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Değerli bilim dostları,

TÜBA-GÜNCE’nin 53. 
sayısını sunarken hepinizi 
saygıyla selâmlıyor, 2017 
yılının ülkemiz, milletimiz 
ve insanlık için iyilik ve 
barış içinde geçmesini 
diliyorum.

Akademi’miz, değerli 
üyelerimiz ve bilim 
insanlarımızın gönüllü 

katkılarıyla, ülkemizin bilimsel ve topyekûn kalkınması 
doğrultusunda faaliyetlerine devam ediyor.

Önceki sayımızda 2016 “Üstün Başarılı Genç Bilim 
İnsanları (TÜBA-GEBİP) ödülleri ile Bilimsel Telif ve 
Çeviri Eser (TÜBA-TEÇEP) Ödülleri’ni kazananları 
duyurmuştuk. Kasım başında ise, TÜBA Uluslararası 
Akademi Ödülleri’ni açıkladık. 2016 Akademi Ödülleri’ni 
Yaşam ve Sağlık Bilimleri alanında Washington 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mary Claire King, Fen ve 
Mühendislik Bilimleri alanında California, Berkeley 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Omar M. Yaghi, Sosyal ve Beşeri 
Bilimler alanında da İstanbul Şehir Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Şerif Mardin kazandı. Ödül kazanan tüm bilim 
insanlarını kutluyor, bilime katkıları için teşekkürlerimizi 
ifade ediyorum. 2016 TÜBA Ödülleri, 1 Şubat 2017’de 
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen törenle 
sahiplerine tevdi edilecek. 

Bu arada, 2017 TÜBA-GEBİP ve TESEP ödül başvuruları 
30 Ocak’ta sona eriyor. Akademi konseyimizce bu 
yıldan itibaren TEÇEP Ödülleri’nin “Bilimsel Telif Eser 
(TESEP) Ödülleri” olarak devam ettirilmesi ve her yıl 
sosyal bilimler alanından bir esere geçen yıl ebediyete 
uğurladığımız hocamız anısına “Halil İnalcık Özel Ödülü” 
verilmesi kararlaştırıldı. 2017 Akademi Ödülleri için de 
önümüzdeki günlerde çağrıya çıkacağız.

9 Aralık 2016’da ilgili paydaş temsilcilerinin ve Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan 
Aslan’ın katılımıyla “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 
Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Sempozyumu”nu; 10 
Aralık’ta ise, açılışına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik’in katıldığı ve Şeref 
Üyemiz Prof. Dr. Sadık Kakaç Hoca’nın konferans verdiği 
50. Genel Kurulumuzu gerçekleştirdik. 

12-13 Ocak 2017’de İstanbul’da “Klinik Araştırmalarda Faz 
çalışmaları ve Etik Kurallar Çalıştayı”nı gerçekleştirdik. 
İlgili paydaşların katılımıyla bu önemli konunun 12 farklı 
masada ele alındığı Çalıştay Raporu, tamamlandığında 
yayımlanacak. 30 Ocak-3 Şubat tarihlerinde “5.Uygulamalı 
Bilim Eğitimi Kursu”muzu MEB işbirliğiyle İstanbul 
Üniversitesi’nde gerçekleştiriyoruz.

Bu arada, TÜBA-AR ve TÜBA-KED dergilerimizin 
ağ sayfaları hizmete girdi, Bilim Eğitimi Portalı’mız 
yeniden açıldı, “TÜBA-Mühendislik Terimleri Sözlüğü” 
ile “Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügati”nin ilk 

dört cildinin yayına hazırlık çalışmaları tamamlandığında 
önümüzdeki aylarda yayımı gerçekleştirilecek. Akademi 
ve Üniversite Konferansları’mız da devam ediyor.

Uluslararası ilişkilerimiz bağlamında Başkan 
Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, ISSC 
ve ICSU’nun ortak genel kuruluna ve akabinde üyesi 
olduğu iki çatı örgütün birleşme geçiş süreci görev grubu 
toplantısına katıldı. Geçen yıl Japonya’da katıldığımız 
toplantının ardından bu yıl Almanya’da 24-26 Ocak’ta 
düzenlenen G-20 Ülkeleri Bilim Akademileri (S-20) 
Bildiri Hazırlama Toplantısı’na Konsey Üyelerimiz Prof. 
Dr. Fahrettin Keleştemur ve Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
katıldılar. S-20’nin Mart ayındaki toplantısına da TÜBA 
olarak katılacağız. S-20 Toplantısı’nın ardından, dünyaca 
ünlü İslam bilim tarihçisi Şeref Üyemiz Prof. Dr. Fuat 
Sezgin Hoca’yı ve Enstitüsünü, 27-28 Ocak tarihlerinde 
Frankfurt’ta ziyaret ettik. Ayrıca, Güney Kore ve Japonya 
Büyükelçileri ile STS Forum Başkanı, Akademi’mizi 
ziyaret ettiler. Yürüttüğümüz Türk Dünyası Ulusal 
Bilim Akademileri Birliği dönem başkanlığı kapsamında 
gerçekleştireceğimiz faaliyetlerin hazırlıkları da devam 
ediyor.

Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev’in 
Dünya Bilim ve Sanat Akademisi üyeliğine seçilmesi 
ile çok sayıda üyemizin aldıkları ödüller ve sağladıkları 
başarılar, hepimizi sevindirdi. Bu sayımızda, yukarıda 
değindiğimiz faaliyetler ve haberler yanında üyelerimizin 
çeşitli konulara ilişkin makalelerini de bulacaksınız.

Değerli okurlar,

Türkiye’mizi de hedef alan hibrit vekâlet savaşı saldırıları 
bağlamında çeşitli yerlerde ve biçimlerde devam eden 
terör saldırılarının yanı sıra, yılın son günü ve son ayı 
içinde İstanbul’da iki farklı örgütçe üstlenilen iki büyük 
terör saldırısına daha maruz kaldık. Bu saldırılarda, çok 
sayıda polisimiz, vatandaşımız ve misafirimiz hayatlarını 
kaybetti. Bu vesileyle bir kez daha, her tür terörü 
lanetliyor, Allah’tan tüm şehitlerimize rahmet, yararlılara 
şifa, aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. 

Öyle görünüyor ki, Türkiye’mizin güçlü ve bağımsız 
bir ülke olma hedefi yolunda kararlı yürüyüşü sürdüğü 
müddetçe, bu saldırılar devam edecek. Bu süreçte, stratejik 
bir yaklaşımla asgari müştereklerimizi ön planda tutarak, 
hukuk içinde her tür terör ve hukuk dışılıkla kararlı bir 
biçimde mücadeleyi sürdürmek gerekiyor. TÜBA olarak, 
millet ve devletimizin bu zorlukların da üstesinden 
geleceğine ve uluslararası alanda hakettiği düzeye 
ulaşacağına inandığımızı; ülkemizin bilimsel ve topyekûn 
kalkınması, bağımsızlık ve bekası için üzerimize düşen 
görevi yerine getirmek için elimizden geleni yapmaya 
devam edeceğimizi beyan ediyor; bu yolda hayatını veren 
şehitlerimize rahmet, gazi ve kahramanlarımıza sağlık ve 
başarılar diliyoruz.

Daha güzel günleri sağlık ve iyilikle idrak etmemiz 
dileğiyle selam ve saygılarımızı sunuyorum.

başkandan...başkandan...

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR
TÜBA Başkanı
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TÜBA 50. GENEL KURULU
TÜBA 50. Genel Kurulu; TÜBA üyelerinin katılımıyla 10 Aralık günü Ankara'da 

gerçekleştirildi. Toplantının açılışına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik de katıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. 
Dr. Hasan Ali Çelik “Bilim gelişmenin başıdır, te-
melidir”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Ha-
san Ali Çelik, insanın da hayatın da değerinin bilim oldu-
ğunu ifade ederek başladığı Genel Kurul açılış konuşma-
sını şu şekilde sürdürdü: “Bilimi toplumun her kesimine 
işlemek gerekiyor. Bu konuda ihtiyaç duyulan gayreti sar-
fetmek boynumuzun borcudur. Gelişmiş hiçbir ülkenin 
de bilimin dışında başka bir şey ile gelişme gösterdiğini 
söylemek neredeyse imkânsızdır. Bilim gelişmenin başı-
dır, temelidir.

Bilimsel çalışma elbette birçok ihtiyacı da gerektiriyor; 
çalışma ortamının iyileştirilmesi, bilimsel özgürlükler, 
bilim politikalarının ülke gerçekleriyle örtüşecek şekil-
de değerlendirilmesi ve bunların toplumla paylaşılması, 
toplumsal ihtiyaçlara dönük çalışmaların önceliklen-
dirilmesi gibi pek çok konuyu Bilim, Sanayi Teknoloji 
Bakanlığı bünyesinde çok daha yakından görme fırsatı 
buldum. Geçmişle bugünü mukayese ettiğimizde, üre-
ten bir ülke olduğumuz çok açık görünüyor; çok iyi işler 
yapıyoruz ve rekabet gücümüzü her geçen gün artırıyo-
ruz. Fakat imalat sanayiinde üretim içerisindeki ihracat 

rakamlarımıza baktığımızda yüksek teknolojik ürün 
ihracatında %2’ler düzeyinde olduğumuzu görüyoruz; 
bir yerde bir eksiklik ve aksama var diye düşünmeden 
edemiyorum. Rakamlar bizim hala alt ve orta tekno-
loji grubu üretimde yoğunlaştığımızı gösteriyor. Orta 
yüksek ve yüksek teknoloji gruplarında odaklanmayı 
hedefledik ve bu anlamda çalışmalarımız sürüyor. İhraç 
ettiğimiz ürün ve malların çok önemli bir bölümü de 
ithalata dayalı yani bizim bilgimize, teknolojimize doğ-
rudan doğruya dayalı değil. Var olanı üretmekten çok, 
yeni işler ortaya koymalıyız. Bilimsel çalışmaların üreti-
me dönük bir tarafı yoksa çıkan sonuç bir değer ortaya 
koyar evet ama bunun bize ne kazandırdığına bakmak 
zorundayız. Toplumsal ihtiyaçlara yönelik adımlar çok 
önemli diye düşünüyorum. 

Bilim insanı şafağı ilk gören, o ışığa ilk önce erişendir. Biz 
ülkemize ve dolayısıyla insanlığa şu ışığı sunduk diyebil-
menin hazzını çokça yaşamalıyız. Her ilde bir tane hatta 
büyükşehirlerde birkaç tane olmak üzere “Kamu, Üni-
versite, Sanayi İş Birliği” yani kısa adıyla KÜSİ adlı birim 
oluşturuldu. Bu birim bulunduğu ildeki kamu, üniversite 
ve sanayi iş birliğini kontrol edip bir araya getirecek adı-
mın öncüsüdür.” 
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Doç. Dr. Çelik ayrıca TÜBA üyelerine “Yatırımlar, Ar-Ge, 
bilim ve teknolojinin üretkenliğe yönelik boyut kazan-
ması adına gerekli olduğunu düşündüğünüz her şey için 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yanınızdayız. 
Buradaki birikim ve potansiyeli, ülkemiz ve insanlık için 
en iyi noktaya taşımak için varız.” dedi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar “Türki-
ye Cumhuriyeti 15 Temmuz'da, tarihinde görme-
diği ciddi bir ihanetle karşı karşıya kaldı”
Prof. Acar Genel Kurul konuşmasına 15 Temmuz’da mil-
let olarak büyük bir badire atlatıldığını söyleyerek başladı 
ve “Bu kolayca çözülecek bir sorun gibi görünmüyor. Bel-
ki Türkiye Cumhuriyeti, tarihinde görmediği ciddi bir 
ihanetle karşı karşıya kaldı. Çoğu sivil olmak üzere 248 
vatandaşımızı kaybettik. 2000’in üzerinde vatandaşımız 
da bu süreçte yaralandı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
gazilerimize şifalar diliyor ve milletimize de geçmiş olsun 
dileklerimi sunuyorum. Olayın tarihi önemini biliyoruz 
fakat ilerleyen yıllarda bu yaşananların ne denli önemli 
olduğunu çok daha net bir şekilde göreceğiz. Dünyada ve 
Türkiye’de örneği olan askeri darbe biçimlerinin hiçbirine 
uymayan, toplumun ve devletin hemen her tarafına sız-
mış bir yapının neler yapabileceğinin çok dramatik bir 
örneğini yaşadık. İnşallah bundan ders alır ve buna ben-
zer; ülkemizin anayasal düzenine ve halkımızın iradesine 
karşı oluşabilecek başka tehditleri de yine milli birlik içe-
risinde savuştururuz.” dedi.

Darbe girişiminin ardından TBMM Başkanı Sayın İsmail 
Kahraman’ı, Akademi Konseyi üyeleriyle birlikte ziyaret et-
tiklerini hatırlatan Prof. Acar, bu gibi durumlarda ülkenin 
bağımsızlığı, birliği, bütünlüğü ve hepimizin huzuru için 
asgari müşterekleri ön plana alan bir yaklaşımın uygun ve 
buna göre davranmanın bahsi geçen amaç ve hedefler için 
daha münasip ve yarar sağlayıcı olacağının altını çizdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan 

Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik: 

“Yatırımlar, Ar-Ge, bilim ve teknolojinin 

üretkenliğe yönelik boyut kazanması 

adına gerekli olduğunu düşündüğünüz 

her şey için Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı olarak yanınızdayız. Buradaki 

birikim ve potansiyeli, ülkemiz ve insanlık 

için en iyi noktaya taşımak için varız.”

““
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Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar akademik camia açısından 
bakıldığında, özellikle uluslararası paydaşlardan gelen bir 
kısım negatif ve bir kısmı oldukça ön yargılı tepkilerin 
söz konusu olduğunu ifade etti ve “Akademik özgürlük-
ler ve haklar ile ülkenin düzenini ve insanların güvenli-
ğini sağlamak gibi amaçlar zaman zaman çelişiyor ya da 
çatışıyor gibi görünüyor. Elbette ki farklı düşünenler var 
ve saygı duymak gerekir ama maalesef yaşadığımız bu sü-
reçte özellikle uluslararası alanda, özellikle kendilerinden 
birçok şey almak için yıllardır çalıştığımız bilhassa batılı 
muhataplarımız, bilim insanları ve kuruluşları dahil, ka-
naatimce bu süreçte iyi bir sınav vermediler. Türkiye’de 
yaşananların onda birini bile yaşasalardı ne tepki vere-
ceklerini merak ettiğim dostlarımız maalesef bu süreçte 
ağır silahların vatandaşların üzerinde kullanılmasını da 
içeren bu saldırıdan ziyade, suçluları tespit etme, yasalar 
içerisinde alınan önlemleri ön plana çıkararak yapılanları 

kınama ve bunun ötesinde sadece bu darbe kalkışmasının 
faili diye bilinen terörist unsurları değil Türkiye’nin ana-
yasal, demokratik düzenine ve bütünlüğüne yönelmiş di-
ğer terörist örgütlere açık desteğe varan tutumlar sergile-
meleri ve bu eleştirileri de meşrulaştırma gerekçesi olarak 
kullanmalarını ibretle izliyoruz. Bütün bu yaşananlardan 
çıkaracağımız çok ders var. Başkalarının eksikliklerinden 
ziyade kendi işimizi doğru görmek zorundayız. Her za-
man söylendiği gibi liyakatin yerini eğer belli grup ya da 
oluşumlara aidiyet ya da mensubiyet alır ise hukukun ye-
rini grupsal tercihler alır ise ya da evrensel hukuk ve akıl 
ilkeleri ihlal edilirse bir şekilde bunun bedeli ödeniyor. 

TÜBA olarak elimizden geldiğince hem uluslararası paydaş-
larımızı bilgilendirme, yanlış anlamaları asgariye indirme, 
Türkiye’de yaşanan gerçekleri görmeleri konusunda üzeri-
mize düşen görevi yapmaya çalıştık; bütün akademilere ve 
akademik kuruluşlara bilgilendirme yazıları yazdık.” dedi.

Eğer Türkiye yok ise, düzen, birlik, bütünlük ve güven-
lik yok ise bilim yapılamayacağının bilinmesi gerektiğini 
söyleyen Acar, yasa dışı örgütlerle mücadele ederken ya-
salara ve hukuka özen göstermek ve aşırı duygusal, öfkeye 
dayalı tepkilerden de uzak kalmaya çalışmanın uzun va-
deli huzur açısından önemli olduğunu vurguladı.

TÜBA Başkanı Prof. Acar ayrıca 2016 yılı boyunca Aka-
demi’nin ulusal ve uluslararası anlamda yürüttüğü prog-
ram, proje ve faaliyetler konusunda detaylı açıklamalarda 
bulundu. Hazırlığı tamamlanan raporların ve diğer ya-
yınların kısa süre içinde basılıp kamuoyuyla paylaşılacağı 
haberini verdi. TÜBA üyelerinin yurt dışında Akademi’yi 
temsilen katıldığı toplantılardan bahseden Prof. Acar, 
Akademi Konseyi’nin “Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödül 
Programı”nın (TEÇEP) 2017 yılı itibarıyla “Bilimsel Telif 

TÜBA Başkanı 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar: 

“Liyakatin yerini eğer belli grup ya da 

oluşumlara aidiyet ya da mensubiyet 

alır ise hukukun yerini grupsal tercihler 

alır ise ya da evrensel hukuk ve akıl 

ilkeleri ihlal edilirse bir şekilde bunun 

bedeli ödeniyor.”

““
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar,TÜBA Asli Üyesi Prof. 
Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan,  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç
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ve Eser Ödül Programı” (TESEP) şeklinde değiştirme-
yi uygun gördüğünü dile getirdi. Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar ayrıca; Akademi yasasının gerekliliği ve bina ihtiya-
cının aciliyetinin altını çizdi.

Prof. Gürsan’a Asli Üye beratı verildi, Prof. Belen 3. 
kez Asosye Üye seçildi
49. Akademi Genel Kurulu’nda Asli Üye seçilen Prof. Dr. 
Kadriye Arzum Erdem Gürsan’a, Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik tarafından 
üyelik beratı takdim edildi. 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen ise yapı-
lan oylama sonucunda 3. kez Asosye Üye seçildi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Kakaç’ın Genel Kurul Kon-
feransı büyük ilgi gördü
TÜBA Şeref Üyesi ve TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Sadık Kakaç tarafından verilen “Elektrik Ener-
jisi ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Ülkemizde Du-
rum” başlıklı Genel Kurul Konferansı, Akademi üyeleri 
tarafından ilgiyle takip edildi. Prof. Kakaç, bir saati aşan 
konuşmasında oldukça ilgi gören bir alan olan yenilene-
bilir enerjinin ne olduğundan, ülkemizde bu konuda ger-
çekleştirilen çalışmalar ve yeniliklerden tüm detaylarıyla 
bahsetti. Türkiye’deki enerji kaynaklarının ne durumda ve 
ekonomisinin hangi aşamada olduğuna aynı zamanda da 
bu kaynakların ne derece güvenilir olduğuna dair önemli 
bilgiler verdi. Prof. Kakaç, konferansın ardından kendisi-
ne yöneltilen soruları cevapladı. 

Prof. Bulut ve Prof. Aras’tan “TÜBA Şeref Üyesi 
Prof. Halil İnalcık ve TÜBA Eski Başkanı Prof. Dr. 
Yücel Kanpolat”ı anma konuşması
TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bulut, 25 Temmuz 
günü vefat eden “TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Halil İnal-

cık” hakkında “bir asrı aşan bereketli bir ömre sahipti” 
diye başladığı konuşmasını İnalcık Hoca’nın eğitimi ve 
çalışmaları hakkında bilgi vererek sürdürdü. Prof. Dr. Ha-
lil İnalcık’ın tarih alanında bir çığır açtığını dile getiren 
Prof. Bulut, İnalcık’nın sadece belgeye değil belgenin neye 
tekabül ettiğini; yani zaman ve mekan, tarih ve coğrafyayı 
da belgeyle buluşturan bir yaklaşımı esas alarak Türki-
ye’de tarih yazıcılığını değiştirdiğini ve Türkleri tarihiyle 
barıştırdığını söyledi. Prof. Dr. Mehmet Bulut, Halil İnal-
cık’ın tarihçiliğine dair detaylarla konuşmasını sürdürdü.

Eylül ayında vefat eden “TÜBA Eski Başkanı Prof. Dr. Yü-
cel Kanpolat” hakkında ise TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. 
Namık Kemal Aras bir sunum gerçekleştirdi. Konuşma-
sında Kanpolat Hoca’nın aldığı uluslararası eğitim, araş-
tırma alanları ve TÜBA’da gerçekleştirdiği çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. Prof. Kanpolat’ın TÜBA’da başlattığı, 
“Bilim Eğitimi Projesi”ni çok önemsediğini ve üzerinde 
özellikle durduğunu ifade etti.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Namık Kemal Aras TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bulut
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TÜBA-KLINIK ARAŞTIRMALARDA 
FAZ ÇALIŞMALARI ve 

ETIK KURALLAR ÇALIŞTAYI
“TÜBA-Klinik Araştırmalarda Faz Çalışmaları ve Etik Kurallar Çalıştayı”

 13-14 Ocak'ta İstanbul Pendik’te gerçekleştirildi.

“TÜBA-Klinik Araştırmalarda Faz Çalışmaları ve Etik 
Kurallar Çalıştayı” 13 Ocak günü The Green Park Hotel 
Pendik’te başladı ve 14 Ocak günü moderatör sunumları-
nın ardından gerçekleştirilen Genel Değerlendirme Top-
lantısı ile sona erdi.

Türkiye’de klinik araştırmaların ilgili kurallara uygun şe-
kilde yürütülmesine katkı sağlamayı, Türkiye’nin dünya-
daki bilimsel etkisinin artırılmasını, milli ilaç sanayinin 
gelişmesini, biyobenzer ürün üretimi ve Türkiye’nin ulus-
lararası araştırma fonlarından yararlanma oranının artı-
rılmasını amaçlayan ve bu anlamda büyük önem taşıyan 
çalıştay iki gün sürdü.

Hasta ve kamu farkındalığı, hayvanlar üzerinde yapılan 
çalışmalar, hücresel tedavi ve rejeneratif tıp, biyobenzer 
ilaçlarla yapılan çalışmalarda etik kurallar, ilaç dışı klinik 
araştırmalar dahil 12 farklı konunun, yaklaşık 200 bilim 
insanı ve yöneticinin katılımıyla masaya yatırıldığı ça-
lıştayda; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), üniversitelerin yanı sıra 
dernekler de yer aldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Bakan Yardımcısı 

Doç. Dr. Hasan Ali Çelik: 

“Bilimin amacı evrende doğru 

bilgiyi, yanlış bilgiden ayırarak onu 

sistematik şekilde insan ve insanlık 

yararına sunmaya yönelik olmalıdır. 

Bu düşüncenin haricindeki her amaç 

insanlığa mutsuzluk acı, ölüm ve 

felaket getirir.”

““
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yar-
dımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik: “Bilimin temeli 
dürüstlüğe ve erdeme dayanmalıdır.” 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Doç. Dr. Hasan Ali Çelik çalıştayın açılış konuşmasında; 
bilimin temel amacı olan “bir şeyi aramak, bulmak ve 
keşfetmenin” çok zevkli olduğunu ifade etti ve “ne, nasıl, 
niçin?” sorularının cevaplarını aramanın çok değerli ol-
duğunu dile getirdi.

Ülkemizde, bilimin insanlık yararına yapılması ve sürdü-
rülebilmesi adına önemli çalışmalar yürütüldüğünü ha-
tırlatan Çelik, şöyle konuştu: “Bilimsel, verilere ulaşırken 
verdiğimiz uğraşta, mücadelede nasıl bir yol izleyeceğiz? 
Her devirde tartışılan bu sorunu cevabı oldukça karma-
şıktır. Cevabı bulmaya yönelik bugün yaptığımız çalıştay 
gibi dünyanın her tarafında çalıştaylar, toplantılar, sem-
pozyumlar yapılıyor. Şu hiç bir zaman unutulmamalıdır 
“bilimin temeli dürüstlüğe ve erdeme dayanmalıdır.” Bili-
min amacı evrende doğru bilgiyi, yanlış bilgiden ayırarak 
onu sistematik şekilde insan ve insanlık yararına sunmaya 
yönelik olmalıdır. Bu düşüncenin haricindeki her amaç 
insanlığa mutsuzluk acı, ölüm ve felaket getirir. Yapılan 
işleri kontrol altına almak için gündemimize aldığımız 
"etik" ile neyi amaçlıyoruz? Etik; yanlışa, kötülüğe giden 
yolları engelleyen toplumsal siyasal ve yönetsel sistemin 
düzgün işlemesini sağlayan, onun kalitesini artıran ve po-
zitif dış sağlığı yüksek, değerler ve davranışlar manzume-

sidir. Bugün her alanda etik kuralların oluşturulmasına 
yönelik ciddi çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaların 
temel amacı, etik kültürün geliştirilmesine yönelik bir sis-
temin, bir iklimin oluşturulması içindir. Yapılan çalışma-
larda önemli mesafeler alındığını görüyoruz.”

TÜBA Başkanı Prof. Acar: “Türkiye'nin  ilaç ve sağ-
lık alanında da yenilikçi bir düzeye ulaştırılması ge-
rekiyor”
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ise konuşma-
sında Türkiye’nin yenilikçi ekonomiler arasına girmesi 
için, özellikle ilaç ve sağlıkla ilgili alanlarda da yenilikçi 
bir düzeye ulaştırılması gerektiğini belirtti.

TÜBA Başkanı 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar: 

“Klinik araştırmalarda zaman zaman 

düzenleme ve kurallar, akılcı olmayan 

engelleyici işleve sahip olabiliyor.”

““

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer
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Özellikle ilaç ve genel olarak sağlık sektöründe büyük bir 
sermayenin döndüğünü vurgulayan Acar, şunları kaydet-
ti: “Küresel bir kısım firmalar, yasaları ihlal etme pahasına 
örtülü ve açık operasyonlara girişebiliyor. Tabii ki bunu 
kendi tembelliğimize bir gerekçe göstermemeliyiz. Sağlık 
gibi en temel, en doğal insan hakkı olan alanın, bu denli 
ticarileşmiş olmasının, tabii birçok sakıncayı da barındır-
dığı açıktır. Bu konuda özellikle Türkiye gibi bilimi geliş-
mişlik düzeyinde olmakla birlikte en üst lige çıkmamış 
ülkelerin, bilim insanlarından, sağlık ve kamu yöneticile-
rine kadar, çok fazla sorumluluk düşüyor. Bu yüzden kli-
nik araştırmalarda zaman zaman ortaya koyulan düzen-
leme ve kurallar, akılcı olmayan engelleyici işleve sahip 
olabiliyor. Bu bakımdan biz her zaman yapmaya çalıştığı-

Prof. Dr. Taner Demirer: 

“Merkezi etik kurulların kaldırılması 

ve yetkinin yerel etik kurullara 

devredilmesi önemli bir gelişme.”
““

Hayvanlar Üzerinde Yapılan Çalışmalarda Etik 
Kurallar Masası Moderatörü TÜBA Konsey Üyesi 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker

Hasta ve Kamu Farkındalığı Masası Moderatörü 
Prof. Dr. Ahmet Özet

Bilimsel Çalışmaların Sigorta Edilmesi ve Yürürlükteki 
Mevzuatın Değerlendirilmesi Masası Moderatörü 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mustafa Solak

Biyobenzer İlaçlarla Yapılan Çalışmalarda Etik Kurallar 
Masası Moderatörü Prof. Dr. Mahmut Gümüş

Faz II Çalışmaları Masası Moderatörü 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Bülent Zülfikar

İlaç Dışı Araştırmalarda Etik Kurallar Masası 
Moderatörü Prof. Dr. Ali Osman Kılıç
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mız gibi Türkiye’miz için önemli ve öncelikli gördüğümüz 
bir meseleyi, hiçbir ayrım yapmadan ilgili tüm paydaşla-
rın temsil edildiği bu tür etkinliklerle ele alma anlayışımız 
çerçevesinde çalıştayımıza başlamış bulunuyoruz. bu tür 
çalılmalar, Türkiye’nin bilimsel ve topyekûn kalkınmasın-
da, ülkemize ve insanlığa önemli katkılar sağlayacaktır.”

Prof. Demirer “Türkiye klinik araştırmalar için çok 
önemli bir potansiyele sahip”
TÜBA Konsey Üyesi ve Kanser Çalışma Grubu Yürütücü-
sü Prof. Dr. Taner Demirer, “Çalıştay sonucunda hazırla-
nacak olan raporlara katkınız için şimdiden çok teşekkür 
ediyorum. TÜBA Kanser ve  Kök Hücre Çalışma Grup-
larının ortak çalışması olan bu çalıştayla konu hakkında 
çok önemli bir rapor hazırlanacak. Bu alanda çalışanlara; 
Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, 

üniversitelerde konu hakkında çalışmalarını yürüten bi-
lim insanlarına önemli bir referans kaynak olacak.” dedi.

Türkiye’nin 79 milyon nüfusu ve potansiyel hasta nüfusu 
ile dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer aldığını ve klinik 
araştırmalar için çok önemli bir potansiyele sahip oldu-
ğunu ifade eden Prof. Demirer, çalıştay sonrası yaptığı 
açıklamada özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ile aynı uygu-
lamaya geçilmesi ile merkezi etik kurulun kaldırılmasının 
ve yetkinin yerel etik kurullara devredilmesinin önemli 
bir gelişme olduğunu ve bunun var olan potansiyeli daha 
da artırdığını dile getirdi. 

Prof. Taner Demirer sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bir ye-
rel etik kuruldan alınan onay ülkemizin her merkezindeki 
araştırıcı tarafından kullanılabiliyor. Bununla birlikte ül-

Pilot Çalışmalar Masası Moderatörü 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Haluk Aydın Topaloğlu

Faz IV Çalışmaları Masası Moderatörü 
Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu

Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Masası Moderatörü 
TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Y. Murat Elçin

Faz III Çalışmaları Masası Moderatörü 
Prof. Dr. Şuayip Yalçın

Faz I Çalışmaları ve Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik 
Masası Moderatörü Prof. Dr. Aydın Eren Memişoğlu

Retrospektif Çalışmalar Masası Moderatörü 
TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Hakan Akbulut
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kemizde klinik araştırmalarla ilgili hala önemli sorunlar 
da yaşanıyor. Özellikle Türkiye’nin bilimsel etkisini artı-
racak pilot çalışmaların uygulamada tam tanımlanmamış 
olması, faz çalışmalarında sigorta işlemlerinde yaşanan 
problemler, biyobenzer ilaçlarla yapılacak klinik çalışma-
larda kuralların tam oturmamış olması, kök hücre çalış-
malarına farklı yaklaşımların olması, kök hücrenin bazı 
etik kurullar tarafından ilaç gibi algılanması, hastalarda 
klinik çalışmaya katılma motivasyonunun düşük olması 
ve kobay algısı, ülkemizde yaşanan önemli problemler 
olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de yapılan klinik araştır-
malarda özellikle sanayi, üniversiteler ve kamu hastane-
leri çok önemli paydaşlar konumunda ve sorunlar da en 
çok bu 3 ana paydaşı olumsuz yönde etkiliyor. Üniversite 
ve araştırmacılar, Sağlık Bakanlığı ve SGK, meslek ve sivil 
toplum kuruluşları gibi ilgili tüm paydaş temsilcilerinin 
katılımıyla klinik araştırmalara ilişkin bu önemli sorunu 
ele almak,  çözüm önerilerini belirlemek amacıyla TÜBA, 
''Klinik Araştırmalarda Faz Çalışmaları ve Etik Kurallar 
Çalıştayı''nı gerçekleştirdi." dedi.

“Pilot Çalışmalar, Faz I Çalışmaları ve Biyoyararlanım/
Biyoeşdeğerlik, Faz II Çalışmaları, Faz III Çalışmala-
rı, Faz IV Çalışmaları, Retrospektif Çalışmalar, Bilimsel 
Çalışmaların Sigorta Edilmesi ve Yürürlükteki Mevzu-
atın Değerlendirilmesi, İlaç Dışı Klinik Araştırmalarda 
Etik Kurallar, Biyobenzer İlaçlarla Yapılan Çalışmalarda 
Etik Kurallar, Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp, Hasta 
ve Kamu Farkındalığı, Hayvanlar Üzerinde Yapılan Ça-
lışmalar Etik Kurallar” masalarında yer alan bilim insan-
larının geç saatlere kadar süren tartışma ve çalışmaları 
sonucunda hazırlanan raporların özet sonuçları mode-
ratörler tarafından 14 Ocak günü yaptıkları sunumlarla 
katılımcılara açıklandı.

Bilimsel Çalışmaların Sigorta Edilmesi ve Yürürlükteki Mevzuatın Değerlendirilmesi Masası Hayvanlar Üzerinde Yapılan Çalışmalarda Etik Kurallar Masası

Retrospektif Çalışmalar Masası

Hasta ve Kamu Farkındalığı Masası

Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Masası 

Biyobenzer İlaçlarla Yapılan Çalışmalarda Etik Kurallar Masası
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Prof. Demirer çalıştayın sonuçlarını açıkladı
12 farklı masanın 12 rapor hazırladığını söyleyen Prof. 
Taner Demirer ortaya çıkan önemli sonuçları şu şekilde 
sıraladı: “Klinik çalışmalarda etik onay süreçlerinin hızlan-
dırılması ve bürokratik engellerin azaltılması ihtiyacı söz 
konusu. Ayrıca ülkemizde klinik araştırmaları sigorta ede-
cek yerli sigorta şirketlerinin kurulması ve bunlara işlerlik 
kazandırılması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından araş-
tırma hemşiresi kadrolarının ihdas edilmesi ve bu kadrola-
rın sayılarının artırılması gerekiyor. Klinik faz çalışmaları-
nın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge 
kapsamına alınması birincil önem taşıyan sonuçlardan biri. 
Çıkan sonuca göre dünyada gerçekleştirilen “Klinik Faz-III 
Çalışmaları”na Türkiye etkin şekilde alınmıyor; bu yüzden 
bu çalışmalarda kullanılan ilaçların ülkemizde ruhsat-
landırılmaması ve endikasyon dışı kullanımına müsaade 
edilmemesi gerekiyor. Klinik araştırmaları yapan doktor-
larımıza ödenen katkı paylarının artırılması yine önemli 
sonuçlar arasında ilk sıraya oturuyor. Halkımız arasında 
yaygın olan kobay algısının ortadan kaldırılması yolunda 
etkin bir bilinçlendirme kampanyası yapılarak hastaları-
mızın klinik çalışmalara daha fazla ve etkin katılımlarının 
sağlanması da yine çalışmaların kapsamı ve sonuçları için 
çok önemli bir ihtiyaç.” diye konuştu.

Çalışmalar geç saatlere kadar sürdü
Çalıştayda ayrıca; Prof. Dr. Taner Demirer’in “Klinik 
Araştırmalarda Faz Çalışmaları ve Ülkemizde Yaşanan 
Problemler”, Klinik Araştırmalar Daire Başkanı Nihan 
Burul Bozkurt’un “TİTCK Etik Kurullar Çalıştayı’nın 
Sonuçlarının Değerlendirilmesi” ve Araştırmacı İlaç 
Firmaları Derneği Temsilcisi (AİFD) Hülya Demirel’in 
“Farmasötik Sektör Gözüyle-İnsan Üzerinde Yapılan İlaç 
Araştırmalarında Yaşanan Problemler” adlı konferansla-
rını gerçekleştirdi.

İlaç Dışı Araştırmalarda Etik Kurallar Masası

Faz III Çalışmaları Masası

Faz IV Çalışmaları Masası

Faz II Çalışmaları Masası

Faz I Çalışmaları ve Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Masası

Pilot Çalışmalar Masası
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2016 ULUSLARARASI TÜBA AKADEMI 
ÖDÜLLERINI KAZANANLAR AÇIKLANDI

Prof. Dr. Şerif Mardin, Prof. Dr. Mary-Claire King, Prof. Dr. Omar M. Yaghi 2016 
yılı TÜBA Akademi Ödülü’ne layık görüldüler.  “TÜBA-GEBİP, TÜBA-TEÇEP 

ve Akademi Ödülleri” 1 Şubat 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
düzenlenen “TÜBA Ödülleri Töreni”nde sahiplerine tevdi edilecek.

Türkiye’nin ilk uluslararası bilim ödülü “TÜBA 
Akademi Ödülleri” 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, konuyla ilgili 
olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Üstün bilimsel 
başarıların ödüllendirilmesi TÜBA’nın önemli bir görevi. 
Bu görevimizi büyük bir titizlikle yerine getirmeye devam 
ediyoruz. Geleneksel TÜBA-GEBİP ve TEÇEP ödülle-
rimizin yanı şıra, geçen yıl başlattığımız “Uluslararası 
TÜBA Akademi Ödülleri” bu alanda önemli bir boşluğu 
dolduruyor. TÜBA Ödül Töreni'nin geçen yıldan itibaren 
Cumhurbaşkanlığı himayesine alınması, Akademi’miz 
için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Himayeleri için 
Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. 
İlgileri ve başarıları için değerli bilim insanlarımıza çok 
teşekkür ediyorum.”

TÜBA 2016 Akademi Ödülleri’ne Prof. Dr. Şerif Mardin, 
Prof. Dr. Mary-Claire King, Prof. Dr. Omar M. Yaghi layık 
görüldüler. 

2015 yılında ihdas edilen, sağlık ve yaşam, fen ve mühen-
dislik, sosyal ve beşeri bilimler olmak üzere üç alanda 
öncü ve çığır açıcı çalışmalarıyla öne çıkan bilim insan-
larına verilen “TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri” bu 
yıl da geçtiğimiz yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesi’nde gerçekleştirilecek törenle Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine tevdi edilecek.

Akademi Ödülü Madalyası, Beratı ve takribi 30.000 USD 
para miktarından oluşan 2016 TÜBA Uluslararası Akade-
mi Ödülleri 25 Kasım’da açıklandı: Bu yılki ödülleri, Sosyal 
ve Beşeri Bilimler kategorisinde İstanbul Şehir Üniversite-
si Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Mardin, Sağlık ve Yaşam 
Bilimleri kategorisinde Washington Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mary-Claire King, Fen ve Mühendislik Bi-
limleri kategorisinde ise California Berkeley Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Omar M. Yaghi kazandı. 

Prof. Dr. Şerif Mardin “TÜBA tarafından ödüle la-
yık görülmek benim için bir şeref”
TÜBA Başkanı Prof. Acar’ın kendisini ödül törenine da-
vet etmek üzere yaptığı ziyaret esnasında, TÜBA tara-
fından ödüllendirilmek üzere seçilmiş olmanın kendisi 
için bir onur olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şerif Mardin 
sözlerine şu şekilde devam etti: “Böyle büyük bir onur-
landırma beklemiyordum. Bu tür büyük ödüllere mazhar 
olmak insanın başına çok nadir gelir. Bu anlamda ken-
dimi çok mesut hissediyorum. Sosyoloji alanında bu tür 
bir ödüle sahip olabilmenin şaşkınlığı içerisindeyim. Yeni 
bir sosyoloji şekli ortaya çıkarmak için çalışıyorum. Bana 
verilen bu şeref, çalışmalarımın yeni imkânlarla çok daha 
hızlı gelişmesini sağlayacak ve bana yeni fırsatları değer-
lendirme fırsatı sunacak. Sizin burada bulunmanızın ne 
denli önemli olduğunun farkındayım. Bu ödülü almış ol-
mak bana çok özel hissettiriyor.” dedi. 



Prof. Dr. Omar M. Yaghi “TÜBA’ya beni bu ödüle la-
yık gördükleri için çok teşekkür ediyorum.”
Prof. Yaghi yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu: “La-
boratuvarımızda yeni materyaller; metal organik kom-
pozitleri ve aynı zamanda kovalent organik kompozitleri 
geliştiriliyor, yeni karbondioksit hapsetme yeteneğine sa-
hip, gözenekli malzemeler yetiştiriliyor. Karbondioksit bu 
gözeneklerde tutulduktan sonra yakıta veya yüksek de-
ğerli kimyasal maddelere dönüştürülebiliyor. Temiz ener-
ji gazları aynı zamanda bu gözeneklerde hapsedilebiliyor. 
Biyolojik bakımdan önemli moleküllerin ve ilaç etken 
maddelerin bu gözenekler içinde tutulması sonucunda 
kristalizasyon yani billurlandırma işlemleri de başarılı bir 
şekilde gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar aynı zamanda bü-
yük bir esnekliğe ve değişkenliğe sahip, yüzlerce grup bu 
başlıklar üzerinde çalışıyor. Başlattığımız ana temalar ve 
bu çeşitli malzemeler üzerinde yüzlerce araştırma grubu 
çalışmalar yürütüyor. Bu anlamda öncelikle beni bu ödü-
le layık gördükleri için TÜBA’ya çok teşekkür ediyorum. 
Beni bu ödüle layık görüp aday gösteren kuruluş ve kişile-
re ve elbette başta yüksek lisans ve doktora öğrencilerime, 
benim laboratuvarımda zaman ayıran, çalışmaların geliş-
tirilmesine hizmet veren bütün öğrencilerime çok teşek-
kür ediyorum.” 

Prof. Yaghi, ödül etkinlikleri kapsamında 31 Ocak tari-
hinde saat 14:30’da Ankara Üniversitesi 100. Yıl Konfe-
rans Salonu’nda, Metal Organik Örgülerin Kimyası ve 
Uygulamaları / The Chemistry and Applications of Fra-
meworks başlıklı bir konferans verecek. 

TÜBA Ödülleri Töreni 1 Şubat'ta Cumhurbaşkanlı-
ğında...
Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan; 
“Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Programı (GEBİP) 
Ödülü, Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Programı (TEÇEP) 
Ödülü ve Uluslararası Akademi Ödülleri”nin verilece-
ği “TÜBA Ödülleri Töreni” 1 Şubat 2017 tarihinde saat 
11:00’de başlayacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ger-
çekleştirilecek.

31 genç bilim insanına TÜBA-GEBİP Ödülü
Tüm bilim alanlarında çalışan, sağlık bilimlerinde uz-
manlık, diğer bilim dallarında doktora derecesine sahip, 
Türkiye’de çalışan veya Türkiye’de çalışma kararını vermiş, 
39 yaşını doldurmamış bilim insanlarına 2001’den beri 

verilen Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanları (TÜBA-GE-
BİP) Ödüllerini 2016 yılında 17 farklı üniversiteden 31 
bilim insanı kazandı. Böylece, TÜBA-GEBİP kapsamında 
ödüllendirilen bilim insanı sayısı 404’e yükseldi.

Ödül kazanan bilim insanlarına, 3 yıl boyunca her yıl 20 
bin liralık mali desteğin yanında, tez aşamasındaki doktora 
öğrencileri için de ayrıca 6 bin liralık ek destek sağlanacak.

6 esere TÜBA-TEÇEP Ödülü
TÜBA-Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri (TÜBA-TE-
ÇEP) kapsamında doğa, mühendislik, sağlık ve sosyal bi-
limler alanında 2016’da önerilen 146 eser arasından mü-
hendislik ve sosyal bilimler alanından toplam 2 eser "Telif 
ve Çeviri Eser Ödülü"ne, 4 eser de "Telif ve Çeviri Kayda 
Değer Eser Ödülü"ne (Mansiyon) layık görüldü. 2008’de 
başlatılan TÜBA (TÜBA-TEÇEP) kapsamında ise bu-
güne kadar doğa, mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler 
alanlarında ödüllendirile eser sayısı 186’ya ulaştı.

TEÇEP kapsamında; Telif Eser Ödülü için 20.000 TL 
para ödülü ve berat, “Çeviri Eser Ödülü” kazanan eserlere 
12.500 TL para ödülü ve berat, Kayda Değer Telif Eser 
(Mansiyon) Ödülü için 7.000 TL ödül ile berat, “Kayda 
Değer Çeviri Eser (Mansiyon) Ödülü” kazanan eserlere 
ise 4.000TL ödül ve berat veriliyor.

TEÇEP kapsamında; 
Telif Eser Ödülü için 
20.000 TL para ödü-
lü ve berat, “Çeviri 
Eser Ödülü” kazanan 
eserlere 12.500 TL 
para ödülü ve berat, 
Kayda Değer Te-
lif Eser (Mansiyon) 
Ödülü için 7.000 TL 
ödül ile berat, “Kay-
da Değer Çeviri Eser 
(Mansiyon) Ödülü” 
kazanan eserlere ise 
4.000TL ödül ve be-
rat verilecek.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev'in 2016 yılı Akademi Ödülü Sahibi Prof. Dr. 
Şerif Mardin'i ziyareti
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LEGO’daki Bilim ve 
Bilimdeki LEGO

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

Prof. Dr. Adil Denizli
TÜBA Asli Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü, Biyokimya Ana Bilim Dalı

Yakın zamanlarda OECD’nin Uluslararası Öğrenci Perfor-
mansı Değerlendirme raporunda, Türkiye’nin önceki yıl-
lara göre daha da gerileyerek “matematik, fen ve okuma” 
alanlarında en alt sıralarda yer aldığı gerçeğiyle bir kez 
daha yüzleştik. OECD Türkiye raporunda eğitime erişimin 
arttığı, okur yazarlık düzeyi yüksek olan yetişkin oranının 
artmakta olduğu belirtilmekle birlikte eğitimin yanı sıra 
becerilerin yaşam fırsatları üzerindeki etkisinin derinleş-
tiği görülmektedir. Sayısal veriler beceriler konusundaki 
farklılıkların aynı eğitim seviyesine sahip kişiler arasında 
bile iş ve gelir farklılığı yarattığını göstermektedir. 

Bilim etrafımızdaki dünyanın tam kendisidir. Teknoloji 
yaşamımızın her alanını etkileyecek şekilde giderek ge-
lişmektedir. Mühendislik sadece yollar, köprüler, binalar 
tasarlamak değil aynı zamanda küresel iklim değişimi ile 
uğraşmak, evlerimizde çevreye en az düzeyde etki yapan 
dost değişiklikler de yapmaktır. Matematik her mesleğin 
içinde, günlük yaşamın her noktasındadır. Kısacası bilim, 
teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi becerileri 
geliştirmek, hayatta bir adım önde olmanın temel anahta-
rı konumundadırlar. 

21. yüzyılda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, küresel-
leşme ve bilgi-temelli ekonominin getirileri ve güçlükleri 
ile yüzleştiğimizde daha da önemli olacağı ve yaşamı-
mızı daha derinden etkileyeceği açıktır. Bu bilgi-temelli 
ve yüksek teknolojiye sahip dünyada başarılı olmak için 

öğrencilerin bilim, teknoloji, mü-
hendislik ve matematik be-

cerilerini geçmişte kabul 
edilebilir olan düzeyin 

çok ötesine taşımaları 
gereklidir. 

OECD ülkelerinin 
büyük kısmında 
eğitim beş yaşın-
dan önce başla-
maktadır. OECD 

ülkelerinde 4 ya-
şındaki çocukların 

% 84’ü, Avrupa Birliği 

üyesi ve OECD üyesi ülkelerde aynı yaş grubundakilerin 
% 89’u okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtlıdır. Eğitim 
kurumlarındaki ve okullardaki temel aktivitelerin yanın-
da okul dışında gerçekleştirilecek aktivitelerle de bilim, 
teknoloji, mühendislik ve matematiğin gerçek yaşamın 
ne denli içinde oldukları gösterilerek çocukların okulda 
öğrendikleri bilgiyi toplumun ve hatta dünyanın yararına 
kullanılabilecek yaratıcı fikirlerle donatmaları mümkün 
olabilir. Çocuklar bu benim ne işime yarar ilgisizliğinden 
kopup öğrendikleri bilginin kendi geleceklerini ve dünya-
nın geleceğini nasıl etkileyeceğini uygulamalı aktivitelerle 
görebilirler. Bu aktiviteler özellikle 4-14 yaş arası çocuklar 
için oldukça etkilidir. 

Çocukların en vazgeçilmez oyuncakları arasında yer alan 
LEGO, bu düşünce çerçevesinde çağın bu önemli gerek-
sinimini uygulamaya geçirmiş görünüyor. LEGO, 1932 
yılında Ole Kirk Kristiansen isimli bir Danimarkalı tara-
fından kurulmuş bir şirket. İsmi “iyi oyna” anlamına ge-
len Danimarka dilinde “leg godt” kelimelerinden geliyor. 
Bu sözcük aynı zamanda Latince’de “yan yana koydum” 
demek. Geçen seksen beş yılda LEGO tam da isminin 
karşılığını verecek şekilde bir oyuncağın ötesinde hem 
çocuklara hem yetişkinlere hitap eden küresel bir bilim 
ve mühendislik eğitim aracı haline gelmiş ve iki kez “Yüz-
yılın Oyuncağı” seçilmesiyle de bu özelliğini taçlandırmış 
durumda. ABS (Akrilonitril-Bütadien-Stiren) plastikten 
yapılmış, ASTM F963 kalite ve güvenlik standartlarına 
sahip, eşsiz birbiriyle uyum özellikleri gösteren minik 
tuğlalardan oluşturulabilecek temalar yaratıcılığın sınır-
larını zorlamakta. 

Hem günlük oyun aktivitelerinde hem de sınıfta doğ-
rudan eğitimde kullanılabilecek LEGO eğitim çözümle-
ri, dersleri daha etkili kılmak için faydalı araçlar olarak 
görünüyor. Hem okul öncesi, hem ilk ve orta öğretimde 
hem de üniversite eğitiminde kullanılabilecek oyuncaklar 
elle tutulabilen gerçek bilim parçaları üzerinden planla-
ma, kanıtlama ve gerçek problemler için çözüm tasarlama 
olanağı sunuyor. 

Örneğin molekülleri, karışımları, bileşikleri veya bir kim-
yasal tepkimeyi her bir farklı rengin farklı bir elementi 
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temsil ettiği LEGO tuğlaları ile göstermek deneysel kimya 
eğitiminde güvenli ve tercih edilebilir bir yol olabilir ya 
da fizik eğitimini düşünelim. Fizik eğitiminde genellikle 
araştırmaya çok olanak vermeyen ve dolayısıyla öğren-
cilere kendi kendilerini geliştirme esnekliği sağlamayan 
ders kitapları kullanılır. Oysa öğrencilerin anlamakta 
güçlük çektiği rotasyonel kinetik enerji LEGO tuğlacık-
ları kullanılarak oluşturulacak bir araba üzerinde görsel 
olarak deneyimle öğrenilebilir. 

LEGO tuğlalarını kullanarak haritalar yapmak akılda ka-
lıcı bir coğrafya öğrenme yolu olabilir. 

Tuğlalar toplama, çıkarma, çarpma ve bölme için de çok 
uygun bir öğrenme aracı olabilirler veya bir hücre içeri-
sinde gerçekleşen metabolik olayların, proteinlerin nasıl 
sentezlendiğinin anlaşılması LEGO ile çok daha anlaşıla-
bilir olmakta. 

Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Massachu-
setts Institute of Tehnology 1985’ten bu yana neredeyse 
otuz yılı aşkın bir süredir Lego ile gerçek yaşam sorunla-
rını çözmek için iş birliği içindedir. Bu amaçla okullarda 
milyonlarca adet lego kullanılmıştır. MIT Media Lab’ın 
yıllık araştırma bütçesi 40 milyon dolar civarındadır. MIT 
Media Lab’da lego ile model şehirler inşa edilmiş ve şe-
hir planlama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu model 
şehirlerde insanların sağlıklı bir yaşam için daha fazla 
yürüyebilmeleri amacıyla yeni ve çevresel boyutta daha 
iyi yaşanabilir sistemler (yeşil dünya) üzerinde çalışmalar 
devam etmektedir. Bu LEGO şehirlerde ulaşım ve trafik 
sorununun çözümü için de şehir planlamacıları geleceğin 
şehirlerinin tasarımı yönünde araştırmalar yapmaktadır-
lar. MIT-LEGO laboratuvarlarında 7 yaş ve üzeri çocuklar 
için yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi, takım çalışmasının 

pekiştirilmesi ve problem çözme becerilerinin artırılması 
için yeni robotik lego setler hazırlanmıştır (www.media.
mit.edu). MIT Media Lab’da 11 yaş ve üzeri çocuklar için 
yukarıda bahsedildiği gibi kimya ve kimyasal tepkime-
lerle ilgili lego setler hazırlanmıştır. Bu kapsamda farklı 
renklerde lego tuğlalar ile farklı elementler ve kimyasal 
tepkimeler gösterilmiştir. Aynı zamanda atomlar, mole-
küller, karışımlar ve bileşikler bu lego tuğlalar ile tartışıl-
mıştır. Ulusal Tayvan Üniversitesi araştırmacıları yakın 
dönemde lego tuğlaları ile etkin olarak çalışan bir atomik 
kuvvet mikroskobu gerçekleştirmiştir. Hem okul öncesi 
dönemde yaratıcı eğitim setleri ile hem de okul dönemin-
de bilimsel deney setleri ile legolardan eğitimde faydalan-
mak mümkün hale gelmiştir. 

LEGO artık plastik bir oyuncak olmaktan çoktan çıktı. 
Kontrol edilemeyen yaratıcılığın ve hayal gücünün elle 
tutulabilir sonuçları için kullanışlı birer araç haline geldi. 

Kimya Biyoloji
Fizik

Tıp

Matematik

Coğrafya

LEGO; ismi “iyi oyna” anlamına gelen Danimar-
ka dilinde “leg godt” kelimelerinden geliyor. Bu 
sözcük aynı zamanda Latince’de “yan yana 
koydum” demek.
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Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ürünlerinin Ruhsatlan-
dırılması Sempozyumu'na; Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Ku-
rulu (RTÜK), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), eczacılık ve 
üretimle ilgili dernek ve toplulukların yetkilileri, devlet ve 
vakıf üniversitelerinin öğretim üyelerinden oluşan 200’ü 
bulan uzman ve yönetici katıldı.

“Sempozyum’da; Geleneksel ve Tamamlayıcı İlaç ya da 
Ürünler ile İlgili Ülkemizde ve Dünyada Mevcut Uygu-
lamalar ve Ruhsatlandırma Mevzuatı”ndan “Geleneksel 
ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Günümüzde Kulla-
nımı ve Sonuçları”na “Türkiye’de Tıbbi Amaçlarla Kulla-

nılan Bitkisel Ürünlerin Mevcut Durumu”ndan Basın ve 
Medyanın Rolü”ne kadar pek çok konu başlığı masaya ya-
tırıldı ve ayrıca “Geleneksel ya da Tamamlayıcı İlaç ya da 
Ürünlerin Ruhsatlandırılması: Tarım Bakanlığı mı, Sağlık 
Bakanlığı mı?” sorusunun cevabı arandı.

Sempozyum’un açılışı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan, TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Cevat Acar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, TÜBA Kanser Çalış-
ma Grubu Yürütücüsü ve Konsey Üyesi Prof. Dr. Taner De-
mirer, TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü 
ve Asli Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin tarafından yapıldı.

TÜBA'DAN “GELENEKSEL ve 
TAMAMLAYICI TIP ÜRÜNLERININ 

RUHSATLANDIRILMASI SEMPOZYUMU”
TÜBA Kanser Çalışma Grubu ile Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu’nun ortaklaşa 

düzenlediği “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ürünlerinin Ruhsatlandırılması 
Sempozyumu” Ankara’da 9 Aralık 2016’da gerçekleştirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı 
Prof. Dr. Ersan Aslan: “TÜBA’mız KHK ile değil de 
kanunla yönetilir konuma gelecek”
Sempozyuma ilgi ve katılımın büyük olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. Ersan Aslan, katılımın takdire şayan olduğunu 
dile getirdi.

Prof. Aslan sözlerine şu şekilde devam etti: “TÜBA, Ba-
kanlıkla değil, doğrudan Sayın Bakan’la ilişkilendirilmiş 
bir kurumdur. Bunu özellikle belirtmek isterim. TÜBA’nın 
en önemli görevlerinden biri bilimsel çalışmaları ve bilim 

insanlığını özendirmektir. Özendirmenin sonucundaki 
ödüllendirme görevinin yanı sıra ayrıca bir de ömrünü 
burada hasretmiş üyelerimizi onurlandırma görevini ye-
rine getirir. Özendirme, onurlandırma ve ödüllendirme 
işlevlerini gerçekleştiren TÜBA, hem ulusal hem de ulus-
lararası anlamda önemli sorumluluklar taşımaktadır. Bu 
Sempozyum’la birlikte özendirme görevini yerine getiri-
yor. Yapılan bütün çalışmalarda hem bakanlık bürokrasisi 
hem de Sayın Bakan’ımızın desteğiyle TÜBA’mızın önün-
deki küçük taşları kaldırmak için gayret sarf ediyoruz. 
Kanun çalışması üzerinde çalışmalarımız sürüyor, önü-
müzdeki dönem içinde bu çalışmaları önemli bir noktaya 
getireceğiz. TÜBA’mız KHK ile değil de kanunla yönetilir 
konuma gelecek. Bu çalışmalarda Bakanımız ve Bakanlı-
ğımızın destekleri TÜBA açısından önemli olacaktır diye 
düşünüyorum. Çünkü özerk kuruluş ya da kamu kurulu-
şu; hepsinin kanuni bir mevzuat destekleyicisinin olması 
gerekiyor.”

Güncel tıptaki gelişmelerin yadsınamayacağını vurgula-
yan Prof. Aslan, özellikle kanser hastalığı konusunda çare 
arayan kişi sayısının herkesin bildiği üzere “denize düşen 
yılana sarılır” misali hiç de az olmadığının altını çizdi ve 
“Bu sarılma herkesin de düşündüğü gibi elbette bilimsel 
olacak. Bu bilimselliğin bir tarafında araştırıcılar ve bilim 
insanları yer alacak ve gerekli çalışmaları yapacak, diğer 
tarafında bulunan kamu ise üzerine düşen düzenlemeleri 
gerçekleştirecek.” dedi. 

TÜBA Konsey Üyesi
Prof. Dr. Taner Demirer

TÜBA Asli Üyesi 
Prof. Dr. Kazım Şahin

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan: 

“Sayın Bakan’ımızın desteğiyle 

TÜBA’mızın önündeki küçük 

taşları kaldırmak için gayret sarf 

ediyoruz. Kanun çalışması üzerinde 

çalışmalarımız sürüyor.”

““
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil: 

“Halkın menfaat çerçevesindeki 

yaklaşımlara maruz kalmasını 

engellemek, öncelikle tüketiciyi 

bilinçlendirmekten geçiyor.”

““
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil: “Tüketicinin bilinç-
lendirilmesi çok önemli”
Dr. Pakdil konuşmasına bakanlık olarak gıdanın temini 
ve sağlıklı bir şekilde vatandaşlara ulaştırılması nokta-
sında sorumluluklarının farkında olduklarını dile getire-
rek başladı ve “Türkiye’nin toplam alanı 780 bin km2, bu 
alanın 1/3’ünde tarımsal faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bu 
oran dünya ortalamasının çok üzerinde; böyle bir tarım 
arazisine sahip olmak sadece kendi insanlarımıza değil 
dünyanın başka ülkelerinde yaşayan insanlara karşı da 
yükümlü kılıyor.” dedi.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünleri konusunda yapı-
lan reklamların özellikle takip edilmesine yönelik Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın görevlendirmeleri 
olduğunu vurgulayan Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pak-
dil, ilgili birimlerle birlikte hareket ettiklerini ve bu tip 
faaliyetlerin engellenmesi için çaba içerisinde olduklarını 
dile getirdi. Halkın menfaat çerçevesindeki yaklaşımlara 
maruz kalmasını engellemenin öncelikle tüketiciyi bilinç-
lendirmekten geçtiğini söyledi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Kan-
ser Çalışma Grubu Yürütücüsü ve Konsey Üyesi Prof. Dr. 
Taner Demirer ile TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Gru-
bu Yürütücüsü ve Asli Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin’in yer 
aldığı basın toplantısında ortaya çıkan sonuçlar üzerinde 
duruldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı

Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu: 

“Geleneksel ve tamamlayıcı 

tıp alanında kullanılan ürünlerin 

ruhsatlandırılması 

gerçekten elzemdi.”

““

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim 
Adnan Saraçoğlu: "Piyasada pek çok ruhsatlandı-
rılmamış ürün var."
TÜBA’yı bu önemli Sempozyum dolayısıyla tebrik etmek 
istiyorum. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında kulla-
nılan ürünlerin ruhsatlandırılması gerçekten elzemdi. Pi-
yasada pek çok ruhsatlandırılmamış ürün var, halk sağlığı 
ile oynanıyor. Bunların hepsi disipline ediliyor, yönetme-
likler ve cezai müeyyideler söz konusu. Bu çok sevindirici 
bir nokta.

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar: “Her şeyden önce 
hangi ürünün gıda takviyesi, hangi ürünün ilaç 
olduğunu ayırmak gerekiyor.”
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Sempoz-
yum’un değerlendirilmesine dair yaptığı açıklamada şu 
şekilde konuştu: “Başta kanser ve obezite olmak üzere pek 
çok hastalıkla giderek çok daha sık karşılaşıyoruz. Bütün 
bu hastalıkların tedavisinde, modern tıbbi yöntem ve ilaç-
ların yanı sıra son yıllarda büyük bir pazar haline gelen, 
ilgiyle karşılanan tamamlayıcı tıbbi ürünler de kullanı-
lıyor. Bu ürünler konusunda “Gerekli bilimsel koşullar 
içerisinde üretilip üretiliyor mu? Yeterli faydayı sağlıyor 
mu? Bahsi geçen tedavinin gerçekleşiyor mu?” gibi birçok 
soru ciddi tartışmalara yol açıyor. Bu noktada bir istisma-
rın olduğu çok açık; kontrol dışı birçok girişim var. Bu 
ürünlerin modern tıp ve eczacılığın ürünü olan ilaçlarla 
etkileşimi hiç umulmadık, hatta ölümle sonuçlanan etki-
ler gösteriyor.”

TÜBA Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar: 

“Eczacılık, tıp ve sağlıkla ilgili 

fakültelerde geleneksel ve 

tamamlayıcı tıp ürünleri müfredata 

dahil edilmeli.”

““

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
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“İlaç niteliğindeki ürünlerin takip ve denetimi 
Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmeli”
Bu önemli konuyu ilgili tüm paydaşlara Sağlık Bakanlı-
ğı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türk Eczacılar 
Birliği ve geleneksel ya da gıda takviyesi şeklinde adlan-
dırdığımız ürünlerin üreticilerinin temsilcileri ve çeşitli 
üniversite ve kurumlardan gelen bilim insanlarıyla bir-
likte masaya yatırdık ve temel olarak da “Bu ürünlerin 
ruhsatlandırılma çalışması için ne yapılmalı?” sorusunun 
cevabını aradık. Ayrıca; “Bir ruhsatlandırma ve denetim 
süreci var mıdır? Yoksa formalite olarak mı kalıyor? Ruh-
satlandırma sürecinde ürünlerin içerisindeki etken mad-
deler tespit edilmekte midir, kontrol edilmekte midir?” 
Konu hakkında dünyadaki uygulamaların durumu gün-
deme getirildi. Birbirinden çok farklı aktörlerin haliyle 
birbirinden çok farklı görüşleri söz konusuydu. Şunu söy-
lemeliyim ki; özellikle burada geleneksel ve tamamlayıcı 
tıp ürünleri ve yanı sıra gıda takviyelerinin ve belki ya da 

ilaveten gıda takviyelerinin ve ilaçların iyi tanımlanma-
sının önemi ortaya çıktı. Bu konuda bir karmaşa söz ko-
nusu; Sağlık Bakanlığı’nın izniyle üretilen bir ilacın belli 
bir süre sonra gıda takviyesine dönüşüp dönüşmemesi 
konusu tartışma yaratan örneklerden biriydi. Dolayısıyla; 
neyin ilaç neyin ise gıda takviyesi olduğunun alt ayrım-
larıyla iyi tanımlanması gerekliliğinin altı çizildi. Ecza-
cılık, tıp ve sağlıkla ilgili fakültelerde özellikle geleneksel 
ve tamamlayıcı tıp ürünlerinin eğitim müfredatına dahil 
edilmesi gerektiği ve bu işin bilimsel bir temele kavuştu-
rulması vurgulandı. Bu ürünler ve tedavilerle ilgili Ar-Ge 
çalışmalarının kontrollü bir şekilde yürütülmesi gerektiği 
ortaya çıktı. Konunun tıbbi, bilimsel alt yapısı olmayan 
kişi ve kurumların eline bırakılmaması, devletin konuya 
müdahale etmesinin önemi net olarak görüldü. Özellikle 
geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünlerinin çok disiplinli 
bir şekilde ele alınmış olması çok önemli. Özellikle üni-
versite ve akademik merkezlerde bu yöntemlerin klinik 

Basın Toplantısı: TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar,
TÜBA Kanser Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Taner Demirer
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uygulamaları çerçevesinde klinik çalışmalarının yapılma-
sı ve üretim ile ruhsatlandırma süreçlerine bu sonuçların 
yansıtılması ihtiyacı görüldü. Endikasyonları belirtilerek 
kullanılması önerilen ürünlerin yine iyi üretim koşulları 
içerisinde üretilmesi ve bu süreç boyunca Sağlık Bakanlığı 
tarafından denetlenmesi gerekliliği açığa çıktı. Eğer konu 
sağlık ise, sağlığın korunması ya da hastalıkların tedavisi 
ile ilgili açıklanıyor ise ruhsatlandırma yetkisinin Sağlık 
Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesi ve ilgili süreçlerin 
takip edilmesinin daha uygun olacağı görüldü.

Prof. Dr. Taner Demirer “Modern tıbbın alternatifi 
olmaz”
TÜBA Kanser Çalışma Grubu Yürütücüsü ve TÜBA 
Konsey Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, bu tür ürünlerin 
çoğunun kanserle ilişkilendirilerek piyasa sürüldüğünü; 

dünyada kansere yapılan yıllık harcamanın 1 trilyon lira, 
Türkiye’de bu rakamın 3 milyon dolar olduğunu söyledi. 
Prof. Dr. Demirer, Türkiye için bu rakamın 2030’da 9 mil-
yar dolara çıkacağını dile getirdi.

Prof. Dr. Taner Demirer “Bugün itibarıyla ABD’de insan-
lar kendi ceplerinden alternatif tıp ürünlerine yılda 34 bin 
dolar harcıyor. Dünya genelinde kanser hastalarının %40’ı 
onkologlarından habersiz bu ürünleri kullanıyor. Gıda 
takviyesinin yanı sıra bir de ilaç olarak kullanılmak üze-
re dozu da belirtilerek ambalaj içerisinde verilen ürünler 
söz konusu. Bu ilaçlar hastalar tarafından çoğu zaman 
kemoterapi sırasında kullanılıyorlar. Bu ilaçlar bazen hiç 
beklenmedik bir şekilde bizim kullandığımız kemoterapi 
ajanlarının etkilerini azaltıyor. Bazen ilacın metabolizma-
sını hızlandırıyor, bazen azaltıyor bazen de yan etkilerin 
ortaya çıkmasına sebep oluyor.” dedi.

“Alternatif ürünler, aslında alternatif değil ta-
mamlayıcı ürünlerdir”
Prof. Demirer sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu ürün-
lerin ülkeye giriş esnasında kontrol edilmesi gerekiyor; 
“Ürünün üzerinde içeriğine dair yazılan maddeler be-
lirtilen oranlarda bulunuyor mu? Bu ürünler nerelerde 
üretiliyor? Bu üretim alanları kontrol ediliyor mu? Dün-
yada bu ilaçlara karşı hangi prensip ve yöntemler uygula-
nıyor?” Bizim bugünkü toplantıda edindiğimiz intiba bu 
ajanların Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması, 
uygun gıda takviyelerinin de yine Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesine dair. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ruhsatlandırma 
yapmıyor, onaylıyor. Sağlık Bakanlığı ruhsatlandırıyor. 
Biliyorsunuz ruhsatlandırmada süreç “etkin denetim, söz 
konusu iyi tıp uygulamalarına göre değerlendirmeler, geri 
ödeme planı” gibi çok farklı aşamalardan geçiyor. Alter-

TÜBA Konsey Üyesi 

Prof. Dr. Taner Demirer: 

“Genelde modern tıbba ilaveten 

alternatif denilen ürünlerin Sağlık 

Bakanlığı tarafında ruhsatlandırılarak 

etkin bir şekilde denetlenmesi ve 

en önemlisi eczanelerde satılması 

gerekiyor.”

““
TÜBA Asli Üyesi 

Prof. Dr. Kazım Şahin: 

“Bu ürünlerin kontrolsüz, rastgele 

kullanılması çok zarar verici 

olabilir. İhtiyacımız olmadığında 

nasıl ilaç almıyorsak, ihtiyacımıza 

uygunluğun dışında bu ürünleri 

kullanmak çok yanlış. Yeterli dozda 

alınması da çok önemli.”

““
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natif ürünler, aslında alternatif değil tamamlayıcı ürün-
lerdir. Modern tıbbın alternatifi olmaz. Genelde modern 
tıbba ilaveten alternatif denilen ürünlerin Sağlık Bakan-
lığı tarafında ruhsatlandırılarak etkin bir şekilde denet-
lenmesi ve en önemlisi eczanelerde satılması gerekiyor. 
Eczacılar dört yıllık eğitimlerinin iki yılı boyunca tıp fa-
kültelerinde olmayan bitki terapisi hakkında eğitiliyorlar. 
Çok disiplinli bir şekilde doktor eczacı, kimyager ve bi-
yologlar tarafından bu ilaçların değerlendirilmesi, çalış-
malarının yapılması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı Alternatif 
Tıp Daire Başkanlığı tarafından bu konu hakkında yeni 
bir yönetmelik hazırlandığı söylendi. Bu sayede bu çalış-
maların bu ürünlerle nasıl yapılması gerektiği çok daha 
net olacak.”

Prof. Dr. Kazım Şahin “Tıp fakülteleri içerisinde 
Beslenme Bilim Dalı kurulmalı”
TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü ve 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin, toplantıda yaptı-
ğı açıklamada özellikle konu hakkında Ar-Ge çalışmala-
rına ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Prof. Şahin sözle-
rine şöyle devam etti “Örneğin yakın zamanda ıhlamurda 
afrotoksin ürediğine dair haberler ortaya çıktı; bu, ıhla-
muru depolama koşullarının iyi olmadığını gösteriyor. 
Bütün bu ürünler eczanelerden satın alınmalı.

“İhtiyaç dışında alınan ürünler toksik etkiye ne-
den olur”
Gıda supplementleri söz konusu olduğunda Tarım Ba-
kanlığı, söz konusu ilaç olduğunda ise Sağlık Bakanlığı 
ruhsatlandırma yapıyor. Bu ürünlerin kontrolsüz, rastge-
le kullanılması çok zarar verici olabilir. İhtiyacımız olma-

dığında nasıl ilaç almıyorsak, ihtiyacımıza uygunluğun 
dışında bu ürünleri kullanmak çok yanlış. Yeterli dozda 
alınması da çok önemli. Örneğin kanımızda likopen adlı 
madde yetersizse domates yiyebiliriz ama bu tür bir prob-
lem yok ise bunu yemenin hiçbir anlamı yok. Yapılan en 
önemli yanlışlardan birisi gereksiz yere alınan ürünler. Bu 
yanlış toksik etkiye neden olabilir. Bu nedenle destekleyi-
ci bu ürünler modern tıbba danışmadan kullanılmamalı.”
Prof. Şahin dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de 
de tıp fakülteleri içerisinde Beslenme Bilim Dalı’nın ku-
rulmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak konuşma-
sını sonlandırdı.

Hazırlanan rapor kamuoyu ile paylaşılacak
Alternatif tıp ürünlerinin kanser ve çeşitli hastalıkların 
tedavisinde kullanımı, bütün dünyada; bilimsel çevreler-
de ve medyada en çok tartışılan konu olarak gündemde 
yerini korumaya devam ediyor. Alternatif ve tamamlayıcı 
tıp ürünlerine bu anlamda ilginin her geçen gün giderek 
artıyor olması bu yüzyılda olduğu gibi gelecek yüzyılda da 
dünya gündemini meşgul etmeye devam edeceğine işaret 
ediyor.

Bu doğrultuda TÜBA-Kanser ve Gıda-Beslenme Ça-
lışma Grupları, konuyu tüm uzmanları ile birlikte tüm 
detaylarını göz önünde bulundurarak değerlendirecek. 
Sunumların yanı sıra interaktif tartışma ve katkılara da 
yer verilecek olan Sempozyum’da gerçekleştirilen sunum 
ve tartışmalar rapor haline getirilerek kamuoyuyla payla-
şılacak. Rapor, tüm üniversitelere, hastanelere, Sağlık Ba-
kanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ve konu 
ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecek.
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“TÜBA BILIM EĞITIMI PROGRAMI” 
AĞ SAYFASI YENIDEN HIZMETE AÇILDI

2002 yılında TÜBA Eski Başkanı Prof. Dr. Yücel Kanpo-
lat öncülüğünde kurulan Bilim Eğitimi Programı Çalış-
ma Grubu’nun gerçekleştirdiği çalışmaları internet üze-
rinden herkese ulaştırmak amacıyla hazırlanan www.
bilimegitimituba.gov.tr, yenilenen içeriği ve tasarımıyla 
yeniden hizmete açıldı.

“TÜBA Bilim Eğitimi Programı”, düzenlenen etkinlikler 
yoluyla bilim insanlarının konuyla ilgili yerli ve yabancı 
uzmanların, bilim eğitimine ilgi duyan öğretmen grup-
larının doğrudan bir araya gelmesini sağlamayı; internet 
üzerinden kolay erişilecek örnek uygulamalar ve mater-
yaller sunarak öğretmenlere destek sağlayacak bir ağ say-
fası aracılığıyla da; sorgulama-temelli eğitim kavramını 
ve uygulamalarını ülkemizde yaygınlaştırmayı, bilim in-
sanlarını gençlere tanıtmayı amaçlıyor.

Şimdiye kadar farklı yaş grubundaki öğrencilerle yapılan 
etkinliklerin video çekimlerinin, basit malzemelerle ger-
çekleştirilen deney anlatımlarının konularına ve seviyele-
rine göre yer aldığı bilim eğitimi ağ sayfası, Türkiye’nin 
çeşitli yerlerinde bulunan öğretmenlere de sorgulayıcı 

eğitim sistemini tanıtıyor ve böylece toplum geneline bu 
düşünce sistemi ve bilimsel anlayışı yaymaya çalışıyor.

Bilimi Aydınlatanlar 
“Bilimi Aydınlatanlar”, TÜBA Şeref Üyeleriyle gerçek-
leştirilen nehir söyleşiler sayesinde yeni nesilleri bilime 
özendirmeyi amaçlıyor. Bilim insanlarının, çocuklukla-
rından, ailelerine, çalışmalarından deneyimlerine, bilim-
sel kariyerlerine dek her şeyin konuşulduğu röportajlarla 
izleyicilerine ve ilgililerine başarı hikayeleri aktarılıyor.

www.bilimegitimituba.gov.tr 

JAPONYA BÜYÜKELÇISI OKA ve 
STS FORUM BAŞKANI OMI, TÜBA BAŞKANI 

PROF. ACAR’I ZIYARET ETTI 

Japonya Büyükelçisi Hiroshi Oka ve Toplum İçin Bilim 
ve Teknoloji Forumu (Science and Technology in Society 
Forum-STS) Başkanı Koji Omi ile beraberindeki Japon 
heyeti TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev ile 19 
Ocak günü görüştü.

TÜBA Başkanı Prof. Acar, STS Forum’un 1-3 Ekim 2017’de 
Kyoto’da gerçekleştirilecek olan yıllık toplantısına Koji Omi 
tarafından bizzat davet edildi ve TÜBA’nın toplantıda çok 
daha aktif şekilde yer almasının STS için önemli olduğunun 
altı çizildi. Görüşmede ayrıca STS Forum ile TÜBA arasında 
bilimsel iş birliğini geliştirmek üzere fikir birliğine varıldı.
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TÜBA-AR ve TÜBA-KED AĞ 
SAYFALARI HIZMETE AÇILDI!

Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji (TÜBA-AR) Dergisi ile Türkiye Bilimler 
Akademisi Kültür Envanteri Dergisi'nin (TÜBA-KED) ağ sayfaları; 

tubaar.tuba.gov.tr ve tubaked.tuba.gov.tr, Ocak ayı itibarıyla hizmet 
vermeye başladı.

1998 yılından bu yana yayımlanan ve ULAKBİM tara-
fından da taranan Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji 
(TÜBA-AR) Dergisi ile 2003 yılından bu yana yayımla-
nan Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergi-
si'nin (TÜBA-KED) ağ sayfaları; http://tubaar.tuba.gov.
tr ve http://tubaked.tuba.gov.tr, Ocak ayı itibarıyla hiz-
met vermeye başladı. 

İlk sayıdan bugüne TÜBA-AR ve TÜBA-KED’de yer alan 
tüm makalelere DOI numarası verildi, yine her iki dergi 
Ocak 2017 itibarıyla, 2014 yılından bu yana Avrupa İnsa-
ni Bilimler Referans İndeksi’nde (The European Referen-
ce Index for the Humanities and the Social Sciences-E-
RIH PLUS) taranmaya başlandı.

2017 yılıyla birlikte Haziran ve Aralık ayları olmak üze-
re yılda iki defa yayımlanacak olan dergilere yazarlar, ağ 
sayfasında kullanıcı adı ile üye olarak makale başvurusu 
yapabilecek. Hakem seçimi ve hakemlerin değerlendirme 
süreçlerinin yanı sıra editöryel çalışmalar da yine online 
sistem üzerinden yürütülecek.

Ayrıca; TÜBA-AR ve TÜBA-KED’in şimdiye kadar ya-
yımlanmış bütün sayılarına ve dolayısıyla içerdiği bütün 
makalelere online olarak ulaşılabilecek.

tubaar.tuba.gov.tr

TÜBA-AR
tubaked.tuba.gov.tr

TÜBA-KED
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TÜBA-GEBIP ve TÜBA-TESEP ÖDÜLLERI
2017 YILI BAŞVURULARI 

30 OCAK'TA SONA ERIYOR
TÜBA Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödül Programı (TÜBA-TEÇEP) 2017 

yılından itibaren sadece telif eserlerin ödüllendirileceği TÜBA-TESEP olarak 
uygulanmaya devam edilecek.

2001 yılından bu yana GEBİP kapsamında, üstün nitelikli 
bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan 404 genç bilim insanı, 
2008 yılından bu yana TEÇEP kapsamında ise; üniversi-
telere yönelik bilimsel nitelikli 186 Türkçe telif ve çeviri 
eser ödüllendirildi. Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri 
(TEÇEP) olarak adlandırılan program, bu yıldan itibaren 
sadece telif eserlerin ödüllendirileceği TÜBA-TESEP ola-
rak uygulanmaya devam edilecek. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar konuyla ilgi-
li açıklamasında şunları ifade etti:  “Başarılı bilim insan-
larının ve nitelikli bilimsel eserlerin teşviki, Türkiye’nin 
bilimsel ve topyekün gelişimi için büyük önem taşımak-
tadır. TÜBA’nın üstün başarılı genç bilim insanlarını 
ödüllendirme ve   teşvik amacına yönelik TÜBA-GEBİP 
ile nitelikli Türkçe bilimsel eserler üretimini özendirme-
ye yönelik TÜBA-TEÇEP yani yeni adıyla TÜBA-TESEP,  
ülkemizin en saygın ödüllerindendir. Bilimsel liyakate 
göre nesnel ve titiz bir değerlendirme süreci sonunda ve-
rilen TÜBA Ödülleri, Türkiye kaynaklı bilimsel çalışma 
ve Türkçe yayınları destekleyici ve artırıcı bir etki de gös-
teriyor. Ödül sahiplerinin ulusal ve uluslararası düzeyde 
gösterdikleri başarılar ve aldıkları ödüller, Programların 
başarısını göstermekte ve hepimizi sevindirmektedir. 
Ödül başvurularının ve bu konuda üniversite yöneticile-
rinin destek ve teşviklerinin artmasının ödüllerin etkin-
liği ve yararlılığının artmasına katkı sağlayacağını belirt-
mek istiyorum. Bu konudaki ilgi ve destekleri için bilim 
camiamıza teşekkür ediyorum.”

“TÜBA-TESEP Halil İnalcık Özel Ödülü”
Prof. Acar, 2016 yılında uygulanmaya başlanan “TÜ-
BA-TESEP Halil İnalcık Özel Ödülü” ile ilgili olarak da 
şunları söyledi: “TÜBA olarak bu yıl kaybettiğimiz Şeref 
Üyemiz Prof. Dr. Halil İnalcık Hoca’nın adıyla, 2017’den 

itibaren TÜBA-TESEP kapsamında “TÜBA-TESEP Halil 
İnalcık Özel Ödülü” verme kararı aldık. Bu kapsamda her 
yıl “sosyal bilimler” alanında bir esere bu ödülü vermeyi 
öngörüyoruz.” 
 
GEBİP Ödülü sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl için 20.000 
TL ödeniyor.  Ayrıca aktif GEBİP ödül sahibine üç yıl bo-
yunca her yıl, tez aşamasındaki doktora öğrencilerinin 
çalışmalarında kullanılmak üzere, 6.000 TL, uluslararası 
nitelikteki bilimsel çalışmaları kapsamında düzenleyecek-
leri ulusal ve uluslararası toplantılar için ise 4.500 TL’ye 
kadar destek sağlanıyor. İlk 3 yıldan sonraki 5 yıl boyunca 
yılda bir kez yurt dışı bilimsel toplantılara ve etkinliklere 
katılım desteği olarak Avrupa ülkeleri için 1500$ karşılığı 
TL, Avrupa dışı ülkeler için 2000$ karşılığı TL veriliyor. 
TESEP kapsamında ise; telif eserler için 20.000 TL ve Kay-
da Değer Eser Ödülü (Mansiyon) olarak ise telif eserlerde 
7.000 TL parasal ödül veriliyor.

www.tuba.gov.tr

2016 yılında vefat eden TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Halil İnalcık
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Bor Katklı ve Bitkisel Lif 
Esaslı Alev Almaz İzolasyon 

Malzemesi Üretimi
Prof. Dr. M. Hakkı Alma

TÜBA Asli Üyesi 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi

Poliüretan köpükler (PUK) en kullanışlı polimerlerden 
biridir. Çünkü bu tür polimerler levha, köpük, elastomer, 
yapıştırıcı, boya gibi çeşitli şekillerde kullanılabilirler. Po-
liüretan köpükler oldukça faklı bileşimlere ve buna uygun 
olarak farklı özelliklere sahip bir polimer olarak büyük 
bir çeşitlilik göstermektedirler. Poliüretan köpük üretim 
aşamasında hem bitkisel atıkların kullanılmış olması hem 
de farklı bor bileşikleri eklenerek yanmaya ve tutuşmaya 
olan direncinin artırılması amaçlanmıştır.

Dünyada bol miktarda arta kalan ve rasyonel olarak kul-
lanılmayan bitkisel lifler (odun, linter, selülozik artıklar, 
zirai artıklar) atmosfer basıncında sıvılaştırılması gerçek-
leştirildi. İzolasyon amacıyla üretilmesi planlanan poliü-
retan köpüğün polimerleşme reaksiyonu için ortamda 
yüksek oranda polyol bulunması gerekmektedir. Polyol 
ihtiyacı ise sıvılaştırılan lignoselülozik materyalden elde 
edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda polimerleşme ger-
çekleşmiştir ve poliüretan köpükler üretilmiştir. Elde 
edilen polyollerin analizleri yapılarak yüksek oranda pol-
yol miktarının olduğu ve poliüretan köpük üretimi için 
uygun oranda olduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber 
üretilen poliüretan köpüğün ses ve ısı izolasyon değerleri 
ölçülmüş ve izolasyon özelliğinde bir ürünün atık malze-
melerden elde edildiği tespit edilmiştir.

Tarım ve ormancılık atıkları dâhil olmak üzere yüksek 
oranda bulunabilen lignoselülozik malzemeler ve doğal 
polimerler (örneğin, selüloz, lignin, hemiselüloz ve ta-
nenler vb) içerdiği yüksek hidroksil miktarları sebebi ile 
PUK üretiminde polyol olarak kullanılabilir.

Diğer yandan; borik asit, bor minerallerinin genel ola-
rak sülfürik asit ile asitlendirilmesi ile elde edilmektedir. 
Ülkemiz bor kaynakları bakımından dünyada en zengin 
kaynaklara sahip olduğundan dolayı yeni kullanım yer-
leri acilen araştırılmalı. Özellikle borun polimer endüst-
risinde kullanımı ülkemizde çok az olup yangon önelem 
amacıyla yaygın hale getirilmelidir.

Bu köpükler genelikle mekanik performans ve temel yo-
ğunluklarına bağlı olarak, esnek, yarı sert veya sert olarak 
sınıflandırılır. Poliüretanın temel uygulama alanı mobilya 
sektörü olmakla birlikte bunları esnek ve yarı esnek po-
liüretanlar ile otomotiv sektörü izler (koltuk yastıklama, 

tamponlar, ses yalıtımı vb).

Poliüretan köpük, polyol bileşeni (gliserin, po-
lietilen glikol vb.) ve izosiyanatların olması ile 

gerçekleşir. Günümüzde köpük uygulamaları 
için yenilenebilir kaynaklar polyol üretimi 
için kullanılabilir. Dimerize edilmiş olan 
yağ asitleri, alifatik di-izosiyanatlar, ticari 
olmakla birlikte, köpüklerde uygulama için 
yeterli reaktiviteye sahip olmayan, ancak 
kaplamalar ve diğer uygulamalar için kulla-
nılabilen özelliklere sahiptirler.

Tarım ve ormancılık atıkları dâhil olmak üze-
re yüksek oranda bulunabilen lignoselülozik 
malzemeler ve doğal polimerler (örneğin, se-
lüloz, lignin, hemiselüloz ve tanenler vb) içer-
diği yüksek hidroksil miktarları sebebi ile PUK 
üretiminde polyol olarak kullanılabilir.



Yapılan çalışmada endüstriyel lignoselülozik atık olarak 
çay çöpü artığı, çeşitli zirai artıklar, odun lifleri, ağaç ka-
bukları gibi lignoselülozik artıklar kullanılmıştır. İlk ola-
rak bitkisel lifler PEG - 400, polyol (gliserin) ve sülfürik 
asit ile 150 °C sıcaklık altında 1 saat süre ile karıştırılarak 
atmosferik basınç altında sıvılaştırıldı. (Şekil 1). 

Sıvılaştırılan lifsel atıklar izosiyanat, borlu bileşenler ve 
diğer köpük ajanları kullanılarak köpükleştirildi (Şekil 2).

Borlu bileşiklerden borik asit sıvılaştırılan lifsel artıklara 
muhtemelen aşağıdaki şekilde bağlanabilecektir (Şekil 3).

Ülkemizde ve diğer ülkelerde ambalaj ve izolasyon ama-
cıyla üretilen poliüretan esaslı köpük maddesi çokça kul-
lanılmaktadır. Son zamanlarda ise selüloz ve lignin gibi 
doğal polimerleri içeren lignoselülozik atıklardan köpük 

üretme çalışmaları literatürde yer almaktadır. Atık mal-
zemenin alternatif ürün olarak kullanılması poliüretan 
köpük üretimi için mümkün olabilmektedir. Atık mal-
zemelerin değerlendirilerek endüstride kullanılabilir bir 
mühendislik malzemeye dönüştürülmesi, sıvılaştırılmış 
lignoselülozik maddeden PUk üretme yönteminin bir üs-
tünlüğüdür.

Bitkisel atıklarından sıvılaştırılarak poliüretan köpük 
üretimi gerçekleştirildi. Bu köpüklerin içerisine çeşitli 
bor katkıları ile yanmaya karşı dirençleri incelendi. Çe-
şitli bor katkılarının yanmaya karşı dirençlerinin olduğu 
yapılan yukardaki analiz sonuçlarına göre tespit edildi. 
Bu katkılardan borik asit katkısı ile nihai ürün olan kö-
püğün alev almadığı/tutuşmadığı ve sadece kömürleştiği 
gözlendi. Bulunan bu sonucumuz borik asit katkısı için 
belirlediğimiz optimum değerimizdir. Aynı zamanda atık 

malzemenin değerlendirilmesi 
üzerine bitkisel atıkların sıvı-
laştırılarak üretildiği sıvılaşmış 
polyolerin hidroksil değerleri 
belirlendi ve yüksek miktarda 
polyollerden oluştuğu anlaşıldı. 
Bununla beraber sıvılaşmadaki 
yüksek verim bu ürünün kulla-
nımındaki avantajı bize göster-
mektedir. Bu yüzden kimyasal 
karakterizasyon ve reaksiyon 
koşulları polyollerin köpük üre-
timi üzerine uygun olduğunu 
gösterdi.

Şekil 1. Lifsel bitkilerin gliserin ortamında sıvılaştıırp poliüretan köpük üre-
timine dönüştürülmesi

Şekil 2. Lifsel atıklardan elde edilen polüretan köpükler

Şekil 3. Sıvılaştırılmış poliüretan köpükte borun muhtemel 
bağlanması. R: Lignoselülozik materyalden gelen ve fenolik 
özellikte olan lignin ve türevleri, polyol ve hidroliz olan glikozitler
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Bor esaslı alev almaz poliüretan köpük malzemeyi 
patentlendirmek üzere, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı’na bağlı BOREN ekibi ile birlikte Türk Patent 
Enstitüsü’ne başvurmuş bulunmaktayız. Bu buluş, yapı 
ve inşaat sektörü (Şekil 4), nakliye sektörü, mobilya, 
alet ve cihaz sektörü, ambalaj sektörü, tekstil, makina 
sektörü, elektronik ve ayakkabı & terlik gibi sektörler-
de yaygın olarak kullanılmaya başlanan poliüretanın 

üretim malzemelerinden olan alev almaz bor katkılı 
polyol ve dolayısıyla poliüretan esaslı izolasyon üre-
timi ile ilgilidir.

Çizelge 1’de görüldüğü gibi, poliüretan esaslı izolasyon 
amaçlı köpük numunelerinin yanma test sonucuna göre 
borlu bileşikler arasında %30’luk borik asidin yanmadığı 
görülmüştür.

Çizelge 1. Bor katkılı Poliüretan köpüğün LOİ (Yanması için gerekli oksijen miktarı) ve alevin yayılma hızı testi sonuçları.

Köpük Türleri LOİ1 Alev Yayılma Hızı (cm/dk)

1.Katkısız Köpük % 20 Oksijen ihtiyacı 43,6

2.Çinkoboratlı Köpük %15 % 21 Oksijen ihtiyacı 60,8

3.Çinkoboratlı Köpük %30 % 21 Oksijen ihtiyacı 33,3

4.Borik asitli Köpük %15 % 21 Oksijen ihtiyacı 39,1

6.Borik asitli Köpük %30 % 23 Oksijen ihtiyacı Alev almadı

7.Borakslı Köpük %15 % 21 Oksijen ihtiyacı 51,1

8.Borakslı Köpük %30 % 21 Oksijen ihtiyacı 22,7

9.Al(OH)3 %30 % 22 Oksijen ihtiyacı 37,98

10.Perlit %15 % 20 Oksijen ihtiyacı 41,6

13.Vermikulit % 20 Oksijen ihtiyacı 39,8

Şekil 4. Bir yapının dış cephesinde izolasyon amacıyla kullanı-
lan yanmaz poliüretan köpük uygulaması.

1 Yanması için gerekli oksijen miktarı
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“TÜBA V. UYGULAMALI BILIM 
EĞITIMI KURSU” ISTANBUL’DA… 

TÜBA'nın, MEB ile imzaladığı protokol çerçevesinde düzenlenen
 “V. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu” 30 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında 

İstanbul Üniversitesi’nde...

Sorgulamaya dayalı öğren-
me ve temel bilim eğiti-
minin etkinleştirilmesine 
katkı sağlamayı amaçlayan 
Kurs, 30 Ocak-3 Şubat ta-
rihleri arasında gerçekleşti-
rilecek.

“Fizik Öğretim Programı ve 
Bilim Eğitimi İlişkisi, Ye-
nilenen Ortaöğretim Fizik 
Öğretim       Programının 
Getirdiği Yenilikler, Biyo-
lojide Doğru Bilinen Yan-
lışlar, Sorgulamaya Dayalı 
Laboratuvar Uygulamaları, 
Tarih Derslerini “Büyük 
Soru” ile İşlemek, Mate-
matikte Problem Çözme 
Stratejileri, Bilim Soru Sor-
makla Başlar” gibi başlıklar 
altında gerçekleştirilecek 
olan bu yoğun program öğ-
retmenlerin öğretme süre-
cinde öğrenciyle fizik, kim-
ya, matematik, biyoloji, fen 
bilgisi ve tarih alanlarında 
çok daha etkin bir iletişim 
kurma ve kanıta dayalı öğretim becerilerini geliştirmeyi 
amaçlıyor.

11 farklı ilden 180 öğretmen
Nisan 2015’te Gazi Üniversitesi’nde ilki, Eylül 2015’te ise 
Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde ikincisi, Şubat 2016’da 
Akdeniz Üniversitesi’nde üçüncüsü düzenlenen Kurs’un 
dördüncüsü Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi’nde gerçek-
leştirildi. Bu yıl İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenecek 
olan ve 11 farklı ilden MEB tarafından seçilen 180 öğret-
menin katılacağı Kurs, 5 gün sürecek.

Eğitim programında; TÜBA Bilim Eğitimi Çalışma Gru-
bu Üyeleri, TÜBA Üyeleri ve Üstün Başarılı Genç Bilim 
İnsanı Programı (GEBİP) ödül sahiplerinin de yer aldığı 

alanında uzman 50 akade-
misyen tarafından temel bi-
limler alanında uygulamalı 
eğitim verilecek.
Kurs’un açılışı 30 Ocak 
günü saat 9:30’da; TÜBA Bi-
lim Eğitimi Programı Yürü-
tücüsü ve TÜBA Asli Üyesi 
Prof. Dr. Mustafa Safran, 
MEB Öğretmen Yetiştirme 
ve Geliştirme Genel Müdü-
rü Doç. Dr. Semih Aktekin, 
İstanbul Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mahmut Ak 
ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Cevat Acar’ın açılış 
konuşmaları ile başlayacak.

Temel bilimlerde uygu-
lamalı eğitim önemli
TÜBA Asli Üyeleri Prof. 
Dr. Mustafa Safran, Prof. 
Dr. Erol Pehlivan, Prof. Dr. 
Adil Denizli, TÜBA Asosye 
Üyesi Prof. Dr. Hayrunnisa 
Bolay Belen, Gazi Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Fatih Taşar, Milli Eği-

tim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel 
Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin, Milli Eğitim Bakanlığı 
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 
Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanı İlkay Aydın’dan oluşan 
TÜBA Bilim Eğitimi Programı Çalışma Grubu tarafından 
yürütülen ve 3 Şubat günü sona erecek olan Kurs’ta; fizik, 
kimya, biyoloji, matematik, fen bilgisi ve tarih alanların-
dan seçilen öğretmen gruplarına teorik ve uygulamalı 
eğitim verilecek.

Program kapsamında Çarşamba günü saat 15:40’ta 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Şinasi Gündüz “Dinlerin Te-
mel Mesajı ve Bir Arada Yaşama Kültürü” konulu kon-
ferans verecek, ayrıca İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihi 
Müzesi ziyaret edilecek.
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4. TEKNOLOJI BÖLGELERI ZIRVESI
TÜBA’nın yayın, program ve projelerini tanıttığı standın da yer aldığı 

“4. Teknoloji Bölgeleri Zirvesi” gerçekleştirildi.

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Tekno-
loji Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılından bu yana 
düzenlenmekte olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  Zir-
vesi’nin dördüncüsünün açılışı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Dr. Faruk Özlü ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar’ın katılımıyla, 23 Kasım 2016 günü Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri stantlarında 41 teknopark bünye-

sindeki yaklaşık 200 firmanın ürünlerinin sergilendiği 
belirterek, “Ülkenin gündeminde bu tip şeylerin olması 
gerekiyor. Türkiye, her şeye rağmen büyüyor, bunları ko-
nuşmamız lazım.” dedi.

Özlü, yaptığı konuşmada, Ar-Ge ve teknoparklarla ilgili 
yeni teşviklerin gündemde olduğunu söyledi ve teknoloji 
bölgeleriyle ilgili son durumu değerlendirdi. 

Özlü sözlerini şöyle sürdürdü: “Teknoloji geliştirme böl-
geleri konusunda, şu anda nicelik olarak istediğimiz se-
viyeye geldiğimizi söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde 
Ar-Ge ve teknoparklarla ilgili yeni teşvik konuları günde-
mimizde. Onları da açıklayacağız. Ar-Ge istatistikleri, bu 
ülkenin geleceğinin nasıl şekilleneceğini belirleyecek olan 
çok önemli verilerdir. Teknoparklar sayesinde, enformas-
yon teknolojileri ve yazılım, yeni malzemeler, biyotekno-
loji, yeni enerji kaynakları, uzay teknolojileri, esnek ima-
lat sistemleri, otomasyon ve robotik gibi alanlarda önemli 
ilerlemeler yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor.” 

Geçen yıl Ar-Ge harcamalarının bir önceki yıla göre 
%17’lik bir artış göstererek 20,6 milyar liraya ulaştığına 
işaret eden Özlü, “2014’te Ar-Ge harcamalarımızın mil-
li gelire oranı %1,01 olarak gerçekleşmişti. Bu ülke tari-
hinde ilk defa gerçekleşen bir rekordu. 2015’te bu reko-
ru daha da geliştirdik. Ar-Ge harcamalarının milli gelire 
oranını %1,06’ya yükselttik.” diye konuştu. Ar-Ge harca-
malarını daha da artırmayı hedeflediklerini vurgulayan 
Özlü, Türkiye’nin gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi Ar-
Ge harcamalarının milli gelire oranında %3’ü yakalaması 
gerektiğini söyledi.

En başarılı geliştirme bölgesi “ODTÜ Teknokent!”
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi so-
nuçlarına göre, geçen yılın en başarılı teknoloji geliştirme 
bölgesi ODTÜ Teknokent oldu.

2015 yılına ilişkin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Perfor-
mans Endeksi sonuçları açıklandı. Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Faruk Özlü, ödül töreni öncesinde yaptığı konuş-
mada, ödül alacak teknoloji geliştirme bölgelerini kutladı. 
 
Geçen yıla göre performansını artıran bölgeleri tebrik 
eden Özlü, “Geçtiğimiz yıla göre performansı gerileyen 
teknoloji geliştirme bölgelerimiz varsa, onları da ciddi 
bir muhasebe yapmaya davet ediyorum. Teknoloji ge-
liştirme bölgelerimizin performanslarının önümüzde-
ki yıllarda artarak devam edeceğine inanıyorum.” dedi. 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi so-
nuçlarına göre, genel sıralama birincisi ODTÜ Teknokent 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 
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oldu. ODTÜ Teknokent’i, İTÜ Arı Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 
Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Cyberpark) izledi. Gelişen 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kategorisinde ilk 3 sıra, Erciyes Üni-
versitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Gazi Teknopark Teknoloji Geliş-
tirme Bölgesi’nden oluştu. Erken Aşama Teknoloji Geliştirme Böl-
geleri kategorisinde ilk sırayı İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
aldı. Onu, Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Samsun 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi takip etti. En İyi Gelişme Gösteren 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri· kategorisinde en başarılı teknopark, 
Erzurum Ata Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi oldu. İkinci-
liği Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi, üçüncülüğü Pamukkale 
Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi aldı.

Bakan Özlü, açılışın ardından Ankara Ticaret Odası (ATO) Cong-
resium’da düzenlenen ve TÜBA’nın da yayınları ve çalışmalarının 
yer aldığı stantların açılışına katıldı.

TÜBA-NEWSLETTER'IN 4. SAYISI ÇIKTI! 

G-20 ULUSAL BILIM AKADEMILERI (S-20) 2017 BILDIRI 
HAZIRLAMA TOPLANTISI ALMANYA’DA YAPILDI

TÜBA’nın çalışmalarına ve uluslararası ilişkilerine dair 4. 
sayısı hazırlanan “TÜBA-Newsletter” yayımlandı.

TÜBA-Newsletter; Akademi’nin gerçekleştirdiği ulusal ve 
uluslararası organizasyonları, projeleri, yayınları, planla-
nan çalışmaları ve TÜBA Üyeleri’nin yurt içi ve yurt dı-
şında elde ettiği başarıları içeriyor.

TÜBA-Newsletter’ın 4. sayısına ulaşmak için:  
www.tuba.gov.tr

2017 yılında Almanya’da gerçekleştirilecek olan G-20 2017 
Zirvesi çerçevesinde “S-20 inisiyatifi” olarak adlandırılan 
G-20 ülkeleri ulusal bilim akademilerinin 2017 Bildiri Hazır-
lama Toplantısı, 24-26 Ocak 2017 tarihlerinde, Alman Ulusal 
Bilimler Akademisi Leopoldina’nın ev sahipliğiyle Alman-
ya’nın Halle kentinde yapıldı. “Küresel Sağlığın İyileştirilme-
si: Kronik ve Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Araç ve Strate-
jileri” konulu 2017 Bildirisini Hazırlama Toplantısına TÜBA 
ve Türkiye’yi temsilen  Akademi Konsey Üyeleri Prof. Dr. 
Fahrettin Keleştemur ve Prof. Dr. Muzaffer Şeker katıldılar.

G-20 ülkeleri ulusal akademilerince ortaklaşa hazırlanacak 
başkanlarca imzalanacak bildiri, 2017 zirvesi öncesinde aka-
demi başkanlarınca ülke devlet ve hükümet yetkilerine su-
nulacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. TÜBA, geçen yıl Japon 
Bilim Konseyi ev sahipliğinde gerçekleştirilen S-20 inisiyati-
finde de yer almıştı.

4
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2016 YILI “CUMHURBAŞKANLIĞI 
KÜLTÜR ve SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERI”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 28 Aralık günü düzenlenen törenle 
“Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri” sahiplerini buldu.

2016 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri 
Töreni’nde; Sinema alanında Şener Şen, edebiyat alanın-
da Mustafa Kutlu, müzik alanında Prof. Dr. Erol Parlak, 
sosyal bilimler ve tarih alanında TÜBA Şeref Üyesi Prof. 
Dr. Kemal Karpat, geleneksel sanatlar alanında Feridun 
Özgören ödül aldı, vefa ödülü ise Ord. Prof. Dr. Süheyl 
Ünver’in oldu.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ın da yer al-
dığı törene, ödül alan sanatçılar, bakanlar ve kültür-sanat 
dünyasının önemli temsilcileri, davetliler ve basın men-
supları da katıldı.

2016 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük 
Ödülleri Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Kültür-sanat alanında gelişemeyen bir ülkenin, gerçek 
manada bağımsız olabilmesi, en azından bağımsızlığını 
sürdürebilmesi mümkün değildir. Sadece yeni değerler 
yetiştirmek noktasında değil, sahip olduğumuz kıymet-
leri küresel düzeyde anlatma ve büyük kitlelerin onları 
tanımalarını, onlardan etkilenmelerini temin konusunda 
da kat etmemiz gereken çok mesafe var” dedi.

 “Verdiğimiz ödüller ahde vefanın tescilidir” 
Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ödül alan kültür, sanat ve ilim adamlarını ve onların 
temsilcilerini tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tür-
kiye’nin, kültür, sanat ve ilim hayatına katkı sağlayan her-
kesin, bu ülkeye çok büyük hizmet vermekte olduğunu 
belirterek, “Biz bu ödüllerle, her biri takdiri, taltifi, teşek-

kürü ziyadesiyle hak eden kültür, sanat, ilim insanlarımı-
za, devletimizin ve milletimizin şükranlarını ifade etmeyi 
amaçlıyoruz. Hiç şüphesiz, onların gerçek yeri milletimi-
zin kalbidir, gönlüdür, hafızasıdır. Verdiğimiz ödül, sade-
ce işte bu ahde vefanın tescilidir” diye konuştu.

Kültür, sanat ve ilim adamlarının ülkeye yaptıkları kat-
kıların, güvenlikten ekonomiye, sağlıktan spora kadar 
diğer alanlarda yapılan hizmetlerden daha az, daha aşağı 
görülemeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları söyledi: “Esasen, kültür-sanat alanında gelişeme-
yen bir ülkenin, gerçek manada bağımsız olabilmesi, en 
azından bağımsızlığını sürdürebilmesi mümkün değildir. 
Ülke olarak, maalesef, bu gerçeği yeteri kadar idrak ede-
mediğimizi kabul etmek mecburiyetindeyiz. Sadece yeni 
değerler yetiştirmek noktasında değil, sahip olduğumuz 
kıymetleri küresel düzeyde anlatma ve büyük kitlelerin 
onları tanımalarını, onlardan etkilenmelerini temin ko-
nusunda da kat etmemiz gereken çok mesafe var. Cum-
hurbaşkanlığı olarak, ‘marifet iltifata tabidir’ sözünden 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan: 

“Biz bu ödüllerle, her biri takdiri, 

taltifi, teşekkürü ziyadesiyle 

hak eden kültür, sanat, ilim 

insanlarımıza, devletimizin ve 

milletimizin şükranlarını ifade etmeyi 

amaçlıyoruz. Hiç şüphesiz, onların 

gerçek yeri milletimizin kalbidir, 

gönlüdür, hafızasıdır. Verdiğimiz 

ödül, sadece işte bu ahde vefanın 

tescilidir.”

“

“
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hareketle,  hiçbir saplantıya kapılmadan, tamamen kültür, 
sanat ve ilim insanlarımızı takdir ve teşvik amaçlı olarak 
bu ödülleri veriyoruz. Geçmişte dağınık bir şekilde, farklı 
kamu kurumları tarafından yapılan bu değerlendirmeleri, 
artık Cumhurbaşkanlığı bünyesinde toplayarak, devletin 
en üst ve itibarlı ödülü haline getirdik. Bu ödüllerin, de-
ğerlerimizi, öncelikle kendi insanlarımıza, onlarla birlikte 
tüm dünyaya tanıtma konusunda arzu ettiğimiz neticele-
re vesile olmasını diliyorum.”

“Millet olarak, muhteşem bir kültür mirası üzerin-
de oturuyoruz”
İnsanlığın en kadim yerleşim yerlerinden olan yaşadığı-
mız coğrafyada, millet olarak bin yıllık bir geçmişimizin 
olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta 
Asya’dan Avrupa’ya uzanan engin bir kültür havzamızın 
bulunduğunu ve millet olarak, muhteşem bir tarih, kültür 
ve medeniyet mirası üzerinde oturduğumuzu kaydetti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kesintisiz bir beka mücadele-
siyle ve farklı arayışlarla geçen son 200 yılımızın bizi ge-
tirdiği yer, kökü mazide olan ati anlayışıdır” dedi.

Sağlam bir ekonomik, askeri ve siyasi gücün olmadığı bir 
yerde kültürün, sanatın ve ilmin geliştirilip yaygınlaşma-
yacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk Sa-
nat Müziğinizi kaybederken, türkülerinizi muhafaza ede-
mezsiniz. Divan şiirinizi unuturken, hece şiirinizi canlı 
tutamazsınız. Hat ve tezhip sanatınızı tarihe gömerken 
ahşap, bakır, halı-kilim sanatlarınızı yaşatamazsınız” dedi 
ve sanat dallarının her birinin, diğerini de besleyip ayak-
ta tuttuğunu,  çöküş başlayınca hiçbirinin bunun dışında 
kalamayacağını vurguladı.

“Kültür-sanatta sadece kopya çektik, taklit ettik”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ve Türk milletinin 
böyle bir felaketi kısmen yaşandığını ve yaşamaya devam 
ettiğini dile getirdi ve şu değerlendirmelerde bulundu: 
“Son iki asırdır arka arkaya maruz kaldığımız travmalar 
bizi beka sorunumuza öylesine odakladı ki, diğer husus-
lara yeteri kadar zaman ayıramadık, enerji sarf edemedik. 
Sonuçta, yeni devletimizi dışardan kurarken, pek çok alan 
gibi, kültür-sanat konusunda da, bana göre yanlış bir stra-
tejiyi tercih ettik. İletişim imkânlarının böylesine geliştiği 
ve yaygınlaştığı bir dönemde, elbette kendimizi cam bir 
fanusun içine hapsedemeyiz, tarihin bir noktasında don-
durup bırakamayız. Karşılıklı etkileşim mutlaka olacaktır. 
Ama biz bu etkileşimi tek taraflı yaptık. Diğer alanlarla 
birlikte kültür-sanatta da üzülerek söylüyorum, sadece 
kopya çektik, taklit ettik; üstelik onları da kötü bir şekilde 
yaptık. Kendimize ait olanları geliştirmek ve biraz önce 
ifade ettiğim etkileşimi sağlamak şöyle dursun, mevcuda 
dahi sahip çıkamadık. Bu sürecin sonunda ise, ne özü, ne 
şekli itibariyle dünyaya söyleyecek sözü olmayan bir ülke 
ve toplum hâline dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya kal-
dık.”

Bu süreçte güzel, takdire şayan ürünlerin ve faaliyetlerin 
gerçekleştirildiğini; ancak bunların sınırlı bir alanda kala-

rak dünyaya, topluma ulaşmakta bile zorlandığının altını 
çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siz kendi mimarinize 
sahip çıkmazsanız, bu yönde bir vizyon ve model ortaya 
koymazsanız, kendinizi gecekondulara, çirkin betonarme 
binalara, son zamanlarda olduğu gibi modern görünüm-
lü çelik ve cam yığınlarına mahkum olmuş bulursunuz. 
Bunları konuştuğumuz, görüştüğümüz kişilerin bize karşı 

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Kemal Karpat’ın rahatsızlığı nedeniyle 
katılamadığı törende ödülü Prof. Karpat adına Prof. Dr. Hakan Kırımlı aldı

Feridun Özgören'in ödülünü, Özgören adına Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Hüseyin Yayman aldı
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tezleri bizi öyle yoruyor, öyle yoruyor ki artık illallah der 
noktasına geliyorsunuz. Tek şey para, para, para… Siz 
kendi edebiyatınızı, kendi sinemanızı, kendi müziğinizi, 
kendi plastik sanatlarınızı üretecek zemini inşa edemez-
seniz, bireysel gayretlerle sınırlı, kurumsallaşamamış, dar 
bir alana sıkışıp kalmış bir kültür-sanat ikliminin ötesine 
geçemezsiniz” şeklinde konuştu.

“Kültür-sanatla tahkim edilmemiş kalkınmanın, 
bizi götüreceği yer zevksizliktir” 
Türkiye’nin geçen 14 yılının, altyapıdan ekonomiye, dış 
politikadan sağlığa pek çok alanda tarihî başarı hikâye-
leriyle dolu olduğunu; fakat eğitim, kültür ve sanat ala-
nında istedikleri seviyeye ulaşamadıklarını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzdeki dönem, bu iki 
alanı, önceliklerimizin en başına çıkarmak mecburiyetin-
de olduğumuza inanıyorum. Eğitimle kalıcı hale getiril-
memiş, kültür-sanatla tahkim edilmemiş bir kalkınmanın 
bizi götüreceği yer zevksizliktir, sevgisizliktir, karanlıktır. 
Nitekim bunun sancılarını her alanda yaşıyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ödül alan kültür 
ve sanat adamları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve 
sözlerinin devamında kendi kültür, sanat, ilim eserleri-
mizle tüm dünyada konuşulacağımız, tüm dünyayı etki-
leyeceğimiz günlerin yakın olduğuna inandığını; kalıcı 
olana, kültür ve sanatın irfan ve hikmetle yoğrularak ula-
şılabileceğini ifade etti.

“Kendi tarihi ve milletiyle barışık münevverlere 
ihtiyacımız var” 
Bunun için milletine tepeden bakan, onu hor gören sap-
lantılı aydınlara değil, gerçekten hür düşünceli ama aynı 
zamanda kendi tarihi ve milletiyle barışık münevverlere 
ihtiyacın olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan 
sözlerini şu cümlelerle tamamladı: “Yaşadığımız diğer 
krizler gibi, kültür, sanat, ilim üretimi krizinden de an-
cak bu şekilde kurtulabiliriz. Cumhurbaşkanı olarak, bu 
doğrultuda yapılan tüm çalışmalara destek oluyorum, ol-
mayı sürdüreceğim. Bu duygularla bir kez daha ödül alan 
kültür, sanat, ilim adamlarımızı ve onların temsilcilerini 
kutluyorum. Birikimleri, emekleri ve üretkenlikleriyle 
ülkemize, milletimize değer katan hocalarımıza, sanatçı-
larımıza, kültür insanlarımıza şahsım ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum.”

2016 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri-
nin sahipleri; Şener Şen, Mustafa Kutlu adına oğlu Murat 
Kutlu, Prof. Dr. Erol Parlak, Prof. Dr. Kemal Karpat adına 
Prof. Dr. Hakan Kırımlı, Feridun Özgören adına Kültür 
ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Ord. Prof. 
Dr. Süheyl Ünver adına öğrencilerinden Prof. Dr. Ahmet 
Güner Sayar, ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elin-
den aldı.

Tören ödül alan sanatçıların ve temsilcilerinin Cumhur-
başkanı Erdoğan ile fotoğraf çekimi ve davetliler için ve-
rilen resepsiyonla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Biz bu ödüller-
le, her biri takdiri, taltifi, teşekkürü ziyadesiyle hak eden 
kültür, sanat, ilim insanlarımıza, devletimizin ve milleti-
mizin şükranlarını ifade etmeyi amaçlıyoruz. Hiç şüphe-
siz, onların gerçek yeri milletimizin kalbidir, gönlüdür, 
hafızasıdır. Verdiğimiz ödül, sadece işte bu ahde vefanın 
tescilidir.”

Mustafa Kutlu'nun adına ödülü oğlu Murat Kutlu aldı

Prof. Dr. Erol Parlak

Şener Şen
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KASTAMONU BELEDIYE BAŞKANI TAHSIN 
BABAŞ ve BERABERINDEKI HEYET TÜBA 

BAŞKANI PROF. ACAR’I ZIYARET ETTI

TÜBA BAŞKANI PROF. ACAR ile KONSEY ÜYELERI 
PROF. KELEŞTEMUR ve PROF. ŞEKER, AKADEMI 

ŞEREF ÜYESI PROF. SEZGIN’I ZIYARET ETTI

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve Çalışma 
Grubu, "Hz. Pir" diye anılan Şeyh Şaban-ı Veli'nin vefa-
tının 450. yılı olan 2019'un "Şeyh Şaban-ı Veli" yılı olarak 
ilan edilmesine yönelik temasları kapsamında TÜBA Baş-
kanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'ı ziyaret etti.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Şeyh Şaban-ı 
Veli Kültür Vakfı Başkanı ve Kastamonu Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muharrem Avcı, Kastamonu 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı 
Dursun Ergin'in de yer aldığı Şeyh Şaban-ı Veli Çalışma 
Grubu, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ı 24 
Ocak günü makamında ziyaret etti.

TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdu-
sev'in de yer aldığı görüşmede TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Cevat Acar, Şeyh Şaban-ı Veli’nin önemini ve de-
ğerini en iyi şekilde anlatılması adına üzerlerine düşeni 
yapacaklarını belirtti.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve Şeyh Şa-
ban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem 
Avcı, Çalışma Grubu olarak 2019 yılının Şeyh Şaban-ı 

Veli Yılı olması adına çalışmalarını var güçleriyle sürdü-
receklerini belirttiler. Babaş ve Avcı, Ankara’daki görüş-
melerinin çok olumlu geçtiğini ifade ederek bu yoldaki 
inançlarının arttığını ifade ederek kendilerine destek ve-
ren TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA 
Asli Üyesi ve UNESCO Türkiye Milli Komitesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Safran, UNESCO TMK 
Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Kültür Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yayman ve Kültür Varlıkla-
rı ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ile destek veren 
tüm yetkililere teşekkür ettiler. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ile TÜBA 
Konsey Üyeleri Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Prof. Dr. Fah-
rettin Keleştemur, Akademi Şeref Üyesi Prof. Dr. Fuat 
Sezgin’i 27-28 Ocak tarihlerinde ziyaret etti.

Ziyarette Prof. Acar ve konsey üyeleri  Prof. Sezgin’le gö-
rüştü ve dünyaca ünlü bilim tarihçimiz Prof. Sezgin ta-
rafından Frankfurt’ta kurulan ve astronomi, matematik, 
coğrafya, fizik, kimya gibi toplam 15 alanı içine alan yak-

laşık 900 alet ve cihazın modellerinin sergilendiği Arap 
– İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü ve Müzesi’nde incele-
melerde bulundu.

Görüşmede, TÜBA tarafından Türkçesi yayımlanan Prof. 
Sezgin’in “İslam’da Bilim ve Teknik” adlı eserinin İngilizce 
ve Arapçalarının da TÜBA tarafından yayımlanması ko-
nusunda fikir birliğine varıldı.
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Türkiye Küresel Ar-Ge Liginin 
Neresinde?

Prof. Dr. Ali Ekber Akgün
TÜBA Asosye Üyesi 

Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi

Prof. Dr. Halit Keskin
TÜBA Asosye Üyesi

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. İpek Koçoğlu
Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi

Dünyada Ar-Ge istatistiklerini bilmek ve yorumlamak, 
Türkiye’nin nerede eksiklikleri olduğunu görmek ve ha-
rekete geçmek için ilk adımı oluşturur. Dünyada Ar-Ge 
yarışını mercek altına aldığımız yazımızın ardından, ül-
kemizin bu küresel yarıştaki rekabetçi pozisyonunu ince-
lemek için, Ar-Ge ve inovasyon hedeflerini ortaya koy-
mak, mevcut durumunu tespit etmek ve geleceğe yönelik 
öngörülerde bulunmak yerinde olur. Türkiye’nin Ar-Ge 
ve inovasyonda rekabetçi bir yükseliş yakalaması için na-
sıl bir yol haritası izlemesi gerektiğini anlamak öncelikle 
mevcut Ar-Ge dinamiklerini incelemekten ve hedeflenen 
düzeylerin neresinde olduğumuzu görmekten geçiyor. 
Türkiye’nin 2023 için belirlediği önemli ve büyük hedef-
leri var. Bunların başında; dünyanın ilk 10 ekonomisi ara-
sına girmek, 500 milyar dolarlık ihracat yapmak, ihracatta 
ileri teknoloji ürünlerinin payını %20’lere çıkarmak, Orta 
ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü 
olmak yer alıyor. Türkiye belirlenen ulusal hedeflere ula-

şılabilmek için yoğun Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri yü-
rütüyor. Ancak bu hedeflere ulaşabilmek için Türkiye’nin, 
Ar-Ge ve inovasyona daha fazla yatırım yapması ve bu 
yatırımın ticarileştirilebilir ürün ve teknolojiler, patent 
ve lisanslar ve başarılı start-up’lar aracılığıyla ekonomik 
kazanca dönüşmesini sağlayacak çevresel, yasal ve ekono-
mik koşulları sağlaması gerekiyor.

Türkiye yaşanan küresel ve bölgesel ekonomik sorunla-
rın altından kalkacak güç ve büyüklükte bir ülke. Ekono-
mik kalkınmanın gerçekleşmesinde; Ar-Ge ve inovasyon 
merkezli organizasyonlar kurulmasının, kamu, sanayi ve 
üniversite üçlüsünün bütünleşik bir Ar-Ge ve inovasyon 
kapasitesi oluşturmasının gereği bilimsel araştırmalarca 
kanıtlanmıştır. Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda, 
Ar-Ge ve inovasyon sistemleri anahtar bir rol oynamak-
tadır. Dünya Ar-Ge yarışına baktığımızda görmekteyiz 
ki Ar-Ge’ye yatırım yapmayan ülkeler ne ekonomik ne 

de sosyal olarak gelişim gösteremez. Ar-Ge’ye 
ve inovasyona yapılan yatırım sadece milli geliri 
değil, kişi başına düşen gelir seviyemizi de artır-
mayı sağlayacak yapıtaşlarıdır. Bir örnek vermek 
gerekirse; 1980’de küresel ekonomiye katkı, kişi 
başına düşen GSYİH ve Ar-Ge faaliyetlerine ya-
pılan harcamalar açısından ekonomik olarak aynı 
seviyelerde olduğumuz Güney Kore, 1980 sonra-
sı Ar-Ge ve inovasyon alanlarında dikkat çekici 
bir gelişim ve çok başarılı bir ekonomik büyüme 
göstermiştir. Güney Kore’nin 1960’larda hüküm 
süren imitasyon sürecinden, ilk olarak 1980’de 
transformasyon sürecine geçişi ve sonrasında 
1990’larda inovasyon sürecine geçişi ile teknolo-
ji politikalarında önemli değişiklikler meydana 
gelmiştir. Teknoloji politikalarını küçük ölçekli, 
daha esnek ve dinamik KOBİ’lere yönlendiren 
Güney Kore bu sayede Ar-Ge ve inovasyon sis-
teminde bir canlanma ve Ar-Ge harcamaları ile 
yoğunluklarında bir artış yaşamıştır.
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OECD’nin 2015 Ar-Ge istatistikleri raporuna göre Güney 
Kore’nin Ar-Ge harcamalarının GSYİH’sına oranı %4’ün 
üzerindedir. Bu oranın OECD ülkeleri ortalaması %2.33 
olup, Güney Kore, Avrupa Birliği’nin 2020 hedefi olan 
%3’ün de üzerinde bir orana sahiptir. Türkiye’nin hedefle-
diği teknolojik ilerlemeyi gerçekleştirebilmesi için küresel 
Ar-Ge yarışında başarıyı belirleyen Ar-Ge istatistiklerin-
de rekabetçi olması gerekmektedir. Ayrıca Türkiye’nin, 
Ar-Ge ve inovasyonda atılım yapabilmesi için Vizyon 
2023 kapsamındaki Ar-Ge ve inovasyon hedeflerine ulaş-
ması elzemdir. 

Türkiye’nin 2023 Ar-Ge hedefleri aşağıdaki gibidir:
• Ar-Ge harcamalarının GSYH içerisindeki payını en 

az %3’e çıkarmak, 
• Yıllık 85 milyar TL Ar-Ge harcaması yapmak,
• Özel sektör Ar-Ge harcamalarının GSYH içerisinde-

ki payını %2’ye yükseltmek, 
• Tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge araştırmacısı sayısını 

300.000’e çıkarmak,
• Özel sektörde çalışan tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge 

araştırmacı sayısını 180.000’e çıkarmak.

Söz konusu hedeflere ulaşmak için Türkiye’nin mevcut 
durum analizini yapmamız gerekmektedir. Türkiye’nin 
2015 yılında gerçekleştirdiği 20,6 milyar TL’lik Ar-Ge har-
caması GSYİH’nın %1.06’sını oluşturmaktadır. Kamunun 
2015 senesinde yaptığı 2,14 milyar TL’lik Ar-Ge toplam 
Ar-Ge harcamalarının %10,3’ünü oluşturmaktadır. Özel 
sektörün Ar-Ge’ye harcadığı 10,31 milyar TL ise toplam 
Ar-Ge harcamalarının yaklaşık %50’sini oluşturmaktadır. 
Üniversiteler ise Ar-Ge’ye 2015 senesinde 8,2 milyar TL 
harcama yaparak toplam Ar-Ge harcamalarının %39’unu 
üstlenmiştir. 

Nitelikli ve uzmanlık bilgisine sahip Ar-Ge personeli Ar-
Ge’ye yapılan yatırımların ve ayırılan kaynakların verimli 
bir şekilde kullanılmasında önemli bir rol oynar. Bu ne-
denle küresel Ar-Ge yarışına baktığımızda, ABD, Japon-
ya, Almanya ve Çin gibi inovasyon ve Ar-Ge alanında en 

gelişmiş ülkeler Ar-Ge harcamaları ve Ar-Ge yoğunluk-
ları ile orantılı bir şekilde Ar-Ge personeli sayısını artır-
maktadırlar. Türkiye’de 2001’de 27 bin 698 olan Ar-Ge 
personeli sayısı, 14 sene içerisinde senelik %7 artış gös-
tererek 2015’te 122 bin 288 tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge 
personeli sayısına ulaşmıştır. Toplam Ar-Ge personelinin 
12 bin 328’i kamuda, 66 bin 667’si özel sektörde, 43 bin 
293’ü üniversitelerde çalışmaktadır. 2015 senesi verilerine 
göre kamuda çalışan Ar-Ge personeli sayısının özel sek-
tör ve üniversitede çalışan Ar-Ge personelinin çok geri-
sinde kaldığı görülmektedir. 2001 senesinde kamu ve özel 
sektör Ar-Ge çalışanı sayısı 5 bin civarı ve eşit iken 2015 
senesinde kamu Ar-Ge çalışan sayısı özel sektörün çok 
gerisinde kalmıştır. Bu tablo, sanayinin Ar-Ge’ye verdiği 
önemi ve seneler içerisinde ayırdığı finansal ve insan kay-
nağını artırdığını görmek için önemli olmanın yanı sıra, 
kamu, sanayi ve üniversite işbirliği altyapısında bir denge-
sizliğe ve kaynak eşitsizliğine de işaret etmektedir. 

Türkiye’nin bilim ve teknolojideki yerine ve dünya ölçe-
ğindeki rekabet gücüne bakıldığında son yıllarda olumlu 
gelişmeler olduğu görülmektedir. 2000’li yıllar itibarıyla 
ülkemizde Ar-Ge ve inovasyona ayrılan finansal ve beşe-
ri kaynaklarda önemli ölçüde artış sağlanmıştır. Türkiye; 
vizyoner, yüksek katma değer elde eden, Ar-Ge faaliyet-
lerinde bulunan ve inovatif ürün ve hizmetler geliştiren 
bir ülke olma, etkin ve verimli bir teknolojik altyapı geliş-

Türkiye belirlenen ulusal hedeflere ulaşılabilmek 
için yoğun Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri yü-
rütüyor. Ancak bu hedeflere ulaşabilmek için 
Türkiye’nin, Ar-Ge ve inovasyona daha fazla 
yatırım yapması ve bu yatırımın ticarileştirilebilir 
ürün ve teknolojiler, patent ve lisanslar ve ba-
şarılı start-up’lar aracılığıyla ekonomik kazan-
ca dönüşmesini sağlayacak çevresel, yasal ve 
ekonomik koşulları sağlaması gerekiyor.
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tirme hedefine sahiptir. 2001-2015 dönemi Ar-Ge istatis-
tikleri doğrultusunda gelişimi gözlemlenen ulusal yenilik 
ve girişimcilik ekosistemimizin önemli bir çıktısı olarak 
bu alanda sağlanan destek mekanizmalarının arttığını ve 
sonuç vermeye başladığını söylemek mümkündür. Ar-Ge 
harcamaları 2001-2015 döneminde 14 katına çıkarak 20,6 
milyar TL’ye ulaşmıştır. 2001’de %0.54 olan Ar-Ge harca-
masının GSYH içindeki payı 2015 yılında %1,06’ya yük-
selmiştir. 2000-2015 yılları arasındaki mevcut eğilimin 
devam etmesi halinde ise 2023 yılında GSYARGEH/GS-
YİH oranının % 1,82 olacağı öngörülmektedir. 2023 yılı 
için hedeflenen % 3 oranı için ise Ar-Ge harcamalarında 
yıllık % 18’lik, GSYARGEH/GSYİH’de yıllık %10 bir artış 
gerekmektedir.

Bu dönemde, Ar-Ge personeli sayısı 4,5 katına çıkarak 
95.161’i Ar-Ge araştırmacısı olmak üzere, 122 bin’e ulaş-
mıştır. Ayrıca merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için 
tahsis edilen başlangıç ödeneği 2008 itibarıyla önemli bir 
artış göstererek 3 katına çıkmış ve 2015’te merkezi yöne-
tim bütçesinden Ar-Ge’ye 6,17 milyar TL ödenek ayrıl-
mıştır. 2016 yılı için ise merkezi yönetim bütçesinden Ar-
Ge için tahsis edilmesi öngörülen 2016 ödeneği 7 Milyar 
461 Milyon TL’dir.

Türkiye’de son yıllarda teknolojik gelişimi sağlamaya yö-
nelik çalışmaların teşvik edilmesi, yeni buluş ve icatlarda 
önemli ölçüde artış ile sonuçlanmıştır. 2005’te 935 patent 
başvurusu yapılmışken bu sayı 2015’te 6 katına çıkarak 

5512’ye yükselmiştir. Tescillenen patent sayısı ise 2005’te 
95 iken, 2015’te 18 katına çıkarak 1730’a yükselmiştir. An-
cak patentlerin ticarileştirilme oranına dair etkin bir veri 
bulunmamaktadır.

Ar-Ge ve inovasyona yapılan yatırımları artırmanın teme-
linde mevcut durumu iyi bilmek, zayıf ve güçlü yanları iyi 
analiz ederek gelişimi doğru hedeflemek ve nokta atışı ya-
parak kaynak kullanımını iyi yönetmek yer alıyor. Bunun 
için Türkiye’nin mevcut durum analizini, hedeflerini ve 
hedeflere ne derece ulaştığını görmek önemli bir yere sa-
hiptir. Bir sonraki aşama ise Türkiye’nin küresel Ar-Ge ve 
inovasyon yarışında rekabetçi avantaj elde etmek için nasıl 
bir yol haritası izlemesi gerektiğini değerlendirmektir.

Türkiye’nin 2015 yılında gerçekleştirdiği 20,6 mil-
yar TL’lik Ar-Ge harcaması GSYİH’nın %1.06’sını 
oluşturmaktadır. Kamunun 2015 senesinde 
yaptığı 2,14 milyar TL’lik Ar-Ge toplam Ar-Ge 
harcamalarının %10,3’ünü oluşturmaktadır. Özel 
sektörün Ar-Ge’ye harcadığı 10,31 milyar TL ise 
toplam Ar-Ge harcamalarının yaklaşık %50’sini 
oluşturmaktadır. Üniversiteler ise Ar-Ge’ye 2015 
senesinde 8,2 milyar TL harcama yaparak top-
lam Ar-Ge harcamalarının %39’unu üstlenmiştir. 

GÜNEY KORE ANKARA BÜYÜKELÇISI YUNSOO CHO, 
TÜBA’YI ZIYARET ETTI

Güney Kore Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho, 15 Kasım 
2016 tarihinde TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar’ı makamında ziyaret etti.

Kore-Türkiye ilişkilerinin kuruluşunun 60. yıl dönümü 
vesilesiyle 2017 yılında düzenlenecek olan etkinliklerin 
ele alındığı görüşmede TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Nuri Yurdusev de yer aldı. 
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ISTANBUL TICARET ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ PROF. 
EKREN, TÜBA BAŞKANI PROF. ACAR’I ZIYARET ETTI

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım 
Ekren ile Prof. Dr. İbrahim Baz, Prof. Dr. M. Sait Yazı-
cıoğlu ve Prof. Dr. Murat Kasımoğlu, TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'ı ziyaret etti.

TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yur-
dusev’in de yer aldığı görüşmede karşılıklı bilgi ve fikir 
alışverişinde bulunuldu. Ziyaret esnasında gerçekleştiri-
len görüşmelerde; üniversite ve Akademi’nin faaliyetleri, 
iş birliği ve ortak çalışma imkânlarının geliştirilmesinin 
gerekliliği üzerinde duruldu.

HASAN KALYONCU ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ 
PROF. YILMAZ’DAN TÜBA’YA ZIYARET

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Tamer Yıl-
maz, 19 Ocak günü Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar’ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede; TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Nuri Yurdusev de yer aldı. Akademi ve üniversiteler ara-
sında gerçekleştirilmesi öngörülen projeler üzerinde du-
ruldu. 

TÜBA BAŞKANI PROF. ACAR, BILIM, SANAYI ve 
TEKNOLOJI BAKANLIĞI YIL SONU DEĞERLENDIRME 

TOPLANTISINA KATILDI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yıl Sonu Değer-
lendirme Toplantısı, 7 Ocak 2017 tarihinde Antalya’da 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün 
katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakanlığa bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşların üst 
yöneticileri, merkez birim, taşra teşkilatı il müdürleri 
ile diğer yetkililerin katıldığı toplantıda 2016 yılı ba-
kanlık faaliyetleri değerlendirildi ve 2017 yılı iş planı 
görüşüldü. 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar TÜBA sunumunda; 2016 
yılında gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası program, 
proje, faaliyet ve yayınların yanı sıra 2017 yılı için ger-
çekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında detaylı 
bilgi aktardı.
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TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. İsmail Kara: 
“Dinin veya din anlayışlarının sekülerleşmesi 

diyebileceğimiz büyük bir hadise ile karşı karşıyayız ve 
insanlık, hususen dindar insanlar, bu arada müslümanlar 

bu hadise ile daha uzun yıllar uğraşmak zorunda 
kalacaklar, öyle gözüküyor.”

“Bütün tarihi boyunca İslâmcılık hareketi hem bir muhalefet hareketi hem de bir uyum hareketi olmuştur.”

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. İsmail Kara

Röportaj: Prof. Dr. Kenan Çağan

19. yy’da bazı radikal pozitivistler dinin gelecekte ol-
mayacağı öngörüsünde bulundular. Ama 20. yy’ın son 
çeyreğinde dine dönüşlerin konuşulduğu bir ortamda 
bulduk kendimizi. Bazılarının postmodern olarak ni-
telediği günümüz dünyasında ise din, dünyanın birçok 
yerinde hala toplumsal hayatın önemli belirleyicisi ol-
maya devam ediyor. Bütün bunları nasıl anlamak ge-
rekir?
19. yüzyıl pozitivizminin böyle bir iddiası vardı. Modern 
eğitim süreçlerinden geçmiş dindarlar için bile etkili ol-
muş bir iddiaydı bu. II. Dünya Savaşı’ndan sonra bunun 
değişmeye başladığının ilk işaretleri gözüktü. Fakat sosyal 
bilimlerle uğraşan akademisyenlerin dinin çökmediğini 
açıkça itiraf etmeleri için 1960’lı yılları beklemek gerekti. 
Tabii burada pozitif bilgi, bilimsel bilgi anlayışlarının da 
değişmeye başladığını hesaba katmak lazım. Yalnız dinin 
ortadan kalkmadığını söylemek onun değişmeden devam 
ettiği manasında anlaşılmamalı. Dinin veya din anlayışla-
rının sekülerleşmesi diyebileceğimiz büyük bir hadise ile 
karşı karşıyayız ve insanlık, hususen dindar insanlar, bu 
arada müslümanlar bu hadise ile daha uzun yıllar uğraş-
mak zorunda kalacaklar, öyle gözüküyor. 

İslâm dünyasında ve Türkiye’de modernleşme ile yeni din 
telakkileri ve yorumları, yeni dindarlaşma hep yanyana, 
iç içe olageldiği için din ve dindışılık konularında bizim 
açımızdan daha karmaşık ve zor meseleler var.

Postmodernizme gelirsek…
Postmodernizm batı dışı toplumlarda psikolojik sebep-
lerle biraz farklı ve çarpık anlaşıldı. Nerede ise batının 
tahakkümü üstümüzden kalkıyor gibi… Postmodernizm 
aslında modernizmin tashih ve tadilidir bence, bir baş-
ka deyişle tahkimidir, reddi veya tasfiyesi değil. Hakikati 
bütünüyle izafileştirmesi dolayısıyla dinle yanyana getiri-
lecek, dine kapı aralayacak bir tarafı da yok. Bu yüzden 
Türkiye’de mütedeyyin genç veya orta yaşlı okumuş yaz-
mışların postmodernizm sevdalarını psikolojik sebepler 
veya uyarılmışlıklar dışında anlamak kolay değil. Zaten 
bir moda idi, geldi geçti. Yalnız psikolojiyi fazla ihmal 
etmeyelim, Bergson da Türkiye’de ve İslâm dünyasında 
dine, daha doğrusu pozitif bilgi dışında bir bilgiye kapı 
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aralıyor diye batıdan çok farklı bir çerçevede ilgi görmüş, 
farklı anlaşılmıştı. “Yaratıcı hamle” de kurtuluş kapısını 
aralıyordu.

İslâm’ın modern dünyadaki varlık iddiasını nasıl yo-
rumluyorsunuz? Merhum Mehmet Akif ’in arzusu 
gerçekleşti mi sizce: Asrın idrakine söyletilebildi mi 
İslâm? 
Modern dünyanın kuruluşunda İslâmın doğrudan bir 
katkısı ve müdahalesi yoktur. Dolaylı etkileri vardır tabii. 
Modern dünya Yahudi-Hristiyan bir karakter taşır. Bu tes-
biti esas alırsak İslâm modern dünyanın karşısında veya 
dışında bir yerde konumlanmaktadır. İslâm'ın modern 
batı düşüncesinin ve hayatının potansiyel tek gerçek mu-
halifi veya alternatifi olması da, İslâm'a ve müslümanlara 
yönelen sert ve kıyıcı saldırılar da bununla alakalı. Bugün 
için bu bir imkân mı, bir problem mi, bunun üzerinde dü-
şünmek lazım. Ben benzerlik ve ayrılıkların derinliğine 
farkedilmesi şartıyla bunun çok kuvvetli bir imkan oldu-
ğunu düşünüyorum. Hem bizim, hem insanlık için…

Bu işin bir tarafı. Diğer tarafta iki asırdır Müslüman ay-
dınların İslâmiyetle modern batı düşüncesini ve yaşa-
ma tarzını uzlaştırma, telif etme arayışları, çabaları var. 
Bunu hem mümkün hem de gerekli görüyorlar. Felsefî 
olarak hayli problemli olan medeniyet-kültür ayırımı da 
buradan çıkıyor. Çok problemli ama bir ihtiyaca karşılık 
geldiği için çok da itibar ve kabul görüyor. Akif ’in “asrın 
idrakiyle İslâm'ı söyletme” fikri bunun dile getiriliş biçim-
lerinden sadece biridir. Büyük bir şair karihasından çıktı-
ğı için de etkileyici. Yalnız bu fikir göründüğü kadar sade, 
problemsiz, kolay işletilebilir, güvenle bel bağlanılacak bir 
şey değil.

Peki İslâm düşüncesi kendini modern dünyada yeniden 
üretebiliyor mu?
Yeniden üretme meselesi daha ciddi bir iş. Aynı zaman-
da vaz geçilemeyecek bir ihtiyaç. Bu konuda yabana atı-
lamayacak çabaların olduğunu görmek lazım. Birçok ki-
tap ismi bile bunu çağrıştırır. Tecdid ve ihya fikirlerinin 
canlanması da… Fakat bu sahada kat edilecek daha çok 
yol ve mesafe var. Çünkü yeniden üretme geçmişteki bi-
rikimin inkıtasız ve bütün veçheleriyle kuşatılmasını ge-
rektirir. Tekrarlayalım; kesintisiz ve çok yönlü olarak. Bu 
çok emek ve ter istiyor. Ayrıca geçmişe ulaşmanın önünde 
ilmi gibi gözüken yanlış yahut eksik kabuller ve psikolo-
jik bariyerler de var, olabilir. Önce geçmişte bugün için 
önemli ve anlamlı bir şeyler olduğuna inanmak lazım. 
Halbuki modern düşünce geçmişi ve tarihi hayli zayıflat-
mış ve önemsizleştirmiştir. Oryantalistlerin ürettiği ama 
artık müslümanlar arasında da hayli müminleri olan 12. 
asırda İslâmda bilim ve felsefenin durduğu sloganına ina-

nırsanız Selçuklu ve Osmanlı birikimini anlamak için sar-
fedilmesi gereken çabayı yeterince anlamanız mümkün 
olabilir mi? Yeniden üretmeyi nereden başlayarak, nasıl 
yapacaksınız, zemin ne olacak?

Seküler dünyada İslâmî siyasal yönelimlerin durumu-
nu nasıl değerlendirdiğinizi sormak istiyoruz. Sizce 
İslâm referanslı siyasal iddia ve taleplerle modernlik 
arasında nasıl bir ilişki gerçekleşiyor?
Çağdaş İslâm düşüncesinin ana başlıklarından biri si-
yaset ve devlet merkezlidir. Devletin bekası siyaseti öne 
çıkarıyor. Yeni dönemde İslâm siyaset düşüncesi, siyasi 
kurumlar, siyasi üslup nasıl olacak soruları müslüman 
aydınları ve alimleri hayli meşgul etmiş bir konudur. Bu-
gün de meşgul ediyor. Hacim olarak büyük bir literatür 
var. Derinlik olarak da büyük denebilir mi emin değilim. 
Ana yönelişin hilafet-saltanat düşüncesi ve sisteminden 
meşrutiyet, cumhuriyet, demokrasi istikametinde aktığı-
nı rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu da siyaset alanının modern 
çizgiyle uyumlu hale getirilmesi mânasına geliyor. Özel-
likle II. Dünya Savaşı’ndan sonra radikal ve entelektüalist 
İslâm düşüncesinde sert bir modern devlet ve demokrasi 
karşıtlığı da var. Bunların rüzgarları 1965 sonrası Türki-
ye’ye de kısmen gelecek. 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayacak olan bu 
çizginin en büyük zaafı İslâm tarih tecrübesini, büyük bir 
tecrübe birikimini, büyük bir literatürü yeterince hesaba 
katmamasıdır. Devamlılık meselesi tekrar karşımıza çıkı-
yor.

1924’ten sonra yeni İslâm siyasi düşüncesinin Türkiye’de 
bugünle nasıl irtibatlandırılacağı meselesi paranteze alı-
nıyor. Bugün de parantezdedir. Mevcut Türkçe eserler 
çok büyük oranda tercümedir ve Türkiye’den kopuktur. 
Üniversitelerimizde, Siyaset Bilimi bölümlerinde, İlahiyat 
Fakültelerinde İslâm siyasi düşüncesi canlı bir alan değil-
dir. Siyaset düşüncesi derslerinde İslâm siyasi düşüncesi 
okutulmaz. Yakın zamanlarda bir iki küçük teşebbüs oldu 
ama henüz çok sınırlı.

Özellikle 11 Eylül olayından bu yana, bazı odaklarca 
İslâmla terör arasında doğrudan bir ilişki kurulduğu 
gözleniyor. Bu indirgemeci, ötekileştirici ve terörize 
edici tavrı nasıl yorumluyorsunuz? Yaygınlaşan İslâ-
mofobi tehditi karşısında ne tür tedbirler alınabilir?
Tehditkâr bir şey ama hiç şaşırtıcı ve beklenmedik değil. 
Batı düşüncesinin, kapitalist dünyanın İslâmla mücadele-
sinin Soğuk Savaş sonrası dönemde aldığı yeni şekiller-
den sadece birisi bu. Öne çıkarılan ve çatışmacı bir man-
zara arzeden bu olduğu için gözümüze bu batıyor. Peki 
eşzamanlı olarak destek gören ve sıcak gösterilen İslâm 
liberalizmi bunun kadar tehlikeli ve tehditkâr değil mi 
acaba?

Alınacak tedbirler elbette tek tip olmayacak. Benim tek-
lifim tarif ve başlıkları değiştirmek istikametindedir. İs-
lamofobi bizim başlığımız değil, bunu ne kadar tenkit 
ederseniz edin başkasının çizdiği bir çerçevede kalmaya, 
değirmenine su taşımaya mahkûmsunuz. Onun için ben 

1924’ten sonra yeni İslâm siyasi düşüncesi-
nin Türkiye’de bugünle nasıl irtibatlandırılacağı 
meselesi paranteze alınıyor. Bugün de paran-
tezdedir. Mevcut Türkçe eserler çok büyük 
oranda tercümedir ve Türkiye’den kopuktur.
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bunlara sıcak bakmam. 11 Eylül’den sonra çokça yapılan 
“İslam ve Şiddet” yahut “İslâm ve Terör” başlıklı hiçbir 
toplantının davetini kabul etmedim. Gerekçem açıktı: 
Siz İslâmla şiddet yahut terör arasında bir ilişki yok de-
mek için bu toplantıyı düzenliyorsunuz ama koyduğunuz 
başlık sizi yalanlıyor. Niçin “Kapitalizm Şiddet Üretiyor”, 
“Bir Lokma Bir Hırka” yahut “Aydınlanma Felsefesi İn-
sanlığın ve Aklın Katliyle mi Sonuçlandı?” gibi başlıklarla 
yola çıkmıyorsunuz. Bunu kimseye anlatabilmiş sayıl-
mam. Herkes piyasa şartlarında muhalefet yapılabilece-
ğini düşünüyor. Siyasi muhalefetle entelektüel muhalefet, 
ilmi, fikri, estetik karşı çıkış arasında mesafe ve kademe 
gözetmiyorlar. Müslüman müteşebbislerin kurduğu bir 
iktisadi kuruluşun başında olan adam “bin lokma bin hır-
ka” diyordu. Belki kendince üretime ve dağıtmaya vurgu 
yapıyordu, bilmiyorum ama büyük bir değişmeye, belki 
bozulmaya işaret ediyordu bu yeni slogan.

Uzun yıllar İslâmcılık üzerine çalışmış biri olarak, İs-
lâmcılık düşüncesinin bugünkü durumunu nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? Özellikle son yıllarda ‘İslâmcılık 
bitti’ şeklinde yürütülen tartışmaları nasıl değerlendi-
riyorsunuz?
Bazen yükseliyor, bazen bitiyor derler. İkisinde de İslâm 
ve Müslümanlık mahkum edilmek istenir. Bir oryantalist 
Siyasal İslâmın İflası başlığıyla Türkçeye tercüme edilen 
bir kitap yazdı, hayli zaman önce. Bunlar konjonktürel 
şeylerdir. Bir gerçeklikleri olmakla beraber hakikatin ta-
mamını ifade etmezler. Ben ise iki şeye dikkat çekiyorum; 
biri, bütün tarihi boyunca İslâmcılık hareketi hem bir 
muhalefet hareketi hem de bir uyum hareketi olmuştur. 
Bazen biri daha fazla öne çıkar, hatta tek damar gibi gözü-
kür. Bugün olduğu gibi uyum ve entegrasyon hattının öne 
çıktığı dönemlerde bitti intibaı verebilir. Bu yanıltıcıdır. 
İkincisi, İslâmcılık'ı ortaya çıkaran sebeplerin ve şartların 
hiçbiri ortadan kalkmış değil, niçin bir netice olan İslâm-
cılık ölsün, ortadan çekilsin.

Buradan yola çıkarak şunu soralım: Genelde modern-
likle din, özelde ise modernlik ile İslâm arasındaki iliş-
kinin salt çatışma üzerinden yürümediği, kimi uzlaş-
ma alanları da buldukları, kurdukları söylenebilir mi? 
Eğer böylesi bir uzlaşı alanı gelişiyorsa yeni dindarlık-
ları nasıl tanımlamak lazım?
Karmaşık bir soru bu. Yakın zamanlara kadar Türkiye’de 
büyük şehirlerdeki dindarlıkla köylerde ve taşradaki din-
darlık arasında modernleşme değişkenine bağlı olarak 
bariz farklılıklar vardı. Bugün Türkiye’de bu hayli azaldı 
ama İslâm dünyasının birçok yerinde bu farklılık hâlâ var. 
Uzlaşma arayışı bir tarafıyla yürümekte olan hayatın ge-

tirdiği bir şeydir. Bundan bütünüyle kaçınılamaz da. Ay-
rıca birçok müslüman aydın uzlaşmayı öne çıkarıyor ve 
bunun meşruluğunu savunuyor. Siyasi merkezlerden ve 
dışarıdan gelen dayatmalar ve yukarıya yahut aşağıya çe-
kerek gerçekleştirilen biçimsizleştirme çabaları, uyarılmış 
bölgeler, fikirler oluşturma gayretleri de var. Önümüzdeki 
yılların din anlayışları ve dindarlıkları bunların hepsin-
den birlikte etkilenerek şekillenecektir. Vatandaştan farklı 
olarak âlimlere ve aydınlara terettüp eden görevlerden 
biri bu süreçlerin hepsini takip etmek, anlamak ve tartış-
maktır, nihayetinde hükümler vermektir. Bu soğukkanlı-
lıkla yapılmıyor.

Bir yandan Türk toplumunun muhafazakarlaştığı iddia 
edilirken, öte yandan da dindarların protestanlaştığı, 
dünyevileştiği ifade ediliyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Ger-
çekte ne oluyor?

Her ikisi birlikte oluyor. Bunu görmek lazım. Türkiye ve 
İslâm dünyası için zorluk da imkân da burada bence. Üst 
düzeyde anlaşılır ve buradan bir çözüm üretilmeye te-
şebbüs edilirse bir imkâna, en azından ciddi bir arayışa 
dönüşebilir. Şimdiki manzara dikkatli bir göz için muhte-
melen kırmızı işaretler verecektir.

15 Temmuz darbe kalkışması, Türk darbe tarihinde 
çok çeşitli nedenlerle şimdiden çok özel bir yer edindi. 
Ama bu girişimin en dikkate şayan taraflarından birisi 
kendini nurculuk hareketinin devamı ve “dinî (İslâmî) 
bir cemaat” olarak gösteren ve FETÖ olarak adlandı-
rılan bir hareketin darbenin baş aktörü/mimarı olarak 
yer almış olmasıdır. Siz bu durumu nasıl değerlendiri-
yorsunuz? Söz konusu hareketi nurculuğun devamı ve 
“dini bir cemaat” olarak görmek mümkün mü? Kendini 
uzunca bir süre “dini bir hizmet cemaati” olarak sunan 
bir hareketin bu dönüşümünü nasıl açıklıyorsunuz?
Bu mesele Türkiye için çok hayati bir mesele. Menfi etki-
leri daha uzun yıllar çok yönlü olarak sürecek, din saha-
sındaki normalleşmeleri baltalayacak, mutlaka görülme-
si gereken bazı problemleri örtecek, gölgeleyecek, başka 
yerlere uzanacak. Fakat benim görebildiğim kadarıyla 
bu büyük mesele çok alt düzeyde, derinliksiz veya tek tip 
konuşulup tartışılıyor. Doğrusu hadisenin kendisi kadar 
tartışılma biçimini de tehlikeli ve hepimizi aşağıya çeken 
bir düzeyde görüyorum.

Karşılık bulmayan teklifim şu: Bu çok yönlü mesele sadece 
siyaset ve istihbarat diliyle konuşulamaz. Yöneticiler, İçiş-
leri Bakanlığı, istihbarat servisleri terör ve darbeye ağırlık 

11 Eylül’den sonra çokça yapılan “İslam ve Şid-
det” yahut “İslâm ve Terör” başlıklı hiçbir top-
lantının davetini kabul etmedim. Gerekçem 
açıktı: Siz İslâm'la şiddet yahut terör arasında bir 
ilişki yok demek için bu toplantıyı düzenliyorsu-
nuz ama koyduğunuz başlık sizi yalanlıyor.
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verebilirler, bu normaldir. Ama ilim ve fikir adamlarının, 
Diyanet’in, üniversitelerdeki İlâhiyat ve İslâmî İlimler 
Fakültelerinin öncelikleri herhalde bu olmayacaktır. Bil-
dikleri, anladıkları bir saha olmadığı için bence olamaz 
da. Bu meseleyi kişilerden, taraflardan bağımsız olarak da 
ele alıp tartışmayı başaramazsak din sahasının ortasında 
patlayan bu musibetten ders çıkaramayacağız demektir.

Doğrusunu söyleyeyim: Ben 2013 yılından beri mesleğim 
ve ahlâk anlayışım gereği bazı riskler alarak bu meselede 
konuştum, yazdım. Onlar internet ortamında duruyor. 
1996 yılından beri yazdıklarım da ortada. Fakat bugün 
geldiğimiz noktada konuşmak için şartları uygun ve sıh-
hatli bulmuyorum. Çünkü herkesin kulağı tektip söz-
lere, cümlelere, hükümlere ayarlanmış vaziyette. Başka 
şey duymuyor, kabul etmiyor. Bence böyle yol alamayız, 
kendimizi boğuntuya getirmekten başka… Nurculuğun 
içinden gelen bir hareket nasıl bu hale geldi sorusu bile 
tek başına soğukkanlılıkla müzakere edilmeyi hak ediyor.

Yine de şöyle bir soru soralım: 15 Temmuz darbe kal-
kışması ve “İslâm” etiketli/görünümlü bazı terör ör-
gütlerinin eylemleri, dinin bir mistifikasyon (ve veka-
let savaşı… vb.) aracı olarak kullanıldığı durumlarda, 
öncelikle müslümanlar için ne kadar kötü sonuçlar 
doğurabileceğini gösterdi. Bunu önlemek için kimler 
ne yapmalı?
Ben Türkiye’nin menfaatleri ve zararları ile Türkiye’deki 
müslümanların menfaatleri ve zararları arasında katego-
rik bir ayırım yapmayı doğru bulmayarak bugünlere gel-
dim. “Dinin istismarı”nı da çok duyduk, biliyoruz. Bunu 
bazen devlet mütedeyyin insanlara karşı kullandı, bazen 
da dindarlar devlete veya birbirlerine karşı kullandılar. 
Bunların hiçbiri gerçeğin tamamını bize vermez, hatta 
önemli bir kısmı gerçeği örtmeye dönüktür.

Dile getirdiğiniz problemin merkezi buralarda değil. 
Cumhuriyet idaresi dini, İslâm'ı paranteze alarak yola 
devam edebileceğini hesap etti. Bu o dönemde verilmiş 
bir karardı ve Cumhuriyet ideolojisi bu parantez üzerinde 
kuruldu. Onun için bu ideolojinin içine koyabileceğiniz 
hemen her şey dinle, İslâmiyetle doğrudan alakalıdır. Di-
yorum ki bu parantezi açmaya veya kaldırmaya siyasi ve 
entelektüel gücümüz yetmeyebilir ama bu iyileştirmeye, 
biraz daha normalleştirmeye, meseleleri tartışmaya mani 
değil. 15 Temmuz ve öncesindeki hadiseler bana göre işi-
mizi kolaylaştırmadı, zorlaştırdı. Parantez için verilecek 
emek ve dökülecek ter azalmadı, arttı.

Kimler ne yapmalı için önce doğru, sıhhatli ve farklı mes-
leklere göre kademeli bir tespit ve değerlendirme yapmak 
lazım. Ben özellikle ilmi ve fikri cephesi itibarıyla bunun 
daha başlarında olduğumuzu düşünüyorum. Örnek ver-
memi ister misiniz? İlâhiyat ve İslâmî İlimler Fakülteleri 
ile Diyânet'te başımız sıkıştığı zaman danışacağımız bir 
tane cemaatlar mütehassısı yoktur.

İslâm dünyasındaki mezhep, cemaat, anlayış farklılık-
larının bir fitne ve çatışma kaynağı ve aracı olmaktan 
çıkarılıp bir “zenginlik” olarak değerlendirilmesi için 
neler yapılmalı?
İslâm tarihinde mezhepler ve meşrepler hem meşrudur 
hem de içeriye aittir, İslâm-Müslüman dairesinin için-
dedirler. Bu bakımdan ayrı bir din gibi görülen ve kâfir/
dindışı kabul edilen Hristiyanlıktaki, kısmen Yahudilikte-
ki mezheplere benzemez. Bu elbette bizde hiç mezhep ve 
meşrep münakaşası, dışlaması olmadı mânasına gelmez. 
Yeni zamanlarda bile adına tekfir kelimesini koyan yani 
bazı müslümanları kâfir kabul eden, dışlayan dini akım-
lar vardı. Fakat esası bilirsek teferruattaki farklı örnekleri 
istisnai veya dönemsel görebiliriz.

Bu içerden olma, Müslüman kabul edilme hadisesi mez-
hep ve meşreplerin diğer mezhep ve meşreplerin gelişme-
sine, derinleşmesine katkıda bulundukları manasına da 
gelir. İslâm tarihi, İslâm ilimleri ve kültürü, müslüman-
ların yaşama tarzları bunun şahididir. Ayrıca daha düne 
kadar bütün büyük İslâm memleketleri Müslümanların 
gayrımüslimlerle birlikte, yanyana yaşadıkları bölgeler-
dir; Osmanlılar, Mısır, İran, Hindistan…

Bugün olanları esas itibariyle mezhep, meşrep, cemaat 
farklılığıyla alakalı görmüyorum. Esas mesele bu unsur-
ların siyasi merkezler veya dış güçler tarafından müda-
haleye uğraması, kullanılmasıdır. Bununla irtibatlı olarak 
bu yapıların zihniyet dünyaları itibariyle kullanışlı hale 
gelmeleri de var tabii. Hangisi önce hangisi sonra yani 
kullanmak mı, kullanışlı hale gelmek mi? Muhtemelen bu 
süreçler birbirini etkiler ve besler ama bunu tesbit için tek 
tek hadiselere bakmak lazım.

Dolayısıyla ilk yapılması gereken şey kullanmanın ve kul-
lanılmaya hazır hale gelmenin önüne geçmektir. İş yine 
siyasi ve entelektüel güce gelip dayanıyor gibi.

Ben Türkiye’nin menfaatleri ve zararları ile Tür-
kiye’deki müslümanların menfaatleri ve za-
rarları arasında kategorik bir ayırım yapmayı 
doğru bulmayarak bugünlere geldim. “Dinin is-
tismarı”nı da çok duyduk, biliyoruz. Bunu bazen 
devlet mütedeyyin insanlara karşı kullandı, ba-
zen da dindarlar devlete veya birbirlerine karşı 
kullandılar.
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İlaç endüstrisi bireylerin yaşam-
larını doğrudan etkileyen tedavi 
hizmetleri sunmasının yanında 
yüksek katma değer yaratması 
ve ihracat potansiyeline sahip 
olması bakımından da ülkeler için 
stratejik bir öneme sahiptir. Ülkemiz 
için de ilaç endüstrisi önemi giderek ar-
tan bir sektör olup, 2023 vizyon hedefleri 
çerçevesinde ilaç sektörümüzün Ar-Ge yetkin-
liğinin artması, daha yüksek katma değerli ürün-
leri geliştirmesi, küresel anlamda bir ilaç üreticisi 
ve ihracatçısı olması hedeflenmektedir. Ancak bu 
kadar kısa bir dönemde Türk ilaç endüstrisinin 
bu hedefleri gerçekleştirebilecek vizyon, biri-
kim ve kapasiteye sahip olup olmadığı halen 
süregelen bir tartışma konusudur.

Bireylerin en temel gereksinimi olan sağlıklı ya-
şamın sürdürülmesi için hizmet veren küresel ilaç sektö-
rü oldukça dinamik bir yapıya sahiptir. Şöyle ki, giderek 
artan dünya nüfusu ve ortalama yaşam süresi, çevresel 
ve genetik etmenler nedeniyle yüksek tedavi maliyetleri 
gerektiren hastalık çeşitliliğinde artış küresel ilaç endüst-
risini sürekli dinamik tutmakta ve yeni tedavi çözümleri 
üretmeye zorlamaktadır. Geliştirilen çözümler genelde 
üreten ülke lehine ekonomik kalkınmaya büyük katkı 
sağlarken, ihtiyaç sahibi ülke ekonomilerine yüksek ma-
liyet getirmekte, tüketen aleyhine ekonomik kalkınmaya 
büyük bir yük getirmektedir. Ekonomiye katkısı yanında 
ilaç endüstrisi farklı yönlerden de stratejik öneme sahip-
tir. Potansiyel epidemik hastalıklar, ülkelerin bulunduk-
ları coğrafyadaki savaş tehditleri ve olası ambargolar gibi 

faktörler her ülkenin kendi ihti-
yacını temin edebilecek şekilde 
ilaç endüstrisini geliştirmeye ve 
bu uğurda önlemler almaya zor-

lamaktadır. Yukarıda kısaca bah-
sedilen bütün bu nedenlerden dolayı 

ülkelerin ilaç sektörleri ekonomik, top-
lumsal ve güvenlik ihtiyaçlarını karşıla-

yacak şekilde geliştirilmesi gereken stratejik 
bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Küresel ilaç pazarı dünyada üçüncü büyük sektör 
olup son 10 yılda ortalama %6,5 büyüme oranıy-

la yaklaşık 1.057 milyar $ büyüklüğe ulaşmıştır. 
Avrupa ülkeleri toplam ileri teknoloji ürün-

leri ihracatının %25’inden fazlasını ilaç 
sektöründen gerçekleştirmektedir. Böyle 
büyük bir pazarda Türkiye ne yazık ki “net 

ithalatçı ülke” konumunda kalmıştır. Türk ilaç sektörü-
nün en önemli problemi yüksek oranda dış ticaret açığı 
vermesidir. 2014 yılı verilerine göre Türk ilaç sektörü 
855 milyon $ ihracat yaparken, ithalat oranı 4,7 milyar $ 
olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere Türk ilaç sektö-
rünün ithalatçı pozisyonundan ihracatçı pozisyona doğru 
iyileşmesi için hızlı ve etkili önlemlerin acilen alınması 
gerekmektedir. 

Türk ilaç sektörü kalite ve güvence açısından uluslarara-
sı normlara uygun olarak kendini adapte etmiş üretim 
tesislerine sahiptir. Bugün ilaç endüstrimiz uluslararası 
standartlarda üretim geçekleştiren 67 tesisi, yaklaşık 300 
ilaç firması ve 31 bin personeli ile 11 binden fazla tıbbi 
ürün üretmektedir. İlaç pazarı reçeteli referans ve eşde-
ğer ilaçlar olarak iki kategoride ele alınmaktadır. Referans 
ilaç terimi inovatör firma tarafından geliştirilen ve patent 
koruması altında pazara sunulan ilk orijinal ürünü tarif 
ederken, eşdeğer ilaç referans ilaçla aynı tedavi özellik-
lerine sahip, referans ilacın patent süresi bittikten sonra 
satışa sunulabilen ilaç ürünleridir. 2015 yılı İlaç Endüstri-
si İşverenler Sendikası (İEİS) raporuna göre referans ilaç 
pazarı 11,11 milyar TL iken eşdeğer ilaç pazarı 4,76 mil-
yar TL seviyesinde kalmıştır. Son altı yıllık global bütçe 
dönemi incelendiğinde değer bazında ithal referans ilaç-
ların pazarın %70’ini kontrol ettiği görülmektedir.

Akademisyen Gözüyle Türk İlaç 
Sektörünün Kuş Bakışı Bir Analizi

Prof. Dr. Erden Banoğlu
TÜBA Asli Üyesi

Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Başkanı

Küresel ilaç pazarı dünyada üçüncü büyük 
sektör olup son 10 yılda ortalama %6,5 büyü-
me oranıyla yaklaşık 1.057 milyar $ büyüklüğe 
ulaşmıştır. Avrupa ülkeleri toplam ileri teknoloji 
ürünleri ihracatının %25’inden fazlasını ilaç sek-
töründen gerçekleştirmektedir. Böyle büyük 
bir pazarda Türkiye ne yazık ki “net ithalatçı 
ülke” konumunda kalmıştır.
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Hiçbir sektör raporunda yenilikçi bir ilaç geliştir-
me sürecinin keşif laboratuvarlarından başlayıp 
klinik kullanıma uzanan alt kırılımlarının maliyeti 
ve Türk İlaç sektörünün hangi alt kırılımlara yatı-
rım yapmasının uygun olacağı öngörülmemiş ve 
dolayısıyla gelecek bilinci oluşturulamamıştır.

İlaç ithalatının kat kat artarak devam etmesi ülkemiz kay-
naklarının doğru kullanılmadığının tartışmasız bir göster-
gesidir. Türk ilaç sektörünün önemli sorunlarından birisi 
ilaç hammaddesi bakımından da dışa bağımlı olmasıdır. 
İlaç sanayiinde kullanılan 1000 kadar etken maddenin 
ancak 50 kadarı ülkemizde üretilmektedir. Ayrıca, Türk 
ilaç hammaddesi endüstrisi hammadde üretiminde kul-
landığı yardımcı kimyasallardan %90’ından fazlasını yine 
ithalatla temin etmektedir. Türk ilaç sanayi ilaç üretimin-
de kullandığı ekipmanları da yurt dışından ithal etmekte-
dir. Üzücü olarak, Türk ilaç sektöründe tek yerli kalan kı-
sım bu ürünlerin son kullanıcısı olan “hastalar” olmuştur. 
Sınırlı sayıda ilaç hammaddesi üretim tesisleri ancak yurt 
içi ihtiyaçlarına cevap verecek kapasitede kurulmuş olup, 
çoğu ilaç hammaddesi için ihraç miktarlarına erişmesi 
mümkün gözükmemektedir. Bununla beraber Hindis-
tan ve Çin gibi ülkeler ilaç hammaddesi sektöründe yıllar 
içerisinde devleşmiş ve düşük maliyetli ilaç hammaddesi 
üretimi ile küresel ihtiyaca cevap verir hale gelmişlerdir. 
Doğal olarak Türkiye ilaç hammaddesi sektörü daralmış, 
geri kalmış ve bu ülkelerle rekabet edemez hale gelmiştir. 
Türkiye 2015 yılında 7 milyar $ değerinde ilaç pazarı ile 
dünya sıralamasında 17. sırada yer almakla beraber, kişi 
başına ilaç tüketimi 86 $ seviyesi ile gelişmiş ülkelerin çok 
altında kalmıştır. Türk ilaç pazarı bu büyüme potansiyeli 
nedeniyle ihracatçı yabancı ilaç üreticilerinin ilgisini gi-
derek artan şekilde çeker bir duruma gelmiştir. Eğer kısa, 
orta ve uzun vadede hem ilaç üretimi için hammadde ve 
yardımcı kimyasallar açısından dışa bağımlılığı azaltıcı 
önlemler alınmaz hem de katma değerli ürün geliştirme 
yoluna gidilmez ise stratejik öneme sahip ilaç endüstri-
miz, artık geri dönülemez biçimde tamamen teknolojik 
dışa bağımlı hale gelebilecektir.

Ülkemizde hastaya ucuz ilaç ulaştırmak ve devletin sağlık 
harcamalarını azaltmak amacıyla 2004 yılında referans 
(kaynak) fiyat uygulamasına geçilmiştir. Bu yöntemde 
Avrupa Birliği ülkelerinde ilaç fiyatlarının en ucuz oldu-
ğu 5 ülke (Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanis-
tan) arasından söz konusu ilaç için en ucuz fiyat ülkemiz 
için kaynak olarak alınmıştır. Eşdeğer rakibi bulunmayan 
referans ilaçlar kaynak fiyatın %100’ünü alabilirken, bir 
eşdeğer ürün rakibi bulunan referans ürün kaynak fiyatın 
ancak %60’ı kadar fiyatlandırılabilmektedir. Yani, referans 

ürüne eşdeğer bir rakibin piyasaya sunulması ile ithal re-
ferans ilaç fiyatlarında %40 oranında bir azalma meydana 
gelmektedir. Bu nedenle devlet kısa vadede sonuç ala-
bileceği ancak referans ilaca göre daha az katma değerli 
eşdeğer ilaç Ar-Ge yatırımlarına teşvik sistemleri oluştur-
ma yönünde tercihini kullanmaktadır. Ayrıca, Avro cin-
sinden kaynak fiyatların takibinde Fiyat Değerlendirme 
Komisyonu tarafından belirlenen sabit bir döviz kuru uy-
gulanmaktadır. Bu değer 2016 yılı için 2.1166 TL olarak 
belirlenmiştir. Firmalar cari kurun seyrinden uzak fiyat-
landırma yöntemi ile Sağlık Bakanlığı’ndan aldıkları bu 
fiyat üzerine, devlet tarafından geri ödeme kapsamına gi-
ren ilaçları için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kamu 
kurum iskontosu altında ilave fiyat indirimleri de uygu-
lamaktadır. Sonuç olarak hastaya ilacı en ucuz şekilde 
ulaştırmak ve devletin sağlık harcamalarında azalma sağ-
lamak için alınan bu önlemler ilaç endüstrisinin kâr mar-
jını oldukça düşürmüş ve ileri teknolojili yenilikçi ürünler 
için Ar-Ge kaynakları ayıramayacak bir duruma sürük-
lemiştir. Türkiye’de uygulanan ucuz ilaç fiyatları amaç-
landığı üzere bir taraftan devletin sağlık ve tedavi harca-
ma maliyetlerine olumlu yansırken, diğer taraftan zaten 
düşük seyreden ilaç ihracatının değerinin de azalmasına 
neden olmaktadır. Ülkemizdeki ilaç fiyatlarının ihracat 
yapılacak ülkelerde kaynak fiyat olarak kabul edilmesi, 
Türk firmalarının hedef ülke şartlarına uygun fiyattan 
girmesinin önündeki en önemli engeli oluşturmaktadır. 
Bu nedenlerle, yerli üreticilerimiz üretim imkânı bulunan 
yabancı pazarlarda fason üretim yaptırma yoluna giderek 
ihracat pazarında daha yüksek fiyat almaya çalışmaktadır. 
Bu durum zaten sınırlı olan ilaç ihracatımızın daha fazla 
değer kaybına uğraması ile sonuçlanmaktadır. Yukarıda 
oldukça basite indirgenerek özetlenmiş sektör problem-
leri neticesinde hem iç hem de dış ilaç pazarında faaliyet 
kârlılığı gerileyen ilaç sektörümüzün varlık yaratma ka-
biliyeti anlamlı ölçüde azalmıştır. Böyle olunca sektörün 
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orta ve uzun vadede teknolojik yeniliklere ayak uydura-
rak Ar-Ge yeteneklerini arttırması için yatırım yapması 
ve dış pazarlarda farklılık yaratacak katma değerli yeni 
ürünler geliştirmesi mümkün gözükmemektedir. 

Türk ilaç sektörünün güncel problemlerini çözüp 2023 
vizyon hedeflerini yakalayabilmesi için tüm paydaşların 
(kamu veya özel) hazırladıkları sektör raporlarında ve ey-
lem planlarında söylemleri “Türk ilaç sektörünün vizyo-
nunun, yapısının ve hedeflerinin katma değer yaratacak ve 
ihracat potansiyeli olan yeni ürünler geliştirmesi yönünde 
olması gerekmektedir” şeklindedir. Bununla beraber, uzun 
yıllardır süregelen bu süreçte ne yazık ki hem kamu hem 
de sektör tarafından hazırlanan eylem planlarının reali-
zasyonunun ya gerçekleşmediği ya da oldukça yavaş iler-
lediği sektörün geldiği noktada açıkça görülmektedir. 

Gelişmekte olan birçok ülke gelecek vizyonlarında ilaç en-
düstrisini yıllar öncesinden stratejik sektör olarak belirle-
yerek bu alanda Ar-Ge ve üretim yatırımlarını ülkelerine 
çekmeyi başarmışlardır. Ülkemiz için Araştırmacı İlaç 
Firmaları Derneği (AİFD) tarafından hazırlatılan Türkiye 
İlaç Sektörü Vizyon 2023 raporunda bu örnekler detay-
lı olarak açıklanmıştır. Örneğin İrlanda ilaç endüstrisini 
1970 yılında öncelikli sektör olarak belirlemiş ve bu söyle-
mini eylem haline dönüştürmüş iyi uygulama örneklerin-
den birisidir. Bugün dünyadaki en önemli 12 ilaçtan 5 tane-
si İrlanda’da üretilmektedir. İrlanda GSYİH’sının %11’ini 
ilaç sektöründen elde etmektedir. Dış ticaretinin %50’den 
fazlasını yine ilaç sektörü karşılamaktadır. İrlanda 2010 
yılında 31 milyar $ ilaç ihracatı gerçekleştirmiştir. Bir di-
ğer iyi uygulama örneği ise Singapur’dur. Singapur’da ilaç 
sektörünün gelişimi daha yakın bir tarihte, 2000 yılında 
Biyomedikal Bilim Girişimi ile başlamıştır. Ar-Ge’de yet-
kinleşen Biopolis kümesi ile 50 küresel firmanın 30 yerel 
kamu sektör firması ve araştırma enstitüleriyle ortaklıklar 
kurması sağlanmıştır. Singapur 2010 yılında doğrudan 15 
milyar $’lık yabancı yatırım çekmiştir. Örneğin dünyanın 
en önemli ilaç üreticilerinden Novartis Singapur’da 2007 
yılında 550 milyon $ değerinde üretim ve Ar-Ge merke-
zi yatırımı yapmıştır. Dünyanın en büyük biyoteknolojik 
şirketlerinden Amgen 2014 yılında, 200 milyon $ değe-
rinde, biyoteknolojik ilaçlara odaklanan Asya’daki ilk üre-
tim merkezi için Singapur’u tercih etmiştir. İşte Türk ilaç 
sektörünün ilgili paydaşlarının bu noktada bir adım geri 
atıp, 2010 yılında Türkiye ofisini açmış ve 2012 yılında 

T ü r -
kiye’de 
Mustafa 
N e v z a t 
İlaç şirketi-
ni satın almış 
olan Amgen’in, 
ilaç sektöründe 
geleceği temsil eden 
biyoteknolojik ilaçların 
geliştirilmesi için Ar-Ge 
ve üretim merkezi yatırımı-
nı neden ülkemizde yapmadığını 
düşünüp iyi analiz etmesi gerekmek-
tedir. Bugün Türkiye ilaç pazarında 183 refe-
rans biyoteknolojik, 38 biyobenzer ilaç bulunmaktadır 
ve Türkiye her 1 kilogram biyoteknolojik ilaca ortalama 
1 milyon dolar ödemektedir. Biyoteknolojik ilaçların kü-
resel ilaç pazarındaki ağırlığının artışı ile birlikte ithalata 
bağlı bir biyoteknolojik ilaç tedarik modelinin ülkemiz 
için sürdürülebilir olmadığı ve önümüzdeki vadede cari 
açığı oldukça artıracağı aşikardır. Bu böyle iken, acaba 
zaten Türkiye pazarına girmiş olan Amgen’in bu yatırı-
mının Singapur yerine Türkiye’ye çekilmesi sağlansaydı, 
“Gelecek yüzyılın tedavi çözümleri için kilit öneme sa-
hip ileri teknoloji ürünü biyoteknolojik ilaçların üretim 
üssünün Türkiye olması ekonomimize ne gibi katkılarda 
bulunurdu?” sorusunun cevabının mutlaka verilmesi ge-
rekmektedir. Biyoteknolojik ilaçların stratejik önemini 
çok önceden fark eden Güney Kore örneği ise mutlaka 
iyi analiz edilmesi gereken diğer bir süreçtir. Güney Kore 
ilaç endüstrisi, 1998 yılında yayınlanan Biyoteknoloji Ge-
lişme Planı ile gelişimini hızlandırmış ve doğru yatırım 
ve bilimsel gelişmeyi takiben sektör 5 yıl içerisinde 14 
kat büyüme göstermiştir. 15 yeni molekül keşfi gerçek-
leştirilmiş ve uluslararası patent rekabetçiliğinde 7. sıraya 
yükselmiştir. Son 20 yıl içerisinde uygulanan eylem plan-
ları sayesinde Güney Kore bugün biyoteknolojik ürünler 
alanında dünyadaki en güçlü oyuncular arasında yerini 
sağlamlaştırmayı başarmıştır. 

Yukarıdaki örneklerden anlaşılacağı gibi gelişmekte olan 
bu ülkeler yıllar öncesinden ilaç sektörüne odaklanarak 
net ihracatçı konumuna yükselmiş ve küresel rekabette öne 
çıkmayı başarmışlardır. Bu süreçte, yabancı yatırımcıları 
ülkelerine çekmişler, bunu yaparken de devletleri öncü-

Bugün Türkiye ilaç pazarında 183 referans bi-
yoteknolojik, 38 biyobenzer ilaç bulunmak-
tadır ve Türkiye her 1 kilogram biyoteknolojik 
ilaca ortalama 1 milyon dolar ödemektedir. Bi-
yoteknolojik ilaçların küresel ilaç pazarındaki 
ağırlığının artışı ile birlikte ithalata bağlı bir bi-
yoteknolojik ilaç tedarik modelinin ülkemiz için 
sürdürülebilir olmadığı ve önümüzdeki vadede 
cari açığı oldukça artıracağı aşikardır.



49OCAK 2017   TÜBA GÜNCE

lüğün-
de re-

k a b e t ç i 
s e k t ö r 

strateji leri 
belirlemiş ve 

en önemlisi bu 
stratejileri hayata 

geçirmeyi başar-
mışlardır. Bu durumda 

cevap aranan soru “Tür-
kiye yıllardır ilaç endüstrisi 

için hazırladığı eylem planlarının 
sonucunu almakta neden zorlanıyor?” 

olmaktadır. Bu soruyu cevaplamak için iz-
lenecek yolun en başına dönmemiz gerekiyor. Katma 

değeri yüksek ilaç üretmek için inovasyon ekonomisine 
geçmek, yani beceri seviyesi yüksek insanların üretmesini 
sağlamak, bir anlamda bilgiyi ekonomik kazanca dönüş-
türmek gerekmektedir. Artık ülkemiz ilaç sektörü üre-
teceği her ürüne katma değer katmanın yolunu bulmak 
zorundadır. Bunun da ilk kuralı fikri hakları patentle ko-
ruma altına alınmış ürün geliştirmekten geçmektedir. İşte 
ülkemiz ilaç endüstrisinin en önemli problemi burada 
yatmaktadır. Bugün ilaç sektörü patentli ürün geliştirmek 
yerine patent süreleri dolmuş referans ürünlerin taklitle-
rini yapmayı öncelikli Ar-Ge alanı olarak benimsemiştir. 
Sadece son kullanıcılar olan hastaların yerli olduğu bir 
sektörde üretilen eşdeğer ilaçların oluşturacağı ekonomik 
katma değeri hesaplamak için hayal gücümüzü kullan-
mak yeterli olacaktır. İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası 
(İEİS) 2015 sektör raporundan anlaşıldığı üzere ilaç en-
düstrimizin toplam patent sayısı ancak 94’tür. Bu rakam 
küresel bir referans ilaç üreticisinin birkaç yılda aldığı pa-
tent sayısına denk gelebilecek bir rakamdır. 

Türk ilaç sektörünün hastalığının ilacı aslında burada 
yatmaktadır. Bütün sektör raporlarında katma değerli 
ürün tabiri kullanılmasına rağmen, Türk ilaç sektörü için 
katma değerli ürünün ne olduğuna ve nasıl geliştirilece-
ğine yönelik çözümler arasında “patentlenebilir ürün” 
geliştirilmesindeki temel eksiklik sorunu tartışılmamak-
tadır. Hiçbir sektör raporunda yenilikçi bir ilaç geliştirme 
sürecinin keşif laboratuvarlarından başlayıp klinik kulla-
nıma uzanan alt kırılımlarının maliyeti ve Türk İlaç sek-
törünün hangi alt kırılımlara yatırım yapmasının uygun 
olacağı öngörülmemiş ve dolayısıyla gelecek bilinci oluş-
turulamamıştır. Bir ilaç molekülünün tüm geliştirme sü-
reci için maliyet aralığı 800 milyon $-1,2 milyar $ olarak 
öngörülse de küresel ilaç sektöründe paydaşların farklı 
alt kırılımlarda rol alarak global ticari gelirden pay alma 
potansiyeli sektör stratejisi olarak öngörülememiştir. Ör-
neğin, bugün klinik çalışmalara aday patentli bir molekül 
geliştirilmesi için keşif ve preklinik geliştirme aşamala-
rının yatırım maliyeti 4 yıllık bir süreçte ortalama 3,5-4 
milyon $ iken, bu aşamaya getirilmiş doğru bir ürünün 
pazar payı yüz milyon dolarlar olabilmektedir.

En temeline inmek gerekirse, bu kadar yüksek maliyet 
gerektirmeyen yenilikçi bir ürünün keşif basamağı son-
rası uluslararası bir patent maliyetinin ne kadar olduğu, 
patentlerin sürdürülebilirliği ve pazarlanabilmesi için 
alınması gereken kurumsal önlemler ve yatırımlar hiç tar-
tışılmamıştır. Avrupa Patent Ofisi verilerine göre, bugün 
bir Avrupa patentinin tescili ve yıllık ücretleri ödenerek 
10 yıl boyunca sadece 8 ülkede korunması için ortalama 
maliyet yaklaşık 30.000 Avro’dur. Gelişmiş ve gelişmek-
te olan ülkelerin ilaç endüstrilerine bakıldığında sektöre 
ait binlerce patentten bahsedilmektedir. Peki ülkemizde 
böyle bir sürecin ilaç geliştirme alanında faaliyet gösteren 
hem akademik hem de özel sektör kuruluşları tarafından 
gerçekleştirilmesi veya sürdürülebilirliği mümkün mü-
dür? Güncel vizyonuyla mümkün değildir. Çünkü hiçbir 
akademik kuruluşun böyle bir yatırım bütçesi yoktur ve 
özel sektör ise uzun vadede getirisi olacak ilaç Ar-Ge ya-
tırımları için gerekli alt-yapı, sermaye ve bilimsel biriki-
me sahip değildir. Dolayısıyla ilaç geliştirme çalışmaları 
yapan akademik ve sektör paydaşlarında böyle bir kültür 
gelişmemiştir. Yaratıcı olmayan ve bilgisini koruma be-
cerisi eksik bir sektör ne yazık ki katma değer yaratama-
maya mahkumdur. Bugünkü durumunda devletimizin 
Türk ilaç sektörünün net ihracatçı olması yolunda atması 
gereken ilk adım “hasta sağlığını iyileştiren yenilikçi tıb-
bi ürünlerin sürekli olarak keşfedilmesi, geliştirilmesi ve 
pazarlanmasına yönelik bilimsel fırsat alanlarını tespit 
etmek için araştırma ve yatırım politikası belirlemesi ve 
orta ila uzun vadede Türk ilaç sektörü vizyon ve stratejisi 
ile ilişkilendirmesi” olmalıdır.

Kaynaklar: 
• AİFD Türkiye İlaç Sektörü Vizyon 2023 Raporu
• İEİS Türkiye İlaç Sektörü 2015 Raporu
• T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlaç Sektörü Raporu 

(2015/1)
• T.C. Ekonomi Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Ürünleri Sektör Raporu 

(2015)
• Türkiye İş Bankası İlaç Sektörü Raporu (Dilek Sarsın Kaya, Ocak 

2016)

Bugünkü durumunda devletimizin Türk ilaç 
sektörünün net ihracatçı olması yolunda atma-
sı gereken ilk adım “hasta sağlığını iyileştiren 
yenilikçi tıbbi ürünlerin sürekli olarak keşfedil-
mesi, geliştirilmesi ve pazarlanmasına yönelik 
bilimsel fırsat alanlarını tespit etmek için araş-
tırma ve yatırım politikası belirlemesi ve orta ila 
uzun vadede Türk ilaç sektörü vizyon ve stra-
tejisi ile ilişkilendirmesi” olmalıdır.
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TÜBITAK 2016 YILI “BILIM, ÖZEL, 
HIZMET ve TEŞVIK ÖDÜLLERI” 

SAHIPLERINI BULDU
TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Metin Heper, 2015 yılı TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. 
Dr. Emre Onur Kahya ve 2016 yılı TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. İlke Öztekin 

Gillam ödüllerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. 

TÜBİTAK tarafından her yıl verilmekte olan ve TÜBA 
Şeref Üyesi Prof. Dr. Metin Heper, 2015 yılı TÜBA-GE-
BİP Üyesi Doç. Dr. Emre Onur Kahya ve 2016 yılı TÜ-
BA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. İlke Öztekin Gillam’ın da la-
yık görüldüğü “Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri”, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle 29 
Aralık 2016 günü sahiplerine verildi.

2016 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülle-
ri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü’ne ilişkin değerlen-
dirme çalışmalarının ardından TÜBİTAK Bilim Kurulu; 
2016 yılında 3 Bilim Ödülü, 1 Özel Ödül ve 4 Teşvik Ödü-
lü’nün verilmesi gerektiğine karar verdi. Bu yıl Hizmet 
Ödülü ve TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü verilmedi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Asli 
Üyesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta 
Saraç, TÜBA Konsey Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Gül, Prof. 
Dr. Taner Demirer ve Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in de ka-

tıldığı törenin öncesinde; TÜBİTAK’ın tarihi ve faaliyet-
lerini anlatan kısa film gösterildi. Konuklara, TÜBİTAK 
ödülü alan bilim insanlarının bilime katkılarını anlatan 
sinevizyon gösterisi sunumu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesi’nde düzenlenen TÜBİTAK Ödül Töreni’nde 
yaptığı konuşmada, 2016 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel ve 
Teşvik Ödüllerine layık bulunan bilim insanlarını tebrik 
etti. 1966 yılından beri devam eden bu geleneğin bundan 
sonra da süreceğine inandığını ifade eden Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, bu yıl üç bilim ödülü, bir özel ödül ve dört 
teşvik ödülü verildiğini anımsatarak; Bilim Kategorisin-
de “Temel Bilimler” alanında Bilkent Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Oğuz Gülseren’i, Mühendislik Bilimlerinde Pa-
mukkale Üniversitesi’nden Doç. Dr. Erkan Yüce’yi, Sosyal 
Bilimlerden Bilkent Üniversitesi’nden TÜBA Şeref Üyesi 
Prof. Dr. Metin Heper’i, “Özel Ödül” kategorisinde çalış-
malarını Avustralya’da sürdüren Prof. Dr. Kemal Kazan’ı, 
“Teşvik Ödülleri”nde ise Doç. Dr. Adem Tekin, Doç. Dr. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü
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Serdar Durdağı ile 2015 yılı TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. 
Emre Onur Kahya ve 2016 yılı TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. 
Dr. İlke Öztekin Gillam’ı tebrik ederek, çalışmalarında ba-
şarılar diledi.

“Ülkemizin asıl gündemi bunlardır”
Türkiye’nin sınırları içerisinde ve bölgesinde birçok so-
runla mücadele ettiği bir dönemde, önce kültür ve sanat 
alanında, sonra da bilim alanında ödül törenleri düzen-
lenmesini memnuniyetle karşıladığını anlatan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Aynı şekilde son aylarda Ilgaz Tüneli, 
Avrasya Tüneli, enerji santralleri, barajlar, sulama tesis-
leri, hayvancılık tesisleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 
Osman Gazi Köprüsü gibi her biri kendi alanında çok 
önemli eserlerin açılışlarını yapmaktan da büyük bir gu-
rur duydum. Ülkemizin asıl gündemi işte bunlardır ve 
bunlar olmalıdır” dedi.

İslam dünyasının bilim çalışmalarında istenilen seviyede 
olmadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tabii 
ki bu bizim için çok çok üzüntü verici bir tablo. Benim 
buradaki ısrarım şu; Türkiye, öyle bir sıçrama yapmalıdır 
ki, öyle bir adım atmalıdır ki biz bu dengesizliği dengeler 
hale getirmeliyiz. Türkiye olarak biz bunu yapar mıyız? 
Ben, inanıyorum biz bunu yaparız” ifadesini kullandı. 
Son 14 yılda, Türkiye›nin bir sıçrama yaptığını, en azın-
dan fiziki mekanlar itibarıyla artık üniversitesi olmayan 
ilin kalmadığı gibi, anaokulu, ilk, orta ve liselerde ciddi 
bir sıçrama yaşandığını vurgulayan Erdoğan, okuma yaz-
ma oranlarının ciddi manada artıyor olmasının, “Haydi 
Kızlar Okula” kampanyalarıyla kızları cehalete mahkum 
eden anlayışın, artık cehaletten ilime doğru teşvik edili-
yor olmasının nerelerden nereye gelindiğini göstermesi 
bakımından çok önemli olduğunu bildirdi.

Erdoğan, bunun yeterli olmadığını, bu durumun çok 
daha ileri seviyelere taşınması gerektiğini vurguladı. Bu 
çerçevede hocalara, özellikle de siyaset kadrolarına çok 
büyük görevler düştüğüne dikkati çeken Erdoğan, siya-
setin, ilimin ve irfanın önünü açması gerektiğini, son 14 
yılda da bunu yapmanın gayretinde olunduğunu anlattı.

“Bilim insanlarımıza güveniyorum”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem sorunların çözümü hem 
de projelerin hayata geçirilmesi konusunda bilim insanla-
rından çok önemli beklentileri olduğunu belirterek, şun-
ları söyledi: “Sizlerin yol göstericiliği, üretkenliği, ufku, 
gayreti olmadan içinde bulunduğumuz krizleri aşamaz, 
geleceğimize güvenle bakamayız. Sosyal bilimlerde, mü-

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ali Arif Ergin

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Metin Heper

2016 yılı TÜBA-GEBİP Ödül Sahibi Doç. Dr. İlke Öztekin Gillam
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hendislik bilimlerinde, sağlık bilimlerinde, temel bilim-
lerde sizlerin ortaya koyacağı başarılar, ülke yöneticileri, 
siyasetçiler olarak bizi çok daha doğru ve çok daha fazla 
çalışmaya sevk edecektir. TÜBİTAK, bilim insanlarımızla 
ülke yöneticileri arasında köprü rolü oynayarak bu ko-
nuda öncü olmalıdır. Bilim insanlarımıza güveniyorum, 
inanıyorum. Başbakanlık görevini üstlendiğim günden 
beri cumhurbaşkanlığı dönemim de dahil bilimsel çalış-
malara, bilim insanlarımıza daima destek oldum, olmaya 
da devam edeceğim. Gerek himayeme aldığım projeler 
gerekse bireysel teşviklerimle sizlerin yanında olmayı 
sürdüreceğim.”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: 
“TÜBİTAK’ı yeniden yapılandıracağız”
TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri Törenine katı-
lan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜ-
BİTAK’ı yeniden yapılandırarak ve 4. Sanayi Devrimi 
çalışmasını başlatarak reformların sürdürüleceğini, bilim 
ve teknoloji ekosistemimizi güçlendirecek en önemli re-
formun ise anayasa değişikliği olacağını söyledi.

Bilim insanlığının bir meslekten ziyade, yaşam tarzı 
olarak görüldüğünü belirten Bakan Özlü, bilimle uğraş-
manın, insanın zihninin ve hayatının tamamını meşgul 
eden, zorlu ve meşakkatli bir iş olduğunu söyledi. Özlü, 
dünyada çok büyük zulümlerin ve acıların yaşandığı bir 
dönemden geçildiğine işaret ederek, “Bu zulümlere en 
fazla maruz kalanların başında maalesef Müslümanlar 
geliyor. İnsanlığa barış ve adalet sunması gereken Müslü-
manların neden bu halde olduğunu gerçekten de çok cid-
di bir şekilde muhasebe etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

İslam dünyasının güçsüzlüğünde öne çıkan en önemli 
faktörün bilgi, bilim ve eğitimdeki yetersizlik olduğuna 
dikkati çeken Özlü, bir araştırmaya göre, dünyadaki or-
talama eğitim sürelerinin Yahudilerde 13,4 yıl, Hristiyan-
larda 9,3 yıl, Budistlerde 7,8 yıl, Müslümanlarda ise 5,6 yıl 
olduğunu ve bu tablonun muhakkak değiştirilmesi gerek-
tiğini dile getirdi.

“Bilim ve teknoloji alanında çok önemli gelişmeler 
kaydedildi”
Türkiye’de son yıllarda, bilim ve teknoloji alanında çok 
önemli gelişmeler kaydedildiğini vurgulayan Özlü, üni-
versite, akademisyen, araştırma, yayın sayısı, üniversitele-
rin fiziki imkanları, Ar-Ge harcaması ve patent başvuru-
ları gibi göstergelerde ilerleme yaşandığını söyledi. Bu yıl 
yaşanan zorluklara rağmen, önemli reformları da hayata 
geçirdiklerini ifade eden Özlü, şöyle konuştu: “Ar-Ge re-
form paketiyle bilim ve teknoloji ekosistemini oluşturan 
bütün bireyleri ve birimleri daha da güçlendirdik. Geçti-
ğimiz hafta da ülkemizin iş ve yatırım ortamıyla araştırma 
altyapısına büyük güç katacağına inandığımız Sınai Mül-
kiyet Kanunu’nu yasalaştırdık. Önümüzdeki dönemde de 
TÜBİTAK’ı yeniden yapılandırarak ve 4. Sanayi Devrimi 
çalışmasını başlatarak bu reformları sürdüreceğiz. Bilim 
ve teknoloji ekosistemimizi güçlendirecek en önemli re-
form ise anayasa değişikliği olacak.”

2015 yılı TÜBA-GEBİP Ödül Sahibi Doç. Dr. Emre Onur Kahya

Doç. Dr. Adem Tekin

Doç. Dr. Erkan Yüce

Doç. Dr. Serdar Durdağı



Özlü, bilim, teknoloji ve araştırma altyapısını, sadece 
Türk vatandaşları için değil, dünyadaki tüm bilim insan-
ları ve araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirecek-
lerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğinde, daha fazla bilgi ve teknoloji üreten, bu bilgiyi 
ekonomik ve sosyal faydaya dönüştüren, gücüne güç ka-
tan bir Türkiye inşa edeceklerini belirten Özlü, ülkenin 
hedeflerine ulaşmasında en büyük gücün kendi insan 
kaynağı, özellikle de bilim insanları ve araştırmacıları ol-
duğunu vurguladı.

“TÜBİTAK’ın yeniden yapılanması zorunluluktur”
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin de Bilim, Özel, 
Hizmet ve Teşvik Ödülleri’nin, bilimin ve bilimsel çalış-
maların teşvik edilmesi amacıyla 1966 yılından beri ve-
rildiğini hatırlattı. Türk bilim insanlarının dünyada ses 
getiren çalışmalara imza atmaya başladığına dikkati çe-
ken Prof. Dr. Ergin, “Prof. Dr. Aziz Sancar’ın bu konudaki 
başarısı hepimizi heyecanlandırmıştır. Çocuklarımız, öğ-
rencilerimiz ve genç kuşaklar artık kendilerine bilim in-
sanlarını da rol model olarak almaya başlamışlardır” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, geçen yılki TÜBİTAK Bi-
lim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni’nde, Temel 
Bilimler Araştırma Enstitüsü’nün yeniden kurulmasına 
yönelik talimat verdiğini belirten Prof. Dr. Ergin, bu ko-
nunun takipçisi olduklarını, kuruluşla ilgili tüm hazırlık-
ları tamamladıklarını ve açılışı kısa sürede yapacaklarını 
söyledi.

Ergin, 2017-2023 yıllarını kapsayacak yeni strateji bel-
gelerinin, ülkenin yüksek öncelikli ihtiyaçlarına odaklı, 
gerçekçi problemlerle ilişkilendirilmiş, iyi göstergelerle 
takip edilebilen ve değişen koşullara hızla tepki verebilen 
bir yapıda olmasını planladıklarını dile getirerek, şunları 
kaydetti: “TÜBİTAK, 17-25 Aralık öncesinde alçaklığın 
ötesinde çukur terör örgütü FETÖ’nün odaklandığı ku-
rumlardan birisi olmuştu. Çok şükür o günlerde yapılan 
tahribatı büyük ölçüde onardığımızı değerlendirmekte-
yiz. TÜBİTAK’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin yüce mille-
tinden başka hiçbir merciye hizmet etmemesi hususunda 
yaptığımız çalışmalara var gücümüzle devam etmekteyiz. 
Bunun için temizlik çalışmalarının perçinlenmesi, sis-
temden kaynaklanan problemlerin giderilmesi gerek-
mektedir. Bu bakımdan da TÜBİTAK’ın yeniden yapı-
lanması bir zorunluluktur. Planlayan, yöneten ve icraatı 

gerçekleştiren tarafların birbirinden ayrıldığı yeni yapıyı 
kurabilir, ulusal girişim mekanizmasını yerleştirebilirsek, 
odaklanma eksikliğimizle birlikte sistemik problemleri-
mizi de ortadan kaldırmış oluruz.”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “2016 Yılı 
Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri Töreni”ne, Başbakan Yar-
dımcısı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orge-
neral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü 
Arslan, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Adalet Bakanı 
Bekir Bozdağ, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Milli Eğitim 
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Nanomotorlar ve 
Biyomedikal Uygulamaları

Doç. Dr. Filiz Kuralay
TÜBA Asosye Üyesi 

Ordu Üniversitesi Kimya Bölümü

Hızlı, ekonomik ve duyarlı analiz sistemlerine olan ihtiyaç 
her alanda gün geçtikçe artıyor. Özellikle nanoteknoloji 
alanındaki gelişmeler bilinen teknolojilerle birleştiğin-
de bu anlamda büyük avantajlar sağlıyor. Nanoteknoloji 
alanındaki bazı gelişmeler ise bilinen sistemlerin yerini 
daha farklı ve çığır açacak uygulamalara bırakıyor. Nano-
teknoloji, maddeyi atomik ölçekte veya supramoleküler 
seviyede kontrol edebilme sanatıdır. Maddenin atomik 
katmanda işlenebilme olgusundan ilk kez ünlü fizikçi Ri-
chard Feynman 1959 yılında Kaliforniya Teknoloji Ens-
titüsü’nde verdiği bir konuşmada bahsetmiştir. Böylece 
malzemelerin moleküler boyutlarda üretilmesi ile ortaya 
çıkabilecek yenilikler ve avantajlar vurgulanarak nano-
teknolojinin temeli atılmıştır. Köken olarak Yunancadan 
(Nanos) gelen bir kelime olan “Nano” cüce anlamına 
gelmektedir. Bir nanometre metrenin milyarda biri (1 
nm=10-9 m) kadardır ve saç telinin kalınlığı ile kıyaslan-
dığında bir nanometre saç telinin onbinde biridir. Bu da 
demektir ki nanoyapıları gözümüzle değil bir mikroskop 
yardımıyla görüntüleyebiliriz. Nanoteknolojiyi bu kadar 
ilginç ve gündemde kılan unsur ise malzemelerin nano-
boyutta makrodünyadan farklı davranmalarıdır. Örneğin, 
külçe şeklindeki altın başka maddelerle reaksiyona gir-
mek istemezken, nanoboyuttaki altında bu durumun tam 
tersi gözlenmektedir. Makro dünyada altın külçesi kim-
yasal olarak daha inert bir özellik göstermesine rağmen 

nanodünyada altın farklı özelliklerinden dolayı çok farklı 
etkileşimlere açık olabilmektedir. Aynı zamanda atomik 
boyuttaki değişiklikler grafitin elmasa dönüşümüne bile 
ileride olanak tanımaktadır. Bu özellikler sayesinde na-
noteknolojinin birçok alanda farklı kullanımı söz konusu 
olmuştur. Nanoteknolojinin kullanımı ve elde edilmesi 
artık multidisipliner bir alandır ve birçok alandan bilim 
insanını, araştırmacıyı bir araya getirebilmektedir. Günü-
müzde, nanoteknoloji kimya, fizik, biyoloji, tıp, eczacılık, 
malzeme bilimi, enerji, tekstil, kozmetik, savunma, gıda, 
elektronik gibi çok farklı alanlarda uygulama bulmuştur 
(Şekil 1). Nanoteknoloji alanında dünya üzerinde pek çok 
üniversite, araştırma merkezi ve özel şirket milyonlarca 
dolarlık büyük bütçelerle araştırmalarını sürmektedirler. 
2020 yılı itibariyle 4. nesil nanoteknolojik ürünlerin orya 
çıkması beklenmektedir. Gelecekte, damarlarımızda do-
laşabilecek ve gerekli tedaviyi uygulayabilecek nanoaygıt-
ların ortaya çıkarılabilmesi artık hiç de sürpriz değildir. 
Nanoteknoloji eseri damar tasarımları çoğu iletim prob-
lemini ortadan kaldırabilecektir. Doğadan, özellikle de 
insan vücudundan etkilenerek ortaya çıkan nanoyapılar 
sayesinde özellik ve mekanizma açısından taklit edileme-
yecek hiçbir yapı kalmayacaktır. Bu bağlamda, Jean-Pie-
ere Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart ve Bernard L. Feringa 
moleküler düzeydeki nanomakinalarla 2016 Nobel Kimya 
Ödülü’nü kazanmış olmalarına hiç de şaşırmamak gerekir. 
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Nanoteknoloji alanındaki yenilikler bizi her gün farklı 
nanomalzemelerle karşılaştırmaktadır. Bu nanomalzeme-
lerden en ilgi çekici olanlardan biri de şüphesiz ki vücu-
dumuzdaki veya doğadaki doğal makinaları taklit etme 
düşüncesinden ortaya çıkarak tasarlanmış olan sentetik 
nanomakinalar veya diğer adıyla nanomotorlardır. Bu 
aktivitelerden bazıları (taşıma vb.) doğal biyomotorların 
hücresel aktivitelerinden çok da farklı değildir. Bu sebeple 
bilinen ilk nanomotorlar doğal bir protein olan kinesin 
veya DNA molekülünden yapılmıştır. Örneğin, biyolojik 
bir yakıt olan adenosin trifosfatın (ATP) hidrolizi sıra-
sında açığa çıkan enerji küçük şekilsel değişiklikler ta-
rafından indüklenmiş doğrusal veya dönüşlü bir hareket 
oluşturur. Bir nanomotor, en basit tanımıyla enerjiyi ha-
rekete ve kuvvete çeviren çok küçük ölçekteki makinadır. 
Özetle bir sentetik nanomotor kimyasal enerjiyi otonom 
harekete dönüştürür. Genel olarak bir nanomotor piko-
newton (pN) mertebesinde güç üretebilir. Bu yapay nano-
makinaların nanotıp, biyomedikal, nano ölçekli taşıma ve 
montaj, nanorobot bilimi, akışkan sistemler ve kimyasal 
sensörler alanlarındaki uygulamaları oldukça yoğun ilgi 
uyandırmaktadır. Bir nanomotoru bir nano araba gibi dü-
şünmek abartı olmaz. Bu küçük makinalar istediğimiz or-
tamda kontrollü hareketi sağlamaktadır. Bu özellik de bize 
farklı uygulama alanlarında bu makinaların kullanımını 
ortaya çıkarır. Bu yüzden birçok nanomalzeme arasında 
nanomotor temelli olanlar son yıllarda oldukça merak 
uyandırmaktadırlar. Nanomotorlar, literatüre ilk kez 2004 
yılında, Amerika Birleşik Devletleri’nde Ayusman Sen ve 
Thomas Edward Mallouk tarafından kazandırılmıştır. Bu 
nanomotor, kendiliğinden otonom bir harekette bulunan 
katalitik nanotel bazlı 370 nm çapında ve 1 mm boyutla-
rında Platin (Pt) ve Altın (Au) kısımdan oluşan bimetalik 
bir çubuktur. Katalitik tabaka görevi gören Pt tabakada bu 
nanomotorun hareketi için kullanılan kimyasal yakıt olan 
hidrojen peroksit (H2O2) (%2-3’lik derişimde) bozuna-
rak su (H2O)’ya ve oksijen (O2)’e dönüşür. 

2008 yılında ünlü kimyacı Joseph Wang Au/Pt tabakaya 
karbon nanotüp de ekleyerek mevcut nanoçubuk şek-
lindeki bu nanomotorların hızını görülür bir şekilde (10 
kat daha hızlı) artırmıştır. Sonrasında Oliver G. Schmidt 
tarafından yine kabarcık itme mekanizmasına dayanan 
mikrotübüler motorlar geliştirilmiştir. Bu motorlarda 
belirli kalınlıkta Pt, Au, Demir (Fe) ve Titanyum (Ti) ta-
bakalar (Pt/Au/Fe/Ti) bulunmaktadır. Bu bilim insanla-
rının yaptıkları öncü çalışmalarla nanomotor çalışmaları 
dünya üzerinde, Türkiye de dahil olmak üzere, geniş bir 

ilgi uyandırmıştır. Çalışmaların sonuçları, art arda bilim 
dünyasının saygın dergilerinde ve patent olarak bilim 
dünyasıyla paylaşılmaktadır. Nanomotorların ilk in vivo 
çalışması ise fare midesinde, mide öz suyunda bulunan 
bir asit olan gastrik asidi yakıt olarak kullanan öncülü-
ğünü ise Joseph Wang ve Liangfang Zhang’in yaptığı çin-
ko-temelli nanomotor çalışmalarıdır (Şekil 3). Bu nano-
motorlar, canlı fareye enjekte edilmiş ve kontrollü olarak 
farenin midesine yönlendirilmiştir. Mide asidi varlığında 
harekete geçen bu nanomotorlar, canlı vücudunda ilaç 
taşınımı ve kontrollü salımı, tümörlü hücrenin teşhisi ve 
tedavisi açısından ilk örnek olmuştur ve 2015 yılında li-
teratüre geçmiştir. 20 mm uzunlu undaki çinko motorlar 
mide asidi içerisinde herhangi bir toksik kimyasal bırak-
madan çözünmüştür.

Bu araştırmalar sonucunda nanomotorlar genel olarak 
yakıtlı (katalitik) ve yakıtsız nanomotorlar olarak ikiye 
ayrılmaktadır. İlk sentezlenen tür olan katalitik nanomo-
torlar Pt gibi katalitik bir tabaka varlığında kimyasal bir 
yakıtın bozunması mekanizması ile ilerler. Bu kimyasal 
yakıt genelde hidrojen peroksit, hidrazin gibi hücreye, in-
san vücuduna zarar verebilecek kimyasallardır. Fakat bu 
yakıtların çok düşük derişimlerde insan vücuduna zarar 
vermediğini çalışmalar göstermektedir ve çok düşük deri-
şimlerde bu yakıtlarla ilerleyen ve farklı uygulamaları or-
taya konmuş birçok nanomotor sentezi gerçekleştirilmiş-
tir. Bunun yanında insan vücudunda bulunan gastrik asit, 
su varlığında ilerleyen nanomotor uygulamaları oldukça 

Şekil 1. Nanoteknolojik ürünler. Şekil 2. Kimyasal bir yakıt varlığında oksijen kabarcığı mekanizma-
sı ile hareket ettirilen çubuk şeklindeki sentetik nanomotor.

Şekil 3. Fare midesinde in vivo nanomotor çalışmaları. 

Doğadan, özellikle de insan vücudundan etkile-
nerek ortaya çıkan nanoyapılar sayesinde özel-
lik ve mekanizma açısından taklit edilemeyecek 
hiçbir yapı kalmayacaktır.

Leke tutmayan nano halı Nanoteknolojik pil
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umut vaat edicidir. Nanoboyutlarda tel, silindir veya Ja-
nus motorlar şeklinde hazırlanabilen bu motorlar ortama 
ilave edilen yakıt veya ortamda bulunan yakıt sayesinde 
yakıtı tüketene kadar istenilen şekilde hareket edebilir. 
Bu nanomotorlara eklenecek manyetik bir tabaka (Ni-
kel, Ni ve Fe vb.) sayesinde bir mıknatıs yardımıyla da 
kontrollü yönlendirme yapmak mümkündür. Polimerik 
veya sadece metalik hazırlanabilen bu motorların birçok 
güncel uygulaması bulunmaktadır. Diğer tür olan yakıtsız 
nanomotorlarda ise hareket dışarıdan bir etki varlığında 
gerçekleşir. Bu yapılar bir manyetik veya ultrason (ultra-
ses) ortamında hareket ettirilebilirler. Bu motorlar da tel 
şeklinde veya spiral olabilir. Bu ikinci grup nanomotorlar, 
hidrojen peroksit gibi hücreye belirli bir dozun üzerin-
de zarar verebilecek kimyasal yakıt ortamına gereksinimi 
azaltmak için ortaya çıkarılmıştır. 

Nanoboyuttaki taşıyıcılar ile hareket nanobilimde olduk-
ça önemli bir yere sahip olmuştur. Bu nanomakinaların 
insan vücudunda kontrollü ilaç salımı yapabileceği, hüc-
relerde belirli faaliyetleri yürütebileceği, mikrofluidik 
kanallarda kargo taşıyabileceği, ışık demetini kontrol 
altına alabileceği veya kirlenmiş su kaynaklarında tok-
sik organik molekülleri parçalayabileceği dü-
şüncesi nanomotorların özgünlüğünü 
ortaya koymaktadır. Gelişmeler 
gerçek uygulamalarda da na-
nomotor rüyasının çok da 
uzak olmadığını göster-
miştir. Nanomotorların 
özellikle in vitro kulla-
nımına ait uygulamala-
rı mevcuttur. Örneğin 
bu nanomotorların, 
DNA, liposom, prote-
in gibi biyomolekülle-
ri belirlenen rotalarda 
transport edebildikleri 
gözlenmiştir. Sentetik 
nanomotorların özellikle 
biyomedikal alandaki uy-

gulamaları yüksek kalitede ve saygınlığını ispatlamış ça-
lışmalar olmakla beraber her geçen gün farklı nanomotor 
araştırmalarının sayısının artması oldukça heyecan ve-
ricidir. İnsan vücuduna yerleştirilecek olan ve manyetik 
veya ultrason (ultrases) ile yönlendirilip hareket ettirile-
bilecek minik motorların kanser ile hücre yıkımına ne-
den olan diğer hastalıkların tedavisinde çığır açabileceği 
düşünülmektedir. Bu çalışmalar, nanomotorların aynı 
zamanda hücre içi ameliyatlar ve kanserli dokulara ilacın 
doğrudan gönderilmesi için rahatlıkla kullanılabileceği-
ni işaret etmektedir. Nanoboyutta fonksiyonel hale geti-
rebilen biyouyumlu motorların insan vücudu içerisinde 
rahatlıkla dolaşabilecektir. Nanomotorlar çok küçük ol-
dukları için hücre içi etkileşimlerde de bulunabilirler. Bu 
da biyomedikal açıdan değişik avantajlar ve üstünlükler 

sağlar. Literatürde nanomotorların çok farklı 
biyomedikal uygulamaları bulunmakta-

dır. Örneğin, Wu ve arkadaşları farklı 
hastalıkları tespit edebilecek bir 

nanomotor geliştirmişlerdir. Bu 
nanomotorlar, nükleik asit 

hibridizasyonu ve bakteri-
yal ribozom RNA’nın tayini 
için tasarlanan Au/Ni/Au/
Pt nanomotorlardır. Bu 
nanomotorun dış yüzeyi 
olan Au farklı modifikas-
yonlar için çok uygun bir 
yüzeydir. Tiyol bileşikleri 

ile modifiye edilen bu yüzey 
gerçek analiz ortamlarındaki 

spesifik olmayan bağlanmalara 
karşı korunarak gerçek örnekler-

Nanomalzemelerden en ilgi çekici olanlardan biri 
de şüphesiz ki vücudumuzdaki veya doğadaki 
doğal makinaları taklit etme düşüncesinden or-
taya çıkarak tasarlanmış olan sentetik nanoma-
kinalar veya diğer adıyla nanomotorlardır.

TÜBA GÜNCE   OCAK 2017
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de hastalık tayini gerçekleştirebilir. Kagan ve arkadaşları 
ise litografik protokollere göre hazırladıkları Ti/Ni/Au/Pt 
nanomotorlar ile serum, idrar, tükrük örneklerinde koli 
basili olarak bilinen Escherichia coli (E. coli)’nin tespitini 
yapmışlardır. Başka hayvanlarda etkisiz olan bazı E. coli 
tipleri insana bulaştıklarında ölümcül hastalıklara sebe-
biyet verebilirler. Bu yüzden bu bakterinin tespiti oldukça 
önemlidir. Yine Campuzano ve arkadaşları tarafından ise 
Au/Ni/polianilin (PANI)/Pt tübüler makinalar Concana-
valin A (ConA) lektin biyoreseptörü ile fonksiyonelleş-
tirilip E. coli’nin hızlı ve gerçek zamanlı izolasyonu için 
kullanılmıştır. Bu makinalar klinik örneklerde yakıt du-
yarlı olarak hareket ettirilmişler ve spesifik olarak E. coliyi 
tanımışlardır. Yakalanan bakterinin düşük pH’daki glisin 
çözeltisinde mikrotübüler yapıdan ayrıldığı tespit edil-
miştir. Kuralay ve arkadaşları poli(3-aminofenilboronik 
asit) (PAPBA)/Ni/Pt mikromakinalar kullanarak yüzeyde 
kendi fonksiyonel gruplarına sahip polimerin monosak-
karitlere olan seçimliğinden faydalanmışlardır. Bu mo-
torlar, yüzeyi ekstra fonsiyonelleştirme basamakları içer-
mediğinden oldukça kısa bir basamakta hazırlanmıştır. 
PAPBA modifiye mikroroketler glukoz ile inkübe edilmiş 
nanopartikülleri rahatlıkla taşımıştır. Bu çalışma ileride 
diyabet hastalarının hızlı ve pratik tespitinde kullanılabi-
lir. Ayrıca insan vücudundan fazla şekeri uzaklaştırabilir. 
Bu nanomakinaların insan serumda seçici olarak glukozu 
tanıdığı ve insan serumunda doğal matrikse rağmen hızlı 
ve kontrollü bir biçimde hareket edebildiği gözlenmiştir. 
Garcia ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada 
ise bir kanser hücresi olan HeLa üzerine bir antikanser 
ilacı olan Doxorubicin kontrollü olarak salınmıştır. Bu 
çalışmada nanogözenekli altın nanomotorlar ilaç ile yük-
lenmiş ve bir utrason düzenek varlığında kanser hücresi 
üzerine hedeflenmiştir. Bir lazer varlığında ise ilaç yavaş 
yavaş ve kontrollü olarak efektif bir biçimde kanserli hüc-
reye yollanmıştır. Bunun yanında kanserli dokuya nüfuz 
edebilen mikromermi şeklindeki ultrason ile hareket et-
tirilen nanomakinalar bulunmaktadır. Bu tarz çalışmalar 

farklı hastalıkların pratik ve güvenilir bir biçimde teşhisi 
ve hızlı tedavisi için oldukça önemli çalışmalardır. İnsan 
vücudunda dolaşabilecek biyouyumlu nanomotorların 
gelecekte çoğu klasik ve zaman alıcı tedavi ve teşhis yön-
teminin yerini alacağı tahmin edilmektedir. Bu nanoma-
kinalar vücutta herhangi bir tıkanıklığı, problemi yerinde 
anında tespit edebilecek ve bir cerrah gibi hasarlı kısmı 
onarabilecektir. Hedefli yönlendirme sayesinde diğer sağ-
lıklı bölümlere bir zararın gelmeyecek olmayacak olması 
çalışmaların önemini ortaya koymaktadır. Kanser, Alz-
heimer, Parkinson gibi hastalıkların tedavisinde kullanı-
labilecek bu nanoteknolojinin ileride birçok alanda çığır 
açacağı düşünülmektedir.
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TÜBA BAŞKANI PROF.  ACAR, UNESCO 
“3. BÜYÜK BULUŞMA TOPLANTISI”NDA 

UTMK Genel Kurul Başkanı ve Millî Eğitim Bakanı İs-
met Yılmaz’ın da yer aldığı buluşmaya UTMK Genel 
Kurul Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, İhtisas Komi-
telerinin Üyeleri, UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Bölüm Direktörü, büyükelçiler, üniversitelerin UNES-
CO kürsü temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri, özel kuruluş temsilcileri, basın 
temsilcileri, UNESCO konularında çalışan uzmanlarla 
birlikte 200’e yakın katılım sağlandı.

3. Büyük Buluşma’nın Açılış Konuşmaları UTMK Baş-
kanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, UNESCO Toplumsal Cin-
siyet Eşitliği Bölüm Direktörü S. Gülser Corat, Dışişleri 
Bakanlığı Yurt Dışı Tanıtım ve Kültür İşleri Genel Mü-
dürü Büyükelçi Lale Ülker, Sakarya Milletvekili Prof. 
Dr. Mustafa İsen, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. M. A. Yekta Saraç ve Millî Eğitim Bakanı İsmet Yıl-
maz tarafından gerçekleştirildi. UNESCO Genel Di-
rektörü Irina Bokova ve Kültür ve Turizm Bakanı Prof. 
Dr. Nabi Avcı video mesajlarıyla katılımcıları selam-
ladı. Açılış konuşmalarının ardından UNESCO Barış 
Sanatçısı Kudsi Ergüner müzik dinletisi gerçekleştirdi.
5 Kasım’da gerçekleştirilen Doğa Bilimleri Paneli’nde 
“Sürdürülebilir Kalkınma için Bilim” konulu bir su-
num gerçekleştiren Prof. Acar, sürdürülebilir kalkınma 
için bilimin vazgeçilmez bir unsur olduğunu, Türki-
ye’nin son yıllarda bilim, eğitim, araştırma geliştirme 
ve yenilik alanında özellikle nicel bakımdan önemli 
aşamalar kaydettiğini; bu kapsamda her düzeyde okul-
laşma oranı, eğitici ve bilim insanı sayısı, milli gelirden 
Ar-Ge’ye ayrılan pay, yayın ve patent sayılarında ciddi 
artışlar sağlandığını belirtti. Prof. Dr. Acar, sözlerine 
şöyle devam etti: “Nicel açıdan sağlanan bu ilerlemenin 

gecikilmeksizin nitel, yani kalite bakımından gelişme 
ile desteklenmesi gerekiyor. Ayrıca, sürdürülebilirlik 
açısından “kurumsallaşma” ve gerekli değişikliklerin 
gerçekleştirilmesi de önem taşıyor.”

“Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hepsi bir şe-
kilde, yaklaşık yarısı ise doğrudan bilimsel gelişme 
ile ilişkili. Bu bağlamda, her düzeyde eğitim, araştır-
ma-geliştirme ve yenilikle ilgili alt sistemlerin stratejik 
ve sistematik bir yaklaşımla ele alınması ve bu alandaki 
aktörler arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilme-
si gerekiyor. Ülkemizin topyekün kalkınma hedefleri-
nin gerçekleştirilebilmesi için yenilikçi bir ekonomiye, 
bunu sağlamak ve sürdürmek için de uygun bir eğitim 
ve Ar-Ge sistemine sahip olmak, büyük önem taşıyor. 
Bu bakımdan, milli eğitim sisteminde gerekli değişik-
liklerin yapılması, temel bilimlere nitelikli işgücünün 
ilgisini artırıcı ve sürdürücü önlemlerin geliştirilmesi, 
disiplinler arası ekip projelerinin desteklenmesi, nite-
likli araştırıcılar ve bilim insanları için Ülkemizin bir 
cazibe merkezi haline getirilmesi, sosyal ve beşeri bi-
limlerin zihniyet ve motivasyon oluşturucu işlevinin 
geliştirilmesi gibi hususlarda gerekli adımların atılması 
gerekiyor. TÜBA olarak, amaç ve görevlerimiz çerçeve-
sinde Ülkemizin bilimsel açıdan kalkınmasına yönelik 
çabalarımızı geliştirerek sürdürme hedefi doğrultusun-
da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.”

UNESCO 3. Büyük Buluşması’na Başkan Prof. Dr. Acar 
ile birlikte UNESCO Türkiye Milli Komitesi Üyesi 
ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mustafa Safran, TÜBA 
Asosye Üyesi Prof. Dr. Y. Murat Elçin ile çok sayıda bi-
lim insanı da katıldı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 
(UTMK) tarafından 4-5 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 

“3. Büyük Buluşma Toplantısı"na katıldı.
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TÜBA BAŞKANI PROF. ACAR “4. ÖRGÜTSEL 
DAVRANIŞ KONGRESI”NE KATILDI

4. Örgütsel Davranış Kongresi, 4-6 Kasım tarihlerin-
de Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Ana 
Bilim Dalı ev sahipliğinde Adana Sheraton Otel’de ger-
çekleştirildi. Kongre’ye TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar da katıldı.

Kongre, örgütsel davranış bilimi alanında çalışan 
100’den fazla üniversiteden akademisyeni bir araya ge-
tirdi ve 300’e yakın bildiri tartışıldı. Aynı anda 4 ayrı 
salonda gerçekleştirilen paneller iki gün süresince de-
vam etti. 28 ayrı oturumda; “Örgütsel Davranışta Araş-
tırma Yöntemleri” başlığı altında nicel araştırma yön-
temleri, nitel araştırma yöntemleri, örneklem seçimi, 
karma yöntemler; “Örgüt Düzeyinde Örgütsel Davra-
nış” başlığı altında liderlik, amaç belirleme, iş dizaynı, 
geri bildirim, ödüller, iletişim, sosyalleşmenin bireye 
bağlamsal etkileri, örgütsel ve ulusal kültür, örgütsel 
kimlik, örgütsel iklim, performans, yaratıcılık, bağlı-
lık, örgütsel vatandaşlık, stres, işe gelmeme davranışı, 
iş gören devri, etik, sapkın davranışlar, pozitif örgütsel 
davranış, sinisizm, yeşil örgütsel davranış; “Takımlar 
ve Gruplar ile İlgili Örgütsel Davranış” başlığı altında 
güven, adalet, güç-politika, sosyal değişim, sosyal ağ-
lar, saldırgan davranışlar, liderlik, karar verme, işbir-
liği, çatışma, uyum, çeşitlilik, çalışanın enerjisi, yıldır-
ma; “Çalışan Bireyle İlgili Örgütsel Davranış” başlığı 
altında ise inançlar, değerler, duygular, kişilik, tutum-
lar, algılama, atfetme, öğrenme, motivasyon, karar ver-
me konuları ele alındı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Acar Kongre’nin “Kamu ve 
Özel Kesimde Örgütsel Davranış Uygulamaları” ko-
nulu panelinde yaptığı konuşmada; ülkemizde genel 
olarak yönetim-organizasyon, özel olarak ta örgütsel 
davranış araştırmalarının yerel gerçeklik ve ihtiyaçlar-
la daha fazla bağlantılı olmasına büyük bir ihtiyaç ol-
duğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Ülkemizde son 
yıllarda her disiplinde olduğu gibi örgütsel davranış 
alanında da, bilim insanı, program, araştırma ve yayın 
sayılarında artışlar olduğunu gözlemliyoruz. Kısacası, 
bu alanda da nicel bir büyüme yaşıyoruz. Ancak, söz 
konusu ders, program, araştırma ve yayınların kalitesi-
ni ve özellikle de Türkiye’nin gerçekleri ve ihtiyaçlarıyla 
bağlantısını gereğince sağlama konusunda katetmemiz 
gereken hayli mesafe olduğunu da görmeliyiz. Türk 
bilim insanlarınca yapılan çalışmalarının çoğu, hala 
başka bir kültürel bağlamda geliştirilmiş teori, model 
ve yaklaşımların gerekli uyarlama çalışmaları yapıl-

madan kullanılması/uygulanmasından ibaret. Diğer 
yandan, araştırma ve yayınların ülkemizin gerçekleri 
ve sorunlarıyla ilişkisi de oldukça zayıf. Bu durum, as-
lında bilim insanları, üniversiteler, kamu ve özel sektör 
kuruluş yöneticileri ve diğer paydaşların destekleyici 
olmayan tutumlarını ortak bir sonucu. Bu konuda bi-
lim insanları ve diğer paydaşların ülkemizin şartlarına 
ve ihtiyaçlarına uygun, destekleyici yaklaşımlar içinde 
olmaları büyük önem taşıyor. Ayrıca, özellikle sosyal 
bilimlerde çok disiplinli ve proje temelli çalışmaların 
desteklenmesi ve yaygınlaştırılması da sorunun çözü-
müne ciddi katkılar sağlayacaktır.”

Kongre’nin dönem başkanlığını üstlenen Çukurova 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 
Bölümü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Baş-
kanı Prof. Dr. Azmi Yalçın  ve  Fakülte Dekanı Prof. Dr. 
Harun Arıkan'ın katılımcılara ve katkıda bulunanlara 
teşekkür konuşmasının ardından; TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Cevat Acar, Çukurova Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel, Yüreğir Belediye 
Başkanı Mahmut Çelikcan, ATO Başkanı Atila Menev-
şe, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve Adana 
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir 
Sütcü ve Çetinkaya Yönetim Kurulu Üyesi Cumali Çe-
tinkaya’ya plaketleri takdim edildi. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 4-6 Kasım tarihlerinde Çukurova 
Üniversitesi'nde gerçekleştirilen  4. Örgütsel Davranış Kongresi'ne katıldı.
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1995 yılından bu yana süre gelen Akademi Konferansları, tüm akademik dallarda önemli bilimsel gelişmelerin, geniş bir dinleyici 
kitlesini hedef alarak kamuya mâl edilmesini; diğer yandan ülke gündemindeki çeşitli sorunların bilimsel bir yaklaşımla ele alındığı, 
özgün katkılar içeren, farklı ve tartışmaya açık görüşlerin sunulduğu kamusal bir platform oluşturulmasını hedefiyle Ankara TÜBA 
Başkanlık Konferans Salonu ve İstanbul TÜBA Maçka Ofisi ile TÜBA Rabi Medrese’de ve ayrıca zaman zaman da çeşitli üniversiteilerde 
bütün hızıyla devam ediyor.

KASIM 2016
TÜBA Konsey Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reşat Apak “Oksidatif 
Stres, Antioksidanlar ve Bunların Tayinine Getirilen Katkılar” adlı konferansını 30 Kasım 
Çarşamba İstanbul’da bulunan TÜBA Maçka Ofisi’nde gerçekleştirdi.

Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Ergenç ve İstanbul Saba-
hattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Bülent Arı, “Öğrencilerinin Gözünden Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık” adlı konferansını 
30 Kasım tarihinde Ankara TÜBA Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirdiler.

ARALIK 2016
TÜBA Asosye Üyesi ve ODTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melahat Bilge Demirköz “Uzay 
Radyasyon Testleri Projesi: Bir CERN Ortaklığı” adlı konferansını 28 Aralık 2016 tarihinde 
Ankara TÜBA Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Serdar Özoğuz, “Yeni Matematiksel Yaklaşımların Mühendislik Uygulama-
larına Getirdiği Çözümler” adlı konferansını 28 Aralık 2016 günü TÜBA İstanbul Ofisi’nde 
gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Reşat Apak

Prof. Dr. Serdar Özoğuz

EKİM 2016

EYLÜL 2016

Rusya Bilimler Akademisi ve P. P. Shirshov Okyanus Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Dr. Ro-
bert Iskander Nigmatulin, “İklim Değişikliğinin Fiziği ve Ekonomisi” adlı konferansını 18 
Ekim 2016 tarihinde Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi ve Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsma-
il Hakkı Ulus, “Nörodejeneratif Hastalıklarda Yeni Bir Tedavi Yaklaşımı: Sinaptojenezin 
İlaçlarla Artırılması” adlı konferansını 28 Eylül 2016 tarihinde TÜBA Rabi Medrese’de 
gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Robert Iskander Nigmatulin

Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus

Doç. Dr. M. Bilge Demirköz

OCAK 2017
Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) Üyesi (2008-2016) Prof. Dr. Durmuş Günay, “Bilgi, Bilim, Teknoloji ve 
Üniversiteye Felsefi Bakış” adlı konferansını 25 Ocak Çarşamba günü TÜBA İstanbul 
Ofisi’nde gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Durmuş Günay

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

HAZİRAN 2016
TÜBA Asli Üyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühen-

disliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Uşak Üniversitesi’nde 20 
Haziran 2016 tarihinde “Türkiye’de Ar-Ge Destekleri” konulu konferansını gerçekleştirdi.

EKİM 2016
TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım 
Şahin, Namık Kemal Üniversitesi’nde 13 Ekim 2016 tarihinde “Bilimde Başarının Sırları” 

konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Bekir Çetinkaya, 31 Ekim 2016 tarihinde “Kimya-Toplum- 
Ekoloji İlişkisi” adlı konferansını Namık Kemal Üniversitesi’nde gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma

Prof. Dr. Kazım Şahin Prof. Dr. Bekir Çetinkaya

KASIM 2016
TÜBA Konsey Üyesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, Bozok Üniversitesi’nde 2 Kasım 2016 tarihinde 
“Türkiye’de Kanser Kontrolü ve Kanserden Korunma” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asosye Üyesi ve ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Bilge Demirköz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 18 Kasım 2016 tarihinde 

“Uzay Radyasyon Ortamı Test Laboratuvarı Projesi: Bir CERN İş Birliği” konulu 
konferansını gerçekleştirdi. Prof. Dr. Taner Demirer Doç. Dr. M. Bilge Demirköz
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Türkiye’de Sağlık Politikaları 
ve Biyobenzerler

Doç. Dr. M. Cem Ar
Türk Hematoloji Derneği, Araştırma Sekreteri

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir
Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ucuz ve etkili sağlık hizmeti-
ne erişim tüm dünyada en 

önemli sosyopolitik he-
deflerden biri olarak öne 
çıkmaktadır. Dünya Sağlık 
Örgütü bu amaçla akılcı 
ilaç politikalarını destek-

lemekte ve mevcut ilaçların 
yaygın erişimine yönelik ça-

lışmalarda bulunmaktadır. Ül-
kelere özellikle bu bağlamda önemli 

yükümlülükler düşmektedir.

Türkiye 77 milyonu aşan genç nüfusu ile gelişmekte olan 
ülkeler arasında önemli bir yere sahiptir. Ülke nüfusunun 
%25’i 14 yaş altında; %11’i 60 yaş üzerindedir. Bu durum 
Avrupa Birliği’nde sırasıyla % 15 ve %23’tür.1 Son çeyrek 
yüzyılda Türkiye’de idari, hukuki ve ekonomik alanlar-
da önemli yapısal düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Söz 
konusu yapısal değişikliklerin sağlık alanında da önemli 
yansımaları olmuştur. 

Türkiye’de 2002 yılında 72 yıl olan ortalama yaşam bek-
lentisi sağlık hizmetlerinde zaman içinde sağlanan düzel-
me sayesinde 2012 yılında 77 yıla çıkarak Avrupa Birliği 
ve OECD ülkeleri düzeyine (80 yıl) yaklaşmıştır. Yaşam 
beklentisine paralel olarak gayri safi yurt içi hasılada 
(GYİH) da 2004-2014 arasındaki 10 yıllık dönemde 2 kat 
artış görülmüştür. Bu dönemde GYİH 400 milyar ABD 
dolarından 800 milyar dolara yükselmiştir.2 Türkiye bu 
potansiyeli ile dünyanın en önemli 20 ekonomisi arasında 
yer almaktadır. Ekonomik düzelme ve GYİH’da görülen 
belirgin artışa karşın sağlık harcamalarına bütçeden ay-
rılan payda aynı oranda bir değişiklik olmamış ve sağlık 
harcamalarına bütçeden yönlendirilen miktar son yıllar-
da 50 milyar ABD doları civarında kalmıştır. Bu miktar 
GYİH’nin yaklaşık %5,4’üne denk gelmektedir. Toplam 
sağlık harcamalarının GYİH’den aldığı pay temelinde ba-
kıldığında Türkiye %10’luk ortalamanın epeyce altında 
kalarak tüm OECD ülkeleri arasında sonuncu sırada yer 
almaktadır.3 Benzeri durum kişi başına düşen sağlık har-
camalarında da görülmektedir. 2000 yılında yaklaşık 457 
ABD Doları olan kişi başı sağlık harcaması takip eden 

10 yıllık dönemde artış göstererek 2012’de 981 Dolara 
yükselmiştir. Ancak OECD içinde yer alan ülkelerin or-
talamasının 3500 ABD Doları olduğu düşünülürse 1000 
Doların altında kalan kişi başı sağlık harcaması ile Türki-
ye son sırada kalmaktan öteye gidememiştir. Ancak tüm 
bunlara rağmen OECD’ye üye ülkelerde yapılan “Sağlık 
Hizmetlerinden Memnuniyet Anketi” sonuçları şaşırtıcı-
dır. Ankete göre Türkiye’de halkın %75’i verilen hizmet-
lerden memnundur.3 Bu oran kişi başına 3000 ABD Dola-
rı sağlık harcaması yapan Avrupa Birliği ortalamasından 
yüksektir. 

Sağlığa ayrılan bütçede belirgin artış sağlanamamasına ve 
kişi başına düşen sağlık harcamalarında gelişmiş ülkelerin 
gerisinde olunmasına karşın Türkiye’de uygulanan hizmet 
kalite standartlarında ve dolayısıyla hasta memnuniyetin-
de düzelme nasıl olmuştur. Sağlık bütçesi içinde en önemli 
kalemler tedavi giderleri, ilaç harcamaları ve geliştirme/
yenileme yatırımları olarak sıralanabilir. Türkiye’de uzun 
yıllar sağlık harcamalarının en pahalı ayağını ilaca harca-
nan para oluşturmuştur. Söz konusu durum halen doğru-
luğunu korumakla birlikte son 10 yıl içinde yapılan düzen-
lemeler ve uygulanan doğru politikalar ile ilaç fiyatlarında 
büyük indirimler sağlanmış, akılcı ilaç kullanımı özendi-
rilerek gereksiz ilaç tüketimi azaltılmıştır. Diğer etkenlerin 
yanında ilaca ayrılan paradan yapılan tasarrufun sağlık 
hizmetlerinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına ak-
tarılması eldeki imkânların etkin kullanımını sağlamıştır. 
Sonuç olarak, sağlık hizmetlerinin kalitesi yükselmiş, ilaca 
erişim kolaylaşmış, yeni tanı ve tedavi olanaklarına erişim 
artmıştır. Bugün Türkiye’de halkın %98’i sosyal güvenlik 
şemsiyesi altında sağlık hizmeti almaktadır. Tüm bu geliş-
meler halkın büyük çoğunluğunun sağlık hizmetlerinden 
memnun olmasına yol açmaktadır. 

Kanser tedavisinde kullanılan çok pahalı tıbbi 
ürünlerin patent sürelerinin dolmasıyla birlikte 
jenerik veya biyobenzerlerinin üretilmesi bu yol-
la ilaç gereksinimin kaliteli ve daha ucuz şekilde 
sağlanması amaçlanmaktadır.



Bu bağlamda jenerik ve biyobenzer ilaçların Türkiye’de 
uygulanan ilaç fiyatlandırma politikası açısından yeri ve 
önemi büyüktür. Mevcut yönetim, Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) ön gördüğü ruhsatlandırma 
koşullarını karşılamak şartıyla Türkiye’de jenerik veya bi-
yobenzer ilaç üretimini desteklemekte hatta özendirme-
ye çalışmaktadır. Özellikle kanser tedavisinde kullanılan 
çok pahalı tıbbi ürünlerin patent sürelerinin dolmasıyla 
birlikte jenerik veya biyobenzerlerinin üretilmesi bu yolla 
ilaç gereksinimin kaliteli ve daha ucuz şekilde sağlanması 
amaçlanmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de jenerik ve biyobenzer ilaçlar geniş kitlelerin kaliteli ila-
ca ucuz erişimini kolaylaştırmaktadır.

Türkiye’de ilaç ve tıbbi cihaz ruhsatlandırma işlemleri 
TİTCK tarafından gerçekleştirilmektedir. Jenerik ve biyo-
benzer ilaçların ruhsatlandırılması sırasıyla Beşeri Tıbbi 
Ürünler Ruhsatlandırılma Yönetmeliği4 ve Biyobenzer 
Tıbbi Ürünlere ilişkin kılavuz5 temel alınarak yapılmakta-
dır. Her iki yönerge de uyum süreci çerçevesinde Avrupa 
Birliği Direktifleri ve Yönergeleri esas alınarak yapılandı-
rılmıştır.

Biyolojik (biyoteknolojik) ilaçlar sentetik kimyasal bile-
şimler şeklindeki klasik beşeri tıbbi ürünlerin aksine, or-
ganik yöntemlerle üretilen protein yapısında ürünlerdir. 
Kimyasal ilaçlardan bazen 1000-2000 kat daha büyüktür-
ler ve karmaşık bir moleküler yapıya sahiptirler. Biyolo-
jik ilaçlar organizmalarda veya canlı hücre sistemlerinde 
üretilirken, kimyasal ilaçlar laboratuarda kimyasal sentez 
yoluyla üretilirler. Kimyasal orijinal ilaçların patent süre-
leri dolduğunda aynı kimyasal yöntemleri izleyerek üreti-
len özdeşlerine jenerik ilaç adı verilmektedir. Bir jenerik 
ilacın, orijinali ile aynı etkililik, kalite ve güvenlilik profi-
line sahip olduğu kabul edilmektedir. Orijinal ilaç ile aynı 
etken maddeyi içerir, aynı formüle sahiptir ve aynı doz-
larda aynı endikasyonda kullanılabileceği biyoeşdeğerlik 
çalışmaları ile kanıtlanmıştır. Jenerik ilaç farklı bir firma 
tarafından üretilir, orijinal ilaç yerine reçete edilebilir ve 
biyoeşdeğerlik dışında klinik ve klinik öncesi çalışmalar-
da sınanması gerekmediğinden orijinal üründen daha 
ucuza mal edilir (Tablo 1). 

Biyolojik ilaçlar ise canlı sistemlerde DNA dizileme 
yöntemiyle elde edilen temel protein yapının daha son-
ra (posttranslasyonel) modifikasyonu ile şekillenen dev 
moleküllerdir. Dolayısıyla biyolojik ilaçların diğer küçük 
moleküler yapıya sahip klasik kimyasal ilaçlarda oldu-
ğu gibi birebir benzerlerinin (jeneriklerinin) üretilmesi 
mümkün değildir. Ancak aynı işlevi gören benzer yapıda 

proteinler sentezlenebilmektedir; bu nedenle söz konusu 
ürünlere biyobenzer denmektedir. TİTCK Kılavuzu’nda 
biyolojik ilaçlar “etken maddesi niteliğinin ve kalitesinin 
belirlenmesi için imalat süreci ve kontrolü ile birlikte fizi-
ko-kimyasal biyolojik testler kombinasyonu gerektiren ve 
biyolojik bir kaynaktan imal edilmiş ya da ekstre edilmiş 
ürün” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım içinde bazı kan 
ürünlerini, çeşitli immunolojik ürünler (aşı, antiserumlar 
ve allerjenler) ve rekombinan DNA teknolojisi veya mo-
noklonal antikor yöntemleri ile elde edilen ürünler ve ile-
ri tedavi ürünleri yer almaktadır. Biyobenzer ilaç ise ruh-
satlı biyolojik referans bir ürüne yapı ve etki yönünden 
benzerlik gösteren ilaçlardır. Yukarıda da belirtildiği gibi 
biyobenzer ilacın etken maddesi referans (orijinal) biyo-
lojik ilaca yapısal anlamda benzerdir ancak özdeş değildir. 
Etkililik açısından biyobenzer ilaçlar referans biyolojik 
ürünle genel olarak aynı güçtedir ve aynı endikasyonda, 
aynı hastalığı tedavi etmek için kullanılır. Referans biyo-
lojik ilacın mutlaka Türkiye’de ruhsatlandırılmış bir ürün 
olması gerekmez.

TİTCK Kılavuzu’na göre biyobenzer ürünün etken mad-
desinin referans biyolojik ürünle benzerlik gösterme-
si gereklidir (Tablo 1). Benzerlik etkililik, güvenlilik ve 
kalite temelinde olmalıdır. Benzerlik karşılaştırılabilirlik 
çalışmaları ile gösterilmelidir. Gereğinde etken maddenin 
karmaşıklığına göre tüm klinik öncesi ve klinik karşılaş-
tırma çalışmaların yapılması talep edilebilir. Biyobenzer 
ürünün farmasötik formu, gücü ve uygulama yolu refe-
rans biyolojik ürünle aynı olmalıdır. Orijinal ilaçla ortaya 
çıkan herhangi bir farklılık mutlaka ek uygun çalışma-
larla değerlendirilmeli ve söz konusu farklılığın etkililik, 
güvenlilik ve kalite açısından sorun oluşturmayacağı ka-
nıtlanmalıdır. Jenerik ilaç mantığı ile biyobenzerlerin ori-
jinal biyolojik ilaçtan daha ucuz olabilmesi talep edilen 

Biyolojik ilaçlar canlı sistemlerde DNA dizileme 
yöntemiyle elde edilen temel protein yapının 
daha sonra (posttranslasyonel) modifikasyo-
nu ile şekillenen dev moleküllerdir. Dolayısıyla 
biyolojik ilaçların diğer küçük moleküler yapıya 
sahip klasik kimyasal ilaçlarda olduğu gibi birebir 
benzerlerinin (jeneriklerinin) üretilmesi mümkün 
değildir. Ancak aynı işlevi gören benzer yapıda 
proteinler sentezlenebilmektedir; bu nedenle söz 
konusu ürünlere biyobenzer denmektedir.
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karşılaştırılabilirlik çalışmalarının geniş çaplı olmamasına 
bağlıdır. Bunu sağlamak için güvenlilik ve kaliteyi tehlike-
ye atmayacak şekilde klinik öncesi çalışmalar genellikle 
kısa dönem toksisite, lokal tolerans ve farmakodinami/
farmakokinezi çalışmalarını kapsayacak şekilde kısıtlan-
mıştır. Klinik yükümlülüklerde ise fazII çalışma yapılması 
istenmez. Faz III çalışmalar ise yeterli veri varlığında her 
endikasyon için talep edilmemektedir. Orijinal biyolojik 
ürünlerde olduğu gibi biyobenzerlerde de ruhsatlandır-
ma yapılabilmesi için başvuran firmanın ruhsat sonrası 
güvenlilik verilerini takip amacıyla bir risk yönetim planı 
sunması gerekmektedir.

Biyobenzer ürünlerin TİTCK’da ruhsatlandırma aşması 
orijinal biyolojik ürünlerden bazı farklılıklar göstermekte-
dir. Orijinal biyolojik ürünler öncelikle ana ruhsat komis-
yonunda başvurulan terapötik endikasyon ve pozolojide 
klinik kullanıma uygunluk açısından değerlendirildikten 
sonra sırasıyla biyoteknoloji komisyonu, biyoyararlanım 
ve biyoeşderlik (BY/BE) komisyonunda incelenip en son 
kısa ürün bilgisi ve kullanım talimatı (KÜB/KT) komis-
yonunda değerlendirildikten sonra ruhsat işlemleri ta-
mamlanır. Biyobenzer ilaçların ise önce biyoteknoloji ve 
BY/BE komisyonlarında orijinal ürün ile kıyaslanabilir 
oldukları kanıtlandıktan sonra ana ruhsat komisyonunda 
klinik etkililik ve güvenlilik profilleri incelenir. Ruhsat-
lanması uygun görülen ürünler KÜB/KT komisyonunca 
incelenir ve ruhsatlandırma tamamlanır. 
Biyobenzer ilaçlar ruhsatlandırma aşamasında değerlen-
dirilirken TİTCK kılavuzu yanında ilgili ürünlere yönelik 

mevcut Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan Gıda ve İlaç 
İdaresi (FDA) ve Uluslararası Uyum Konferansı (ICH) 
rehberlerinden de yararlanılmaktadır. Biyolojik ürünler 
de heterojen bir grup ilaç olduklarından kendi araların-
da da büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Bu durum 
biyobenzerler için daha da karmaşık bir değerlendirme 
sürecini beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla tek bir 
kılavuzla tüm biyobenzer ilaçların değerlendirilmesi güç 
görünmektedir. Bu konuda EMA’nın yoğun ve ayrıntılı bir 
uğraşısı söz konusudur. Biyobenzerler için genel ve ürüne 
özgü kılavuzlar mevcuttur. Genel kılavuz çerçeve kılavuz, 
kalite kılavuzu ve preklinik/klinik çalışmalar hakkında 
kılavuz olmak üzere 3 farklı rehberden oluşmaktadır.6,7,8 
Ayrıca eritropoietin, insülin, granülosit koloni stimülan 
faktörler, monoklonal antikorlar, interferonlar ve büyüme 
hormonu gibi farklı biyobenzer ilaçlar için ürüne özgü 
ek kılavuzlar yayımlanmış veya yayım aşamasındadır. Bu 
sayede ruhsat değerlendirme işleminin amacına uygun 

yapılması sağlanmaktadır. Türkiye’de de alt kılavuzların 
yaratılmasına yönelik dernekler tarafından yürütülen ça-
lışmalar mevcuttur. 

Biyobenzerlerin jenerik ilaçların aksine son derece kar-
maşık ve ayrıntılı bir ruhsatlandırma sürecine sahip ol-
ması, bu ilaçların üretim aşamalarının karmaşıklığından 
ve üretimin herhangi bir aşamasında meydana gelebile-
cek bir aksamanın ciddi güvenlilik sorunları yaratabil-
mesinden kaynaklanmaktadır. Özellikle immunojenisite 
yani biyobenzer proteine karşı kişide oluşabilecek immun 
yanıt telafisi zor komplikasyonlar yaratabilir.

Biyobenzerlerle ilişkili dünyada görüş birliği sağlana-
mamış konulardan biri de ekstrapolasyondur. Bir endi-
kasyonda klinik faz III çalışma ile etkililiği kanıtlanmış 
bir biyobenzerin diğer orijinal ilacın onaylı olduğu diğer 
endikasyonlarda da ek klinik çalışmalar gerektirmeksizin 
onay alıp alamayacağı tartışılmaktadır. EMA biyobenze-
rin etkin maddesinin orijinal ürünün etkin maddesine 
benzerliğin ayrıntılı çalışmalarla kanıtlanmış olması ve 
endikasyon onayı verilecek hastalıkların oluş mekaniz-
malarının benzerlik göstermesi koşulu ile ekstrapolasyo-
na izin verilebileceği yönünde görüş bildirmekle beraber 
farklılık durumunda mutlaka gerekli preklinik ve klinik 
ek çalışmaların yapılmasını istemektedir.

Tartışmalı konulardan bir diğeri de değiştirilebilirlik 
(interchangeability) ve eczane ikamesidir (substitution). 
FDA biyobenzer ürünün aynı klinik yanıtı oluşturması 
ve referans üründen güvenlilik açısından daha fazla risk 
taşımaması koşulu ile değiştirilebilir olduğunu belirtmek-
tedir.9 EMA değiştirilebilirlik kararını üye ülkelerin ilaç 
kurumlarına bırakmıştır.10 Değiştirilebilir kabul edilen bi-
yobenzer ürünler reçete eden hekimin onayı olmaksızın 
eczacı tarafından değiştirilerek referans biyolojik ürünün 
yerine verilebilir.

2008’de Biyobenzer Tıbbi Ürünlere İlişkin Kılavuz’un ya-
yınlanmasının ardından Türkiye’de bugüne dek onay al-
mış 9 biyobenzer (eritropoietin, granülosit koloni stimü-
lan faktör, heparin ve somatotropin) bulunmaktadır. On 
dört biyobenzer ürün ise ruhsat aşamasındadır.11

Türk ilaç sanayi 2014 yılı verilerine göre 1,8 milyar kutu 
üretimi ve 9,5 milyon ABD Dolarlık ekonomik değeri ile 
dünya ilaç piyasasında 16. Sırada yer almaktadır.12 IMS 
verilerine göre 2013 yılında Türk Lirası cinsinden tutar 
ölçeğinde %30,4 olan eşdeğer ilaçların (jenerik + biyoben-
zer) pazar payı, 2014 yılında %29,6’ya gerilemiştir.13 Kutu 
ölçeğinde ise küçük bir gerileme yaşanmış ve pay %50,6 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu durum ilaç pazarının kutu 
bazında neredeyse yarı yarıya referans ve eşdeğer ilaçlar 
tarafından paylaşıldığını ancak ekonomik değer açısından 
referans ilaçların daha pahalı olmaları sebebiyle pazarın % 
70’ine sahip olduklarını göstermektedir. 2014 yılı ilaç en-
düstrisi verileri incelendiğinde, kutu bazında ithal ürün-
lerin payının %27 olduğunu, ancak değer bazında pazarın 

Yakın gelecekte daha çok biyobenzer ilacın pa-
zara girmesi beklenmektedir. Söz konusu ilaç-
ların kalitesinden ve güvenliliğinden emin olabil-
mek için iyi tanımlanmış, ürüne özgü kılavuzlara 
ihtiyaç duyulmaktadır. 
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%58’ini aldıklarını görmekteyiz.13 Türkiye ilaç pazarı için 
jenerik ve biyobenzer ürünler önemli bir seçenektir. Mev-
cut hükümet politikaları biyobenzer ürünlerin Türkiye’ye 
girmesi ve ülke içinde üretilmesi için çeşitli teşvikler ön 
görmüştür. Örneğin, jenerik ürünler orijinal ilacın ancak 
%60’ı kadar fiyat alabilirken, biyobenzerler referans ürü-
nün fiyatından satılabilmektedir. Ayrıca Bakanlar Kurulu 
2012 yılında biyoteknolojik ürünler, onkoloji ilaçları ve 
kan ürünlerinin Türkiye’de üretimine yönelik yapılacak 
20 milyon TL üzerindeki yatırımlarınların desteklenmesi 
kararı almıştır.14 Benzer şekilde TÜBİTAK 2013 yılında 
biyobenzerlerin Türkiye’de üretimi ile ilgili bir çağrı ya-
yınlamıştır.15 Biyolojik ajanların tedavideki yeri giderek 
artmaktadır. Dünya biyolojik ilaç pazarının her yıl %15 
civarında büyüyeceği tahmin edilmektedir. Türkiye’de ilaç 
satışlarına bakıldığında 2013- 2014 yılları arasında reçete 
edilen kutu bazında ilaç sayında sadece %1,9’luk bir ar-
tış görülürken bu oran aynı dönemde biyolojik ürünler 
ve biyobenzerler için sırasıyla %11,5 ve %7,5 olarak ger-
çekleşmiştir. Biyolojik ilaç grubundaki yıllık %11,5 düze-
yindeki artış Türk Lirası cinsinden %20’lik bir artışa denk 
gelmektedir.13 Söz konusu verilen biyolojik ilaç pazarının 
ne kadar cazip hale geldiğinin bir göstergesidir. Gelecekte 
ilaç pazarının temel belirleyicilerinin biyolojik ilaçlar ve 

biyobenzerler olacağı açıktır. Bu gerçekten hareketle Sağ-
lık Bakanlığı orta vadeli planları içine plazma kökenli kan 
ürünleri, rekombinan pıhtılaşma faktörü, aşı ve insülin 
üretilmesi amacıyla biyoteknoloji firmaları ile ortaklıklar 
ve teknoloji transferi seçeneklerini dahil etmiştir.

Giderek artan sağlık harcamalarının kısılabilmesi, mevcut 
kaynakların etkin kullanımı ve adaletli dağıtımı ile kalite-
li ilaca yaygın erişimin sağlanabilmesinde jenerik ilaçlar 
ve biyobenzerlerin rolü yadsınamaz. Bu bağlamda yakın 
gelecekte daha çok biyobenzer ilacın pazara girmesi bek-
lenmektedir. Söz konusu ilaçların kalitesinden ve güvenli-
liğinden emin olabilmek için iyi tanımlanmış, ürüne özgü 
kılavuzlara ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’nin bu yönde 
hızla hareket ederek dünya normlarında kılavuzlara uy-
gun değerlendirme süreçlerini yürürlüğe koyması ve stan-
dartlarda kendi ürünlerini üretmeye başlaması biyobenzer 
pazarında pay alması açısından son derece önemlidir. 
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Yeni Ürün (Tam Dosya) Klasik Eşdeğer Ürün Biyobenzer Ürün

Kalite Tam ve bağımsız ürünün dosya 
bilgileri

“Tam ve bağımsız ürünün dosya 
bilgileri”
Referans ürünle karşılaştırma

“Tam ve bağımsız ürünün dosya bilgileri”
Referans ürünle kapsamlı olarak karşılaştırma

Klinik öncesi 
çalışmalar

Klinik öncesi tam çalışma

--

Kısaltılmış program (molekülün karmaşıklığı-
na bağlı olarak)
Subkronik toksisite çalışması (4 hafta)
Lokal tolerans PK/PD çalışması

Klinik
çalışmalar

Faz I
Faz II
Faz III (tüm endikasyonlarda)
Risk yönetim planı

Biyoeşdeğerlik çalışması Faz I PK/PD çalışması
Faz II çalışma gerekmez
Faz III (gerektiğinde her endikasyon için)
Risk yönetim planı

 Tablo 1. TİTCK jenerik be biyobenzer ilaç ruhsat başvurusu gereklilikleri

Tablo 2. Türkiye’de ruhsat almış biyobenzer ilaçlar
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TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet N. Yurdusev
Dünya Sanat ve Bilim Akademisi Üyesi Seçildi 

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Aziz Sancar’a TÜRKSAV’dan 
“21. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülü”

TÜBA Başkan Yardımcısı ve Akademi Asli Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, 4 Temmuz 2016’da başlayıp 30 

Ekim 2016 tarihinde biten seçim süreci sonucunda, Dün-
ya Sanat ve Bilim Akademisi (World Academy of Art and 
Science-WAAS) üyesi seçildi.

Uluslararası İlişkiler teorisi ve tarihi ile ilgili çalışmalar 
yapan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)  Ulusla-
rarası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Nuri Yurdusev, “Avrupa kimliği ve Türk kimliği, İngiliz 
uluslararası ilişkiler ekolü ve Osmanlı diplomasi sistemi” 
alanlarında yapmış olduğu çalışmalarıyla WAAS’a seçilen 
ilk TÜBA üyesi oldu.

WAAS üyeliğine seçilmesiyle ilgili olarak Prof. Yurdusev 
“Hazırlık çalışmalarına Einstein’ın katıldığı, kurucu üyeleri 
arasında 20. yüzyılın en büyük matematikçi ve felsefecile-
rinden Bertrand Russell ve yine en büyük bilim ve mede-
niyet tarihçilerinden Joseph Needham’ın olduğu bir akade-
miye seçilmekten ziyadesiyle memnun oldum.” dedi.

TÜBA Şeref Üyesi ve 2015 yılı Nobel Ödülü sahibi Prof. 
Dr. Aziz Sancar, Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı 
(TÜRKSAV) tarafından "21. Uluslararası Türk Dünyasına 
Hizmet Ödülü"ne layık görüldü.

TÜRKSAV’ın Türk kültürü ortak paydasından hareketle 
21 yıldan bu yana verdiği “Uluslararası Türk Dünyasına 
Hizmet Ödülleri”ni kazanan kişi, kurum ve kuruluşlar 3 
Ocak tarihinde açıklandı. 

Prof. Dr. Aziz Sancar, Nobel Ödülü’nü aldıktan sonra 
“uluslararası zeminlerde sergilediği milli duruşu”, Bos-
na-Hersek'ten Prof. Dr. Kazım Hacimeyliç “hat sanatı ve 
akademik alandaki çalışmaları”, Prof. Dr. Bilgehan Atsız 
Gökdağ “Türk dünyasına yönelik akademik çalışmala-
rı”, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu “Türk dünyası halk ede-
biyatları ile ilgili çalışmaları” ve Bingöl Online Gazetesi 
imtiyaz sahibi Hakim Değişgeç “milli birlik ve bütünlüğe 
yönelik yayınları” dolayısıyla ödüle layık görüldü. 

Kazakistan Yazarlar Birliği Başkanı Nurlan Orazalin, 
KKTC'den Girne Üniversitesi Kurucusu Serhat Akpınar, 
Özbekistan'dan "Kamalat Gençlik Hareketi" isimli sivil 
toplum örgütü, "İmamların Öcü" kitabının yazarı Yavuz 
Selim Demirağ, TİKA yayını olarak çıkan 10 ciltlik "Bü-

yük Türkçe Sözlük" kitabını hazırlayan Yaşar Çağbayır ve 
TRT Ankara Radyosu’nun "Gündem" programı da ödül 
verilecek kişi ve kuruluşlar arasında yer aldı. 

Türkiye başta olmak üzere Makedonya, Kazakistan, Azer-
baycan ve pek çok ülkede yapılan ödül töreni bu yıl Mayıs 
ayı içerisinde ve yine Türkiye’de Bitlis’in Ahlat ilçesinde 
gerçekleştirilecek. 
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TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Bülent Zülfikar’a 
“Engelsiz Dünya Ödülü” 

TÜBA Asli Üyesi, Türkiye Hemofili Derneği (THD) Baş-
kanı ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Zülfikar, “Dünya 
genelinde lösemilerle birlikte yaşama kültürünün yaygın-
laşması konusunda farkındalık artırıcı çabalarından dola-
yı” Engelsiz Dünya Ödülü’ne layık görüldü.

İÜ, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı’nın iş birliği ve Bağcılar Belediyesi koordinas-
yonunda 9-10 Aralık 2016 tarihlerinde Engelsiz Dünya 
Çalıştayı gerçekleştirildi.

10 Aralık tarihinde düzenlenen “Engelsiz Dünya Ödülle-
ri”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzi-
noğlu ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı’nın 
katıldığı törenle sahiplerine verildi. 

TYB’den TÜBA Üyeleri Prof. Küçük ile
Prof. Tabakoğlu’na "Üstün Hizmet Ödülü"

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından “Yılın Yazar, Fi-
kir Adamı ve Sanatçıları” kapsamında Türkiye’nin kültür 
ve sanat hayatına katkıları dolayısıyla TÜBA Şeref Üyesi 
Prof. Dr. Raşit Küçük ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ah-
met Tabakoğlu ile birlikte Prof. Dr. Bekir Karlığ’a “Üstün 
Hizmet Ödülü” verilmesi kararlaştırıldı.

TYB Genel Başkanı Prof. Musa Kazım Arıcan, 5 Ocak 
tarihinde TYB Genel Merkezi’nde düzenlediği basın top-
lantısıyla, ödül alan isimleri kamuoyuna duyurdu.

"Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"
Hikaye dalında "Işıklar Açık Kalsın" kitabıyla Mehmet 
Kahraman, şiir dalında "Tut Elimden Düşmeyelim" ese-
riyle Mehmet Ragıp Karcı, roman dalında "Kuşlar Yasına 
Gider" isimli kitabıyla Hasan Ali Toptaş, deneme dalında 
ise "Evin Mahremi Olmak" isimli eseriyle Ali Yurtgezen 
2016 yılının ödül alacak isimleri arasında yer aldı.

Fikir dalında Ercan Yıldırım, "Araştırma"da Hüseyin Yay-
man, "İnceleme"de Celal Soydan, "Edebi Tenkit"te Hay-
riye Ünal, "Gezi"de Faruk Uysal, "Hatıra"da Sare Çizme-
cioğlu, "Tercüme"de Mehmet Hakkı Suçin, "Biyografi"de 
Fahrettin Gün, "Çocuk Edebiyatı"nda Vural Kaya, "Tiyat-
ro"da Hale Canat Cürgül ve "Şehir Kitapları"nda ise Esen-
ler Belediyesi ödüle layık görüldü.

Basın, yayın, televizyon ve radyo alanında da ödüller veril-
di; "Basın Fikir" dalında Beril Dedeoğlu, "Basın Fıkra"da 
İsmail Kılıçarslan, "Dergi Yayıncılığı"nda Aşkar Dergisi, 
"Elektronik Yayıncılık"ta Hece Taşları, "Televizyon Prog-
ramı"nda TV NET, "Radyo Programı"nda ise TRT Radyo 
ödül sahibi olarak belirlendi. "Müzik" dalında Sedat Anar, 
"Ehl-i Beyt Besteleri" albümü ile bu yıl ödül verilecekler 
arasında yer aldı. 

"Kamu Yayıncılığı" dalında Türkiye Yazma Eserler Kuru-
mu Başkanlığı'na, "Özel Yayıncılık" alanında ise Kapı Ya-
yınları ödüle layık görüldü.

Ödüllerin verileceği tarih TYB tarafından duyurulacak.

TÜBA Şeref Üyesi
Prof. Dr. Raşit Küçük

TÜBA Asli Üyesi
Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu



68 TÜBA GÜNCE   OCAK 2017

TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Ahmet N. Yurdusev
 ISSC-ICSU TTF Üyesi Seçildi 

TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdu-
sev, 21 Aralık 2016 tarihinde Transition Task Force (TTF) 
üyesi seçildi.

Prof. Yurdusev, International Social Science Council 
(ISSC) ve International Council for Science (ICSU) bü-
tünleşmesini yürütecek olan TTF’nin üyeliğine; üye ülke-
lerin önerisiyle, ISSC ve ICSU yönetim kurulları tarafın-
dan yapılan değerlendirme sonucunda seçildi.

Dünyanın iki büyük bilim çatı kuruluşu ISSC ve ICSU, 
23-24 Ekim 2016 tarihlerinde Norveç’in başkenti Oslo’da 
yapılan ortak genel kurul toplantısında, güçlerini birleş-
tirmek için prensipte bütünleşme kararı almışlardı. Bü-
tünleşme sürecini ve yapılanmasını yürütecek ana organ 
olan ve prensip anlaşması ile oluşturulan TTF en az bir yıl 
süreyle görev yapacak. Bir uzmanlar heyeti olarak tanım-
lanan 15 kişilik TTF’de ISSC ve ICSU başkan ve yardım-
cılarının yanında üye kuruluşlardan seçilen 9 tane üye 

bulunuyor. TÜBA’nın üye olduğu ISSC 55 üye ve ICSU ise 
175 üyeye sahip.

24-25 Ekim 2016  tarihinde Oslo’da gerçekleştirilen ISSC 
ve ICSU Genel Kurulu’nun tamamının kaydına ve Prof. 
Yurdusev’in konuşmasına erişim için: www.tuba.gov.tr 

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin 
“ABD Patent Enstitüsü”nden İki Patent Aldı

TÜBA Asli Üyesi, TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Gru-
bu Yürütücüsü ve Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Kazım Şahin, “diş eti iltihabı (periodontitis) ve gözde 
retina hasarına karşı yaptığı çalışmalarla ilgili Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) Patent Enstitüsü’nden iki adet 
patent aldı.

Prof. Şahin yaptığı açıklamada çalışmalarıyla ilgili şu şe-
kilde konuştu: “Diş eti iltihabında (periodontitis), dişi 

çevreleyen dokuların iltihabına bağlı olarak doku yıkı-
mı şekillenir ve çürüksüz diş kaybı meydana gelir. Bu 
durum dünyada büyük oranda ve özellikle ülkemizde 
daha çok görülür. Korunmak amacıyla, arginine silikat 
ve inositol maddesini deney hayvanlarına verdik. Araş-
tırma sonucunda, bu maddenin doku yıkımını azalttığı-
nı tespit ettik. Kemik yıkımında azalma meydan geldi. 
Bundan dolayı arginine silikat ve inositol kompleksinin 
diş eti iltihabında kullanılması ile ilgili olarak patent al-
dık.”
 
Diğer patentini ise, gözde retina hasarı üzerine yaptı-
ğı çalışmaların sonucunda alan Prof. Dr. Kazım Şahin, 
“Diyabet, gözün özellikle sinir tabakasını (retina veya 
ağ tabaka) ve bu tabakadaki kılcal damarları etkileyerek 
çalışmasını bozar ve görme kayıplarına yol açar. Şeker 
hastalığına bağlı retina bozukluklarına diyabetik reti-
nopati adı verilmektedir. Bu çalışmada retinopatiyi ön-
lemek amacı ile krom bileşiklerini test ederek, kromun 
insülin aktivitesi ve glikoz taşıyıcılarını regüle etmesiyle 
retinada oluşan hasarı azalttığını belirlediklerini” ifade 
etti. 



69OCAK 2017   TÜBA GÜNCE

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik’in 
“Hasat Makinesi” Buluşuna EPO Patenti

TÜBA Asli Üyesi ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Çelik’in zeytin ve benzeri meyveler için “Re-
zonans Ayarlı Hasat Makinesi” buluşu adına Avrupa Pa-
tent Ofisi’ne (EPO) yaptığı başvuru kabul edildi. 

EPO patenti; zeytin, badem, kayısı, erik, dut, ceviz gibi 
ağaçların, bedene dayalı işçilik gerektiren meyve toplama 
işleminde, ağaçları meyve rezonans frekanslarında sürerek 
en az enerji kullanımı ve maliyetle, mobil olarak, ağaçlara 
zarar vermeden maksimum harman verimi elde etmeyi 
sağlayacak makinenin tasarımındaki fikri hakları içeriyor.

Prof. Çelik’in buluşunun en önemli özelliği; titreşimdeki 
rezonansı etkili bir şekilde meyve hasatında kullanıyor 
olması. Meyvelerin doğal frekansları meyvenin olgunluk 
durumuna göre değişiyor. Rezonans Ayarlı Hasat Ma-
kinesi, örneğin zeytinin olgunluk durumundaki (yeşil, 
pembe, siyah) rezonans frekanslarına göre ayarlanarak 
tüm meyveyi dökmeden istenen hasatı gerçekleştiriyor.

“Rezonans Ayarlı Hasat Makinesi”, çiftçinin açma-ka-
paması ve dal kavrama kancası ayarını yaptığı kontrol 
direksiyonlu esnek hasat çubuğuyla rahat hasat ayarı ya-
pabiliyor. Uzaktan telle kumanda ile ayarlanabilir dal kav-
rama kancası sayesinde, meyve dalları zarar görmeden 
sarsılıyor. Makine, mobil elektrik enerjisini üç kademeli 
rezonans ayar düğmesiyle kullanabilecek düzeneğe sahip 
enerji sistemiyle hasat yapabiliyor ve titreşen yapı üç te-
kerlekli araba veya tripod ile taşınıyor. Çiftçiyi sarsıntılı 
ağırlık nedeniyle yormuyor ve bir kişi ile hasat yapabilme 
imkanı sağlıyor.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öztürk’e 
“Altın Havan Onur Ödülü”

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öztürk, 2016 “Altın 
Havan Onur Ödülü”nün sahibi oldu.

Eczacı Dergisi’nin organizasyonu olarak 2010 yılından 
bu yana düzenlenen ve bu yıl yedinci kez gerçekleştirilen 
Altın Havan Ödülleri 21 Aralık tarihinde düzenlenen tö-
renle sahiplerine takdim edildi. Bireysel kategoride 12 ve 
kurumsal kategoride ise 10 ödül dağıtıldı.

İlk olarak “Eczacı Dergisi 2010 Yılı İlaç ve Eczacılık Sek-
törü Başarı Ödülleri” adı altında düzenlenen Altın Havan 
Ödülleri; ilaç ve eczacılık sektörünün birbirini tamam-
layan tüm birimlerinin çalışmalarını ve hizmetlerini de-
ğerlendirmeyi, yetkinliklerini belgeleyerek çalışmalarına 
güç katmayı, yetişmekte olan kuşakları özendirmeyi ve 

geçmişte katkıları olanla-
ra bir vefa örneği sunmayı 
amaçlıyor.

Altın Havan Ödül Jüri’si-
nin kategorileri açıkla-
masının ardından isteyen 
şahıs ve kurumlar, dile-
dikleri kategoride başvuru 
yapabiliyor. Aynı zamanda 
sektördeki başarılı bir ça-
lışmanın ödüllendirilme-
sini isteyen her kurum ve 
şahıs ödüller için adaylık 
önerisinde bulunabilirler.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mustafa Solak 
“Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanı” Seçildi

TÜBA Asli Üyesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mustafa Solak, Üniversitelerarası Ku-
rul’un (ÜAK) 11 Ekim 2016 tarihli toplantısı sonucunda 
Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanlığına seçildi. 
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TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin
ECPVS’ye Yeniden “Bilim Diplomatı” Seçildi

TÜBA Asli Üyesi, TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Gru-
bu Yürütücüsü ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakülte-
si Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Kazım Şahin, European College of Poultry Veteri-
nary Science (ECPVS) tarafından tekrar “Bilim Diploma-
tı” seçildi.

ECPVS Komitesi’nin değerlendirmesi sonucunda Prof. 
Şahin, 2011 yılından bu yana diplomat olarak çalışmala-
rını sürdürdüğü ECPVS tarafından 23 Eylül 2021 tarihine 
kadar yeniden “ECPVS Diplomatı” seçildi. 

Bir ECPVS Diplomatı olarak, akademinin çalışmalarına 
katkıda bulunacak olan Prof. Dr. Kazım Şahin şu şekilde 
konuştu: “Asıl amacı Avrupa’da Kanatlı Veteriner Bilimi-
nin kalitesini artırmak olan ECPVS’ye Nisan 2011 yılında 
bilim diplomatı olmaya hak kazandım. Diplomatlığım bu 
yıl 24 Eylül’de, beş yıllık süre için 23 Eylül 2021’e kadar 
ikinci defa akredite edildi. Avrupa’da üniversite sonrası 
veteriner hekimlerin kanatlı alanında eğitimi için gerekli 
olan standartları oluşturmak temel görevlerimiz arasın-
da. Ayrıca, kanatlı bilimler alanında hayvanların refahı ve 
sağlığı, kaliteli et üretimi gibi konularda otoriter veteriner 
hekimlerin yetiştirilmesine ve bilimsel çalışmaların ya-
pılmasına katkıda bulunmak önceliklerimizi oluşturuyor. 
ECPVS herhangi bir ticari ve kar amaçlı bir kuruluş değil. 
Kanatlı bilimleri çalışanların kanatlı üretim ve kontrol 
sistemleri, kanatlı ürünlerin halk sağlığındaki önemi, has-
talıkların kontrolü gibi konularda yetiştirilmesi için çalış-
malarda bulunuyoruz. Her yıl ECPVS Kanatlı Kongresi 
de düzenleniyor. Toplumumuzun kaliteli kanatlı eti üre-
timi için mutlaka gerekli olan bilimsel çalışmalarımız de-
vam ediyor.” Prof. Şahin ayrıca Türkiye’de konu hakkında 
çok daha fazla çalışma yapılması gerektiğinin altını çizdi. 

TÜBA Konsey Üyesi Prof. Şahin ve Ekibine Büyük Destek 

T.C. Kalkınma Bakanlığı; TÜBA Konsey Üyesi ve Yedite-
pe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Yeditepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'nden Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel ve 
10 yardımcı araştırıcı bilim insanının iş birliği ile yürütü-
lecek olan “Hücresel Tedaviler ve Gen Tedavileri Ar-Ge 
ve Uygulama Merkezi” projesini destekleme kararı verdi.

Proje bütçesinin %40’ı Kalkınma Bakanlığı ve %60’ı ise 
Yeditepe Üniversitesi tarafından destekleniyor. “Yeditepe 
Üniversitesi Hücresel Tedaviler ve Gen Tedavileri Araş-
tırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi” yeni hücresel te-
daviler ve gen tedavilerinin geliştirilmesi, geliştirilen yeni 
ürünlerin laboratuvardan kliniğe hızla aktarılabilmesine 
yönelik çalışmaların yapılabilmesi amacını güden bir alt 
yapı oluşturulması için planlandı. Bu proje ile Yeditepe 
Üniversitesi bünyesinde daha önce kurulmuş Ar-Ge ve 
preklinik çalışmalarda hizmet veren Kök Hücre Ar-Ge 
ve çekirdek laboratuvarının tamamlayıcısı olacak GMP 
üretim laboratuvarları kurulacak. Kurulması planlanan 
bu laboratuvarlar ile ilk defa Türkiye’de kanser ve birçok 
genetik hastalığın tedavisinde kullanılacak hücresel gen 
tedavi ürün ve protokolleri geliştirilmesi, üretimleri ve bu 
ürünlerin ulusal ve uluslararası preklinik ve klinik faz ça-
lışmaları yapılabilecek. Özellikle kanser, nörodejeneratif, 

kas, kıkırdak ve kemik hastalıkları, infertilite (kısırlık) ve 
diğer birçok genetik hastalıkların tedavisinde GMP stan-
dartlarına uygun olarak yeni kök hücre ve gen tedavi ürün 
ve teknolojilerin ve klinik protokollerin araştırılması, ge-
liştirilmesi ve uygulanmasına olanak sağlayacak. Türki-
ye’de var olan diğer altyapılarla kanser ve genetik hasta-
lıkların tedavisine yönelik hizmet verilemeyen gen tedavi 
ürünlerinin geliştirilmesi ve klinik uygulamaları kurul-
ması planlanan bu mükemmeliyet merkezi ile gerçekleş-
tirilecek. Bu merkezden Yeditepe Üniversite Hastanesi ve 
Türkiye’de ve komşu ülkelerde bulunan hastanelere hüc-
resel gen tedavi ürün ve hizmetleri verilebilecek. Kurula-
cak bu mükemmeliyet merkezi aynı zamanda uluslararası 
yürütülecek birçok Ar-Ge, preklinik veya klinik çalışma-
larda Türkiye’yi temsil edebilecektir.
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TÜBA Asosye Üyesi 
Prof. Dr. İbrahim Aydınlı YÖK Denetleme Kurulu Üyesi

TÜBA Asosye Üyeleri Prof. Keskin ve 
Prof. Akgün’ün Çalışmaları “JPIM”de Yer Aldı

TÜBA Asosye Üyesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör 
Vekili Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, 28 Aralık 2016 tarihinde 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu üyeli-
ğine atandı.

TÜBA Asosye Üyeleri Prof. Dr. Halit Keskin ve Prof. Dr. 
Ali Ekber Akgün’e; inovasyon, yönetim, örgütsel davra-
nış ve pazarlama alanında yayın yapan Social Sciences 
Citation Index (SSCI) kapsamındaki “Journal of Product 

Innovation Management-JPIM” adlı dergide 2016 yılında 
yayımlanan makalede yer verildi.

“Perspective Mapping the Topic Landscape of JPIM, 1984–
2013: in Search of Hidden Structures and Development 
Trajectories” başlıklı makale Kasım 2016, cilt 33, sayı 6’da 
yayınlandı. Makalede 1984-2013 yılları arasında yenilik yö-
netimi alanında JPIM’de yayımlanan 1008 makale incelendi. 
Bu makaleler 6 ana başlık altında toplandı, yapılan çalışma-
lar tasnif edildi, en etkin çalışmalar bulunup sınıflandırıldı. 

Prof. Keskin ve Prof. Akgün’ün çalışmaları; "örgütsel öğ-
renme ve yenilik" alanının ana akış çalışması olarak kabul 
edildi, birden fazla alana girebilen, en çok atıf alan ve oku-
nan yayınlar olarak belirtildi. 

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çiçekler YÖK Üyesi

TÜBA Asli Üyesi Prof. Safran 
YÖK Denetleme Kurulu Üyesi

TÜBA Asli Üyesi, TİBKM yayın ve yürütme kurulu üyesi ve İstan-
bul Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çi-
çekler'in Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliği, 22.12.2016 tarihinde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

TÜBA Asli Üyesi, Bilim Eğitimi Programı Çalışma 
Grubu Yürütücüsü, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fa-
kültesi Öğretim Üyesi ve 2008-2011 dönemi dekanı  
Prof. Dr. Mustafa Safran, 2 Kasım 2016 tarihi itibarıyla 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu üye-
liğine atandı.

TÜBA Asosye Üyesi
Prof. Dr. Ali Ekber Akgün

TÜBA Asosye Üyesi
Prof. Dr. Halit Keskin
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TÜBA-GEBİP Üyelerine “ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. 
Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Ödülü” 

TÜBA-GEBİP Ödülü 2013 yılı kazananı Prof. Dr. Şule 
Erten Ela, 2014 yılı  kazananı Yard. Doç. Dr. Özgür Şa-
hin, 2015 yılı kazananları Prof. Dr. Bahar Güntekin, Doç. 
Dr. Selim Aksoy, Yard. Doç. Dr. Dr. Fabienne Dumoulin 
ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma 
Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

Araştırmalarıyla bilim alanlarından birinin gelişmesine 
katkıda bulunan ya da bu alanda ülke sorunlarının çözü-
müne yardımcı olan, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 
yaşını doldurmamış genç araştırmacılara verilen Araştır-
ma Teşvik Ödülü’nü Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Ens-
titüsü’nden Prof. Dr. Şule Erten Ela, Bilkent Üniversitesi, 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Yard. Doç. 
Dr. Özgür Şahin, İstanbul Medipol Üniversitesi Biyofizik 
Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Bahar Güntekin, Bilkent 
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Doç. 
Dr. Selim Aksoy ve Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Bö-
lümü’nden Yard. Doç. Dr. Fabienne Dumolin kazandı.

19 Aralık 2016 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merke-
zi’nde gerçekleştirilecek ödül töreninde Araştırma Teşvik 
Ödülü’yle birlikte Bilim, Teknoloji Teşvik, 2015 – 2016 
Öğretim Yılı ODTÜ Yılın Eğitimcisi, 2015 – 2016 Öğre-
tim Yılı ODTÜ Yılın Tezi Ödülleri de sahiplerini buldu.

Bilim Ödülü 
Prof. Dr. Aysıt Tansel – ODTÜ, İktisat Bölümü

Araştırma Teşvik Ödülü 
Prof. Dr. Şule Erten Ela – Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi 
Enstitüsü 
Prof. Dr. Bahar Güntekin – İstanbul Medipol Üniversitesi, 
Biyofizik A.D. 
Doç. Dr. Selim Aksoy – Bilkent Üniversitesi, Bilgisayar Mühen-
disliği Bölümü 
Doç. Dr. Mehmet Atilla Taşdelen – Yalova Üniversitesi, Polimer 
Mühendisliği Bölümü 
Yrd. Doç. Dr. Fabienne Dumoulin – Gebze Teknik Üniversitesi, 
Kimya Bölümü 
Yrd. Doç. Dr. Özgür Şahin – Bilkent Üniversitesi, Moleküler 
Biyoloji ve Genetik Bölümü

2015 – 2016 Öğretim Yılı ODTÜ Yılın Eğitimcisi Ödülü 
Prof. Dr. Zafer Bozkuş – Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühen-
disliği Bölümü 
Doç. Dr. Müge Zübeyde Ercan Akkar- Mimarlık Fakültesi, 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
Doç. Dr. Emren Nalbant Esentürk – Fen Edebiyat Fakültesi, 
Kimya Bölümü 
Doç. Dr. Sevilay Kahraman – İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, 
Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Doç. Dr. Martina Gracanin Yüksek – Eğitim Fakültesi, Yabancı 

Diller Eğitimi Bölümü 
Yrd. Doç. Dr. Onur Pekcan – Mühendislik Fakültesi, İnşaat 
Mühendisliği Bölümü 
Yrd. Doç. Dr. Emre Selçuk – Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji 
Bölümü 
Öğr. Gör. Dr. Muhtar Ural Uluer - Mühendislik Fakültesi, 
Makine Mühendisliği Bölümü

2015 – 2016 Öğretim Yılı ODTÜ Yılın Tezi Ödülü 
Güngör Budak - Enformatik Enstitüsü, Sağlık Bilişimi 
Danışman: Doç. Dr. Yeşim Aydın Son ve Dr. Nurcan Tunçbağ
Doğa Doğanay - Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği Bölümü 
Danışman: Doç. Dr. H. Emrah Ünalan ve Prof. Dr. Cevdet 
Kaynak
Fırat Es – Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve Nanoteknoloji 
Bölümü 
Danışman: Prof. Dr. Raşit Turan
Kaveh Gharehbaghi - Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik ve 
Elektrik Mühendisliği Bölümü 
Danışman: Prof. Dr. Haluk Külah ve Y. Doç. Dr. Fatih Koçer
Güliz Karaaslan - Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Bölü-
mü 
Danışman: Prof. Dr. Gaye Teksöz
Shaghayegh Karimzadeh Naghshineh - Fen Bilimleri Enstitü-
sü, İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Danışman: Doç. Dr. Ayşegül Askan Gündoğan
Zeynep Özcan - Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği 
Bölümü 
Danışman: Doç. Dr. Emre Alp ve Doç. Dr. Elçin Kentel
Fethi Kurtiy Şahin - Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Avrasya Çalış-
maları Bölümü 
Danışman: Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün
Menekşe Ermiş Şen – Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal 
Mühendisliği Bölümü 
Danışman: Prof. Dr. Vasıf Hasırcı ve Doç. Dr. Utkan Demirci
Büşra Zeynep Temoçin – Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 
Finansal Matematik 
Danışman: Doç. Dr. A. Sevtap Kestel ve Prof. Dr. Ralf Corn
Göker Türkakar - Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendis-
liği Bölümü 
Danışman: Doç. Dr. Tuba Okutucu Özyurt
Gökhan Yılmaz – Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü 
Danışman: Doç. Dr. Şirin Saraçoğlu



TÜBA-Kök Hücre 

Araştırmaları ve Biyoetik 

Sempozyumu Raporu ile 

TÜBA-Gıda, Beslenme 

ve Kanserin Önlenmesi 

Sempozyumu Raporu 

Akademi’nin mevcutları 

geliştirerek sürdürmesinin 

yanında yeni program, 

proje ve faaliyetleri devreye 

sokma ve danışmanlık işlevini 

geliştirme politikasının ürünleri 

olarak ortaya çıkmışlardır.

TÜBA - KÖK HÜCRE ARAŞTIRMALARI ve 
BİYOETİK SEMPOZYUMU RAPORU

TÜBA - GIDA, BESLENME ve KANSERİN 
ÖNLENMESİ SEMPOZYUMU RAPORU



TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

 KÜLTÜR ENVANTERİ DERGİSİ

14. SAYI

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

ARKEOLOJİ DERGİSİ

19. SAYI

TÜBA-KED’in 14. sayısında somut kültürel 
mirastan somut olmayan kültürel mirasa, 
arkeolojik mirastan mimari ve kentsel mirasa, 
obje ve buluntu ölçeğinden kentsel ölçeğe 
kadar, Türkiye’nin farklı bölgelerinden, farklı 
nitelik ve ölçekteki kültürel mirasa ilişkin 
makaleler yer alıyor. 

https://satis.tuba.gov.tr

Türkiye’nin arkeolojik ve tarihsel değerlerine sahip 
çıkılması noktasındaki yeni yayın anlayışını 15. 
sayıdan itibaren beyan eden ve gerçekleştiren 
TÜBA-AR’ın 19. sayısı okurlarıyla buluştu.

https://satis.tuba.gov.tr



Günlük Hayattan Modelleme Soruları; öğretmenler, öğretmen adayları, 

öğrenciler, günlük hayatta matematiği arayanlar ve matematiğe ilgi duyan 

herkes için bir kaynak kitap niteliğinde hazırlandı.

Üç bölümden oluşan bu kitabın birinci bölümünde, matematiksel 

modellemeyi merak edenler ve matematik öğretiminde kullanmak 

isteyenler için matematiksel modellemenin kısa bir açıklaması, 

nasıl kullanılacağı ve matematik eğitimi içindeki yerini içeren bilgiler 

bulunuyor. İkinci ve üçüncü bölümlerde ise daha çok ortaöğretim 

düzeyinde toplam 45 matematiksel modelleme sorusu ve bu 

sorular için örnek çözüm yaklaşımları sunuluyor.

LİSE MATEMATİK KONULARI İÇİN

GÜNLÜK HAYATTAN MODELLEME SORULARI ÇIKTI!

Lise Matematik Konuları için
Günlük Hayattan Modelleme 

Soruları
https://satis.tuba.gov.tr



Prof. Dr. Fuat Sezgin’in uzun yıllar süren çalışmaları sonucu hazırladığı, ilk olarak 

“Wissenchaft und Technik im Islam” adıyla Almanca yayımlanan ve TÜBA 

tarafından Türkçeye çevirilen ‘İslam’da Bilim ve Teknik’in 3. baskısı 

gerçekleştirildi. 

İslâm bilginlerinin çalışmalarını ve bilim dünyasına katkılarını çeşitli 

örneklerle ‘İslam´da Bilim ve Teknik´e Giriş’, ‘Astronomi’, ‘Coğrafya, 

Denizcilik, Saatler, Geometri, Optik’, ‘Tıp, Kimya, Mineraller ve Fosil 

Oluşumlar’, ‘Fizik ve Teknik, Mimari, Savaş Tekniği, Antik Objeler, 

Orientleştirici Stilde Avrupa Camı ve Seramiği’ başlıkları altında beş 

ciltte toplayan eser, aynı zamanda da dünya bilimler tarihinde İslam 

biliminin oynadığı rolü inceliyor. Batı dünyasını merkeze alan bilim 

tarihine eleştirel bir çözümlemeyle yaklaşan Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 

eseri, İslâm ve Orta Çağ bilim tarihine farklı bir bakış açısını da yansıtıyor.

İSLAM’DA BİLİM ve TEKNİK’İN 3. BASKISI ÇIKTI!

TÜBA Şeref Üyesi 
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in eseri 
‘İslam’da Bilim ve Teknik’ için:

https://satis.tuba.gov.tr



DERS KİTAPLARI
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

REAKSİYON MEKANİZMALARI

Genişletilmiş 3. Baskı

Yazar: Metin Balcı

DERS KİTAPLARI
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

KUANTUM MEKANİĞİ

Gözden Geçirilmiş 3. Baskı

Yazar: Tekin Dereli, Abdullah Verçin

TÜBA tarafından 2014 yılında başlatılan “Türk-İslam 
Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında Kâtib Çelebi’nin 
‘Levâmiü’n-nûr fî Zulmeti Atlas Minor’ başlıklı eserinin 2016  
yılında basılması öngörülüyor.

YAKINDABEÇİN DEFİNESİ ÇIKTI!

TÜBA tarafından yayımlanan 
Beçin Definesi kitabı için:

https://satis.tuba.gov.tr



KLINIK ARAŞTIRMALARDA FAZ ÇALIŞMALARI
ve ETIK KURALLAR ÇALIŞTAYI
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Türkiye 
Bilimler 
Akademisi 
Yayınıdır.

TÜBA

TÜBA 50. GENEL 
KURULU
GERÇEKLEŞTIRILDI

TÜBA ASLI ÜYESI
PROF. DR. ISMAIL KARA
ILE RÖPORTAJ

“TÜBA V. UYGULAMALI 
BILIM EĞITIMI 
KURSU” ISTANBUL 
ÜNIVERSITESI’NDE...

TÜBA tarafından yayımlanan 
Osmanlı Müellifleri ve İsaguci 

Mantığa Giriş için:
https://satis.tuba.gov.tr

TÜRK-İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI 
DİZİSİ’NİN İLK ESERLERİ ÇIKTI!

TÜBA tarafından Türk-İslam Bilim Kültür Mirası 

Projesi kapsamında hazırlanan “Osmanlı Mü-

ellifleri” ve “İsaguci Mantığa Giriş” adlı eserler 

yayımlandı.

Bursalı Mehmed Tâhir’in Osmanlı Devleti’nin 

son döneminde hazırladığı ünlü biyografi kita-

bı Osmanlı Müellifleri ve Ebheri’nin klasik man-

tık prensiplerini içeren İsaguci Mantığa Giriş, 

proje kapsamında yayımlanan ilk eserler. IS
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“TÜBA ÖDÜLLERI TÖRENI” 1 ŞUBAT’TA CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLIYESI’NDE...


