini 
daha fazla duyurabilmek, karar alma mekanizmalarında yer alabilmek, kendilerini ve 
çalışmalarını tanıtabilmek, dünyanın her yerindeki genç meslektaşlarını takip edip on-
larla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunabilmek için kendi ülkelerindeki ulusal 
bilim akademilerinin çatıları altında “Genç Akademi” adıyla örgütlenmekteler. TÜBA 
da kendi bünyesinde bir “Genç Akademi” oluşturma çalışmalarını başlattı. Bu çalışma-
larla ilgili TÜBA-GEBİP mensubu Doç. Dr. Yusuf Baran’ın kaleme aldığı yazıyı Gün-
ce’nin bu sayısında bulabilirsiniz. 
TÜBA, TÜBA Üyeleri ve TÜBA-GEBİP mensupları ile ilgili haberleri de Günce’nin 45. 
sayısından takip edebilirsiniz.
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Bilim Akademileri
Bilim Akademileri, hemen her ülkede varolan seçkin 
bilim insanlarının üye olduğu  bilimsel kuruluşlardır. 
Akademilerin ortak yönleri yanında geçmişleri, yapı 
ve işlevleri, ülkeler arasında az ya da çok bazı farklılık-
lar göstermektedir. Bazı ülkelerde akademiler, oldukça 
uzun bir geçmişe sahiptir. Yapı ve işlevleri bakımından 
da  akademiler, ülkelere göre belli oranda farklılıklar 
göstermektedir. Ülkelerde akademi sayısını belirleyen 
başlıca iki etmen vardır: (1) Akademi(ler)in tüm bilim 
alanlarını kapsayıp kapsamadığı, ve (2) ülkelerin yönet-
sel yapısı. İlkine göre, Türkiye’de olduğu gibi tüm bilim 
alanlarını kapsayan tek bir akademi veya farklı bilim 
alanlarına göre birden çok akademi bulunmaktadır. Ül-
kelerin yönetsel yapısına göre ise, üniter yapıdaki ülke-
lerde genellikle tüm bilim alanlarını kapsayan bir veya 
her bilim alanında faaliyet gösteren birer akademi bulu-
nurken, federatif veya konfederatif yapıdaki ülkelerde, 
her bir alt idari yapıya göre daha fazla sayıda akademi 
ortaya çıkabilmektedir. Akademileri sınıflandırmada 
kullanılabilecek bir başka ölçüt, akademilere yüklenen 
roller veya işlevlerdir. Buna göre, Avrupa ve Amerika’da 
akademiler, genellikle “danışmanlık, takdir ve ödüllen-
dirme” gibi işlevlere odaklanan kuruluşlardır. Özellikle 
eski doğu bloku ülkelerinde ise akademiler, yukarıda 
sayılanların yanısıra “eğitim, araştırma ve yenilik” gibi 
bazı işlevleri de yerine getiren “daha icracı” özellikte 
kuruluşlardır. Finansman bakımından da akademiler, 
farklılık göstermektedir: Çoğu ülkede akademiler, ta-
mamen veya büyük ölçüde,  hükümet/devlet tarafından 
finanse edilmektedir. Bunların yanında, akademi(ler)

in hükümet dışı kaynaklarca fonlandığı ülkeler de bu-
lunmaktadır. Sayılan farklılıklara rağmen, akademilerin 
belirli ortak özellikleri de vardır: Öncelikle akademiler, 
bilimsel, yönetsel, mali açıdan “özerk kuruluşlar”dır. Ay-
rıca akademiler, seçkin bilim insanları arasından seçilen 
üyelere sahiptirler ve “bilim insanlarını onurlandırma, 
teşvik etme ve ödüllendirme ile bilim temelli danış-
manlık” akademilerin ortak işlevleridir. Akademilerin 
bir ortak özelliği de, ülkenin hukuk sistemi içinde yasa, 
kararname, kraliyet veya başkanlık emri vb. şeklinde 
(public legal act) bir yasal düzenlemeyle “kamu tüzel 
kişiliği”ne sahip kurulmuş olmaları, “akademi” olarak 
tanımlanmaları ve tanınmalarıdır. Yukarıda değini-
len boyutlar açısından bakıldığında, Türkiye Bilimler 
Akademisi(TÜBA); kuruluş ve faaliyetleri KHK ile dü-
zenlenmiş, Türkiye’deki tüm bilim alanlarını ve bilim 
insanlarını kapsayan; esas olarak takdir, danışmanlık 
ve ödüllendirme işlevine sahip, devlet tarafından finan-
se edilen, kamu tüzel kişiliğine sahip; idari, bilimsel ve 
mali bakımdan özerk bir ulusal akademidir.

Türkiye Bilimler Akademisi
Kısa Tarihçe 
Türkiye’de akademi benzeri oluşumların, aslında daha 
eski tarihlerde de var olduğu bilinmektedir. Osman-
lı döneminde 1852’de kurulan ve yaklaşık 10 yıl kadar 
varlığını sürüdüren “Encümen-i Daniş”, bilinen ilk 
akademi olarak kabul edilebilir. Ancak, tarihsel süreç-
teki ciddi değişim ve kesintilerin de bir sonucu olarak, 
önceki tarihlerdeki bu ve benzeri oluşum ve girişimle-
re rağmen, Türkiye’de çağdaş anlamda ilk akademinin 

20. Yılında
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)  

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR
Akademi Başkanı  
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1993 yılında kurulan TÜBA olduğu söylenebilir. Buna 
gore, TÜBA emsallerine kıyasla oldukça genç ve buna 
bağlı özellikler de gösteren bir akademidir. 

Türkiye’nin tüm bilim alanlarını kapsayan ulusal aka-
demisi olarak, 2 Eylül 1993 tarihli 497 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ile “… Başbakana bağlı 
tüzel kişiliğe, bilimsel, idari ve mali özerkliğe sahip Tür-
kiye Bilimler Akademisi (kısa adı TÜBA) kurulmuştur.” 
497 s. KHK’nin ilk halinde, TÜBA’nın  finansmanının 
TÜBİTAK bütçesine Akademi için konan ödenekle sağ-
lananacağı ve sekreterya hizmetlerinin de TÜBİTAK’ça 
yürütüleceği hükme bağlanmıştır. TÜBA’nın kurulu-
şunda, zamanın Başbakan yardımcısı Prof. Dr. Erdal 
İnönü, öncü bir rol üstlenmiştir. KHK’nin çıkışını taki-
ben, önce  TÜBİTAK tarafından önerilen 10 bilim in-
sanı, Başbakan tarafından akademinin “ilk üyeleri” ola-
rak atanmış, atanan bu üyelerin seçtiği diğer 10 üyeyle 
birlikte üye sayısı 20’ye ulaşmıştır. Bu 20 üye arasından 
seçilen üyelerce Akademi Konseyi oluşturulmuş ve ilk 
başkan seçilmiştir. Böylece, 7 Ocak 1994 tarihi itibarıy-
le Akademinin ilk kuruluşu tamamlanarak faaliyetleri 
başlamıştır.   497 s. KHK, 2009 yılına kadar bir değişikli-
ğe uğramadan uygulanmıştır. Türkiye’de diğer alanlarda 
ve bilim alanında yaşanan değişmelere bağlı olarak 497 
s. KHK’de 2009 ve 2011 yıllarında bazı değişiklikler ya-
pılmıştır. 2009 yılındaki ilk  değişiklikle, üyelere ödenen 
“araştırma desteği” %200 oranında artırılmıştır.

2011 yılında ise, 635, 651 ve 662 s. KHK’lerle getiri-
len değişikliklerle, Akademinin Türk kamu organizas-
yonundaki konumu, üye sayısı, üye ve başkan seçimi, 
konseyin görevleri, görev süreleri gibi konularda bazı 
yeni düzenlemeler devreye sokulmuştur. 635 s. KHK 
ile, Türk Kamu yönetiminde öngörülen reorganizasyon 
çerçevesinde, önceden “Başbakan’a bağlı” olan TÜBA, 
“Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı’na bağlı..” bir kuruluş 
haline getirilmiştir.   22.08.2011 tarihli ve 651 s. KHK 
ile asli ve asosye üye sayısı her birinde 150 olmak üzere 
toplam 300 olarak belirlenmiş ve bunların TÜBA,YÖK 
ve Bakanlar Kurulu tarafından eşit oranlarla seçilmesi 
ve Başkan’ın asli üyeler arasından Başbakan’ca atanması 
öngörülmüştür. Şeref üyeleri içinse bir sayı sınırlaması 
getirilmemiştir. Ancak, şeref üyeliğine geçiş yaşı, dev-
let üniversitelerindeki bilim insanlarının emeklilik yaşı 
esas alınarak, 70’den 67’ye indirilmiştir. Ayrıca, genel 
kurulun asli ve asosye üyelerden oluşacağı öngörülmüş-
tür. Başkanlık ve Konsey üyeliği süresi ise, dört yıldan 
üç yıla indirilmiş ve önceden olduğu gibi bir üyenin en 
fazla iki dönem başkan olabileceği hükmü korunmuş-
tur. 2011 yılında, bir bakıma gereklilik olarak ortaya 
çıkan değişikliklerin en önemli gerekçesi; Akademi’nin 
bilim alanlarını ve bilim insanlarını temsil ile Türki-
ye’deki ve bilim alanındaki değişmelere uyum bakımın-
dan yetersiz kalması ve adeta bir tür “kapalı bir kulüp” 
haline gelmesi olmuştur.  Bu değişiklikler, özellikle, hiç 
uygulanmadan değiştirilen 651 s. KHK ile getirilen “üye 
seçimi ve başkan ataması”na dair düzenlemeler, zama-
nın Akademi yönetimi ve bazı üyeleri ile bazı kişi ve 
kuruluşlarca, çeşitli kişi ve kuruluşlar nezdinde, eleştiri 
ve şikayet konusu yapılmıştır. Bu süreçte, Akademi Baş-

kanı ve Konsey üyeleri  ile diğer üyeler görevlerine de-
vam etmişler, ancak toplam 140 üyeden yaklaşık yarısı 
Akademi’den istifa etmiş ve  bu dönemde Akademi faa-
liyetlerinde ciddi bir duraksama yaşanmıştır. 22.08.2011 
tarihli ve 651 s. KHK ile getirilen değişiklikler,  özellikle 
“üye seçimi ve Başkan ataması” ile ilgili düzenlemeler, 
eleştiriler de dikkate alınarak “hiç uygulanmadan” 
Ekim 2011’de 662 s. KHK ile değiştirilmiş ve uygula-
ma da bu son değişikliğe göre yapılmıştır. 662 s. KHK 
ile;  asli ve asosye üyelerin 1/3’ünün Bakanlar Kurulu 
yerine TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından seçilmesi ve 
Başkan’ın da Akademi Genel Kurulu’nca asli üyelerden 
seçilecek üç aday arasından Başbakan tarafından atan-
ması öngörülmüştür. Bunların yanısıra, şeref üyelerinin 
genel kurulda oy hakkı da korunmuştur. 

2012 yılında, YÖK ve TÜBİTAK bilim kurulunca bazı 
bilim insanları, akademiye üye olarak seçilmişlerdir. 06 
Haziran 2012’de yapılan Akademi Genel Kurulu’nda 
başkan adayı olarak, sırasıyla, Prof. Dr. Ahmet Cevat 
ACAR, Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM ve Prof. Dr. Hü-
seyin SARIOĞLU seçilmiş ve en çok oyu alan Prof. Dr. 
Ahmet Cevat ACAR, 26.07.2012 tarihli yazıyla Başbakan 
tarafından Başkan olarak atanmıştır. Aynı genel kurul-
da boşalan iki konsey üyeliği için de asil ve yedek üyeler 
seçilmiştir. İlgili yazının tebliğini takiben önceki aka-
demi başkanı Prof. Dr. Yücel KANPOLAT, 03.08.2012 
tarihinde yeni başkana görevi devretmiştir. Ağustos 
2012’den sonraki yeni dönemde, ulusal akademi olma 
bilinci, sorumluluğu ve kurumsal devamlılık anlayışıy-
la, bir yandan öncelikle önceki dönemden kalan işlerin 
-zorunlu bir gecikmeyle de olsa- tamamlanmasına  ve 
rutin işlerin görülmesine yönelik faaliyetler gerçekleş-
tirilirken, aynı zamanda TÜBA’nın durumu stratejik bir 
yaklaşımla ele alınmış ve ciddi bir ihtiyaç olarak ortaya 
çıkan “yeniden yapılanma” faaliyetlerine başlanmıştır. 
Bu bağlamda, 2012 dönemi GEBİP ve TEÇEP ödülleriy-
le ilgili süreç tamamlanarak ödüller Haziran 2013’te sa-
hiplerine verilmiştir. Ayrıca, Akademinin 2013-2017 dö-
nemine ait stratejik planının tamamlanmasına yönelik 
faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bu esnada, ilgili mevzuat 
ve yönetim-organizasyon ilkelerine göre, TÜBA’nın tüm 
düzenleme, yapı ve süreçleri gözden geçirilerek bunla-
rın geliştirilmesine yönelik çalışmalara girişilmiştir. Bu 
çerçevede, ödül ve destek miktarlarının artırılması, iç 
düzenlemelerin sadeleştirilerek geliştirilmesi, örgütsel 
yapı ve süreçlerin geliştirilmesi, Akademide aktif görev 
alan üye ve bilim insanlarının katkılarının değerlendi-
rilmesi vb. konularda ciddi iyileştirmeler gerçekleştiril-
miştir. Ayrıca, 497 s.KHK ve önceki dönemde hazırlanan 
yasa taslak önerileri ile konuya ilişkin örnek, deneyim, 
eleştiri ve öneriler de dikkate alınarak, önceki yıllardan 
beri gündemde olan “TÜBA Teşkilat Kanunu”na ilişkin 
çalışmalar başlatılmıştır. Bu çerçevede, önem ve aciliyet 
arzeden bazı maddelere ilişkin değişiklik önerileri oluş-
turularak yetkili mercilere sunulmuştur. Yeni dönemde, 
yukarıda belirtilen “yeniden yapılandırma” ile mevcut 
program ve projelerin geliştirilerek sürdürülmesi yanın-
da yeni bazı projelerin devreye sokulmasıyla ilgili faali-
yetlere de başlanmıştır.
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Akademinin Amaç ve Görevleri 
ile Maddi ve Beşeri Kaynakları
Amaç ve Görevler 
TÜBA’nın amaçları, 497 s. KHK’nin 1. maddesinde; 
“Türkiye’de tüm bilim alanlarındaki araştırmaları, bi-
limci kişiliğini ve araştırıcılığı özendirmek ve bu alan-
larda emeği geçenleri onurlandırmak; gençleri bilim ve 
araştırma alanına yöneltmek; Türkiye’deki bilimcilerin ve 
araştırıcıların toplumsal statülerinin yükseltilmesi ve ko-
runmasına çalışmak; bilim ve araştırma standardlarının 
uluslararası düzeye çıkarılmasına yardım etmek.” olarak 
belirlenmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda Akademinin 
başlıca görevleri, KHK’nin 2. md.nde; 

a) Bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanma-
sı amacıyla incelemeler ve danışmanlık yapmak, 

b)  Toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılması-
nı sağlamak,

c)  Hükümete, Türk bilimcileri ve araştırıcılarının top-
lumsal statüleri, yaşam düzeyleri, gelirleri ve bu tür 
faaliyetlerin gereği olan özel kolaylık ve ayrıcalıklara 
ilişkin mevzuat değişiklikleri önermek, 

d)  Bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabu-
lünü sağlamak ve bilim adamlığını özendirmek için 
ödüller vermek, 

e)  Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve gö-
revlerin yerine getirilebilmesi ile ilgili her türlü faali-
yette bulunmak.” şeklinde sıralanmıştır.  

TÜBA’nın bu görevlerini yerine getirmek için gerekli fi-
nansman, önceleri TÜBİTAK bütçesine konulan ödenek 
ile sağlanmış; 5018 sayılı KMYKK’dan sonra ise Akade-
miye ait  Bütçe ile sağlanmaktadır. 5018 s. yasadan sonra, 
bütçe ve finansman hizmetleri TÜBA bünyesinde gerçek-
leştirilmektedir. Ancak, sekreterlik hizmetlerinin TÜBİ-
TAK desteğiyle yürütülmesine devam edilmektedir.

Organizasyon ve İnsan Kaynakları 
497 s. KHK ile TÜBA organizasyonunun başlıca yönet-
sel organları; Başkan, Akademi Konseyi ve Akademi Ge-
nel Kurulu olarak belirlenmiştir. Başkan, Genel kurulca 
aslî üyelerden belirlenen üç aday arasından üç yıllık bir 
süre için seçilmekte ve bir kişi en fazla iki defa başkan 
seçilebilmektedir. Konsey ise,  asli üyeler arasından Ge-
nel Kurul tarafından üç yıllık süre için seçilen 10 üye ile 
başkandan oluşmaktadır. Yılda en az bir defa toplanması 
öngörülen Genel kurul ise, tüm üyelerden oluşmaktadır. 

KHK’de anılan yönetsel organlar dışında eksiksiz bir or-
ganizasyon için gerekli diğer kadro ve organlara ilişkin 
olarak yalnızca “ sekreterlik hizmetlerinin TÜBİTAK 
tarafından yürütüleceği..” ve “ (Akademinin) ..yerli ve 
yabancı geçici süreli anlaşmalı araştırıcı ve danışman 
çalıştırabil(eceğine)..”ne dair(15.md.)  hükümler yer al-
maktadır. Böylece mevcut mevzuata göre, Akademinin 
insan kaynakları ihtiyacı; TÜBİTAK’tan ve diğer ku-
rumlardan görevlendirme ile TÜBA adına belirli sureli 
sözleşme ve hizmet alımı yoluyla istihdam edilen perso-
nel ile karşılanmaya çalışılmaktadır.  

TÜBA’da halen 55 personel görev yapmaktadır. Bunla-
rın 7’si TÜBA adına sözleşmeli, 9’u TÜBİTAK’tan ve 
biri Maliye Bakanlığından görevlendirme, 38’i de hiz-
met alımı statüsünde hizmet vermektedir. Akademinin 
daha etkin işlev görmesi için teşkilat, kadro ve istihda-
ma ilişkin yasal ve insan kaynakları eksikliklerinin gide-
rilmesine gerek vardır.

Akademiyi akademi yapan temel unsur, üyelerdir. Halen 
TÜBA’nın 24’ü şeref, 119’u asli ve 60’ı asosye olmak üze-
re toplam 203 üyesi bulunmaktadır.  Asli ve şeref üyeliği 
hayat boyu devam etmekte, asosye üyelik ise en fazla üç 
dönem ve dokuz yıl sürmektedir. Akademi üyelerinin 
52’si sağlık, 48’i fen, 38’i mühendislik bilimleri ve 65’i de 
sosyal bilimler alanında faaliyet gösteren bilim insanları-
dır. Günümüzdeki üye sayısı ve yapısı ile TÜBA’nın kişi, 
alanlar ve kurumlar bakımından temsil yeteneği önceki 
döneme kıyasla artmıştır.  KHK’nin 13. maddesine göre, 
“ Akademi üyelerine ulusal ve uluslararası araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, yılda, Dev-
let Memurları Kanununa göre en yüksek Devlet Memuru 
brüt aylığının yıllık tutarının üç katına kadar araştırma 
desteği sağlanabil(mesi ve). Bu destek faaliyetinin uygu-
lama usül ve esasları(nın) yönetmelikle düzenlen(eceği)” 
öngörülmüştür. Bu desteğin üst sınırı, asli ve şeref üye-
leri için maddede belirtilen tutarda; asosye üyeler içinse, 
söz konusu üst sınırın %70’i oranında uygulanmaktadır. 
Türkiye’nin ulusal akademisi olarak TÜBA’nın daha et-
kin hizmet görebilmesi için, mevcut organ ve statüler 
yanında gerekli diğer organ ve statüleri de içeren bir 
kadro ve teşkilat yapısına; faaliyetlerin yürütülmesi ve 
finansmanı ile üye seçimine ilişkin süreçlerin örnek ve 
deneyimler ışığında geliştirilmesine, bunun için de yeni 
ve kapsamlı yasal düzenlemelere ihtiyacı olduğu açıktır.

Fiziksel İmkanlar 
TÜBA’nın hizmetlerini yerine getirirken kullandığı bina 
ve tesisler; Ankara Çankaya’daki Hizmet Binası, İstanbul 
Rabi Medresesi, İTÜ Maçka kampüsündeki kütüphane 
ve ofis, Tunalıhilmi caddesindeki daire ve Ankara Üni-
versitesince tahsis edilen Gölbaşındaki Depo’dan ibaret-
tir. Bunlardan TÜBA’nın mülkiyetinde olan yegane yer, 
Tunalıhilmi’deki dairedir. Diğer tüm taşınmazlar, kira 
veya tahsis yoluyla kullanılan yerlerdir. TÜBA’nın ihti-
yaca uygun hizmet binası ve tesislere sahip olmaması, 
en önemli eksikliklerinden biridir.  

Yukarıda sözü edilen ihtiyaçlar doğrultusunda, TÜ-
BA’nın yasa, örgüt ve iş süreçlerinin yeniden yapılandı-
rılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam 
etmektedir. Bu bağlamda; gerek 497 s. KHK, gerekse di-
ğer mevzuattaki değişiklikler sonucu geçersiz hale gel-
miş düzenlemelerin belirlenmesi, bunlardan TÜBA’nın 
yetkisi dahilinde olanların düzeltilerek geliştirilmesi, di-
ğer düzenlemeler içinse yetkili mercilere sunulmak üze-
re “öneriler”in üretilmesine ilişkin faaliyetlerimiz yoğun 
biçimde devam etmektedir. Bu süreçte, çeşitli program 
ve proejelere ilişkin yönetmelik ve esaslarda ciddi reviz-
yonlar yapılmıştır. Ayrıca, iş tanım ve süreçlerinin bilim-
sel esaslara ve “kamu hizmet standartları”na göre geliş-
tirilmesine yönelik faaliyetler de gerçekleştirilmektedir.  
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Tüba’nin Faaliyetleri
Program ve Projeler  
TÜBA’nın görevlerini yerine getirmeye yönelik faaliyet-
leri, esasen çeşitli program ve projeler şeklinde ve çeşitli 
çalışma grupları marifetiyle yürütülmektedir. Üniversite 
ders kitapları ve Açık ders malzemeleri programları ile 
TÜBA Bilim, GEBİP ve TEÇEP ödülleri, Bütünleştiril-
miş Doktora ve doktora sonrası araştırma programla-
rı, Bilim eğitimi, Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü, Ders 
kitaplarında insan hakları, Çevre ve Sürdürüebilirlik, 
Kültür Envanteri projeleri ile kanser ve kök hücre ça-
lışma grupları, Üniversite ve Akademi konferansları; 
TÜBA’nın öteden beri varolan başlıca program, proje ve 
faaliyetleridir. Bunlar içinde TÜBA Ödülleri, bilim in-
sanlarımızın bilimsel başarılarını teşvik etmek bakımın-
dan önemli bir işleve sahiptir. Bu çerçevede, şimdiye ka-
dar sosyal bilimler alanında çalışan bilim insanlarımıza, 
9 bilim, 24 hizmet ve 24 teşvik ödülü verilmiştir. GEBİP 
kapsamında da  toplam 294 genç bilim insanımız ödül-
lendirilmiş, TEÇEP kapsamında ise 70’i telif ve çeviri 
eser ödülü, 56’sı da kayda değer telif ve çeviri eser ödülü 
olmak üzere toplam 126 esere ödül verilmiştir.  Türki-
ye’de öncülük özelliğine sahip Açık Ders Malzemeleri 
Proğramı kapsamında temel bilimler ve sosyal bilimler 
alanında, 50 adet çeviri, 30 adet telif eser olmak üzere 
toplam 80 eser, bilim insanlarımız ve öğrencilerimizin 
yararlanmasına sunulmuştur. TÜBA Açık ders malze-
melerine “http:// www.acikders.org.tr adresinden ücret-
siz ve şifresiz olarak erişilebilmektedir. Bilim Teknoloji 
Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 24 toplantısında, kapsamı 
oldukça genişletilen “açık ders malzemeleri” programı-
nın TÜBİTAK’ın sorumluluğunda yürütülmesi ve 25. 
toplantıda ise TÜBA’nın da programa destek vermesi 
karar altına alınmıştır. Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik 
performansı açısından “bilim dili olarak Türkçe’nin geliş-
tirilmesi ve kullanımın yaygınlaştırılması” hayati öneme 
sahip bulunmaktadır. Bu doğrultuda yürütüen “Türkçe 
Bilim Terimleri Sözlük projesi” kapsamında “Sosyal 
Bilimler Türkçe bilim terimleri sözlüğü tamamlanarak, 
yayımlanmıştır. Diğer bilim alanlarına ait sözlüklerin 
hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 
Önümüzdeki dönemde, ilgili bilim insanlarımız ve ku-
ruluşlarımızla işbirliğimizi geliştirerek, sözlük çalışma-
larının daha etkin hale getirilmesi plânlanmaktadır.

Yayın Faaliyetleri 
TÜBA’nın bilimsel anlayışı yaygınlaştırma, bilim eğiti-
mi, danışmanlık gibi temel işlevlerini yerine getirmek 
bakımından yayınlar önemli bir role sahiptir. TÜBA 
açık ders malzemeleri, “Bilim ve Düşün Dizisi”, “Aka-
demi Forumu Dizisi”, “Bilim Eğitimi Dizisi”, “Bilimsel 
Toplantı Dizisi”, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yılı Di-
zisi”, “TÜBA Raporları”, “Üniversite Ders Kitapları”, 
“TÜBA Yaşamöyküleri”, “Cumhuriyet Döneminde 
Türkiye’de Bilim”, “Erdal İnönü Bibliyografyaları”, “TÜ-
BA-TÜKSEK Kültür Envanteri Yayınları” Akademi’nin 
geniş yayın yelpazesinin başlıca örnekleri olarak ortaya 
çıkmaktadır. Akademi’nin ayrıca, “TÜBA-AR Arkeolo-
ji Dergisi”, “TÜBA-KED Kültür Envanteri Dergisi” ve 

“Günce” başlıklı süreli yayınları da bulunmaktadır. Ak-
demi yayınlarının bir bölümü, belirli program ve pro-
jeler ile çalışma gruplarının çıktısı niteliğindeki yayın-
lardır. Açık ders malzemeleri, Bilim Terimleri Sözlüğü, 
TÜBA raporları, bu nitelikteki yayınlardır. Bilimsel ve 
akademik yayınlar, TÜBA’nın en önemli işlevlerinden 
biri olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, mev-
cut yayınların geliştirilmesi yanında, “yeni yayınlar”ın 
devreye sokulması, önemli bir amacımızdır. Geçmiş 
yıllarda çeşitli kurumlarca gerçekleştirilen önemli bazı 
çalışma ve yayınlar olmasına rağmen, bilim ve kültür bi-
rikimimize ait bir çok klasik eser, gün ışığına çıkarılma-
yı beklemektedir. Kısaca “100 Temel Eser” ve bunların 
“Çocuk Sürümleri” olarak adlandırdığımız projeler, 
bu temel eksiklik ve ihtiyacı karşılama amacına yönelik 
“yeni projelerimiz”dir. Bu projeler; hem bilim tarihimi-
zin klâsik eserlerini bilim insanlarının ve yeni kuşakla-
rın yararlanmasına sunma, hem de “bilim eğitimi” açı-
sından tarihsel öneme sahip bulunmaktadır.

Uluslararası İlişkiler 
TÜBA’nın ikili ve çoklu uluslararası ilişkileri, önemli 
bir faaliyet alanıdır. Halen TÜBA’nın 23 yabancı Ulu-
sal bilim akademisi ile protokole bağlanmış ikili ilişkisi 
vardır. Ayrıca TÜBA, IAP(İnterAcademy Panel), IAM-
P(Inter Academy Medical Panel), ALLEA, AASSA, IA-
C(İnter Academy Counsel), ISSC (International Social 
Science Council) gibi 11 Uluslarası Akademilerarası 
kuruluşa üye bulunmaktadır. Bunların bazılarında Aka-
demi üyelerimiz, yönetim organları ve çalışma grupla-
rında da görev yapmaktadırlar.  İkili ve çoklu uluslarası 
ilişki ve işbirliğimizin geliştirilmesi yönünde faaliyetle-
rimiz devam etmektedir. 

Yeni Faaliyet Ve Projeler 
Yasa, Örgüt ve Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi

Yukarıda da değinildiği gibi, TÜBA’nın işlevlerini daha 
etkin olarak yerine getirebilmesi için her bakımdan ye-
niden yapılandırılması ve geliştirilmesi, temel amacı-
mızdır. Bu amaç doğrultusunda; TÜBA’nın düzenleme, 
yapı, süreç ve faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik 
“kurumsal gelişim” faaliyetleri başlatılmıştır. Yeni fa-
aliyet ve projeler içinde, “TÜBA Teşkilat Kanunu” ile 
ilgili çalışmalar, özel bir öneme sahiptir. Uygun bir yasa 
ile, Akademimiz, etkin hizmet vermek için sağlam bir 
yasal zemine sahip kılınmış olacaktır. Örgütsel ve yö-
netsel yapı ve süreçlerin iyileştirilmesi de, değişen ko-
şullara uyum ve etkinlik bakımından, gerekli bir faaliyet 
olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, TÜBA’nın bilişim 
altyapısının donanım ve yazılım olarak yenilenmesi ça-
lışmalarına da başlanmıştır. Bu gibi “altyapısal/yeniden 
yapılanma” çalışmaları yanında, sınırlı imkanlara karşın 
bazı yeni projelerin devreye sokulması da, TÜBA’nın 
etkinliği açısından büyük önem taşımaktadır.

100 Temel Eser ve 100 Temel Eserin Çocuk Sürümü

Bilindiği gibi bir ulusun bilimsel gelişimi açısından kendi 
bilimsel geçmiş ve birikiminin farkında olması ve onlar-
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dan yararlanması son derece önemlidir. Bu konu, Tür-
kiye’nin ulusal bilim hedeflerinin gerçekleştirilmesi için 
gerekli öz güven ve motivasyona sahip olmak bakımın-
dan da önemlidir. Geçmişteki doğu ve batı klasiklerinin 
bilim hayatımıza kazandırılmasına yönelik bazı çalış-
malara rağmen bu konuda halâ ciddi eksikliklerimizin 
olduğu açıktır. 100 Temel Eser ve Bu Eserlerin Çocuk 
sürümleri, bu eksiklik ve ihtiyacın -geç te olsa- gideril-
mesine yönelik olarak Akademimizce geliştirilen pro-
jelerdir. Kısaca “100 Temel Eser” diye adlandırdığımız 
projeler, Türk Dünyasının Bilim ve İnsanlığa katkısını 
temsil eden ve yaklaşık 300 ciltlik 100 klasik eserin, tıpkı 
basımını ve günümüz Türkçesine çevrilmesini içermek-
tedir. Bu eserlerin “Çocuk sürümleri” ise, anılan eserlerin 
sadeleştirilerek ve görsellerle zenginleştirilerek çocukla-
rımızın yararlanmasına sunulmasını hedeflemektedir. 

Çocuk Platformu

Hızla gelişen ve yaygınlaşan iletişim/bilişim teknoloji-
leri, hayatımızın her  alanında köklü değişikliklere ne-
den olmaktadır.  Bu çerçevede, bilgiye erişim, bilginin 
üretilmesi ve yayılması açısından yeni teknolojiler, daha 
önceden öngörülemeyen gelişmelere yol açmaktadır. Bu 
alandaki değişikliklerin, genç kuşakları daha fazla etkile-
diği de gözelenen bir gerçekliktir.  Bu süreçte, geleneksel 
araç ve yöntemlerin yanında, yeni yöntem ve araçların 
devreye sokulması, adeta bir zorunluluk olarak orta-
ya çıkmaktadır. “Çocuk Platformu Projesi”, bir bakıma 
bu zorunluluğun sonucu olarak plânlanan bir projedir.  
Çocuk Platformu projesi ile, bilişim teknolojilerinin ha-
yatın her alanında bu kadar yaygınlaştığı bir süreçte, bu 
teknolojilerin özellikle çocuklarımıza yönelik bilim eği-
timi amacı doğrultusunda etkin ve güvenli bir biçimde 
kullanımını amaçlamaktadır. Platform, ayrıca, çocukla-
rımızın farklı ulusların çocuklarıyla yapıcı ve geliştirici 
iletişim ve ilişkiler kurmalarına da olanak sağlayacaktır. 
Böylece, çocuklarımız için, bir yandan bilimsel bilgi ve 
yaklaşımların kazanılması, diğer yandan “uluslarası be-
ceriler”inin geliştirilmesi gibi yararlar elde edilecektir.

Bu yeni projelerin TÜBA ile Eskişehir 2013: Türk Dünya-
sı Kültür Başkentliği Ajansı (TDKBA) arasında imzalan 
protokol çerçevesinde Ajans desteğiyle gerçekleştirilme-
si plânlanmaktadır.

Ulusal Genç Akademi

“Genç Akademi(young academy)”, genç bilim insanla-
rının teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacına yönelik 
olarak son yıllarda akademiler dünyasında önem ka-
zanan bir olgudur.  Konuya verilen öneme bağlı olarak 
ulusal akademiler bünyesinde veya onların desteğiyle 
“genç akademi” olarak adlandırılan organizasyonların 
oluşturulması güncel bir eğilimi yansıtmaktadır. Bu 
çerçevede “Ulusal Genç Akademi”nin kurulması, yeni 
hedeflerimizden biridir.   TÜBA-GEBİP programı, as-
lında genç akademi oluşumunun ilk örneklerinden veya 
benzerlerinden biridir. Bununla birlikte, Genç Akade-
mi(GA) nin günümüzdeki anlam ve içeriğine uygun 
bir oluşum için atmamız gereken bazı adımlar da bu-
lunmaktadır. Bu anlayış doğrultusunda TÜBA-Genç 

Akademi’nin oluşturulması için çalışmalar başlatılmış 
ve konuya ilişkin ilk rapor da tarafımıza sunulmuştur. 
Bu çalışmaların tamamlanmasını takiben ulusal genç 
akademimiz kurulacak ve faaliyete geçecektir.

Yeni Çalışma Grupları ve Ödüller

Yukarıda belirtilenler yanında, Türkiye’nin stratejik 
amaç ve öncelikleri doğrultusunda yeni çalışma grup-
ları ve ödül programlarının oluşturulması planlanmak-
tadır. Akademinin bilim temelli “danışmanlık” işlevi 
açısından önem taşıyan yeni çalışma grupları olarak, 
“Gıda, Beslenme vb.” Konularda yeni oluşumlara ihtiyaç 
olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca, mevcut ödüllere 
ek olarak, özellikle “uluslararası” nitelikte bir “bilim 
ödülü” programının devreye sokulmasının yararlı ola-
cağı düşünülmektedir.

Sonuç 
Bilim akademileri, hemen her ülkede varolan ve “bilgi 
çağı”nda önemleri daha da artan kuruluşlardır. TÜBA 
da Türkiye’mizin stratejik rol ve öneme sahip (olması 
gereken) bir kuruluşudur. Türkiye’nin engin tarih ve bi-
rikimine karşılık, TÜBA,  henüz 20 yıllık geçmişi olan 
oldukça genç bir akademidir. Akademinin belli oranda 
gençliğinin de bir sonucu olan bazı eksiklik ve ihtiyaç-
ları vardır. Bu ihtiyaçların giderilmesi, TÜBA’nın ulusal 
görevlerini daha etkin bir biçimde yerine getirmesi ba-
kımından gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.

TÜBA’nın ihtiyaçlarının başında, “TÜBA yasası” gel-
mektedir. 497 s. KHK,  mikro ve makro düzeyde yaşa-
nan değişmeler karşısında açıkça yetersiz hale gelmiş-
tir. Öncelikle, 497 s. KHK, teşkilat, kadro ve finansman  
bakımından Akademinin ihtiyaçlarını karşılamaktan 
uzaktır. Genel yasalardaki değişiklikler, KHK’nin bir 
çok düzenlemesini, adeta işlevsiz hale getirmiştir. Bütün 
bunların bir sonucu olarak, yıllardır gündemde olan ve 
TÜBA’nın daha etkin hizmet vermesine uygun yeni bir 
yasasın çıkarılmasına gerek vardır.

Diğer önemi bir ihtiyaç, teşkilat, kadro ve personel ye-
tersizliğinin giderilmesidir. Her ne kadar, KHK’de bazı 
yönetsel organlar belirlenmiş ve Akademiye sözleşme-
li-geçici- işgören istihdamı imkanı sağlanmış ise de, bu 
yolla sağlanabilen insan kaynağının TÜBA’nın gereksi-
nimlerini karşılamada yetersiz kaldığı, bunun için de 
yasal düzenlemeler gerektiği açıktır.

Maddî kaynak ve imkanlar bakımından da TÜBA’nın 
geliştirilmesine gerek bulunmaktadır. Akademinin ken-
dine ait bina ve tesislere sahip olmaması, bu eksiklik-
lerin başında gelmektedir. Ayrıca, çeşitli program ve 
projelerin gerçekleştirilmesi ile bilim insanlarının des-
teklenmesi için gerekli finansal kaynakların sağlanması 
ve yönetimi açısından TÜBA’nın güçlendirilmesine ih-
tiyaç vardır.  

Sözü edilen eksiklik ve ihtiyaçları karşılanarak güç-
lendirilmiş bir TÜBA’nın, farklılıkları zenginlik sa-
yan ve stratejik bir yaklaşımla, Türkiye’mizin bilim 
ve yenilikçilik performansının artırılmasına önemli 
katkılar sağlayacağına inanıyoruz. 
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Bilim Tarihçisi Gözüyle 

Piri Reis

Piri Reis’in Yaşamı
Tam adı Piri Muhyiddîn İbn Hacı Mehmed olan Piri 
Reis (1465-1554) eşsiz bir kartograf, deniz bilimci ve 
denizcilik tarihinde izler bırakmış bir kaptandır. 15. 
yüzyılda Osmanlıların Akdeniz’i bir Türk gölü haline 
getirmesini sağlayanlardan biri olması bakımından 
ayrıca dikkate değerdir. Dönemin önemli gemi yapım 
merkezlerinden ve Osmanlıların deniz üslerinden biri 
olan Gelibolu’da doğdu. Kaptan-ı Derya olan amcası 
Kemal Reis ile daha çocuk denecek yaşta, birçok de-
nizi dolaşma fırsatı buldu. İspanya’nın baskısından 

kaçan Müslümanların Endülüs’ten Kuzey Afrika sa-
hillerine taşınması başta olmak üzere çok sayıda sefe-
re katıldı. Bu seferler Piri Reis için yerine getirilmesi 
gereken birer görev olmanın yanı sıra ileride yazacağı 
kitaplar ve çizeceği haritalar için de eşine az rastlanır 
bilgi kaynakları niteliğindeydi. Denizcilik ve denizler 
hakkında eşsiz bilgiler kazandığı bu dönemden son-
ra hayat bulan yapıtlarıyla hem denizcileri hem de 
Dünya’nın henüz keşfedilmemiş bölgeleri hakkında 
Osmanlı yöneticilerini bilgilendirmiş ve denizlerdeki 
Osmanlı varlığını kalıcı hale getirmiştir.

1511’de amcasının vefatı üzerine Gelibolu’ya dönen 
ve iki yıl boyunca denizlerden uzak duran Piri Reis, 
bu süreyi denizcilik tarihinin seçkinleri arasına gire-
cek olan yapıtlarını hazırlamakla geçirdi. Gelibolu’da 
bulunduğu sıralarda Yavuz Sultan Selim Mısır’a sefer 
düzenledi ve sefere denizden takviye sağlamak için İs-
kenderiye’ye giden filoya kadırgasıyla Piri Reis de ka-
tıldı. Özellikle kadim bilgeliğin önemli merkezlerin-
den biri olan İskenderiye’yi ele geçirmek için büyük 
yararlılık gösterince Sultanın dikkatini çekti ve bu ya-
kınlaşmanın sağladığı fırsatla önceden hazırlamış ol-
duğu bir haritayı Sultana sundu. Bugün Birinci Dünya 
Haritası olarak adlandırdığımız ve elimizde sadece bir 
parçası bulunan haritanın diğer yarısına ne olduğu bi-
linmiyor.

Piri Reis bu seferin ardından tekrar Gelibolu’ya döndü 
ve Akdeniz’de gemicilerin seyahatlerini kolaylaştıra-
cak bilgilerin yer aldığı Denizcilik Kitabı’nı (Kitab-ı 
Bahriye) hazırladı. Denizcilerin başucu kitabı olan 
Kitâb-ı Bahriye’nin asıl tanınır hale gelmesi Piri Re-
is’in 1524’te İbrahim Paşa ile tanışmasıyla oldu. Ta-
nışmanın öyküsü kısaca şöyledir: Bu tarihlerde Mı-
sır’da isyan çıkmış ve bastırılması için İbrahim Paşa 
görevlendirilmiştir. İbrahim Paşa’nın emrinde olan-

Prof. Dr. Hüseyin Gazi TOPDEMİR
Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Felsefe Bölümü

Piri Reis
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lardan biri de Piri Reis’tir. Yolculuk boyunca Piri Re-
is’in sürekli bazı notlara baktığını fark eden İbrahim 
Paşa, bunların ne olduğunu sormuş, o da denizlerde 
güvenli yolculuk yapabilmek için tuttuğu notlar oldu-
ğunu söylemiştir. İbrahim Paşa notları incelemiş ve 
Piri Reis’ten bu notları gözden geçirmesini ve yeniden 
düzenlemesini istemiştir. Piri Reis, hazırlanan kitabı 
İbrahim Paşa’nın teşviki ve desteğiyle Kanunî Sultan 
Süleyman’a sunmuştur.

Piri Reis 1528’de, birincisine göre bilgi ve teknik açı-
lardan çok daha nitelikli ikinci bir dünya haritası daha 
çizmiştir. Ne yazık ki Birinci Dünya Haritası gibi bu 
harita da parçalanmıştır ve sadece bir kısmı günümü-
ze ulaşmıştır.

Birinci Dünya Haritasının ve Kitâb-ı Bahriye’nin 
padişahlarca kabul edilmesi doğal olarak Piri Reis’in 
devlet adamları nazarında önemli hale gelmesine ve 
takdir görmesine, giderek bir coğrafya bilgini, büyük 
bir denizci olarak tanınmasına ve Osmanlı donanma-
sının önemli bir gücünü oluşturan Hint Donanması 
Kaptanlığına getirilmesine yol açtı. Böylece başlayan 
devlet görevi, büyük ölçüde siyasi bir komplo niteliği 
taşıyan ve Mısır valisinin Kanuni’yi kışkırtması sonu-
cu 1554’teki idamına kadar sürdü. İdam edildiğinde 
Hint Donanması komutanıydı.

Piri Reis’in Yapıtları

Piri Reis’in denizcilik tarihi bakımından önemli üç 
yapıtı vardır: Birinci Dünya Haritası, İkinci Dünya 
Haritası ve Kitâb-ı Bahriye.

Birinci Dünya Haritası
1929 yılında Topkapı Sarayı’nda bulunan bir harita 
parçası üzerindeki notlar okunduğunda, bunun Piri 
Reis’in 1513 yılında çizdiği ve 1517’de, Mısır’da Sultan 
Selim’e (1512-1520) sunduğu haritanın bir parçası ol-
duğu anlaşılmıştır. Piri Reis haritasının elimizdeki bu 
kısmında, Atlas Okyanusu’nun iki yakasını ihtiva ede-
cek şekilde Batı Afrika kıyıları, Asor, Kanarya ve Ye-
şilburun takımadaları; Atlas Okyanusu, Güney Ame-
rika ile Orta Amerika’nın bilinen kısımları, Florida ve 
Antiller yer almaktadır. Piri Reis haritasına çizimlerin 
yanı sıra başta kendi ismi olmak üzere ilgili yerlerin 
özelliklerini, ne zaman ve kim tarafından keşfedildiği-
ni, haritayı çizerken hangi haritalardan faydalandığını 
belirten çeşitli açıklamalar da eklemiştir. Burada kimi-
si gerçek kimisi hayali muhtelif insan ve hayvan resim-
leri de görülür. Parşömen üzerine renkli çizilen harita, 
çeşitli bölgelere ayrılmış, her bölge ile ilgili bilgi veril-
miş ve o bölgede yaşayan ve yetişen ilginç hayvanların 
ve bitkilerin resimleri de çizilmiştir. Dağlar, nehirler, 
denizler, denizlerin kumlu sığ yerleri ve görülmeyen 
kayalık kısımları gösterilmiştir. Bu notların en dikkat 

çekeni ise Amerika’nın keşfine ve kıyılarına ilişkin bil-
gilerin verildiği beşinci bölgedir. Burada şunlar belir-
tilmektedir: “Burayı Kolomb adlı bir kâşif bulmuştur. 
Kolomb’un eline bir kitap geçmiş ve bu kitapta “eğer 
bir kimse Avrupa sahillerinden Batı’ya doğru giderse, 
zengin madenleri ve kıymetli taşları olan bir bölgeye 
ulaşır” denmekteymiş. Kolomb bu kitabı alıp Ceneviz-
lere gidiyor. Cenevizler kendisini dikkate almıyor. O 
zaman İspanya kralına başvuruyor ve “bana iki gemi 
verirseniz, oraya gider ve size zengin madenler getiri-

Piri Reis’in Birinci Dünya Haritası

Birinci Dünya Haritasında yer alan garip yaratık 
resimleri
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rim” diyor. İspanya kralı kabul ediyor. Kolomb o sahil-
leri buluyor ve geri dönüyor.”

Haritanın boyu 87 cm, üst kısmı 63 cm, alt kısmı ise 41 
cm genişliğinde. Dokuz renk kullanılan ve o dönemde 
henüz keşfedilmemiş yerlerin boş bırakıldığı harita-
da enlem ve boylam çizgileri yok. Mesafeler Kuzey ve 
Güneydeki ikisi büyük beş pusula gülüyle ve milleri 
gösteren Yengeç ve Oğlak dönencelerine yakın olarak 
düzenlenmiş iki adet mesafe ölçeği yardımıyla belir-
lenmiş. Ayrıca haritada dokuz gemi resmi ile sahiller-
deki ve karadaki şehirleri, burçları, hayvanları ve yerli 
halkları gösteren çizimler yer alıyor. Haritanın dikkat 
çeken diğer bir yönü de, Piri Reis’in haritayı nasıl yap-
tığını üzerine yazmış olması. Böylece haritanın dayan-
dırıldığı kaynakları öğrenmek olanaklı oluyor. Açıkla-
maya göre Piri Reis haritasını yaparken 33 haritadan 
yararlanmış. Bunların 20’si eskiden çizilmiş Dünya 
haritaları. 8’i Abbasi Halifesi Ebû Cafer Mansûr’un 
çizdirdiği ve onun adıyla anılan Caferi haritalarıdır. 
4’ü Portekizlilerin, biri de Kolomb’un haritasıdır. Piri 
Reis, haritasını nasıl çizdiğini şöyle açıklar:

“Bu haritanın benzeri bir harita bu yüzyılda kimsede 
yoktur. Ben yaptım ve sadece bende bulunmaktadır. 
Özel olarak seçilmiş yirmi kadar Mappamondo’dan 
(eskiden çizilmiş olan Dünya haritaları) yani İs-
kender-i Zülkarneyn zamanında yapılmış olan ve 
Arapların Caferiye dedikleri, Dünyanın bilinen yer-
leşilmiş yerlerinin gösterildiği haritalardan yarar-

landım. Bunun gibi sekiz Caferiye ve bir Arap-Hint 
haritasından ve Sind, Hint ve Çin diyarlarını göste-
ren geometrik yöntemle çizilmiş dört yeni Portekiz 
haritasından ve bir de Kolomb’un Batı’da hazırladığı 
haritadan yararlanarak, kıyas yoluyla ölçeklendi-
rerek yaptım. Öyle ki Kolomb’un haritası denizciler 
arasında ne ölçüde doğru ve güvenilir ise, benim ha-
ritam da yedi deniz için o denli doğru ve geçerlidir.”

Kolomb’un çizdiği ilk Amerika haritası kayıptır. Do-
layısıyla Piri Reis’in bu haritası, bugün elde bulunan, 
Amerika’nın ilk haritasından yararlanılarak çizilmiş 
tek haritadır. Piri Reis haritasını çizerken yalnızca Ko-
lomb’un haritasını kullanmakla da kalmamış, onun 
üçüncü seferine katılıp daha sonra Kemal Reis’e esir 
düşen bir yardımcısının anlattıklarından da fayda-
lanmıştır. Piri Reis’in bu şekilde Kolomb’un Amerika 
seyahatlerinden öncesine ait bilgilere de ulaştığı anla-
şılıyor. Nitekim Piri Reis Antilya’nın 1465 yılında keş-
fedildiğini bildirir. Harita birçok açıdan mükemmel 
olmakla birlikte, çeşitli hatalar da içermektedir. Güney 
Amerika bir adalar topluluğu, Antiller ve Küba ise kıta 
olarak gösterilmiştir.

İkinci Dünya Haritası
Piri Reis 15 yıl sonra yine bir Dünya haritası çizmiştir. 
Bugün elimizde bulunan parça haritanın Grönland’ı, 
Kuzey ve Orta Amerika sahillerini gösteren kısmıdır. 

Birinci Dünya Haritasında yer alan gemi çizimleri
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Ceylan derisi üzerine sekiz renkli hazırlanmış bu ha-
ritanın boyutları 68x69 cm’dir, birinci haritaya göre 
daha özenli çizilmiştir. Tamamı 8 paftadan oluşmak-
tadır. Haritada dört rüzgârgülü ve iki adet mil ölçeği 
vardır ve ölçeği birinci haritanınkinden daha büyük-
tür. Mevcut paftada Yengeç dönencesinin yer alması, 
diğer paftalarda Oğlak dönencesinin ve Ekvator çizgi-
sinin de yer aldığını düşündürmektedir. Bu haritadan 
anlaşıldığı kadarıyla Piri Reis 15 yıl içindeki bütün 
keşifleri izlemiş, önceki haritasında bulunan hataları 
düzeltmiş ve boş bıraktığı yerleri tamamlamıştır. Bi-

rinci haritada kıta olarak belirtilen Küba ve Antiller 
artık ada olarak gösterilmiştir.

İki harita karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, dün-
yada olup bitenlerin izlendiği görülür. Piri Reis’in ve 
dolayısıyla da Osmanlı Devleti’nin o dönemde kendi 
içine kapalı olmadığı, Batı’da olup bitenlerin sürek-
li izlendiği açıkça anlaşılıyor. Piri Reis’in bu tutumu, 
Osmanlı Devleti’nin güçlü bir devlet olmak için bilgi-
yi önemsediğinin ve devletin bilginin ışığında büyü-
mesine özen gösterildiğinin açık kanıtıdır. Bu açıdan 
bakıldığında, Piri Reis’in yapıtları hem dünya ile eş 
zamanlı çalışmalar hem de 16. yüzyılın seçkin çalış-
maları olarak dikkat çeker. Çünkü Kolomb Ameri-
ka’ya vardığında, yeni bir kıta bulduğunu anlamamış-
tı. Doğu Asya sahillerine ulaştığını sanıyordu. Daha 
sonra Amerigo Vespuci oraya gittiğinde vardığı yerin 

yeni bir kıta olduğunu anladı. Bir mektup yazarak du-
rumu açıkladı; kıtaya da o yüzden Amerika deniyor. 
Yeni kıtanın keşfedilmesi, dönemin Avrupa düşünce 
dünyasında yeni ve heyecan dolu bir süreci başlattı. 
Denizcilik coğrafyası çok sık çalışılan bir alan haline 
geldi. Piri Reis’in çalışmaları Avrupa ile eş zamanlı 
olarak ortaya çıkmış ve o çalışmalara eşdeğer olması 
bakımından dikkat çekicidir.

Kitâb-ı Bahriye (Denizcilik Kitabı)
Düzyazı ve kısmen şiir tarzında yazılmış iki nüshası 
bulunan Kitâb-ı Bahriye, Ege ve Akdeniz’in tam bir 
deniz kılavuzudur (portulan). İçerdiği haritalarla ge-
micilere kolay seyahat etme olanağı sağlayan kitap 
1521’de yazılmıştır. Piri Reis bu çalışmayı Kemal Reis 
ve onun arkadaşlarıyla çıktıkları seferlerde kazandığı 
deneyimleri ve duyduklarını değerlendirmek için yaz-
dığını belirtir. Kitapta yer alan açıklamalardan kitabın 
yazılış yöntemi hakkında da bilgi edinmek olanaklıdır. 
Buna göre önce açıklamalar yazılmış, daha sonra açık-
lamanın ait olduğu yerin planı ve haritası çizilmiştir. 
Kitaptaki betimlemeler ve açıklamalar Bozcaada ile 
ilgili olanlarla başlar.

Manzum bir önsözle başlayıp manzum bir sonuçla 
biten kitapta Akdeniz, Kızıldeniz, Hint Okyanusu ve 
Çin deniziyle ilgili çok ayrıntılı bilgiler verilmiş, böy-
lece denizcilerin rehber almadan seyahat etmesi sağ-
lanmaya çalışılmıştır.

Piri Reis, amcası Kemal Reis ve arkadaşlarıyla Ak-
deniz’de katıldığı seferlerde gördüğü yerleri bizzat 
kaydetmiş, ancak elde ettiği bu bilgileri, tek bir hari-

Kitab-ı Bahriye’de yer alan çizimlerden biri

İkinci Dünya Haritası
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tada göstermek imkânsız olduğu için, bir kitap hali-
ne getirme ihtiyacı duymuştur. Bir harita ve coğrafya 
kitabı olarak nitelendirilen yapıt, Gelibolu’da kaleme 
alınmıştır. Kitabın giriş bölümü, her biri 84 sayfadan 
oluşan 23 bölüme ayrılmıştır ve toplam 972 beyittir. 
Kitabın düzyazı kısmı ise 209 bölümden oluşmaktadır. 
Düzyazı kısmında Sultaniye ve Kilitbahir kalelerinden 
başlayarak, kuzey sahili boyunca Ege Denizi, Yuna-
nistan, Adriyatik kıyıları, İtalya, Fransa ve İspanya’nın 
Akdeniz kıyıları, Kuzey Afrika, Mısır, Doğu Akdeniz 
kıyıları, Kıbrıs, Ege Denizi’nin Anadolu sahillerinde-
ki adalar, körfezler ve limanlar ayrıntılı olarak tanı-
tılmaktadır. Ayrıca liman ve kıyıların su derinlikleri, 
demir atılacak yerleri, kıyı bitki örtüsü, içme suyu bu-
lunabilecek ve gemi bakım ve onarımı yapılabilecek 
yerler ile insanlar, dinler ve hükümetler de etraflıca 
ele alınmıştır. Şehirlerin haritaları çizilirken, önemli 
binaların resimlerine de yer verilmiştir. Bir Akdeniz 
portulanı olan Kitâb-ı Bahriye’nin 91 beyitlik sonuç 
bölümünde ise İbrahim Paşa ile yapılan yolculuk ve 
kitabın Kanuni’ye nasıl takdim edildiği anlatılmakta-
dır.

İçinde yer alan gemi çeşitleri ve denizcilik termino-
lojisi açısından da değerli olan Kitâb-ı Bahriye’nin 
kaynakları konusunda da çeşitli değerlendirmeler ya-

Kitab-ı Bahriye’de Çanakkale Boğazının anlatımı ve 
haritası

Venedik Kenti
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pılmıştır. Buna göre Akdeniz’de elden ele dolaşan bazı 
İtalyan, Katalan ve Portekiz portulanlarıyla 15. yüz-
yıl ortalarına ait İtalyan ada kitaplarının kullanılmış 
olabileceği düşünülmektedir. Böyle olsa bile kitabın 
temel kaynağını Piri Reis’in kişisel ve başta amcası 
olmak üzere diğer denizcilerin deneyimlerinin oluş-
turduğu kuşkusuzdur. Ayrıca Kolomb’un haritasının 
yanı sıra yeni keşiflere ilişkin haritalar ve kitaplar da 
kullanılmıştır.

Osmanlı Rönesans’ı ve Piri Reis
15. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, Avrupa ülkele-
rinin zenginliği deniz ticaretine dayanıyordu. Hatta 
Portekiz ve İspanya çoktan birer deniz imparatorluğu 
haline gelmeye başlamıştı bile. Portekizli denizcilerin 
gayretleri sayesinde, baharat ticaretindeki Venedik te-
kelini kırabilecek yeni bir deniz hattı oluşturulmuştu. 
Portekizliler, denizlerde sağladıkları üstünlüğün ya-
rattığı zenginliğin devam etmesi için gerekli kuramsal 
alt yapı çalışmalarını da ihmal etmemişti. Denizciliğin 
kalbi olan haritacılığın geliştirilmesi için kraliyet des-
tekli haritacılık akademileri kurmuşlardı.

Batı’da ortaya çıkan bu gelişmeleri denizci, kaptan 
ve deniz coğrafyacısı Piri Reis’in yakından izlediği 
anlaşılmaktadır. Piri Reis suda geçen hayatında al-
dığı riskleri, sadece kahraman olmak için almış gibi 
görünmez. Bilginin peşine düştüğü bilinmektedir. O 
yüzden ilk haritada hakkında bilgi bulunmayan veya 
var olan bilgilerin güvenilir olmadığı yerleri imgesel, 
hayali anlatımlarla doldurmak yerine boş bırakmış, 
İkinci Dünya Haritasında ise sonradan edindiği bilgi-

ler ışığında bu yerleri doldurmuştur. Bu tam anlamıyla 
yenilikçi, aydınlanmacı ve bilimsellik yönü yüksek bir 
tutumdur ve Piri Reis’e bu açıdan ayrıcalık kazandırır. 

Piri Reis’in yaşadığı dönem, deniz ticaretinin gözde 
olduğu bir dönemdi. Deniz yollarını ellerinde tutan 
ülkeler, başkalarının bilmediği deniz yollarını bilen-
ler, Avrupa’nın en zengin ülkeleri olmuştu. Bu nedenle 
Kolomb’un ve önemli seyyahların haritaları saklanmış 
ve kopya edilmelerine izin verilmemişti. Giderek de-
nizin, coğrafyanın, yön bulmanın ve harita kullanma-
nın bilgisi değerli hale gelmişti. Akdeniz’i karış karış 
gezmiş olan Piri Reis, gemiciliği ve denizi yakından 
tanırken, aynı zamanda döneminin her türlü silahını 
kullanmayı, denizde çıkan savaşlarda gemilere komu-

Piri Reis’in haritalarında yer alan rüzgârgülü

Nil Nehri ve kollarının haritası
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ta etmeyi ve taktik oluşturmayı da hakkıyla öğrenmiş-
ti. Kuşkusuz bir denizcinin ilk öğrenmesi gereken şey 
yön tayiniydi, Piri Reis bu işin gerektirdiği trigono-
metri ve astronomi bilgisine de sahipti. Kısacası hem 
kuramsal hem pratik yönü gelişmiş bir denizciydi.

Hayatı ve yukarıda değinilen çalışmaları dikkatle ince-
lendiğinde, yön bulma becerisi ve gemi hâkimiyetinin 
olağanüstü olduğu görülen Piri Reis’in geleneksel bil-
giyle yetinmeyen, deneyime, gözleme ve araştırmaya 
meraklı bir denizci olduğu anlaşılır. Mısır seferinde 
Nil üzerinden giderken İskenderiye-Kahire arasını 
dikkatle inceleyip Kitâb-ı Bahriye’de Nil Nehri’nin ve 
kollarının ayrıntılı bir haritasına yer vermesi de bu du-
rumun açık bir göstergesidir.

Piri Reis’in enlem ve boylam çizgilerine yer vermediği 
haritasında Dünya’nın ölçeklendirilmiş olması dikkat 
çekicidir. Bir diğer nokta da çeşitli ölçeklerdeki harita-
ları tek ölçeğe indirgeyebilme ve karşılaştırma yoluyla 
tek bir eksiksiz harita oluşturabilme becerisidir. Piri 
Reis efsanelerin, dogmaların ve boş inançların res-
medildiği bir haritacılıktan, gözlemin, deneyimin ve 
geçmişin gerçeklerine dayandırılmış bir haritacılığa 
geçilmesine ön ayak olmuştur. Yalnızca o tarihlerde 
bilinen yerleri tasvir etmesi, keşfedilmemiş yerleri boş 
bırakması ve daha da önemlisi bu yerler için efsaneler 
üretmek yerine “bundan ötesi bilinmediğinden bu ka-
darı çizildi” demesi, gerçek bir bilim ve düşün insanı 
olduğunun açık kanıtlarıdır.

Bir diğer nokta da şudur: 1517’de Mısır’ın fethi ve ar-
dından Cezayir hâkimi Barbaros Hayreddin Paşa’nın 
Osmanlı uyruğuna geçmesi, Cebelitarık’a kadar uza-
nan yerlerde Osmanlı kontrolü kurulmasını sağlamış-
tı. O zamana kadar deniz kuvvetlerini sadece bir ikmal 
ve kara ordusuna yardım unsuru olarak kullanabilen 
Osmanlı Devleti, bir anda nasıl kuvvetli ve kendisin-
den çekinilen bir deniz gücü haline gelebilmişti? İşte 
bu gücün unsurlardan biri Piri Reis’in haritacılığı ve 
denizciliğidir. Akdeniz hâkimiyeti için sadece donan-
ma hazırlamanın yeterli olmadığı, her kıyı bucağın sı-
ğınma, ikmal ve demirleme imkânlarının da bilinmesi 
gerektiği açıktır. Piri Reis Kitâb-ı Bahriye’de Osmanlı 
donan¬masının nerede ikmal yapabileceği, nereden 
su alıp hangi mevkilerde fırtınalardan saklanabileceği 
hakkında, ayrıca kıyılar ve bu yerlerin durumu hak-
kında stratejik bilgilere de yer vermiştir. Hangi lima-

nın ne tür gemilerin yanaşabileceği nitelikte olduğunu 
ayrıntılı olarak verdiği için, Osmanlı donanması sade-
ce yerel faaliyetler yürütmek yerine tüm Akdeniz’de 
dolaşmaya başlamıştır.

Piri Reis’in çalışmalarında gözlemlenen dikkat çekici 
diğer bir yön de geleneksel bilgilerden yararlanmasına 
karşın eğer bir kıyı, liman, kent veya bir bölgeye ilişkin 
doğrudan bilgisi varsa, kaynaklarda yer alan bilgileri 
değil kendi gözlemlerini kullanmasıdır. Böylece oto-
riteye değil aklına, duyularına ve araştırma merakına 
dayanmaktadır ve bu tutum bütünüyle Rönesans anla-
yışının bir sonucudur.
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Piri Reis’in 1528 Tarihli 
Dünya Haritası

Piri Reis’in 1528 tarihli ikinci dünya haritası,  1513 haritası 
gibi bir portolan, yani deniz haritasıdır.  Ceylan derisi üzerine 

çizilmiş tek parçası,  1929 yılında Topkapı Sarayı’nda Piri 
Reis’in diğer dünya haritasının parçaları aranırken bulunmuş.  

Üzerine, Piri Reis tarafından Gelibolu’da tamamlandığına 
dair not düşülmüş. Haritada Kuzey Atlantik ve Amerika’nın 

kuzeydoğusu gösterilmiş

I.  Bu mile işarettir. Her haneden haneye 
ellişer mildir. Noktadan noktaya on 
mildir.

II.  Bunlar millere işarettir. Her haneden 
haneye elli mildir. Noktadan noktaya 
on mildir.

III.  Bunu Gelibolu şehrinde 1528 senesin-
de çizen “Merhum Kemal Reis’in kar-
deşinin oğlu” olarak tanınmış, Hacı 
Mehmet oğlu Piri Reis’tir.

IV.  San Cuvano Batisto (Florida Yarıma-
dası’nın güney ucu)

V.  İsle di Vana (Küba)
VI. San Cuvano (İspanyola Adası; Domi-

nik Cumhuriyeti)
VII. Karadan aşırıp ….. Denizin aslı nedir 

diye bilmek için …… Vilayet ki …… 
Ondan ötede….

VIII. Bu hat, gün gayet uzadığı yere işarettir.
IX. Bu izler, başka bir kenardır (New 

Founland). Portekizliler bulmuştur. 
Tamamı bilinmemektedir. Bulunan 
yeri çizilmiştir.

X.  Burası Bakala’dır (Grönland) ki burayı Portekizliler bulmuştur. Bulunduğu kadarı çizilmiştir. 

Kaynak: Afet İnan, Pirî Reis’in Hayatı ve Eserleri,  Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1983. 
http://www.shodb.gov.tr/pirireis/oturumlar/pirireis_1528_harita.htm
Hazırlayan: Dr. Emine Sonnur Özcan
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Kompozit Doku 
Nakillerinin Tarihçesi

Kompozit doku nakilleri önemli tıbbi sorunların çö-
zülmesine büyük katkılar yapan, çığır açıcı bilimsel 
gelişmelerin sağlık alanında uygulama bulduğu ve bu 
nedenlerle dünyada ve Ülkemizde kamuoyunun ya-
kından ilgilendiği bir konudur. Bu yazıda kompozit 
doku nakillerinin tarihsel gelişim sürecine genel bir 
bakış yapılması hedeflenmiştir (Swearingen et al 2008, 
Ravindra et al 2009, Tobin et al 2009, Siemionow & 
Klimczak 2010). 

Kompozit doku nakilleri ile ilgili bilimsel gelişmeler 
incelendiğinde özellikle cerrahi, immünoloji ve hema-
toloji alanlarında çalışan araştırmacıların çok değerli 
katkıları olduğu görülür. Moleküller düzeyinde bire-
yin kendisini tanıması ve yabancı molekülleri ayırd 
edebilmesini sağlayan mekanizmaların çözülmesi 
kompozit doku nakillerinin gerçekleştirilebilmesini 
mümkün kılmıştır.

Dokuların kendilerini yenileyebilmeleri ve kaybedi-
len organların yenileri ile değiştirilebilmesine karşı 
duyulan özlem tarih boyunca izlenebilmektedir. Bu 
özlemi öncelikle mitolojide görebiliyoruz. Günümüz-
de Louvre Müzesi, Rockefeller Center, Philadelphia 
Sanat Müzesi, Tel-Aviv Meyerhoff Sanat Eğitimi Mer-
kezi gibi mekanlarda bulunan heykelleri; Peter Paul 
Rubens, Dirck van Baburen, Gustave Mureau, Otto 
Greiner, José Clemente Orozco gibi sanatçıların tab-
lolarında şekillenen görüntüleri; Ludwig Van Beetho-
ven (The Creatures of Prometheus-1801), Franz Liszt 
(Prometheus-1850), Hugo Wolf (Goethe-lieder-1889), 
Alexander Scriabin (Prometheus: Poem of Fire-1910), 
Gabriel Fauré (Prométhée-1910) ve Carl Orff (Promet-
heus-1968) gibi klasik müzik üstadlarının opera, bale 
ve senfonilerinde yer alan Prometheus Yunan Mito-
lojisine karaciğer yenilenmesi hikayesi ile girmiştir. 
Milattan sonra 3. yüzyılda Arabistan’da doğup günü-

müzün Çukurovası, yaşadıkları tarihte Cilicia olarak 
adlandırılan bölgede hekimlik yapan ikiz kardeşler 
Aziz Comas ve Damian tarihte bilinen ilk bacak nak-
lini bir Mağrip’li askerden bir din adamına yapmışlar-
dır. Bundan sonra gerçekleşen organ nakli anlatımla-
rına tarihte rastlansa da 1950’li yıllara kadar bu alanda 
herhangi bir başarı sağlanamamıştır. 

Günümüzün modern transplantasyon biyolojisi in-
sanlık tarihinin en acı olaylarından II. Dünya Savaşı 
ile başlamıştır. Özellikle Alman denizaltıları U-bot-
larının saldırılarına maruz kalan gemilerdeki deniz-
ciler ve Britanya Muharebesinde yaralanan pilotların 
ileri derecede yanıklarının tedavisi amacıyla kompozit 
doku nakilleri yapılmıştır. Her ne kadar bu nakiller ba-
şarısızlıkla sonuçlanmış olsalar da Glasgow-İskoçya’da 
bulunan Plastik Cerrahi merkezinde Peter Medawar 
tarafından yürütülen deri allograftı araştırmaları sa-
yesinde “edinsel immune tolerans” mekanizmaları ta-
nımlanmış, 1960 yılında Nobel Tıp ve Fizyoloji ödülü 
ile onurlandırılmıştır (Medawar, 1960).

İlk başarılı komposit doku nakilleri 1954 yılında Bos-
ton’da Joseph E. Murray’in önderliğinde bir ekip tara-
fından ve tek yumurta ikizlerinde böbrek nakli yapıla-
rak gerçekleştirilmiştir. 1950’li yıllar bitmeden de tüm 
digital fleksor tendon mekanizması veya çift yumurta 
ikizlerinde böbrek nakli gibi allograft nakillerin başa-
rılı örnekleri tıp literatüründe rapor edilmeye başla-
mıştır. Bu nakillerle ilişkili immünolojik problemlerin 
azaltılması için tüm vücut ışınlaması yapılmıştır. Ama 
gerçek başarılar bağışıklık sisteminin farmakolojik 
yollardan baskılanması ile ortaya çıkmıştır. Özellikle 
azathioprine gibi nükleik asit metabolizmasını hedef-
leyen ajanların George Hitchings ve Gertrude Elion 
gibi araştırmacıların buluşlarıyla klinik tıp alanına 
girmesiyle karaciğer, kalp, akciğer, pankreas ve ince 

Prof. Dr. H. Tayfun Özçelik
TÜBA Asli Üyesi

Bilkent Üniversitesi  Fen Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
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barsak gibi organların nakilleri mümkün hale gel-
miştir. Sir James W. Black, Gertrude B. Elion, George 
H. Hitchings “ilaçla tedavinin önemli prensiplerinin 
keşfi” nedeniyle 1988 yılında; Joseph E. Murray ve E. 
Donnall Thomas “hücre ve organ nakli ile insan hasta-
lıklarının tedavisi alanında buluşları” nedeniyle 1990 
yılında Nobel Tıp ve Fizyoloji ödülünü almışlardır.

İnsanlarda ilk kompozit doku allograftı North Caro-
lina eyaletinde çalışan plastik cerrah Erle E. Peacock 
Jr. tarafından 1957 yılında gerçekleştirilmiştir (Pea-
cock 1959 ve 1960). Ama ardından gelen yıllarda, 20. 
yüzyılın sonuna dek el veya diğer kompozit dokuların 
naklinde bir başarı hikayesi bulunmamaktadır. Bura-
da özellikle epitel hücrelerinin antijenik özellikleri ve 
bunu baskılayabilecek ajanların keşfinin zaman alması 
önemli bir nedendir. 1980’li yıllarda cyclosporine ve 
1990’lı yıllarda tacrolimus gibi ajanların klinik uygu-
lamaya girmesi ile ilerleme başlamıştır. Buna rağmen 
ilk başarılı el naklinin yapılabilmesi uzun bir hazırlık 
dönemini gerekli kılmış ve ilgili ekiplerin kurulma-
sının ardından Ocak 2000 tarihinde Fransa’nin Lyon 
kentinde Dubernard ve arkadaşları tarafından her iki 
eli kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir (Petruzzo ve 
Dubernard, 2001).

21. yüzyılın hemen başında gerçekleşen ilk başarılı çift 
el nakli ile kompozit doku nakilleri alanında bir röne-
sansın başladığını söyleyebiliriz. Bundan sonra geçen 
kısa dönemde üst ekstremitelerin, yüz yapılarının, la-
rengotrakeal alanın, diz ve femurun, karın duvarının, 
periferik sinirlerin, dilin, dış kulak ve saç derisinin, pe-
nis-uterus gibi organların nakli birbir ardına gerçek-
leşmiştir. Bunlar arasında yüz nakli kamuoyunun özel 
bir ilgisini çekmiştir. Kraniyomaksillofasiyal kompozit 
doku naklinin teknik açıdan mümkün olabileceği ve 
bunun yanında klinik gerekliliği çok kısa bir sürede 
anlaşılmış olsa da gerçekleşmesi için 5 yıl gibi bir sü-
renin geçmesi gerekmiştir. Özellikle olası problemle-
re yönelik çıkış stratejilerinin geliştirilmesi, ilgili kişi 
ve kurumların böyle bir girişimi kabullenmeleri, etik 
izinlerin temini kolay olmamıştır. Nihayet Kasım 2005 
tarihinde Paris’in kuzeyinde yer alan Amiens kentinde 
Devauchelle, Dubernard ve arkadaşları tarafından ilk 
yüz nakli yapılmıştır (Devauchelle B et al. 2006). Daha 
sonra 2006 yılında Guo ve arkadaşları tarafından Xian, 
Çin’de (Shuzhong G et al. 2008) ikinci kez, 2007 yılın-
da Lantieri ve arkadaşları tarafından Paris’te (Lantieri 
L et al. 2008) üçüncü kez ve 2008 yılında Cleveland, 
ABD’de Siemionow ve arkadaşları tarafından (Graying 
2008) dördüncü kez başarılı yüz nakilleri yapılmıştır.

Yukarıda özetlenen örneklerden de görüldüğü gibi 
kompozit doku nakilleri klinik uygulamaya giderek 
artan oranlarda girmektedir. El, yüz, trakea, larenks 
gibi başarılı nakil örnekleri bu alana olan ilginin gi-
derek artacağının habercisi kabul edilebilir. Buna 

rağmen, tıp dünyasında ve özellikle plastik cerrahi 
alanında olmak üzere, kompozit doku nakilleri ile il-
gili kaygıların sürmekte olduğu da başka bir gerçektir. 
Bağışıklık sisteminin temel işleyiş mekanizmalarının 
tanımlanmasına yönelik bilimsel ilerlemeler ve bunun 
yanında immün sistemin baskılanmasına yönelik yeni 
ajanların bulunması kompozit doku nakillerinin ba-
şarısı için kritik önem taşımaktadır. Diğer yandan re-
jeneratif tıp ve kök hücre biyolojisi alanında beklenen 
bilimsel gelişmelerin hastalıkların tedavisine çığır açı-
cı nitelikte katkılar yapması gerçekçi görünmektedir.
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Hücresel 
İmmünoterapi

Günümüzde kanser tedavisinde çok önemli gelişmeler 
olmasına rağmen, mevcut tedavilerle, metastatik veya 
tekrarlayan malignensilerin ortalama yaşam sürelerin-
de herhangi bir değişikliğin olmadığı görülmektedir. 
(Gina Cunto-Amesty. IJP:33:597:2003) NIH’in 2013 
başında yayınladığı raporda da son 10 yılda onkolo-
jide olan gelişmelerin kanser nedeniyle ölen hastala-
rın sağ kalımlarının 20 yıl öncesine göre ortalama 4-6 
ay daha uzadığını rapor etmektedir. Aslında başarılı 
gibi görünen bu sonuçlar 20 milyar dolardan fazla bir 
ARGE sonunda ortaya çıkmıştır. Sadece aylarla sınırlı 
olarak gözlenen bu sağ kalım artışı aslında dikkatlice 
incelendiğinde birkaç kanser türünde meydana gelen 
sağ kalım artışının (kronik myeloid lösemi, meme, ko-
lon ve prostat gibi) genel popülasyona yansıması oldu-
ğu görülecektir. (Siegel R, et al CA Cancer J Clin. 2013 
Jan;63(1):11-30.) Oysa bir çok kanser tipinde sağ ka-
lım artışı hala belirgin değildir (pankreas, hepatocel-
lüler kanser, GBM vb).Yine sağ kalımda artışa neden 
olan en önemli gelişmenin de klasik kemo-radyotera-
pinin ötesinde, ya hedefe yönelik tedavi adını verdiği-
miz ilaçların ya da tedaviye immünoterapinin eklen-
mesi ile elde edilmesi ile ortaya çıktığını görmekteyiz. 

Son yıllarda yaşanan gelişmeler, kanser tedavisinde 
gelecekte 4 önemli konunun daha önem kazanacağını 
göstermektedir:

1. Kanserli hastaların moleküler genetik yapısına 
göre belirlenen bireysel tedavi metotları genel ke-
mo-radyoterapinin yerini alacaktır,

2. Hedefe yönelik tedavi metotları daha da gelişerek 
sistemik yan etkileri azaltılmış yeni kemo-radyo-
terapi protokolleri tedavi seçenekleri arasında yer 
almaya devam edecektir,

3. Standart kemoterapötikler, nano-moleküller içi-

ne yerleştirilerek direkt hedefe yönelik olmasa da 
daha seçici etkiye sahip olmaları sağlanacaktır.

4. Hedefe yönelik immünoterapi önümüzdeki yıllar-
da kanser tedavisinde giderek daha fazla kullanıl-
maya başlanacaktır. Ayrıca bugün daha çok anti-
korların kullanıldığı immünoterapi programları 
yanında, hücresel immünoterapi kanser tedavisin-
de daha da önem kazanacaktır.

Neden İmmünoterapi?
Tümöral hücre gelişimi hayatın her evresinde söz ko-
nusudur.  Ancak immün sistemin günlük denetimi bu 
hücrenin kanser kliniği oluşturmasına engel olmakta-
dır. Bunun en açık örneği immünosupressif hale geti-
rilen farelerde yaşamları boyunca 150’den fazla kanser 
türü gelişirken, sağlıklı olanlarında bunun gözlenme-
mesidir (Whelan M. et al. Drug Discov Today. 2003 
Mar 15;8(6):253-8.) İmmün sistemin kanser gelişimin-
deki önemine işaret eden bir başka bulgu da kanser 
kliniğine sahip hastaların tümünde bir ya da birden 
fazla noktada bağışıklık yanıt sisteminde istisnasız bir 
sorun olduğunun gösterilmesidir. Eğer bağışıklık sis-
temi kanser gelişimini önleyebiliyorsa, ve/veya kanser 
hücresi geliştikten sonra kanseri kontrol edebiliyorsa 
immünoterapi tedavinin ayrılmaz bir parçası olarak 
düşünülmeli, şimdiye kadar yapılanın aksine asla göz 
ardı edilmemelidir.

Neden Hücresel İmmünoterapi? 
İmmün sistem hastalıkları açısından bakıldığında, ba-
ğışıklık yetmezlik tabloları içinde en tehlikeli olanları-
nın hücresel immün yanıt mekanizmalarında izlenen 

Prof. Dr. Ercüment OVALI
TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu Üyesi, 

Acıbadem Labcell Hücre Laboratuarı ve Kordon Kanı Bankası Mesul Müdürü,
Acıbadem Doku Tipleme Laboratuarı Sorumlusu
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bozukluklar olduğu dikkatimizi çekmektedir. Hücre-
sel immün yanıtın bu denli önemli olmasının altında 
yatan temel neden ise hücresel bağışıklığın hem hüc-
resel (self-regülasyon) hem de humaral immüniteyi 
kontrol edebilmesindendir. Yani bağışıklık sisteminin 
orkestra şefi hücresel immünitedir. Konu kanser olun-
ca da hücresel immünite elemanları içerisinde iki hüc-
re dikkati çeker:

a. Kanser hücrelerinin tanınması ve kanser antijenle-
rinin (şifrelerinin) diğer immün sistem hücrelerine 
sunularak, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerine 
karşı harekete geçirilmesinde antijen sunan hücre-
ler, onlar içinde de, dendritik hücreler (DH; ki bi-
linen en güçlü antijen sunucu hücredir)  kanserle 
savaşta rol oynayan önemli hücrelerdendir.

b.  Diğer bir hücre grubu ise antijen sunumuna ihti-
yaç göstermeden direk tümör hücresine saldırma 
yeteneğine sahip Natural Killer hücreleridir (NK).

  
Yukarda tanımladığımız bu iki hücre kanser immüno-
terapisinde son derece önemlidir. Çünkü kanserli has-
talarda yapılan analizler, NK hücrelerin tüm olgularda 
öldürücü kapasitelerinin bozulduğunu, olguların ya-
rısına yakınında ise DH fonksiyon ya da sayılarının 
azaldığını göstermektedir. Kanser immünoterapisinde 
unutulmaması gereken bir diğer hücre grubu ise şu 
ana kadar bahsettiğimiz iki hücrenin aksine çalışan, 
self toleransı indükleyen diğer bir deyişle tümör hüc-
relerini koruyan regülatuar T (T-reg) hücrelerdir. Bu 
nedenle iyi bir immünoterapi - bağışıklık tedavi prog-
ramı- planlanıyorsa DH ile NK’nın etkinlik ve sayıları 
artırılırken T-reg fonksiyonları kontrol edilmelidir.

Kanser hücreleri kendini 
bağışıklık sisteminden nasıl 
saklar? 
Tümör kendisini iki mekanizma ile immün sistemin 
saldırısından korumaktadır:

A – Gizlenerek:

1- Tümör hücreleri co-stimulatuar CD 80 ve 86 eks-
presyonunu azaltırlar. Doku grubu reseptörleri ile 
yapılan antijen sunumu yardımcı (co-stimülatuar) 
reseptörler ile birlikte değilse, yani antijenler tam 
sunulamıyorsa immün sistem bu antijenlere bir ya-
nıt oluşturmaz. Aksine diğer hücrelere de cevapsız 
kalması için sinyal yollarlar.

2-  Tümör doku grubu (MHC I ve II) antijenlerini bas-
kılar-saklarlar. Tümörün kimliğini saklamak üzere 
kendine ait olan MHC (doku grubu antijenleri) an-
tijenlerini azaltırlar.

3- Target antijen genlerini baskılarlar. Doku grubu 
dışında sadece tümörde bulunan özel antijenlerini 
de bağışıklık sisteminden gizler.

B- İmmün supresyon indükliyerek:

1-  IL-10, TGF beta, IDO, Arginaz  sekresyonunu artı-
rırlar : Bu maddeler ile immün sistemin çalışması-
nı bozarlar.            

2-  Solubıl ihibitörleri artırırlar (Bağışıklık sistemini 
bloke eden inhibitör salgısı)

3- Hızlı proliferasyonla ve T-reg sitimülasyonu ile self 
toleransı indüklerler.

Saklanan kanser hücrelerine 
karşı yeniden immün yanıt 
harekete geçirilebilir mi?
Kanser hücrelerinin saklanma stratejisi DH kullanıla-
rak engellenebilir. Şekil-1’de görüldüğü üzere kanser 
dokusundan alınacak veya o kanserin taşıdığı bilinen 
sentetik kansere özgü antijenler DH’lere laboratuarda 
-invitro şartlarda- yüklendiğinde immün sisteme kan-
ser antijenleri sunularak kanser hücrelerinin indükle-
diği anerjinin üstesinden gelinebilecektir.

Tümörün gizlenmesi ile ilgili olarak yapılabilecek bir 
diğer yaklaşım da tümör hücreleri kendini gizleyebil-
mek için self -kendine ait- antijenleri özellikle MHC 
I ve II antijenlerini down regüle etmektedir. Bu du-
rum aslında onu NK hücrelerinin direk hedefi haline 
getirebilmektedir. Şekil-2’de NK hücreleri laboratuar 
şartlarında bir kez akitive hale getirildiğinde nasıl se-
çici olarak tümör hücresine saldırabildiği anlatılmaya 
çalışılmıştır.

Şekil-1 Tümör co-stimulatuar antijenlerini saklayarak 
kendisine karşı anerjiyi -cevapsızlığı- indüklerken, 
laboratuarda tümör antijenleri ile yüklenen DH’in 
tümör antijenlerini co-stimulatuar hücrelerle sunması 
tümöre karşı bağışıklık yanıtını başlatacaktır. (ESH-
Educational Book. 2006)
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Kanserin immün sisteme karşı korunmak üzere geliş-
tirdiği diğer yöntem, yukarıda tanımladığımız meka-
nizmalar ile bağışıklık sistemini baskılamaktır. Kanser 
tedavisinin bugüne kadar yaptığı da aslında bu meka-
nizmayı kontrol etmektir. Kemo-radyoterapi ile tümör 
miktarı azaltıldığında tümörün bağışıklığı baskılayıcı 
özellikleri azalmaktadır. Ancak bu alanda da özellikle 
T-reg inihibe eden yeni immünoterapi yöntemleri ve 
ilaçlar tedavide kullanılmaya başlanmış olup bu alan-
da da oldukça dikkat çeken sonuçlar alınmaya başlan-
mıştır.

Günümüzde Uygulanan 
Hücresel immünoterapi 
Yaklaşımları:
1- Allogeneik kök hücre nakli,

2- Donör lenfosit infüzyonları (DLI)

3- Dendritik hücre bazlı aşılar,

4- Cytokine induced killer cell (CIK) tedavisi,

Günümüzde en yaygın uygulanan hücresel immüno-
terapi allogeneik kök hücre naklidir (kardeşten veya 
yabancılardan yapılan ve kemik iliği nakli diye bilinen 
işlem). İkinci sıklıkta uygulanan hücresel immüno-
terapi ise DLI olup, özellikle allogeneik nakil sonrası 
relaps yapan hastalarda, hastanın donöründen –ve-
ricisinden- alınan T lenfosit ve NK hücreleri, ek bir 
işlem yapılmaksızın artan dozlarda alıcıya –hastaya- 
damardan verilmekte ve kanserin kontrolünde kulla-
nılmaktadır. 

 Son 15 yıldır en çok gelişme gösteren hücresel 
immünoterapi modeli ise DH bazlı kanser aşılarıdır. 
Bu metotta yapılan işlem; kişiden alınan mononükleer 
hücrelerin özel sitokin kombinasyonu ile önce imma-
tür DH’lere sonra  farklı bir sitokin kombinasyonu ile 
matür dendiritik hücrelere invitro şartlarda dönüştü-
rülmesini takiben tümöre ait antijenlerin –şifrelerin- 
DH’lere yüklenmesi ile hazırlanırlar. Üretilen antijen 
yüklü DH’ler, daha sonra bağışıklığın tümöre karşı 
bir yanıt oluşturabilmesı için belli aralıklarla enjekte 
edilirler. Bu metodun en önemli özellikleri; kemote-
rapi ile karşılaştırılamayacak kadar az yan etkiye sahip 
olması yanında bireysel ve hedefe yönelik bir tedavi 
olmasıdır. Etkinliği açısından ise sonuçlar giderek 
netleşmektedir. Bunun ilk örneği 2 yıl önce ortaya 
çıkmıştır. Dendirion grubunun yaptığı Faz I,II ve III 
çalışmalarda, tedaviye dirençli prostat kanserinde DH 
aşıları ile yapılacak bir tedavinin, standart tedaviden 
daha üstün olduğunun gösterilmesi üzerine, dendritik 
hücre bazlı kanser aşıları, kök hücre nakli ve DLI’dan 
sonra, üçüncü hücresel immünoterapi yöntemi ola-
rak,  prostat kanserinde FDA tarafından onaylanmış-
tır. Yapılan araştırmalar DH bazlı kanser aşılarının 
2 seneye kadar Glioblastoma multiforme adı verilen 

Şekil-2 NK hücreleri kendi dokusuna MHC Class I 
antijeni olduğu takdirde saldıramamaktadır. Ancak 
hücrenin MHC antijeni azalmış veya yoksa veya farklı 
ise NK hücresi aktive olabilmektedir bu da kanser 
immünoterapisinde son derece önemlidir (Ljunggren 
and Malmberg, Nature Reviews Immunology, May 
2007).

Resim-1 Matür DH görüntüleri (Acıbadem Labcell - E.Ovalı’nın arşivinden)
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beyin tümöründe, malign melanomada (cilt kanseri) 
ve renal hücreli kanserde (böbrek) onay alabileceğini 
işaret etmektedir. Özellikle kanser aşıları ile beklenen 
ilk şey ise kanserin akut hastalıktan hipertansiyon gibi 
kronik bir hastalığa çevrilmesidir (Bilusic M ,Gulley 
JL. Cancer J.  61:109-117:2012). Grubumuz 2007’de 
yaptığı ilk başarılı Faz I çalışmadan sonra (Ovalı E et 
al. J. Exp. Clin. Cancer Res., 26, 2, 2007) şu anda akci-
ğer, meme, kolon, M. Melanom ve GBM için aktif ola-
rak 2 ayrı faz II araştırmada bu aşıları çalışmaktadır. 
Sonuçlarını 1 sene sonra alacağımızı ümit etmekteyiz. 
Resim-1’de Acıbadem Labcell Hücre Laboratuarında 
üretilen  DH’lere ait  görüntü sunulmuştur.

CIK ise 2005’den sonra geliştirilen 1980’li yılların ba-
şında LAK (lymphokine activated killer cell) adı ve-
rilen bir hücresel immünoterapinin yeni halidir. Bu 
metotta hastanın kendisinden toplanan mononüklear 
hücreler, monositlerden arındırıldıktan sonra 21 gün-
lük, değişik sitokin kombinasyonları ve antikorlarla 
muamele ederek uyarılan ve çoğaltılan NK ve NKT 
hücreleri başlangıç değerlerinin 10 misli oranında ço-
ğaltılır ve aktif hale getirilir. Daha sonra hastalara int-
ravenöz yolla uygulanır. 2005’den bu yana son derece 
ümit verici sonuçlar söz konusu olup özellikle AML 
(akut myeloid lösemi), KML (kronik myleoid lösemi), 

NSCL (akciğer kanseri), NHL (Hodking dışı lenfoma), 
over ve meme kanserinde yayınlar mevcuttur. Özellik-
le NSCL ve NHL’da sağ kalımı ikiye katladığı, hatta di-
rençli veya tekrarlayan lenfomalarda kür sağlayabile-
ceğinden bahseden çalışmalar vardır (Liu L,et al. Clin 
Cancer Res. 2012 Mar 15;18(6):1751-9. Lu XC,et al. 
Cell Biochem Biophys. 2012 Jan;62(1):257-65. Bonan-
no G, et al. Journal of Translational Medicine 2010, 
8:129). Grubumuz, ülkemizde bu konuda meme ve 
NSCL kanserde Faz I/II çalışmaya başlamış olup çalış-
mada 3. Hasta geçtiğimiz hafta kabul edilmiştir.

Sonuç
Ülke olarak immünoterapi alanında geniş imkanlara 
ve bilgi birikimine sahip olmamıza ragmen, immü-
noterapi henüz hak ettiği ilgiyi görememektedir. An-
cak şu unutulmamalıdır ki önümüzdeki yıllarda yeni 
hücresel immünoterapi yöntemlerinin konuşulduğu, 
mevcutların kombine kullanıldığı bir dönem ola-
caktır. Belki son söz olarak, Prof. Dr. Jhon Copier’in 
ESMO 2008 kongresinde söylediği bir cümle her şeyi 
anlatmaktadır:

“Future is vaccine plus something. Time is 
everything”.
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Mezenkial Kök Hücre
Tedavileri Umutları Taze 
Tutmaya Devam Ediyor

Nedir Bu Kök Hücre?
•	 Kök	hücreler	kendi	kendini	oluşturabilme	ve	fark-

lı hücre dizlerine dönüşebilme kabiliyetine sahip 
eşsiz hücrelerdir. Aslında tüm canlıların yaşam 
hikayesi tüm organizmayı oluşturabilme kapasite-
sine sahip (totipotent) tek bir kök hücreden başlar. 
Bu anaç hücreler organ ve dokuları oluşturabilme 
kapasitesindeki (puliripotent)  bir diğer  hücre di-
zilerini oluştururlar. Organ ve dokuların  fizyolo-
jik yenilenmesi  (hemostas) ve tamirinde rol alan 
kök  hücreler ise sınırlı farklılaşma yetenekleri 
(multi-unipotent) ile organizmanın tüm yaşamsal 
fonksiyonlarını yerine getirirler.

•	 Pratikte	 kök	 hücreler	 embriyonik	 ve	 erişkin	 kök	
hücreler olarak ikiye ayrılır. Embriyonik kök hüc-
re kullanımı etik, dini ve tıbbi nedenlerden dolayı 
sınırlandırılmasından dolayı bu konuda beklenen 
ilerlemeler oldukça yavaş olmaktadır. Erişkin kök 
hücreleri  elde etmenin kolay olması ve uygula-
masında kısıtlamaların olmaması nedeniyle çok 
sayıda hayvan çalışması deneyimlerinin kliniğe 
taşınmasına yol açmıştır. 2006 yılında Yamanaka 
‘nın  erişkin kök hücreleri özgün bir gen paketi ile 
uyarması sonucu elde ettiği puliripotent hücreler 
kendisine nobel ödülü kazandırırken,  erken dö-
nem yeteneklerine yeniden kavuşturulan bu kök 
hücreler çalışmalar için yeni  ümit kaynağı oluş-
turmaktadır.

Mezenkimal Kök Hücreler
•	 Kök	Hücre	alanında	geçen	20	yılda	yapılan	klinik	

ve laboratuvar çalışmalarının çoğu kolay elde edile-
bilir ve çoğaltılabilir bir erişkin kök çeşidi olan me-
zenkimal kök hücre (MKH) kaynaklıdır. İlk defa  

1968 yılında Friedenstein kemik iliğinden elde edi-
len fibroblast benzeri hücre kolonilerinin  plastik 
kültür kaplarına yapıştığını, ortamdan  kademe-
li olarak yapışmayan hücrelerin uzaklaştırılması 
ile elde edilen saf kolonilerin kemik (osteosit) ve 
kıkırdak (kondrosit) dokusuna dönüşebileceğini 
gösterdi1. Araştırmacılar bu hücrelerin yalnız ke-
mik iliğinde olmayıp yağ (adipoz) doku, çevresel 
kan, kordon kanı ve plasenta gibi birçok dokuda 
bulunduğunu saptadılar. MKH’lerin  Kültür or-
tamlarında kolay ve hızlı çoğalma yetenekleri ile 
tedavi için arzu edilen sayılara kolaylıkla ulaşıla-
bildiği  görülmüştür2. Laboratuarda oldukça farklı 
yöntemler kullanılarak izole edilebilen ve çoğaltı-
labilen bu hücrelerin saflığı, özgünlüğü konusunda 
çıkan karmaşayı önlemek için Uluslararası Hüc-
resel Tedavi Derneği 2006 yılında standart tanım-
lama kriterleri belirledi. Buna göre MKH’ler; 1) 
Standart kültür ortamlarında plastik ortama yapış-
malıdırlar (adherasyon),  (2)Yüzeylerinde CD73, 
CD90 ve CD105 belirteçlerini taşımalı CD45, 
CD34, CD14,  CD11b, CD79alfa, CD19, HLA-DR 
gibi diğer hücrelere ait olabilecek belirteçleri taşı-
mamalıdır, (3) In-vitro koşullarda kemik, yağ ve 
kıkırdağa dönüşebilmelidir3.  

Prof. Dr. Mustafa ÇETİN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Kemik İliği Nakli Kök Hücre Tedavileri Merkezleri Sorumlusu
GENOM Kök Hücre GMP Sorumlusu

Resim 1 MKH kültürün 6. ve 9. günü koloniler (CFU-F)
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Mezenkimal Kök Hücreyi Özel 
Yapan Nedir?
•		 MKH’ler	 sadece	 mesodermal	 kökenli	 hücrelere		

(yağ, kemik, kıkırdak, v.s.) dönüşme kapasitesi ol-
mayıp aynı zamanda gelişim basamaklarının her 
üç germ yaprağında yer alan hücre dizilerine de 
(pankreas adacık hücreleri, düz kas, iskelet kası, 
endotel, kemik iliği, deri, nöron, v.s.) dönüşebilme   
(transdifferansiye) yeteneğine sahiptir4. 

MKH’lerin rejeneratif tıpta ve doku tamirinde kul-
lanılmasının ötesinde diğer kök hücrelerden farklı 
olarak immün sistem üzerine düzenleyici etkileri on-
ları hemen tüm immünojenik kökenli hastalıkların 
tedavisinde öne çıkarmaya başlamıştır. Bu hücrelerin 
MHC sınıf II antijenleri taşımadığı, MHC sınıf I an-
tijenleri ise zayıf eksprese ettiği bilinmektedir. MHC 
sınıf I antijenlerinin zayıflığı bu hücrelere karşı alıcıda 
gelişen KIR alloreaktivitesini engellediği ve doğal öl-
dürücü (NK)  hücreler tarafından yönetilen hücresel 
sitotoksisiteyi inhibe ettiği bilinmektedir. Ayrıca bu 
hücrelerde CD40,CD80 ve CD 86 gibi immünko-stü-

mülatör moleküllerin yokluğu ikincil sinyallere karşı 
alıcı T hücrelerini anerjiye (immün-duyarsızlık) yol 
açmak suretiyle MKH’leriimmün ayrıcalıklı hücreler 
haline getirmektedir. Bir çalışmada çocuktan geçen 
mezenkimal hücrelerin annenin immün sisteminden 
yukarıda sıralanan özellikleri sayesinde onlarca yıl ka-
çabildiği gösterilmiştir5. MKH’lerin alıcının immün 
sisteminden kaçabilme yetenekleri onları üçüncü şa-
hıslara kullanılmak üzere laboratuarlarda çoğaltılıp 
raflarda saklanabilen hücresel immünoterapi ilacı ol-
malarını sağlamaktadır.

MKH’lerin İmmün Sistemi 
Kontrol Mekanizmaları
Çoğunlukla otoimmünitenin tetiklediği enflamasyon 
ve TNF-alfa, IFN-gama ve lipopolisakkarit gibi med-
yatörler bir taraftan doku ve organ hasarını tetiklemek 
suretiyle hastalıklara yol açarken, diğer taraftan or-
tamda bulunan MKH’lerin hücre içi sinyallerini aktive 
etmek suretiyle indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) 
üretilmesine yol açarlar. IDO ise; bir triptofan me-
taboliti olan kynurenin oluşturur. Kynurenin hem B 
hem de T hücrelerinin proliferasyonunu oldukça güç-
lü bir şekilde bloke eder. Enflamatuvar sitokin fırtınası 
diğer yandan T ve B hücre inhibisyonunu tetikleyen 
Nitrik Oksit (NO) sentezini artırır. MKH kaynaklı sik-
looksijenaz-2 (COX-2) enziminin tetiklenmesi sonu-
cu ortaya çıkan effektör moleküller [prostoglandinler 
(PG-E2)] dendritik hücre (DC) ve makrofajların im-
mün tolerabilitesini artırır.

Enflamasyona cevap olarak Interlökin 10 artışı bir 
taraftan nötrofillerin diğer taraftan makrofajların 
inhibisyonu ve doku infiltrasyon kabiliyetlerinin 
yok olması ile enflamasyonu kontrol eder. Böylelik-
le MKH’ler T hücre, B hücre, NK hücre, Dendritik 
hücre, Makrofaj ve Nötrofiller üzerinden immüno-
süpresif ve antiiflmatuvar özelliklerini ortaya çıkarır6. 
MKH’ler bütün bu etkileri ortaya çıkartırken immü-
nosüpresif etkilerinin bilinen potent immünsüpresif 
ilaçlar (kortikosteroidler, anti-timosit globin, siklofos-
famid, v.s.)  kadar etkin olduğu, yan etki açısından ise 

Resim 2- MKH’in kondrosite dönüşümü (Alican Blue 
+ hücreler)

Resim 3- MKH’in kemik ve yağ dönüşümü (ALP+ 
kemik hücreleri ve yağ damlacıkları)

Resim 4: MKH’lerin dönüşüm kapasiteleri
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kıyaslanamayacak kadar az ve tolere edilebilir olduğu 
izlenmektedir. Bugün için çoğu otörler; MKH’nin raf-
tan kullanılabilecek hücresel bir immünosupresif te-
davi elemanı olduğu konusunda hemfikirdir7.       

MKH’lerin Klinik Kullanım 
Alanları:
Hayvan modellerinden elde edilen veriler sonucunda 
başlayan çalışmalar geçen iki dekat boyunca faz I ve 
faz II çalışmaları olarak kliniğe taşınmıştır. Bugüne 
kadar 2012 yılını sonu itibarı ile http//www. clinicalt-
rials. com’da faz I-II kapsamında 206 klinik çalışma 
görülmektedir. MKH çalışmalarının temeli etki me-
kanizmalarına  dayanır, bunlar; (1)İmmün modülatör 
ve antiinlamatuvar etkiye yönelik çalışmalar; [Graft 
versus Host Hastalığı (GVHD), Multiple Skleroz, Tip 
I Diabet, Crohn Hastalığı, Sistemik LupusEritomatosis 
(SLE), Burger Hastalığı, Periodontitis, Progresif He-
mifokal Atrofi, RetinitisPigmentosa, v.s.], (2)Trans-
differansiyasyon kabiliyeti ve solubl büyüme faktörü 
salgısı yardımı ile ortaya çıkan etkinin doku tamiri 
ve rejeneratif tıp alanında kullanımına yönelik çalış-
malar; [Akut Myokard Enfarktüsü,  Karaciğer Sirozu, 
Alzheimer Hastalığı, Parkinson Hastalığı, ALS Hasta-
lığı, Akut Böbrek Hasarı, Bronkopulmoner Displazi, 
Osteokondritis, Osteogenezis İmperfekta, Kemik ve 
Kıkırdak Tamiri, Spinal Kord Yaralanması, Dilate Kar-
diyomyopati, Neuroblastoma, Ataksi, Otizm, Epider-
molizis Bülloza v.s.]

MKH’lerin GVHD’de kullanımı:
Kemik iliği transplantasyonu sonucu ortaya çıkan ve 
hayatı tehdit eden bu komplikasyonun başlangıç te-
davisinde kortikosteroidler altın standart yaklaşımdır.  
Kortikosteroid tedavisine vakaların hemen ancak yarı-
sı cevap vermekte, geriye kalan hastalar ise ağır immü-
nosupresif ilaçları kullanmak zorunda kalmaktadır. 
Bütün bu agresif tedavilere rağmen steroide  dirençli 
vakalarda şifa oranı %50’nin altındadır. MKH’nin im-
münodülatör etkisinin olabileceği ilk defa Katheri-
na LeBlank tarafından gösterildi. Dokuz yaşında bir 
erkek çocuğa (steroid dirençli evre–4 GVHD) kendi 
kemik iliğinden çoğaltılan MKH’ler kullanıldı, cevap 
oldukça dramakti8. Bu tecrübenin ardından Ringden 
2006 yılında sekiz hastadan (steroid dirençli evre 3–4 
kronik GVHD) altısında tam cevap aldı9. 2008 yılında 
Le Blanc ve arkadaşları tarafından rapor edilen faz-II 
bir çalışmanın olumlu sonuçları ardından akut GVH 
Hastalığında MKH kullanımı için FDA verildi10.

Araştırmacılar,  MKH’nin GVH Hastalığında kullanı-
mı konusunda doz, süre, evre, biyoyararlanım ve far-
makokinetik alanında yapılacak çalışmaların ardından 
en uygun cevap elde edilebileceğine inanmaktadırlar. 

İmmün kökenli Hastalıklarda 
MKH tedavis:
Bu hücrelerin T hücre proliferasyonu üzerinde kont-
rol edici etkisinin gösterilmesinden sonra otoimmün 
tabanlı hastalıkların ( diabet, otoimmün ensefalomye-
lit, SLE ve romatoid artrit, v.s.)  hayvan modellerinde 
etkinliği saptanmıştır.  Son zamanlarda araştırmacılar 
faz I-II klinik çalışma modelleri düzenleyerek crohn 
hastalığı, multiple skleroz, SLE, romatoid artrit gibi 
birçok patolojide hastalık aktivite indeksinde azalma-
ya yol açtığını, primer tedavi ile birlikte veya tek ba-
şına MKH kullanımının bu hastalıklarda  görülen bir 
çok patolojik antiteyi herhangi belirgin yan etkiye yol 
açmaksızın ortadan kaldırabileceğini gösterdiler.11-17

Doku Tamiri ve Rejeneratif tıpta 
MKH deneyimleri:
MKH  mezodermal kökenli stromal hücreler olması ve 
hemen tüm germ  yaprağı doku hücrelerine dönüşe-
bilme kabiliyeti nedeniyle hasarlı doku ve organların 
tamirinde önemli roller oynaması beklenmektedir.  
MKH’lerin niş aktivitesi ve yerleşme (homing) yapan 
solubl büyüme  faktörleri,  proliferasyon ve differansi-
asyonu kontrol eden sitokinleri salgılama kapasitesi ve 
her şeyden önce birçok doku hücresine kolayca yön-
lendirilebilir olması, plastisite kabiliyetinin yükselliği 
ve tümör oluşum riskinin hemen hemen yokluğu bu 

Resim 5: MKH’lerin immün modülatör etkilerinin 
şematik görünümü
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hücreleri rejeneratif yaklaşımda eşsiz kılmaktadır. Hay-
van çalışmalarında MKH’lerin kalp hasırlanmalarında 
enfarkt alanında iyileşme ve fonksiyonel performansta 
artışa yol açtığı gösterilmesinden sonra yapılan fazı-II 
insan çalışmalarında akut MI sonrası sol ventrikül 
fonksiyonlarında anlamlı düzelmeler saptanmıştır. Bu-
günlerde devam eden çok sayıda  çalışmalarda MKH 
uygulama şekli,  zamanı ve dozu test edilmektedir18-20. 

Karaciğer sirozunda kullanılan MKH’ler karaciğer 
parankim volümünde artışa, karaciğer fonksiyon 
testlerinde belirgin iyileşmeye yol açmıştır. MKH’ler  
son zamanlarda kıkırdak ve eklem doku tamirinde ol-
dukça yoğun olarak kullanılmaya başlamıştır. Burada 
rejeneratif etkinliği yanında çeşitli anti-enflamtuvar 
sitokin salgılamalarının şifa da etkili olduğu söylen-
mektedir21–22. 

MKH Tedavilerinde Gelecekte 
Neler Bekliyoruz:
Geçen 20 yılda MKH’ler çok sayıda yapılan hayvan 
çalışmaları ve Faz-I-II (güvenlik-etkinlik) çalışmala-
rı ile immün sistemi düzenleyici verejeneratif olarak 
birçok endikasyonda etkili ve güvenli bir şekilde kul-
lanılabilecek eşsiz bir hücresel tedavi ajanı olduğu an-
laşılmıştır. Son zamanlarda araştırmacılar MKH’lerin 
laboratuarlarda yapılacak çalışmalarda standart etkin 
gerçek hücreleri keşfetmeye çalışmaktadırlar. Bir çok 
dokudan alınan MKH’leri aynı fonksiyonu göstermesi 
ve hala gerçek MKH yüzey belirtecinin belirlenmemiş 
olmaması manidardır. Bu durum klinikte elde edilen 
kimi çelişkili sonuçları açıklamaktadır. Her şeyden 
önce true-MSC) gerçek MKH tanımlamaya muhtaçtır. 
Birçok araştırmada kullanılan üründe stromal hücre 
kompenentinin MKH’lerin  önüne geçtiği tahmin edil-
mektedir. MKH’lerin GMP laboratuarlarında üçüncü 
şahıslarda kullanıma hazır, saflığı ve kalitesi kontrol 
edilmiş halde hazırlanması gerekmektedir.  Öte yandan 
klinik çalışmalarda en önemli sorun kemik iliği nakli 
deneyimlerinden sonra tedavilere mekanik yaklaşım-
dır. Tabiri caiz ise “eksik olanı yerine koy diğer fak-
törlere karışma’’ yaklaşımı! Bu konuda mekanik yak-
laşımın patogenetik mekanizmaları araştırılmalıdır. 
Moleküler biyoloji ve genetik çalışmalarla MKH’lerin 
fonksiyonelliği üzerine etki eden faktörler belirlenmesi 
standart ve etkili tedavi için kaçınılmazdır.

Türkiyede Kök Hücre 
Araştırmalarında Son Durum 
Nedir?
Pubmed sitesinde “http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/?term= stem+cell+turkey’’ kapsamında 744 çalış-

ma (hematoloji dahil), “http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/?term=mesenchymal+stem+cell+turkey’’ kap-
samında 115 çalışma taranmaktadır. Genel taramada 
‘’stem cell’’ çalışmaları 224.466 ‘’mesenchymal stem 
cell’’ çalışmaları 23287 görünmektedir. Bu çalışma 
performansı ile bilgi üretim kapasitemiz oldukça za-
yıf görünmekle beraber bu çalışmaları çoğunluğunun 
son yıllarda olağanüstü artış göstermesi teselli ve her 
şeyden önemlisi ümit kaynağımız olmaktadır. Bugün 
itibarı ile Türkiye; kemik iliği nakli başta olmak üze-
re kök hücre tedavilerinin, hücresel temel araştırma-
ların ve GMP laboratuar imkanlarının oransal olarak 
en hızlı arttığı ülkelerden biri olmakla beraber, bilim 
dünyasına yeni yöntem ve tedavilere yön vermemiz 
için bu konuda başta devlet otoritesi, üniversiteler ve 
kamu  özel tüm kurum ve kuruluşların desteğine ihti-
yaç vardır.

Türkiyede Kök Hücre Araştırma 
Laboratuarları ve GMP Üretim 
Teknolojilerinde Durum Nedir?
Ülkemizde kök hücre çalışmaları  veteriner hekim 
Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün’ün çalışmaları ile baş-
lamıştır. Dr. Aygün yaptığı kök hücre çalışmaları ile 
ülkemizde talidomid faciasını önlemiştir. Son 20 yılda 
kök hücre kavramını en çok işleyen, bu konuda labo-
ratuar-klinik çalışmaları ile Prof. Dr. Ercüment Ova-
lı’ yı görmekteyiz. Aktif  GMP  üretim merkezlerinin 
çoğunun kurulmasında ve işletilmesinde Dr Ovalının  
çabaları takdire şayandır. Bugün itibarı ile Kocaeli,  
Trabzon, Ankara,  İstanbul Acıbadem,İstanbul Yedite-
pe, Ege ve  Erciyes’te  kök hücre araştırma merkezleri 
ve GMP üretim alanları konuya önderlik yapan bir ta-
kım fedakar hocaların tamamen kişisel gayretlerinin 
eseridir. Bu bireysel çabalar son yıllarda artan araş-
tırma imkanları ve fonlar ve laboratuar alt yapıları ile 
desteklenir ise Ülkemizin kök hücre endüstrisinden 
doğacak pazarlarda yer alması içten bile değildir. Bu 
konuda yapılan en önemli atılımlara ve altyapı çalış-
malarına şahit olmak bizlere gelecek konusunda ümit 
vermektedir.  



TEMMUZ 2013  | TÜBA GÜNCE |  25

Erciyes Üniversitesinde neler 
oluyor…
Türkiye de bilimsel çalışmalarda en önemli sorun-
lardan birisi üretilen bilginin ticari değeri olmaması 
veya hayata ve endüstriye kazandırma yolunda çaba-
larının  oldukça cılız ve etkisiz olmasıdır. Belki de bu 
kültürün yerleşmemiş olmamamsı demek daha doğru 
olur. Kayseri de inşasına başladığımız ‘’Genom ve Kök 
Hücre Araştırmaları Merkezi’’ tam da bu kaygıların 
ışığı altında projelendirildi ve inşa edildi. Amaç sa-
dece bilimsel çalışma yapmaktan öte, üretilen bilgiyle 
ülke ve araştırmacı menfaatine katma değer yaratmak-
tı.  Avrupa’nın en modern kök hücre araştırmaları ve 
GMP üretim tesislerinden biri olan ‘’GENKÖK’’de ile-
ri genomik araştırmalar, proteomiks labaoratuvarları, 
transgenik hayvan üniteleri ve bitki araştırma ünite-
leri ile tam teşekküllü bir araştırma merkezi olarak 
ülkemiz bilim insanlarına kazandırıldı. Proje burada 
kalmayacak, bugünlerde tamamlanan Nanoteknoji 
Merkezi ‘’ERNAM’’, İlaç Araştırma ve Geliştirme mer-
kezi, Aşı Geliştirme Laboratuarları, Vektör ve Vek-
törlerle Bulaşan Hastalıklar Merkezi ‘’VEKMER’ gibi 
çoğu tamamlanma aşamasındaki projeler bir Selçuklu 
bilim şehri olan Kayseri’yi yeniden bu hüviyetine taşı-
makta olduğu görünüyor. 
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Kanserin Erken Tanısında 
Toplumsal Taramalar Önemli mi?

Kanser günümüzün en önemli sağlık sorunlarının 
başında gelmektedir. Giderek artan görülme sıklığı 
kanserin önemini daha da belirgin hale getirmiştir. 
Modern tıbbın kaydettiği tüm gelişmelere karşın kan-
ser maddi ve manevi bir sağlık sorunu olmaya devam 
etmektedir. Dünya genelinde her iki erkekten birinin 
ve her üç kadından birinin yaşamı boyunca bir kanser 
türü ile karşılaşma riskine sahip olduğu bilinmektedir.

Ülkemizde de son yıllarda daha sistematik ve güvenilir 
bilgi, kayıt sistemleri sayesinde kanser sıklığı ve kanse-
re bağlı ölüm oranları hakkında veriler elde edilmeye 
başlanılmıştır(1,2). Bütün ölüm nedenleri arasında 
kansere bağlı ölümler kalp hastalıklarının ardından 
ikinci sırada yer almaktadır. Ülkemizdeki istatistiksel 
verilere göre kadınlarda en sık görülen kanser türleri 
sıklık sırasına göre; meme, tiroid, kolorektal, uterus, 
mide,akciğer, over kanseriyken, erkeklerde ise; akci-
ğer, prostat, mesane, kolorektal, mide, larinks kanseri 
şeklindedir.

Kanserden korunma birincil ve ikincil korunma şek-
lindedir. Birincil korumada özellikle kanser oluşu-
mundan sorumlu tutulan çevresel ve genetik faktörle-
ri önlemek hedeflenirken, ikincil korumada ise yaşam 
şekli değişiklikleri ön plandadır. Bunlara örnek olarak 
kilo vermek, fiziksel aktivitede bulunmak, sigara ve al-
kolu bırakmak sayılabilir. Ancak kanseri önlemekteki 
önemli bir yöntem de erken dönemde tanıyı koyarak 
hastanın yaşam süresini uzatabilmek ve sağlık masraf-
larını çok daha aza indirebilmektir(2).

Erken tanı, kanseri hastalık sürecinin daha başında, 
hastada herhangi bir şikayet ve bulguya yol açmadan 
tanıyabilmektir. Bununla birlikte etkin bir erken tanı-
nın sağlanabilmesi için gerekli bazı koşulların sağlan-
ması gerekmektedir. Hastayı erken dönemde yakala-

mış olmanın hastaya belirgin bir faydası yoksa ya da 
erken tanıya rağmen hastalığın etkin bir tedavisi yoksa 
böyle bir hastalık için erken tanı amaçlı tarama testi 
yapmanın anlamı yoktur. Bir diğer durum ise erken 
tanı amaçlı yapılacak tarama testinin uygulanabilirliği, 
yapılma sıklığı ve maliyeti kabul edilebilir olmalıdır(2).

Erken tanının vazgeçilmez bir bileşeni olan tarama 
yöntemleriyle kişiye tanı konulmaz, ancak şüphe-
li bulguların saptanması ile tanıya yönelik testlerin 
yapılmasını sağlar. Dünyada 2008 yılı için yıllık yeni 
kanserli olgu sayısı 12.4 milyon, kansere bağlı ölüm 
sayısı 7.6 milyon olarak hesaplanmıştır. Bu oranların 
ileri dekatlarda hızla artacağı göz önüne alındığında, 
kanserde erken tanının ölümlerin yaklaşık üçte birini 
yani yılda üç milyon ölümü engelleyebileceği düşü-
nülmektedir(3).

Genel olarak kanser başlığı altında toplanan hastalık-
ların her birinin farklı etiyolojisi, klinik seyirleri ve te-
davi yanıtları dolayısı ile de ölüm oranları bulunmak-
tadır. Bu nedenle günümüzde belirli kanser türleri için 
güncel rehberlerde her yıl yenilenen ve erken tanı ih-
timalini yükselten, ancak bu esnada uygulanabilirliği, 
duyarlılığı, özgünlüğü ve belki de en önemlisi maliyeti 
uygun tarama testleri kullanılmaktadır.

Güncel çalışmalarda erken tanı ile kişinin yaşam sü-
resini uzatılabildiğinin kanıtlandığı kanser türleri; 
meme, serviks ve kolorektal kanserlerdir(4). 

Tarama yöntemleri de kendi içinde sınıflandırılabi-
lir. Toplum taramalarında hedef grup belli bir coğrafi 
bölgede yaşayan riskli insanlarda erken tanıyı yakala-
yabilmektir. Başarılı bir toplum taraması yapabilmek 
için o bölgede yaşayan ve risk taşıyan insanların yüzde 
70-85’nin yani yüksek bir bölümünün taranması ge-
rekmektedir. 

                   Nuri KARADURMUŞ1, Fikret ARPACI1 
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Toplumsal taramalarda kullanılan hiçbir tarama testi 
hastaların tamamını yakalayamadığı gibi sağlıklı kişi-
lerde de hiçbir sorun yok anlamına gelmez. Ancak gü-
venilirlik oranlarını arttırmak amaçlı ideal bir tarama 
testinin hem duyarlılığı hem de özgünlüğünün yüksek 
olması gerekmektedir.

Tarama testlerinin yararları dışında zararlarının da 
olabileceği göz önüne alınmalıdır. Yanlış pozitif so-
nuçlar gereksiz invaziv girişimlere dolayısıyla morbi-
dite ve mortaliteye yol açabilir. Yanlış negatif sonuçlar 
ise hastalara yanlış bir şekilde bilgi verilmesine ve has-
talık tanı ve tedavisinde gecikmelere yol açabilir. Aşırı 
tanı özellikle prostat, meme ve tiroid kanserlerinde 
hastalara gereksiz invaziv işlemlere ve bunlara bağlı 
komplikasyonlara yol açabilmektedir. Erken tanıya 
yönelik yapılan tarama testinin kolay uygulanabilir 
ve ulaşılabilir olması güvenilirliğini ve testin düzenli 
yapılabilme olasılığını arttırmaktadır. Tarama testini 
yaparken testin maliyeti de mutlaka değerlendirilme-
lidir.

Toplumsal taramalara en iyi örnek, Japonya’da uygu-
lanan mide kanseri taramalarıdır. Mide kanseri en sık 
Japonya ve Çin’de görülmektedir ve bunun en önemli 
nedenini ise diyetsel faktörler oluşturmaktadır. Mide 
kanserinde erken tanı 5 yıllık yaşam süresini % 86’lara 
kadar uzatmaktadır. Bu nedenle Japonya’da mide kan-
seri rutin kanser toplumsal tarama testlerinden biri 
olarak kabul edilmiştir ve 40 yaşından itibaren üst 
gastrointestinal sistem endoskopisi 3- 5 yılda bir ya-
pılmaktadır

Erken tanıya ulaşabilmek amaçlı yapılan toplumsal 
taramaların bir diğer sık görülen örneği de özellikle 
Asya ülkelerinde uygulanan Hepatosellüler kanser 
taramalarıdır. Özellikle Orta Asya’da Hepatit B virüs 
(HBV)  infeksiyonları endemik seyretmektedir. Bu 
toplumlarda HBV prevelansı >%8 civarındadır. Bu ne-
denle American Association for the Study of the Liver 
Disease (AASLD) HBV taşıyıcısı olan erkeklerde 40 
yaş üzerinde, taşıyıcı kadınlarda ise 50 yaş üzerinde si-
roz gelişmemiş olsa bile hepatoselüler kanser taraması 
yapılmasını önermektedir. AASLD rehberine göre en 
ideal tarama testi 6 ayda bir yapılacak karaciğer ağır-
lıklı ultrasonografidir.  Serum AFP (Alfa Fetoprote-
in) tahlilleri %5.6 oranında, batın ultrasonografisi ise 
%2 civarında yalancı pozitifliğe yol açmaktadır. Her 
iki testin beraber yapılmasında ise yalancı pozitiflik 
oranları %7’lere çıkmaktadır. Bu nedenle HBV taşıyı-
cılarında hepatoselüler kanser taramasında karaciğer 
ağırlıklı ultrasonografi yapılamadığı durumlarda se-
rum AFP ölçümleri ile tarama yapılması önerilmek-
tedir.

Diğer kanser tarama testlerini inceleyecek olursak;

Meme Kanserinde Erken 
Tanıya Yönelik Taramalar:
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en 
sık görülen kanser türüdür ve mortalite oranı oldukça 
yüksektir. Kanser tarama çalışmalarının çoğunu meme 
kanseri oluşturmaktadır. Avrupa Topluluğu Çalışma 
Grubunun verilerine göre, bir toplumda meme kanse-
ri mortalitesinin mamografi ile yapılan tarama testleri 
sayesinde %30 civarında azalması için, bu yapılacak 
tarama işleminin tüm toplumu kapsaması, katılımın 
toplumun en az %70’ni kapsaması ve taramanın istik-
rarlı bir şekilde yıllar boyunca yapılması gerekmek-
tedir(5). Meme kanserinin toplumsal taramalarında 
hangi yaş grubundaki kadınlara ve ne kadar sıklıkla 
tarama testi yapılacağı ülkelere göre değişmektedir. 
Amerika Birleşik Devletlerinde kadınlar için 20 yaşın-
dan itibaren aylık kendi kendine muayene, yıllık kli-
nik doktor muayenesi ve 40-75 yaşları arasında 2 yılda 
bir mamografi yapılması önerilirken(5), ülkemizde 
Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığının 
programına göre kişinin klinik doktor ve kendi kendi-
sini muayenesine ilave olarak 50-69 yaşları arasında 2 
yılda bir mamografisi yapılması öngörülmektedir.

Birinci derece akrabasında meme kanseri olan veya 
BRCA-1 veya 2 mutasyon pozitifliği olan kadınlar-
da yani yüksek riskli olanlarda tarama testi sıklığı ve 
test yöntemleri hastaya göre bireyselleştirilmelidir. 
BRCA-1 mutasyonunda % 60-70, BRCA-2 mutasyonu 
pozitif olanlarda ise %30 civarında meme kanseri ris-
ki olduğundan bu kişilere taramanın yirmili yaşlarda 
başlanılması ve ilave olarak meme MRG tetkiklerinin 
yapılması önerilmektedir.

Serviks Kanserinde Erken 
Tanıya Yönelik Taramalar:
İdeal bir serviks kanseri taraması cinsel aktivitenin 
başladığı yaşlardan itibaren yapılmaya başlanılmalıdır. 
Bu yaş aralığı ülkelere göre değişkenlik göstermek-
le birlikte önerilen yaş aralığı 18-22’dir. Tarama testi 
olarak Pap-smear kullanılmaktadır ve yıllık olarak ya-
pılmalıdır. Ardışık 3 kez yapılan ve normal bulunan 
Pap-smear sonuçları varsa kişiler üç yılı aşmayacak 
derecede serviks kanseri açısından taranmalıdır. Gün-
cel rehberlere bakıldığında; American Cancer Scree-
ning önerilerine göre 30 yaşından itibaren Pap-sme-
ar’a ilave olarak Human Papilloma Virüs DNA analizi 
yapılması erken tanıdaki başarıyı artırmaktadır(6). 
Son yıllarda servikse asetik asit damlatılarak yapılan 
makroskobikserviks muayenesi Pap-smear gereksini-
mini ortadan kaldıracakmış gibi görünse de güncel 
pratikte kullanıma henüz girmemiştir.
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Kolorektal Kanserlerde Erken 
Tanıya Yönelik Taramalar:
Kolorektal kanserler ülkemizde kadınlarda 3., erkek-
lerde ise 4.sıklıkta görülen kanserlerdir. Diyet ve kan-
ser gelişimi arasındaki ilişkinin en belirgin olduğu 
kanser türlerinin başında kolon kanseri gelmektedir. 
Özellikle meyve ve sebzeden zengin diyet, yağdan 
fakir beslenme kolon kanserlerinin gelişme sıklığını 
azaltmaktadır. Günümüzde erken tanıya yönelik ta-
rama testleri ile kolorektal kanserlerde mortalitenin 
azaldığı çalışmalarda gösterilmiştir(7).

Güncel rehberlerde kolorektal kanserler için önerilen 
tarama testleri;

KolorektalKanseri Saptamada 
İlk Tarama Testleri;
•	 Dışkıda	gizli	kan	testi	 (yıllık);	 iki	metod	kullanıl-

maktadır. İlki dışkıda psödoperoksidaz ile hem ve 
globin analizi yapan fecal occult blood test (gFO-
BT), diğeri ise ev ortamında dahi bakılabilen fekal 
immunhistokimyasal testlerdir (FIT).

•	 Ayrıca	fekal	DNA	testleri	de	bulunmaktadır.

Polip ya da Kanseri Saptayan 
Tarama Testleri;
•	 Fleksıbl	sigmoidoskopi	5	yılda	bir	yapılmalı	ya	da

•	 Bilgisayarlı	 tomogrofi	ve	kolonografi	 (sanal	kolo-
noskopi) 5 yılda bir yapılmalı ya da

•	 Çift	kontrastlı	baryum	grafi	5	yılda	bir	yapılmalı	ya	
da

•	 Kolonoskopi	10	yılda	bir	yapılmalı

Bu tarama testleri orta risk taşıyan tüm kişiler için 50 
yaşından itibaren yapılmalıdır. Yüksek risk taşıyan 
özel gruplar hariç toplumun tamamı kolorektal kan-
serler için orta risk taşıyıcısı olarak kabul edilmekte-
dir. Amsterdam Kriterlerine göre ise özellikle Heredi-
ter Non Polipozis Koli hastalarında (Lynch Sendromu) 
tarama testlerine kolorektal kanser saptanan birinci 
derece akraba yaşının 10 yaş öncesinde başlanılmalı-
dır. American College of Gastroenterology’nin öneri-
lerine göre inflamatuar Barsak hastalarınde özellikle 
Ülseratif Kolitli hastalarda pan-kolit varsa tanıdan 8 
yıl sonra eğer distal kolit tutulumu varsa da tanıdan 
12 yıl sonra bir ya da iki yıl aralıklarla hastalar tam 
kolonoskopi yapılarak kolorektal kanser açısından ta-
ranmalıdır.

Diğer Kanserlerde Toplumsal 
Tarama Testleri
Meme, serviks ve kolorektal kanserlerde mortaliteyi 
azalttığı kanıtlanmış olan tarama testlerinin yararı di-
ğer kanserlerde erken tanı açısından net olarak ortaya 
konulamamıştır. Prostat kanserinde tarama yapılması 
önerilmeyen kişiler;

•	 75	yaş	üzeri	kişiler

•	 10	yıllık	yaşam	beklentisi	olmayan	kişiler

Yüksek risk taşıyanlar haricindeki tüm erkekler pros-
tat kanseri açısından orta risk taşımaktadır ve 50 ya-
şından itibaren yıllık prostat spesifik antijen (PSA) ve 
rektal tuşe ile tarama yapılması önerilmektedir. Nati-
onal Comprehensive Cancer Network (NCCN) öneri-
lerine göre, ailesinde prostat kanseri olan, prostat ve-
locity değeri yüksek olan kişilere 0 yaşından itibaren 
yıllık PSA, rektal tuşe ve transrektal ultrasonografi ile 
tarama önerilmektedir. PSA değeri <1 ng/ml olan va-
kalarda yıllık tarama sonlandırılıp 45 yaşında tekrar 
kontrol edilmesi halen <1 ng/ml ise 50 yaşında kontrol 
önerilmektedir.

Erkeklerde en sık görülen ve aynı zamanda en çok 
ölüme yol açan kanser türü akciğer kanseridir. Uzun 
yıllar akciğer kanserinde erken tanıya ulaşabilmek ve 
mortaliteyi azaltmak amaçlı ideal tarama testleri bul-
mak amaçlı çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalarda en sık 
kullanılan tarama yöntemleri;

•	 Yıllık	akciğer	grafisi

•	 Yıllık	balgam	sitolojisi

•	 Düşük	doz	radyokontrastlı	akciğer	bilgisayarlı	to-
mografisi

•	 Yeni	serum	markerları	nöron	spesifikenolaz	vb.	

Ancak akciğer kanseri ile ilgili bu tarama testlerinin 
hiçbiri şu an için etkin değildir ve günlük pratikte kul-
lanılması veya yıllık tarama test programına alınması 
önerilmemektedir(8).

Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerde deri kanserle-
ri, Hindistan’da oral kavite kanserleri, Çin’de özefagus, 
mide kanseri, Japonya’da mide kanseri, Hindistan ve 
Orta Asya’da, Orta ve Güney Afrika’da yaygın HBV 
endemisi nedeni ile taşıyıcılarda hepatoselüler kanser 
taramaları yıllık rutin kanser tarama programlarına 
dahil edilmiştir.

Sonuç olarak günümüzde kalp ve damar hastalıkları 
ile birlikte insan ömrünü kısaltan en sık iki nedenden 
biri olan kanserin erken tanısı ideal ve etkin tarama 
testleri ile sağlanabilmektedir. Bu şekilde hem sağlık-
lı insan yaşamı ve sağ kalımda uzama hem de sağlık 
harcamalarında azalma sağlanmaktadır. Ülkemizde 
de Kanser Erken Teşhiş Tarama ve Eğitim Merkezle-
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ri (KETEM) düzenli bir şekilde kanserle mücadelede 
toplumsal taramalara önem vermekte ve bireyleri bi-
linçlendirmektedir.
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2012 Nobel Tıp/Fizyoloji Ödülü 
Biyolojik Programlarını

Yeniden Düzenleyenlere Verildi

2012 Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü’ne Cambridge 
Gurdon Enstitüsü direktörü Sir John B. Gurdon ile 
Kyoto Üniversitesi ve Kaliforniya Gladstone Enstitü-
sü’nden Prof. Dr. Shinya Yamanaka layık görüldüler. 
Her iki bilim insanının olgun (matür) hücrelerin ye-
niden programlanarak erken kök hücre (primitif) dö-
nemine dönebileceklerini kanıtlayan araştırmaları ve 
önemli buluşları bu yılki Nobel Tıp Ödülü’nün temel 
gerekçesini oluşturdu. Gurdon ve Yamanaka’nın öz-
gün araştırmaları kök hücre biyolojisindeki bilgileri-
mizde  devrim yaratmıştır. Bu iki değerli araştırıcının  
olgun hücrelerin “yeniden programlanarak” erken 
evre “embryonik-benzeri” kök hücrelere dönüşebile-
ceklerini göstermeleri biyolojik ve sağlık bilimlerinde  
çok önemli bir dönemin başlangıcı olmuştur.

2012 Nobel Tıp Ödülü’nün içeriğini, önemini ve ge-
rekçelerini sizlere alt başlıklar ile anlatmaya çalışaca-
ğım.

Kök Hücreler 
Kök hücreler, canlı organizmalarda tüm doku ve or-
ganlarının oluşmasından sorumlu ve erken dönemde 
bulunan primitif hücrelerdir. Kök hücrelerin temel 
özellikleri; yaşam-boyu sayılarını sabit tutabilmek 
amacıyla kendilerini-yenileme (self-renewal), değişik 
dokuları ve organları yapabilmeleri için farklılaşma 
gösterebilen ve pluripotensi (çok kapasiteli) özelliğin-
de klonal hücrelerdir. Canlılarda kendini-yenileme ve 
farklılaşma özellikleri yalnızca kök hücrelerde bulu-
nur.

Günümüzde kök hücreleri beş başlık altında topla-
maktayız :

a. Embriyonik Kök Hücreler (ESC)

b. Mezenkimal Kök Hücreler (MSC)
c. Erişkin Kök Hücreler (ASC)
d. Kordon Kanı Kök Hücreleri (CBSC)
e. Uyarılabilir Pluripotent Kök Hücreleri (iPSC)

Embriyonik Kök Hücreler (ESC)
Embriyonun gelişim süreci erkek spermi ile dişinin 
yumurtasının birleşmesinden sonraki (fertilizasyon) 
en erken dönemde başlar. Embriyo kök hücreleri 6 
hücreden 5-6 gün içinde 120-160 hücreye ulaşır. Blas-
tosit adı verilen oluşumun içinde yer alan 120-160 
embriyonik kök hücrelere “İç Hücre Kitlesi = Inner 
Cell Mass (ICM)” adı verilir ve bu hücre grubu daha 
sonra rahime yerleşerek fötusun gelişimini başlatır 
(Şekil-1). Embriyonik kök hücreler bölünerek ekto-
derm, endoderm ve mezoderm tabakalarını verirler. 
Bu kök hücre gruplarının her biri  sorumlu oldukla-
rı dokuları oluştururlar ve sonunda farklı görevleri 
olan olgun hücrelere farklılaşırlar. Bir dokuda veya 
kanda bulunan olgun (matür) hücreler farklılaşması-
nı tamamlamış hücreler olarak kabul edilir (Şekil–2). 
Embriyonik kök hücreler, içlerinde bulunan biyolojik 
programlar aracılığı ile önce bir ara dönem hücre gru-
bu  olarak tanımlanan “Progenitör” hücreleri, sonra 
da  farklılaşmalarına devam ederek olgun hücreleri 
verirler (Şekil-3). Bu farklılaşma biyolojisinin en gü-
zel örneğini kan yapımı (hematopoez)’ndan sorumlu 
hematopoietik kök hücrelerin ara kadamelerinde ve 
eritrositler, nötrofiller, monositler, eosinofiller, bazo-
filler, trombositler ile lenfositler gibi olgun hücrelerin 
yapımında görmekteyiz (Şekil-4).

Embriyonik kök hücrelerin (ESC) farede varlığı 1971 
yılında Cardiff Üniversitesi’nden Sir Martin Evans ta-
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rafından gösterilmiştir. Sir Martin Evans, 2007 Nobel 
Tıp Ödülü’nü Mario Capecchi ve Oliver Smithies ile 
paylaşmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde Madison 
Üniversitesi’nden Jamie Thomson ve Junying Yu 1998 
yılında insan embriyonik kök hücrelerini in-vitro fer-
tilizasyon (IVF) artık tüplerinden başarıyla elde ettik-
leri blastositler ve içinden ayırdıkları embriyonik kök 
hücre grubunun kültürünü yaparak göstermişlerdir 

(Şekil-5). Embriyonik kök hücreleri tüm doku ve or-
ganları yapabilecek nitelikte ve çok yüksek kapasiteleri 
olan hücrelerimizdir. Ancak, 2001- 2009 yılları arasın-
da etik ve yasal düzenlemelerde ortaya çıkan tartışma-
lar nedeniyle embriyonik kök hücre araştırmalarına 
Amerika Birleşik Devletleri’nde bir süre ara verilmiş 
ve yeni hücre hatlarının oluşturulması durdurulmuş-
tur. 2009 yılında Başkan Obama embriyonik kök hüc-

Şekil-1. Sperm ile yumurtanın birleşmesi ile döllenme-
nin (fertilizasyon) olmakta,  ilk 5 ila 6 gün içinde emb-
riyonik kök hücrelerin altı hücreden blastosit içinde 
120-160 hücreye kadar ulaşan “iç hücre kitlesi =inner 
cell mass” ortaya çıkmaktadır.  İç  hücre kitlesi daha 
sonra rahime yerleşerek fötusun (canlı bebeği) bütün 
doku ve organlarını yapmaktadır.

Şekil-3. Embryonik kök hücrelerin ektoderm, endo-
derm ve mezodermal kök hücreleri vermesi, bu hücre 
gruplarının her birinden dokuları yapacak olan soma-
tik kök hücrelerin ve son aşamada farklılaşma süreci-
nin tamamlanması ile  olgun hücrelerin ortaya çıkışı 
görülmektedir.

Şekil-2. Embriyonik kök hücrelerinden ektoderm, en-
doderm ve mezoderm’in gelişimi. Her bir kök hücre 
grubundan canlı insan organizmasındaki dokuların 
yapılanması ve farklılaşma sonucunda olgun hücrele-
rin ortaya çıkışı görülmektedir.

Şekil-4. Kan yapımından sorumlu kan-yapıcı (he-
matopoietik) kök hücrenin farklılaşması, ara kademe 
progenitörlerin ve onların da farklılaşması ile olgun 
akyuvarlar (beyaz küreler), alyuvarlar (kırmızı kan 
hücreleri) ve trombositlerin yapılması görülmektedir.
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re araştırmalarının tekrar başlatılmasına izin vermiş 
ve araştırma amacıyla oluşturulacak yeni hücre hat-
larının sayılarındaki kısıtlamaları kaldırmıştır. Günü-
müzde embriyonik kök hücre araştırmaları, Amerika 
Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya ve İngiltere başta 
olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde hızla devam 
etmekle beraber elde etme yöntemleri, güvenliği, teda-
vilerde uygulanabilirliği ve biyoetik konusundaki tar-
tışmalar halen devam etmektedir. Bugünkü bilimsel 
veriler ışığında embriyonik kök hücrelerinin hastalara 
verilmesi mümkün değildir ve gelecekte de uzun süre 
insanlara uygulanabileceğine inanılmamaktadır.

Sir John B. Gurdon’ın Nobel 
Ödülü Alma Gerekçesi
Anne rahminde fötus’un gelişimi sürecinde doğuma 
kadar ve sonrasında bebeklikten erişkin yaşama kadar 
tüm dokularımızdaki olgun hücreler kök hücrelerden 
oluşurlar. Diğer bir anlatımla,  kök hücreler olgunla-
şırken kendilerini-yenileme (self-renewal) ve pluripo-
tensi özelliklerini giderek kaybederler. Olgun hücre-
lerde bu özellikler bulunmamaktadır ve tiplerine göre 
hücrelerin farklı yaşam süreleri vardır. 

Son on yıl öncesine kadar dokularda bulunan farklı-
laşmasını tamamlamış olgun hücrelerin “hiçbir biyolo-
jik” durumda primitif kök hücre özelliği kazanamaya-
cağını biliyorduk. Uzun yıllardır biyolojik bilimlerde 
ve gelişim biyolojisinde dokularımızdaki olgun soma-
tik hücrelerin son evre farklılaşmalarını tamamlama-
ları nedeniyle bu hücrelerin erken embriyonik  evreye 

dönemeyecekleri ve tekrar kök hücre özelliğinde ola-
mayacakları  bilgisi hakimdi.

Sir John B. Gurdon, 1962 yılında kurbağa yavruları-
nın yumurta hücrelerinin çekirdeklerini ultra-viyolet 
(UV) ışını ile yok ettikten sonra, başka bir kurbağa 
yavrusunun bağırsak yüzey (epitel) hücresinin çekir-
değini çıkararak, çekirdeksiz kalan yumurta hücresini 
içine yerleştirdi. Gurdon, kurbağa yavrusunun bağır-
sak epitelinin somatik olgun hücre olması nedeniy-
le çekirdeğin yerleştiği yumurta hücresi içinde aynı 
özellikleri ile kalmasını beklerken, bu hücreler ile yeni 
kurbağa yavrularının (tadpoles) oluşabileceğini gös-
terdi. Bu önemli deney ile olgun evredeki bağırsak 
epitel hücresi çekirdeğinin yeniden programlanarak 
“re-programming”,  embriyonik hücre özelliği kaza-
nabileceği ilk kez gösterilmiş oldu. Bir süre bu deney 
bulgularını şüphe ile karşılayanlar oldu ise de, Gurdon 
ve arkadaşlarının yarım asır önce bilim dünyasına ka-
zandırdıkları bu önemli buluş  günümüzde “Somatik 
Hücre Çekirdek Transferi (SNCT)” olarak bilinen 
teknolojinin temelini oluşturdu. Edinburgh Üniver-
sitesi’nden Prof. Ian Wilmut ve arkadaşları, koyunun 
meme dokusundan aldıkları hücrelerle SNCT tekniği-
ni kullanarak ilk kez 1997 yılında “Dolly” olarak bili-
nen koyunu başarıyla klonlamayı başardılar. Dolly’den 
sonra inek, domuz ve farenin de  klonlanması müm-
kün olmuştur.

Böylece Sir John B. Gurdon somatik hücre çekirde-
ğinin yumurta hücresine nakli (SCNT) ile olgun bir 
çekirdeğin “yeniden-programlanarak = reprogram-
ming” embriyonik kök hücre evresine dönebileceğini 
ilk kez gösteren bilim insanıdır.

Prof. Shinya Yamanka’nın 
Nobel Ödülü Alma Gerekçesi 
ve iPS Hücreleri
2000’ li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde insan 
embriyonik kök hücre araştırmalarına getirilen yasal 
kısıtlamalar bu alandaki araştırıcıları yeni arayışlara 
yöneltmiştir. Bu dönemde, Japonya Kyoto Üniversite-
si’nde öğrencisi Y. Takahashi ile çalışmalar yapmakta 
olan Shinya Yamanaka, somatik olgun hücreye kök 
hücrede pluripotensiden sorumlu genleri aktararak 
hücrelerin “olgun” dönemden “embriyonik” hüc-
re özelliğini kazanmalarını amaçlayan araştırmalar 
yapmaya başladı. Fare kuyruğu derisinden elde ettiği 
biyopsi örneklerinden “fibroblast” hücrelerinin la-
boratuvarda kültürlerini yaptıktan sonra bu hücre-
lere “pluripotensi” niteliğinden sorumlu olan 24 gen 
kütüphanesinden sırayla genleri yerleştirerek hangi-
lerinin hücreyi yeniden-programlayabildiğini araş-
tırmaya başladı (Şekil-6). Uzun taramalardan sonra, 

Şekil-5. In vitro fertilizasyon (Tüp Bebek) yönetimi 
sonrası arda kalan ek tüplerden yararlanılarak insan 
embriyonik kök hücrelerinin (hESC) laboratuvar şart-
larında (in vitro) besleyici ortamlarda çoğaltılarak  
elde edilme tekniği (1998).
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Nanog, Sox-2, Klf-α ve Oct3/4 genlerinin eklenmesi 
sonucunda fare deri fibroblastlarının “Embriyonik Kök 
Hücre Benzeri” duruma geriye dönüş yapabilen hüc-
reler şekline dönebileceğini göstermeyi başardı ve ilk 
bulguları 2006 yılında Cell mecmuasında yayınlandı. 
Kök hücre alanında çok önemli bir buluş olan bu yeni 
teknoloji  biyolojik bilimlerde bir devrimi başlatmış 
oldu (Şekil-7). Bir yıl sonra aynı araştırıcılar, insan 
somatik hücrelerinden de benzer teknoloji kullanıla-
rak uyarılabilir puliripotent kök hücreler “iPS hücre” 
oluşturulabileceğini gösterdiler. Aynı yıl, Jamie Thom-
son ve Rudolph Jaenisch de  Shinya Yamanaka’nın bu-
luşunu doğrulayan yeni araştırmalar yayınladılar.

Shinya Yamanaka bu yeni Embriyonik Kök hücre-
ye “Uyarılabilir Pluripotent Kök Hücre = Inducible 
Pluripotent Stem Cell (iPS Cell)” adını verdi  ve gü-
nümüzde kısaca “iPS Hücresi” olarak bilinmemekte-
dirler.

iPS Hücrelerinin Avantajları :
a) İnsan embriyosundan elde edilmedikleri için 

önemli bir etik soruna yol açmazlar,
b) Somatik hücre çekirdek transferi (SNCT)  ve klon-

lama tekniklerinin kullanılmasına gerek yoktur, 

c) Hastanın “kendi hücreleri” kullanılarak hazırlandığı 
için bağışıklık sisteminin yanıtına yol açmazlar, ve

d) Alt yapı imkanları iyi ve gelişmiş bir kök hücre la-
boratuvarında kolaylıkla üretilebilmektedirler.

iPS Hücrelerinin Bazı 
Kısıtlamaları :
a) İnsan embriyonik kök hücreleri ile her yönden 

“aynı” oldukları henüz kanıtlanmamıştır,
b) Hücreler kültür şartlarında üretildikleri için kül-

türlerde geçen süre içinde hücre içinde  nokta mu-
tasyonları, bazı istenmeyen moleküler ve genetik 
değişiklikler olabilmektedir,

c) Deneye başlanan ilk hücre sayısından ancak %0.1 
ila %1’kadarı ancak iPS hücresi olabilmektedir. iPS 
hücrelerinde verimliliğini arttırmak amacıyla, bu 
konuda yeni araştırmalara ihtiyaç olduğu görül-
mektedir, ve

d) Hastalardan alınan ve “Hastalığa-özgül iPS Hüc-
releri” henüz hastalıkların fizyopatolojisini an-
lamaya yönelik olarak kullanılmaktadır ve henüz 
tedavi amacıyla kullanıma uygun değildir.

Şekil-6. Yamanaka ve grubunun geliştirdikleri tekno-
lojinin temel prensibi. Araştırıcılar olgun somatik bir 
hücreye pluripotensiden sorumlu genleri aktararak  
hücrenin biyolojik olarak “yeniden programlanması = 
re-programming” yapabileceğini ispatlamışlardır. So-
nuçta ortaya çıkan yeni hücre olgun özelliğini kaybet-
miş ve “erken dönemlere” geri dönerek embryonik hücre 
özellikleri kazanmıştır. Diğer bir deyimle, araştırıcılar 
olgun hücrenin içindeki “saati” biyolojik olarak “ter-
s”ine çevirmeyi başarmışlardır.  Bu yeni hücreler “iPS 
Hücreleri” olarak tanımlanmaktadır.

Şekil-7. Yamanaka ve grubu farenin kuyruk derisin-
den aldıkları fibroblast hücrelerinin içine pluripoten-
siden sorumlu genleri aktararak “iPS Hücrelerini” 
oluşturmuşlar ve iPS Hücrelerinin embriyonik özellik 
kazandıklarını ispatlamak amacıyla bu hücreleri yeşil 
floresan protein boyası ile işaretledikten sonra dişi fare 
rahmine yerleştirerek hamilelik sonucunda doğan fare-
lerin yeşil renkte floresan verdiklerini göstermişlerdir. 
Böylece iPS hücrelerinin embriyolojik özellikler taşıdığı 
fare modelinde in vivo olarak ispatlanmıştır.
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“Hastalığa – Özgül iPS 
Hücreleri” ve Rejeneratif Tıbbın 
Geleceği
Günümüzde iPS hücreleri insanlarda görülen hasta-
lıkların modellemesini yapmak ve araştırma amacıyla 
kullanılmaktadır. Bu araştırmalarda, bireysel olarak 
hastadan alınan deri veya kan hücrelerinden “Has-
taya-özgül iPS hücreleri” oluşturulmakta, hastalığa 
neden olan kalıtsal gen hataları, gen mutasyonları, 
biyolojik ve patolojik değişikliklerin gösterimesine 
çalışılmaktadır. Bugüne kadar  50’den fazla “Hasta-
lığa-Özgül iPS Hücre Dizisi” elde edilmiştir. Ancak, 
bu hücrelerde hastalığa neden olan mutasyonlar veya 
defektler düzeltilerek henüz hastalara tedavi amacıyla 
verilecek aşamaya gelinmiş değildir. Günümüzde bu 
konuda kapsamlı araştırmalar yapmakta olan merkez-
lerin hastalığa neden olduğu kabul edilen mutasyona 
uğramış “hatalı” genlerin yerine, iPS hücresindeki 
sağlıklı genlerin görev yapmasını sağlayabilecek tek-
nolojilerin geliştirilmesini, sonuçta etkin ve hedefli 
tedavi stratejilerinin oluşturulacağını heyecanla bek-
lemekteyiz.

Sir John B. Gurdon
Lisans eğitimini Oxford 
Üniversitesi Zooloji Bö-
lümünde tamamlamıştır. 
Doktora sonrası eğitimi-
ne bir yıl süreyle Cali-
fornia Teknoloji Enstitü-
sü Cal Tech’nde devam 
ettikten sonra Oxford’a 
dönmüş ve embriyoloji 

alanında öğretim üyesi olmuştur. 1971 yılında Cambri-
dge Üniversitesi MRC Moleküler Biyoloji laboratuarına 
geçen Dr. Gurdon, kurbağalarda gelişim biyolojisini in-
celemeye devam etmiş ve 1983 yılında Cambridge Üni-
versitesi’nde hücre biyolojisi profesörü olmuştur. Prof. 
Gurdon, Profesör Laskey ile beraber gelişim ve kanser 
biyolojisi konularında araştırmalar yapmak üzere Gur-
don Araştırma Enstitüsü’nü kurmuştur. Dr. Gurdon Xe-
nopus kurbağasında çekirdek transferi konusuna önce-
lik vererek messenger RNA (mRNA) mikro enjeksiyonu 
ve Xenopus yumurtaları ile çekirdek “yeniden-prog-
ramlama” deneylerine öncelik etmiş ve bir süre önce Te-
mel Tıp Bilimlerinde Lasker Ödülü’ne hak kazanmıştır.

Shinya Yamanaka
Kobe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ni 1987’de  ve 
Osaka Üniversitesi’nde 
doktora eğitimini 1993 
yılında tamamlamıştır. 
Doktora-sonrası eğitimi 
için A.B.Devletleri’ne 
giden Dr. Yamanaka 

San Francisco’da Gladstone Kardiyovasküler Hastalık-
lar Enstitüsü’nde apolipoproteinler üzerinde çalışmıştır. 
Dr. Yamanaka, Japonya’ya döndükten sonra 1996 yılın-
da Osaka Şehir Üniversitesi’nde yardımcı doçent, 1999 
yılında Nara Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nde doçent ve 
2003 yılında profesör olmuştur. 2004 yılında Kyoto Üni-
versitesi’ne geçen Dr. Yamanaka 2008 yılından beri “iPS 
Hücre Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi (CIRA)” 
direktörü olarak görev yapmaktadır. Dr. Yamanaka, 
Albert Lasker Temel Tıp Araştırma Ödülü’ne, Kanada 
Gairdner Enternasyonel Ödülü’ne, Japon Akademisi ve 
İmparator Ödülü ile Kyoto Ödülü’ne layık görülmüştür.
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Cumhurbaşkanı Sn. Abdullah GÜL, “Türkiye’nin Bilimsel Geleceği” konulu Geleneksel Çankaya Sofrası’nda 
bilim dünyasından temsilcilerle bir araya geldi.

10 Nisan 2013 tarihinde düzenlenen yemeğe, YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya 
Örs, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. 
Yücel Altunbaşak, yazar, sanat eleştirmeni, akademisyen Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman ve köşe yazarı İsmet 
Berkan katıldı.

Çankaya Köşkü’ndeki yemekte yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Gül, dikkatle takip ettiği alanlardan birinin 
de Türkiye’de bilimin geleceği olduğunu vurgulayarak, teknoloji üretmenin önemi üzerinde durdu ve Türki-
ye’nin muhakkak teknoloji üretmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, üniversiteler arasında güzel bir 
rekabet olduğuna, dünyada ilk 500’e giren üniversite ve yayın sayısının artışına işaret ederek bunların teknoloji 
ve yeniliğe dönüştürülmesinin önemine değindi ve sosyal bilimlerde proje bazlı çalışmaların üzerinde daha 
fazla durulması gerektiğini ifade etti.

Yemekte, temel bilimler ve sosyal bilimler öğretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm yolları, projeye dayalı araş-
tırma ve bilimsel faaliyetler, Üniversite-İş Hayatı ve Kamu-Özel sektör işbirliği, konuyla ilgili kurumlar arası ko-
ordinasyon, bilimin çocuk ve gençlere sevdirilmesi, Türkiye’de orta ve yükseköğretim, Türkiye’nin son yıllarda 
Ar-Ge alanında katettiği mesafe vb. konular üzerinde duruldu.

Türkiye’nin Bilimsel Geleceği 
Çankaya Sofrası’nda Konuşuldu
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Türkiye Bilimler Akademisi’nin 15 Aralık 2012 tari-
hinde TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısında, Akademi 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ın konuşmasın-
dan sonra; vefat eden Akademi Şeref Üyesi Prof. Dr. 
Dilhan Eryurt için Asli Üye Prof. Dr. Bilal Tanatar; 
Asli Üye Prof. Dr. Ayhan Sıtkı Demir için de Asli Üye 
Prof. Dr. Saim Özkar birer anma konuşması yaptılar.

Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar konuş-
masında, Akademi’nin mevcut durumu, işleyişi, pro-
je ve programları ile ihtiyaçları hakkında bilgi verdi. 
TÜBA’yı; ulusal ve uluslararası koşulları dikkate alan 
stratejik bir yaklaşımla ve farklılıkları zenginlik sayan 
bir anlayışla daha iyi bir konuma getirmeyi hedefle-
diklerini söyledi.

Akademi Şeref Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç tarafından 
verilen “Yenilenebilir Enerji Kaynakları-Bugünü ve 
Yarını” konulu Akademi Konferansı’ndan sonra Kon-
sey Üyeliği seçimi gerçekleştirildi. TÜBA Konseyi’nde 
süresi dolan üyeler yerine yeni Asli ve Yedek üyeler 
seçildi. Görev süreleri sona eren Konsey Üyeleri Prof. 
Dr. Nihat Berker, Prof. Dr. Ahmet Gül, Prof. Dr. Emin 
Kansu, Prof. Dr. S. Ali Tuncel ve Prof. Dr. İsmail Hakkı 
Ulus’un yerine; Prof. Dr. Ahmet Gül, Prof. Dr. Aydın 
Gülan, Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu, Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker ve Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev Konsey Üyesi 
olarak seçildiler.

2013-2017 Stratejik Planı’yla ilgili bilgilendirme ve di-
leklerden sonra Genel Kurul tamamlandı.

TÜBA
Aralık 2012 Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
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2012 YILI GEBİP VE TEÇEP 
Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Bilimler Akademisi’nin 2012 yılı “Üstün Ba-
şarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı 
(TÜBA-GEBİP) ve Üniversite Ders Kitapları Telif ve 
Çeviri Eser Ödülleri Programı (TÜBA-TEÇEP) Ödül-
leri’nin sahipleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Sayın Nihat Ergün’ün de katıldığı törende plaketlerini 
aldılar.  

8 Haziran 2013 tarihinde TÜBİTAK Feza Gürsey Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreninin açı-
lış konuşmasını yapan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar, GEBİP ve TEÇEP Ödülleri hakkında bilgi 
verdi. Bugüne kadar 294 genç bilim insanına GEBİP 

kapsamında destek sağlandığını anlatan Prof. Acar, 
TEÇEP kapsamında da Türk dilinde üniversite düze-
yinde ders malzemesi içeriği üretilmesinin amaçlan-
dığını belirtti. Bilimsel çalışmaların artırılması nok-
tasında YÖK, TÜBİTAK ve TÜBA arasındaki işbirliği 
ve koordinasyonun artırılması gerektiğini vurgulayan 
Prof. Acar, “Bilim insanlarının ücretleri, çalışma ko-
şulları açısından alanımızın çok da iltifat gördüğünü 
söylemekten maalesef uzağız. Bilim insanları ve bilim 
mesleğinin cazibesini artırmak Bakanlığımızın, Hü-
kümetimizin ve Devletimizin çok önemsediği uzun 
vadeli yenilikçilik performansımız açısından belirle-
yici öneme sahiptir” diye konuştu. Prof. Acar, temel 
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ve sosyal bilimler olmadan bir ülkenin kalkınmasının 
güç olduğuna işaret etti. Prof. Acar, temel bilim alan-
larına rağbetin azaldığını, sosyal bilimcilerin yeterince 
ciddiye alındığına ilişkin bir manzarayla karşı karşıya 
olunmadığını dile getirdi. 

Prof. Acar’dan sonra kürsüye çıkan Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün, ülkenin büyük 
değerleri olan bilim insanlarına ödül vermenin büyük 
mutluluk olduğunu söyledi.

Ergün, lider ülke olmanın yolunun bilim, akademi, 
eğitim, üniversite gibi alanlardan geçtiğini, bu alan-
larda dünyada nerede olunduğunun önemli olduğunu 
ifade etti. Türkiye’nin ekonomik ve sosyal hedeflerine 
ulaşabilmesinin anahtarının bilimde kat edeceği mesa-
fe olduğuna dikkat çeken Ergün, son 10 yılda bu alanda 
umutlandıran gelişmeler yaşandığını kaydetti. Toplum 
olarak bilim insanlarına değer verildiğinin daha çok 
gösterilmesi gerektiğini ifade eden Ergün, iyi iş yapana 

“iyi iş yaptın” demek ve motive etmek gerektiğine işaret 
etti. Ergün, bu çerçevede TÜBA’nın bilim insanlarına 
daha yakından bakmasını ve daha çok bilim insanını 
takdir eden mekanizmaları geliştirmesini bekledikleri-
ni ifade etti. Ergün, ders vermekten araştırmaya vakti 
olmayan bir bilim adamı, araştırmacı profilinin ötesine 
çıkılması gerektiğini, bunun için de yeni mekanizmala-
rın geliştirilmesine gerek olduğunu belirtti. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün’ün konuş-
masından sonra, ALLEA Başkan Yardımcısı Ed Noort 
“The Role of ALLEA and the Position of Academies in 
Europe” konulu bir konferans verdi. 

Konferanstan sonra, 2012 yılı “Üstün Başarılı Genç Bi-
lim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GE-
BİP) ve Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser 
Ödülleri Programı (TÜBA-TEÇEP) ödül belgeleri 
takdim edildi. 
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 Adı ve Soyadı Çalıştığı Kurum Alanı

1 Yrd. Doç. Dr. Ethem M. Arsava Hacettepe Üniversitesi Tıp/Nöroloji
2 Yrd. Doç. Dr. Seda Keskin Avcı Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği
3 Yrd. Doç. Dr. Reşat Bayer Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
4 Prof. Dr. Barış Binici ODTÜ İnşaat Mühendisliği
5 Yrd. Doç. Dr. Özgür Birer Koç Üniversitesi Kimya 
6 Yrd. Doç. Dr. Kazım Büyükboduk Koç Üniversitesi Matematik
7 Yrd. Doç. Dr. Fevzi Ç. Cebeci Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
8 Yrd. Doç. Dr. Murat Çokol Sabancı Üniversitesi Biyolojik Bilimler/Biyomühendislik
9 Yrd. Doç. Dr. Katja Doerschner Bilkent Ünversitesi Psikoloji
10 Yrd. Doç. Dr. Gülayşe İ. Dunn Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
11 Doç. Dr. Ayhan Kürşat Erbaş ODTÜ Eğitim Bilimleri
12 Yrd. Doç. Dr. Ebru Erbay Bilkent Ünversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
13 Yrd. Doç. Dr. Seda Ertaç Koç Üniversitesi Ekonomi
14 Doç. Dr. Hakan Ferhatosmanoğlu Bilkent Ünversitesi Bilgisayar Müh.
15 Yrd. Doç. Dr. Işın Güler Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri
16 Yrd. Doç. Dr. Gözde İnce Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri
17 Yrd. Doç. Dr. Aida Just Bilkent Ünversitesi Siyaset Bilimleri
18 Yrd. Doç. Dr. Dilek F. Kurtuluş ODTÜ Havacılık ve Uzay Müh.
19 Yrd. Doç. Dr. Murat Manguoğlu ODTÜ Bilgisayar Müh.
20 Yrd. Doç. Dr. Ersin Emre Ören TOBB ETÜ Biyomedikal Mühendisliği
21 Yrd. Doç. Dr. Nurhan Özlü Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
22 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sayar Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği
23 Yrd. Doç. Dr. Tevfik Metin Sezgin Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
24 Yrd. Doç. Dr. Afsun Şahin Eskişehir Osmangazi Üni. Tıp/Göz Hastalıkları
25 Doç. Dr. Mustafa Şahmaran Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
26 Yrd. Doç. Dr. A. Begüm Tekinay Bilkent Ünversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
27 Yrd. Doç. Dr. Erdal Toprak Sabancı Üniversitesi Biyofizik
28 Doç. Dr. Tamer Uyar Bilkent Ünversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji

2012 YILI TÜBA-GEBİP
Ödül Sahipleri
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2012 Yılı Telif ve Çeviri Eser 
Ödüllerini Kazananlar

 DOĞA BİLİMLERİ

•	 Analitik	Kimya	Temel	İlkeler,	Cilt	I	-	II,		8.	Baskı	(dan	
çeviri), Çev. Ed.leri: Prof. Dr. Esma Kılıç, Prof. Dr. Hamza 
Yılmaz,  2007 (Fundamentals of Analytical Chemistry, 
2004, Skoog, D. A, Crouch, S. R., Holler, J. F., West, D.M., 
8th Ed.) (Çeviri)

•	 Analiz	IV:	Topoloji,	Metrik	Uzaylar,	Tıkızlık,	Fonksiyonel	
Analizin Temelleri, Prof.Dr.Ali Nesin, 2011(Telif)

•	 Kalkülüs:	Eksiksiz	Bir	Ders	Cilt	I-Cilt	II,	Yedinci	Baskıdan	
Çeviri, Prof. Dr. Mehmet Terziler, Yrd. Doç. Dr. Tahsin 
Öner, 2012, (Calculus: A Complete Course, Adams, R., 
Essex, C., 2010, 7th Ed.) (Çeviri)

•	 Nümerik	Analiz:	Bilimsel	Hesaplama	Matematiği,	
Üçüncü Baskıdan Çeviri, Çev. Ed: Doç. Dr. Nuri Özalp, 
2012, (Numerical Analysis: Mathematics of Scientific 
Computing, Kincaid, D., Cheney, W., 2002, 3rd Ed.) 
(Çeviri)

 MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

•	 Ekserji	Analizi	(İkinci	Kanun	Verimi	&	
Termoekonomi), Prof. Dr. Hafit Yüncü, 2010  
(Telif)

•	 Elektrik	Devreleri,	8.	Baskıdan	Çeviri,	Çev.Ed:	
Prof. Dr. Adnan Köksal, 2012, (Electric Circuits, 
Nilsson, J., Riedel, S., 2008, 8th Ed.) (Çeviri)

•	 Lif	Bitkileri,	Prof.	Dr.	Mehmet	Mert,	2009	(Telif)
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 SAĞLIK BİLİMLERİ

•	 Kedi	ve	Köpeklerde	Kemik	ve	Eklemlere	
Cerrahi Yaklaşım Atlası, Çev. Ed.leri: Prof. 
Dr. Zafer Okumuş, Yrd. Doç. Dr. Mahir Kaya, 
2011, 4. Baskı(dan çeviri), (An Atlas of Surgical 
Approaches to the Bones and Joints of the Dog 
and Cat, 2004, Piermattei, D. L., Johnson, K. A., 
4th Ed.) (Çeviri)

•	 Sinir	ve	Kas	Fizyolojisi	Temel	Bilgileri,	Prof.	Dr.	
Lamia Pınar, 2010 (Telif)

•	 Ürogenital	Radyoloji,	Prof.	Dr.	Mustafa	Seçil,	2011	
(Telif)

 SOSYAL BİLİMLER

•	 Avrupa	Birliği’ne	Giriş:	Tarih,	Kurumlar	ve	
Politikalar, Derleyenler: Prof. Dr. Ayhan Kaya, 
Senem Aydın Düzgit, Yaprak Gürsoy, Özge 
Onursal Beşgül, 2011(Telif)

•	 Ekonometriye	Giriş,	Prof.Dr.Bedriye	Saraçoğlu,	
2011, (Introduction To Econometrics, 2007, Stock, 
J.H., Watson, M.W., 2nd Ed.) (Çeviri)

•	 Grupla	Psikolojik	Danışma,	Ed.ler:	Prof.	Dr.	
Ayhan Demir, Dr. Selda Koydemir, 2011(Telif)

•	 İktisadi	Büyüme	ve	Bölüşüm	Teorileri,	Prof.	Dr.	
A. Erinç Yeldan, 2. Baskı, 2011.(Telif)

•	 İktisat	Biliminin	Temelleri,	Prof.	Dr.	Halil	
Seyidoğlu, Geliştirilmiş 2. Baskı, 2011. (Telif)

•	 Para,	Bankacılık	ve	Finansal	Piyasalar	İktisadı,	
Sekizinci Baskıdan Çeviri, Çev. Ed: Prof. Dr. 
Nazım Engin, 2011, (The Economics of Money, 
Banking, and Financial Markets, Mishkin, 2010, 
8th Ed.) (Çeviri)

•	 Sosyal	Psikoloji,	Prof.	Dr.	Nuri	Bilgin(Ed.),	4.	
Baskı, 2011(Telif)

•	 Uluslararası	Örgütler,	Ed.ler:	Prof.	Dr.	Çınar	
Özen, Doç. Dr. Özgür Tonus, 2011 (Telif)
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 DOĞA BİLİMLER

•	 Bitki	Yapısı	ve	Gelişimine	Giriş:	Yirmibirinci	Yüzyılın	
Bitki Anatomisi, 2. Basımdan Çeviri, Doç. Dr. Hatice 
Demiray,  2011, (An Introduction to Plant Structure 
and Development: Plant Anatomy fot the Twenty-First 
Century, Beck, C.B., 2010, 2nd Ed.) (Çeviri)

•	 İstatistiksel	Deney	Tasarımı:	Sabit	Etkili	Modeller,	2.	
Basım,  Prof. Dr. Birdal Şenoğlu, Ar. Gör. Şükrü Acıtaş, 
2011. (Telif)

•	 İşletme,	İktisat,	Yaşam	Bilimleri	ve	Sosyal	Bilimler	
için: Genel Matematik, 12. Basımdan Çeviri, Prof. Dr. 
Arif Sabuncuoğlu (Ed.), 2011, (Calculus for Business, 
Economics, Life Sciences and Social Sciences, Barnett, 
R., Ziegler, M., Byleen, K., 2011, 12th Ed.) (Çeviri)

•	 Moleküler	Hücre	Biyolojisi,	6.	Baskıdan	Çeviri,	Çev.	
Ed.leri: Prof. Dr. Hikmet Geçkil, Prof. Dr. Murat 
Özmen, Prof. Dr. Özfer Yeşilada, 2011, (Molecular Cell 
Biology, Lodish, Berk, Kaiser, Krieger, Scott, Bretscher, 
Ploegh, Matsudaira, 2008, 6th Ed.) (Çeviri)

•	 Olasılık	ve	İstatistik,	Genişletilmiş	17.	Baskı,	Prof.	Dr.	
Fikri Akdeniz, 2012. (Telif)

 MÜHENDİSLİK  BİLİMLER

•	 Çayır	ve	Mera	Yönetimi	I.	Cilt:	Genel	İlkeler;	Çayır	ve	
Mera Yönetimi II. Cilt: Temel İlkeler, Prof. Dr. Murat 
Altın, Prof. Dr. Ahmet Gökkuş, Prof. Dr. Ali Koç, 2011 
(Telif)

•	 Çevre	Mühendisliğine	Giriş,	Çev.	Ed:	Prof.Dr.İsmail	
Toröz, 2011, Üçüncü Basımdan Çeviri, (Introduction to 
Environmental Engineering, Vesilind, P. A., Morgan, S. 
M., Heine, L.G., 2010, 3rd Ed.) (Çeviri)

•	 Devre	Analizi		I;	Devre	Analizi	II:	97’si	çözümlü,	162	
örnek, Prof. Dr. Mehmet Önder Efe, 2011 (Telif)

•	 Gemiler	ve	Açık	Deniz	Yapıları,	Prof.	Dr.	Reşat	Baykal,	
2011 (Telif)

•	 Yapı	Mühendisliğine	Giriş:	Yapısal	Çözümleme,	Cilt	I,	
Prof. Dr. Hüseyin Faruk Karadoğan, Prof.Dr. Sumru 
Pala,  Doç. Dr. Ercan Yüksel, Ar. Gör. Yavuz Durgun, 
2011 (Telif)

2012 Yılı TEÇEP 
Kayda Değer Eser Ödüllerini (Mansiyon)

Kazananlar
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 SOSYAL BİLİMLER

•	 Teknoloji	Tarihi,	Prof.	Dr.H.	Ergun	Türkcan,	
2011(Telif)

•	 Yönetim	Bilişim	Sistemleri:	Dijital	İşletmeyi	
Yönetme, 12. Basımdan Çeviri, Çev. Ed: Prof. Dr. 
Uğur Yozgat, 2011. (Management Information 
Systems: Managing the Digital Firm, Laudon, 
K.C., Laudon, J. P.,12 th Ed.) (Çeviri)
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Akademi Konferansı: ALLEA 
Başkan Yrd. Prof. Dr. Ed Noort

TÜBA’NIN 43. GENEL KURUL 
TOPLANTISI YAPILDI

TürkiyeBilimler Akademisi (TÜBA) 2012 “Üs-
tün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme 
Programı” (GEBİP) ve “Üniversite Ders Kitapları 
Telif ve Çeviri Eser Ödülleri” Programı (TEÇEP) 
ödül törenine ve akademi gününe ALLEA başkan yar-
dımcısı Prof. Dr. Ed Noort da katılmıştır.

08.06.2013 günü TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans 
Salonunda düzenlenen Akademi Günü kapsamında 
ALLEA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ed Noort “The 
Role of ALLEA and the Position of Academies in 
Europa” konulu bir konferans verdi.

8 Haziran 2013 günü Akademi Günü ve Ödül törenini takiben Akademi’nin 43. Genel kurul toplantısı yapıldı. 
Toplantıda yeni üyelere beratları takdim edildi ve gündemdeki konular görüşülecek karara bağlandı.
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2010 yılında İstanbul’da düzenlenen “Türk Dili Ko-
nuşan Ülkeler Devlet Başkanları 10. Zirve Toplantısı” 
sırasında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRK-
SOY) tarafından önerilen ve oybirliği ile kabul edilen 
“Türk Dünyası Kültür Başkenti” uygulaması Asta-
na’nın 2012 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçil-
mesiyle yürürlüğe girmiş, 2013 yılında da Türk Dün-
yası Kültür Başkenti Eskişehir olmuştur. Uygulama, 
Türk dili konuşan halklar ve ülkeler arasında dostane 
ilişkiler kurarak, ortak Türk kültürünü, dilini, tarihini, 
sanatını, gelenek ve göreneklerini araştırarak ortaya 
çıkarmayı, geliştirmeyi, korumayı, gelecek kuşaklara 
aktarmayı ve kalıcı kılmayı; bilimsel, kültürel, sanat-
sal araştırma, inceleme ve etkinlikler yaparak, kültürel 
birliği ve dayanışmayı sağlamaya çalışırken dünya ba-
rışına, uygarlığına, bilime ve sanata katkıda bulunma-
yı amaçlamaktadır.

08 Şubat 2013 tarihinde, Türkiye Bilimler Akademi-
si Başkanlığı ile Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür 
Başkenti Ajansı (TDKB) Başkanlığı arasında işbirliği 
protokolü imzalanarak Akademinin “Türk Dünyası 
Kültür Başkentliği Ajansına” kapsamında ortak pro-
jeler gerçekleştirmesi,  bu projelere akademik ve bi-
limsel danışmanlık yapması ayrıca ajans için projeler 
gerçekleştirmesi kararlaştırılmıştır. 

TÜBA - Türk Dünyası 
Kültür Başkentliği İşbirliği

İşbirliği çerçevesinde TÜBA’nın teklif ettiği üç önem-
li proje ajans tarafından kabul edilmiştir. Projelerden 
biri Türk âlimler ve bilim insanları tarafından insanlı-
ğa miras bırakılan 100 Temel Eser’in kütüphanelerdeki 
atıl durumlardan kurtarılarak günümüz literatürüne 
kazandırılmasını amaçlayan “Türk Dünyasının İn-
sanlığa Miras Bıraktığı 100 Temel Eser Projesi” ve bu 
eserlerin çocuk uyarlamalarının yapılacağı “100 Temel 
Eserin Çocuk Uyarlaması Projesi”dir. TÜBA, bu pro-
je ile Türk tecrübesinin tarih boyunca bilim ve sanata 
olan katkılarını daha görünür hale getirmeyi planla-
maktadır. Projenin öncelikli amacı, alanlarında büyük 
etkiler yaratan ve insanlığın bilgi birikimine önemli 
katkılar sağlayan bu 100 eserin günümüze ulaşan nüs-
halarının tıpkıbasımlarının yapılması; Arapça ya da 
Farsça olarak telif edilmiş olan eserlerin Türkçe’ye ter-
cüme edilmesi ve farklı Türk lehçelerindeki eserlerin 
Türkçe’ye kazandırılmasıdır. 

Bir diğer proje ise çocukların güvenli internet kullan-
malarını ve bununla birlikte zihinsel, etik ve kültürel 
gelişimlerine katkı sağlamak için bir platform oluştu-
rulmasını hedefleyen “Çocuk Platformu Projesi” dir. 
Oluşturulacak platform ile çocukların internetin olum-
suz etkilerinden ve bilgi kirliliğinden korunarak kül-
türler ve ülkeler arası farkındalık, iletişim ve işbirliğini 
geliştirmeleri sağlanacaktır. Farklı ülke ve kültürlerden 
çocuklar aktif bir etkileşim içerisinde eğitici yazılı ve 
görsel içerikli materyaller paylaşabilecek, çocukların 
zihinsel ve etik gelişimleri göz önüne alınarak internet-
ten sağlıklı şekilde faydalanmaları desteklenecektir. 
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Küresel Genç Akademi
Genel Kurul Toplantısı 

Almanya’da Gerçekleştirildi

Küresel Genç Akademi’nin 2013 yılı Genel Kurul Top-
lantısı, 15-18 Mayıs 2013 tarihlerinde Halle, Saale’de 
yapıldı. Küresel Genç Akademi’nin 2013 Genel Kurul 
Toplantısına Türkiye’den Küresel Genç Akademi (Glo-
bal Young Academy) üyeliğine 2013 yılında seçilen, 
2010 TÜBA-GEBİP üyesi (Türkiye Bilimler Akademisi, 
Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Programı) ve İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Ge-
netik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf BARAN 
Akademiyi temsilen katıldı.  Leopoldina Alman Bilimler 
Akademisi’nin (German National Academy of Sciences 
Leopoldina) ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu toplan-
tıda “Demografi ve Küresel Araştırma” teması işlendi.

Genel Kurul Toplantısı’na Alman Federal Eğitim ve 
Araştırma Bakanlığı Müsteşarı Sayın Cornelia Quen-
net-Thielen, Bilim Akademilerinin Küresel Ağı (The 
Global Network of Science Academies) Eş-Başkanı 
Prof. Dr. Volker ter Meulen, Berlin-Brandenburg Te-
mel ve Beşeri Bilimler Akademisi başkanı Prof. Dr. 
Günter Stock ve Leopoldina Alman Bilimler Akademi-

Doç. Dr. Yusuf BARAN Leopoldina Alman Bilimler 
Akademisi’nde konuşma yaparken.

si başkanı Prof. Dr. Jörg Hacker katılarak birer konuş-
ma yaptılar. 

Küresel Genç Akademi, Türkiye Bilimler Akademisi’nin 
de üyesi olduğu Küresel Bilim Akademileri Ağı’nın (The 
Global Network of Science Academies-IAP) desteğiyle 
2010 yılında merkezi Berlin-Brandenburg Bilimler Aka-
demisi’nde olmak üzere kurulmuştur. Dünya Ekonomik 
Forumu toplantılarında alınan kararla kurulmuş olan 
Küresel Genç Akademi’nin 55 ülkeden 155 aktif ve 63 
şeref üyesi (alumni) bulunmaktadır. Küresel Genç Aka-
demi’ye Türkiye’den seçilen altı üye bulunmaktadır. Bu 
üyeler Yusuf Baran (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü), 
Bahar Yetiş Kara (Bilkent Üniversitesi), Zeynep Aycan 
(Koç Üniversitesi), Nihal Aydoğan (Hacettepe Üniver-
sitesi), Adil Baykasoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi) ve 
Elvan Ceyhan’dır (Koç Üniversitesi).

2013 Ocak ayı itibari ile 20 ülkede (Avusturya, Belçika, 
Danimarka, Mısır, Almanya, İsrail, Japonya, Malezya, 
Hollanda, Nijerya, Pakistan, Filipinler,  Polonya, İskoç-
ya, Güney Afrika, Sri Lanka, Sudan, İsveç, Tayland ve 
Zimbabve) ulusal genç akademi kurulmuş olup yedi 
ülkede de (Belarus, Kazakistan, Litvanya, Liberya, 
Montenegro, Rusya ve Venezuella) benzer kuruluşlar 
bulunmaktadır. 

Ulusal Genç Akademi kurma girişimleri çok yeni bir 
eğilim ve gereksinim olarak önümüzde durmaktadır. 
Bu amaçla, Türkiye Bilimler Akademisi çatısı altında 
Türkiye Genç Bilim Akademisi’nin kurulması konu-
sunda başlatılan çalışmalar mevcut olup Türkiye Bi-
limler Akademisi Başkanlığımız ile TÜBA-GEBİP ve 
Küresel Genç Akademi Üyesi Doç. Dr. Yusuf BARAN 
tarafından yürütülmektedir. Doç. Dr. Yusuf BARAN, 
Küresel Genç Akademi Genel Kurul Toplantısı’nda, bu 
konuda Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar 
ile ilgili olarak bir konuşma yapmış ve ülkemizin bu 
konuya verdiği önemi belirtmiştir.

Küresel Genç Akademi üyeleri toplu fotoğrafı
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Dijital devrim 
Atılan ilk adım teknolojik alt yapının güçlendirilmesi 
oldu. Bütün öğretim elemanlarının sisteme aktif katkı 
verebilmesi için teknoloji sahipliği konusunda eksik-
likler giderildi. Bu hamle e-öğrenme seferberliğinin 
ön koşuluydu.  Ardından, e-öğrenme seferberliği baş-
latıldı. Bu yolla hem Açıköğretim hem de örgün eği-
tim veren fakülte ve yüksekokullarda verilen dersler 
için açık ders materyali hazırlanmasına başladı. Bir 
diğer hamle; İnternet tabanlı, akıllı telefonlarda, tab-
letlerde çalışabilen geliştirilen çeşitli uygulamalarla 
ders kitaplarına erişim sağlandı. Apple firmasının bir 
kuruluşu olan iTunes U ile anlaşılarak Anadolu Üni-
versitesi tarafından üretilen ders materyalleri ulusla-
rarası bir dijital platformda dünyanın erişimine açıldı. 
Tablet teknolojisi temel alınarak e-kitaplar hazırlandı, 
görme engelliler için sesli kitaplar, tablet teknolojisi ile 
yapılacak sınavlar hazırlandı.

Anadolu Üniversitesi, 30 yıla uzanan açık ve uzaktan 
eğitim sistemi ile yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın 
önemli eğitim kurumlarından birisi. Her geçen yıl ar-
tan bir taleple karşılaşan  Anadolu Üniversitesi’nin bu 
başarısının ardında oturmuş bir sistem, ekip çalışması 
ve güncel teknolojiyi sisteme hızla uyarlayabilme, onu 
verimli kullanabilme becerisi yatıyor. Bundan otuz yıl 
önce televizyon ve kitap kullanılarak başlayan sistem, 
bugün bilgisayar ve İnternet teknolojilerini de sürecin 
içine aktif bir biçimde katarak eğitimde dijital bir dev-
rime imza atıyor.

Anadolu Üniversitesi’nden 
Eğitimde “Dijital Devrim”

E-öğrenme alt yapısı
E-öğrenme sistemini hayata geçirebilmek için farklı di-
siplinlerden ve birimlerden birçok kişiyi bir araya ge-
tiren Anadolu Üniversitesinin, bu süreçteki çalışmaları 
hakkında Rektör Prof. Dr. Davut Aydın şu bilgileri ak-
tardı: “Açıköğretim sisteminde e-öğrenme çalışmaların-
da önemli bir noktaya geldik. 5 Nisan’dan itibaren de, bu 
alandaki gerekli görevlendirmeler yapıldı. 1 Eylül 2013 
tarihinden itibaren öncelikle Açıköğretim olmak üzere, 
örgün öğretimdekiler de dahil tüm ders malzemelerini, 
İnternet ortamında yayınlamamız gerekiyor. Bunu da 
Anadolu Üniversitesi ailesi olarak el birliğiyle yapaca-
ğımıza inanıyoruz.” E-öğrenme süreci devam ederken, 
bir yandan da açık ders malzemelerinin hazırlanması 
gerektiğini belirten Rektör Aydın, “Bunların birbirine 
eş zamanlı, paralel gitmesi gerekiyor. Açık ders mal-
zemeleriyle ilgili hocalarımız teknik destek ve görsel 
malzeme konusunda destek alacaklar. İçerik olarak ba-
kıldığında Açıköğretim sisteminin ders malzemeleriyle 
örgün öğretimin ders malzemeleri birbirine paralel bir 
şekilde yürüyecek. Hem format olarak, hem de yayın 
aşamasında benzer işleri yapacağız.” diye konuştu.

E-öğrenme faaliyetlerine öğrencilerin rahatlıkla ulaşa-
bilecekleri bir web sitesinin hazır olduğunu ifade eden 
Rektör Aydın şöyle konuştu: “E-öğrenme sisteminde 
kullanacağımız web sitesinin ana sayfası öğrencileri-
mize yapılan yenilikleri duyurmak, birtakım etkin-
liklerle ilgili bilgi vermek için tasarlandı.  2012-2013 
Öğretim yılında e-öğrenme sayfamız, 150 ülkeden 
21.807.753 kullanıcı tarafından ziyaret edildi. Toplam-
da 141.799.497 web sayfası görüntülendi. 2013-2014 
öğretim yılında yenilenen e-öğrenme portalı, açıköğ-
retim sistemi öğrencilerine etkili bir öğrenme ortamı 
sunuyor. Portal, etkileşimli e-kitaplar, konu anlatımla-
rı, alıştırma soruları, deneme sınavları, eşzamansız da-
nışmanlık gibi çeşitli hizmetlerle birlikte öğrencilerin 
öğretim elemanları ile yüz-yüze ders yapma olanağı 
sunan e-seminer hizmetlerini de barındırıyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde baş-
latılan e-Öğrenme seferberliği kapsamında Anadolu 
Üniversitesi öğretim elemanları, Açıköğretim sistemi 
öğrencileri ile İnternet üzerinden canlı olarak hafta-
da bir kere e-Seminer etkinliği ile buluşuyor. Haftada 
110 dersin yer aldığı ve öğrenci ile öğretim elemanla-

“TÜBA’nın büyük önem verdiği yaşam boyu öğrenme, açık ders malzemeleri ve 
uzaktan eğitim konusunda Anadolu Üniversitesi büyük bir girişim başlattı.”
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rını web üzerinde buluşturan Webinar hizmeti, 22 Ni-
san’da başladı. Öğrencilerle, dersin öğretim elemanını 
eş zamanlı olarak bir araya getiren sistem, öğrencinin 
dersi öğretim elemanının sesinden dinlemesine, soru 
sormasına, katkıda bulunmasına, sanal sınıftaki diğer 
öğrencilerle iletişim kurmasına olanak sağlıyor. Sis-
tem tarafından yeniden izlenebilmesi için kaydedilen 
derse e-öğrenme portalı üzerinden erişilebiliyor.

iTunes U’daki İlk Türk Üniversitesi 
iTunes U, Harvard Üniversitesi, Stanford Üniversite-
si ve MIT gibi dünyanın en iyi üniversitelerinin içerik 
paylaştığı, etkin kullandığı yaygın bir platform olması 
nedeniyle Anadolu Üniversitesi tarafından tercih edildi. 
İsteyen herkes iTunes U üzerinden Anadolu Üniversi-
tesi açık ders malzemelerine 28 Şubat’tan buyana erişe-
biliyor. Anadolu Üniversitesinin iTunes U sayfası, ko-
nularla iliştirilmiş videolar ve bu videoları destekleyen 
dökümanlarla zenginleştirilmiş 50’yi aşkın ders içeriyor; 
bunun yanında açık sınıf, İngilizce ve üniversite tanıtım 
videolarının bulunduğu 40’ı aşkın koleksiyonu barındı-
rıyor. Öğrenciler, derslere ve koleksiyonlara abone ola-
rak eklenen güncel materyallerden yararlanabiliyor.

Anadolu Üniversitesi olarak Stanford, MIT ve Har-
vard gibi dünyanın en prestijli üniversiteleriyle aynı 
dijital platformu paylaştıklarını vurgulayan Rektör 
Aydın “Tabi bu bizim sorumluluğumuzu arttırdı. Üni-
versitenin web sitesini Eylül ayına kadar 6 dilde de-
ğiştirmiş olacağız. Web sayfamızı İngilizce, Almanca, 
Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Türkçe olarak 6 dilde 
yayın yapan bir web sayfasına dönüştürmek zorunda-
yız. Çünkü 160 ülkeden gelenler, kendi dilleriyle bağ-
lantı kurarak, Üniversitemizin web sitesinden yarar-
lanmak istiyor. Bu hizmeti sağlamak için, web sitemizi 
o dillere dönüştürme kararı aldık. Ders yılı başında da 
gerçekleştirmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

Engelsiz Sınav
Anadolu Üniversitesi yeni iletişim teknolojilerini kul-
lanarak, görme engelli öğrencilerin diğer öğrenciler-
le birlikte sınava girmelerine olanak sağlıyor. Görme 

engelli öğrenciler, artık bireysel yardımın yerini alan 
tablet bilgisayarların, çoklu dili destekleyen özellikleri 
ile sınav sorularını ve cevaplama sürecini kontrol ede-
bilecekler. Sistemin üniversite için en önemli sosyal 
avantajı, görme engelli öğrencilerin bir arada sınavla-
ra girebilecek olmaları. Anadolu Üniversitesi, Türkiye 
ve Avrupa’daki 1000’den fazla görme engelli ve ağır 
görme bozukluğu olan uzaktan eğitim öğrencisinin 
sınavlarını, önümüzdeki 12 ay içinde tablet bilgisayar-
larla gerçekleştirmeyi planlıyor. 

“En yüksek teknolojiyi 
kullanıyoruz”
Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin yüzde 98 oranın-
da İnternet kullandığını söyleyen Davut Aydın, “Bu 
toplumun yeniliğe açık olduğunu gösterir. Bu tempo 
böyle devam ederse önümüzdeki 15 yılda kampüsler-
de kimse kalmayacak. Dolayısıyla bu anlamda bir bilgi 
devrimini Anadolu Üniversitesi olarak gerçekleştir-
mek zorundayız.” dedi. Son 30 yılda bilgi teknolojile-
rini Türkiye de en ileri düzeyde kullanan üniversitenin 
Anadolu Üniversitesi olduğuna dikkat çeken Aydın, 
“Bundan 30 yıl önce kentten kırsal kesime televizyonla 
eğitimi ilk biz verdik. İlk defa bilgisayar destekli eğiti-
mi başlattık. İlk defa TRT Okul üzerinden televizyon 
programlarını başlattık. Bu alandaki liderliğimizi en 
ileri düzeyde devam ettiriyoruz. Dünya üniversite-
lerinde bilgi iletişim teknolojilerini bizim kadar ileri 
düzeyde kullanan yok. Bizim şu an portalımızda 1037 
dersimiz var. Bunun 150 tanesi dijital ortamda, iTu-
nes U’da. Bütün bugüne kadar sunduğumuz bütün TV 
programları da orada. Gelecek akademik yılın başında 
2800 dersimiz burada yer alacak. Her dersin bir tane 
portalı ve her dersin bir web sayfası var. Örgün eğitim-
de yer alan 20 bin dersi 3 yıl içerisinde dijital ortama 
taşımış olacağız. Tüm bu hizmetler ücretsiz olacak.” 
şeklinde konuştu.
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Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar, Türkiye Bilimler Akademisi’ni temsilen,

2-4 Mayıs 2013 tarihlerinde, T.C. İstanbul Kültür Üni-
versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 
Bölümü tarafından düzenlenen, “12. Ulusal İşletme-
cilik Kongresi” ne; 

17-19 Mayıs 2013 tarihlerinde, Yıldız Teknik Üniversi-
tesi tarafından, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
“Genç Türkiye Zirvesi”ne ;

5-8 Eylül 2012 tarihlerinde,  Türk Fizik Derneği  tara-
fından Bodrum’da düzenlenen  “29. Uluslararası Fizik 
Kongresi”ne ;

2 Ekim 2012 tarihinde Kırıkkale Üniversitesi Açılış 
Töreni’ne;

6 Kasım 2012 tarihinde İstanbul Üniversitesi’nde dü-
zenlenen “Tarihsel Süreçte Dericilik, Tekstil ve Gö-
çebeler” konulu uluslararası sempozyum ve fotoğraf 
sergisine,

12 Kasım 2012 tarihinde Tiran’da düzenlenen “Arna-
vutluk Bilimler Akademisi 40. Yıl Kutlamaları”na;

16-17 Kasım 2012 tarihinde Antalya’da düzenlenen 
“UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Büyük Buluşma-
sı” Toplantısına; 

29-30 Nisan 2013 tarihlerinde Berlin’de düzenlenen 
“14. ALLEAGenel Kurul Toplantısı’na;

25-27 Şubat 2013 tarihlerinde Rio de Janerio’da (Bre-
zilya) yapılan IAP Genel Kurul Toplantısı ve birlikte 
düzenlenen “Grand Challenges for Integrated Innova-
tions: Science for Poverty Eradication and Sustainable 
Development” konulu IAP Genel Kurul Konferansı’na; 

Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Aka-
demi Konseyi Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev’le 
birlikte TÜBA’nın da üyesi olduğu Bilim Akademile-
rinin Küresel Ağı (Global Network of Science Aca-
demies - IAP) şemsiyesi altında 2000 yılında kurulan 
Akademiler Arası Konsey (Inter Academy Coun-
cil-IAC) kapsamında  24-26 Haziran 2013 tarihlerinde 
IAC (Inter Academy Council)  Sekreteryası’nın bulun-
duğu Hollanda Kraliyet Bilimler Akademisi merke-
zinde (Amsterdam) yapılan Akademiler Arası Konsey 
toplantısına  katıldı.

Akademi Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ın Katıldığı 

Bazı Etkinlikler
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14. ALLEA Genel Kurul Toplantısı, 29-30 Nisan 2013 tarihlerinde Ber-
lin’de yapıldı. Türkiye Bilimler Akademisi’ni temsilen Akademi Başka-
nı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Konsey Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik 
ve Asli Üye Prof. Dr. Taner Demirer’in katıldıkları ALLEA Genel Ku-
rul Toplantısı, Alman Temel ve Beşeri Bilimler Akademileri Birliği’nin 
(Union of German Academies of Sciences and Humanities) evsahip-
liğinde, Berlin-Brandenburg Temel ve Beşeri Bilimler Akademisi’nde 
(Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities) yapıldı.

ALLEA Genel Kurul toplantısı kapsamında, 29 Nisan 2013 tarihinde 
“Management of Large Data Corpora” konulu bilimsel bir sempozyum 
ve 30 Nisan 2013 tarihinde de ALLEA üyesi akademilerin temsilcile-
rinin katılımıyla Genel Kurul gerçekleştirildi. Sempozyumun başlan-
gıcında Alman Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Prof. Dr. Johanna 
Wanka bir konuşma yaptı.

ALLEA E Beşeri Bilimler Çalışma Grubu Başkanı Dr. Sandra Collins’in 
başkanlık ettiği sempozyumda, dijital güvenlik, açık erişim, araştırma 
alt yapıları ve kültürel veriler, bibliyografik e-arşivler gibi konular ele 
alındı. Genel Kurul’da gündemdeki konular ele alınarak karara bağlandı.

ALLEA’nın
14. Genel Kurul Toplantısı Almanya’da Yapıldı

Akademimizin üyesi olduğu Bilim Akademileri Küresel Ağı’nın (IAP-
The Global Network of Science Academies) Genel Kurul Toplantısı (27 
Şubat 2013) ve birlikte düzenlenen “Grand Challenges for Integrated 
Innovations: Science for Poverty Eradication and Sustainable Deve-
lopment” konulu IAP Genel Konferansı 25-27 Şubat 2013 tarihlerinde 
Rio de Janeiro’da (Brezilya) yapıldı. Toplantılara TÜBA’yı temsilen Aka-
demi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ile Başkan Danışmanı Doç. 
Dr. Abdurrahman Aliy katıldılar. Genel Kurul’da IAP eş-başkanlığına 
üç yıllık süre için gelişmekte olan ülkeleri temsilen Prof. Dr. Muham-
med H.A. Hassan (Sudan, AAS) ikinci kez seçilirken, gelişmiş ülkeleri 
temsilen Prof. Dr. Howard Alper’in (Kanada) yerine Prof. Dr. Volker ter 
Meulen (Almanya) seçildi. 

Genel Kurulda yapılan seçimler sonucunda, 2013-2015 döneminde gö-
rev yapacak IAP Yönetim Komitesi; eş-başkanlar ile Brezilya, Kanada, 
Çin, Küba, Fransa, Hindistan, İtalya, Japonya, Meksika, Güney Afrika ve 
ABD akademi temsilcilerinden oluştu.

Ayrıntılı bilgi için IAP web sayfasına bkz: http://www.interacademies.
net/News/21082.aspx

IAP Genel Kurul Toplantısı 
Yapıldı
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Japonya’nın Kyoto şehrinde yerleşik Science and Technology in Society Fo-
rum’un (STS) kurucusu ve başkanı eski Bilim ve Teknoloji Bakanı Sayın 
Koji OMI (尾身 幸次) 29 Nisan 2013 tarihinde Akademimizi ziyaret etti 
ve Başkanvekili Konsey üyesi Sayın Prof. Dr. Ahmet Nuri YURDUSEV ile 
görüştü. STS Forum’un 100’e yakın ülkeden bilim insanı, iş dünyası, med-
ya ve siyasetcileri bir araya getirdiğini ve gelişen bilim ve teknolojinin yol 
açtığı menfi sonuçları izale etmek için daha insani amaçlarla kullanılma-
sını ve bilim ve teknoloji ürünlerinin daha adil paylaşılmasını gaye edin-
diğini belirten Sayın OMI, STS Forum’un her yıl Kyoto’da düzenlenen ve 
bu yıl 10.su gerçekleşecek olan yıllık kongresinde Akademimizi görmek 
istediklerini ve ziyaretlerinin münhasıran bu maksatla yapıldığını ifade 
etti. Profesör YURDUSEV, Akademimizin ulusal ve uluslararası düzeyde 
bütün bilim kuruluşları ve paydaşları ile dayanışma içinde olduğunu, STS 
Forum’un amaçlarını paylaştıklarını ve geçmişte olduğu gibi bu yıl da STS 
Forum’un kongresine katkıda bulunmaktan memnun olacağımızı belirtti.

TÜBA’nın da üyesi olduğu Bilim Akademilerinin 
Küresel Ağı (Global Network of Science Academies 
- IAP) şemsiyesi altında 2000 yılında kurulan Aka-
demiler Arası Konsey (Inter Academy Council-IAC), 
dünya akademilerinin bir üst örgütü olarak kendi ini-
siyatifi veya Birleşmiş Milletler gibi örgütlerin talebiy-
le önemli küresel konularda bilim uzmanlarını topla-
yarak araştırma projeleri yürütmektedir.

24-26 Haziran 2013 tarihlerinde IAC Sekreteryası’nın 
bulunduğu Hollanda Kraliyet Bilimler Akademisi 
merkezinde (Amsterdam) yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısına Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat 
ACAR ile Akademi Konseyi Üyesi Prof. Dr. A. Nuri 
YURDUSEV katıldılar. Toplantıda IAC’nin  2012 yılı 
raporu ile IAC’de gözlemci olan akademilerin çatı ör-
gütlerinin raporları görüşüldükten sonra “Akademik 

Japonya  STS
Forum Başkanı Koji Omi TÜBA’YI

Ziyaret Etti

Akademiler Arası Konsey (IAC) Yönetim 
Kurulu Toplantısı Yapıldı

Organizasyonların Küresel Etkisini Artırmak” konulu 
rapor tartışmaya açılmıştır. Toplantıda ayrıca  IAC’nin 
mali raporu ile geçmiş bazı faaliyetlerinin durum ra-
porları görüşüldükten sonra 2013-2017 dönemi IAC 
Yönetim Kurulu ve Eşbaşkanlık seçimi yapılmıştır.
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TÜBA Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü (www.tubate-
rim.gov.tr) sitesi, Türkiye Bilişim Derneği’nin “Bilişim 
2012” etkinliği kapsamında “Eğitim Sitesi Ödülü” ka-
tegorisinde, TÜBİTAK BİLGEM ile birlikte, üçüncü-
lük ödülüne layık görüldü. TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Cevat Acar, 21 Kasım 2012 tarihinde JW Mar-
riott Hotel’de düzenlenen törende ödülü Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Sn. Nihat Ergün’den aldı.

TÜBA
Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü

Sitesine Ödül

Restorasyon çalışmaları Türkiye Bilimler Akademisi 
tarafından yapılan Rabi Medresesi, Vakıflar Mecli-
si’nin 18 Şubat 2013 tarihli kararıyla 10 yıl süreyle, bi-
limsel çalışmalarda kullanılmak üzere TÜBA’ya tahsis 
edildi. 

Rabi Medresesi
10 Yıllığına TÜBA’ya Tahsis Edildi
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TÜBA Üyelerinden Haberler

İstanbul ve Ankara’da
Ortak Akıl Çalıştayı Yapıldı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)  “Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları” kapsamında, Akademi Üyelerimizin 
katılımıyla İstanbul ve Ankara’da  “Ortak Akıl Çalıştayları” düzenlenmiştir. İstanbul’daki çalıştay 01 Temmuz 
2013 tarihinde TÜBA Süleymaniye Külliyesi Rabi Medrese’de; Ankara’daki çalıştay 03 Temmuz 2013 tarihinde 
TÜBA Başkanlık Binasında saat 14:00-18:00 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Toplantılarda; Türkiye Bilimler Akademisinin vizyonu (arzu edilen gelecek), misyonu (varoluş gerekçesi), 497 
sayılı Kuruluş KHK’sında ifade edilen kuruluş amaç ve görevleri ile TÜBA’nın mevcut ve muhtemel  stratejik 
amaç ve hedefleri tartışılmıştır.

Prof. Dr. Mustafa Solak ve 
Doç. Dr. M. Bilge Demirköz TÜBİTAK Bilim Kurulu 

Üyeliğine Seçildiler

TÜBA Asli Üyemiz ve Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Solak ile Asosiye Üyemiz ve ODTÜ Fizik 
Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Melahat 
Bilge Demirköz, TÜBİTAK Bilim Kurulu 
Üyeliği’ne seçildiler. 
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Şeref Üyemiz Prof. Dr. Sadık Kakaç Amerikan 
Makine Mühendisleri Birliği (ASME) Şeref 

Üyeliği’ne seçildi

Prof. Dr. Sadık KAKAÇ’a ASME’den Ödül  

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç, ısı transferinin önemli 
konularında yapmış olduğu ileri bilimsel çalışmaları; ısı transferi 
ve ısı değiştirgeçleri üzerinde yazdığı tanınmış kitapları ve mühen-
disliğe yapmış olduğu sürekli katkılarından dolayı, oybirliği ile, 
Amerikan Makine Mühendisleri Birliği (ASME) Şeref Üyeliği’ne 
seçildi.

Her sene dünyada en fazla beş makine mühendisi ve bilim insanı-
na verilen, bir mühendis/bilim insanının hayat boyu başarısının 
ASME tarafından tanınması anlamına gelen ödül, “Şeref Üyeliği 
Sertifikası”nı, bir gümüş madalyayı ve iki günlük seyahat desteğini 
içermektedir.

Prof. Dr. Sadık Kakaç sertifika ve ödülünü 15-21 Kasım 2013 tarih-
lerinde, ASME’nin San Diego’da düzenlediği uluslararası kongrede 
yapılacak özel bir merasimle alacaktır.

Şeref üyemiz Prof. Dr. Sadık Kakaç’a, Isı Transferi konusundaki hizmetleri ve katkılarından dolayı  “ASME 
(American Socity of Mechanical Engineers) Isı Transferi Bölümü’nün 75. yıl kutlamaları çerçevesinde “75. Yıl 
Madalyası” verilmesi kararlaştırıldı.

Prof. Dr. Kakaç’a ödülü, 14-19 Temmuz 2013 tarihlerinde Minneapolis, Minnesota’da (ABD) yapılacak Isı Trans-
feri konferansı kapsamında 15 Temmuz’da yapılacak ödül töreninde takdim edilecektir.

Akademimiz Şeref Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç, Brezilya Bilimler Akademisi Genel Kurulu tarafından, 4 Aralık 
2012 tarihinde Brezilya Bilimler Akademisi’ne “Muhabir Üye” olarak seçildi.

Takdim töreni, Brezilya Bilimler Akademisi’nin 97. yıldönümünün de kutlandığı 7 Mayıs 2013 tarihinde, Rio de 
Janeiro’da düzenlendi.

Prof. Dr. Sadık Kakaç, 
Brezilya Bilimler Akademisi’ne Üye Seçildi
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Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından her yıl eczacılık bi-
limleri alanında araştırma yapan ve/veya bu alanların mensubu olan bilim 
insanlarının seçkin araştırma, çalışma ve hizmetlerini değerlendirmek, 
üstün niteliklerini onayarak kamuoyuna duyurmak ve bir teşvik unsuru 
olmak üzere verilen 2013 Yılı Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödüllerini alan bi-
lim insanları belirlendi.

TÜBA Asosiye üyesi ve Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kim-
ya Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Kadriye Arzu Erdem Gürsan, 
2013 yılı Bilim Ödülü’ne layık görüldü. 

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Nurettin ABACIOĞLU “Hizmet Ödülü”ne;  Ankara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Öğretim 
Görevlisi Dr. Burcu DOĞAN TOPAL ile Gazi Üniv. Eczacılık Fakültesi 
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Başak 
ENGİN ise “Teşvik Ödülü”ne lâyık görüldüler.

Akademi Üyemiz
Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan Türk 

Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi 2013 Yılı 
“Bilim Ödülü”nü Aldı

Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan, 
II. Uluslararası TİM Gıda Ar-Ge Proje 

Pazarı’nda Üçüncülük Ödülü aldı

Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteğiyle, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) koordinatör-
lüğünde, gıda sektöründe yenilikçi fikirlerin ortaya çıkması ve tarıma dayalı sanayinin üretimde hayata geçmesi 
amacıyla düzenlenen “TİM Gıda Ar-Ge Proje Pazarı”nda, Asosiye Üyemiz Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem 
Gürsan’ın, “Endokrin Bozucu Kimyasalların Tayini İçin Moleküler Baskılanmış Polimer İle Modifiye Elekt-
rokimyasal Sensörlerin Geliştirilmesi” başlıklı projesi, üçüncülük ödülü aldı. Türkiye’den 374, yurtdışından 36 
projenin katıldığı yarışmada 176 proje de sergilenmeye değer bulundu.
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TÜBA Asosiye Üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Uzunoğlu, MÜSİAD’ın “5. 
BİLTRONİK Bilim ve Teknoloji Projeleri Yarışması ve 3. Ar-Ge Proje Pazarı”nda “Akademisyenler ve Öğren-
ciler” kategorisinde, “Enerji Verimliliğini Artırmak ve Karbon Emisyonunu Azaltmak Amacıyla Akıllı Şebeke 
Altyapısına Uygun Bir Akıllı Evin Geliştirilmesi” projesiyle, 117 proje arasında üçüncülük ödülünü kazandı.

Doç. Dr. Mehmet Uzunoğlu’na 
MÜSİAD’dan Ödül

Prof. Dr. M. Hakkı Alma’nın Ödül, Patent ve 
Üyelik Başarıları  

Asli Üyemiz Prof. Dr. M. Hakkı Alma, Kahramanma-
raş Lider İş Adamları Derneği (KALİDA) tarafından, 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde bilimsel 
çalışmada “En İyi Bilim İnsanı” Ödülü’nü; Zirve Üni-
versitesi’nde somut Ar-Ge proje önerilerinin tanıtımının 
sağlanması, Ar-Ge çalışmalarının özendirilmesi, yüksek 
katma değerli proje işbirliklerinin kurulması ve Üniver-

site-Sanayi işbirliğinin daha aktif hale gelmesinin sağ-
lanması amacıyla düzenlenen ve 11 üniversitenin 28 
projeyle katıldığı “3. Doğu Akdeniz Üniversiteleri Böl-
gesel Ar-Ge Proje Pazarı ve Ar-Ge Proje Yarışmasında” 
da ekibiyle birlikte “Pulperden Ayrılan Doğal ve Sen-
tetik Atıklardan Yeni Nesil Kompozit Üretimi” konulu 
projesi ile üçüncülük ödülünü aldı. 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman 
Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümün-
de tamamlanan, ‘Pulperden Ayrılan Doğal ve Sentetik 
Artıklardan Yeni Nesil Kompozit Malzemelerin Karak-
terizasyonu’ başlıklı proje kapsamında, Türk Patent Ens-
titüsünden 2009/09148 patent numaralı patent almıştır.

Ayrıca, Prof. Alma, “The European Non-Wood Forest 
Products (NWFPS) (FPS COST Action COST FP1203) 
Network Türkiye Temsilcisi” olarak seçilmiştir.
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TÜBA Şeref Üyesi, Macar Türkolog Prof. Dr. György 
Hazai’ye, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 
fahri doktora unvanı verildi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yönetim Ku-
rulu’nun önerisi ile fahri doktorasını alan Prof. Ha-
zai’ye unvanı, 4 Nisan 2013 tarihinde İstanbul Üni-
versitesi Rektörlüğü Senato Salonu’nda düzenlenen 
törenle verildi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mustafa Özkan, Prof. Hazai’ye fahri doktora un-
vanı verilmesinin gerekçesini şu cümlelerle ifade etti:

“György Hazai, 81 yıllık ömrünün 60 yılını tamamen 
Türk dili ve Türk edebiyatının araştırılmasına, incelen-
mesine ve öğretilmesine hasretmiş, 20’den fazla kitabı, 
350’den fazla makalesi ve çeşitli araştırmaları olan de-
ğerli bir Türkolog’dur. Türkologların duayenidir.”

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yunus Söylet de törende yaptığı konuşmada 
Macaristan ve Türkiye ilişkileri hakkında bilgi verdi. 

Prof. Söylet, Türkler ve Macarların her ikisinin de 
Ural-Altay kökünden gelen kavimler olduklarına işa-
ret ettiği konuşmasında, bu bağların bugün de iki ülke 
arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal 
işbirliğinin geliştirilmesi için sağlam bir zemin teşkil 
ettiğini ve iki ülkenin dillerinde ve kültürlerinde kalıcı 
izler bıraktığını belirtti.

Şeref Üyemiz Prof. Dr. György Hazai’ye 
İstanbul Üniversitesi’nden

Fahri Doktora Unvanı
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Akademimiz Asli Üyesi Prof. Dr. Gökhan Hotamış-
lıgil, “sağlık alanına kattığı değer” ile, 12. Vehbi Koç 
Ödülü’ne layık bulundu. İnsanların yaşam kalitesinin 
artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik 
etmek amacıyla her yıl sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık 
alanlarında verilen “Vehbi Koç Ödülü”, bu yıl sağlık 
ve bilim alanına rehberlik eden başarılı çalışmaları ile 
Akademimiz Asli Üyesi ve Harvard Üniversitesi Ge-
netik Kompleks Hastalıklar Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Gökhan Hotamışlıgil’e verildi.

 Prof. Hotamışlıgil’e ödülü Koç Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa V. Koç tarafından takdim edildi. 
Mustafa Koç, ödül töreninde yaptığı konuşmada, ödü-
lün üç yılda bir sağlık alanında verilmesinin önemine 
dikkat çekerken, Vehbi Koç Vakfı’nın, kurucusu mer-
hum Vehbi Koç’un “Sağlık olmazsa hiçbir şey olmaz” 
görüşünden hareketle, toplum sağlığını öncelikli sos-
yal sorumluluk alanlarından biri olarak gördüğünü ve 
bu alanda köklü yatırımları hayata geçirdiğini belirtti.

Prof. Hotamışlıgil ise, bilimsel çalışmalarının kendi 
ülkesinde de takdire layık bulunmasının kendisi için 
çok önemli bir ayrıcalık, sevinç ve gurur kaynağı ol-
duğunu dile getirdi. Genç beyinlerin yaratıcı güçle-
rini ortaya çıkarabilecekleri, meraklarını özgürce ta-
kip edebilecekleri ortamların yaratılması gerektiğine 
değinen Prof. Hotamışlıgil, gerekli eğitim ve araştır-
ma sistemlerinin yerleştirilmesi ve doğru stratejile-
rin geliştirilip uygulanması gerektiğini söyledi. Prof. 
Hotamışlıgil bilim, sanat ve eğitimin, arayışı içinde 
olduğumuz zihinsel dönüşüm hareketinin en önemli 
yapıtaşları olduğunu belirtti.

2002 yılından bu yana eğitim, sağlık ve kültür alanla-
rında verilen ve topluma değer katan, örnek olan hiz-
metleri tanıtmayı ve ödüllendirmeyi amaçlayan Vehbi 
Koç Ödülü, 100.000 dolarlık değeri ile Türkiye’de tesis 
edilmiş en büyük maddi ödül olma özelliğini taşımak-
tadır.

Asli Üyemiz Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, 
“Vehbi Koç Ödülü”nün

Sahibi Oldu
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Akademi Asosiye Üyemiz Doç. Dr. M. Bilge DEMİRKÖZ, 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı tarafından bilim alanındaki ödüle layık 
görüldü.

Doç. Dr. DEMİRKÖZ’e ödülü, Başbakan Sayın Recep Tay-
yip ERDOĞAN’ın teşrifleriyle 8 Mart 2013 tarihinde Si-
irt’te düzenlenen kutlama programında takdim edildi.

Akademi Asli Üyelerimizden Prof. Dr. Bilal TANATAR 
ve Prof. Dr. Ekmel ÖZBAY, Fizik ve Mühendislik dalında, 
11 Eylül 2012 tarihinde Avrupa Akademisi’ne (Academia 
Europaea) üye olarak seçildiler. 

Prof. Dr. Ekmel ÖzbayProf. Dr. Bilal Tanatar

Asosiye Üyemiz
Doç. Dr. M. Bilge Demirköz’e Bilim Ödülü

İki Üyemiz Avrupa Akademisine Seçildi

TÜBA Üyelerine TÜBİTAK’dan Bilim Ödülü

2012 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri sahiplerini buldu. 
TÜBA Konsey Üyesi ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Hasan Tayfun Özçelik, TÜBA Asli Üyesi ve Koç Üniversitesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Şakir Ziya Öniş ile TÜBA GEBİP mensubu, Koç Üniversitesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Zehra Özlem Keskin Özkaya, TÜBİTAK Bilim Ödü-
lü’ne layık görüldüler.

Yurtdışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulu-
nan Türk bilim insanlarına verilen Özel Ödül’ü Michigan Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. A. Galip Ulsoy;  ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime önemli kat-
kılarda bulunabilecek niteliklere sahip bilim insanlarına verilen Teşvik Ödü-
lü’nü ise Temel Bilimler alanında TÜBA GEBİP Bursiyeri Yrd. Doç. Dr. Men-
deres Işkın, Prof. Dr. Ahmet Sarı; Mühendislik Bilimleri alanında Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet Atilla Taşdelen, Doç. Dr. Ömer Civalek, TÜBA GEBİP Bursiyeri 
Doç. Dr. Ali Koşar; Sağlık Bilimleri alanında TÜBA GEBİP Bursiyeri Prof. Dr. 
Muşturay Karçaaltıncaba, Doç. Dr. Fatih Tanrıverdi, Doç. Dr. Mehmet Birhan 
Yılmaz; Sosyal Bilimler alanında Prof. Dr. Ali Ekber Akgün, Prof. Dr. Ümit 
Özlale, Yrd. Doç. Dr. Katia Doerschner kazandılar.

Ödül sahipleri ödüllerini 27 Aralık 2012 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Abdul-
lah GÜL’ün himayelerinde Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen törenle aldılar.

Prof. Dr. Hasan Tayfun Özçelik

Prof. Dr. Şakir Ziya Öniş
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Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitü-
sü Akademik Kurulu, Akademimiz Şeref Üyesi Prof. 
Dr. Halil İnalcık’a fahri doktora unvanı verdi. 7 Ka-
sım 2012 tarihinde İhsan Doğramacı Bilkent Üniver-
sitesi’nde düzenlenen Fahri Doktora Ödül Töreni’nde 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Azerbay-
can’ın Ankara Büyükelçisi Faik Bağırov, Bilkent Üni-
versitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof.Dr.Ali Doğra-
macı, Akademi üyemiz ve Rektör Prof.Dr.Abdullah 
Atalar ile eski TÜBA başkanı Prof.Dr.Yücel Kanpolat 
da hazır bulundular.

Tarih Enstitüsü Başkanı, milletvekili Prof. Dr. Yakup 
Mahmudov, konuşmasında  dünya çapında tanınmış 
ve etkinliğini ispat etmiş Prof. İnalcık’ın sadece Türki-
ye’nin değil, bütün Türk dünyasının gururu olduğunu 
belirtti.

Şeref Üyemiz Prof. Dr. Halil İnalcık’a 
Azerbaycan Millî İlimler Akademisi’nden 

Fahri Doktora

Asya Bilim Akademileri Birliği (AASA) Genel Kurul Toplantısı

Akademimiz Şeref Üyesi Prof. Dr. Namık Kemal Aras ile Asli Üyesi Prof. Dr. Reşat Apak, 16-20 Ekim 2012 ta-
rihlerinde Sri Lanka’da düzenlenen “Asya Bilim Akademileri Birliği (Association of Science Academies in Asia: 
AASA) Genel Kurul Toplantısı”na, “Improving the Quality of Life Through Scinece” konulu sempozyuma ve 
“Science Communication Leadership” konulu çalıştaya katıldılar.

Prof. Dr. Namık Kemal Aras, Genel Kurul Toplan-
tısında “Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları 
Birliği (Association of Academies and Societies of 
Sciences in Asia-AASSA) “Yönetim Kurulu Üyesi” 
ve “Başkan Yardımcısı” olarak seçildi. Prof. Dr. Namık Kemal ArasProf. Dr. Reşat Apak

Akademimiz Şeref üyesi Prof. Dr Namık Kemal 
Aras, AASSA başkan yardımcısı ve 

yönetim kurulu üyesi seçildi



62  | TÜBA GÜNCE |  TEMMUZ 2013

Türkiye Bilimler Akademisi Şeref Üyesi Prof. Dr. Fuat 
Sezgin’e Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bir 
Anıt yaptırılmıştır. Kendisinin adının verildiği Mey-
dan ve Anıt’ın açılış töreni, 24 Eylül 2012 tarihinde 
Yenimahalle Bağdat Caddesi Meydanında düzenlen-
miştir. 

Türkiye Bilimler Akademisi Şeref Üyesi Prof. Dr. 
İsenbike Togan, Uluslararası Akademiler Birliği’nin 
(International Union of Academies-IUA) Ocak 2012 
tarihinde Yeni Delhi’de düzenlenen Genel Kurul Top-
lantısında, sosyal ve beşeri bilimler alanında Yönetim 
Kurulu üyesi olarak seçildi. Prof. Togan’ın üyeliği, üç 
yıllık bir süre için geçerli olacak ve IUA’nın 2015 yılın-
da Brüksel’de düzenlenecek Genel Kurul Toplantısı’na 
kadar sürecek. 

IUA 1919 yılında kurulmuş, merkezi Brüksel’de olan 
ve 60’dan fazla ülkenin ulusal akademilerinin ve araş-
tırma kurumlarının üyesi olduğu bir organizasyondur. 
Türkiye Bilimler Akademisi, 2006 yılındaki Genel Ku-
rul Toplantısından itibaren IUA’nın üyesidir. 

Şeref Üyemiz Prof. Dr. Fuat Sezgin’in
Adı Meydan ve Anıt’a Verildi

Şeref Üyemiz Prof. Dr. İsenbike Togan 
Uluslararası Akademiler Birliği Yönetim 

Kurulu Üyeliğine Seçildi
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Vefat Eden Üyelerimiz

Akademi Asli Üyesi
Prof. Dr. Ayhan Sıtkı DEMİR

Akademi Şeref Üyesi
Prof. Dr. Dilhan ERYURT

Prof. Dr. Ayhan Sıtkı DEMİR 
Anısına Saygıyla
(10 Ekim 1950/24 Haziran 2012)

Prof. Dr. Dilhan ERYURT Anısına Saygıyla
(29 Kasım 1926/13 Eylül 2012)

KISA ÖZGEÇMİŞ

1950 Kars Göle doğumlu olan Prof. Dr. Ayhan Sıtkı DEMİR  
ilk ve orta öğrenimini Sivas’ta tamamlamıştır. 1967 yılında 
girdiği Konya Selçuk Eğitim Enstitüsünden 1970’de Fen Bi-
limleri Öğretmeni olarak mezun olmuştur. 2 yıl Kars Cila-
vuz Öğretmen Okulu’nda öğretmen olarak çalıştıktan sonra 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurt dışı öğrenim bursunu kaza-
narak Almanya’ya gitmiş ve  Bonn’daki Rheinische Fried-
rich Wilhelms Üniversitesi’nde kimya öğrenimine başlayıp,  
öğrenimine Friedrich Ebert Vakfı bursu ile devam etmiştir.  

Prof. Demir, 1985 Yılında Rheinische Friedrich Wilhelms 
Üniversitesi’nde organik kimya, biyokimya dalında dokto-
rasını tamamladıktan sonra, 1986-1987 yıllarında Kentu-
cky Üniversitesi Kimya Bölümünde antikanser etkili doğal 
ürünlerin sentezi konusunda doktora sonrası çalışmalara 
katılmıştır. 1987 yılında Türkiye’ye döndükten sonra Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümüne Yardımcı Do-
çent olarak göreve başlamış, aynı yıl Doçent olmuş ve 1993 
yılında Profesörlüğe yükselmiştir. 

Ayrıca, 1997’de ise Fulbright bursiyeri olarak Kentucky Üni-
versitesi Eczacılık Fakültesinde antikanser etkin maddeler 
konusunda araştırmalara katılmıştır.  1999’da da Almanya 
Jülich Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nde biyolojik etkin 
madde sentezi konusunda araştırmalara katılmıştır. 2000 
yılından beri ağırlıklı olarak ODTÜ’de kurduğu laboratuva-
rında,  biyolojik etkin moleküllerin sentezi için kimyasal ve 
biyolojik yöntem geliştirme, antikanser ilaç geliştirme, bi-
yolojik etkin madde sentezinde katalizör kullanılması, İlaç 
etkin maddelerinin sentezi ve tanımlanması konularında 
araştırmalar yapmıştır.

2000 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’ne Asli Üye seçilen 
Prof. Dr. Ayhan Sıtkı DEMİR, meslek hayatı boyunca çok 
çeşitli burslara hak kazanmış, çeşitli bilimsel kuruluşlara 
üye olmuş ve birçok bilimsel yayında editör olarak görev 
yapmıştır. Bunlardan bazıları: NATO Bursu, Fulbright Bur-
su, Türkiye Kimya Derneği, American Chemical Society, 
German Chemical Society, TÜBİTAK Türk Kimya Dergisi 
Editörlüğü’dür.

KISA ÖZGEÇMİŞ

29 Kasım 1926’da İzmir’de dünyaya gelen Prof. Dr. Dilhan 
ERYURT, ilkoğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra  
Ankara Kız Lisesi’ne devam etmiştir. Lisede matematiğe 
olan özel ilgisi nedeniyle, üniversite eğitimi için İstanbul 
Üniversitesi Yüksek Matematik ve Astronomi Bölümü’nü 
tercih etmiş, üniversite yıllarında da astronomi merakı 
ortaya çıkmıştır. 1946 yılında İstanbul Üniversitesi Mate-
matik-Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra, Ankara Üniversitesi’nde astronomi bölümü 
açmak üzere görevlendirilen Tevfik Oktay KABAKÇIOĞ-
LU’nun  yanında iki yıl boyunca fahri asistanlık yapmıştır. 
Lisansüstü çalışmalarına bir süre Michigan Üniversitesi’n-
de devam eden Prof. Dr. Dilhan ERYURT, 1953’te Ankara 
Üniversitesi Astrofizik Anabilim Dalı’nda doktorasını ta-
mamlamıştır. 1959’da da Uluslararası Atom Enerji Ajan-
sı’nın bursuyla iki yıllığına Kanada’ya gitmiştir. Ardından 
ABD’de Indiana Üniversitesi’nde görev yapmış ve  NASA’ya 
bağlı Goddard Uzay Araştırma Enstitüsü’nde görev almış-
tır. 1961- 1973 yıllarında NASA’da görev alarak bu kurum-
daki ilk Türk bilim kadını olan Prof. Dr. Dilhan ERYURT, 
1969’da Ay’a iniş projesine katkıları nedeniyle NASA’nın 
‘Apollo Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.

Prof. Dr. Dilhan ERYURT’un en büyük başarısı, Güneşin 
ve yıldızların evrimi çalışmalarına yaptığı katkıdır. Türki-
ye’de gökfiziğin gelişimine büyük katkıda bulunan Prof. 
Dr. Dilhan ERYURT, İlk Ulusal Astronomi toplantılarını 
düzenlemiş ve 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversite-
si’nde Gökfizik Anabilim Dalı’nı kurmuştur. 11 Ocak 1997 
tarihinde Türkiye Bilimler Akademisi Şeref Üyeliğine seçi-
len Prof. Dr. Dilhan ERYURT’un meslek hayatı ödüller ve 
başarılarla dolmuştur: TÜBİTAK Bilim, Hizmet ve Teşvik 
Ödülü (1977) ve Milli Eğitim Bakanlığı “G. M. Kemal NU-
TUK” (1942) Ödülü’ne layık görülmüştür.
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TÜBA GEBİP Üyelerinden Haberler

TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi, Akdeniz Üniversitesi Fen 
Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail 
Boztosun ve ekibi, Nükleer Fiziğin en temel deney-
lerinden biri olan “gamma ışınları ile atom çekirde-
ğinden nötron ve proton koparma” deneylerini kendi 
insan gücümüz ve imkanlarımızla ülkemizde ilk defa 
gerçekleştirmişlerdir.

Dünyada 1970’lerden beri süregelen fotonükleer reak-
siyon deneylerinin ülkemizde de yapılabileceğini gös-
teren bu başarıya imza atan Prof. Boztosun ve ekibi, 
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinden Fizik Bölümü’ne 
hibe edilen klinik elektron çizgisel hızlandırıcısı (e-li-
nac) ile Alüminyum, Bakır, Çinko, Titanyum, Kalay, 
Kurşun ve Kadmiyum örneklerini ışınlamışlardır. 
Işınlama sonrası eskiden beri simyacıların düşlerini 
süsleyen atom elementlerinin dönüşümleri, Alümin-
yum’um Magnezyum’a, Bakır’ın Nikel’e, Çinko’nun Ba-
kır’a ve Galyum’a, Titanyum’un Skandiyum’a, Kalay’ın 
İndiyum’a, Kurşun’un Talyum’a ve Kadmiyum’un Gü-
müş’e dönüşümleri ile gerçekleşmiştir. Deneyde ayrıca 
bu dönüşümlerin yan ürünü olarak, pozitron formun-
daki küçük miktarlarda anti madde oluşmuştur. Yeni 
oluşan atom çekirdeklerinden yayılan gamma ışını, 
madde (elektron) ile anti-maddenin (pozitron) birle-
şiminden çıkan saf enerji, Germanyum gamma ışını 
detektörü ile tespit edilmiştir. Deneyde atom çekir-
deklerinin her birine ait karakteristik enerji seviyeleri 
gözlenmiş ve bunların oluşumları yüksek güvenilirlik 
derecesinde ispatlanmıştır. 

Prof. Boztosun ve ekibi, bu deneyi, gelecekte yakala-
nacak başarı silsilesi için bir ilk adım olarak gördük-
lerini, ülkemizde ilk defa gerçekleşen ölçümlerin yanı 
sıra, Dünya’da da ilk olacak deneyleri gerçekleştirmeyi 
amaçladıklarını belirtmektedirler.

Ülkemizin İlk Fotonükleer Reaksiyonu 
Akdeniz Üniversitesi’nde Gerçekleştirildi
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TÜBA-GEBİP (Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı) ödülünü 2010 yılında kazanan Doç. Dr. Yusuf 
Baran -İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi- 2013 yılında Küresel Genç Akademi’nin (Global 
Young Academy-GYA) seçkin üyeleri arasına katılacaktır. Kendisi GYA üyesi seçilen dördüncü TÜBA-GE-
BİP ödülü sahibidir. 

GYA Akademimizin üyesi olduğu Küresel Bilim Akademileri Ağı’nın (The Global Network of Science Acade-
mies-IAP) desteğiyle 2010 yılında merkezi Berlin-Brandenburg Bilimler Akademisi’nde olmak üzere kurulmuş 
olup 54 ülkeden 172 üyesi vardır. Maksimum üye sayısı 200 olarak belirlenmiş olan GYA’ya üyelik süresi dört 
yıldır. Ayrıntılı bilgi için bkz: http://www.globalyoungacademy.net/about_us

TÜBA-GEBİP Ödülü Sahibi
Doç. Dr. Yusuf Baran Küresel Genç 

Akademi Üyesi Seçildi  

TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Yusuf 
Baran’a Yılın Kanser Araştırmacısı Ödülü

 TÜBA GEBİP üyesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi 
Doç. Dr. Yusuf Baran’a, Temel Onkoloji alanında yaptığı başarılı çalışmaları dolayısı ile Moleküler Kanser 
Araştırma Derneği tarafından “Yılın Kanser Araştırmacısı Ödülü verildi.

Doç. Dr. Yusuf Baran ödülünü 15 Aralık 2012 tarihinde Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen bir tören ile al-
mıştır.
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TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllen-
dirme Programı (TÜBA-GEBİP) kapsamında destek-
lenen Doç. Dr. Mehmet Cihat Alçiçek, Monako Devlet 
Başkanı Prens II. Albert tarafından, eski devlet başka-
nı Prens III. Rainier adına verilen ve araştırma desteği 
içeren “Institute of Human Paleontology” ödülünü ka-
zandı. Doç. Dr. Mehmet Cihat Alçiçek, TÜBA-GEBİP 
desteği ile yaptığı Kuaterner dönemi çalışmaları nede-
niyle ödüle layık görüldü.

Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Bölümü öğretim üyesi 
Doç. Alçiçek’e, ödülü, Monako Devlet Başkanı Prens 
II. Albert tarafından, 10 Aralık 2012 tarihinde Insti-
tute of Human Paleontology’de düzenlenen bir törenle 
verildi.

2006 yılında TÜBA-GEBİP Ödülü’nün sahibi olan 
Prof. Dr. S. Nami Kartal, “Uluslararası Odun Bilimleri 
Akademisi (International Academy of Wood Scien-
ce-IAWS)’ne seçilen ilk Türk bilim insanı oldu.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman En-
düstri Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı ve Or-
man Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Anabilim 

TÜBA GEBİP Bursiyeri Doç. Dr. Mehmet 
Cihat Alçiçek’e Monaco’dan Ödül

TÜBA GEBİP Üyesi Prof. Dr. Saip Nami 
Kartal, IAWS’ye Üye Seçildi

Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Kartal’ın, Ulus-
lararası Odun Bilimleri Akademisi üyeliğine seçilme-
si, odun bilimleri topluluğunda yüksek bir onur ola-
rak değerlendirilmekte ve Prof. Kartal’ın, odun bilimi 
alanına yaptığı katkıların Akademi’nin tüm üyelerince 
tanınması anlamına gelmektedir.

2 Haziran 1966 yılında Paris’te kurulan IAWS, odun 
bilimi alanında çalışan bilim insanlarının bir araya 
geldiği kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Odun bili-
mi ve onunla ilgili tüm teknolojik alanları kapsayan ve 
dünya çapında bir temsilciliğe dayanan Akademi’nin 
başlıca görevleri odun biliminin gelişimini uluslara-
rası düzeyde desteklemek; saygın ve seçkin bilim in-
sanlarını Akademi üyesi olarak seçmek; odun bilimi 
alanında seçkin çalışmaları ve başarıları ödüllendir-
mek ve yüksek standartlarda araştırma ve yayımcılığı 
teşvik etmektir.
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 Ê Asli Üyemiz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Topaloğlu, Harran 
Üniversitesi’nde 15 Şubat 2013 tarihinde “Çocuk-
larda Mental Motor Gelişme” konulu; 

 Ê Asosiye Üyemiz ODTÜ Fizik Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Bilge Demirköz, Uludağ Üniver-
sitesi’nde 25 Şubat 2013 tarihinde “CERN ve Bir 
Evren Bilmecesi” konulu; 

 Ê Asosiye Üyemiz Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Fizik Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Bilge Demir-
köz, Atatürk Üniversitesi’nde 4 Mart 2013 tarihin-
de “CERN ve Bir Evren Bilmecesi” konulu; 

 Ê Asosiye Üyemiz Fatih Üniversitesi Sürekli Eğitim 
Merkezi Müdürü, MBA Koordinatörü ve İşletme 
bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Halil Zaim, Kara-
bük Üniversitesi’nde 13 Mart 2013 tarihinde “Stra-
tejik İnsan Kaynakları Yönetimi” konulu;

 Ê Asosiye Üyemiz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İk-
tisat Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Fuat Oğuz, 
Kırşehir Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Mü-
dürlüğü ile Ahi Evran Üniversitesi’nin, Bilim ve 
Teknoloji Haftası münasebetiyle ortaklaşa düzen-
lediği “Bilim ve Teknolojinin Sanayi ve Ülke Eko-
nomisine Katkısı” konusunda Ahi Evran Üniver-
sitesi’nde 15 Mart 2013 tarihinde;

 Ê Asli Üyemiz TÜBİTAK Marmara Araştırma Mer-
kezi Başkanı Prof.Dr. İbrahim Dinçer, Karabük 
Üniversitesi’nde 19 Mart 2013 tarihinde “Mühen-
dislik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar”, “Marmara 
Araştırma Merkezi: Yeni bir misyon ve vizyon” 
konulu;

 Ê Şeref Üyemiz Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi 
Prof.Dr. Emel Arınç, İstanbul Üniversitesi Deniz 
Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürlüğü’n-
de  20 Mart 2013 tarihinde “İzmir Körfezindeki 
Kalıcı ve Toksik Kanserojenik Organik Kirliliğin 
Biyoteknolojik Yöntemlerle İzlenmesi, Boyutu 
ve İnsan Sağlığı İle İlişkisi” konulu;

 Ê Asli Üyemiz Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakül-
tesi öğretim üyesi Prof.Dr. Kazım Şahin, “Kronik 
Hastalıklarda Yaygın Olarak Kullanılan Deney 
Hayvanı Modelleri” konusunda Yıldırım Beyazıt 

TÜBA Üyelerinin Üniversite 
Konferansları

Üniversitesi’nde 21 Mart 2013 tarihinde ve Gazi 
Üniversitesi’nde 22 Mart 2013 tarihinde;

 Ê Asli Üyemiz Pamukkale Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Muzaffer Topçu, 
Hitit Üniversitesi’nde 21 Mart 2013 tarihinde 
“İnovasyon, Üniversite Sanayi İşbirliği ve Denizli 
Örneği” konulu;

 Ê Asli Üyemiz Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakül-
tesi öğretim üyesi Prof.Dr. Kazım Şahin, Dicle 
Üniversitesi’nde 5 Nisan 2013 ve Gaziantep Üni-
versitesi’nde 19 Nisan 2013 tarihlerinde “Temel 
Bilimlerde Deneysel Çalışmalar: Doğrular ve 
Yanlışlar” konulu;

 Ê Asli Üyemiz Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr. Mustafa Solak, Namık Kemal Üniversite-
si’nde 5 Nisan 2013 tarihinde “Türkiye’de Tıp Eği-
timinin Mevcut Durumu ve Geleceği” konulu; 

 Ê Asosiye Üyemiz TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni-
versitesi İktisat bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. 
İsmail Sağlam, Atatürk Üniversitesi’nde 10 Nisan 
2013 tarihinde “Oyun Kuramı ve İktisadi Analiz” 
konulu;

 Ê Şeref Üyemiz Ege Üniversitesi Kimya Bölümü 
öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Çetinkaya, Namık 
Kemal Üniversitesi’nde 11 Nisan 2013 tarihinde 
“Temiz Kimya için Çözgenin Rolü ve Önemi” 
konulu; 

 Ê Asosiye Üyemiz TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni-
versitesi Matematik bölümü öğretim üyesi Prof.
Dr. Oktay Duman, Karabük Üniversitesi’nde 26 
Nisan 2013 tarihinde “Yaklaşımlar Teorisinde 
Yeni Yaklaşım Tekniklerinin İhtiyacı” konulu;

 Ê Asli Üyemiz Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü 
öğretim üyesi Prof.Dr. Metin Arık, Ağrı İbrahim 
Çeçen Üniversitesi’nde 24 Nisan 2013 tarihinde 
“Yüksek Enerji Fiziği, CERN ve Türkiye”, 26 Ni-
san 2013 tarihinde “Selçuklularda Beşgensel Si-
metri ve Penrose Karoları” konulu; 

 Ê Şeref Üyemiz Prof.Dr. Özer Bekaroğlu, Düzce 
Üniversitesi’nde 25 Nisan 2013 tarihinde “Bilim 
ve Teknoloji Politikası, Yapım ve Yönetimi” ve 
“Bazı Üniversitelerimizde Fizik, Kimya, Mate-
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matik ve Biyoloji Bölümlerinin Kapatılmasının 
Ortaya Çıkardığı Acı Gerçek ve Ülke İçin Sonuç-
ları” konulu ve 29 Nisan 2013 tarihinde Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi’nde “Bilim ve Teknoloji Poli-
tikası Yapım ve Yönetimi, Ülke için Önemi” ko-
nulu;

 Ê Asli Üyemiz Prof. Dr. İzzet Öztürk, 3 Mayıs 2013 
tarihinde, Karabük Üniversitesi’nde “İklim Deği-
şikliğinin Su Kaynaklarına ve Arıtma Tesislerine 
Etkileri” konulu;

 Ê Asli Üyemiz Prof. Dr. Ekrem Savaş, 6 Mayıs 2013 
tarihinde Mustafa Kemal Üniversitesi’nde “Mate-
matiğin Doğası” konulu; 

 Ê Asli Üyemiz Prof. Dr. Muzaffer Topçu, 9 Mayıs 
2013 tarihinde Uşak Üniversitesi’nde “İnovasyon, 
Üniversite Sanayi İşbirliği ve Denizli Örneği” 
konulu; 

 Ê Asli Üyemiz Prof. Dr. Mustafa Solak, 10 Mayıs 
2013 tarihinde Dicle Üniversitesi’nde “Genetiği 
Değiştirilmiş Organizma Nedir ? Mutfağımızda-
ki GDO Ürünleri” konulu ve 24 Mayıs 2013 tari-
hinde Atatürk Üniversitesi’nde “Sağlık Eğitimine 
Tarihsel Bakış ve Mevcut Durum Değerlendir-
mesi” konulu; 

 Ê Asli Üyemiz Prof. Dr. Bülent Zülfikar, 13 Mayıs 
2013 tarihinde Artuklu Üniversitesi’nde “Dün-
ya’da ve Ülkemizde Kanser, Önlemler ve Yaşam” 
konulu; 

 Ê Asli Üyemiz Prof. Dr. Reşat Apak, 15-18 Mayıs 2013 
tarihlerinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde 
“2013 Ulusal Spektroskopi Kongresi”nde, “Antioksi-
dan Aktivite/Kapasite Tayin Yöntemleri ve Labo-
ratuarımızda Gerçekleştirilen CUPRAC Bakır (II) 
İndirgeci Antioksidan Kapasite Tayin Yönetimi: 
Güncel Gelişmeler ve Çeşitlemeler” konulu; 

 Ê Asli Üyemiz Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, 17 
Mayıs 2013 tarihinde Ege Üniversitesi’nde “İngiliz 
Uluslararası İlişkiler Ekolü ve Türkiye Avrupa 
İlişkileri” konulu; 

 Ê Asosiye Üyemiz Doç. Dr. Bilge Demirköz, 27 Ma-
yıs 2013 tarihinde İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde 
“CERN ve Bir Evren Bilmecesi” konulu; 

 Ê Asosiye Üyemiz Prof. Dr. Muammer Koç, 24 
Mayıs 2013 tarihinde Gaziantep Üniversitesi’nde 
“Eğitim Sistemleri, Kültür ve İnovasyon Kapasi-
teleri Arasındaki Etkileşim” konulu ve 28 Mayıs 
2013 tarihinde Atatürk Üniversitesi’nde “Yenile-
nebilir Enerji Sistemleri: Teknolojik, Sosyal ve 
Politik İzdüşümleri” konulu; 

 Ê Asosiye Üyemiz Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem 
Gürsan, 29 Mayıs 2013 tarihinde, Sivas Cumhu-
riyet Üniversitesi’nde, “Nanomalzemelere Dayalı 
Elektrokimyasal Sensör Teknolojileri” konulu; 

 Ê Asli Üyemiz Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 30 
Mayıs 2013 tarihinde, İstanbul Medeniyet Üniver-
sitesi’nde “Üniversite Sanayi İşbirliği İmkanları” 
konulu; konferansları vermişlerdir.
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