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Dr. Apak, 1976 yılında kimya yüksek mühendisi olarak mezun olduğu İstanbul Üniversitesi 
Kimya Fakültesi (sonraki adıyla Mühendislik Fak.)’nden 1982 yılında doktora derecesini aldı; 
1993’de profesör oldu. İdari görev olarak aynı fakültede 1996-99 döneminde dekanlık ve 
2007-2015 yılları arasında İ.Ü. Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde müdürlük yaptı. 
 
Dr. Apak; NATO/CCMS, IAEA ve TWAS gibi uluslararası örgütlerden ve DPT, TÜBİTAK, 
İ.Ü.Araştırma Fonu gibi ulusal kurumlardan aldığı projeleri yönetti. NATO/CCMS (1991-97) 
ve IUPAC:Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimyacılar Birliği (1999-2001) gibi uluslararası 
kuruluşlarda Türkiye’yi temsil etti. Halen IUPAC Analitik Kimya Dalı’nda Türkiye 
temsilcisidir ve DPT desteğiyle kurulan “İ.Ü. Gıda Antioksidanları Araştırma-
Uygulama Merkezi”nin müdürüdür. Yüzdoksanbir (191) adedi bilimsel atıf indeksi 
(SCI)’ne geçen uluslararası dergilerde basılmış özgün araştırma makalesi ve 9’u 
uluslararası hakemli bilimsel kitap/ansiklopedi bölüm yazarlığı olmak üzere (yerli ve 
yabancı kongre bildirileriyle birlikte) yaklaşık olarak toplam 600 bilimsel eseri ve üç 
adet (Türkçe) ders kitabı bulunmaktadır. Yayınlarına SCI’ne geçen  dergilerde (2016 
yılı Şubat ayı itibarıyla) Elsevier-Scopus’a göre 4560 (Google Akademik’e göre 6220) 
atıf almıştır (h-indeksi=34; Google Akademik’e göre 39). Talanta (impakt faktörü=3.7) 
ve Turkish Journal of Chemistry adlı, SCI-kapsamlı dergilerin bilimsel danışma kurulu 
üyesidir. Meslek alanının en yüksek impact faktörlü (≥6) iki dergisi olan Anal. Chem. 
(ACS) ve Trends Anal. Chem. dergilerinde 7 makalesi yayınlanmıştır. 
 
Başlıca araştırma konuları; analitik ve çevre kimyasının temel ve uygulamalı dalları ile ağır 
metal, radyonüklid ve bazı organik kirleticilerin sulardan adsorpsiyon yoluyla giderilmesi; 
biyolojik ve çevresel öneme sahip ve gıda maddelerinde var olan bileşikler, antioksidanlar ile 
enerjetik malzemeler için moleküler spektroskopik analiz yöntemlerinin geliştirilmesidir. 
Ekibiyle 2004 yılında dünya literatürüne kattığı buluşu olan “CUPRAC antioksidan 
ölçüm yöntemi” (çeşitlemeleriyle birlikte) 11 yıl içinde 2000 dolayında atıf almıştır ve bu 
yöntem ABD, İngiltere, İsrail, Almanya, Hollanda, Çin ve Hindistan başta olmak üzere 
onu aşan ülkenin önde gelen gıda kimyası araştırma merkezlerinde aktif olarak 
uygulanmaktadır. Ayrıca “sahada patlayıcı izlerinin saptanması” kiti analiz sisteminin 
bulucusudur. 6 Haz. 2012 tarihinde Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyeliğine 
atanmış, Haz. 2014’den itibaren de Akademi Konsey üyeliğine seçilmiştir. 
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