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TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında 
2019 yılında " Resâilü Ziyaeddin İbnü'l-Esîr, İbn Sînâ ve Fârâbî'nin Poetikaları, Evzahu'l-

Mesâlik ilâ Ma‘rifeti'l-Büldân ve'l-Memâlik, Nizâmü'l-Edviye ve Manzum Fütüvvetnâme" 
başlıklı eserler yayımlandı.

TÜRK-İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİ

Türk İslam Bilim Kültür 
Mirası Dizisi için:

https://satis.tuba.gov.tr

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

Avusturyalı ünlü Türkolog TÜBA Şeref Üyesi Prof. Andreas Tietze’nin  
65 yıllık çalışmasının ürünü “Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati”nın 
A-B, C-E, F- J, K-L, M-N, O-R, S-Ş, T-V ile Y-Z harflerini içeren dokuz cildi 

TÜBA tarafından yayımlandı. Prof. Tietze’nin sağlığında yedi cilt olarak 
planladığı Lugat’i TÜBA, dokuz cilt ve bir dizin olarak yeniden düzenledi. 

Dizinden oluşan 10. cildin baskıya hazırlık çalışmaları devam ediyor.

TARİHÎ VE ETİMOLOJİK  TÜRKİYE TÜRKÇESİ LUGATİ



Değerli Günce okurları,

Ocak ayı sonunda Elazığ’da meydana gelen ve Malatya’da da hasa-
ra neden olan deprem felaketi dolayısıyla tüm milletimize geçmiş 
olsun dileklerimi bir kez daha sunmak isterim. Ölenlere Allah’tan 
rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim. Bu vesile ile bir kez 
daha gördük ki milletimiz her acıda, her kederde hiç tereddüt et-
meden yaraları sarmak üzere birbirine kenetleniyor. 

İnsanoğlu dünyada verdiği hayat mücadelesinde zaman zaman 
doğa kanunlarını yok sayarak kazanç ve maliyet hesapları ile ken-
disine sunulan coğrafyayı hor kullanarak ekolojik dengeyi bozu-
cu istismarlar ile süreci kendi lehine döndürdüğünü zannediyor. 
Ama bir gün geliyor kendisi veya gelecek kuşaklar bu özensizliğin 
ve yanlışın bedelini ağır ödüyor. Olanlardan hatalarımızdan ders 
çıkarmazsak aynı hataları tekrar edersek tekerrür tarih eder.

Bir taraftan halkımızın acılarını sarmak üzere devletimizin hummalı çalışmaları devam ederken di-
ğer taraftan ilgili Akademik kuruluşlarla paydaş olarak ulusal ve uluslararası düzeyde Akademik faa-
liyetlerimizi gerçekleştiriyor, planlanmış projelerimizi hayata geçiriyoruz. Ülkemizin nitelikli beşeri 
sermayesi olarak, akademik camiamızın değerli üyeleri bilimsel, özgün, multidisipliner nitelikli çalış-
malara ve daha farklı bakış açıları ile sorunlarımızın kökenine yönelik analizler gerçekleştirmekteler. 
Bu analizler ışığında çağdaş teknolojilerin desteği ile milli yerli çözüm yollarını çeşitlendirmek ve iç 
rekabetimizden sinerji oluşturarak hızlı, kararlı ve azimli bir şekilde bilimsel stratejik hedeflerimize 
yürümek zorundayız. 

Akademik çalışmalarımızı bu kararlılıkla sürdürüyoruz. 2019 yılı sonunda yaptığımız 56. Genel Ku-
rul’umuzla birlikte yapılan oylama sonucu TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen ve 
Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan Akademi’ye Asli Üye seçilirken, TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü 
Sahipleri Prof. Dr. Mary-Claire King, Prof. Dr. Zulfiqar Ahmed Bhutta, Prof. Dr. Omar Yaghi, Prof. 
Dr. Jackie Y. Ying, Prof. Dr. Bold Luvsandorj, Prof. Dr. Viorel Panaite, Prof. Dr. Gabor Hamza ve 
Dr. Mehmet Genç TÜBA Şeref Üyesi seçildi. Her bir yeni üyemizle birlikte Akademi çatısı altında 
çok değerli çalışmalara imza atacağımızı düşünüyor, kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Ge-
cikmeli olsa da 2019'un son çeyreğinde kurmuş olduğumuz TÜBA Genç Akademi’yle birlikte sayıları 
500’ü aşan GEBİP Ödülü sahibi bilim insanımızla ise çok daha yakın ilişkiler içinde pek çok çalışma 
yürüteceğimizden hiç kuşkum yok. Sorgulamaya dayalı öğrenme ve temel bilim eğitiminin etkinleşti-
rilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz “TÜBA VII. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu” 
ile çok fazla öğretmene ulaştığımız ve olumlu geri dönüşler aldığımızı özellikle paylaşmak isterim. 
Paydaşları arasında yer aldığımız “TEKNOFEST Gaziantep 2020” kapsamındaki çalışmalarımızı 
tüm hızıyla sürdürüyoruz. TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TESEP 2020 yılı ödül başvurularımızın 16 Mart 
gününe kadar devam ettiğini de hatırlatmak da fayda olduğu düşüncesindeyim. 2019 yılı sonunda 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediğimiz TÜBA Ödülleri Töreni’nde ödül tevdi edilen tüm 
bilim insanlarımızı ise kutluyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a himayelerinden dolayı 
bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. 

Akademi’mizin oldukça uzun soluklu süreli yayınlarından olan TÜBA-Günce’nin 62. sayısını siz de-
ğerli okurlarımızın ilgisine sunuyorum. 

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
TÜBA Başkanı

başkandan...başkandan...
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TÜBA 56. GENEL KURULU
TÜBA 56. Genel Kurulu, Akademi üyelerinin katılımıyla 29 Aralık 2019 tarihinde 

Ankara’da gerçekleştirildi, Akademi’ye 10 yeni üye seçildi.

TÜBA Başkanı
Prof. Dr. Muzaffer Şeker

Kasım 2019 Konsey Toplantısı ile 
birlikte TÜBA Genç Akademi’yi de 

şekillendirmiş olduk. Genç Akademi’nin 
bize sinerji katacağını, iş birliği içindeki 

çalışmalarımızın sayısını artıracağını 
düşünüyorum.

““
TÜBA 56. Genel Kurulu, Akademi üyelerinin katılımıyla 
29 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi, Aka-
demi'ye 10 yeni üye seçildi.

Akademi üyelerinin katılımıyla Genel Kurul toplantısın-
da yapılan oylama sonucu; TÜBA Asosye Üyesi ve Gazi 
Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Hayrunnisa Bolay Belen ve Gazi Üniversitesi Eczacı-
lık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlkay Erdoğan Or-
han Akademi’ye Asli Üye seçilirken, TÜBA Uluslararası 
Akademi Ödülü Sahipleri Prof. Dr. Mary-Claire King, 
Prof. Dr. Zulfiqar Ahmed Bhutta, Prof. Dr. Omar Yaghi, 
Prof. Dr. Jackie Y. Ying, Prof. Dr. Bold Luvsandorj, Prof. 
Dr. Viorel Panaite, Prof. Dr. Gabor Hamza ve Dr. Meh-
met Genç TÜBA Şeref Üyesi seçildi.

The Green Park Ankara’da düzenlenen Genel Kurul, 
Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in konuşma-
sıyla başladı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: "Umuyorum 
ki ülkemizin refah düzeyi, hem bizim çalışmalarımız 
hem de ekonomik istikrarla birlikte sürer ve biz de 
araştırmalara desteğimize devam ederiz."
2020 yılında Akademi’de en az %20’lik bir genişleme 
beklendiğini dile getiren Prof. Şeker, akademisyen 
sayısının arttığını ve çok nitelikli akademisyenlerin 
olduğunu söyledi. Akademi’nin tüm üyelerine bilimsel 
araştırma desteğinin devam edeceğini vurgulayan Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker sözlerine şu şekilde devam etti: 

“Umuyorum ki ülkemizin refah düzeyi, hem bizim 
çalışmalarımız hem de ekonomik istikrarla birlikte sürer 
ve biz de araştırmalara desteğimize devam ederiz. Kasım 
2019 Konsey Toplantısı ile birlikte TÜBA Genç Akademi’yi 
de şekillendirmiş olduk. Genç Akademi’nin bize sinerji 
katacağını, iş birliği içindeki çalışmalarımızın sayısını 
artıracağını düşünüyorum. Bu konuda GEBİP Yıllık 
Değerlendirme Toplantısı’nda GEBİP üyelerimizden 
aldığımız geri dönüşler oldukça memnuniyet verici. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 2019 yılını TÜBA Şeref Üyemiz 
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olan Fuat Sezgin'e ithaf etmiş olmasının bize yüklediği 
sorumluluklardan biri de hazırladığımız belgesel oldu, 
TÜBA GÜNCE’nin 61. sayısını özel sayı olarak kendisi 
için ayırdık; pek çok üyemiz Fuat Sezgin Hoca’mız 
adına Akademi ve Üniversite Konferansı verdi, Fuat 
Sezgin Ödülleri’ni ihdas ettik ve bu yıl ilk ödüllerimizi 
verdik. Diğer yandan Hoca’mızın eserlerinin Kırgızca, 
Özbekçe ve Kazakçaya çevrilmesi konusunu da Fuat 

Sezgin Vakfı ile birlikte planlarımız içine dahil ettik. 
TÜBA Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. 
İbrahim Dinçer’in Enerji Ansiklopedisi konusunda 
da çalışmaların başlaması gerektiği üzerine görüştük. 
TÜBA Üyeleri tarafından, bilim merkezlerinin var olan 
durumunu ortaya koymak ve bu doğrultuda hem mevcut 
bilim merkezlerinin daha etkin çalışması hem de bundan 
sonra kurulması muhtemel yeni merkezler için öneriler 
geliştirildi. Bu sayede hazırlanan Bilim Merkezleri 
Değerlendirme Raporu da kamuoyuyla paylaşıldı. "I. 
ve II. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumlarının 
ve Akdeniz Havzası Müşterekleri” Sempozyumu’nun 
raporlarını da yayımladık. Haziran 2019'da Uluslararası 
Hukuk, Diplomasi ve İş Birliği Yaz Okulu gerçekleştirildi. 
Mühendislik Terimleri Sözlüğü üç cilt olarak yayımlandı. 

Şeref Üyemiz Prof. Dr. Metin Balcı’nın otobiyografisi 
olan ve TÜBA tarafından yayımlanan “Doğudan 
Yükselen Bilim” adlı eserini okumanızı şiddetle tavsiye 
ediyorum. Benzer çalışmaları belgesel niteliğindeki 
Bilimi Aydınlatanlar programında da yürütüyoruz.” dedi. 
Prof. Şeker konuşmasına Akademi’nin gerçekleştirdiği 
faaliyetler, program ve projeler hakkında bilgi vererek 
devam etti.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: 
“Akademi’nin son dönem yayınlarından Andreas 
Tietze’nin “Tarihi ve Etmolojik Türkiye Türkçesi 
Lugati”nin Viyana’da, Prof. Dr. Esad Duraković’in 
“Classical Poetry in The Arabic, Persian And Turkish 
Languages a Poetological Approach” adlı eserinin 
ise Bosna da lansmanını gerçekleştireceğiz.”
Akademi Üyesi Prof. Dr. Andreas Tietze’nin 65 
yıllık çalışmasının ürünü olan “Tarihi ve Etmolojik 
Türkiye Türkçesi Lugati”nin dokuz cildinin baskısının 
gerçekleştirildiği bilgisini veren Prof. Şeker, dizinden 
oluşan 10. cildin yayına hazırlık süreci içerisinde 
olduğunu söyledi “Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi 
Lugati'nin hem ülkemizde hem de Andreas Tietze’nin 
vatanında, Viyana’da tanıtımını yapmayı, yine bu yıl 

TÜBİTAK BBilim Kurulu Üyesi 

1964 yılında Ordu’da doğan Hayrunnisa Bolay Belen, 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun 
olmuştur.  1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim dalında Nöroloji İhtisasını ve 1999 
yılında Hacettepe Üniversitesinde Nörobilim Doktorasını tamamlamıştır.  İngiltere’de nöroradyoloji ve nöropatoloji 
üzerine çalışan Dr. Bolay, Harvard Üniversitesi Massachusetts General Hospital’da migren başağrısı üzerine deney-
sel ve klinik alanda araştırmalar yapmıştır.  2002 yılında Nature Medicine Dergisinde yayınlanan çalışması kortikal 
yayılan depresyon dalgalarının migren başağrısını nasıl tetiklediğinin anlaşılmasını sağlayarak bu alanda çığır 
açmıştır. Ağrı mekanizmalarının aydınlatılmasına odaklanan deneysel ve klinik çalışmalarını Türkiye’ye döndükten 
sonra Gazi Üniversitesi bünyesinde sürdürmüştür.  Araştırmaları arasında klinik uyumluluğu yüksek başağrısı 
modelleri geliştirmek, yeni  beyin yapılarının migren ağrısına katkısının gösterilmesi yanında atmosferde taşınan 
Sahra çöl tozuna dikkat çekerek Türkiye’ye Lodos ile gelen bu tozlara yapışık mikroorganizmaların çoğalması 
sırasında ortaya çıkan nanopartiküllerin nasıl toplum sağlığını etkileyebildiğini ve başağrısını tetikleyebileceği yer 
almıştır. ‘Migren başağrısı ve beyin damar hastalıkları konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları’ 
nedeniyle 2004 TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülünü almıştır. Dr. Bolay’ın aralarında TÜBİTAK Liselerarası Fizik ödülü, 
Amerikan Anjioloji Genç Araştırmacı ve Avrupa Nöroloji Derneği Araştırma Ödülünün de sayılabileceği ulusal ve 
uluslararası çok sayıda ödülü bulunmaktadır. Migrenin oluşum mekanizmalarına yönelik sürdürdüğü deneysel ve 
klinik çalışmalarıyla, Dr. Hayrunnisa Bolay uluslararası başağrısı topluluğunda bilimsel saygınlığı ile yer almaktadır. 
Başağrısı ile ilgili klasik kitaplara bölümler yazmıştır. Uluslararası makalelerine SCI da 3000 civarında atıf 
yapılmıştır, h faktörü: 20 dir (en fazla atıf alan makaleleri 554, 391, 389,  228, 183, 144, 123, 120, 101, 83, 72, 53, 
47, 43, 28, 28, 27, 23, 23, 21). 

Hayrunnisa Bolay Uluslararası Başağrısı Derneğinin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Uluslararası 
Başağrısı Derneğinin yönetiminde yer alan ilk Türk bilim insanıdır. Uluslararası yeni başağrısı sınıflamasında (ICHD 
3) migren alanında çalışmıştır ve halen geçerli olan uluslararası sınıflamanın yazarları arasında yer almaktadır. 
2015 yılında Birinci Türk-Pan Afrika Başağrısı ve Ağrı toplantısını İstanbul’da düzenleyerek Uluslararası Başağrısı 
Derneğinin Türkiye aracılığıyla Afrika kıtasına açılımı başlatmıştır. Halen Uluslararası Başağrısı Derneğinin eğitim 
komisyonunda görev yapmaktadır. 

Dr. Bolay 2004-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi Deneysel Araştırma Merkez Müdür Yardımcılığı görevini 
yürütmüş, Stratejik Planlama Komisyonu, Bilim ve Teknoloji Merkezi danışma kurulunda çalışmıştır. Gazi Üniversi-
tesinde nörobilim alanında doktora eğitim programının açılmasını sağlamış olan Dr. Bolay, 2007 yılında başlatılan 
Nörobilim doktora programının yöneticiliğini halen  sürdürmektedir.  

 Gazi Üniversitesi Nöropsikiyatri Merkez müdürü olarak sekiz yıldır görev yapmaktadır. Türkiye’de ilk olarak  Nöro-
felsefe Sempozyumları düzenleyerek, akıl sorunu, zihin–dil, algı ve duyular, bellek,  bilinç, gelecek gibi önemli 
başlıklarda felsefe, sosyoloji, fizik, kimya ve sanat alanları ile sağlık ve biyolojik bilimler gibi farklı disiplinleri ve 
özellikle de öğrencileri bir araya getiren toplantılarda karşılıklı düşünce alışverişinin yapılmasına ortam sağlamıştır.
 Gazi Üniversitesi Algoloji Bilim Dalı başkanı olan Prof. Bolay Algoloji yan dal eğitiminin de sorumlusudur. Türkiye 
Bilimler Akademisine 2010 yılında seçilen Prof. Bolay, TÜBA bünyesinde bilim kadınları ile ilgili çalışma yapmıştır ve 
TÜBA bilim eğitimi komisyonunda halen aktif görev almaktadır. Yaratıcı ve eleştirel düşünce konularında eğitim 
vermektedir ve kadın eğitimi konusunda sosyal projeler yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk annesi olan Prof. Dr. Hayrün-
nisa Bolay BELEN 13 Temmuz 2015 tarihinden itibaren TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Prof. Dr. HAYRUNNİSA BOLAY BELEN

Prof. Dr. Jackie Y. Ying  Prof. Dr. Bold Luvsandorj  Prof. Dr. Viorel Panaite Prof. Dr. Gabor Hamza Dr. Mehmet Genç

Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan Prof. Dr. Mary-Claire King Prof. Dr. Zulfiqar Ahmed Bhutta Prof. Dr. Omar Yaghi



yayımladığımız Prof. Dr. Esad Duraković’in “Classical 
Poetry in The Arabic, Persian and Turkish Languages 
a Poetological Approach” adlı eserinin tanıtımını ise 
Bosna’da yapmayı planlıyoruz. Şubat ayı içerisinde Afyon 
Kocatepe Üniversitesi’nde düzenleyeceğimiz Jeotermal 
Enerji Teknolojileri Çalıştayı için hazırlıklarımız sürüyor. 
VII. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu’muzu ise bu kez 
Mersin Üniversitesi’nde düzenleyeceğiz.” dedi. Prof. 
Şeker Akademi üyelerinin 2019 yılı içerisinde sahip 
olduğu başarıları hatırlatarak konuşmasını sonlandırdı.

TÜBA Asli Üyesi ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal yaptığı selamlama konuşmasında TÜBİTAK’ın 
çalışmaları hakkında bilgi verdi ve “Bilim, Teknoloji ve 
Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekili olarak kuru-
lumuzda yapılan çalışmaların da TÜBA’yla elbette çok 
yakın ilişkisi olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin temel 
bilimler politikasına ilişkin, ülkemizin bununla ilgili ge-
lecekte yol haritasının belirlenmesiyle ilgili bir programın 
TÜBA’nın koordinasyonunda yapılmasıyla ilgili bir ça-
lışma yürütüyor kurulumuz. Akademi’nin asli görevleri 
tüm bilim insanlarını kapsıyor. Gelecekte sadece üniver-
sitelerde değil özel sektördeki bilim insanları ve araştır-
macı kapasitesinin geliştirilmesini TÜBA’nın katkıları-
nın zenginleştireceğini düşünüyorum.” dedi.

2019 yılı TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü Sahibi 
Prof. Dr. Jamil Ragep’ten Konferans: “The Islamic 
Background to the Copernican Revolution” 
İslam bilim tarihi çalışmalarının zaman ve mekan ufkunu 

genişleten eserleri ve özellikle Nasiruddin Tûsî, İbn Şâtır 
ve Ali Kuşcu’nun astronomi çalışmalarının modern 
öncesi dönemde Avrupa’ya aktarım yollarını araştıran 
ve Kopernik astronomisinin ortaya çıkışındaki etkilerini 
gösteren incelemeleri ile Sosyal ve Beşeri Bilimler 
kategorisinde; 2019 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülünü 
alan, McGill Üniversitesi Öğretim Üyesi F. Jamil Ragep’in 
“The Islamic Background to the Copernican Revolution/
Kopernik Devrimi’nin İslami Arka Planı” başlıklı Akademi 
Konferansı Akademi üyeleri tarafından ilgiyle takip edildi.

Konferansında Biruni, Şirazi, Nasiruddin Tûsî, İbn Şâtır 
ve Ali Kuşcu gibi Müslüman bilim insanlarının Koper-
nik’ten önce ortaya koymuş olduğu teorilere değinen 
Prof. Ragep, bu çalışmaların Kopernik’in çalışmaları ile 
benzerlikleri üzerşnde durdu. Ragep sunumunda Tusi ve 
Kopernik’e ait yazılı metinler üzerinden de bir karşılaş-
tırma yaptı. Konferans sonrası Akademi Başkanı Prof. 
Şeker, Prof. Ragep’e teşekkür plaketi takdim etti.

Akademi’ye Yeni Üyeler Seçildi: Prof. Dr. Hayrunnisa 
Bolay Belen, Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, Prof. Dr. 
Mary-Claire King, Prof. Dr. Zulfiqar Ahmed Bhutta, 
Prof. Dr. Omar Yaghi, Prof. Dr. Jackie Y. Ying, Prof. 
Dr. Bold Luvsandorj, Prof. Dr. Viorel Panaite, Prof. 
Dr. Gabor Hamza ve Dr. Mehmet Genç
55. Genel Kurul’da Akademi’ye Asli Üye seçilen Yaşar 
Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı’ya Prof. Şeker tarafın-
dan üyelik berat takdim edildi.

2019 yılı TÜBA Akademi Ödülü Sahibi Prof. Dr. Jamil Ragep



Genel Kurul’da yapılan oylama sonucunda ise; TÜBA 
Asosye Üyesi ve Gazi Üniversitesi Nöroloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen ve 
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. İlkay Erdoğan Orhan Akademi’ye Asli Üye seçilir-
ken, TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü Sahipleri Prof. 
Dr. Mary-Claire King, Prof. Dr. Zulfiqar Ahmed Bhutta, 
Prof. Dr. Omar Yaghi, Prof. Dr. Jackie Y. Ying, Prof. Dr. 
Bold Luvsandorj, Prof. Dr. Viorel Panaite, Prof. Dr. Ga-
bor Hamza ve Dr. Mehmet Genç Şeref Üyesi seçildi.

Genel Kurul, görüşler ve temennilerin iletilmesinin ar-
dından aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

2010 yılından bugüne kadar TÜBA Asosye Üyesi olan Prof. Dr. 
Hayrunnisa Bolay Belen’in, ekibiyle geliştirdiği iki boyutlu beyin 
kan akımı haritası veren Laser Speckle görüntüleme metodunu 
uygulayarak kortikal yayılan depresyonun (CSD) trigeminovas-
küler sistemi tetikleyerek nörojenik inflamasyona, dural kan akı-
mında artışa ve beyin sapı ağrı çekirdeklerinde aktivasyona yol 
açtığını gösteren çığır açıcı çalışmaları ile EFNS Araştırmacı Ödü-
lü’nü aldığı kronik baş ağrısı üzerinde geliştirdiği deneysel model 
ve ayrıca migren konusunda önemli çalışmaları bulunuyor. 

Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan; Farmakognozi ve Fitokimya 
alanında in vitro ve son yıllarda in silico deney modelleri kul-
lanarak doğal moleküllerin enzim inhibitör etkilerinin tespit 
edilmesi konusunda çalışmalar yapıyor. Prof. Orhan bilimsel 
çalışmaları nedeniyle Türk Eczacılar Birliği (TEB) Eczacılık 
Akademisi Bilim Teşvik Ödülü, Asya Pasifik Bölgesi Genç Bilim 
Kadını Ödülü (OWSD), İslam İş birliği Teşkilatı (COMSTECH) 
Bilim Ödülü ve L’Oreal Genç Bilim Kadını Ödülü sahibidir.

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü sahibi olan Prof. Dr. Mar-
y-Claire King; Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İsrail, Almaya 
ve Hollanda’nın en üst düzey bilim ödüllerini almıştır. Bunun 
yanında, Advocacy Award, American Society of Human Gene-
tics (ASHG), HudsonAlpha Life Sciences Prize CSHL Double 
Helix Medal Honoree, Weizmann Women & Science Award, 
Weizmann Institute of Science, Gruber Prize in Genetics, Gru-
ber Foundation, Basic Science Award, Brinker International 
Awards for Breast Cancer Research, Susan G. Komen for the 
Cure gibi kurum ve kuruluşlardan da ödüller aldı. Bu arada ka-
lıtsal meme kanseri geni BRCA1’in tanımlanması, türler arası 
benzerlik oranlarının protein incelemesi ile saptanması, DNA 
incelemesine dayanan özgün kimliklendirmelerin geliştirilmesi 
gibi önemli icatları bulunan Prof. King National Academy of 
Sciences’ın da üyesidir.

Prof. Dr. Zulfiqar Ahmed Bhutta’nın beslenme ve anne-ço-
cuk sağlığı konusunda yürüttüğü araştırmaları ve sağlık poli-
tikalarının oluşturulmasına temel oluşturan başarılı çalışma-
ları bulunuyor. TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü, Awarded 
“Tamgha-i-Imtiaz” (Medal of Excellence) for contributions to 
Education & Research by the President of Pakistan,President of 
Pakistan Gold Medal for services to Child Health in Pakistan, 
Distinguished Faculty Award for Research, Aga Khan Univer-
sity, WHO Ihsan Dogramaci Global Prize in Family Health (Ge-
neva) awarded at WHA, Samuel J Fomon Award for Lifetime 
contributions in Nutrition Ödülünün sahibidir.

Halen ABD’deki University of California Berkeley profesörü 
olan Omar M. Yaghi; kimyada, Yaghi öncesi organik-inor-
ganik yapılar arasında aşılmaz duvarlar varken bu organik ve 
inorganik kimyasal yapıları ilk defa bağdaştıran “Metal-Organic 
Frameworks (MOF), Covalent Organic Frameworks (COF) ve 

TÜBA Asli Üyesi seçilen Prof. Dr. Arif Hepbaşlı'ya üyelik beratı takdimi
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Zeolitic Imidazolate Frameworks (ZIF)” adlı melez örgü yapı-
ların kaşifidir. Bu süngerimsi melez yapılar olağanüstü yüzey 
alanları ve yüzey özellikleri nedeniyle zorluğu bilinen pek çok 
tepkimenin gerçekleştirilmesini kolaylaştıran ve gazları depo-
layan ileri teknoloji malzemelerinin esasını oluşturmaktadır. 
Ayrıca hidrojen enerjisinde öncü nitelikli hidrojen depolayan, 
atmosferden karbon dioksit gideren yapılar ve çöllerden (çöl ve 
kurak bölge atmosferlerinden) su buharı sağan yapıların temeli, 
Yaghi’nin geliştirdiği MOF’lardır. Özgün buluşlarının karşılığı 
olarak Türkiye Bilimler Akademisi Akademi Ödülü’nün yanı 
sıra ABD Kimya Derneği (ACS), ABD Malzeme Bilimleri Der-
neği, ABD Hidrojen Enerjisi Derneği, Birleşik Krallık Bilimler 
Akademisi Kimya Topluluğu (RSC), İtalyan Kimya Derneği, 
Çin Bilimler Akademisi Nano Grubu ödülleri, İran Mustafa 
Ödülü, Suudi Arabistan Kral Faysal ödülü vb. pek çok prestijli 
ödülün sahibidir.

Amerikalı bir nanoteknoloji bilimcisi ve Singapur’daki Biyo-
mühendislik ve Nanoteknoloji Enstitüsü’nün kurucu müdürü 
olan Prof. Jackie Y. Ying’in; araştırmaları, nanoyapılı sistem 
ve malzemelerin biyomedikal ve katalitik uygulamaları ile ilgi-
li. Mart 2018’de Ying, kendi laboratuarı NanoBio’yu yönetmek 
için A*STAR’daki görevinden ayrıldı. Ying’in, 170’den fazla bi-
rincil patenti bulunuyor. İngiltere Kraliyet Kimya Cemiyeti ve 
Almanya Ulusal Bilimler Akademisi (Leopoldina) üyesi olan ve 
çok sayıda ödül alan Ying, TÜBA Akademi Ödülü’nün yanı sıra 
Mustafa Prize Ödülü’nün de sahibidir.

Moğolistan’ın yetiştirdiği en önde gelen Türkologlardan olan 
Prof. Bold Luvsandorj 1978 yılında “Uygur Urianhai” dilinin 
karakteristikleri, folklore ve kafiyeler üzerine yaptığı doktora 
çalışması ile Türkoloji alanında önemli bir yer tutan inceleme-
lerde bulundu. Moğol Dili, Türk Dili ve genel olarak da Altay 
dilleri, Uygur-Uranhay ve Sayan Türkçesinin tarihi ilişkileri 
alanında yoğunlaştı. Luvsandorj’un, Moğolistan Halk Cumhu-
riyeti’nde konuşulan Türk dili ve diyalektleri; Modern Moğol 
dillerindeki Türkçe sözcükler ve bunların filolojik önemlerini 
konu alan ve temel referanslar olarak değerlendirilen eserleri 
bulunuyor. Göktürk kitabeleri ve bunların metodolojisi üzerine 
çalışmaları literatüre ciddi katkılar getiren, Moğolcanın bugüne 
kadar yayımlanmış en kapsamlı sözlüğünün bilim koordinatörü 
ve baş editörü olan Luvsandorj, leksikoloji çalışmalarıyla da öne 
çıkıyor. Moğolistan Ulusal Üniversitesi öğretim üyesi ve Moğo-
listan Bilimler Akademisi Üyesi olan Prof. Luvsandorj, Moğo-
listan’ın en yüksek devlet madalyası olan Kutup Yıldızı Nişanı 
sahibidir.

Prof. Viorel Panaite, Osmanlı İmparatorluğu’nda uluslarara-
sı hukuk düşüncesi, savaş ve barış hukukunun kurgulanışı ve 
Osmanlı uluslararası hukuk anlayışının İslam uluslararası hu-
kuk anlayışıyla benzeşen ve ayrışan yönleri alanında yoğunlaştı. 
Özgün çalışmaları olan Osmanlı savaş ve barış hukuku üzerine 
olan çalışmaları ile Romanya Bilimler Akademisi’nin büyük Ro-
manyalı tarihçi Nicolae Iorga adına verdiği ödülü aldı. Farklı ar-
şivleri eşzamanlı olarak kullanarak daha bütüncül bir yaklaşım 
geliştirebilen Prof. Panaite, Floransa’da bulunan Avrupa Üni-
versitesi Enstitüsü, Paris’te bulunan École des Hautes Études en 
Sciences Sociales ve Princeton Üniversitesi gibi dünyanın say-
gın üniversite ve araştırma merkezlerinde gerçekleştirdiği çalış-
malarıyla da öne çıkıyor.

Macaristan Eötvös Lorand Üniversitesi’nde eğitim gören Prof. 
Gabor Hamza, 1972’de Hukuk doktorasını aldıktan sonra 
1976-77 yıllarında Münih Ludwig Maximillan Üniversitesi’nde, 
1979-80 yıllarında Roma Sapienza Üniversitesi’nde ve 1980-81 
yıllarında Köln Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürdü. Maca-
ristan Bilimler Akademisi üyesi olan Profesör Hamza, Vatikan 
Şark Enstitüsü “Oriens Arca Iuris” Ödülü ve Macaristan Devlet 
Liyakat Nişanı sahibidir. Roma/medeni hukuk tarihi, farklı ko-
difikasyon süreçleri ve bunların Doğu-Batı, Türkiye-Avrupa ke-
sişen havzalarındaki etkisi, Türkiye-Macaristan hukuk ilişkileri 
üzerine yaptığı hukuk tarihi ve karşılaştırmalı hukuk çalışmaları 
alanındaki uluslararası alanda tanınan çalışmaları bulunuyor.

Dr. Mehmet Genç’in Osmanlı iktisat tarihi alanındaki bilimsel 
çalışmaları ulusal ve uluslararası Osmanlı iktisat tarihi çalışma-
larını etkilemiştir. Mehmet Genç’in katkıları, üç ana başlık al-
tında toplanabilir. İlki metodoloji konusunda getirdiği, genelde 
Osmanlı tarihi, özelde Osmanlı iktisat tarihine farklı bir çerçe-
vede bakılması gerektiği fikrini de ihtiva eden katkılarıdır. İkin-
ci grup katkıları uzun yıllar Osmanlı Arşivinde çalışmaları sıra-
sında elde ettiği bulgularla sağladığı katkılardır. Bunlar da kendi 
içinde teknik katkılar ve sistemin işleyişine ilişkin teorik ve ge-
nel katkılar olarak ikiye ayrılır. Üçüncüsü ise, çalışma hayatı 
boyunca kurduğu modelle de yakından ilişkili olan ve Osmanlı 
tarihinin ve ekonomisinin temel problematiklerini oluşturan 
büyük sorular üzerine geliştirdiği düşünceler ve kaleme aldığı 
makalelerinden oluşuyor. Bunlara ek olarak, Mehmet Genç, 
Osmanlı sanayisi, ticareti, iç gümrük rejimi, esnaf teşkilatı, mu-
kataa sistemi, tekstil ticareti, kahve ve Osmanlı ekonomisindeki 
yeri, başkent İstanbul, İstanbul’un fethi ve ekonomik sonuçları, 
Osmanlı sanayisinde dönüşüm ve diğer çalışmalarında Osmanlı 
tarihiyle ilgili temel noktalarda pek çok problemi çözmüş, bir-
çok tali açıklamalara imza attı.
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TÜBA’DAN "JEOTERMAL ENERJI 
TEKNOLOJILERI ÇALIŞTAYI ve PANELI"
TÜBA, Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı 

ve Paneli”ni 19 − 21 Şubat 2020 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde 
gerçekleştirecek. 

TÜBA, Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Je-
otermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli”ni 19 − 21 
Şubat 2020 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 
ev sahipliğinde gerçekleştirecek. 

Çalıştay katılımcılara; Türkiye'de jeotermal enerji tekno-
lojileri alanında deneyimli akademisyenler ile kamu, özel 
sektör ve meslek odaları temsilcilerinin, yatırımcıların ve 
finansal destek sağlayan kuruluş temsilcilerinin bir ara-
ya geleceği bir platform sunuyor. Bu kapsamda ülkemiz-
de jeotermal enerji teknolojileri alanındaki araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerinin hem akademik hem de sektörel 
boyutta ele alınması, ülkemizdeki teknolojik altyapının 
ve yeni trendler konusundaki öngörülerin paylaşılması 
amaçlanıyor. Panel kapsamında ise; alanında yetkin ka-
tılımcılar tarafından jeotermal enerji mevzuatları, yeni 
stratejiler ve teknik boyutların yanı sıra, jeotermal yatı-
rımlar ve finansal mekanizmalar ele alınacak. 

Türkiye’nin enerji alanında çeşitleme ve alternatiflendir-
me çalışmaları kapsamında; jeotermal enerji alanındaki 
hedeflerini birer birer gerçekleştirme yoluna girdiğini söy-
leyen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye’nin 
1100 MW’lik bir elektrik üretim kapasitesinin gerçekleş-
tirildiğini ve de bölgesel ısıtma uygulamalarında gözden 
kaçırılmayacak bir deneyim kazandığını vurguladı. 

Kaynak imkânları ve teknolojik olarak ülkenin enerji ih-
tiyaçlarını azaltmada önemli bir boyuta taşımak, bilim-
sel ve teknolojik kabiliyetleri ve çıktıları da artırmak için 
TÜBA Enerji Çalışma Grubu olarak konuyu öncelikli 
değerlendirdik, ülkemize direk katkı sağlamayı hedefiyle 
yola çıkarak “Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve 
Paneli”ni düzenledik. Dünyada kurulu güç kapasitesi dik-
kate alındığında, ilk dörde girmiş en önemli ülkelerden 
biri olan Türkiye’de jeotermal enerji uzun yıllardır başta 
evsel ısıtma ve elektrik güç üretimi olmak üzere farklı 
alanlarda enerji temini amacıyla kullanılıyor. 1975 yılın-
da MTA tarafından kurulan ilk jeotermal santralden bu 
yana ülkemizde bu alanda yatırımlar artarak sürdü. Özel-
likle 2008 yılında yürürlüğe giren Jeotermal Kaynaklar ve 
Doğal Mineralli Sular Kanunu ile kamunun yanına özel 
sektörün de jeotermal arama, geliştirme ve yatırım çalış-
malarının önü açıldı. Ülkemiz, jeotermal enerji kaynak-
lı elektrik üretiminde ve doğrudan kullanımda dünyada 
ilk beş ülke arasındadır. Mevcut jeotermal kaynakları-
nın etkin kullanımının yanında yeni kaynak alanlarının 

aranması ve işletime açılması, ülkemizin enerjide dışa 
bağımlılığını azaltmasında etkin rol oynuyor. Jeotermal 
alanların yerli yatırım ve çevre dostu işletme teknikleri ile 
sürdürülebilir işletimi farklı disiplinlerden konuyla ilgi-
li kurum ve kuruluşların eşgüdümlü çalışmasıyla hayata 
geçirilebileceğini düşünüyorum.” dedi. Prof. Şeker ayrıca 
TÜBA Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbra-
him Dinçer ve üyelerine, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Karakaş’a, AKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Yıldız’a ve paydaşlarımız arasında yer alan Afyon 
Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürü Dr. Yusuf 
Ulutürk’e destek ve katkıları için teşekkür etti. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbra-
him Dinçer ise Çalıştay ve panel oturumları sonucunda 
jeotermal enerji alanındaki teknolojik gelişmelerin değer-
lendirilmesinin yanı sıra mevzuatların iyileştirilmesi ve 
yatırımların planlanması konularındaki tavsiyelerin der-
lenerek ülkemizin jeotermal enerji yol haritasının oluştu-
rulması planlandığını söyledi.
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TÜBA-GEBIP ve TESEP ÖDÜLLERI 2020 
YILI BAŞVURULARI DEVAM EDIYOR
TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (GEBİP) ve TÜBA-Bilimsel Telif Eser 

Ödülleri (TESEP) 2020 yılı ödül başvuruları 16 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek.

TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (TÜ-
BA-GEBİP) ve TÜBA-Bilimsel Telif Eser Ödülleri (TÜ-
BA-TESEP) için 17 Ocak günü başlayan 2020 yılı ödül 
başvuruları 16 Mart 2020 Pazartesi gününe kadar devam 
edecek.

Üstün başarılı bilim insanlarını ve başarılı çalışmalarını 
ödüllendirmek, dünyadaki muadilleri gibi TÜBA’nın da 
en önemli amaç ve işlevlerinden biri olduğunu vurgula-
yan Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker konuyla 
ilgili açıklamasında şu şekilde konuştu: “Bu amaç doğrul-
tusunda TÜBA Uluslararası Akademi, TÜBA-GEBİP ve 
TESEP Ödüllerini yürütüyoruz. 2015’ten beri Cumhur-
başkanlığı himayesinde gerçekleştirilen törenlerle verilen 
TÜBA Ödülleri, bilim dünyasında saygın ve müstesna bir 
konuma sahip. TÜBA tarafından ihdas edilen tüm ödül 
programları, nesnel ve titiz bir değerlendirme süreçleriyle, 
bilimsel liyakate dayalı yürütülüyor. TÜBA-GEBİP ve TE-
SEP Ödülleri, seçkin bilim insanlarının Türkiye kaynaklı 
bilimsel çalışmalarını ve Türkçe yayınlarını özendirici ve 
artırıcı bir etki de gösteriyor. 2001 yılından beri yürütü-
len TÜBA-GEBİP kapsamında farklı bilim alanlarından 
508 üstün başarılı genç bilim insanı; 2008’den beri yürü-
tülen TÜBA-TESEP kapsamında ise 202 Türkçe bilim-
sel eser ödüllendirildi. 2017 yılından beri TÜBA-TESEP 
kapsamında her yıl "sosyal bilimler" alanında bir esere 
"TÜBA-TESEP Halil İnalcık Özel Ödülü" veriliyor. Diğer 
yandan TÜBA Şeref Üyesi merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin 
adına ihdas ettiğimiz ve 2019 yılında sahiplerini bulan 
TÜBA Fuat Sezgin Ödülleri, 2020 yılı itibarıyla bilim tari-
hi alanında “TÜBA-TESEP Fuat Sezgin Özel Ödülü” ola-
rak bir esere takdim edilecek.”

TÜBA Başkanı
Prof. Dr. Muzaffer Şeker

Ödüllerin duyurulması ve 
başvuruların artırılması konusunda 

bilim insanlarımızın ve üniversite 
yöneticilerinin ilgi, destek ve teşvikleri, 

ödüllerin etkinliği ve yararlılığı 
açısından büyük önem taşıyor. 

““
TÜBA-TESEP Ödülleri kapsamında verilen “Halil İnalcık 
Özel Ödülü”nün yanı sıra 2020’de ilk defa verilecek olan 
“Fuat Sezgin Özel Ödülü”nün de Akademi için özel bir 
öneme sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Muzaffer Şe-
ker “TÜBA Ödül sahiplerinin ulusal ve uluslararası düzey-
de gösterdikleri başarıları ve aldıkları ödülleri, program-
larımızın başarısının göstergesi olarak değerlendiriyoruz. 
Ödüllerin duyurulması ve başvuruların artırılması konu-
sunda bilim insanlarımızın ve üniversite yöneticilerinin 
ilgi, destek ve teşvikleri, ödüllerin etkinliği ve yararlılığı 
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TÜBA Üstün Başarılı Genç 
Bilim İnsanı Ödülleri

SON BAŞVURU TARİHİ: 16 Mart 2020

TÜBA-GEBİP ÖDÜLLERİ

GEBİP2020

Stratejik ve ulusal öncelikli olan 
“Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi" kapsamında 

bilimsel araştırma, proje ve çalışmaları olan üstün başarılı genç bilim insanları desteklenebilecektir.

SON BAŞVURU TARİHİ: 16 Mart 2020

tesepodul@tuba.gov.tr

TÜBA-TESEP’e,
üniversitelere yönelik, Türkçe telif eser yazanlar başvurabilir.

TÜBA-TESEP ÖDÜLLERİ

TESEP2020
TÜBA Bilimsel 

Telif Eser Ödülleri 

açısından büyük önem taşıyor. Bu konudaki ilgi, katkı ve 
destekleri içinbilim dünyasına çok teşekkür ediyor, ba-
şarılı bilim insanlarımızı ödüllerimize başvurmaya, ilgili 
rektörlerimizi de aday göstermeye davet ediyorum.” dedi.

Ayrıca, 2020 yılıyla birlikte stratejik ve ulusal öncelik-
li “Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi" 
kapsamında bilimsel araştırma, proje ve çalışmaları olan 
üstün başarılı genç bilim insanlarının desteklenebileceğini 
söyleyen Prof. Şeker, bu alandaki başvuru için üst sınırın 
45 yaş olduğunu vurguladı, “Antarktika Bilimsel Araştır-
ma ve Bilim Üssü Projesi" kapsamındaki başvuruların, 
multidisipliner alanda olabileceği gibi tüm alanlara da açık 
olduğunun altını çizdi.

TÜBA-GEBİP Ödülü sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl için 
20.000 TL’nin yanı sıra ayrıca her yıl, tez aşamasındaki 
doktora öğrencilerinin çalışmalarında kullanılmak üzere 
6.000 TL, uluslararası nitelikteki bilimsel çalışmaları kap-
samında düzenleyecekleri ulusal ve uluslararası toplantılar 
için ise 4.500 TL’ye kadar ilave mali destek ve Akademi 
üyelerimizce bilimsel danışmanlık desteği 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 Kayda Değer Eser Ödülü (Man-
siyon) olarak ise telif eserlerde 7.000 TL parasal ödül ve-
riliyor.

SOMALI ULUSAL YÜKSEKÖĞRETIM 
KOMISYONU’NDAN TÜBA’YA ZIYARET

Somali Ulusal Yükseköğretim Komisyonu 20 Aralık 2019 ta-
rihinde TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i ziyaret etti.

Komisyon Başkanı Dr. Mohamed F. Good, Genel Sekre-
teri Amina Mohamed Abubakar, Komisyon Üyeleri Said 
Farah Duale, Ahmed Mohamoud Ahmed, Abdihakim 
Abdullahi Mohamoud ve Akreditasyon Departmanın-
dan Hodo Bashear Mure’dan oluşan heyet, Somali’de 
henüz çok yeni olan Ulusal Yükseköğretim Komisyonu 
hakkında bilgi verdi, Türkiye’deki çalışmalar hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu.

Akademi Başkanı Prof. Şeker, Komisyon üyelerine TÜ-
BA’nın kuruluş amacı, üstlendiği misyon, yürüttüğü fa-
aliyetler, projeler ve planlanan etkinlikler hakkında bilgi 
vererek, Akademi yayınlarından armağan etti.

TÜBA’yı ziyareti esnasında heyete YÖK adına Uluslarara-
sı İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan Muhammet Akif Ata-
man eşlik etti, TÜBA Uluslararası İlişkiler Birimi Sorum-
lusu Dr. Gülzade Kahveci de toplantıda hazır bulundu.
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TÜBA-GEBIP YILLIK 
DEĞERLENDIRME TOPLANTISI

TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP) 
Yıllık Değerlendirme Toplantısı  27 Aralık-28 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da 

gerçekleştirildi.

TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllen-
dirme Programı (TÜBA-GEBİP) Yıllık Değerlendirme 
Toplantısı  27 Aralık-28 Aralık 2019 tarihlerinde Anka-
ra’da gerçekleştirildi.

TÜBA-GEBİP kapsamında ödüllendirilen üstün başarılı 
genç bilim insanlarının akademik çalışmalarının sunul-
ması ve değerlendirilmesi ile bilim insanları ve kuruluş-
ları arasındaki ilişki ve iş birliğini geliştirmeyi amaçla-
yan, iki gün süren TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme 
Toplantısı The Green Park Ankara’da gerçekleştirildi.

65 GEBİP Üyesi 100’ü aşkın TÜBA ve GEBİP Üyesi 
karşısında sunumlarını gerçekleştirdiler.
The Green Park Ankara’da devam eden Program’ın ikinci 

gününde GEBİP Ödülü sahipleri gün boyunca Fen Bilim-
leri I-II, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Mühendislik Bilimle-
ri I-II ve Sosyal Bilimler’den oluşan altı ayrı eş zamanlı 
oturumda; alanlarındaki bilimsel projelerine ve son bir 
yılda yürüttükleri çalışmalarına ilişkin sunumlarını ve 
değerlendirmelerini Akademi Üyeleri ve GEBİP Ödül 
sahipleri karşısında gerçekleştirdi. 65 GEBİP Üyesi 100’ü 
aşkın TÜBA Üyesi ve GEBİP Üyesi karşısında sunumla-
rını gerçekleştirdiler.  İsteyen tüm bilim insanlarına açık 
olan sunumların sonunda, katılımcıların yer aldığı Genel 
Değerlendirme Toplantısı ile program sona erdi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in Gebze’de dü-
zenlenen Bilişim Vadisi’nin açılışı nedeniyle katılamadığı 

TÜBA Konsey Üyesi
 Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Alanının en iyisi olan TÜBA-GEBİP 
Ödülleri'ni kazanan bilim insanlarının 

projeleri üç yıl boyunca Akademi 
tarafından destekleniyor. 

““



GEBİP Değerlendirme Toplantısının açılış konuşmasını 
TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar gerçek-
leştirdi.

Prof. Acar konuşmasına TÜBA-GEBİP Ödülleri’nin ala-
nının “en iyisi” olduğunu vurgulayarak başladı. Ödül 
kapsamında üç yıl boyunca ödül sahibinin çalışmasının 
desteklendiğini ve tüm bu sürecin TÜBA üyeleri reh-
berliği ve danışmanlığında yürütüldüğünün altını çizdi. 
GEBİP değerlendirme süreçlerindeki nesnel bakış açısı 
ve güçlü liyakat anlayışının öneminden bahseden Prof. 
Acar, TÜBA Genç Akademi’nin yapılandırılması kararı-
nın hayata geçirilmiş olduğundan bahsetti ve konunun 
detaylarıyla ilgili gelişmelerin devam ettiğini söyledi. 
2019 yılı TÜBA Ödülleri hakkında bilgi veren Prof. Acar 
şu şekilde konuştu:

“Akademi’nin son yayınlarından TÜBA Şeref Üyesi Prof. 
Dr. Metin Balcı’nın “Doğudan Yükselen Bilim” adlı otobi-
yografik eserinin okunmasını şiddetle tavsiye ediyorum. 
Türk-İslam Bilim Mirası Projesi kapsamında yayımladı-
ğımız 29 eserin online satışı devam ediyor. Türkçe Bi-
lim Terimleri Projesi kapsamında çalışmaları sona eren 
Mühendislik Bilimleri Sözlüğü üç cilt olarak yayımlandı. 
Bunun dışında Genç Akademi yapılanmasının yanı sıra 
üyelerimizle birlikte çalışmalarımıza hız vereceğiz.” dedi.

30 Aralık günü gerçekleştirilecek TÜBA Ödülleri Töre-
ni’nde ödül kazananları da tebrik eden Prof. Acar, konuş-
masını bitirirken “Kalite ve Yükseköğretim” konulu Genç 
Akademi Konferansı’nı verecek olan Prof. Dr. Muzaffer 
Elmas’ı takdim etti.
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TÜBA Genç Akademi Konferansı: Prof. Elmas’tan 
“Kalite ve Yükseköğretim”
TÜBA Asli Üyesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖ-
KAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas “Kalite ve Yük-
seköğretim” konferansı katılımcılar tarafından ilgiyle 
takip edildi.

YÖKAK hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan 
ve YÖKAK’ın 2017’de bağımsız bir kurul olduğunun al-
tını çizen Prof. Elmas konuşmasını şu şekilde sürdürdü: 
“Yükseköğretimde özet olarak ve ilk olarak şunu bekli-
yoruz; Dünya çok karmaşık, hızlı değişiyor, bu noktada 
ayakta durabilecek bilgi, beceri ve yetkinlikte mezun ye-
tiştirmeleri. İkincisi Ar-Ge’nin çıktılarının sayısal ve ni-
telik sonuç ve etkinlik olarak artması, üçüncüsü ise me-
zunun bir kurumu yönetebilmesi. Artık yükseköğretimin 

mevcut sürecini doldurmuş olduğu ve hızlı bir dönüşüm 
içinde olduğu konuşuluyor. Teknoloji ve insan arasındaki 
uyum 2015 yılına kadar uyumu gayet iyi görünüyor. Fa-
kat 2015’ten sonra teknoloji ve insan uyumu bozuluyor 
ve dijitalleşme yukarıya doğru hızla gidiyor. Bütün dün-
yanın bu açılan arayı kapatmak için uğraştığı düşünülü-
yor. Bunun da herkese hayat boyu bir eğitimle yetkinlik 
kazandırmak ve bilişim destekli sistemlerle yönetimin 
gerçekleşmesi. Bu iki ana temada gelişme katedenlerin 
bu açığı kapatacağı düşünülüyor.” dedi.

Prof. Elmas’ın yaklaşık iki saat süren konferansı dinle-
yicilerin sorularıyla sona erdi. Prof. Şeker, Prof. Elmas’a 
detaylı sunumu için Akademi yayınlarından TÜBA Şeref 
Üyesi merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin’in eseri İslam’da Bi-
lim ve Teknik’i armağan etti.
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Bilim merkezlerinin durumunu ortaya koymak ve bu doğrultuda hem mevcut bilim 
merkezlerinin daha etkin çalışması hem de bundan sonra kurulması muhtemel 
yeni merkezler için öneriler geliştirmek üzere TÜBA tarafından yayımlanan Bilim 
Merkezleri Değerlendirme Raporu’nun hazırlığı için oluşturulan komisyonun 
başkanlığını TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker yaptı. Akademi Üyeleri’nden 
TÜBA Üyesi Doç. Dr. Bekir S. Gür ise çalışmanın raportörlüğünü üstlendi. Akademi 
Üyeleri Prof. Dr. Mustafa Solak, Prof. Dr. Adil Denizli, Prof. Dr. Mustafa Safran, Prof. 
Dr. Erol Pehlivan ile Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. 
Fatih Taşar’dan oluşan komisyonun titiz çalışmaları sonucu yayımlanan Rapor’a  
www. tuba.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilir.

BILIM MERKEZLERI DEĞERLENDIRME RAPORU
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2019 DÜNYA BILIM FORUMU
Macaristan Bilimler Akademisi tarafından 20-23 Kasım 2019 tarihleri arasında 

Budapeşte'de düzenlenen Dünya Bilim Forumu’na TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker ve Akademi Konsey Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar katıldı.

Macaristan Bilimler Akademisi tarafından 20-23 Kasım 
2019 tarihleri arasında Budapeşte’de düzenlenen Dün-
ya Bilim Forumu’na TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker ve Akademi Konsey Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar katıldı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: “Dünya 
Bilim Forumu’nu 2023 yılında Türkiye’de 
düzenlemek üzere girişimlerde bulunacağız.”
Prof. Şeker, Dünya Bilim Forumu’nda dünyanın birçok 
bölgesinden değerli akademisyenlerin bir araya geldiğini, 
farklı sorunların ele alındığını ve verimli toplantıların 
gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu yılki forumda ana konularının bilim, bilimsel etik 
ve birey sorumluluğu kavramlarından oluştuğunu ifade 
eden Şeker, Dünya Bilim Forumu’nun çok önemli bir 
toplantı olduğunu, Forum’un 2021’de Güney Afrika’da 
gerçekleştirileceğini belirterek, ‘’2023’te Cumhuriyetimi-
zin kuruluşunun 100. yıl dönümünde bu forumu Türki-
ye’de düzenleyelim diye arzuluyoruz. Bununla ilgili giri-
şimlerde bulunacağız.’’ dedi.

19 Kasım günü Genç Akademi (Global Young Academy 
– GYA) ve InterAcademy Partnership – IAP iş birliğiyle 
“I. GYA-IAP Liderlik Atölyesi” yapıldı. Forum; 20 Kasım 
günü “II. GYA-IAP Liderlik Atölyesi” ile başladı ve Ma-
car Fizikçi Loránd Eötvös’in 100. ölüm yıl dönümü anısı-
na panel düzenlendi.

Japan Science and Technology Agency (JST), Knowled-
ge Advancement and Support (KAS) ve National Rese-
arch Foundation (NRF South Africa) tarafından “Aren’t 
We Wasting Time? Creating a Cooperative Funding 
Framework For More Responsive Research For Deve-
lopment” paneli, ASEAN Young Scientists Network – 
Academy of Sciences Malaysia (YSNASM) tarafından 
ise “Championing Young Scientist in Southeast Asia: 
Opportunities for İnter-Regional Harmonisation in 
Promoting Inclusivity, Excellence and İntegrity” paneli 
gerçekleştirildi. IEEE’nin “Ethical Challenges in Engınee-
ring And Technology” paneli öğleden sonra düzenlendi. 
European Academies‘ Science Advisory Council’in “De-
carbonisation of Transport – Policy Options and Ethical 
Challenges”, SciTech DiploHub’ın “Science Diplomacy: 
Global Cities Take The Lead” günün son panelleri oldu. 
İlk günün akşamı ise Dünya Bilim Forumu tarafından re-
sepsiyon düzenledi.

21 Kasım günü ise “Are There Ethical Limits to What 
Science Can Achieve or Should Pursue?” başlıklı açılış der-
si ve oturum ile başladı. Öğleden önce toplam beş oturum 
düzenlendi. Öğleden sonra da France A. Córdova’nın “The 
Ethics of Science Funding” başlıklı açılış dersi ve oturum 
ile başlarken devamında yine beş oturum düzenlendi.

22 Kasım günü ilk olarak Sheryl Hendriks “The Ethical 
Conduct of Science” açılış dersini verdi ve ardından aynı 
başlıklı oturum devam etti. Daha sonra toplam beş otu-
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rum düzenlendi. Magdalena Skipper’in “Ethics in Science 
Communication” adlı sunumunun ardından beş oturum 
daha düzenlendi.

TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz’ün de yer 
aldığı Dünya Bilim Forum’unda son gün “20 Years of 
Science Diplomacy” ve “Endorsement of The Declaration 
and Handover Ceremony” oturumlarının ardından sos-
yal programla kapandı.

Macaristan Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. 
László Lovász’a Ziyaret
Prof. Şeker ve Prof. Acar, Macaristan Bilimler Akademisi 
Başkanı Prof. Dr. László Lovász ve TÜBA Akademi 
Ödülü Sahibi Prof. Gabor Hamza’yla görüştü.

Prof. Şeker ve Prof. Acar’dan Yunus Emre 
Enstitüsü’nde Söyleşi
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Akademi 
Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 21 Kasım günü 
Budapeşte’de bulunan Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti.

“Akademik Hayatın Gerçekleri” adlı bir söyleşi gerçek-
leştiren Prof. Şeker ve Prof. Acar, Türkiye’de ve dünya-
da bilimsel çalışmalar esnasında karşılaşılan zorluklar ve 
üstesinden gelme yöntemleri hakkında konuştu. Diğer 
yandan bilim diplomasisi hakkında soruları da yanıtlayan 
Şeker ve Acar’ın söyleşisi büyük ilgiyle karşılandı.

Prof. Şeker Sivil Toplum Örgütlerinin Başkanları 
ile bir araya geldi.
Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yakup Gül ev 
sahipliğinde Macaristan’daki Türk Kurumları ve Türk 
Sivil Toplum Örgütleri Başkanları ile görüştü.

Toplantıya Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Baş-
kanlığı (TİKA) Macaristan Koordinatörü Seda Dağlı, 
Türkiye Maarif Okulu Macaristan Müdürü Yasin Parıl-
dar, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa Başkanı Suat 
Karakuş, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Maca-
ristan Başkanı Mehmet İnceoğlu katıldı.

Öte yandan toplantıda Türkiye Budapeşte Büyükelçiliği 
Konsolosu Murat Tekden, Din İşleri Ataşesi Şemsettin 
Arslan da hazır bulundu. Yaklaşık iki saat süren toplan-
tıda Türkiye’nin yurt dışında nasıl temsil edileceği ve di-
asporanın güçlenmesi için yapılması gereken çalışmalar 
ele alındı.

Budapeşte’de geniş kapsamlı bir konferans düzenlenme-
si, bu toplantıya Macar muhatapların, Türkologların ve 
bilim adamlarının katılmasının sağlanması, Türkiye’nin 
tanıtılmasının yanı sıra birlikte çalışılması adımlarının 
atılmasına karar verildi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve TÜBA Konsey Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'ın Macaristan Bilimler Akademisi 
Başkanı Prof. Dr. László Lovász'ı ziyareti

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve TÜBA Asosye 
Üyesi Prof. Dr. M. Bilge Demirköz ve TÜBA Şeref Üyesi Prof. 
Dr. Gabor Hamza ile

TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Sudan Milli 
Bilimler Akademisi Eski Başkanı Prof. Dr. Mohamed H. A. 
Hassan, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker
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TÜBA ve TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen "IV. Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 
Kurultayı"; “Küresel Eğilimlere Göre Yükselen Teknolojiler” ve “Bilim, Teknoloji 
ve Yenilik Ekosisteminin Etkileştirilmesi” adlı iki ana başlık altında gerçekleştirildi. 
Kurultay’a; Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. yıl dönümüne ithafen, ABD, Danimarka, 
Norveç, Malezya gibi 18 farklı ülkenin öne çıkan araştırma kuruluşlarında, 
üniversitelerde ve özel sektörde görev alan 96 bilim insanı katılmış, yurt içinden 
de yine 96 bilim insanının da yer almasıyla birlikte bu sayı 192'ye ulaşmıştı. Kurultay 
boyunca gerçekleştiren çalışmalar ve sonuçları Kurultay Raporu'yla kamuoyuna 
sunuldu.

YURT DIŞINDAKI TÜRK BILIM INSANLARI 4. KURULTAYI
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TEKNOFEST GAZIANTEP 
2020 TANITIM TOPLANTISI

Dünyanın en büyük 2. havacılık festivali olan ve TÜ-
BA'nın paydaşları arasında bulunduğu Teknofest Hava-
cılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne ev sahipliği yapacak 
Gaziantep’te TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in 
de katılımıyla tanıtım toplantısı düzenlendi. 

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim 
Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Zeugma Mozaik Mü-
zesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında, rüyaları olan 
festivali Anadolu’ya taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını 
söyledi.

Teknofest’i, Gaziantep’te düzenleyecek olmaktan duydu-
ğu memnuniyeti dile getiren Bayraktar, aday olarak be-
lirlenen kentler arasında tüm kriterlerde Gaziantep’in en 
üstte yer aldığına dikkati çekti. Bayraktar, Gaziantep’in, 
sanayi ve akademik yaşam anlamında da Türkiye’nin 
önemli kentlerinden biri olduğunu kaydetti.

Gaziantep’in aynı zamanda şehirlerin ve kültürlerin bu-
luşma noktası olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Yaklaşık 
bir saatlik mesafede Şanlıurfa’da Göbeklitepe gibi tarihi 
bir merkez, çok yakında Kur’an-ı Kerim’de de bahsi geçen 
Ashab-ı Kehf yani yedi uyurlara ev sahipliği yapmış Kah-
ramanmaraş bulunuyor. Birkaç saat uzağımızda Cizre’de 
benim de ekolünü takip ettiğim, uzmanlık alanım olan 
robotik ve sibernetik bilimin kurucusu Müslüman bilim 
adamı Cezeri’nin türbesi var. Öte yandan işgal altında 
verdikleri bağımsızlık mücadelesiyle sembolleşen şehirle-
rin buluşma noktası olan Gazi şehrimiz Gaziantep’e gel-
mekten büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Teknofesti Anadolu’ya taşımalarının amaçlarından biri-
nin de İstanbul’a gelemeyen gençlerle ve çocuklarla bu-
luşmak olduğunu ifade eden Bayraktar, onların gözlerin-
deki pırıltının en kıymetli umut ışığı olduğunu, bu umut 
ışığının sayısını artırmak istediklerini belirtti.

Havacılık ve uzay gelişmelerinin heyecanını daha çok 
gencin yüreğine düşürmek istediklerini kaydeden Bay-
raktar, bu sevdanın tam bağımsız ve güçlü Türkiye yolun-
daki en önemli hazine olduğuna dikkati çekti.

Festival hakkında bilgi veren Bayraktar, Teknofest’in 22-
27 Eylül tarihlerinde Gaziantep Havalimanı’nda yapıla-
cağını söyledi. Teknofestin 2021 yılının Eylül ayında İs-
tanbul’da olacağını belirten Bayraktar, şunları ifade etti: 
“İnşallah bundan sonra bir yıl Anadolu’da, bir yıl İstan-
bul’da yapmayı hedefliyoruz. Festivalin ilkinde 560 bin, 
ikincisinde 1 milyon 720 bin katılımcıyı ağırladık. Sadece 
2 yılda bu alanda dünyanın en büyük organizasyonu ol-
duk. Bu başarı aziz milletimiz, paydaşlarımız, gönüllü-
lerimiz ve olağanüstü çaba gösteren ekibimize ait. Bu yıl 
çıtayı daha da yukarılara çekmeyi hedefliyoruz. Roketten 
uçan arabaya, otonom sistemlerden insanlık yararına tek-
nolojilere kadar birçok farklı alanı içeren toplam 23 dalda 
3 milyon avroyu aşan ödül yarışmaları için son başvuru 
tarihi 28 Şubat 2020. Ayrıca bu yıl çok daha geniş yelpaze-
de sağlıktan tarıma, çevreye olmak üzere hayatın her nok-
tasına dokunan sadece savunma sanayisinde değil, tüm 
sivil alanları kapsayan kapsamlı yarışmalar düzenliyoruz. 
Açıkçası gençlerimizin üreteceği projelerle dünyanın ge-
leceğine yön vereceklerine inanıyoruz.”

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 22-27 Eylül 2020'de Gaziantep 
Havalimanı'nda gerçekleştirilmek üzere çalışmaları süren Teknofest Havacılık, Uzay 

ve Teknoloji Festivali'nin tanıtım toplantısına katıldı.
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Fizikte Yeni Kurallar: 
Akademik Özgürlük ve Artımsal Yenileşim

Prof. Dr. Adrian Bejan
Duke Üniversitesi Öğretim Üyesi 

2019 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü Sahibi

Çalışmalarım genel olarak termodinamik alanındadır. Bu 
alan oldukça geniş olup yakıtlardan elektrik elde edilme-
sinden canlıların enerji ihtiyaçlarını gidermesi için bes-
lenmesine ve ısıtma ve soğutma amaçlı elektrik kullanımı-
na kadar birçok konuyu içermektedir.

Termodinamiğe olan en son katkım, gelişimin fiziksel te-
meli üzerine ve yapısal kanun konusunda özellikle de fark-
lı akışların nasıl gerçekleştiği ve bunların hangi süreçlere 
evrildiği konusunda olmuştur ve bu değişimler zamana 
bağlıdır. Aslında bu değişimleri jeolojik dünyadan biyolo-
jik dünyaya ve insan dünyasına kadar her yerde görmekte-
yiz. Artımsal yenileşimin insan dünyasındaki boyutlarına 
örnek olarak, sosyal düzendeki değişiklikler ve yenilikler, 
bilimin gelişimi ve artımsal yenileşimi, teknolojik öncelik-
ler ve yenilikler öne çıkmaktadır.

Doğa her boyutta içinde yaşanan etkileyici değişimlerle ve 
bu değişimlerin her birinin tamamen farklı olmasıyla bizi 
hayrete düşürmektedir. Bunun sonucu olarak küresel eği-
limlerin kendine has bir durumu ortaya çıkmaktadır ve bu 
durumları anlamak için fiziğin ana kanunlarını ve bilimin 
temel prensiplerini kullanmak zorundayız.

Genel itibariyle bakıldığında gözlemler çok olmasına 
rağmen kanunlar sınırlı kalmıştır. Aslında yakın zaman-
da Prof. Dr. Sadık Kakaç tarafından Isı Bilimi ve Tekniği 
dergisinde 2016 yılında 36. bölüm 2. sayıda yayımlanmış 
bir makalede termodinamiğin artımsal yenileşimi bilimin 
hiyerarşik organizasyonu ile tanımlanmıştır. Enerjinin 
korunumuna, tersinmezlik ve artımsal yenileşime yöne-
lik gözlemler, termodinamiğin birinci ve ikinci kanunları 
ve yapısal kanun (teori) olarak Freedom and Evolution: 
Hierarchy in Nature, Society and Science isimli kitabımda 
açıkça ortaya konulmuştur.

Aslında yaşanılan artımsal yenileşim aynı zamanda do-
ğanın süreçlerini yansıtmaktadır ve bunları etrafımızdaki 
her şeyde görmekteyiz. Burada şunu unutmamak gerekir: 
Yaşanılan değişim için gerekli akademik özgürlük ve ba-
ğımsızlık olmadan hiçbir tasarımın, hiçbir yenileşimin, 
hiçbir şeyin, kısacası geleceğin bile olamayacağı aşikârdır.

Bu çerçevede akademik özgürlük ve bağımsızlık aslında 
her yerde kendini göstermektedir. Bunu doğadaki bütün 
yaratıklarda görebilmekteyiz. Akademik özgürlük ve ba-
ğımsızlık, artımsal yenileşim gibi bir bilimsel konu olarak 
dikkate alınmamaktadır. Burada küçük bir örnek verecek 
olursak; bilim insanlarının özgürlük gerçeğini doğru yan-
sıtması, sahip oldukları özgürlük çerçevesinde korkmadan 
yapabilmeleri kabiliyetlerine bağlıdır. Örnek olarak ter-
modinamik konusunda yazılan her bir kitap, analizlerle ve 
proses diyagramları ile doludur. Bildiğimiz gibi prosesin 
tanımı; bir durumdan başka bir duruma değişimdir. Eğer 
sistem değişimi yapmaya muktedir ise, burada biz akade-
mik özgürlüğü ve bağımsızlığı bir termodinamik özellik 
gibi dikkate alabiliriz. Aslında fizikte serbestlik (özgürlük, 
bağımsızlık) ve artımsal yenileşim sürpriz değildir. Bura-
da örnekleri yerçekimi, ses, türbülans, balıkların yüzmesi 
şeklinde verip genişletmek mümkündür. Aslında bu geli-
şimleri de sorgulamak her zaman önemli olmuştur.

Bu yeni kitabın amacı; bu artımsal yenileşim süreçlerinin 
teorik olarak belirlenmesi konusunun sunulmasıdır. As-
lında ortaya çıkan fiziksel konseptler akademik özgürlük 
ve artımsal yenileşim olmaktadır. Burada seçtiğim yak-
laşım; akademik özgürlüğün bir ifade değil fizik kavramı 
olduğunu yansıtmaktır. Burada özgürlük fiziktir, politi-
kacıların yaptığı gibi nakarat değildir. Artımsal yenileşim 
bir fiziktir, biyologların yaptığı gibi bir nakarat değildir. 
Aslında kitabın içerisindeki bütün bu fikirler ve örnekler, 
fizik biyoloji ve mühendislik bilimi ile ilgili birçok dergide 
yayınlanmıştır.



Aslında akademik özgürlük 
de ölçülebilir. Burada özgür-
lükten kastedilen, seçilmiş 
bir sistem içinde hangi fi-
ziksel büyüklüklerin nasıl ve 
ne şekilde değişebileceğinin 
bir ölçümüdür. Burada öl-
çülebilenler aslında yaşanan 
süreçler içerisinde sistem 
performansında yaşanan de-
ğişimlerin fiziksel etkisidir. 
İnsanların yaptığı tasarım-
lardaki hareket özgürlüğü 
aslında serbestlik derecesine 
bağlıdır ve bu da doğal akış 
sistemleri ile ilişkilidir. Ser-
bestlik derecesi önemli bir 
özellik olup, nasıl bağımsız 
bir şekilde özelliklerin deği-

şebileceğinin bir göstergesidir.

Fiziğin iki önemli kavramı olan serbestlik ve artımsal ye-
nileşim diğer konseptlerde olduğu gibi temel bir bilimin 
artımsal yenileşimi, disiplinler, fikirler, sosyal organizas-
yon, hiyerarşi, çeşitlilik, görseller, çizimler, karmaşık ya-
pılarda olduğu gibi sağlam bir bilimsel zemine oturmayı 
gerektirmektedir. Zaten bütün bu konseptler fiziğin içeri-
sindeki kavramlardır. Aslında fiziği her şeyi içeren bir bi-
lim gibi düşünebiliriz. Bazen bu konseptlerin her ne kadar 
net olmayan anlamları olsa bile günün sonunda bunların 
faydalı olacağı açıktır.

Bilim özgür ortamda gelişebilmektedir, dolayısıyla bilimin 
ana dinamosu akademik özgürlük olmaktadır. Akademik 
özgürlüğü oluşturabilmenin de aslında kolay olduğunu 
bilim ve sanat tarihinde, bilim insanlarıyla sanatçıların 
nasıl yaşadığına ve neler ürettiğine baktığımız zaman gö-
rebilmekteyiz. Aslında bilim adamlarının isimleri, mevcut 
durumu değiştirme, sorgulayabilme özgürlüğü, kişilerin 
fikirlerini ifade etme özgürlüğü, onların refah, kültür, ta-
rih ve coğrafyalarını yansıtmaktadır.

Aslında serbestliğin ve gelişimin fiziği veya fiziksel temel-
leri şu ana kadar bilimsel fizik ile ilişkilendirilmemiştir. 
Burada örnekler fikirlerin ve bilimsel düşüncelerin yayıl-
ması, sosyal organizasyon, refah, hiyerarşi, değişen dün-
ya, ekonominin boyutları vs. olarak anlatılabilir. Burada 
iki şey unutulmamalıdır: Dünyadaki değişim eskisinden 
daha hızlı ve etkili olmaktadır.

Burada bu temel fiziksel öğeleri bilmemiz yaşamımızı ve 
toplumu iyileştirmede ve geliştirmede gereklidir. Aslında 
birbiriyle ilişkili olmayan veya rastgele gibi görünen şeyle-
rin birbirleriyle uyumlu bir biçimde ilişkili olduğunu an-
lamamak bizi yanlışlığa itmektedir. Örnek olarak toplum; 

dünya çapında yaşayan bir 
organizmadır. Büyük şehir-
ler küçük şehirlere göre daha 
verimli hareket edebilirler. 
Aslında küçük toplulukların 
ve küçük firmaların nasıl bir araya gelip büyüyerek daha 
verimli olmayı hedeflediklerini açıkça görebiliriz. Hatta 
bunu, içinde yaşadığımız küresel toplumda endüstriyel 
çağın bir etkisi olarak görmekteyiz. Yaşanan göçler de bu 
çerçevede gerçekleşmektedir.

Bilimin bu yaklaşımıyla kafalardaki terslikler açıklığa ka-
vuşturulmaktadır. Örnek olarak; eşitsizliğe karşı bağımsız-
lık, kurallara ve disipline karşı bağımsızlık, gelişime karşı 
rijit hiyerarşi, sıra dışı rastgele çeşitliliğe karşı kurallar ve 
dengeli tasarım gibi gözükenlere karşı gelişim sayılabilir.

Uçakların, otobüslerin, trenlerin ve insanların nasıl ha-
reket ettiği, yayaların nasıl yürüdüğü, hayvanların nasıl 
koştuğu, derelerin ve nehirlerin nasıl hareket ettiği dü-
şünüldüğünde gelişimin ve artımsal yenileşimin önemi 
daha rahat kavranabilmektedir. Fiziğin temel kuralıdır ki; 
sürünmeyen hiçbir şey hareket edemez. Peki, bu sürme işi 
nereden geliyor? Örnek olarak güçten, yakıttan ve gıda-
dan gelmektedir. Doğal bir sistem hareket ettiği sürece sü-
rekli olarak gelişmektedir ve sistemler büyüyüp gelişerek 
daha karmaşık forma dönüşebilirler. Aslında birbirleriyle 
birleştiklerinde daha az emek ve güç gerekeceği aşikârdır. 
Tabi bunu büyük ölçekte ekonomide ve sosyal organizas-
yonlarda görebilmekteyiz.

Bu aynı fiziksel prensip küçük ırmakların nasıl büyük ne-
hirlere dönüştüğü ve bu çerçevede nasıl daha etkili olduğu, 
daha büyük akışların, hayvanların ve araçların küçüklere 
göre nasıl daha verimli hareket ettiği, çok parçalı ve birkaç 
büyük hareketli yapı ile hiyerarşik sistem tek bir hiyerarşik 

Akademik özgürlük ile bir disipline bağlı kalma 
arasında bir uyumsuzluk yoktur. Tersine, 
pek çok bilim insanı disipline bağlı kalıp 
bilginin farklı alanlarına rahatlıkla girebilmiş 
ve katkılar yapabilmiştir.



22 TÜBA GÜNCE   OCAK 2020

yapıya karşı da daha verimli olabilmektedir. Burada kar-
maşıklık, çeşitlilik ve doğanın ortaya çıkan kestirilememe 
özelliği aslında üç temel fikri oluşturmaktadır:

Birinci olarak, etrafımızdaki bütün yapılar ve tasarımlar 
genel itibariyle bir ağacın dalları gibi oluşmaktadır. Aslın-
da bu artımsal yenileşim; evrensel bir kavramdır, doğanın 
önemli bir özelliğidir ve fiziksel bir temel olan yapısal ka-
nuna bağlı olarak belirlenebilmektedir.

İkinci olarak, doğa mevcut makinelerin birbiriyle iç içe 
geçmesinden oluşmaktadır. Burada makineler ve frenler 
birlikte hareket ederler ve içinde bulundukları sistemde 
özgürce gelişir ve yenilenirler. 

Üçüncü olarak, insanlar ve onların etraflarındaki makine-
ler kısaca her şey dünyada hareket eder ve dünyayla birlik-
te gelişir. Aslında hareket etme serbestliği ve gücü olma-
saydı bu gelişim gerçekleşmezdi.

Hiyerarşik akış yapılarının çeşitliliği sürekli ve zamana 
bağlı insan tarafından yapılan veya yapılmayan bütün de-
ğişik büyüklükler gibi geniş bir spektrumu içermektedir. 
Örnek olarak çok atıf almış yazarların sınıflandırılması, 
üniversitelerin sınıflandırılması, ormandaki ağaçların nu-
maralandırılması, şehirlerin sınıflandırılması gibi havza-
lar bunlara örnek olarak verilebilir.

Refahın eşit dağılmaması durumu aslında içinden geçilen 
bu gelişimlerin canlı bir toplum içerisindeki farklı akışla-
rının bir sonucudur. Tabi ki bunlar fizikseldir. Gayri safi 
milli hasılanın ülkeler içerisindeki miktarları ve küresel 
dağılımları da içinde tüketilen yakıta ve insanların ha-
reketliliğine bağlıdır kısaca daha fazla ekonomik faaliyet 
daha fazla yakıt harcamayı gerektirmektedir.

Burada sorulması gereken soru, sosyal organizasyonun 
neden kendi kendine gerçekleştiğidir. Toplumun akışı art-
tıkça organizasyon neden daha hiyerarşik ve eşit olmayan 
bir hale gelir? Bunlara cevap bulmak için fizikten yola çı-
karak iki model oluşturabiliriz. Bu modellerden birincisi 
tabiattaki nehir havzaları ve diğeri de yerleşim alanındaki 
sıcak suyun dağıtımıdır. Bu iki modelden ortaya çıkan so-
nuçlar birbirine benzerdir ama farklı olan tek boyut, insan 
toplumundaki modelde akış dağılımının daha düzgün ol-
masıdır. Bunun nedeni ise amacın ilişkilendirilmesi, top-
lumsal eşitsizliği kontrol etme kabiliyeti ve büyüklüğüne 
bağlı olmasıdır. Eşitsizliği gidermek önemlidir. Eşitsizlik 
kalıcı olabilir, doğal hiyerarşik yapıya bağlı kanalları eğer 
yapay tek bir kanal ile birleştirirsek o zaman eşitsizlik daha 

Artımsal yenileşim aslında geleceği yansıtmakta ancak 
bunun oluşumu geçmiş prensiplere dayanmaktadır. 
Buna örnek olarak zaman içerisinde hayvanların 
kullanımından lokomotife geçiş ve buradan diğer 
ulaşım araçlarına artımsal yenileşim gösterilebilir. 



da artar. Bunun yerine bireysel yeniliği topluma yaymak 
aslında bütün toplumu geliştirir ve her bir bireyi de bu ye-
nilikten faydalandırır.

Akademik özgürlük ile bir disipline bağlı kalma arasında 
bir uyumsuzluk yoktur. Tersine, pek çok bilim insanı di-
sipline bağlı kalıp bilginin farklı alanlarına rahatlıkla gi-
rebilmiş ve katkılar yapabilmiştir. Bu noktada disiplinler 
temeldir ama aynı zamanda da bilim insanını güçlendirip 
onu hareketlendirebilmiştir. Bir disiplinle ilişkili olabile-
cek üç önemli konu; doğadaki karmaşıklık, artımsal ye-
nileşim ve organizasyondur. Bir disiplin temel itibariyle 
kurallara, prensiplere ve faydalı olma durumuna bağlıdır. 
Bir çizimin boyutu, anlamı ve hedefi vardır. Çizimler basit 
olduklarında çok geniş, çok büyük veya çok küçük olma-
dıkları ve mesajı doğru verdikleri sürece daha faydalıdır-
lar. Kutularla veya işaretlerle insanın ihtiyaç duyduğu bo-
yutları yansıtmak daha kolaydır. Zaten bunların genelini 
birleştirip sunmak bunları daha çekici hale getirmektedir.

Şu sorulara bakmak gerekir. Niçin bu kadar fazla çeşitli-
lik var? Niçin herkes aynı düzeyde bakmıyor? Niçin bizim 
işlerimiz ve işlevlerimiz bu derece geniş? Tabi ki bunla-
rın temel olarak geldiği nokta akademik özgürlük noktası 
olmaktadır. Bunu dünya üzerindeki insan akışları ile de 
görebiliriz. Aslında bu çerçevede şunu görüyoruz, insan-
lar makineyle bütünleşip çeşitlenmiş gruplar gibi ortaya 
çıkmaktadır. Makinelerin bu derece farklı teknolojik bo-
yutlara ulaşmasında en önemli etken bilim ve teknoloji-
nin değişmesi ve artımsal yenileşmesi olmuştur. Bugün 
mekaniğin termodinamiğin içine girerek yaptığı çeşitlen-
dirmeyle birçok mühendislik anlam kazanmıştır. Bunlara 
örnek olarak makine, inşaat, elektrik, kimya, petrol, nük-
leer, havacılık ve birçok başka mühendislikler de verilebi-
lir. İnsan ve makinenin geldiği süreçlere bakacak olursak 
doğada yaşanmış süreçlerle benzer olduğunu görebiliriz. 

Artımsal yenileşim aslında geleceği yansıtmakta ancak 
bunun oluşumu geçmiş prensiplere dayanmaktadır. Buna 
örnek olarak zaman içerisinde hayvanların kullanımın-
dan lokomotife geçiş ve buradan diğer ulaşım araçlarına 
artımsal yenileşim gösterilebilir. Zaten bunun en büyük 
ilişki boyutu ise hayvanlar ile ulaşım araçları arasında gö-
rülmektedir. Artımsal yenileşim her yerde var olan, ileride 
de sürekli devam edecek bir süreçtir ve yapısal gelişimde 
de önemlidir. 

Bilimin artımsal yenileşimi sosyal organizasyona, iletişi-
me ve serbestiyet fiziğine bağlı olmaktadır. Fikirler ve bi-

reysel düşüncelerin fiziksel hareketliliği dünya yüzeyinde 
üniform değildir ama belli bir hiyerarşik düzendedir. Bir 
toplumun gelişimi süresince onun ne kadar fazla ürettiği, 
ne kadar fazla değişimi hayata geçirdiği, sağladığı özgür-
lük ortamı, sorgulama durumu ve bireysel olarak kişilerin 
kendilerini düzeltme kabiliyetlerine bağlıdır.

Akademik camiadaki birçok kişinin bir iyilik fikrini haya-
ta geçirirken yanlışlıklar yapabileceği muhakkaktır. Ancak 
yanlışlıklardan ziyade doğrular ve doğru kimlikler önem-
lidir, zaten bilim de bunları saymaktan ibaret değildir. Tabi 
ki bireyler eşit değildir, bireylerin düşünceleri de tabi ki 
eşit seviyede önemli olamaz, tabi ki bilim bir demokrasi 
değildir. 

Bu insanların iyilik yapma fikrini hayata geçirirken yan-
lışlıkları vardır. Örneğin; harcanan para, yapılan binalar, 
işe alınan kişiler olarak düşünüldüğünde tabi ki belli bir 
yekünü yansıtmaktadır. Ama genel itibariyle bilim burada 
harcanan paranın miktarını sorgulamaz. Çünkü harcanan 
dolarlar eşit olarak önemli değildir. Bilimsel literatürü 
okuduğum zaman ben isimleri, tarihleri ve düşünceleri 
görürüm ama ayrılan bütçeleri görmem, çünkü bilim bir 
muhasebe değildir. Mesela büyük bir araştırma merkezi-
nin büyük bütçeli bir destek aldığı haberini okuduğum 
zaman, bunun bir değişim oluşturamayacağını rahatlıkla 
tahmin edebilirim. Genel itibariyle en yeni ve en doğru 
durumlar veya değerler hiç beklenmeyecek kaynaklardan, 
kişilerden hatta bazen sıfır bütçeli işlerden gelmektedir. Bu 
bilimdir, bu aslında bir nevi atletizmdir. Bugün sokaklar-
da oynayan fakir çocukları gördüğünüzde bunların ileride 
mükemmel işler yapıp bilime ve insanlığa katkı sağlayabi-
leceğini düşünmeniz gerekir. Bugün bilim hakkında her 
şey güllük gülistanlık değildir. Bakıyorsunuz birçok insan 
eski fikirleri, eski düşünceleri, eski sistemleri yayınlayıp 
duruyor ama yeni bir şey üretme bir nevi tehlikeli bir yol 
gibi gösteriliyor. Hatta şuna bakabiliriz; Amerika’daki The 
National Science Foundation akademik intihali şöyle ta-
nımlıyor: “İntihal, bir başka kişinin fikrini, prosesini ona 

Bilim kendini düzeltebilir ama bunu 
gerçekleştirirken akademik özgürlük önemlidir ve 
bilimin doğruyu bulmak istemedeki ısrarı herkese, 
her paydaşa iletilmeli, sadece bilim insanlarıyla 
sınırlı kalmamalıdır. 
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kredi vermeden alıp 
kullanmadır.” Tabi 
ki bu çok tehlikeli-
dir.

Özellikle elektronik 
yayın sistemleri-
nin bu derece hızlı 
büyümesi ve geliş-
mesiyle, dergilerin 
şişmesiyle şöyle bir 
durum ortaya çıktı; 
herkes bir şeyler ya-
zıyor fakat hiç kim-
se okumuyor. Tabi 
bir de şunu görmek 
gerekir. Eskiye göre 
intihaller çok daha 
kolay ve bunları ta-
kip etmek yani po-
lislik yapmak çok 
daha zor. Soru şu: 
Ne yapılmalı? Ce-
vap ise doğru olmayanları yayınlamayı ve desteklemeyi 
acilen bırakmak gerektiğidir. Disiplinleri doğru öğretmek 
gerekir. Hayatın her kademesinde insanlığa katkı sağla-
mak, yanlışlıkları ve eksiklikleri gidermek gerekir. Bu da 
ancak ve ancak bilimin evrensel gelişimi ve yeniden tasa-
rımıyla mümkündür.

Tabi yukarıda söyleneni fiziğin bir nevi gelişiminde, ar-
tımsal yenileşiminde önemli bir ayak olan termodina-
mikte de yapmak gerekir. Burada revizyonist bir yaklaşım 
yapmak önemlidir. Yanlışlıkları ortaya çıkarmalı ve bunla-
rı düzeltmeliyiz.

Bilim kendini düzeltebilir ama bunu gerçekleştirirken 
akademik özgürlük önemlidir ve bilimin doğruyu bulmak 
istemedeki ısrarı herkese, her paydaşa iletilmeli, sadece 
bilim insanlarıyla sınırlı kalmamalıdır. Tabi burada yaşa-
nacak değişim konusundaki akademik özgürlük bir nevi 
artımsal yenileşim trenini harekete geçirmek demektir. 

Bu da bilimi 
güçlendirecek 
ve daha akıllı 
boyutlara ta-
şıyacak jeofi-
zik, biyoloji ve 
insanlığa ger-
çekten hizmet 
edebilecek yeni 
t a s a r ı m l a r ı 
oluşturacaktır. 
Sonuç olarak 
bilinmesi gere-
kir ki; artımsal 
yenileşim çok 
daha hızlı de-
vam edecek ve 
çok daha bü-
yük ekonomik 
boyutlarda ola-
caktır. Günün 
sonunda insan 
ve makine iliş-

kisi daha serbest boyutlara taşınabilecektir.

Çeviren: Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Dr. Ümit Güneş

Prof. Dr. Adrian Bejan kimdir?
Lisans eğitimini 1971’de, yüksek lisansını 1972’de ve doktorasını ise 
1975 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde tamamladı. 1976-
1978 yılları arasında California Üniversitesi-Berkeley’de doktora sonrası 
araştırmalarını sürdürdükten sonra 1978-1984 yılları arasında Colorado 
Üniversitesi’nde çalıştı. 

Avrupa Bilimler Akademisi Üyesi ve Amerikan Makine Mühendisleri 
Birliği Onursal Üyesi olan Prof. Bejan, 11 farklı ülkede bulunan üni-
versitelerden toplam 18 fahri doktora unvanının sahibi oldu. 2018 yı-
lında Benjamin Franklin Ödülü’ne, 2019 yılında ise TÜBA Uluslararası 
Akademi Ödülü’ne layık görüldü. Adrian Bejan’ın termodinamik, ısı 
transferi ve akışkanlar mekaniği alanlarının yanı sıra ortaya koyduğu 
Yapısal Gelişim Teorisi (Constructal Law) alanlarında 700’ü aşkın ha-
kemli dergi makalesi ve 30 adet kitabı bulunuyor. 1984 yılından bu yana 
Duke Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği ve Malzeme Bilimleri Bö-
lümü’nde görev alan Prof. Bejan, Google Scholar kayıtlarına göre Duke 
Üniversitesi’nin en fazla atıf yapılan akademisyenleri arasında 18. sırada 
yer alıyor.
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TÜBA-BILIŞIM TEKNOLOJILERI ve 
ILETIŞIM ÇALIŞMA GRUBU KURULDU

Çalışma Grubu, Akademi’nin bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla 
incelemelerde bulunma ve danışmanlık yapma görevi kapsamında; bilişim teknolojisindeki 
güncel gelişmeler ve ardından ortaya çıkan ekonomik ve sosyal etkiler üzerinde duracak.

Çalışma Grubu, Akademi’nin bilimsel konularda ve bi-
limsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemelerde 
bulunma ve danışmanlık yapma görevi kapsamında; bi-
lişim teknolojisindeki güncel gelişmeler ve ardından or-
taya çıkan ekonomik ve sosyal etkiler üzerinde duracak.

Bilişim teknolojisindeki güncel gelişmeleri incelemenin 
yanında bu gelişmelerin ortaya çıkardığı ekonomik ve 
sosyal etkilere odaklanmak üzere kurulan TÜBA-Bili-
şim Teknolojileri ve İletişim Çalışma Grubu, TÜBA’nın 
“bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması 
amacıyla incelemelerde bulunma ve danışmanlık yapma” 
görevi kapsamında faaliyetlerini gerçekleştirecek.

Dünya, 20. yüzyılın bilgi toplumundan (information so-
ciety) 21. yüzyılın süper akıllı toplumuna (super smart 
society) doğru evrilirken bu değişimin en etkili faktörü 
olan internet ile ilgili belli konulara değinen çalışmalar 
ülkemiz için hala yeterli seviyede değil. Bu dönüşüm 
sürecinde ortaya çıkan fırsatlar ve sorunlar herkes tara-
fından fark edilebilir hale geldiği için onları görmezden 
gelmek mümkün değil. Fakat bu konuda retorikten öteye 
geçilemeyen ve gerçek anlamda mücadeleden uzak pro-
je ve programlar hem ülke kaynaklarının israf olmasına 
sebep olmakta hem de gerçek anlamda sorun çözücü ve 
pro-aktif politika uygulanmasını önlüyor. Oysa vatan-
daşlarının güvenliğini sağlama görevi gereği olarak bu 
durum karşısında önleyici tedbirler de dahil olmak üzere 

çalışmalar yapmak ve uygulamalar ortaya koymak dev-
letlerin görevi. Bu noktada karar alıcılara doğru bilgilen-
dirme yapılması zaruri.

TÜBA-Bilişim Teknolojileri ve İletişim Çalışma Grubu, 
bilişim teknolojisindeki güncel gelişmeleri incelemenin 
yanında bu gelişmelerin ortaya çıkardığı ekonomik ve 
sosyal etkilere odaklanıyor. Bu amaçla ortaya çıkan et-
kilerinin önceden tartışılması ve karşı konulması gittikçe 
zorlaşan bu gücünün, toplumun faydası doğrultusunda 
nasıl kanalize edilebileceğinin analizinin yapılması ve 
karar alıcılara/politika yapıcılara yol gösterilmesi görevi 
akademisyenlere düşüyor. TÜBA’nın “Bilimsel konular-
da ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incele-
melerde bulunmak ve danışmanlık yapmak.” görevi kap-
samında faaliyet gösterecek olan çalışma grubu;

“Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ile ilgili bilimsel 
araştırma alanında kamu, özel ve gönüllü kuruluşlar ara-
sında iş birliğine katkı sağlamak.

Bu alanda çalıştaylar düzenlemek ve konunun ilgililer 
tarafından tartışılmasını sağlayarak karar alıcılara 
raporlama ve danışmanlık yapmak

Ülkemizde bilişim teknolojisi alanında araştırmalar açı-
sından teknik ve insan gücü alt yapısının oluşturulması 
için önerilerde bulunmak” amaçlarını güdüyor.

Prof. Hacı Ali Mantar/Yürütücü 
TÜBİTAK BİLGEM-Bilgisayar Müh.

Prof. Özcan Öztürk 
Bilkent Üni./Bilgisayar Müh.

Prof. Hayrunisa Bolay Belen  
Gazi Üniversitesi/Tıp

Doç. Yasin Bulduklu 
İzmir Katip Çelebi Üni. /Uygulamalı İletişim

Prof. Aydın Gülan 
İstanbul Üniversitesi/İdare Hukuku

Dr. Cem Korkut 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni./İktisat

Prof.  Seydi Doğan 
Balıkesir Üni./Elektrik ve Elektronik Müh.

Dr. Fatih Kaplanhan 
İstanbul Sabahattin Zaim Üni./Mali Hukuk
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Doç. Dr. Günseli Naymansoy:
“Prof. Dr. Ayhan Çavdar’ın bana göre en 

önemli özelliği, bilimin gücüne inanması 
ve insan yaşamına verdiği değerdi.”

Türkiye’de pediatrik onkolojinin kurulmasında öncü bir rol oynamıştı ve pek çok çocuk onun bitip tükenmez enerjisiyle 
yaptığı çalışmalarla hayata tutundu.

Mühendis, eğitimci ve araştırmacı olan Doç. Dr. Günseli 
Naymansoy ile öz yaşamöyküsü üzerine çalışmalarını nere-
deyse tamamladığı TÜBA Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ayhan 
O. Çavdar hakkında konuştuk. Prof. Dr. Çavdar’ın haya-
tını pek çok kişinin yazabileceğini fakat herkesin kendisi 
kadar zaman ayırabileceğinden emin olmadığını söyleyen 
Naymansoy, tüm diğer çalışmalarında olduğu gibi Prof. 
Çavdar’ın hayat hikâyesi için de oldukça titiz bir çalışma 
yürütüyor. 

“Benim bireysel olarak bir şeyler başarmam yeterli 
değildi kadınların bilimdeki varlığını iyileştirmek ve 
görünür kılmak için bir şeyler yapılması gerekiyordu.”
Çalışmalarını daha çok bilimde kadın alanında sürdüren 
Dr. Naymansoy özellikle bu alanda yoğunlaşmasını şu 
şekilde açıklıyor “Ben küçük ama kültür düzeyi oldukça 
yüksek ve modern bir şehir olan Eskişehir’de ve eğitim-
li bir ailede büyüdüm. Evimizde daima eğitimin önemi 
vurgulanırdı ve ben de hep çalışkan bir öğrenci oldum. 
Hep bir şeyler üretme isteğim vardı. Bu nedenle benim 
yaşımdaki kadınların hiç tercih etmedikleri bir alanı se-
çerek mühendis oldum. Özgüvenim tamdı ve erkekler-
le eşit koşullarda olduğuma inanıyordum, ta ki genç bir 
mühendis olarak göreve başlayana kadar. Göreve başla-
mam da o zaman üst düzey bir bürokrat olan ağabeyimin 
desteğiyle olmuştu. Sonra fark ettim ki o yıllarda kadın 
mühendis olmak çok zor bir durummuş. Ağabeyimin 
desteği olmasa iş bulmam çok zor olabilirmiş. İstanbul’da 
tekstil alanında ülkemizin lider konumundaki işletme-
de işe başladığım gün işçilerin şaşkın bakışlarıyla karşı-
laştım. Çünkü gördükleri ilk kadın mühendistim ve çok 
genç de olduğum için beni kabullenmekte zorlandılar. 
Kararlılığım ve özgüvenim sayesinde bu sorunları aştım 
ama fiziksel koşulları düzeltmem mümkün değildi. Kadın 
mühendis olmadığı için kadın tuvaleti bile yoktu. Karda 
kışta en az 6-7 dakika koşarak ana idare binasına gider 
gelirdim. İşte o zaman anladım ki benim bireysel olarak 
bir şeyler başarmam yeterli değildi. Kadınların bilimdeki 
varlığını iyileştirmek için bir şeyler yapılması gerekiyor-
du. Benden önceki meslektaşlarımı düşündüm ve onlara 
hayranlık duydum. En azından onları görünür kılmaya 
katkı verebilirdim. Almanca biliyordum ama bu gerekli 
iletişimleri kurmak için yeterli değildi. İngilizce öğren-

Asiye Komut
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meye başlamıştım. Sonra bu işi daha ciddi yapmalıyım 
dedim ve Marmara Üniversitesinde İngiliz Dili okudum. 
Ama amacım mühendislikten hiç kopmamaktı. Hemen 
bir teknik İngilizce kitabı yazdım ve Mühendislik Fakül-
tesinde Hoca olabildim. Böylece kız öğrencilerimi her 
alanda destekleyip yönlendirme şansım oldu.” dedi. 

Sonraları geçirdiği rahatsızlık nedeniyle üniversitedeki 
görevinden erken emekli olma kararı alan Naymansoy’a 
Prof. Çavdar ile ilk olarak nasıl karşılaştığını, nasıl tanış-
tığı sorduk.

“Ayhan Hocayı TÜBA’daki odasında ilk gördüğümde 
beni ayakta karşıladı. Son derece karizmatik ve nazik-
ti. Ama karşısındakine sınırlarını hatırlatan bir hali de 
vardı.”
“Emekli olduktan sonra İstanbul’da Doğuş Üniversitesin-
de rahmetli Hocamız Erdal İnönü’nün bilim tarihi konu-
sunda bir konuşmasını dinledim ve kendisine bir soru 
yönelttim. Hoca çok etkilendi ve şaşırdı ve bana daha çok 
gençsiniz neden emekli oldunuz, lütfen bu alanda çalışın, 
sizin gibi araştırmacılara çok ihtiyaç var dedi. Bunu bir 
görev kabul ettim ve görevimi en iyi şekilde yapabilmek 
için doktora yapmaya karar verdim. DTCF’deki hocala-
rım da benim yapmak istediğim şeyleri gerçekleştirmeyi 
düşünüyorlarmış. Böylece Türkiye’de ilk defa “Kadın ve 
Bilim Çalıştayı ve Kongresi”ni yaptık. Eskişehir’de oturdu-
ğum için her şeyi orada daha iyi organize edebilirdim. Bu 
nedenle önce Anadolu Üniversitesinde, sonra Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesinde DTCF işbirliğiyle bu çalışma-
ları yaptık. Ben mühendis olduğum için ilkinde ilk kadın 
mühendisimiz olan Sabiha Rıfat Gürayman hakkında bir 
bildiri sundum ve kendisi Anıtkabir’in kontrol mühendisi 
olduğu için Genelkurmay’a başvurarak bir fotoğrafının 
Anıtkabir’e konulmasını sağladım. İkinci toplantıda Ay-
han Hoca hakkında bildiri sunmam kararlaştırıldı ve böy-
lece onu tanıma şansına eriştim. 

Ayhan Hocayı TÜBA’daki odasında ilk gördüğümde beni 
ayakta karşıladı. Son derece karizmatik ve nazikti. Ama 
karşısındakine sınırlarını hatırlatan bir hali de vardı. ‘De-
mek ki benim hakkımda bildiri sunacaksınız’ dedi ve ana 
çalışma konularından bahsetmeye başladı. Ben de hocam 
bunları biliyorum gelmeden önce bazı makalelerinize de 
bakmıştım deyince öylesine hayretle baktı ki yüzünün 
ifadesi bugün bile gözümün önünde. ‘Ama siz mühendis 

değil misiniz, bazı doktorlar bile kendi konuları olduğu 
halde bunları okumuyorlar’ dedi. Ben de hocam ben araş-
tırmacıyım ve yaptığım işi iyi yapmak isterim diye cevap 
verdim. O an aramızdaki tüm sınırlar kalkmıştı. Hocam 
bana takdirini belirtti ve size her türlü destek olmak is-
terim. Eskişehir’e de gelip sizi dinleyeceğim dedi ve öyle 
de yaptı.”

“Hastalarının sorunlarını çözebilmek için geldikleri 
sosyo-ekonomik sınıfı dikkate alıp onlara destek ola-
bilmek için sivil toplum çalışmaları yapmış.”
Hocayla rahatsızlığına kadar geçen süreçte epeyce birlikte 
olma şansı bulduğunu söyleyen Naymansoy, onu her gör-
düğümde enerjisine, kararlılığına ve özgüvenine bir kez 
daha hayran olduğunu şöyle ifade etti: “Yaptıklarını ve 
yapacaklarını heyecanla anlatırdı. Bence onun en önemli 
özelliği, bilimin gücüne inanması ve insan yaşamına ver-
diği değerdi. 

Kendisi sağlığında ülkemizde Çocuk Onkolojisinin kuru-
cusu olduğunu, o zamana kadar bu konuda bir model ve 
ekol bulunmadığını belirtmişti. Zaten TÜBİTAK destekli 
ilk “Pediatrik Onkoloji-Hematoloji Araştırma Ünitesi”ni 
kurmuş ve birçok projeyi başkanlığındaki grubuyla bir-
likte 6 yıl yürütmüştür.  Yine Ankara Üniversitesinde ilk 
“Pediatrik Onkoloji-Hematoloji Araştırma Merkezi”ni 
de o kurmuştur. 1998 yılında UNESCO Eser Elementler 
Enstitüsünün teklifiyle TÜBA’da eser element ve ayrıca 
kanser çalışma gruplarını kurarak yürütmüş ve gençlere 
bu alanlarda danışmanlık yapmıştır.

Bu çalışmaları ona, 2007 yılında Brüksel Pasteur Ensti-
tüsünde kurulu olan INCTR’den “Nazlı Gad-el-Mawia 
Ödülü”nü getirmiştir. Uluslararası Onkoloji Ödüllerin-
den biri olan “Nazlı Gad-el-Mawia Ödülü”nü alış nedeni, 
kanser alanındaki katkıları ve özellikle çocuk kanserleri 
disiplinini Türkiye'de kurmasıdır. Sınırlı olanakları olan 
ülkelerde çalışan ve kanser kontrolünde büyük katkıları 

İşini yaparken gösterdiği titizlik, insan yaşamına 
verdiği değer çok önemli. Ayrıca öğrencisi olan 
tüm hekimlerin daimi danışmanlığını yapmaktan 
hiç gocunmamış ve dünya çapında hekimler 
yetiştirmiş. 
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bulunan bilim insanlarına verilen bu ödülü, INCTR’nin 
01 Mart 2007 tarihinde, Brezilya'nın Sao Paulo kentin-
de düzenlenen 7. Bilimsel Kongresi’nde, INCTR Başkanı 
Prof. I. Magrath ve Kongre Başkanı Prof. Sidnei Epel-
man’dan almıştır.

Araştırmacı kişiliği ve müthiş gözlemciliği sayesinde 
“Pika”, yani gıda olarak alınması normal olmayan mad-
delerin alışkanlık olarak yenmesi hakkında da çalışmıştır. 
Bu çalışmalarının kaynağının dâhiliye stajı sırasındaki 
gözlemleri olduğunu söylemişti. Aynı türde rahatsızlıkları 
olan hastaların hastalık hikâyelerini alırken, çoğunun kö-
yünde toprak ve kil yeme alışkanlığı olduğunu fark etmiş 
ve bu durum çok ilgisini çekmiş. İlerleyen yıllarda “jeofa-
ji” denen bu alışkanlığı çocuklarda incelemeye başlamış. 
O zamana kadar Türkiye’de tanımlanmamış olan çinko 
eksikliğini de ekibiyle birlikte çocuklardan başka ergenlik 
çağına gelmiş genç kızlarda ve erkeklerde de inceleyerek 
Türkiye’de ilk olarak göstermişler ve gerekli tedavileri dü-
zenlemiş. 

Hastalarının sorunlarını çözebilmek için geldikleri sos-
yo-ekonomik sınıfı dikkate alıp onlara destek olabilmek 
için sivil toplum çalışmaları yapmış. İşini yaparken gös-
terdiği titizlik, insan yaşamına verdiği değer çok önemli. 
Ayrıca öğrencisi olan tüm hekimlerin daimi danışman-
lığını yapmaktan hiç gocunmamış ve dünya çapında he-
kimler yetiştirmiş. Bu, hocanın gerçekten bir ekol oldu-
ğunu gösterir hatta yetiştirdiği öğrenciler bile birer ekol 
olmuş bence. Onu örnek aldığını söyleyen bu öğrenciler 
arasında Harward’daki değerli bilim insanımız Prof. Dr. 
Gökhan Hotamışlıgil ve Başkent Üniversitesi Kurucu 
Rektörü ve Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Haberal’ı söyleyebilirim. 

“Kadınların istediklerinde her şeyi herkesten iyi ya-
pabileceğinin canlı bir kanıtıydı.”
Evet çok etkileyici ve güçlü bir karakterdi. Bunun nedeni 
bilgisiydi bence. Çünkü bilgi güçtür. Hiçbir zaman öğren-
dikleriyle yetinmeyip daima daha fazlasını öğrenmek için 
çaba harcaması, bilimi yaşamının en önemli önceliği ola-
rak benimseyip yaşaması onu güçlü kılıyordu. Herkes de 

bu nedenle doğal olarak ona saygı duyuyordu. Hazır olanı 
olduğu gibi almak herkesin yapabileceği bir şey. Oysa o 
olmayanı da araştırmış. Tıp, bildiğim kadarıyla genellikle 
Amerika kaynaklı verileri kullanıyor oysa bazı hastalık-
lar farklı ülkelerde farklı seyredebiliyormuş. Hoca edin-
diği bilgileri Türk insanının içinde bulunduğu koşulları 
dikkate alarak değerlendirmeyi düşünmüş biri. Bu nasıl 
etkileyici olmaz ki? 

“Ayhan Çavdar rahatsızlanmadan önce benden ha-
yat hikayesini yazmamı istemişti.”
Her anlamda bir rol modeldi bence. Kadınların istedik-
lerinde her şeyi herkesten iyi yapabileceğinin canlı bir 
kanıtıydı. Üstelik meslek yaşamında kadınların genelinde 
görülmeyen bir dayanışma gösterdiğini biliyorum. Yerine 
yetiştirdiği hocaların çoğu kadın. İşine verdiği önemi dış 
görünüşüne de verirdi. Giyim kuşamıyla da bir tarz ya-
rattığını düşünüyorum.. Burada beni her hatırladığımda 
çok gülümseten bir anımı paylaşmak isterim. Eskişehir’de 
kendisiyle ilgili bildirimi sunarken en ön sıradan beni 
dinliyordu. Ben sunuşumu bitirirken ‘Hocam da aramız-
da, kendisi de arzu ederlerse bir şey söylemek isterler bel-
ki’ dedim. O anda küçük aynasına bakıp rujunu tazeledi-
ğini gördüm. Sonra ayağa kalkıp salona döndü ve kanser 
hastası çocukların tedavisi için Hastane Başhekiminden 2 
yatak alabilmek için verdiği mücadeleyi anlattı. Salondaki 
tüm dinleyiciler kendisini ayakta alkışlamıştı. 

Prof. Çavdar’ın rahatsızlanmadan önce kendisinden hayat 
hikâyesini kaleme almasını istediğini söyleyen Nayman-
soy, çalışmalara henüz başlamışken hastalanan ve ardın-
dan vefat eden Hocanın isteğini yerine getiremediği için 
duyduğu üzüntüden bahsetti ve “Ancak kendisine Eskişe-
hir Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan ve Türk-
çe-İngilizce olarak yazdığım ‘50 Öncü Türk Kadını - 50 
Frontier Turkish Women’ adlı kitabımda yer vererek bu 
görevi bir parça yaptığımı düşünmüştüm. Yine bu adla 
hazırladığım bir fotoğraf sergisi de çeşitli yerlerde ser-
gilendi ve büyük ilgi gördü. Sonra eşi Sayın Arif Çavdar 
bu biyografiyi yazmam için çok ısrar etti. Ben de hocanın 
vefatından sonra çalışmaya başladım. Zaten daha önce 
sunduğum bildiri bir temel teşkil ediyordu ama TÜBA’da 

Prof. Dr. Ayhan Çavdar'la



yaptıkları basından yansımalarıyla daha iyi aktarılabilirdi. 
Temel olarak sona geldiğimi söyleyebilirim. 

“Ayhan Hoca’nın pek çok öğrencisiyle yazışarak des-
teklerini aldım.”
Hayatını yazdığı kişiler hakkındaki bilgileri olabildiğince 
değişik kaynaklardan edinmeye çalıştığını söyleyen Nay-
mansoy, bu yüzden kütüphanelerde oldukça fazla vakit 
geçirdiğinden bahsetti ve şunları söyledi:

“Araştırdığım kişilerin özelliklerine göre değişik kaynak-
lar olabiliyor. Örneğin T. C. Başbakanlık Atatürk Kültür 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Ya-
yını: olarak çıkan “Remziye Hisar, Türk Kimyasının Ana 
Kraliçesi” adlı kitabımı görevlendirmeyle yazmıştım ve 
teslim sürem 1 yıldı.  Çok az kaynak olduğunu görünce 
önce paniğe kapılmıştım, sonra aklıma Hocanın yazdığı 
şiir kitabı geldi. Hoca, kedilerinden Hiroşima’ya kadar ne-
redeyse her konuda yazmıştı. Ondan çok yararlandım ve 
edebiyat eğitimimin de yardımıyla yorumlayarak hakkın-
da pek çok şey bulabildim. 

Ayhan Hocaya ait çalışma için önce üniversitedeki per-
sonel dosyasını inceledim. Sonra ailesiyle görüştüm. Pek 
çok öğrencisiyle yazışarak desteklerini aldım. Ne yazık 
ki bazı aksaklıklar da oluyor. Çok üzülerek söylüyorum 
ama bizde arşiv geleneği pek gelişmemiş. Örneğin Hoca 
TÜBİTAK’ta görev yaptığı halde orada bir dosyası bulu-
namadı. Ama en şaşırtıcı olan da Sağlık Bakanlığında bir 
dosyasının olmadığının ifade edilmesi. Oysa bilim akade-
mileriyle ilgili bir çalışmayı aramak için Cambridge Üni-
versitesi Kütüphanesine yaptığım başvuruyu kısa sürede 
değerlendirip bana istediğim bilgiyi ilettiler.”

“Ayhan Hoca insanlara kötü davranılmasını asla ka-
bul etmezdi.”
Doç. Dr. Günseli Naymansoy, tüm bu araştırmalar esna-
sında pek çok şeyle karşılaştığını söyledi: “Bana şaşkınlık 
veren durum şu oldu; Hocanın en çok emek verdiği öğ-
rencileri bilmediğim bir nedenle görüşlerini yazmadılar. 
Hatta araştırmam esnasında bilgi edinmek üzere çalışır-
ken ulaştığım bir öğrencisi beni azarladı bile. Hocanın 
kurucusu olduğu ve hastaları desteklemek amacıyla gü-
den sivil toplum kuruluşlarının ayrıntılı bilgisine ulaş-
mam da ne yazık ki mümkün olamadı. 

Bu derneklerden birini telefonla arayıp internette ver-
dikleri bazı bilgileri kontrol ettiğimi ve doğru olmadığını 
söyledim. Sanırım kuruluşla ilgili haberin çıktığı gazete 
ve tarihi doğru değildi. Verilen tarihin bir ay öncesinden 
bir ay sonrasına kadar taradım bulamadım. “Bize yazılı 
olarak müracaat edin, doğrusunu siz söyleyin” şeklinde 
bir karşılık verdiler. Derneklerin hemen hemen hepsinde 
durum bu. Her şey sekreterlerin iyi niyetiyle bağlantılı. 

Ayhan Hoca’nın en çok emek verdiği kişilerden biri, şu an 
onun ilk başkanı olduğu sivil toplum kuruluşunun başka-
nı. Kendisine telefonla ulaşarak web siteleri olmadığı için 
istediğim bilgiyi bulamadığımı ifade ederek yardım iste-

dim. Kendilerini suçladığımı düşünerek beni ciddi ciddi 
azarladı. Buna karşın zor bir gün geçirmiş olabileceği, 
bu nedenle duygusal tepki verdiğine karar vererek azar 
işitmiş olmama rağmen yanlış anladığını söyleyerek ken-
disinden özür diledim. Sadece bilgiye ulaşmak için çaba-
ladığımı söyledim. Bu davranışımla sakinleşti ve tamam 
dedi, ancak bugüne kadar bir geri dönüş olmadı. Bana 
karşı böyle tavır alan bir hekimin, hastalarına nasıl dav-
randığını merak ediyorum ve üzülüyorum. 

Ayhan Hoca, insanlara kötü davranılmasını asla kabul et-
mezdi. Meslek yaşamı boyunca hastaları hakkındaki tüm 
verileri kendisinin değerlendirip asistan doktorlara bırak-
madığını, hatta tüm yetkinliğine karşın ikinci bir görüş 
alarak ilerlediğini bana bizzat söylemişti. Ayhan Hoca’nın 
bilhassa erkek öğrencileri tarafından çok sevilip sayıldı-
ğını fark ettim. Örnek olarak Prof. Dr. Mehmet Haberal, 
Hocanın değerini her fırsatta vurgulayanlardan. Prof. Dr. 
Ergin Çiftçi adlı başka bir hocamızın yazdıkları da bana 
gerçekten çok güzel ve etkileyici geldi. Hatta izniyle başka 
çalışmalarda da yazdıklarından yararlanacağım. 

Doç. Dr. Günseli Naymansoy kimdir?
1954 yılında Eskişehir’de doğdu. Kimya Mühendisliği ve İngilizce Öğ-
retmenliği Bölümlerinden mezun olup, Eskişehir Osmangazi Üniversi-
tesi Mühendislik Fakültesinde teknik İngilizce okutmanı olarak çalıştı. 
Bu arada akşam derslerine devam ederek Türk Edebiyatı eğitimi alıp 
lisans tamamladı ve yüksek lisans derecesini bu alanda aldı. Ankara 
Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü, Bilim Tarihi A.B.D.’da doktora ça-
lışmasını üstün başarıyla tamamladı. Yaşam boyu eğitime inandığı için 
son olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım Ön Lisans Programını onur öğrencisi olarak bitirdi.

Hastalarının sorunlarını çözebilmek için geldik-
leri sosyo-ekonomik sınıfı dikkate alıp onlara 
destek olabilmek için sivil toplum çalışmaları 
yapmış. İşini yaparken gösterdiği titizlik, insan 
yaşamına verdiği değer çok önemli. 

Prof. Dr. Ayhan Çavdar ve kızı Tomris Çavdar ile Eskişehir Bü-
yükşehir Belediyesi Çağdaş Cam Sanatları Müzesi'nde
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Sorgulamaya dayalı öğrenme ve temel bilim eğitiminin 
etkinleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 
ve 5 gün süren “TÜBA VII. Uygulamalı Bilim Eğitimi 
Kursu” 27-31 Ocak 2020 tarihleri arasında MEÜ’de ger-
çekleştirildi. 

Kurs, TÜBA-Bilim Eğitimi Programı kapsamında Milli 
Eğitim Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü çer-
çevesinde temel bilimler öğretmenlerine yönelik olarak 
planlandı ve hayata geçirildi. Prof. Dr. Uğur Oral Konfe-
rans Salonu’nda başlayan Kurs’un açılışına, Mersin Valisi 
Ali İhsan Su, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı ve TÜBA Bi-
lim Eğitimi Programı Yürütücüsü Prof. Dr. Mustafa Saf-
ran, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Öğretmen 
Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan 
Boyacı, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, akade-
misyenler ve öğretmenler katıldı.

240 öğretmen 53 akademisyenden teorik ve 
uygulamalı eğitim aldı. 
Matematikte En Sık Kullanılan Problem Çözme Strate-
jileri, Mantar Biyolojisi, Bağlam Temelli Fizik Öğretimi 
Uygulamaları, Tarih ve Değerler Eğitimi, Kimya Labo-
ratuvar Uygulamaları Asit ve Baz Kavram gibi başlıklar 
altında gerçekleştirilen Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu; 
öğretmenlerin öğretme sürecinde öğrenciyle fizik, kimya, 
matematik, coğrafya, biyoloji, fen bilgisi, tarih ve Türk dili 

edebiyatı alanlarında çok daha etkin bir iletişim kurma ve 
kanıta dayalı öğretim becerilerini geliştirmeleri hedefiyle 
2015 yılından bu yana düzenleniyor. 

Türkiye’nin dört bir tarafından MEB tarafından seçilen 
240 öğretmenin katıldığı Kurs’ta; TÜBA Bilim Eğitimi 
Çalışma Grubu Üyeleri, TÜBA Üyeleri ve Üstün Başarılı 
Genç Bilim İnsanı Programı (GEBİP) ödül sahiplerinin 
de yer aldığı alanında uzman 53 akademisyen tarafından, 
seçilen öğretmen gruplarına teorik ve uygulamalı eğitim 
verildi. 

TÜBA-VII. UYGULAMALI 
BILIM EĞITIMI KURSU

Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBA iş birliğiyle düzenlenen “VII. Uygulamalı Bilim 
Eğitimi Kursu” 27-31 Ocak 2020 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi’nde 

gerçekleştirildi.

TÜBA Başkanı
Prof. Dr. Muzaffer Şeker

Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli 
yürütülen bu projenin uzun soluklu, 
daha nitelikli, daha kapsamlı olarak 

devamını diliyoruz.

““
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TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: “Milli 
Eğitim Bakanlığı ile koordineli yürütülen bu 
projenin uzun soluklu, daha nitelikli, daha 
kapsamlı olarak devamını diliyoruz.”
Sekiz farklı branşta eğitimlerin gerçekleşeceği Kurs’a ev 
sahipliği yapan MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’ya 
ve eğitimi gerçekleştirecek öğretim elemanlarına teşekkür 
ederek konuşmasına başlayan TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, TÜBA’nın Milli Eğitim Bakanlığı ile 
uyumlu olarak çalışan, toplumun içinde az görülen ama 
bilim insanlarının yakından takip ettiği ve seçkin bilim 
insanlarının yer aldığı, ülkemizin bilim diplomasisinde 
önemli bir görev yürüten kurum olduğunun altını çizdi. 

Programın öncelikli hedefinin; çağın gerektirdiği yeni 
yöntemleri kullanarak eğitim kalitesini artırmak olduğu-
nu ifade eden Prof. Dr. Şeker, Milli Eğitim Bakanlığı ile 
koordineli yürütülen bu projenin uzun soluklu, daha ni-
telikli, daha kapsamlı olarak devamını diliyoruz. Hepimi-
zin bir tasası var. O da gençlerimizi daha iyi yetiştirmek 
ve ülkemizi daha iyi bir noktaya taşımak.” dedi. Şeker, 
TÜBA olarak bir sonraki etkinliği daha iyi yapabilmek 
için her türlü notları aldıklarını ve bu çalışmaları gerçek-
leştirdiklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran: 
“Eğitimci kişiliğimizden kaynaklı olarak 
üzerimizde başkalarının duyduğu sorumluluğun 
en az 10 katını taşıyoruz ve vicdanen de topluma, 
ailelerimize, sizlere sorumlu olduğumuzun 
inancındayız.”
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, kendisinin 
öğretmen kökenli olduğunu belirterek “Öğretmen 
neyse, ülkedeki eğitim O’dur. Türkiye’de eğitimin belli 
bir noktaya geleceğine inanıyoruz. En kısa sürede 
Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkacak.” dedi.

Yaklaşık 17 aydır görevde olduklarını belirten Safran “Biz 
siyasetten gelen insanlar değiliz. Cumhurbaşkanı bizi öz-
geçmişlerimizden getirdi. Zaman zaman “Eğitimin hiç 
bakanlığa gelmediği”ne ilişkin bir eleştiri vardı, Cumhur-

başkanı da “İşte size eğitimciler” dedi. Dolayısıyla burada 
ciddi anlamda sorumluluk hisseden bir ekip oluştu. Eği-
timci kişiliğimizden kaynaklı olarak üzerimizde başkala-
rının duyduğu sorumluluğun en az 10 katını taşıyoruz ve 
vicdanen de topluma, ailelerimize, sizlere sorumlu oldu-
ğumuzun çok iyi biliyoruz. Burada eğitimcilerle ülkemizi 
belirli bir noktaya getirme mücadelesi içerisindeyiz. An-
cak bu, hırsla, hevesle ve öğretmenlere güvenerek olacak-
tır.» diye konuştu. 

“Öğretmen neyse, ülkedeki eğitim O’dur.”
Kendilerinin öğretmen kökenli olduğunun altını çizen 
Safran “Ben ilkokul öğretmenliğinden gelerek akademis-

yen olmuş, 35 yıl öğretmen yetiştiren bir fakültede öğ-
retim üyeliği yapmış biriyim. Öğretmen neyse, ülkedeki 
eğitim O’dur. Onun için 2023 vizyonunda yani bizim yol 
haritamızda merkeze hep öğretmeni aldık. Öğretmeni 
nasıl daha becerili kılabiliriz, öğretmen arkadaşlarımızı 
daha nasıl iyi yetiştirebiliriz derdindeyiz. Bugün 2030’lu, 
2040’lı yıllarda sisteme girecek çocukları yetiştireceğiz. 
Dolayısıyla o dönemde “Bizi nasıl yetiştirdiniz?” soru-
suyla karşılaşmamak için bugünden çocuklarımızı hazır-

Milli Eğitim Bakan Yardımıcısı
Prof. Dr. Mustafa Safran

Ülkemizi, eğitimcilerle belirli bir 
noktaya getirme mücadelesi 

içerisindeyiz. Ancak bu, hırsla, hevesle 
ve öğretmenlere güvenerek olacaktır.

““
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lamak gerekiyor. Biz bir öğretmene dokunursak, o öğret-
menin dokunacağı kitlenin yüzlerce, binlerce olacağına 
inanıyoruz. Bu anlamda TÜBA Üyesi olduğumda önüne 
gelen ilk projelerden biri buydu. Allah’a şükür bunu yedi 
defa gerçekleştirdik. Burada hedefimiz şuydu. Öğretmen-
lerimiz yeni yöntemlere, yeni bilgilere, yeni öğretim yön-
temlerine nasıl ulaşır, çocuklarımıza tüm bunları nasıl 
ulaştırabiliriz? sorusunun en iyi cevabını vermeye çalışı-
yoruz. Bu projenin asıl amacı tamamen uygulamaya yö-
nelik olmasıdır.” şeklinde konuştu.

“Gönüllülük esasıyla gelinen bu programlardan 
öğretmenlerimizin çok daha verimli, çok daha 
yeterli döndüklerine inanıyoruz.”
Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu’nun yürüttükleri en iyi 
projelerden biri olduğuna vurgu yapan Safran “Genellikle 
özel olarak fen liselerinden veya sosyal bilimler 
liselerinden ya da gerçekten gönüllülük esasına göre bu 
projeye devam etmek isteyen öğretmenlerimizi Kurs’a 
çağırıyoruz. Dolayısıyla gönüllülük esasıyla gelinen bu 
programlarda öğretmenlerimizin çok daha verimli, 
çok daha yeterli döndüklerine inanıyoruz. Bu bilgileri 
öğretmen arkadaşlarımızın öğrencilerle paylaşmasından 
yanayız. Milli Eğitim Bakanlığı veya Türk eğitim sistemi, 
bakanlıktan verilen emirlerle, bakanlıktan yönetilerek 
kurtulmaz. Oralara Einstein da dizseniz, her genel 
müdür filozof da olsa bu işin çıkarı yok. Burada gerçek 

anlamda bir hamle istiyorsak öğretmenden başlayan, 
yukarıyla bütünleşen ve hep birlikte oluşturulan bir 
sinerji ile başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bu anlamda 
her konuşmamızda, her ziyaretimizde her faaliyetimizde 
öğretmenlere ulaşmak, öğretmenlerle konuşmak, 
öğretmen arkadaşlarla birlikte olmak, dertlerimizle 
dertlenmek, sevinçlerimizi paylaşmayı hep ön planda 
tuttuk.” ifadelerini kullandı.

“Öğretmenlik Meslek Kanunu en kısa sürede çıkacak.” 
Birlikte hareket edildiğinde başarı gelecektir diyen Saf-
ran «İnanın birkaç yıl içerisinde belki biz oluruz, olmayız 
ama şuna inanıyoruz; Türkiye›de eğitim belli bir noktaya 
gelecek. Tek beklentimiz Türkiye eğitim sisteminin yerle-
şik ve devlet politikası olacak şekilde yerleşmesidir. Bunu 
başarırsak, birçok şeyin başarıldığını göreceğiz. Öğretme-
nimizin mesleğe başlarken neleri başarırsa, neleri başa-
rabileceğini bilmesini istiyoruz. Çok kısa sürede meslek 
kanunun çıkması için çalışıyoruz, çalıştık ve belli bir nok-
taya da geldik. İnşallah en kısa sürede çıkacak. Öğretmen 
bir meslek erbabı olarak, Türkiye›de haklı saygınlığını ka-
zanırsa, kendisinin bu psikolojik eşiği atlatarak çok daha 
başarılı olacağına inanıyoruz.” dedi.

Programda ayrıca Prof. Dr. Aytaç Açıkalın tarafından 
“Her Sabah Yeniden Öğretmen Doğmak” adlı konferansı 
öğretmenler tarafından ilgiyle takip edildi. 
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Mersin Valisi Ali İhsan Su “Çocuklarımızı, 
sorgulayan ve analitik düşünen bireyler olarak 
yetiştirmemiz gerekiyor.”
Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde hayatlarını 
kaybeden vatandaşlara rahmet ve yaralılara şifa dileyerek 
sözlerine başlayan Mersin Valisi Ali İhsan Su Kurs’un 
önemine değinerek “Günümüzde çağımızı tarif etmeye 
kelime bulunmuyor. Teknoloji, Bilişim, Bilgisayar ve Uzay 
Çağı deniliyor. Bu çağa ayak uydurmak ve hatta ötesine 
geçebilmek için en önemli unsur, eğitim. Çocuklarımızı 
sorgulayan ve analitik düşünen bireyler olarak 
yetiştirmemiz gerekiyor. Öğretmenlere yeni gelişmelerin 
aktarıldığı bilim eğitimleriyle, öğrencilere bu gelişmeler 
yansıtılacak.” dedi.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı: “Türki-
ye’nin çeşitli yerlerinden gelen çok değerli hoca-
ların katkılarıyla, öğretmenlere bilgi dağarcığında 
bir genişleme imkânı sunuluyor.”
MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı da Elazığ ve Ma-
latya’da meydana gelen depremde hayatlarını kaybeden 
vatandaşlarımızı rahmetle anarak ve yaralılara şifa dileye-
rek başladığı konuşmasında; katılımcılara MEÜ hakkında 
kısaca bilgi verdi.

Rektör Prof. Dr. Çamsarı ““Bu önemli organizasyonu en 
iyi şekilde gerçekleştirmek için gerekli görevlendirmeleri 
yaparak Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim 
Alıcı hocamızı koordinatör olarak atadık. İşin mutfağında 

olan akademisyenler ve idari personelle birlikte üniversite 
olarak iyi bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum.” ifadele-
rini kullandı. Prof. Çamsarı Türkiye’nin çeşitli yerlerin-
den gelen çok değerli hocaların katkılarıyla, öğretmenlere 
bilgi dağarcığında bir genişleme imkânı sunulduğunu ifa-
de ederek konuşmasını bitirdi.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdü-
rü Doç. Dr. Adnan Boyacı ise, eğitim ve bilim arasındaki 
ilişkinin bu kadar güçlü olduğu bu zamanda, insan kay-
naklarının ve bilgi ekonomisinin önemine vurgu yaptı. 
Doç. Dr. Boyacı, konuşmasında “Derdimiz öğrenciyse, 

MEÜ Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Çamsarı

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen 
çok değerli hocaların katkılarıyla, 

öğretmenlere bilgi dağarcığında bir 
genişleme imkânı sunuluyor.

““
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derdimiz öğrenciye iyi şeyler vermekse, bu, öğretmenler 
üzerinden olacaktır.” ifadelerine yer verdi.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlü-
ğü Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı İlkay 
Aydın da bakanlık olarak hedefledikleri 2023 vizyonuyla, 
öğretmenleri eğitimin tam orta noktasına getirdiklerini 
dile getirerek “Öğretmenlerimizle bir buçuk yıldır, 40’ın 
üzerinde eğitim yaptık. Bu eğitimleri, etkileşime ve uy-
gulamaya dayalı olarak gerçekleştiriyoruz. ‘Eğitici eğitimi’ 
olarak düşündüğümüz bu eğitimle birlikte şimdiye kadar 
yaklaşık 840 öğretmenimize ulaştık.” diye konuştu.

Prof. Dr. Aytaç Açıkalın “Okuldan, öğretmenlerden 
beklenen düşünen, “fikri hür” nesiller 
yetiştirmeleridir. Ancak bu yetmez, hızla değişen 
dünyamız için; aynı zamanda “farklı düşünen” 
insanlara ihtiyacımız var.”
Türkiye’nin değişik bölgelerinden, farklı tür ve düzeydeki 
ortaöğretim okullardan çağrılı, yaklaşık 240 farklı bran-
ştan öğretmenin Mersin Üniversitesi çatısı altında, üni-
versitenin rektörü ve TÜBA Başkanı Prof. Dr Muzaffer 
Şeker ile birlikte olmasının, teknik olmaktan öte sosyal ve 
duygusal bir gelişim ortamı olduğunu söyledi. 

Bilimsel ortam, bilimsel düşünme ve davranışı pekişti-
recek çevre, öğretmenlerin okullarda göreve başladıktan 
sonra çabucak kaybettikleri yaşantılar olduğunu söyleyen 
Prof. Açıkalın “Okullar, bilimsel düşünce ve iletişim orta-
mı özelliklerini barındırıp geliştiren bir ortam olmaktan 
çok, klasik “ders”, “öğretim” etkinliklerinin sürdürüldüğü 
bir çevredir genelde. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen ye-
tiştirme genel müdürlüğü Vizyon 23 programı kapsamın-
da alışılagelmiş “öğretmen yetiştirme” daha doğrusu “ge-
liştirme” girişimlerine bilim, üniversite ağırlıklı bir işleyiş 
modelini yerleştirme girişimini sürdürmektedir.” dedi.

“Eğitim hedeflerine ulaşabilmemiz için bir milyon 
öğretmenin her sabah ruhen, bedenen, zihnen en üst 
düzeyde yeniden öğretmen olarak doğması gerekir.”
Bireysel yaşantımızda, kurumsal işleyişimizde “zaman yö-
netimi”nin en zayıf yönümüz olarak ortaya çıktığını ifade 
eden Açıkalın, toplantılara belirlenen saatte başlamanınve 
bitirmenin her düzey kurum yönetiminde yetersiz uygu-
lamaları yansıttığından bahsetti ve şu şekilde devam etti: 
“Zaman yönetimine ilişkin yeterince duyarlık kazanama-
dan toplum olarak “muassır medeniyet düzeyinin üstün-
de” bir konum kazanmamız olası değildir. Öğretmenlik 
mesleği açısından “geç kalmak”, öğrenimin temelinde 

Prof. Dr. Aytaç Açıkalın
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yer alması gereken “zamana duyarlık”, planlı, programlı 
çalışma yeterliğini kazanım sürecinde önemli engel bir 
durumdur. Okulda çocuklara “vakit nakittir” atasözünü 
içerik ve davranış olarak kazandırmak konumunda olan 
öğretmen ve yöneticilerin zamana olan duyarlıklarının 
topluma da örnek olacak düzeyde gelişmiş olması bekle-
nir. Özellikle öğretmenlerin yetiştirilmesi ve geliştirmesi 
amaçlı etkinliklerin her aşamasında bu davranışa veya 
uygulamaya gereken titizliğin gösterilmesi beklenir.”

Aydınlanma çağının “bilgi kuvvettir” deyişinin ardındaki 
bilgi kavramının bugün çok farklı bir düzeyde yorumlan-
ması, bilginin niteliğinin “bilimsel bilgi”, “araştırmalara 
dayalı, yanlışlamaya dayanıklı bilgi” algılanmasının yer-
leştirilmesi beklenir diyen Açıkalın “Çocuklarımıza, öğ-
rencilerimize geleneksel “bilmek”, “bilgi sahibi olmak” ye-
terliği yerine “düşünmek” ve bu zihinsel faaliyetin sonucu 
olarak üretilen “düşüncenin” geçerliğinden söz etmek 
gerekir. Günümüzde bilgiye ulaşmak hem kolaylaşmakta 
hem de ucuzlamaktadır. Giderek aranan yeterlik, bilimsel 
yöntemlerle düşünmek sonucunda üretilen düşüncedir. 
Okuldan, öğretmenlerden beklenen düşünen, “fikri hür” 
nesiller yetiştirmeleridir. Ancak bu yetmez, hızla değişen 
dünyamız için; aynı zamanda “farklı düşünen” insanlara 
ihtiyacımız var. Böyle bir toplumda birileri iletişim or-
tamında karşısındaki kişi veya gruba fikrini, görüşlerini 
açıkladığında “yanlış düşünüyorsun” karşı çıkışı yaşan-
mamalı. Çünkü o kişi aslında yanlış düşünmüyor sadece 
kişi ya da gruptan farklı düşünüyor. Ortak, çoğunluğun 
düşüncesinin “doğru” olduğu her zaman söz konusu de-
ğildir. Dünyanın güneş etrafında döndüğünü, tek bir kişi 
(Kopernik) biliyordu, ama doğruydu. Düşünce büyüktür; 
genden de, maddeden de, inançtan da büyüktür. Yetkinli-

ğin ölçütü artık kişinin ya da grubun bilgi düzeyi ile değil, 
düşüncelerinin güncelliği, özgünlüğü, yeni, farklı olması 
ile değerlendirilmelidir.” dedi.

Yaklaşık yüzyıldan beri Türk Milli Eğitiminin amaçları 
Cumhuriyet yöneticilerinin ilgi odağında, kalkınma ça-
balarının özeğinde olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Paşa, 
1922 yılı TBMM açılış konuşmasına, yüce meclisin seçil-
miş üyelerine “En büyük ve feyizli vazifelerimiz maarif 
işleridir. Maarif işlerinde behemahal muzaffer olmak la-
zımdır. Bu milletin halas-ı hakikisi ancak bu surette olur. 
diyordu. 

Yaklaşık yüz yıl sonra (2020), Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, “Eğitimde altyapı devrimini gerçekleş-
tirmede gösterdiğimiz başarıyı, eğitimin muhtevasını ge-
liştirmede de aynı şekilde göstermeliyiz. Eğitim-öğretim 
sisteminin hedefi, aklıselim, kalbiselim, zevkiselim sahibi 
bireyler yetiştirmek olmalıdır.”diyorlar. 

Cumhuriyet önderlerinin, gösterdiği bu eğitim hedefleri-
ne ulaşabilmemiz için bir milyon öğretmenin her sabah 
ruhen, bedenen, zihnen en üst düzeyde yeniden öğret-
men olarak doğması gerekir. Cumhuriyet Türkiyesi “dava 
adamı”, “eğitim sevdalısı”, Türkiye coğrafyasının “tutku-
nu”, bayrağının aşığı öğretmenleri ve eğitim yöneticileri 
ile yakın gelecekte (toplantılara zamanında katılma alış-
kanlığını da kazanmış) “muassır medeniyet seviyesinin 
üstünde” medeni dünyanın saygın bir üyesi sıfatını kaza-
nacaktır. İnanalar bizimledir.

Program, katılımcılara teşekkür belgesi ve sertifika ver-
mek üzere düzenlenen törenin ardından Tarsus’a şehir 
gezisiyle sona erdi.
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TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

ARKEOLOJİ DERGİSİ

25. SAYI

Türkiye’nin arkeolojik ve tarihsel değerlerinin gün ışığına 

çıkarılması konusunda önemli bir işlevi yerine getiren 

TÜBA-AR’ın 25. sayısı okurlarıyla buluştu. 

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

https://satis.tuba.gov.tr

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

KÜLTÜR ENVANTERİ DERGİSİ

20. SAYI

TÜBA-KED’in 20. sayısında somut kültürel mirastan somut 

olmayan kültürel mirasa, arkeolojik mirastan mimari ve kentsel 

mirasa, obje ve buluntu ölçeğinden kentsel ölçeğe kadar, 

Türkiye’nin farklı bölgelerinden, farklı nitelik ve ölçekteki kültürel 

mirasa ilişkin makaleler yer alıyor.

TÜBA-KED'in tüm sayılarına ulaşmak için: http://tubaar.tuba.gov.tr 
https://satis.tuba.gov.tr
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DOĞUDAN YÜKSELEN BİLİM
TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Metin Balcı'nın otobiyografisi; yüksek öğrenim için 
17 yaşında memleketi Erzurum'dan ayrılarak 17 yıl Almanya ve Amerika Birleşik 
Devletleri'nde yaşadıktan sonra ülkesinin içinde bulunduğu çok zor koşulları 
bilmesine rağmen ülkesine hizmet etmek üzere 1980 yılında kendi arzusuyla 
yurda dönen ve Atatürk Üniversitesi'nde göreve başlayan bir bilim insanının 
gerek yurt dışında gerek yurt içinde bilim uğruna vermiş olduğu mücadelenin bir 
özetini içeriyor. Ülkesinde yaşadığı zorluklar ve engeller karşısında pes etmeyerek 
ayakta duran ve doğuda mükemmel bir araştırma altyapısı oluşturduktan sonra 
etrafında çok değerli bilim insanları yetiştiren Metin Balcı'nın serüveni, özellikle 
genç bilim insanlarına ışık tutacak.

Doğudan Yükselen Bilim için: https://satis.tuba.gov.tr
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ODTÜ-SAÇILMALI DEMET  
HATTI AÇILDI

TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz'ün çalışmalarıyla kurulan Türkiye'nin 
"ilk Parçacık Radyasyonu Test Altyapısı olma özelliği" taşıyan ODTÜ-Saçılmalı 

Demet Hattı sisteminin açılışı 5 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

TÜBA Asosye Üyesi ve ODTÜ Öğretim Üyesi, Uzay ve 
Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi Müdürü Prof. Dr. Bilge Demirköz’ün çalışmalarıyla 
kurulan Türkiye’nin ilk Parçacık Radyasyonu Test Altya-
pısı olma özelliği taşıyan ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı 
sisteminin açılışı 5 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Açılışa, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut 
Kavranoğlu, TAEK Başkanı Dr. Zafer Demircan ve TAEK 
Başkan Yardımcısı Suat Ünal katıldı.

Prof. Demirköz “ODTÜ tarafından yürütülen “Parçacık 
Radyasyonu Testleri Oluşturma Laboratuvarı” projesi 
kapsamında, uzay çalışmaları için geliştirilen elektronik 
malzemelerin testlerinin yapılacağı “Saçılmalı Demet 
Hattı”, “Yer Gözlem Uydu Teknolojilerinin Geliştirilme-
si (İMECE) projesi dahilinde Türkiye›de uzay için birçok 
malzeme elektronik araç geliştirilecek. Bu elektronik araç 
ve malzemelerin uzaya gitmeden önce uzaydaki radyas-
yon miktarına göre test edilmesi gerekiyor.” dedi.

Demirköz, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) 
Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’ndeki 
Proton Hızlandırıcı Tesisi’nde yer alan “Saçılmalı Demet 
Hattı”nın açılışında yaptığı konuşmada, sistem sayesinde 
Türkiye’de uzay çalışmaları için özgün olarak geliştirilen 
malzemelerin testlerinin yapılacağını söyledi.

Sistem üzerinde yaklaşık 2,5 yıl çalıştıklarını dile getiren 
Prof. Dr. Demirköz, 13 araştırmacının çalıştığı sistemin 
7 milyon liraya mal olduğunu ifade etti. Demirköz, gele-
cek aşamada Avrupa Uzay Ajansının standartlarına göre 
testler yapmak için söz konusu sistemin geliştirileceğini 

aktardı. Türkiye’nin yeni dönemde uzay çalışmalarına hız 
vereceğine işaret eden Bilge Demirköz, şunları kaydetti:

“Yer Gözlem Uydu Teknolojilerinin Geliştirilmesi (İME-
CE) projesi kapsamında, Türkiye’de uzay için birçok mal-
zeme ve elektronik araç geliştirilecek. Bu elektronik araç 
ve malzemelerin uzaya gitmeden önce uzaydaki radyas-
yon miktarına göre test edilmesi gerekiyor. Çünkü uzayda 
çokça radyasyon var. Cep telefonunuzu uzaya yollasanız 
sadece bir hafta dayanır. Bu sebepten uydularımızı uza-
ya göndermeden önce içindeki malzemeleri test etmemiz 
gerekiyor. Uzaydaki parçacıkların çoğu protondur. Bu 
tesiste de ODTÜ olarak biz bir ek demet hattı kurarak, 
bu protonları uzay radyasyonuna benzer şekle getirdik 
ve burada uzay için geliştirilen elektronik malzemelerin 
testlerini yapmaya başladık. Bu tesis olmasaydı, bu testleri 
yurt dışında yapacaktık. Bu tesisin Türkiye’de kurulmuş 
olması büyük bir döviz kaybını engelledi.”

Demirköz, projenin Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi 
(CERN) tarafından da kabul edildiğinin altını çizerek, 
“Yaklaşık 2 yıl önce Türkiye olarak CERN’e ortak üye ol-
duk. Bu ortak üyelik kapsamında Türkiye’nin CERN’den 
teknoloji ve bilgi transferi yapma hakkı doğdu, bu proje 
bu hakkı kullanan ilk projedir. Proje ile yurt dışına olan 
bağımlılığımız azalacak. Daha önce yurt dışından almış 
olduğumuz malzemeleri Türkiye’de üreterek, onların rad-
yasyon testini Türkiye’de yapabileceğiz.” değerlendirme-
sinde bulundu. 

Açılışa, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut 
Kavranoğlu, TAEK Başkanı Dr. Zafer Demircan ve TAEK 
Başkan Yardımcısı Suat Ünal katıldı.
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TÜBA, "INTERNET ve TOPLUMSAL ETKILERI"NI 
MASAYA YATIRIYOR

TÜBA organizasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK BİLGEM iş birliği ile 
düzenlenen “Bilişim Teknolojisi ve İletişim: İnternet ve Toplumsal Etkileri Çalıştayı” 8 Şubat 

2020 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. 

TÜBA organizasyonunda Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Gü-
venliği İleri Teknolojiler Araş-
tırma Merkezi (BİLGEM) iş 
birliği ile düzenlenen “Bilişim 
Teknolojisi ve İletişim: İnternet 
ve Toplumsal Etkileri Çalıştayı” 
8 Şubat 2020 tarihinde Boğaziçi 
Üniversitesi’nde (BÜ) gerçekleş-
tirilecek. 

BÜ Rektörlük Konferans Salo-
nu’nda saat 10:00’da başlayacak 
olan Çalıştay’ın açılışı; T.C. Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Musta-
fa Varank, T.C. Cumhurbaşkan-
lığı Sağlık ve Gıda Politikaları 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih 
Kacır, TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, TÜBA Asli Üye-
leri TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. 
Hasan Mandal ve BÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mehmed Özkan tarafın-
dan yapılacak. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: “Çalıştay 
sayesinde konu ile ilgili çalışan akademisyenler bir 
araya gelecek, güncel problemler tartışılacak ve iz-
lenecek yol haritası önerisi ortaya koyulacak.”
Dünyanın 20. yüzyılın bilgi toplumundan 21. yüzyılın 
süper akıllı toplumuna doğru evrilirken bu değişimin en 
etkili faktörü olan internet ile ilgili belli konulara değinen 
çalışmaların Türkiye için hala yeterli seviyede olmadığını 
vurgulayan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, bu 
dönüşüm sürecinde ortaya çıkan sorunların ise herkes ta-
rafından fark edilebilir hale geldiği için onları görmezden 
gelmek mümkün olmadığını söyledi. 

İnternetin etkilerinin önceden tartışılması ve karşı konul-
ması gittikçe zorlaşan gücünün, toplumun faydası doğrul-
tusunda nasıl kanalize edilebileceğinin analizinin yapıl-
ması ve karar alıcılara/politika yapıcılara yol gösterilmesi 
görevinin ise akademisyenlere düştüğünü dile getiren Prof. 
Şeker, “Bilişim Teknolojisi ve İletişim: İnternet ve Toplum-
sal Etkileri Çalıştay”la konu ile ilgili çalışan akademisyen-
leri bir araya getirilecek, güncel problemler tartışılacak ve 

izlenecek yol haritası önerisi 
ortaya koyulacak. 

Program’ın açılış konuşmaları-
nın ardından davetli konuşma-
cıların ilki olan TBMM Bilişim 
ve Teknoloji Bağımlılığını Araş-
tırma Komisyonu Başkanı Prof. 
Dr. Nabi Avcı “İnternet Çağında 
Birey, Aile ve Toplum” başlıklı 
sunumunu yapacak. Staffords-
hire Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Hüseyin Şeker “Bireysel Veri-
nin Gücü ve Güçlendirdikleri” 
ve Münih Kriminalpolis Baş-
kanlığı Siber Suçlar Dairesi’n-
den Cem Karakaya “İnsanın 
İçindeki Firewall ve Açıkları” 
hakkında konuşacak. 

Çalıştay’da öğleden sonra Nafi 
Baba Binasında paralel iki 
oturum gerçekleştirilecek. İlk 
oturum; “İnternet ve Toplum-
sal Psikoloji” başlığıyla Anka-

ra Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
(AYBÜ) Prof. Dr. Birol Akgün moderatörlüğünde Prof. 
Dr. Yasin Aktay, Prof. Dr. Ayşegül Toker ve Prof. Dr. Veysel 
Bozkurt tarafından tartışacak. “Yapay Zekâ ve İnsanlığın 
Geleceği” adlı TÜBİTAK-BİLGEM Oturumu ise Dr. Ah-
met Onur Durahim moderatörlüğünde yürütülecek ve ve 
konu Prof. Dr. Türkay Dereli, Prof. Hüseyin Şeker ve Prof. 
Ercan Öztemel tarafından masaya yatırılacak.

İkinci oturumda; moderatörlüğünü TÜBA Konsey Üyesi 
Prof. Dr. Mustafa Solak’ın yerine getireceği “İnternet Kay-
naklı Ahlaki ve Hukuki Problemler” hakkında konuşula-
cak. Konu hakkında Prof. Dr. Celal Türer, Doç. Dr. Bilgin 
Metin, Doç. Dr. Yasin Bulduklu ve Cem Karakaya tartışa-
cak. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül 
Toker ise “Toplumsal Hareketler ve Olayların Yayılmasında 
İnternetin/Sosyal Medyanın Rolü” başlıklı oturumun mo-
deratörlüğünü yerine getirecek ve konu hakkında TÜBA 
Asli Üyesi Prof. Dr. Ömer Çaha, Prof. Dr. Edibe Sözen, 
Prof. Dr. Kudret Bülbül, Doç. Dr. Mehmet Emin Babacan 
ve Dr. Bilal Eren tartışacak.

Program Genel Değerlendirme ve Raporlama Toplantısıyla 
sona erecek.

BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM:
İNTERNET ve TOPLUMSAL ETKİLERİ

8 Şubat 2020 Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü
Nafi Baba Binası   İstanbul

video.tuba.gov.tr www.facebook.com/turkiyebilimlerakademisitwitter.com/TUBA_TurkBlmAkdwww.tuba.gov.tr youtube.com/TurkiyeBilimlerAkademisi
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Oksijen Algılamasını Çözen 
Bilim İnsanları 

2019 Nobel Tıp Ödülü'nü Kazandılar
Prof. Dr. Tayfun Özçelik

TÜBA Asli Üyesi
Bilkent Üniversitesi

2019 yılı Nobel Tıp 
Ödülü “hücrelerin 
oksijen’in varlığını 
nasıl algıladığını ve 
uyarladığını” keşfe-
den bilim insanları-
na verilmiştir. Nobel 
komitesi tarafından 
Karolinska Enstitü-
sü’nde yapılan açık-
lamada ödülün Sir 
Peter J. Ratcliffe (Ox-
ford Üniversitesi), 
Gregg L. Semenza 
(Johns Hopkins Üni-
versitesi) ve William 
G. Kaelin Jr. (Dana-Farber Kanser Enstitüsü) arasında 
paylaştırıldığı belirtilmiştir. 

Her üç araştırmacının bağımsız olarak yürüttükleri ve 
son 30 yıllık dönemi kapsayan incelemeler hücrelerin 
oksijen seviyesinde meydana gelen değişimleri algıla-
mak için kullandıkları genetik mekanizmalar üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Gerçekleşen buluşların kanser, kan-
sızlık, kalp krizleri ve inmeler gibi geniş bir yelpaze-
de yer alan hastalıkların temellerinin anlaşılmasında 
önemli katkıları olmuştur. Her üç araştırmacı da he-
kim-bilim insanları olarak klinik gözlemlerden yola 

çıkmışlar, temel bi-
yokimyasal gereçleri 
kullanarak soruları-
na yanıtlar aramış-
lardır. Örneğin, bir 
çocuk hastalıkları ve 
genetik uzmanı olan 
Semenza karaciğer 
ve böbrek dokula-
rında kan üretimini 
sağlayan eritropo-
ietin hormonunun 
yapımını tetikleren 
faktörler üzerinde 
yoğunlaşmıştır.  Öğ-

rencileri ile birlikte 
DNA üzerinde bulunan belli dizi motiflerine bağlanan 
bir transkripsiyon faktörü olan HIF-1 (hipoksia indu-
cible factor 1) genini  tanımlamıştır. Önce bu faktörü 
biyokimyasal olarak saflaştırmış ve heterodimerik bir 
yapısı olduğunu görmüştür. Bu yapının bir ögesi olan 
HIF-1α oksijen miktarına duyarlı bir şekilde genden 
protein haline gelmektedir. Diğer ögesi HIF-1β ise 
benzer bir düzenlemeye uğramamakta protein sürek-
li oluşmaktadır. HIF-1 kompleksi sadece eritropeietin 
hormonunu değil hücrelerin oksijen yanıtını düzenle-
yen başka faktörleri de düzenlemektedir. Özellikle hi-
poksik ortamlarda daha çok sentezlenen VEGR (vas-
cular endothelial growth factor) böylece anjiojenez 
olarak da ifade edilen yeni damar yapımında kritik bir 
rol oynamaktadır. 

Dr. Semenza bu araştırmaları yürütürken Dr. Kaelin 
ise von Hippel-Lindau (VHL) geninin mütasyonları 
sonucu ortaya çıkan bir sendrom üzerinde çalışıyor-
du. Bu hastalık böbrek hücresi kanseri ve beyincik he-
majioblastomaları ile seyreden nadir tümör türlerini 
içermekteydi. Bir dahiliye ve onkoloji uzmanı olan Dr. 
Kaelin’in dikkatini çeken önemli bir husus VLH gen 

Her üç araştırmacı da hekim-bilim insanları olarak 
klinik gözlemlerden yola çıkmışlar, temel biyok-
imyasal gereçleri kullanarak sorularına yanıtlar 
aramışlardır. Örneğin, bir çocuk hastalıkları ve ge-
netik uzmanı olan Semenza karaciğer ve böbrek 
dokularında kan üretimini sağlayan eritropoietin 
hormonunun yapımını tetikleren faktörler üzerinde 
yoğunlaşmıştır.
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mütasyonları sonucu gelişen tümörlerin damardan 
zengin bir yapıya sahip olmasıydı. Hatta hastalarda 
sıklıkla fazla kan hücresi yapımına neden olan polisi-
temi de görülüyordu. Hücre kültürleri ve model orga-
nizmalarda yürütülen deneyler sonucunda HIF-1 geni 
ile VLH arasında bir ilişki olduğu anlaşıldı. Oluşan 
kompleksin “hipoksi ile uyarılabilen genlerin” tanım-
lanmasında kritik önemi olmuştur. X-ışınları kristal-
lografisi yapılarak E3 ubiquitin ligase sistemi ile ilişkisi 
gösterilmiştir. 

Bu temel gözlemleri bir araya getiren önemli bir buluş 
ise Peter Ratcliffe tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir 
nefrolog olan Dr. Ratcliffe böbreklerin oksijeni nasıl 
algıladığını ve sistemik eritropoietin üretiminin nasıl 
gerçekleştiğini araştırıyordu. Bu kapsamda hangi hüc-
re gruplarının hipoksiyi hissettiklerini ve eritropoietin 
genini tetiklediklerini gösterdi. Bunun ardından tüm 
yaşam formlarında HIF geninin oksijen algılamasında 
merkezi konumda olduğu anlaşıldı.

Bilim dünyası Peter Ratcliffe, William Kaelin ve Gre-
gg Semenza’nın 2019 Nobel Tıp Ödülünü kazanmasını 
memnuniyetle karşılamıştır. Bu ödülü neden kazan-
dıkları sorulduğunda yanıtı yaşam için oksijenin mut-
lak gerekliliğidir. Canlılar oksijen olmayan bir ortamda 
yaşayamazlar. Diğer yandan oksijen fazlalığı da ölüm-
cüldür.  Buradan hareketle, hücresel düzeyde oksijene 
yanıtın nasıl düzenlendiğinin anlaşılması son derece 
önemlidir. Nobel ödülünü kazanan üç bilim insanı de-
ğişen oksijen miktarlarına uyum sağlamayı mümkün 
kılan genetik mekanizmaları kapsamlı olarak tanımla-
mışlardır.

Yapılan araştırmaların önemine gelince, yüksek ra-
kımlara canlılar nasıl uyum sağlıyorlar veya kanser 
hücrelerinin bölünmesinde oksijen nasıl bir görev 
alıyor gibi temel soruların cevap bulması üç bilim in-
sanının araştırmaları ile mümkün olmuştur. Böylece 
oksijen gibi yaşamsal önemi olan bir molekülün hüc-
reler tarafından nasıl algılandığı ve canlılığın sürdüğü 
anlaşılmıştır. 

Oksijenin algılanmasının temel mekanizmaları çözü-
lünce özellikle kanser tedavisinde kullanılan ve oksi-
jen algılamasını hedefleyen yeni ilaçların geliştirilmesi 
mümkün olmuştur. Prolyl hydroxylase inhibitörleri 
olarak adlandırılan bir grup molekül VHL geninin HIF 
ile etkileşimini engelleyerek degradasyon sürecini baş-
latmaktadır. Bu ajanlar anemi ve böbrek 
yetmezliği tedavilerinde kul-
lanılmak üzere araştı-
rılmaktadır. İlk kez 
2018 yılında Çin 
tarafından kli-
nik kullanımı 
o n a y l a n -
mıştır.
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TÜBA BAŞKANI PROF. ŞEKER’DEN 
OMÜ’DE AKADEMIK YIL AÇILIŞ DERSI 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 11 Kasım 2019 tarihinde Samsun Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi’nde 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne onur konuğu 
olarak katıldı ve akademik yılın ilk açılış dersini verdi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 11 Kasım 2019 
tarihinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 
(OMÜ) 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne 
onur konuğu olarak katıldı ve akademik yılın ilk açılış 
dersini verdi.

OMÜ Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan ve 
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde devam eden Tö-
rene; Samsun Valisi Osman Kaymak, TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bil-
giç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ay-
dın, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İb-
rahim Zeybek, Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, 
ilçe kaymakamları, rektör yardımcıları, dekanlar, kamu 
kurumlarının yöneticileri, siyasi partilerin il başkanları, 
meslek odaları başkanları, sivil toplum kuruluşlarının 
yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: “Lisanüstü 
eğitim ile doktora eğitimini dengelemek 
zorundayız.”
“Türkiye’de Akademik Gelişmeler ve Gelecek Tasavvuru” 
temasıyla akademik yılın açılış dersini veren TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de “Akademik eğitimde, 
ölçme-değerlendirmeye ve istatiksel verilerimizi 
gerçekçi olarak tanımlamaya ihtiyacımız var. Türkiye’de 
yükseköğretim eğitimine baktığımızda ise lisansüstü 
eğitimle doktora arasında bir dengesizlik var. Doktora 
eğitiminden çok lisansüstü eğitime ağırlık verildiğini 
görüyoruz. Bu durum, biz akademisyenlerin sorunu ve 
lisansüstü dengesini sağlamak zorundayız.” dedi.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), kalite güvence siste-
miyle birlikte üniversiteleri sınıflandırma ve farklılaştır-

ma çalışmaları olduğunu kaydeden TÜBA Başkanı Mu-
zaffer Şeker şunları dile getirdi: “YÖK; ülke gelişimine 
katkıda bulunmak için üniversiteleri bölgesel kalkınma 
odaklı üniversiteler ve araştırma üniversiteleri olarak ta-
nımladı. Araştırma üniversiteleri de 10 asıl 5 yedek olarak 
başladı ve önümüzdeki günlerde bu sayı güncellenecek. 
Başvuranların potansiyelleri değerlendirildi ve yenileri 
eklenecek. Araştırma üniversiteleri, güzel proje ve bunla-
rın desteklenmesi gerekiyor. Bu üniversitelere baktığınız-
da, kuruluşlarının 50 yılı geçtiğini ve ülkenin değeri olan 
üniversiteler olduğunu görüyoruz. Bölgesel kalkınma ile 
ilgili tematik olarak seçilmiş üniversitelerle konuştuğu-
muzda ise onlar da güzel projeler ürettiklerini dile geti-
riyorlar.”

“Nitelikli proje, nitelikli yayın, nitelikli 
akademisyen, nitelikli ürün.”
Ar-Ge harcamalarında ciddi bir artış olduğunu 
vurgulayan Başkan Muzaffer Şeker “Bu çok güzel bir 
gelişme. Ancak bu harcamaların yerinde kullanılması çok 
önemli. Şu an üniversite-sanayi iş birliğinde, sanayinin 
kendisinin de teşvik edeceği yeni projelere geçildi ki bu 
iş birlikleri kâğıt üzerinde kalmasın. Projelerimizi ciddiye 
almak zorundayız. Proje çöplüğüne dönmüş kurumlar, 
kimsenin işine yaramıyor. Ülkeyi geliştirecek olan nitelikli 
proje, nitelikli yayın, nitelikli akademisyen ve nitelikli 
üründür.” diye konuştu.

Günümüzde bazı mesleklerin ölmeye yüz tuttuğuna, bazı 
köklü bölümlerin ise dağıldığına işaret eden Başkan Şeker 
“Bazı planlama hatalarından ders almak gerekiyor. Türki-
ye yükseköğretiminin kanseri, ek ders ücretidir ve bunun 
kalkması gerekiyor. Bu sistem sağlıklı müfredatın oluştu-
rulmasını engelliyor.” değerlendirmesinde bulundu. 



43OCAK 2020   TÜBA GÜNCE

OMÜ Rektörü Sait Bilgiç: “OMÜ bilgiyi hayata 
daha fazla katma motivasyonuyla yoluna devam 
etmektedir.”
OMÜ’nün 44 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan 
Rektör Sait Bilgiç “1975 yılında eğitime, bilime ve 
gençliğin taşıdığı cevhere gönül vermiş kişilerin büyük 
emekleri ve katkılarıyla bir fidan olarak hayatına 
başlayan OMÜ, o günlerden bugünlere gelişerek, hizmet 
vererek, bilgi, teknoloji ve değer üreterek, projeleri 
hayata geçirerek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini 
her geçen gün hızlandırarak ve bilgiyi hayata daha 
fazla katma motivasyonuyla yoluna devam etmektedir. 
Üniversitemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen 
kurucularımıza, yöneticilerimize, akademisyenlerimize, 
tüm çalışanlarımıza, geleceğimizin teminatı olan 
gençlerimize, eğitimin ve bilimin daha ileriye taşınması 
için canıgönülden destek veren kıymetli bağışçılarımız 
ile bağışçı ailelerimize şükranlarımızı sunuyorum.” 
ifadelerini kullandı.

MOĞOLISTAN’IN ANKARA BÜYÜKELÇISI 
BOLD RAVDAN’DAN TÜBA’YA ZIYARET

Moğolistan  Ankara Büyükelçisi  Bold Ravdan, 14 Ocak 
2020 tarihinde TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i 
ziyaret etti.

2019 yılının “Türkiye – Moğolistan Diplomatik İlişkile-
rin 50. Yılı” olması dolayısıyla her iki taraf için de önem 
arz ettiğini vurgulayan Ravdan, Prof. Şeker’i açılış ko-
nuşmasını gerçekleştirmek üzere 1-4 Mayıs 2020 tarihle-
ri arasında düzenlenecek olan “The Mongilians and the 
Mongolian “Outer World” başlıklı uluslararası konferansa 
davet etti. İki binden fazla öğrencinin Türkiye’de eğitim 
gördüğünün altını çizen Büyükelçi Ravdan, Türkiye ile 
Akademik ilişkilerin artırılmasına ilişkin dileklerini ifa-
de etti. Son dönemde Moğalistan tarafından yürütülen 

“Cengiz Han Projesi” dâhilinde düzenlenecek olan sergi 
çalışmaları ile ilgili gerekli bilgilerin edinilmesi noktasın-
da iş birliği içinde çalışmaktan memnuniyet duyacakları-
nı dile getirdi.

Akademi Başkanı Prof. Şeker ise, Moğolistan Bilimler 
Akademisi ile 2004 yılında imzalanan iş birliği anlaşması 
kapsamında, önerilen proje ve faaliyetlerin değerlendiri-
leceğini ve TÜBA olarak birlikte çalışmaktan; program ve 
proje üretmekten mutluluk duyacağını söyledi.

Görüş alışverişinde bulunulan ziyarette TÜBA Ulusla-
rarası İlişkiler Birim Sorumlusu Dr. Gülzade Kahveci, 2. 
Kâtip Khosbayar Galsandondog ve 3. Kâtip Munkhsukh 
Murun de yer aldı.
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen “TÜBA ve TÜBİTAK 
Ödülleri Töreni”ne; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, milletvekilleri, YÖK üye-
leri, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBA üyeleri, üniver-
site rektörleri,  diğer protokol mensupları ile akademis-
yenler, ödül sahiplerinin yakınları ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Mustafa Varank, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın 
konuşmalarının ardından 2019 TÜBA Ödülleri sahiple-
rine tevdi edildi. TÜBA 2019 Uluslararası Akademi, Fuat 
Sezgin Ödülleri, GEBİP ve TESEP Ödül sahipleri ödül-
lerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden 
aldılar.

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri Prof. Dr. Faiz Ja-
mil Ragep’e ve Tören’e katılamayan Prof. Dr. Adrian Be-
jan yerine ise Prof. Dr. Bahri Şahin’e  verildi. Fuat Sezgin 

Ödülleri; Prof. Dr. Atilla Bir,  Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, 
İstanbul Cezeri Müzesi adına Dr. Ahmet Selami Çalış-
kan, İslam Ansiklopedisi adına Dr. Ali Hakan Çavuşoğlu 
ile Doç. Dr. Halil Tekiner'e tevdi edildi. TÜBA-GEBİP 
Ödülleri; Dr. Öğr. Üyesi Ahu Arslan Yıldız, Dr. Öğr. Üye-
si Umut Aydemir, Dr. Öğr. Üyesi Turgay Bayraktar, Doç. 
Dr. Nazife Erkurşun Özcan, Doç. Dr. Nurettin Mengeş, 
Dr. Öğr. Onur Tokel, Dr. Öğr. Burak Ülgüt, Doç. Dr. 
Zeki Candan, Doç. Dr. Hülya Cebeci, Prof. Dr. Can Öz-
gür Çolpan, Dr. Öğr. Üyesi Batur Ercan, Doç. Dr. Gü-
neş Karabulut Kurt, Prof. Dr. İhsan Kaya, Dr. Öğr. Üyesi 
Mehmet Cengiz Onbaşlı, Doç. Dr. Arzucan Özgür Türk-
men, Doç. Dr. Hilal Yazıcı Malkoçoğlu, Doç. Dr. Merva 
Soluk Tekkeşin, Prof. Dr. Sibel Aylin Uğur İşeri, Doç. Dr. 
Mehmet Lütfi Yola, Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan, Doç. 
Dr. Ali Balcı, Prof. Dr. Seda Dural Çetinkaya, Doç. Dr. 
Fatih Durgun, Doç. Dr. Ersin Erdoğan, Doç. Dr. Ferdane 
Nükhet Harmancıoğlu Gür, Doç. Dr. Hacer Tokyürek, 
Dr. Öğr. Üyesi Halit Uyanık ve Prof. Dr. Ozan Yılmaz’a 
takdim edilirken, TÜBA 2019 TESEP Ödülleri’ne Prof. 
Dr Fatih Duman’ın “Demokrasi ve Muhafazakârlık: Ge-
rilim Risk ve İmkânlar, Kadim”, Doç. Dr. Yaşar Salihpa-
şaoğlu’nun “Din ve Devlet Arasındaki İktidar Mücadele-
si: Avrupa Örneği”, Dr. Esra Sazyek’in “Türk Romanında 

2019 “TÜBA ÖDÜLLERI” 
SAHIPLERINI BULDU

2019 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri, Fuat Sezgin Ödülleri, GEBİP ve TESEP Ödülleri 
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 30 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 

gerçekleştirilen törenle sahiplerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi
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Ankara”, Dr. Sühelya Yenidünya Gürgen’in “Devletin 
Kahyası, Sultanın Efendisi: Mehmed Said Hâlet Efendi”, 
Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu’nun “Kahramanı Yaratmak: 
İttihadcıların Alemdar Mustafa Paşa’yı Hatırlaması” ve 
Prof. Dr. Yasemin Beyazıt’ın “Osmanlı İlmiye Mesleğin-
de İstihdam (XVI. Yüzyıl)” eserleri layık görüldü. Ayrıca 
2019 Yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü’nün temel bilimler ala-
nında sahibi TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet Gül olur-
ken, sağlık bilimleri alanında Bilim Ödülü’nü Akademi 
Asli Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tören’de yaptığı konuşmada 
bilim insanlarının en büyük miraslarının geride bıraktık-
ları çalışmaları, araştırmalarının topluma sağladığı fayda 
ve yetiştirdikleri öğrenci olduğunu ifade etti ve “Bilim in-
sanlarının teşvik edilmesinin, yaptıkları akademik çalış-
maların geniş kitleler tarafından duyulmasını ve gençler 
için rol model olmalarını sağlayacağını kaydetti.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “TÜBA Uluslararası 
Akademi Ödülleri’ni Kanada ve Amerika’dan 2 
bilim insanı kazandı. 20 farklı üniversiteden 28 
genç bilim insanı ise TÜBA Üstün Başarılı Genç 
Bilim İnsanı Ödülleri’nin sahibi oldu.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl hayatını kaybeden 
Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına oluşturulan ödül vasıtasıyla 
da Prof. Dr. Sezgin’i bir kez daha yâd etme fırsatı 
bulduklarını belirterek, “Fuat Sezgin hocamızın İslam 
bilim ve teknoloji tarihine yaptığı muazzam katkıların, 
gelecek nesillere de ilham vereceğine inanıyorum. 
Kendisini bir kez daha rahmet, minnet ve şükran 
duygularıyla anıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 57 bilim insanının TÜ-
BİTAK ve TÜBA tarafından ödüle layık görüldüğünü, 
TÜBİTAK’ın 3 farklı kategoride toplam 16 ödül belirle-
diğini, TÜBA’nın ise, 4 farklı alanda 41 ödül vermeyi ka-
rarlaştırdığını açıkladı.

TÜBA Uluslararası Akademi Ödüllerini, Kanada ve 
Amerika’dan 2 bilim insanının kazandığını kaydeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBA Üstün Başarılı Genç Bi-
lim İnsanı Ödüllerinin ise bu yıl 20 farklı üniversiteden 
28 genç bilim insanına takdim edileceğini söyledi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına da 5 ödülün sahibini bulaca-
ğını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 esere de TÜBA 
Bilimsel Telif Eser Ödülü’nün verileceğini belirtti.

Ödül alan tüm akademisyenlerin, çok çarpıcı çalışmaları 
olduğunu, bir bilim insanının çevreye zarar veren atık-
ların hidrojen üretiminde kullanılmasını sağladığını ve 
bu buluşuyla karbondioksit salınımından faydalı ürünler 
elde etmenin mümkün hâle geldiğini anlatan Cumhur-
başkanı Erdoğan, kimya alanında makro-moleküllerin 
yüksek çözünürlükle hesaplanması ve simülasyonu için 

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan

Bu yıl 57 bilim insanını TÜBİTAK ve 
TÜBA tarafından ödüle layık görüldü, 

TÜBİTAK 3 farklı kategoride toplam 16 
ödül belirledi. TÜBA ise, 4 farklı alanda 

41 ödül vermeyi kararlaştırdı.

““
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Prof. Dr. F. Jamil Ragep Akademi Ödülü’nü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Prof. Dr. Adrian Bejan'ın Akademi Ödülü’nü kendisi adına TÜBA Asli 
Üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

yeni teorileri geliştiren bir akademisyene de ödül veril-
diğini vurguladı.

“Bilim insanlarımıza verdiğimiz destek 1,8 milyar 
liraya ulaştı.”
Prof. Dr. Erdal Arıkan’ın da veri iletiminde 70 yıldır 
üstesinden gelinemeyen kapasite sorununu çözdüğünün 
altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bugün dünyada 
5G ve ötesi teknolojileri konuşuyor olmamızı, Erdal 
hocamızın çalışmalarına borçluyuz. Hocamızın buluşu 
sayesinde, otonom araçlar dâhil olmak üzere, dijital çağın 
pek çok uygulamasında güvenilir ve hızlı veri transferi 
gerçekleşebilecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm 
Ofisimiz de hocamızla yakın irtibattadır. İnşallah 
ülkemizin bu alandaki yolculuğunda kendisiyle birlikte 
çalışacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK’ın 56 yıldır bi-
lim ve teknolojinin mihmandarlığında Türkiye’nin kal-
kınmasını destekleyecek adımlar attığına işaret ederek, 
araştırma-geliştirme desteklerinden girişimciliğe, bilim 
insanı burslarından uluslararası işbirliklerine kadar pek 
çok alanda TÜBİTAK’ın destekleri bulunduğunu, TÜBİ-
TAK’ın enstitüleri aracılığıyla da Türkiye’nin dışa bağım-
lılığını azaltacak projeler ürettiğini dile getirdi.

Bilimin ve mühendisliğin her alanında araştırmacılara 
önemli imkânlar sunduklarını ifade eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Mesela, 2002 yılında bilim insanlarımıza 
sadece 150 milyon lira destek sağlanırken, bu sene verdi-
ğimiz destek 1,8 milyar liraya ulaştı. Böylece üniversitele-
rimizin ve sanayimizin araştırma kapasitesini önemli öl-
çüde artırdık. Bu desteklerle, 207 üniversite, 1.572 Ar-Ge 
ve Tasarım Merkezi ile 85 Teknoparkta faaliyet gösteren 
araştırmacıların da yanında olduk. Adeta sıfırdan kur-
duğumuz altyapı sayesinde, Ar-Ge harcamalarının millî 
gelirimizdeki payı ilk defa yüzde 1’i aştı” açıklamasında 
bulundu.

“Bilgiyi ve teknolojiyi üretmeyen ülkelerin, 
geleceğin dünyasında işi çok zordur.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bilgiyi ve teknolojiyi 
üretmeyen, bunları en iyi şekilde kullanamayan ülkelerin, 
geleceğin dünyasında işi doğrusu çok zor. Ürettiğimiz 
bilgiyle, kendi hedeflerimize ulaşmanın yanında tüm 

insanlığın refahına da katkıda bulanacağız. Millî Teknoloji 
Hamlemizin amacı da işte bu süreci desteklemektir. Bu 
amaçla ülkemizi, dünyadaki tüm bilim insanları için çekim 
merkezi hâline getirmek istiyoruz” sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uluslararası Lider Araştırma-
cılar Programı” ile oldukça vizyoner ve yenilikçi bir me-
kanizma oluşturduklarına işaret ederek, şöyle devam etti: 
“Çağrımıza dünyanın dört bir yanından başvuru aldık. 
Alanın en iyisi küresel şirketlerden ve dünyanın en iyi 
üniversitelerinden araştırmacılar Türkiye’ye gelip, bizim 
kurduğumuz altyapılarda çalışmayı tercih ettiler. Hâliha-
zırda 98’i Türk, 29’u yabancı olmak üzere, 127 üst düzey 
araştırmacı bu programdan faydalanıyor. Gelen araştır-
macıların kendi ekiplerini kurmalarını da temin ediyo-
ruz. Desteklenen her bir araştırmacımız, inşallah beşer 
doktora öğrencisi yetiştirecek. Bu doktora öğrencileri de, 
yerli ve millî teknolojilerin geliştirilmesi çalışmalarında 
yer alacaklar. Böylece adım adım hedeflerimize yaklaşmış 
olacağız.”

“Savunma sanayinde gösterdiğimiz başarı 
hikâyesini, sivil alanlara da aktarmak için kolları 
sıvadık.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen Cuma günü Gebze’de 
Bilişim Vadisi’nin resmî açılışını gerçekleştirdiklerini 
anımsatarak, “Savunma sanayinde gösterdiğimiz 
başarı hikâyesini, sivil alanlara da aktarmak için kolları 
sıvadık. Artık yeni teknolojilerin sadece pazarı olmakla 
kalmayacağız. Bu teknolojileri üreten, tüm dünyaya 
yayan ve kendi koyduğu standartları kabul ettiren bir 
ülke hâline gelmekte kararlıyız” dedi.

Marmaray bağlantısını yapıp, İzmir’deki Teknoloji Üs-
süyle bütünleştirerek, Bilişim Vadisi’nin cazibesini ar-
tırmayı amaçladıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin burada şe-
killendirilmiş olması, doğru yolda ilerlediğimizi gösteri-
yor. İnşallah, aynı azim ve kararlılıkla devam edilerek, be-
lirlenen tarihte üretime de geçilecektir, 2022’nin sonunda 
seri üretim” ifadesini kullandı.

Projenin her aşamasını adım adım takip ederek, çıkan 
her sorunu çözdüklerini, çünkü bu projenin Türkiye için 
otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahip 



47OCAK 2020   TÜBA GÜNCE

Prof. Dr. Atilla Bir Fuat Sezgin Hizmet Ödülü’nü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu Fuat Sezgin Bireysel Özel Ödülü’nü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

İstanbul Cezeri Müzesi adına Dr. Ahmet Selami Çalışkan Fuat Sezgin Ku-
rumsal Özel Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

İslam Ansiklopedisi adına Dr. Ali Hakan Çavuşoğlu Fuat Sezgin Eser Ödü-
lü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Doç. Dr. Halil Tekiner Fuat Sezgin Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’nü 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devrim 
otomobilin önünü kestiler ama inşallah devrin otomo-
bilinin önünü kesemeyecekler. Milletimizin bu projeyi 
sahiplenmesi, yerli ve millî teknoloji hamlelerinin başına 
gelenlerin, inşallah devrin otomobilinde tekrarlanmaya-
cağının en büyük ispatıdır” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 
“TÜBİTAK ve TÜBA’nın birikimi, Türkiye’nin 
birikimidir.”
Bakan Varank Tören’de yaptığı konuşmada TÜBİTAK 
ve TÜBA’dan ödül alan 57 akademisyeni kutlayarak, 
Türkiye’nin yeni başarı hikayesinin katma değerli üretim, 
teknoloji ve bilimle yazılacağını söyledi.

Bakanlık olarak çalışmaları hızlandırdıklarına dikkati 
çeken Varank, sanayici, girişimci, üniversite ve bilim in-
sanlarıyla birlikte hazırladıkları 2023 Sanayi ve Teknoloji 
Stratejisiyle Türkiye’yi yeni teknolojilerin üreticisi yapa-
caklarını, bu vizyona “Milli Teknoloji Hamlesi” dedikle-
rini ifade etti. 

Varank, üretimde ve ihracatta teknolojinin payını ar-
tırmayı, küresel markalar oluşturmayı ve değeri milyar 
doları aşan genç firmaların Türkiye’nin başarılarını dün-
yaya duyurmasını istediklerini vurgulayarak, “Atacağı-
mız her adım, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı 
güçlendirecek. Özgün ve yenilikçi teknolojileri geliştirip, 
küresel rekabet yarışında üst sıraların daimi bir oyuncusu 
olacağız. Bunun için gerekli her türlü altyapıya sahibiz.” 
diye konuştu. 

Bakan Varank, 17 senede sıfırdan bir Ar-Ge ekosistemi 
kurduklarına işaret ederek, TÜBİTAK, KOSGEB, kal-
kınma ajansları ve yatırım teşvikleriyle “Milli Teknoloji 
Hamlesi”ni hayata geçirecek tüm girişimcilerin yanında 
olduklarını dile getirdi. 

“Sanayi Doktora Programında 120 iş birliği 
projesine destek”
Nitelikli, çalışkan ve dinamik insan kaynağının önemini 
vurgulayan Varank, insan kaynağının geliştirilmesine 
yönelik başlatılan projelerden bahsetti. 

Bunlardan ilkinin Sanayi Doktora Programı olduğunu ve 
yetişmiş akademik kadroları sanayiye entegre ettiklerini 
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aktaran Varank, “Geçen sene başlattığımız bu uygulama 
oldukça yoğun talep gördü. 33 üniversitenin 77 firmayla 
yaptığı 120 farklı iş birliği projesini destekleyeceğiz. Dok-
tora öğrencilerine mezun olduktan sonra da 3 yıl boyun-
ca istihdam desteği sağlayacağız.” dedi. 

“Üniversiteleri çarpık ideolojilerine arka bahçe 
yapmak isteyenlere aldırmadık”
Varank, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’na 
da değinerek, şöyle devam etti:  “Programı açıklarken 
şunu söyledik, Türkiye’yi dünyanın her yerinden üst dü-
zey araştırmacılar için çekim merkezi haline getireceğiz. 
Biz bunu söylediğimizde inanmayanlar, hatta dalga ge-
çenler oldu. Türkiye’ye kim döner dediler. Ama biz, bili-
mi, üniversiteleri çarpık ideolojilerine arka bahçe yapmak 
isteyenlere aldırmadık. Nasıl ki gülün kıymetini en iyi 
bülbül, altının ayarını en iyi sarraf bilirse, ilerlemenin ve 
kalkınmanın dertlisi bir yönetim olarak bilim insanları-
mızın değerini de en iyi biz biliriz dedik. Bu ülkede, bilim 
insanlarına şimdiye kadar verilmeyen destekleri veren, 
gösterilmeyen ilgi ve hürmeti gösteren bir iktidar olarak 
bu programı başlattık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yurt dışından ge-
lenlerin yanı sıra halihazırda Türkiye’de çalışmalarını yü-
rüten başarılı araştırmacıları da unutmadıklarını dile ge-
tiren Varank, “Onlar için de benzer şekilde Ulusal Lider 
Araştırmacılar Programı’nı başlatıyoruz. Bu programın 
çağrısına ocak ayında çıkacağız.” diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dr. Öğr. 
Üyesi Ahu Arslan Yıldız/İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü Biyomühendislik/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Dr. 
Öğr. Üyesi Umut Aydemir/Koç Üniversitesi 
Kimya/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Dr. Öğr. Üyesi Turgay Bayraktar/Sabancı 
Üniversitesi Matematik/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  
Doç. Dr. Nazife Erkurşun Özcan/Hacettepe 
Üniversitesi Matematik/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Doç. Dr. Nurettin Mengeş/Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Kimya/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Dr. Öğr. Üyesi Onur Tokel/İ.D.Bilkent 
Üniversitesi Fizik/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Dr. Öğr. Üyesi Burak Ülgüt/İ.D. Bilkent 
Üniversitesi Kimya/TÜBA-GEBİP Ödülü

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ  ALANINDA ÖDÜL ALANLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. 
Dr. Zeki Candan/İstanbul Üni. - Cerrahpaşa 
Orman Endüstri Müh./TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. 
Dr. Hülya Cebeci/İTÜ Uçak Mühendisliği/
TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Prof. Dr. Can Özgür Çolpan/Dokuz Eylül Üni. 
Makine Müh./TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. 
Dr. İhsan Kaya/Yıldız Teknik Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. 
Dr. Hilal Yazıcı Malkoçoğlu/TÜBİTAK- MAM 
Biyoteknoloji/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dr. Öğr. 
Üyesi Mehmet Cengiz Onbaşlı/Koç Üniversitesi 
Elektrik Elektronik Müh./TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dr. 
Öğr. Üyesi Batur Ercan/ODTÜ Malzeme 
Bilimi/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. 
Dr. Güneş Karabulut Kurt/İTÜ Haberleşme 
Bilgi Teorisi/TÜBA-GEBİP Ödülü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank

TÜBİTAK ve TÜBA’nın birikimi, 
Türkiye'nin birikimidir. Bu güzide 

kurumlarımızın verdiği desteklerle 
Türkiye, özellikle savunma 

sanayisinde, küresel güçlere geri adım 
attırabilen bir ülke haline geldi.

““

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. 
Dr. Arzucan Özgür Türkmen/Boğaziçi Üniver-
sitesi Bilgisayar Müh./TÜBA-GEBİP Ödülü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. 
Dr. Mehmet Lütfi Yola/İskenderun Teknik 
Üni. Biyomedikal Müh./TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. 
Dr. Ferdane Nükhet Harmancıoğlu Gür/Koç 
Üni. Pazarlama/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. 
Dr. Mehmet Fatih Aysan/İstanbul Şehir Üni. 
Sosyoloji/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. 
Dr. Ali Balcı/Sakarya Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. 
Dr. Hacer Tokyürek/Erciyes Üniversitesi Eski 
Türk Dili/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dr. 
Öğr. Üyesi Halit Uyanık/İstanbul Üniversitesi 
Hukuk/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. 
Dr. Seda Dural Çetinkaya/İzmir Ekonomi 
Üniversitesi Psikoloji/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Prof. 
Dr. Ozan Yılmaz/Sakarya Üniversitesi Türk 
Dili ve Edebiyat/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Doç. Dr. Fatih Durgun/İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Tarih/TÜBA-GEBİP Ödülü

SOSYAL BİLİMLER  ALANINDA ÖDÜL ALANLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. 
Dr. Merva Soluk Tekkeşin/İstanbul Üni. Oral 
Patoloji/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Prof. 
Dr. Sibel Aylin Uğur İşeri/İstanbul Üni. Moleküler 
Biyoloji Ve Genetik/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. 
Dr. Ersin Erdoğan/Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Hukuk/TÜBA-GEBİP Ödülü

“2023’e kadar 500 bin yazılımcı yetiştirme hedefi”
Varank, yazılımın önem verdikleri bir diğer konu oldu-
ğunu, bunun için teknoloji şirketleri, sivil toplum kuru-
luşları ve ilgili kurumlarla yakın iş birliği içerisinde ol-
duklarını anlattı. 

Açık Kaynak Platformunu kurduklarını anımsatan Va-
rank, “Yerli açık kaynak çözümleri geliştirerek dışa ba-
ğımlılığı azaltacak, tasarrufları artıracak ve olası siber gü-
venlik saldırılarını bertaraf edeceğiz. Bu platform 2023’e 
kadar en az 500 bin yazılımcı yetiştirme hedefimizde de 
etkili olacak.” dedi. 

Varank, çocukları ve gençleri ihmal etmediklerini vurgu-
layarak, çocukların enerjilerini bilime ve teknolojiye yön-
lendirmeleri için Bilim Merkezleri ve Deneyap Teknoloji 
Atölyeleri’ni kurduklarını, “geleceğin teknoloji yıldızla-
rı”nın bu merkezlerden çıkacağını dile getirdi. 

Bilimsel başarının geliştirilmesi, topluma yayılması ve 
bilim temelli bir gelecek için çalışmaların hızla devam 
ettiğini aktaran Varank, Bilimler Akademisinin bilim 
eğitimi, kök hücre, gıda ve enerji gibi alanlarda faaliyet-
lerini sürdürdüğünü, Akademinin bu sene merhum Fuat 
Sezgin adına pek çok faaliyet gerçekleştirildiğini anlattı. 

Varank, TÜBİTAK ile milli ve özgün teknolojileri des-
teklediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:  “Yılın 10 
ayında, özel sektörün 3 bin 72, akademinin 1110 Ar-Ge 
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projesine kaynak sağladık. Ayrıca 5 bin 180 bilim insanı 
farklı desteklerimizden faydalandı. TÜBİTAK enstitüle-
ri de kritik teknolojilerin geliştirilmesinde önemli bir rol 
üstleniyor. Geliştirilen Ar-Ge tabanlı ürünler, sanayimiz 
tarafından ticarileştiriliyor. Buradan altını çizerek ifade 
etmek istiyorum ki TÜBİTAK ve TÜBA’nın birikimi, 
Türkiye’nin birikimidir. Bu güzide kurumlarımızın ver-
diği desteklerle Türkiye, özellikle savunma sanayisinde, 
küresel güçlere geri adım attırabilen bir ülke haline gel-
di. Şimdi sırada, gösterdiğimiz bu başarıyı tüm teknoloji 
alanlarına yaymak var.”

Türkiye’nin bilimsel birikiminin bir sonucu olan Türki-
ye’nin Otomobili’ni tüm dünyaya tanıttıklarını hatırlatan 
Varank, “Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderli-
ğiyle gerçekleşen bu adımı milletimizin hasretle bekledi-
ğini, gördüğümüz ilgiden de anlayabiliyoruz.” dedi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: “Tam 
bağımsız bir Türkiye için milli ve yerel değerlerden 
beslenen daha fazla üretim ve insan odaklı 
çalışmalara yönelik hepimize ayrı ayrı görevler 
düşmektedir.”
TÜBA ve TÜBİTAK Ödülü alan bilim insanlarına başarı 

dilekleriyle konuşmasına başlayan Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
“Marifet iltifata tabidir.” özdeyişinin yansıması olarak, 
bilim insanlarına verilen önem ve desteğin farkında 
olduklarını dile getirdi. TÜBA Ödülleri’nin himayeye 
alınmış olmasının ve TÜBA Şeref Üyesi Merhum Prof. 
Dr. Fuat Sezgin anısına 2019 yılının “Fuat Sezgin Yılı” 
olarak ilan edilmiş olmasının bu önem ve desteğin en 
güzel nişanesi olduğunu söyledi.

“Medeniyetimizin bilim tarihine yapmış olduğu katkı-
ların maalesef bilinçli / bilinçsiz şekilde üstü örtülmüş 
ve bilimsel mirasımız uzun yıllar görmezden gelinmiş-
tir. Fakat bugün birçok bilim disiplinin kuruluşuna ve 
gelişmesine öncülük etmiş, temel bilim kavramlarının 
oluşturulmasına ve insanlığın refahı için uygulama alanı-
na taşınmasına, atalarımızın ve kadim medeniyetimizin 
katkısının üst düzeyde olduğunu biliyoruz. Zira gençleri-
mizin uzun süre yurt dışında, gurbette yaşamak zorunda 
kalan değerli merhum hocamız Fuat Sezgin’in hayatını ve 
eserlerini tanımaları, rol model olarak kendi hayatlarına 
yansıtmaları ve kadim medeniyetimizin bilime katkısını 
öğrenerek özgüven sahibi olmaları bu tür bilimsel etkin-

TÜBA Başkanı
Prof. Dr. Muzaffer Şeker

Küresel rekabetin ve çıkar ilişkilerinin 
üst düzey olduğu günümüzde her 

toplum kendi stratejisine göre bilimsel, 
teknolojik ve ticari faaliyetlerini 

öncelemekte ve teşvik etmektedir. 
Bizler de insanlığa, bilimsel üretimde 

daha iyisini, daha güzelini ve verimlisini 
sunma konusunda alternatif özel 

çözümler üretmeliyiz.

““

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. 
Fatih Duman/Demokrasi ve Muhafazakârlık/
TÜBA-TESEP Kayda Değer Eser Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. 
Yasemin Beyazıt/Osmanlı İlmiye Mesleğinde 
İstihdam/TÜBA-TESEP Halil İnalcık Özel Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dr. 
Süheyla Yenidünya Gürgen/Devletin Kahyası, 
Sultanın Efendisi/TÜBA-TESEP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu/Kahramanı 
Yaratmak/TÜBA-TESEP Ödülü
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likler ile mümkün olmaktadır. Zaten Akademinin varlık 
gayesi de bilimi sevdirme ve bilim insanlarını çalışma-
larından dolayı onurlandırmaktır. Bilimsel araştırmaya 
ayrılan fonlardaki artış sayesinde, gençlerimizin bilim-
sel çalışmalara özendirilmesi, ülkemizin refah seviyesi-
nin yükseltilmesi ve yüksek makamlarının liderliğinde 
oluşturulmuş olan Cumhuriyetimizin 100. Yılı vizyonu 
ile 2053 ve 2071 hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi an-
cak yetiştirilecek nitelikli insan gücümüz ve genç bilim 
insanlarımızın çaba ve gayretleriyle mümkün olacaktır. 
Küresel rekabetin ve çıkar ilişkilerinin üst düzey olduğu 
günümüzde her toplum kendi stratejisine göre bilimsel, 
teknolojik ve ticari faaliyetlerini öncelemekte ve teşvik 
etmektedir. Bizler de insanlığa, bilimsel üretimde daha 
iyisini, daha güzelini ve verimlisini sunma konusunda al-
ternatif özel çözümler üretmeliyiz. Bu çabanın paradigma 
değişimi gerektirdiğini ve bilimin Avrupa merkezcilikten 
çıkarılarak insanlığın ortak mirası olarak görülmesi, eme-
ğe ve insana saygılı bir bilim kültürü oluşturulması so-
rumluluğunun bilincindeyiz.” dedi.

Son yıllarda sağlanan imkânların Türkiye’nin bilimsel 
araştırma altyapısı ve proje desteklerinin bilim insanla-
rına dünya ile rekabet etme şansı sunduğunu vurgulayan 
Prof. Şeker, bilime ve insana yapılan yatırımların dönü-
şünün kısa süre içinde ortaya çıkmayacağını; sabırla, se-
batla bir yandan bilimsel çalışmalara ve desteğe devam 
ederken, aynı zamanda gelecek için genç bilim insanlarını 
da yetiştirmenin bir mecburiyet olduğundan bahsetti.

“Bu ödüller TÜBA’nın multi-disipliner 
zenginliğinin bir yansıması ve TÜBA üyesi 
seçkin bilim insanlarımızın bilimsel anlamda 
öncülüğünün, özgünlüğünün ve kalitesinin 
göstergesidir.
Tam bağımsız bir Türkiye için milli ve yerel değerlerden 
beslenen daha fazla üretim ve insan odaklı çalışmalara 

yönelik 
hepimize 
ayrı ayrı 
g ö r e v l e r 
düştüğüne işaret 
eden Prof. Şeker “Bu 
sorumluluğun bilincinde olarak 
ülkemizin bilimsel üretimini ve kalitesini 
artırmak üzere çaba sarf ettiğimizi belirtmek isterim. 
TÜBA olarak muadilimiz bilim akademileri ve uluslararası 
çatı kuruluşlar ile G20 bünyesindeki Science 20 ve World 
Science Forum gibi bilimsel platformalara üst düzey 
katılımlar sağlayarak insanlığın ortak sorunlarına yönelik 
çözüm üretme amaçlı uluslararası bilim diplomasisi ve 
bilim kültürüne yönelik çabalara ülkemiz adına katkı 
sunuyoruz. Bu ödüller TÜBA’nın multi-disipliner 
zenginliğinin bir yansıması ve TÜBA üyesi seçkin 
bilim insanlarımızın bilimsel anlamda öncülüğünün, 
özgünlüğünün ve kalitesinin göstergesidir.”

“Bilim insanları olarak bizlerin görevi; temel insan 
haklarının korunması, eğitimde fırsat eşitliğinin 
gözetilmesi, düşüncelerin özgürce ifade edilmesi 
ve bireyin güvenliğinin sağlanması olmalıdır.”
Hızlı teknolojik değişim süreçleri, bilişim devrimi, yapay 
zeka alanındaki gelişmeler insanoğlu için sunduğu fırsat-
lar kadar riskler de içermektedir. Bu gelişmeler insanın 
yalnızlaşması, bireysel ve sosyokültürel sorunlarının de-
rinleşmesini beraberinde getirdiğini söyleyen Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker “Bilim insanları olarak bizlerin görevi; 
temel insan haklarının korunması, eğitimde fırsat eşit-
liğinin gözetilmesi, düşüncelerin özgürce ifade edilme-
si ve bireyin güvenliğinin sağlanması olmalıdır. Ayrıca 
doğal kaynakların etkin kullanımı, küresel eşitsizlikler, 

                                               2
  TÜBA ULUSLARARASI AKADEMİ ÖDÜLÜ 

                                                                               5
  TÜBA FUAT SEZGİN ÖDÜLÜ 

                                      28
  GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ 

                              6
  TELİF ESER ÖDÜLÜ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dr. Esra 

Sazyek/Türk Romanında Ankara/TÜBA-TESEP 
Kayda Değer Eser Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. Dr. Ya-
şar Salihpaşaoğlu/Din ve Devlet Arasındaki İktidar 
Mücadelesi/TÜBA-TESEP Kayda Değer Eser Ödülü



TÜBA Asli Üyesi ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal

TÜBA Asli Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Gül ve Prof. Dr. Kazım Şahin 
2019 yılıTÜBİTAK Bilim Ödülü'nün sahibi oldular

sağlıklı ve dengeli beslenme, biyoçeşitliliğin korunması, 
iklim değişikliği ve çevre kirliliğine karşı önlemler bilim 
dünyasının ana gündemini oluşturmalıdır. Bilim insanı 
sorumluluğu, çağın bu kronikleşmiş sorunlarına sadece 
entelektüel bir fantezi olarak yaklaşmak yerine bilimsel 
çözümler üretilmesini gerektirmektedir.” dedi ve bilim 
ödül kazanan TÜBA ve TÜBİTAK bilim insanlarına 
tebriklerini iletti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a TÜBA Ödüllerini ve Türk-İslam Bilim Kültür 
Mirası projesini himayelerinize almalarından, bilime ve 
bilim insanlarına göstermiş oldukları kadirşinas takdir-
lerden dolayı şükranlarını arz etti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Hasan Mandal: “Çığır açıcı 
bilimsel atılımlarla Türkiye’nin milli teknoloji 
hamlesinde ve teknoloji odaklı dönüşümünde 
öncü kurum olmak üzere ülkemizin 2023 yılı ve 
ötesine ilişkin hedeflerini gerçekleştirmede tüm 
gayretimizle çalışmaya önümüzdeki dönemde de 
devam edeceğiz.”
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal “Çığır 
açıcı bilimsel atılımlarla Türkiye’nin milli teknoloji 
hamlesinde ve teknoloji odaklı dönüşümünde öncü 
kurum olmak üzere ülkemizin 2023 yılı ve ötesine ilişkin 
hedeflerini gerçekleştirmede tüm gayretimizle çalışmaya 
önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.” dedi.

Mandal, burada yaptığı konuşmada, 11. Kalkınma Pla-
nı’nın temel ekseninde yer alan “daha fazla değer üreten, 
daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye” he-
define ancak bilim temelli yüksek teknoloji üreten ve ge-
liştiren ülke ile ulaşılacağını bildirdi.

TÜBİTAK olarak geleceğe yönelik temel stratejilerini, 
araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde 
ulusal hedeflere odaklanan, nitelikli bilgi ve nitelikli insan 
üzerine kurguladıklarını anlatan Mandal, tüm süreçleri 
girdi değil, çıktı ve daha da önemlisi etki odaklı planla-
dıklarını ve uygulamaya başladıklarını söyledi.

Türkiye’nin savunma sanayindeki ve cuma günü ön gös-
terimi yapılan yerli elektrikli otomobildeki başarısını di-
ğer yüksek teknoloji alanlarında yaygınlaştırmak üzere 
Uluslararası Lider Araştırmacılar Programlarını başlat-
tıklarını dile getiren Mandal, bu alanda yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verdi.

Bu yıl pek çok ilki başarıyla gerçekleştirdiklerini dile ge-
tiren Mandal, “Çığır açıcı bilimsel atılımlarla Türkiye’nin 
milli teknoloji hamlesinde ve teknoloji odaklı dönüşü-
münde öncü kurum olmak üzere ülkemizin 2023 yılı ve 
ötesine ilişkin hedeflerini gerçekleştirmede tüm gayreti-
mizle çalışmaya önümüzdeki dönemde de devam edece-
ğiz.” ifadelerini kullandı.

Bilim insanlarına yönelik desteklerin taçlandığı sürecin, 
TÜBİTAK ödülleri olduğunu belirten Mandal, 54 yıldır 
verilen ödüller kapsamında 175 Bilim Ödülü, 87 Hizmet 
Ödülü, 509 Teşvik Ödülü, 17 Özel Ödül ve bu yıla mah-
sus olmak üzere verilen Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi 
Ödülü ile birlikte toplam 789 bilim insanının ödüllendir-
diği bilgisini verdi.

Mandal, bu yıl da 4 Bilim Ödülü, 11 Teşvik Ödülü ve 
Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü verilmesinin 
kararlaştırıldığını bildirdi.

Konuşmaların ardından TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri 
sahiplerine takdim edildi. Program, fotoğraf çekimiyle 
sona erdi.
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TÜBA tarafından düzenlenen Türk Dünyası Ulusal Bi-
lim Akademileri Birliği (TDUBAB) “Uluslararası Hukuk, 
Diplomasi ve İş Birliği” Yaz Okulu, 15-19 Haziran 2020 
tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Türk Dünyası ülkeleri ve halkları arasında iş birliğini ar-
tırmanın ve yakın ilişkileri teşvikin amaçlandığını ifade 
eden TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker şu şekilde 
konuştu: “Yaz Okulu, TÜBA’ya ait olan ve İstanbul’un 
kalbinde yer alan 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından 
inşa edilmiş olan Rabi Medrese’de yapılacak ve öğrenciler 
İstanbul'un heyecanı ve güzelliğine akademik programı 
yerleştiren bu mekânın sunduğu olanaklardan yararlana-
bilecek. Günlük konferanslar ve İstanbul'un çeşitli alan-
larına yerinde ziyaretlerden oluşan programda eğitim, 
uluslararası alanda tanınmış akademisyenlerden oluşan 
bilim insanları tarafından verilecek.”

Türk ve akraba topluluklarının yaşadığı kardeş, komşu 
ve yakın ülkelerin bilim insanları arasında köprü oluştur-
mak, diplomatik olarak yakınlaşmalarını ve ilişkilerinin 
gelişmesini sağlamak üzere başlatılan Yaz Okulu bu yıl 

dördüncü kez düzenleniyor. “Uluslararası hukuk düzeni-
nin temelleri, Diplomasi ve Türk dış politikası, Teknoloji, 
kalkınma ve çevre alanlarında iş birliği, Anlaşmazlıkların 
dostça çözümü ve Bölgesel konular” gibi pek çok konu-
nun ders programına dahil edildiği Yaz Okulu’nda daha 
önce olduğu gibi Azerbaycan, Bosna Hersek, Karadağ, 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Make-
donya, Ürdün, Moğolistan ve Çin Uygur Bölgesi gibi pek 
çok ülkeden katılım bekleniyor. Hem kamu hem de özel 
sektördeki genç uzmanlar, lisansüstü öğrenciler ve özel-
likle sosyal bilimler alanında birikime sahip genç akade-
misyenlerin yer alacağı programın kapanışının ardından 
öğrencilere sertifika takdim edilecek. 

Programa katılım başvurusu yapmak isteyenler, sosyal 
bilimler alanlarından birinde yetkin, konuyla ilgili alan-
larda çalışan ve İngilizceye hâkim olması gereken başvu-
ru sahiplerinin dolduracakları aşağıdaki forma ek olarak; 
özgeçmişleriyle birlikte Yaz Okulu’na katılma amaçlarını 
ifade eden motivasyon ve ayrıca referans mektuplarını 31 
Mart 2020'ye kadar summerschool@tuba.gov.tr adresine 
göndermeleri gerekiyor.

TÜBA’DAN TÜRK DÜNYASINA “4. ULUSLARARASI 
HUKUK, DIPLOMASI ve IŞ BIRLIĞI” YAZ OKULU

TÜBA tarafından düzenlenen Türk Dünyası Ulusal Bilim Akademileri Birliği 
 “Uluslararası Hukuk, Diplomasi ve İş Birliği” Yaz Okulu, 15-19 Haziran 2020 tarihinde 

İstanbul’da gerçekleştirilecek.
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ULUSLARARASI HUKUK
International Law adıyla sekizinci baskısı gerçekleştirilen kitap; Yücel Acer, 
İbrahim Kaya, M. Turgut Demirtepe, G. Engin Şimşek tarafından Türkçeye 
kazandırdı. Alanında kapsamlı ve otorite bir kitap olan Uluslararası Hukuk, 
Shaw’un ifade berraklığı ile akademik titizliğini bir araya getiriyor, yetkin bir üslupla 
hem anlama hem de eleştirel
analiz imkanı sunuyor. Sekizinci baskı, son zamanlardaki davaları ve antlaşmalar 
alanındaki gelişmeleri dikkate alarak; uluslararası hukuk-iç hukuk ilişkisi, 
uluslararası insancıl hukuk prensipleri, uluslararası ceza hukuku ve uluslararası 
ekonomi hukuku konularını daha da kapsamlı ele alıyor.

Uluslararası Hukuk için: https://satis.tuba.gov.tr

TÜBA Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü
TÜBA Mühendislik Bilimleri Terimleri Sözlüğü
TÜBA Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü
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TÜBA Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü
TÜBA Mühendislik Bilimleri Terimleri Sözlüğü
TÜBA Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü
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TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Özcan Erel 
“Günde sekiz saatlik çalışmayla 

rekabette yol alamayız.”
Tecrübem, cihazın başında üç bin saatin altındaki çalışmaların itibar görmediğini gösteriyor. Hatırı sayılır atıflı bir 
çalışma olması için en az üç bin saat çalışılmalı.

Asiye Komut Fatih Akın Özdemir

Henüz küçücük bir çocukken icat denemelerinin kâğıt 
üretmek için samanlık yangını ile sonuçlandığını anlat-
tığında, bilim insanı olarak hayata dair merakının çok 
küçük yaşlarda yeşerdiğini görmek hiç şaşırtıcı olmadı 
açıkçası. Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı İdari ve Eğitim 
Sorumlusu, 2019 TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü sahi-
bi Prof. Dr. Özcan Erel’le bilim, ödül ve başarı arasında-
ki ilişkiyi, yürüttüğü çalışmaları konuştuk ve “Ne yap-
malıyız da daha başarılı olmalıyız?” sorusunun cevabını 
aradık.

Hastanemiz Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci 
büyük hastanesi Şehir Hastanesi’nde sorumlusu oldu-
ğu yine Avrupa’nın en büyük Laboratuvarı’na günde 
15.000 hasta ve yaklaşık 150.000 test başvurusu ya-
pıldığımı vurgulayan Prof. Erel hedeflerinin günde 
50.000 hastaya hizmet vermek ve 250.000 test çalışmak 
olduğunu söyledi: “Ankara’nın tüm testlerini yapmaya 
talibiz. Diğer yandan yurt dışına da hizmet vermek 
üzere gayretlerimiz devam ediyor.” dedi.

“Alanımda dünyada ne kadar makale varsa hepsi-
ni okudum. Kafamda hep “Bundan sonra ne yapma-
lıyım?” sorusu vardı.
Doçentlik bizim akademik kariyerimizde en zor sınav 
ve aşamaydı. Şimdi sınav kalktı ama benim zamanında 
çok güçtü. Uluslararası yayın şartları da oldukça ağırdı. 
Diğer yandan tüm kaynak kitapları bitirmiştik. İyi bir 
donanıma sahiptik. Hakkını vererek iyi çalışarak do-
çent olunuyordu. Doçentliğimi aldıktan sonra büyük 
bir boşluk oluştu benim için, bir sınav yoktu. Bir bu-
çuk yıl boyunca günde 10 saat dergi okudum. Alanım-
da dünyada ne kadar makale varsa hepsini okudum. 
Kafamda hep “Bundan sonra ne yapmalıyım?” sorusu 
vardı. Doçentliğin ardından marka bir iş ortaya koy-
malıydım. Benim alanım biyokimyasal tetkik, tahlil 
ölçümdü. Biyokimyacı olarak bir analiz metodu geliş-
tirmeliydim, ama ne yapacağımı bilmiyordum ne alt-
yapım, ne fonum vardı ve yalnızdım. Maaşımın her ay 
%15’ini özel araştırma fonuma ayırmaya karar verdim. 
Yıl sonunda bir maaşım kadar para olduğunu gördüm. 
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Bu parayla bir kimyasal aldım. O zaman üniversitele-
rin BAP’ları yoktu ve TÜBİTAK’ın bu çalışmalar için 
fonu çok zayıftı. Bilim ancak kişisel gayretlerle gelişti-
riliyordu. Devlet, kurum ya da üniversite desteği yok 
denecek kadar azdı. Bir de bizimkisi gibi yeni kuru-
lan bir üniversitenin kurumsallaşması da zayıftı, Ar-
Ge bana bakıyordu ben de maaşıma bakıyordum. Bir 
yandan paramı biriktirip bir yandan da “Paramı en iyi 
şekilde kullanabileceğim, orijinal, özgün, dünyada ol-
mayan ne yapabilirim?” diye sürekli düşünüyordum. 
Emsalsiz, yeni, yaygın ve etkili olmalıydı, herkesin kul-
lanabileceği, sürdürülebilir ve sürekli geliştirebilme-

liydi. Ar-Ge’nin, bilim insanı olmanın, araştırmanın 
orijini de tam olarak bu diye düşünüyorum. Çalışmayı 
tasarlarken bu şekilde tasarlamalıyız. Rahmetli Altan 
Onat Hocamın yayınladığı bir çalışmadan edindiğimiz 
bilgiye göre; son 40 yılda Türkiye’den bilim insanları-
nın uluslararası alandaki yayınlanan çalışmalarının 
aldığı atıfların diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok 
zayıf olduğu görülüyor. İnovasyon bizde çok iyi işlen-
memiş. Gerçekten oturması için 100 yıla ihtiyacı var 
diye düşünüyorum. Ben çalışmalarımı hep inovasyo-
na kilitledim. Yayınım çıksın, test kitim üretilsin, pa-
tentim çıksın, ihraç edelim, klinikte kullanalım, atıf 
alalım ve yurt dışındaki araştırmacılar kullansınlar ki 
ülkemize döviz girsin istedim. Çalışmalarımı hep bu 
doğrultuda yaptım. Bu alanda geliştirdiğim testler şu 
an 25 ülkeye ihraç ediliyor. Japoncaya, Koreceye çev-
rilen testlerimizi uluslararası fuarlardaki kataloglarda 
görmek mutluluk verici gerçekten. Asıl ödül bu bence.

“Bir bilim insanı ödül almayabilir, önemli değil, 
önemli olan başarıdır.”
2015 yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü ve son olarak 2019 
yılı TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü sahibi olan Prof. 

Dr. Özcan Erel bir bilim insanının ödül almak için de-
ğil bilim yapmak için çalıştığını vurguladı ve “Tüm bu 
ödüller, yapılan çalışmaların rastgele sonucudur. Bir 
bilim insanı ödül almayabilir, önemli değil, önemli 
olan başarıdır. Bazen bu başarı denk gelebilir ve ödül-
le taçlandırılabilir, olmayabilir de ama ödüle götüren 
kriterlerin sağlanması ödül kadar önemlidir. Yapılan 
uluslararası çalışmalar, bu çalışmalara alınan atıflar, 
patentler, geliştirilen yöntemler, testler araştırmacıya 
keyif veren sonuçlardır. Ulusal ödüllerde de genellikle 
uluslararası kriterler dikkate alınıyor. Araştırmacının 
uluslararası alanda gerçekleştirdiği faaliyetler, patent-

Tüm bu ödüller, yapılan çalışmaların rastgele so-
nucudur. Bir bilim insanı ödül almayabilir, önemli 
değil, önemli olan başarıdır. Bazen bu başarı denk 
gelebilir ve ödülle taçlandırılabilir, olmayabilir de 
ama ödüle götüren kriterlerin sağlanması ödül 
kadar önemlidir. 
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ler ve buluşların toplam değerinden bir kanaat oluşu-
yor ve bunun yanı sıra birkaç alandaki olağanüstü ba-
şarılar da ödüle götüren kriterler arasında.” dedi.

Ödül değerlendirilmesinde başvuru sahibi bilim insan-
larının çalışmalarının titizlikle incelendiğini söyleyen 
Prof. Erel şimdiye kadar uluslararası alanda kullanı-
lan 10 tane ölçüm yöntemi geliştirdiği bilgisini verdi. 
“Bunları çoğu kendi ismimle anılıyor. Uluslararası 
alanda yayımlanan dergilerde her biri 1000’in üzerinde 
ayrı ayrı atıflar aldı, bunların dışında 400 tane yayınım 
var. Aldığım atıflar, h indeksleri değerlendirilince layık 
görüldüm, çok mutlu oldum tabii. Fakat alamayanlar 
için bu bir zafiyet değildir. Sonuç, başarı önemlidir. 
Ödül başarının küçük bir kısmıdır. Başarı uluslararası 
yayınları yapmak, atıf almak, bir şey ortaya koymak, 
icat çıkarmaktır.”

TÜSEB Ödülü bir sonuç ve elbette çok keyifli. Ailemle 
bir devlet misafiri olarak davet edilmek, emeğin karşı-
lığını ailemle görmek güzel bir duygu. Bunca çalışma 
sonucunda aslında aileye karşı bir mahcubiyet olu-
şuyor ve sanki onlara da borcumu bu şekilde ödeye-
biliyormuşum gibi hissediyorum. Aile desteği olunca 
insan çok daha güçlü oluyor. Yardımcı doçentken gece 
yarılarına kadar asistanlarımla çalışırken eşim börek 
yapar laboratuvara getirirdi. Moral motivasyon artırıcı 
bir faktör kuşkusuz ama dünyadaki rakiplerimiz ger-
çekten çok çalışıyor. 

“İnovasyonun birinci koşulu bilgi, ikincisi Ar-Ge 
ama birey ve toplum olarak ekonomiye katkıda bu-
lunacak bir teknoloji ve sosyal refahı yükseltecek bir 
sonuca ulaşılmalı.”
Bilim insanlarımızın daha çok çalışması lazım. Günde 
sekiz saatlik çalışmayla rekabette yol alamayız. Rakip-
lerimiz çok çalışıyor, onlar kadar çalışırsak yakalarız 
daha çok çalışırsak geçeriz. Bir de şöyle bir sorun var; 
neyi nasıl çalışacağımızı bilemiyoruz. Gerek benim al-

dığım, gerekse gözlemlediğim kadarıyla alınan eğitim; 
dene-yap değil, şık seç; analiz yap değil, tercih yap; se-
naryo kur değil senaryoyu çözmeye çalış. Oysa bir icat 
çıkarmak, keşif yapmak bir senaryo gerektirir. Formül-
lerin hayalleri kurulacak, onlar senaryolaşacak, mate-
matiğe mantığa dönüşecek. Tecrübem cihazın başında 
üç bin saatin altındaki çalışmaların çıktılarının itibar 
görmediğini gösteriyor. Hatırı sayılır atıflı bir çalışma 
olması için en az üç bin saat çalışılmalı. Sabah 10’da 
işe başlayıp kahveden sonra çalışmaya karar verilen bir 
ortamdan hiçbir bilimsel sonuç çıkmaz. 

Öğrencilere tavsiyem, mesleklerinde kendi doğrularını 
geliştirsinler, kendilerini geçsinler, çağı yakalasınlar ve 
emsallerini geçsinler. Mümkünse başarılarıyla akran-
larını kendilerine hayran bırakan çalışmalar yapsınlar. 
Hedeflerini yüksek tutsunlar, kendilerini zayıf görme-
sinler. Gayretlerinin büyük bir kısmını ezber yapmaya 
ayırıyorlar, bu çok üzücü. Benim tavsiyem akademik 
çalışmalarının üççeyreğini inovasyona ayırmalarıdır. 
Başlangıçta yavaş ve zor olabilir ama daha sonra hızla 
yükselen bir sonuç elde edecekler. Kendilerine katma 
değer, topluma, ülkeye sosyal refah sağlayan yenilikçi 
bilimsel teknolojik çalışmalar yapmaları gerekir. Alan-
larını çok iyi bilmeleri yetmez, çağdaşlarını geçecek 
yeni bilgi ve teknoloji üretmeleri gerekir. Bu da inovas-
yondan geçer. İnovasyonun birinci koşulu bilgi, ikinci-
si Ar-Ge ama birey ve toplum olarak ekonomiye katkı-
da bulunacak bir teknoloji ve sosyal refahı yükseltecek 
bir sonuca ulaşılmalı. 

Ben çalışmalarımı hep inovasyona kilitledim. Ya-
yınım çıksın, test kitim üretilsin, patentim çıksın, 
ihraç edelim, klinikte kullanalım, atıf alalım ve 
yurt dışındaki araştırmacılar kullansınlar ki ülke-
mize döviz girsin istedim. Çalışmalarımı hep bu 
doğrultuda yaptım.
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TÜBA MÜHENDISLIK BILIMLERI 
SÖZLÜĞÜ YAYIMLANDI

TÜBA Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi kapsamın-
da; Akademi üyeleri ile Türkiye’nin pek çok üniversite-
sinden 22 alanda 129 bilim insanının gönüllü katkılarıyla 
hazırlanan ve mühendislik ile ilgili toplam 44.150 terim 
içeren “Mühendislik Bilimleri Sözlüğü”nün Tanıtım Top-
lantısı, 8 Şubat 2020 Cumartesi günü saat: 11:00’de Boğa-
ziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda  gerçek-
leştirilecek. 

Sözlük kapsamında çalışmış olan akademisyenlerin de 
bulunacağı Toplantıda; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardım-
cısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaf-
fer Şeker, TÜBA Asli Üyeleri TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. 
Hasan Mandal ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmed Özkan da yer alacak.

Çalışmalarına 2006 yılında başlanan TÜBA Mühendislik 
Bilimleri Sözlüğü için öncelikle alt alan sözlükleri oluş-
turuldu ve sonrasında da bu alt alanlar birleştirilerek ana 
sözlük ortaya çıkarıldı. “Bilişim, Biyomühendislik, Çevre, 
Denizcilik, Deri, Elektrik - Elektronik, Endüstri, Enerji, 
Geomatik, Gıda, İnşaat, İstatistik, Kimya, Maden, Maki-

ne, Malzeme, Meteoroloji, Orman, Tarım Bilimleri, Teks-
til, Uçak – Uzay, Yerbilim” alanlarındaki çalışmaların ta-
mamlanmasıyla birlikte kamuoyunun hizmetine sunulan 
TÜBA Mühendislik Bilimleri Sözlüğü üç ciltten oluşuyor. 

Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Bölümü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Bülent Sankur’un yürütücülüğünde 
uzmanlardan oluşan kurul tarafından sürdürülen sözlük 
çalışmaları ilk sonucunu www.tubaterim.gov.tr adresi 
üzerinden 2015 yılında erişime açılması, kullanıcının fay-
dasına sunulmasıyla birlikte verdi. Devam eden dönemde 
dört yıl süresince çalışmalar sürdürüldü ve tamamlanan 
terimlerle Sözlük güncellendi. 2017 yılı içerisinde dil uz-
manları tarafından redaksiyon çalışmaları yapıldı. 2018 
yılı sonunda yayına hazırlık çalışmaları sona eren Mü-
hendislik Bilimleri Sözlüğü’nün baskısı Aralık 2019’da 
gerçekleştirildi. 

Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi kapsamında-
ki sözlük çalışmaları Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü, 
Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü, Mühendislik Bilimleri 
Terimleri Sözlüğü ve Sağlık Terimleri Sözlüğü olmak üze-
re 4 ana alan altında yürütülüyor.

TÜBA Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi kapsamında hazırlanan ve mühendislik ile ilgili 
toplam 44.150 terim içeren “Mühendislik Bilimleri Sözlüğü”nün Tanıtım Toplantısı, 8 Şubat 

2020'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.
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TÜBA-II. GIDA ve SAĞLIKLI 
BESLENME SEMPOZYUMU

TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “II. Gıda ve Sağlıklı 
Beslenme Sempozyumu: Su Ürünleri ve Sağlık” 28-29 Kasım 2019 tarihinde Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu tara-
fından düzenlenen “II. Gıda ve Sağlıklı Beslenme 
Sempozyumu: Su Ürünleri ve Sağlık” 28-29 Ka-
sım 2019 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Sempozyum’un açılışına; Samsun Valisi Osman 
Kaymak, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve TÜ-
BA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü 
Prof. Dr. Kazım Şahin, TÜBA Üyeleri, akademis-
yenler, ilgili kurum ve kuruluşlardan uzmanlar 
katıldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak: “Bilinçsizlik 
yüzünden yakın zamanda denizlerde 
avlayacağımız balık kalmayacak.”
Gıda sağlığı ve beslenme içerikli konuların 
toplumun her kesimini yakından ilgilendirmesi 
açısından özel bir önem arz ettiğini belirten Vali 
Kaymak, gıdanın üretiminden, tüketimine ve 
sunumuna kadar değişik aşamaları olduğunu 
dile getirdi: “Sürekli gıda denetimleri yapıyoruz. 
Gıda üretimi yapan arkadaşlara seslenmek 
istiyorum; gıda üretimi yapan insan, içerisine 
kattığı maddelerin ne anlama geldiğini aslında 
çok iyi biliyor. Herkesin polisi kendi vicdanıdır. 

Bilimsel çalışmalar sağlık ve verim açısından 
büyük önem taşıyor. Balık ürünleri ile beslenmek 
sağlık açısından en doğru yöntemlerden birisi. 
Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili. Samsun’da 
yılda 60 bin tona yakın balık üretimi yapılıyor. 
Bu, Türkiye’deki balık üretiminin yüzde 
16’sını karşılıyor. Balığın avlanması, işlenmesi, 
satılmasını da düşündüğümüzde Samsun’da 
100 bine yakın insan geçimini bu sektörden 
sağlıyor. Samsun bu anlamda Türkiye’deki iddialı 
şehirlerden. Diğer yandan hepimiz görüyoruz ki 
dünyada ve Türkiye’de av balıkçılığını zor günler 
bekliyor. Bilinçsizlik yüzünden yakın zamanda 
denizlerde avlayacağımız balık kalmayacak, bu 
nedenle balıkçıların bilinçlenmesi önemli. Kültür 
balıkçılığının da artırılması gerekiyor. Samsun’da 
kültür balıkçılığı anlamında büyük ataklar var. 
Bu işletmelerin büyümesi için her türlü desteği 
veriyoruz.”

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: 
“Bazı ülkelerin su ürünleri üzerindeki 
hegemonyaları söz konusu.”
Üniversitelerin, bölgelerinin ekonomik, kültürel 
ve tarihi süreçleri ile ilgili görevleri bulunduğunu 
ifade eden Prof. Şeker, eğitimin yanı sıra sorunların 
tespiti, çözümü, takibi gibi izleme, raporlama 
ve çözüm önerme görevlerini yerine getirmeleri 
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gerekiyor dedi. Bu konularda zaman zaman aksamalar 
olduğu bilgisini veren Şeker şu şekilde devam etti: “Son 
zamanlarda bu aksamaları gidermeye gayret ediyoruz. 
Üniversitelerimizin, akademisyenlerimizin daha verimli 
üretimi için el birliğiyle çalışıyoruz. “Su Ürünleri ve Sağlık” 
hakkında Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu’nun 
Samsun’da yapılmasının sorunun yerinde konuşulması 
açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye pek 
çok zenginliğe sahip bir ülke olarak dünyadaki diğer 
ülkelerden gıda anlamında oldukça şanslı. Fakat bunları 
tüketirken, değerlendirirken, dağıtırken yaptığımız bir 
takım hatalar olduğu çok açık. Bu doğrultuda sağlıklı ve 
dengeli beslenmek için kullandığımız ürünlerden verim 

alamıyoruz. Diğer yandan uluslararası anlamda bazı 
ülkelerin su ürünlerinde hegemonyaları söz konusu.”

“Bu toplantının amacı; su ürünleri ve su ürünlerinin 
sağlıkla ilişkisinin ticari ekonomik boyutlarıyla 
masaya yatırılmasıdır.”
“Balıkçılık çalışmalarımızı sadece kendi sınırlarımız 
dahilinde gerçekleştirmiyoruz; son yıllarda özellikle 
okyanusta, Somali ve Moritanya bağlantılı avlanmanın 
yanı sıra buralarda tesisler kuruyoruz, elimizdeki 
imkanları genişleterek bu ülkelerinden kaynaklarını 
pazarla buluşturmak adına faaliyetler yürütüyoruz. Bu da 
balıkçılığımızın geldiği noktayı gösteriyor. Su ürünlerinin 
balıkçılık dışında kalan diğer boyutları da bizim için iftihar 

kaynağı. Ülkemizde %31’i Doğu Karadeniz’de, %30’u 
Batı Karadeniz’de olmak üzere su ürünleri konusunda 
%60 civarında ağırlığa sahip bir sektörden bahsediyoruz. 
Su ürünleri tüketimi kişi başına düşen miktar açısından 
giderek artış gösterse de hala çok da istediğimiz düzeyde 
değiliz bu anlamda. Balık ve kültür balıkçılığı ile su 
ürünleri bakımından dünyadaki pazarımız da çok 
kötü değil. Bu doğrultuda ülkemize ekonomik katkısı 
olan bu sektöre; depolama ve pazarlama teknikleriyle 
birlikte bütüncül bakılması gerekiyor. Çalışmaların 
sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi ve bilimsel bir rota 
çizilmesi gerekiyor. Bu toplantının amacı; su ürünleri 
ve su ürünlerinin sağlıkla ilişkisinin ticari ekonomik 
boyutlarıyla masaya yatırılmasıdır.” dedi.

TÜBA Başkanı
Prof. Dr. Muzaffer Şeker

Çalışmaların sürdürülebilir bir şekilde 
yürütülmesi ve bilimsel bir rota 

çizilmesi gerekiyor.

““ Samsun Valisi 
Osman Kaymak

Bilimsel çalışmalar sağlık ve verim 
açısından büyük önem taşıyor.
““



OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç: “Samsun, su 
ürünleri tüketiminde Türkiye ortalamasının 
üzerinde yer alıyor.”
19 Mayıs 1919’un 100. yılı dolayısıyla bilim, kültür, 
spor sanat gibi farklı alanlarda düzenlenen 100 planlı 
etkinliğin yanı sıra planlanmayan pek çok etkinliğin de 
gerçekleştirildiğini ifade belirten Prof. Bilgiç, Türkiye’nin 
kurtuluşuna giden 19 Mayıs 1919 tarihinde ve o günün 
adını taşıyan OMÜ’de düzenlenen “II. Gıda ve Sağlıklı 
Beslenme Sempozyumu” için TÜBA’ya teşekkürlerini 
iletti. OMÜ hakkında katılımcılara bilgilendiren Prof. 
Bilgiç, en iyisini yapmayı hedefleyen bir üniversite 
olduklarını ve araştırma üniversitesi rotası dahilinde 
çalışmalarını gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Yedi tane 

öncelikli alan belirlediklerini ve sağlığın da bunlardan 
biri olduğunu söyledi.

Prof. Bilgiç şu şekilde konuştu: “Dünyada beslenme ihti-
yaçlarının giderilmesinde su ürünlerinin yaklaşık %25’lik 
bir payı var. Türkiye’nin bu konuda geride kaldığı ger-
çeğini düşününce Sempozyum’un ve Samsun’da düzen-
leniyor olmasının önemi daha da büyüyor. Samsun bu 
konuda Türkiye ortalamasının üzerinde %23’lük paya sa-
hip bir şehir, su ürünlerinin beslenmedeki değerinin bi-
liniyor olması ve üç tarafımızın denizlerle kaplı olmasına 
rağmen tüm bunları fonksiyonel olarak kullanamamak 
büyük bir eksiklik. Bugün ortaya koyulacak raporlarla 
önemli noktalara değineceğini, sorulara cevap vereceğini 
düşünüyorum.”

OMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Sait Bilgiç

Dünyada beslenme ihtiyaçlarının 
giderilmesinde su ürünlerinin yaklaşık 

%25’lik bir payı var.

““ TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu 
Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin

Deniz ürünlerinin fonksiyonel bileşenleri bazı 
kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı 
olan çoklu doymamış yağ asitleri içeriyor.

““



TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu 
Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin: “Gizli açlık 
dünya çapında 2 milyardan fazla kişiyi etkiliyor.”
“Son yıllarda, gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyada, yaşam 
tarzıyla ilgili hastalıklar ciddi bir sorun haline geldi. 
Epidemiyolojik ve klinik çalışmalar, diyetin yaşam tarzıyla 
ilgili hastalıklara duyarlılığı etkileyen ana faktörlerden 
biri olduğunu gösteriyor. Diyet seçimleri, bireylerin 
tükettiği yiyecek türleri ve miktarları, insan sağlığının ve 
çevresel sürdürülebilirliğin en önemli belirleyicileri olup 
Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
ve Paris İklim Anlaşması”nın erişilebilirliğini tehdit 
ediyor. Beslenme ve sağlık birbiriyle ilişkilidir, çünkü 
iyi beslenme, sağlığın temel taşıdır. Yetersiz beslenme, 
bağışıklığın azalmasına, hastalığa yatkınlığın artmasına, 
fiziksel ve zihinsel gelişimin ve verimliliğin azalmasına 
neden olabilir. Global morbidite için en önemli 15 risk 
faktörünün 9’u, yetersiz beslenmeden kaynaklanıyor; 
koroner kalp hastalığı, tip II diyabet ve kolorektal 
kanserler de dahil olmak üzere beslenme kalitesi ile 
ilgili hastalıklar, küresel mortalitenin yaklaşık % 40’ını 
oluşturuyor.”

Açlığın üç ana boyutunun “Protein, Kalori ve Gizli açlık” 
olduğunu vurgulayan Prof. Şahin, “Protein açlığı, yetersiz 
protein alımı, kalori açlığı, enerji eksikliği ile karakterize 
edilen yetersiz beslenme şekilleridir. Mikro besin eksikli-
ği olarak da bilinen gizli açlık, mikro besin maddelerinin, 
örneğin vitaminler ile iyot, çinko ve demir gibi mineralle-
rin alımı ve absorpsiyonu düşük olduğunda veya olmadı-

ğında ortaya çıkan bir beslenme şeklidir. Bu mikro besin 
yetersizliklerinden sorumlu olan faktörler arasında yeter-
siz beslenme, hamilelik ve emzirme döneminde yüksek 
mikro besin ihtiyaçları ve hastalıklar, enfeksiyonlar veya 
parazitler nedeniyle oluşan sağlık sorunları bulunur. Giz-
li açlık dünya çapında 2 milyardan fazla kişiyi etkiliyor.” 
dedi.

Deniz ürünleri karasal organizmalarda bulunmayan 
fonksiyonel bileşenler içerdiği bilgisini veren Prof. Şahin 
bu bileşenlerin, başta kardiovasküler hastalıklar olmak 
üzere bazı kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı 
olan çoklu doymamış yağ asitlerini içerdiğini söyledi ve 
“Yine, deniz ürünleri protein, vücut dokularının korun-
ması ve gelişmesi için bütün esansiyel aminoasitleri, lif, 
vitaminleri, örneğin D vitamini, iyot, selenyum, magnez-
yum, çinko ve kalsiyum gibi temel besinler bakımından 
zengin olan sağlıklı gıdalardır. Balık, sağlıklı bir besindir 
ve gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere, dünya nü-
fusunun üçte birinin protein alımının yaklaşık % 20’sinin 
sağlanmasında önemli bir rolü vardır.” dedi.

Sempozyum’da dört oturum düzenlendi.
Sempozyum’un ilk oturumuna Isparta Uygulamalı Bi-
limler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Diler ve OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ku-
ran başkanlık yaptı. Ankara Üniversitesi (AÜ) Su Ürün-
leri Mühendisliği Bölümü’nden TÜBA-Gıda ve Beslenme 
Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Hasan H. Atar “Su Ürün-
lerinin Mevcut Durumu”, Tarım ve Orman Bakanlığı 
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Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. M. Altuğ 
Atalay “Su Ürünlerinde Yasal Düzenlemeler ve Kontrol 
Mekanizması”, Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Mer-
kez Birliği (SÜR-KOOP) Genel Başkanı Ramazan Özkaya 
ise “Su Ürünleri: Sektörel Bakış” başlığı altında konuştu.

Akademi Asli Üyesi, TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma 
Grubu Üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslarara-
sı Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Gültekin ve TÜ-
BA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Üyesi, Sabahattin 
Zaim Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Hasan Yetim’in başkanlığını yürüttüğü 
ikinci oturumda; OMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat 
Ceyhan “Su Ürünleri Ekonomisi”, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme 
ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah 
Öksüz “İşlenmiş Su Ürünleri ve Beslenme” üzerine ko-
nuştu.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu ve Asli Üyesi 
Prof. Dr. Kazım Şahin tarafından yürütülen olan üçün-
cü oturumda; TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu 
Üyesi ve Fenerbahçe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik 
Bölümünden Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu “İnsan 
Sağlığı ve Beslenmesinde Su Ürünleri”, İzmir Katip Çe-
lebi Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof. 
Dr. Mehmet Tokaç “Kalp Sağlığı ve Su Ürünleri Tüketi-
mi”, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Onkoloji Enstitü-

sü’nden Dr. Öğretim Üyesi Rüksan Çehreli “Kanser ve Su 
Ürünleri Tüketimi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
(ESOGÜ) Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. B. Demet Özbabalık ise “Nörodejeneratif Hastalıklar 
ve Su Ürünleri Tüketimi” hakkında sunum yaptı.

Dördüncü oturumun başkanlığını ise TÜBA Asli Üyesi ve 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. İzzet Öztürk, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Erol yaptı.

TÜBA Asli Üyesi ve NEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meh-
met Emin Aydın “Suda Mikrokirleticiler ve Muhtemel 
Etkileri”, TÜBA Asosye Üyesi ve İTÜ Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. İsmail Koyuncu “Su Ürünleri, Su Kirliliği ve İle-
ri Arıtma Teknolojileri”, Çukurova Üniversitesi Su Ürün-
leri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü’nden 
Doç. Dr. Sedat Gündoğdu “Su Ürünleri Açısından Çev-
resel Risk Faktörleri”, ISUBÜ Su Ürünleri Avlama ve İş-
leme Teknolojisi Bölümünden Prof. Dr. Abdullah Diler 
“Su Ürünleri Tüketimi ve Kimyasal Riskler”, TÜBA-Gıda 
ve Beslenme Çalışma Grubu Üyesi ve İstanbul Üniversi-
tesi (İÜ), Gıda/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Prof. 
Dr. Ali Aydın “Su Ürünleri Tüketimi ve Biyolojik Risk-
ler” hakkında sunum yaptı.

Oturumların ardından Genel Değerlendirme Toplantısı 
ile sona eren Sempozyum, 30 Kasım günü düzenlenen 
sosyal programın ardından kapanışı gerçekleşti.
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TÜBA 
“II. GIDA ve SAĞLIKLI BESLENME SEMPOZYUMU
SU ÜRÜNLERI ve SAĞLIK” SONUÇ BILDIRGESI
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi ev sahipliğiyle, tüm paydaşları 
bir araya getirerek evrensel, toplumsal “Tek Sağlık 
Konsepti” bağlamında, toplumun yaşam boyu sağlıklı 
ve dengeli beslenmesine katkıda bulunmak amacıy-
la, 28-29 Kasım 2019 tarihleri arasında Samsun’da 
“II. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu”nu “Su 
Ürünleri ve Sağlık” temasıyla gerçekleştirmiştir.

Üniversitelerimizden 3 Veteriner Hekim, 4 Su Ürün-
leri Uzmanı, 1 Zootekni Uzmanı, 2 Onkololi Uzmanı, 
1 Kardiyoloji Uzmanı, 1 Nöroloji Uzmanı, 1 Biyo-
kimya Uzmanı, 2 Beslenme ve Diyet Uzmanı, 2 Gıda 
Mühendisi, 3 Çevre Mühendisi ve 1 Tarım Ekonomisi 
Uzmanı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve 
Su Ürünleri Genel Müdürü, Özel Sektör Temsilcileri-
nin Konuşmacı ve Oturum Başkanı olarak görev yap-
tığı ve aynı zamanda dinleyicilerin de katkı sunduğu 
bu platformda su ürünleri ve sağlık ile ilgili konular 
bilimsel veriler ışığında tartışılmış ve aşağıdaki hu-
suslar  öne çıkmıştır:

1) Su ürünleri üretiminde gerek ülkemizde gerekse 
dünyada avcılık üretiminin toplam su ürünleri 
üretimine katkısı giderek azalırken, yetiştiricili-
ğin katkısı ise sürekli ve istikrarlı olarak artmak-
tadır.

2) Su ürünlerinde gerek avcılığın gerekse de üre-
ticiliğin (yetiştiriciliğin) etkin yönetim planları 
doğrultusunda yönlendirilmesi, su ürünlerinden 
biyoçeşitlilik ve sosyoekonomik bağlamlardaki 
yararlanma katsayısını pozitif yönde etkileyece-
ğinden dolayı önemsenmelidir.

3) Avrupa’da kişi başına yıllık balık tüketimi yak-
laşık 25-26 kg iken, ülkemizde bu oran yaklaşık 
olarak ortalama 7,6 kg’dır. Ayrıca bu rakam Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaklaşık 1 
kg’a kadar düşmektedir. İnsanlara balık tüketimi 
alışkanlığı kazandırmak için farkındalık sağlayıp, 
balığın beslenmedeki öneminin vurgulanmasının 
gerekliliği açıktır.

4) Su ürünleri üretim aşamasında piyasa ile güçlü 
bir etkileşim içinde olunmasının, balık avcıları 

ve yetiştiricileri ile arz zincirinde yer alan piyasa 
aktörlerinin eğilimleri ve tüketici ihtiyaçları hak-
kında daha fazla farkındalık sahibi olunmasının 
gerekliliği vurgulanmıştır.

5) Avcılık ve yetiştiricilik sonucu elde edilen ürün-
lerin tasnifi, işlenmesi, paketlenmesi ve piyasaya 
sunulmasında daha çağdaş üretim, teknik ve tek-
nolojilerinin kullanılarak geliştirilmesi, ülke içi 
bölgelere yönelik etkin yayın ve eğitim faaliyet-
lerinin gerçekleştirilmesinin gerekliliği, su ürün-
lerinin piyasa izleme sisteminin oluşturulması, 
bu sistemle ilişkili diğer paydaş bütün piyasalarla 
uyumlu bir şekilde su ürünlerinin üretimini, tale-
bini, stoklarını, ithalatını, dönemsel fiyat değişik-
liklerini izleyerek düzenli bir üretim ve tüketim 
dengesinin oluşturulması yönünde stratejiler ge-
liştirilmelidir.

6) Toplanan sektörel veriler ışığında hükümete, üre-
ticilere ve işleyicilere ve de tüketicilere yönelik 
bilgilendirme ve sağlıklı yönlendirme çabalarına 
ihtiyaç duyulmaktadır.

7) Su ürünlerinin biyoçeşitliliği kavramının anla-
şılması ve su ürünlerinin sürdürülmesinde biyo-
ekonomi ve sosyoekonomi ağırlıklı çalışmaların 
düzenlemesi gerekmektedir.

8) Beslenme ve Diyetetik uzmanlarınca haftada en 
az 2 kez olmak üzere 300-400g balık ve su ürünle-
rinin tüketilmesi önerilmektedir. Doktor tavsiyesi 
dışında balık yağı yerine, balık tüketimi bireyin 
ihtiyaç duyduğu diğer elzem besin ögelerini de 
sağlaması bakımından önerilmektedir. Bu amaçla 
tavsiye edilen balıklar sırasıyla, Hamsi, Sardalye, 
Uskumru, Lüfer, Levrek, Çupra ve Somondur. 

9) Su ürünleri başta protein kaynağı olmak üzere, 
esansiyel aminoasitler, vitaminler (D vitamini), 
iyot, selenyum, magnezyum, çinko gibi besin 
maddeleri bakımından zengin olan sağlıklı gı-
dalardır. Balık, hücre zarının yapısında bulu-
nan fakat vücutta sentezlenmeyen Omega-3 yağ 
asitlerinin en önemli kaynağıdır. Omega-3 yağ 
asitlerinin; kolorektal, meme, prostat, lenfoma 
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kanserlerinin gelişimini önlemede etkili olması-
nın yanısıra; antiinflamatuar, antitrombotik, anti-
aritmik, kardiyak remodelling etki, aterosklerotik 
plak stabilizasyonu, lipid metabolizmasına etki, 
endotel fonksiyonlarını, egzersiz toleransını ve 
kognitif fonksiyonlarını koruma gibi birçok kalp 
koruyucu etki mekanizması da bulunmaktadır. 
Ayrıca nörodejeneratif hastalıklara karşı koru-
yucu etki sağladığı konusunda literatürde bilgi-
ler yer almaktadır. Benzer şekilde, balık tüketen 
insanlarda, görme bozukluğu ve körlüğün önde 
gelen nedenlerinden biri olan makülar dejeneras-
yonunu geliştirme riski daha düşüktür.

10) Diğer yandan balık etinin pişirilmesi sırasında 
oluşan yüksek ısı nedeniyle EPA/DHA doyma-
mış yağ asitlerinin oranının kayba uğraması bu 
ürünlerden sağlanacak yararı ciddi oranda azalta-
cağı ve yine özensiz ateşe maruz bırakma sonucu 
oluşan kömürleşmeye bağlı kanserojen etki ye 
yönelik tedbirli davranılmasının önemine vurgu 
yapılmıştır.

11) Balık ve balık yağı/balık yağı kapsüllerinin kay-
nakları ve kontaminasyon riskleri açısından dik-
katli olunmalı, su ürünlerine yönelik zehirlenme 
ve rahatsızlıkları önlemek için balığı satın aldık-
tan sonra mutfakta ve oda ısısında fazla beklet-
meden kısa sürede pişirip servis yapılmalı ve 
konserveler de açıldıktan sonra aynı şekilde bek-
letilmeden hızla servis edilip tüketilmelidir.

12) Toplumun beslenmesinde balığa yeterli sıklıkta 
yer verilerek balık tüketim alışkanlığının kazan-
dırılması ve toplumda balığa karşı oluşan ön yar-
gıların kırılması, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi 
açısından da önem teşkil etmektedir.

13) Balıkçılık mesleğinin, çalışanlarına ve sektöre 
daha fazla önem verilerek desteklenmesi ve teş-
vik edilmesi, sürdürülebilir bir su ürünleri sistemi 
ve ekonomisi için gereklidir. Bu konuda balık-
çılık kooperatiflerinin ve meslek örgütlerinin de 
katkısı ile mesleki eğitim programlarının mutidi-
sipliner nitelikte (sağlıktan ekonomiye, ekoloji-
den sermayeye, çevre kirliliğinden istikrarlı yö-
netime kadar) birçok başlığı içine alacak şekilde 
sertifikasyon programları şeklinde Üniversiteler-
le işbirliği içinde mesleki eğitimlerin yürütülebi-
leceği görülmüştür. 

14) Su ürünleri üretiminde bütün aktörlerin refahının 
eş zamanlı olarak iyileştirilmesi noktasında balık-
çılık kooperatiflerinin çok iyi değerlendirilmesi 
gerekmektedir.

15) Su ürünlerinin çeşitliliği kapsamında sucul eko-
sistemlerin ve buralarda yaşayan canlıların sağlığı 
üzerinde olumsuz etkiye sahip olan mikro-kirleti-
cilerin kullanımları denetlenerek sınırlandırılmalı 
ve çevreye salınımları minimize edilmelidir.

16) Su ürünleri işleme tesislerinden oluşan atık su-
ların arıtımı için konvansiyonel sistemlerin ya-
nında, ileri arıtma ve geri kazanım sistemleri de 
devreye sokulmalı, su geri kazanımı ile değerli 
ürünlerin geri kazanımı dikkate alınmalıdır.  

17) Balıkçı filolarının sayısal artışı, kapasitelerinin 
büyümesi, balıkçılıkta üst düzey teknolojilerin 
yaygın kullanımı ve ev halkının ihtiyaçlarını sü-
rekli yükselişi sınırlı düzeydeki canlı kaynağının 
paylaşımında ve balıkçılığın çevresel, biyolojik 
ve ekonomik sürdürülebilirliği bağlamında kü-
resel boyutta uluslararası düzeyde bir soruna dö-
nüşmesi sonucu bu alanda uluslararası seviyede 
tedbirlerin alınması ve stratejilerin geliştirilmesi-
ni elzem kılmıştır.

18) Sadece Akdeniz ve Karadeniz havzasına bağlı 
kalmaksızın, diğer denizler ve uluslararası okya-
nus balıkçılığı noktasında da ülkeye ekonomik 
değer sağlamak amacıyla uluslararası anlamda 
ilişkilerin kurularak mevcut ülkeler ile yürütülen 
anlaşmalara benzer ek yeni ülkeler ile su ürünleri 
avcılığı ve yetiştiriciliği konusunda ortak ticari 
faaliyet alanları oluşturmak için yeni girişimler 
desteklenmelidir.

19) Bu kapsamda, TÜBA olarak 2 yıl içerisinde su 
ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili mutidisipliner bir 
toplantının Isparta Uygulamalı Bilimler Üniver-
sitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesine yö-
nelik ve benzer şekilde TÜBA tarafından bölge 
üniversiteleri ile iletişime geçilerek Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu illerimizde su ürünlerine yöne-
lik üretim ve tüketimin, sağlık ve ekonomi açısın-
dan yararları konusunda farkındalık oluşturacak 
bilimsel toplantıların düzenlenmesi noktasında 
tavsiye kararlar alınmıştır.
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Sempozyum’da, su ürünlerinin mevcut durumu, 
su ürünlerinde yasal düzenlemeler ve kontrol 
mekanizması, insan sağlığı ve beslenmesinde su 
ürünleri, su ürünleri açısından çevresel risk faktörleri, 
su ürünleri tüketiminde kimyasal riskler gibi konular 
konunun uzmanları tarafından detaylı olarak tartışıldı 
ve ortaya çıkan sonuçlar Rapor halinde kamuoyunun 
yararına sunuldu.

I. GIDA ve SAĞLIKLI BESLENME 
SEMPOZYUMU RAPORU

II. GIDA ve SAĞLIKLI BESLENME 
SEMPOZYUMU RAPORU

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumumuzun 
beslenme ve beslenme ilkeleri ile ilgili son gelişmelerden 
doğru ve hızlı bir şekilde haberdar edilmesi büyük 
önem arz ediyor. Gelişen dünyada farklı ülkelerde 
gıda konusunda farklı tartışmalar sürüyor. Geri 
kalmış, gelişmemiş ülkeler yetersiz beslenme ve 
açlığı konuşurken, yaşam standardı yüksek, gelişmiş 
ülkeler sağlıklı gıda, organik gıda, güvenilir gıda 
konularını tartışıyor ve bu ko-nularda tüm dünyada 
pek çok çalışma yapılıyor. I. Gıda ve Sağlıklı Beslenme 
Sempozyumu’nun ardın yayımlanan Rapor, konunun 
uzmanı olan bilim insanlarının üzerlerindeki sorumluluğu 
hissederek bilimsel veriler, Sempozyum sonuçları 
ışığında hazırlandı. 
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Dünya İçin Büyük Bir Sorun: 
Gıda Kayıpları ve Atıklar

Doç. Dr. Müge Andaç
Hacettepe Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Işık Perçin
Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Adil Denizli
TÜBA Asli Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü

Gıda kayıpları, özellikle insan tüketimi için yenilebilir 
gıda olarak üretilen besinlerin tedarik zinciri boyunca 
kayba uğramasını ifade eder. Gıda kayıpları, gıda teda-
rik zincirinde üretim, hasat sonrası ve gıda işleme aşa-
malarında gerçekleşir. Gıda zincirinin sonunda ortaya 
çıkan gıda kayıpları ise perakendecilerin ve tüketicile-
rin davranışlarından kaynaklanan “gıda atığı” olarak 
adlandırılır. “Gıda kaybı” sadece yenilebilir olmayan 
ürün parçaları hariç olmak üzere insan tüketimine 
yönelik ürünler için tanımlanır. Gıda kaybı veya atık, 
“insan tüketimine yönelik yenilebilir ürünlere” ulaş-
mada gıda zincirinde kaybedilen veya atılan yiyecek 
kitleleridir. Dolayısıyla başlangıçta insan tüketimine 

yönelik olan gıdalar yem veya biyoenerji gibi gıda dışı 
bir kullanıma yönelse bile gıda kaybı veya atık olarak 
kabul edilir. Sebze ve hayvan ürünlerinin gıda tedarik 
zincirlerinde beş farklı aşamada kayıp yaşandığı belir-
lenmiştir: 

Tarımsal üretim: Hasat işlemi sırasında mekanik ha-
sar veya dökülme. Hayvanların yetiştirilmesi sırasın-
daki yaşanan ölümler, balıkların avlanması sırasında 
yaşanan kayıplar, hayvanların hastalanmasına bağlı 
olarak süt üretiminde yaşanan kayıplar.

Hasat sonrası taşıma ve depolama: Sebze ve meyve-
lerin tarladan tüketiciye ulaşana kadar taşıma, depola-
ma ve nakliyesi sırasında dökülme ve bozulmaya bağlı 
kayıplar. Hayvanların kesimhaneye nakliyesi sırasında 
yaşanan sorunlar, balıkların buzlanması, paketlenmesi 
ve depolanması sırasındaki dökülme ve bozulma, sü-
tün nakliyesi esnasında gerçekleşen dökülme ve bozul-
ma.

İşleme: Meyve suyu üretimi, konserve ve ekmek pişir-
me gibi endüstriyel veya evsel işleme sırasında sızıntı 
ve bozulmaya bağlı kayıplar. 
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Dağıtım: Toptan satış pazarları veya süpermarketlerde 
görülen gıda kayıpları ve atıklar.

Tüketim: Evde tüketim sırasında ortaya çıkan kayıplar 
ve atıklar.

Günümüzde dünyada insan tüketimi için üretilen gı-
daların üçte biri gıda atığı olarak kaybedilmektedir. 
Tüm dünyada bu miktar yıllık yaklaşık 1.3 milyar ton 
civarındadır. Gıda atıkları, tarımsal üretimden evde 

kullanıma kadar geçen süreçleri kapsayan tedarik zin-
ciri boyunca oluşabilmektedir. Kişi başına düşen bazda 
değerlendirildiğinde, endüstrileşmiş ülkelerde, geliş-
mekte olan ülkelere göre çok daha fazla gıda atık ola-
rak kaybedilmektedir. Çizelge 1’de üretimden tüketim 
zincirine kadar Avrupa ve Türkiye’deki gıda kayıp ve 
atıkları verilmektedir. 

Çizelgeden de görüldüğü gibi birçok gıda ve tarım 
ürününün üretiminde Türkiye tek başına, en az Av-
rupa ülkelerinin toplamı kadar üretim yapmaktadır. 
Bununla beraber, gıda ve tarım ürünlerinin üretim ve 
tüketim zincirindeki kayıp ve atıkları, % olarak ifade 
edildiğinde çoğunlukla Avrupa’dan daha fazla olduğu 
görülmektedir. 

Düşük gelirli ülkelerde gıda atığı sorunu temel olarak 
hasat toplama sırasındaki finansal ve teknik yetersizlik-
lerden, zorlu iklim koşullarındaki saklama ve soğutma 
yetersizliklerinden, altyapı ve paketleme sorunların-
dan kaynaklanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki 
birçok küçük üreticinin gıda güvensizliğinin sınırla-
rını aştıkları göz önüne alındığında, gıda kayıplarında 

Çizelge 1. 2013 yılına ait Avrupa ve Türkiye’deki gıda üretim, kayıp ve atıkları*

Gıda Çeşidi Avrupa Türkiye
Gıda Üretimi 
(kt)

Gıda Kayıp ve 
Atıklar (kt)

% Kayıp ve 
Atıklar 

Gıda Üretimi 
(kt)

Gıda Kayıp 
ve Atık (kt)

% Kayıp ve 
Atıklar

Buğday ve Ürünleri 53432 3169 6 22700 2300 10

Pirinç ve Eşdeğerleri 2510 16 1 600 19 3

Mısır/darı ve Ürünleri 3913 1341 34 5900 236 4

Çavdar 3038 302 10 365 54 15

Yulaf 922 178 19 235 35 15

Patates ve Ürünleri 35489 3984 11 3948 395 10

Baklagiller 533 41 8 1059 42 4

Fındık ve Ürünleri 2441 35 1 995 47 5

Pamuk Tohumu 565 12 2 1287 39 3

Susam Tohumu 41 3 7 15 4 27

Domates ve Ürünleri 12932 1047 8 11800 1770 15

Diğer Sebzeler 38251 5381 14 14570 2745 19

Portakal 9569 723 8 2723 194 7

Limon 221 128 58 726 51 7

Muz 386 336 87 215 45 21

Elma ve Ürünleri 16247 1111 7 3128 219 7

Üzüm ve Ürünleri 29067 382 1 4011 401 10

Diğer Meyveler 17507 1472 8 4257 588 14

Yumurta 10920 99 1 1031 52 5

Süt ve Ürünleri 216055 1339 1 18224 1174 6
* Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu tarafından yapılan istatistik verilerden alınmıştır.



70 TÜBA GÜNCE   OCAK 2020

bir azalmanın geçim kaynakları üzerinde önemli ve 
olumlu etkileri olacağı düşünülmektedir. Gelişmekte 
olan ülkelerdeki gıda tedarik zincirleri, küçük çiftçi-
leri üretim ve pazarlamayı organize etmeye, çeşitlen-
dirmeye ve daha kaliteli hale getirmeye teşvik ederek 
güçlendirilmelidir. Hem kamu hem de özel sektörün 
altyapı, ulaştırma, gıda sanayi ve ambalaj endüstrisine 
yapacağı yatırımlar ile bu hedeflerin gerçekleştirilme-
si mümkün olacaktır. Orta ve yüksek gelirli ülkelerde 
gıda kaybı ve atıklarının oluşmasının başlıca sebeple-
rini tüketici davranışları ve tedarik zincirinde yer alan 
aksaklıklar oluşturmaktadır. Ayrıca şekli veya görünü-
şü mükemmel olmayan gıdaların tercih edilmemesi ve 
tüketicilerin son kullanma tarihlerini göze almadan 
yaptıkları alışverişler gıda kayıplarının oluşmasına ne-
den olmaktadır. Sanayileşmiş ülkelerdeki gıda atıkları, 
gıda endüstrileri, marketler ve tüketiciler arasında far-
kındalık yaratarak azaltılabilir. 

Gıda güvenliği, gelişmekte olan dünyada büyük bir 
endişe kaynağıdır. Küresel gıda kaybı ve atık bilgisi 
konusunda daha fazla araştırma yapılması ve acil ön-
lemlerin alınması gerekmektedir. Sınırlı doğal kay-
nakları olan dünyada güvenli ve yeterli gıda üretmek 
için uygun çözümler bulunmalı ve gıda kayıplarını 
azaltmanın önemi unutulmamalıdır. Birincil gıda üre-
timinin artması, nihai talebin gelecekteki artışını kar-
şılamakla birlikte, üretim ve gıda erişimi arasında ya-
şanan sorunlar, gıda kayıplarının azaltılmasına yönelik 
bulunacak çözümler ile azaltılabilir. Kaybedilen veya 
boşa giden toplam gıda miktarını azaltmak için, tüm 
gıda zinciri boyunca var olan sorunların giderilmesi 
gerekmektedir. Düşük gelirli ülkelerde alınan önlem-

ler hasat teknikleri, çiftçi eğitimi, depolama tesisleri ve 
soğutma zincirlerinin geliştirilmesi gibi öncelikle üre-
tici bazında planlanmalıdır. Sanayileşmiş ülkelerde ise 
tüketicilerin mevcut seviyelerde gıda israfına devam 
etmesi durumunda üretici ve sanayi düzeyinde gelişti-
rilen çözümler herhangi bir fayda sağlamayacaktır. Bu 
nedenle tüketicilerin bilgilendirilmesi ve günümüzde 
yüksek oranda gıda atıklarına neden olan davranışı de-
ğiştirmesi gerekmektedir. Ayrıca, burada vurgulanma-
sı gereken diğer bir nokta, bazı yiyecek maddelerinin 
dünyanın farklı yerlerinde üretilip tüketilmesi ve bu 
nedenle bugünkü gıda tedarik zincirinin giderek daha 
fazla küreselleşmesidir. Dolayısıyla, artan uluslararası 
ticaretin gıda kayıpları üzerindeki etkisi daha iyi de-
ğerlendirilmeli ve dünya çapında önlemler alınmalıdır.

Kaynaklar
J. Parfitt, M. Barthel, S. Macnaughton, Food waste within food supply 
chains: quantification and potential for change to 2050, Phil. Trans. R. 
Soc., 365 (2010) 3065-3081.
FAOSTAT, 2010a. FAO Statistical Yearbook 2009-Agricultural Producti-
on, available at: http://www.fao.org/economic/ess/publications-studies/
statistical-yearbook/fao statistical-yearbook-2009/b-agricultural- pro-
duction/en/
T. Stuart, Waste-uncovering the global food scandal, Penguin Books, 
London, 2009.
http://www.fao.org/faostat/en/#data

Gıda güvenliği, gelişmekte olan dünyada 
büyük bir endişe kaynağıdır. Küresel gıda 
kaybı ve atık bilgisi konusunda daha fazla 
araştırma yapılması ve acil önlemlerin 
alınması gerekmektedir.
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TÜBA’nın çalışmaları ve uluslararası ilişkilerine dair hazırlanan 
“TÜBA-Newsletter”ın 6. sayısı Aralık 2019’da yayımlandı. TÜBA-
Newsletter; Akademi’nin gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası 
organizasyonları, projeleri, yayınları, planlanan çalışmaları, TÜBA 
Üyeleri’nin yurt içi ve yurt dışında elde ettiği başarıları, dünya 
akademilerindeki ve bilim camiasındaki gelişmeleri içeriyor. 7. 
sayısı Şubat 2020’de yayımlanacak olan TÜBA- Newsletter’a   
www. tuba.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Newsletter
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MEMTEK 2019 SEMPOZYUMU
6. MEMTEK Uluslararası Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in de katılımıyla 18-20 Kasım 2019 tarihleri arasında 

İstanbul’da gerçekleştirildi.

6. MEMTEK Uluslararası Membran Teknolojileri ve Uy-
gulamaları Sempozyumu, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Mu-
zaffer Şeker’in de katılımıyla 18-20 Kasım 2019 tarihleri 
arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.

Sempozyum’un açılışı; TÜBA Asosye Üyesi ve Prof. Dr. 
Dincer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi (MEM-TEK) Müdürü Prof. 
Dr. İsmail Koyuncu, ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cu-
mali Kınacı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Karaca, Yerel Yönetim Politikaları Ku-
rulu üyesi Prof. Dr. Lütfi Akça, TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker ve 65. Dönem Orman ve Su İşleri Bakanı 
olan Veysel Eroğlu’nun konuşmalarıyla yapıldı.

İTÜ tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen olan Ulusla-
rarası MEMTEK 2019 Sempozyumu 20 Kasım’a kadar 
devam etti. Sempozyumun ilk gününde İTÜ’de eğitim 
gören ve MEM-TEK görev alan 10 farklı ülkeden öğren-
ci Dünya’da yaşanan su sorunlarına ilişkin görüşlerini 
kendi ana dilleriyle katılımcılar ile paylaştı. Türkiye’de 
arıtma ve atık su sistemlerinde yerli ve milli çözümler ön 
plana çıkarken, konuya ilişkin dünya örnekleri tartışıldı. 
Ayrıca, Sempozyumun son günü ise İTÜ Ayazağa Yerleş-
kesi Dr. Dinçer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri 
Araştırma Merkezi’nde düzenlenen programda MEM-
TEK’in 10 yılı kutlandı.

İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğ-
retim Üyesi, aynı zamanda 44. Dönem İmar ve İskân 
Bakanı olan Prof. Dr. Ahmet Samsunlu’nun yanı sıra 

Sempozyum’da TÜBA Asli Üyesi, İTÜ İnşaat Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İz-
zet Öztürk, ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra ulusal ve 
uluslararası pek çok bilim insanı yer aldı.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu: “Yerli çözümler ekonomiye 
katkı sağlıyor.”
Akademik anlamda bu alanlarda çalışan birisi olarak 
MEM-TEK’i ve faaliyetlerini yakından takip ettiğini be-
lirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bugüne kadar 150 Ar-Ge 
projesi gibi ciddi bir rakama ulaşıldı. Daha da artacaktır. 
Arıtma ve atık su konuşumda önemli ve ciddi işler yapa-
rak yerli ve milli çözümleriyle ekonomimize katkı sağlı-
yor.” diye konuştu.

Sempozyum’da emeği geçen herkese teşekkür eden Prof. 
Dr. Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya’da 2,5 mil-
yar insan temiz suya ve içme suyuna erişemiyor. Bunun 
yanı sıra iklim değişikliği de çok ciddi bir tehdit unsuru. 
Sıcaklık artarken yağış rejimleri değişiyor. Bazen 1 aylık 
yağışın 24 saat içinde toprağa düştüğünü görebiliyoruz. 
Bu küresel anlamda bir tehdit. Ülkemizde iklim değişikli-
ğinden etkilenmemek için çeşitli önlemler almalı ve pro-
jeler geliştirmeye devam etmelidir.”

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker “Membran 
teknolojileri bu problemlere çözüm ortağı olarak 
ciddi katkılar sunuyor.”
Konuşmasına Rektör Prof. Karaca ile yurt içi ve yurt 
dışından gelen bilim insanlarını selamlayarak başlayan 
TÜBA Başkanı Prof. Şeker, membran teknolojilerin son 
yılların multi disipliner çalışma alanı olduğunu ifade etti. 
Suyun hayatın her alanında hatta hayatın kendisi olarak 
tüm canlılar için büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Susuz bir hayat düşünülmediği gibi, suyun kalitesi gibi, 
kaynağından tüketime kadar olan suyun lojistiği de her 
aşamada insanoğlu için oldukça değerli olduğunu vur-
gulayan Prof. Şeker “Doğanın bize bahşettiği nimetleri 
hoyratça tüketmemize bağlı olarak suyu da azaltmış du-
rumdayız. Suyun torunlarımızın ve dolayısıyla dünya-
mızın geleceği için korunması, yeniden kullanılması ve 
ekonomik bir şekilde yeryüzündeki herkese ulaştırılması 
gerekiyor. Hepimiz biliyoruz ki bu konuda dünyada bü-
yük dengesizlikler söz konusu. Membran teknolojileri bu 
problemlere çözüm ortağı olarak ciddi katkılar sunuyor. 
Bilim insanlarının soruların çözümüne dair projeleri çok 
değerli. Böyle bir çalışmada TÜBA Üyesi arkadaşlarımı-
zın görev alması bizi mutlu ediyor. İTÜ’den Prof. İsmail 
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Koyuncu’yu, ve kendisine destek olan Rektörümüz Prof. 
Dr. Mehmet Karaca’yı tebrik ediyorum. Tematik bir 
alanda özel bir kümelenme gerçekleştirerek oluşturulmuş 
olan Ulusal Membran Teknolojiler Uygulama Merke-
zi’nin 10. yıla ulaşmış olması; istikrarlı ve verimli bilimsel 
çıktılarıyla, katma değeri yüksek olan sorunlara çözüm 
üretmeye yarayan yayın ve patentleriyle önemli bir bilim-
sel yapı haline gelmesi ve uluslararası alana yönelik nite-
likli insan gücü yetiştirilmesine de destek vermesi gerçek 
anlamda onur verici.” dedi.

İTÜ Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca: “Membran 
teknolojileri oldukça önemli bir hale geldi.”
Membran teknolojilerinin gelişimi ile ilgili bilgi veren İTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, iklim değişikliğinin 
önemli bir sorun olduğuna dikkati çekti. Rektör Prof. 
Dr. Karaca, “Modern dünyanın yerleşik düzeni sebebiyle 
membran teknolojileri ve bu proje oldukça önemli 
konuma geldi. Proje kamu ve sanayi desteği ile daha da 
büyüme potansiyeline sahip bir konumda.” dedi.

MEM-TEK’in hikayesini en iyi bilenlerden biri olduğunu 
dile getiren Rektör Prof. Dr. Karaca, “İTÜ, ilk ve enlerin 
üniversitesi olarak membran teknolojilerinde de ülkemiz 
adına bu konuya el attı. Şanımıza yakışır bir şekilde Rah-
metli Prof. Dr. Dinçer Topacık Hocamızın adını bu mer-
kezde yaşatmaya gayret ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

MEM-TEK Müdürü Prof. Dr. İsmail Koyuncu: 
“Ürünlerimiz yurt dışında kullanılıyor.”
Membran teknolojilerinin son 50 yılda teknolojiye paralel 
olarak gelişim gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. İsmail 

Koyuncu, İTÜ’de 2010 yılında başlanılan çalışmayla 
hayata geçen MEM-TEK Projesinin ülkemiz için önemli 
bir rol oynadığını vurguladı. Prof. Dr. Koyuncu şunları 
söyledi: “İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın ve 
Devlet Planlama Teşkilatının kararlı tavrıyla dönemin 
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun 
desteğiyle hayata geçen MEM-TEK’in amacı arıtma ve 
atık su sistemlerinde yerli ve milli çözümler geliştirmek, 
modeller üretmek ve insanlığa hizmet sunmak.”

MEM-TEK 2019 Sempozyumu araştırmacıları, profesyo-
nelleri, mühendisleri, kamu kurum ve kuruluş çalışanla-
rını ve firmaları bir araya getirdi ve membran üretimi ve 
membran arıtım teknolojileri üzerine mevcut çalışmalar 
ışığında gelecekte yapılacak araştırmalara ışık tuttu. Ayrı-
ca, katılımcıların membran teknolojilerindeki en son ge-
lişmeleri tartışabildiği ve bilgi alışverişinde bulunabildiği 
bir platform oluştu. Dünya çapında araştırmalar yapan 
davetli konuşmacılarla gelecekte yapılacak olan memb-
ran çalışmaları konuşuldu.

Bu yıl uluslararası katılıma açıldı.
İki yılda bir yapılan Sempozyum’un bir önceki ayağı ulu-
sal bir seviyede icra edilmişti. Bugün ise 5 farklı ülkeden 
önemli konuşmacıların yer aldığı toplamda 87 sesli ve 
poster sunumlarının gerçekleştirileceği uluslararası bir 
Sempozyum’a dönüştü.

Türkiye’de Membran Teknolojilerinin Yolculuğu: MEM-
TEK’in Rolü başlıklı panelde ele alındı. Prof. Dr. Bülent 
Keskinler moderatörlüğünü üstlendiği panele Prof. Dr. 
Lütfi Akça, Prof. Dr. How Yong NG, Prof. Dr. Volody-
myr Tarabara, Prof. Dr. Halil Hasar, Dr. Ercan Çitil ve 
Yüksek Mühendis Uzi Sezer’in konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Dincer Topacık MEM-TEK 2010 yılında İTÜ 
bünyesinde kuruldu. MEM-TEK, su ve atıksu arıtımı uy-
gulamalarında membran üretimi, modül geliştirilmesi ve 
proses iyileştirilmesi konularında Dünya’da önemi araş-
tırma merkezlerinden birisi konumunda. MEM-TEK, 
membran teknolojisi alanında araştırma-geliştirme faa-
liyetlerinde bulunup, sanayiye destek vermekte ve genç 
araştırmacıların ve bilim insanlarının yetiştirilmesini sağ-
lıyor. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine paralel olarak 
MEM-TEK araştırmadan elde edilen bilgilerin paylaşımı-
na da önem veriyor. Bu kapsamda, MEM-TEK tarafından 
ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyumlar ve çalıştay-
lar düzenleniyor. MEM-TEK Sempozyumlarının ilk ikisi 
2009 ve 2011 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesinde 
organize edildi. Devamında 2013 yılında Fırat Üniversi-
tesi tarafından Elazığ’da, 2015 yılında Süleyman Demirel 
Üniversitesi tarafından Isparta’da ve 2017 yılında da Geb-
ze Teknik Üniversitesi tarafından İstanbul’da düzenlendi.
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2019 PROF. DR. FUAT SEZGIN YILI 
KAPANIŞ TÖRENI

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni 23 Aralık 2019 tarihinde İstanbul 
Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni 23 Aralık 
2019 tarihinde İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirildi.

Tören’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emi-
ne Erdoğan, kızı Esra Albayrak, Prof. Dr. Fuat Sezgin İs-
lam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi 
Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İs-
tanbul Valisi Ali Yerlikaya, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Mu-
zaffer Şeker, TÜBA Üyeleri Kırıkkale Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Ersan Aslan, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam 
Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya 
ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz 
katıldı.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin’in vefatı sonra-
sında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019’u 
Fuat Sezgin yılı etmesiyle birlikte sene boyunca 16’yı aş-
kın ülkede bine yakın etkinlik düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 
“Medeniyetler tarihini İslam medeniyetini 
görmezden gelerek yazmak mümkün değildir.”
Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi 
Sergisi’nin açılışında Törende yaptığı konuşmada, sergide 
adına özel bir bölümün yer aldığı, İslam bilim ve teknoloji 
tarihine yaptığı katkıların daima şükranla hatırlanacağını 
söylediği Prof. Dr. Fuat Sezgin’i rahmetle yâd eden 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Burada yer 
alan ve her biri bilim tarihinde önemli yere sahip özel 
bölümler, medeniyetimizin altın sayfalarını teşkil ediyor. 

Maziden atiye bir köprü kuran bu muhteşem birikimin 
yeni nesillere tanıtılması için çaba harcayan herkese 
şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni’nde yaptığı 
konuşmada “Medeniyetler tarihini İslam medeniyetini 
görmezden gelerek yazmak mümkün değildir. Türkiye 
olarak işte bu bilinçle bilim ve teknoloji sahasında bugün 
ulusal ve uluslararası seviyede büyük atılımlar gerçekleş-
tirmenin gayreti içindeyiz.” dedi.

İnsanlık tarihinin, savaşlardan çok ilmi zenginliklerle 
şekillenerek bugünlere geldiğini anlatan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Tarih, bugün 
bize geçmişimizi kucaklama yanında geleceğimizi kurma 
fırsatı da veriyor. Semerkant’tan Kurtuba’ya kadar böy-
le büyük bir medeniyet inşa eden bir milletin mensubu 
olduğumuzu asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Asırlar bo-
yunca, İstanbul’u, Kahire’yi, Şam’ı, Bağdat’ı birer bilim ve 
kültür merkezi hâline getiren İslam dünyasının, yeniden 
tarihine yaraşır bir dirilişi gerçekleştirmesi mümkün-
dür. Binlerce yıldır insanların sahip olduğu birikimin en 
önemli taşıyıcılarından biri olan İstanbul’umuz inşallah 
gelecekteki büyük atılıma da ev sahipliği yapacaktır. Ser-
giyi ziyaret edecek her yaştan kardeşimizin özellikle ev-
latlarımızın medeniyet perspektiflerinin genişleyeceğine, 
derinleşeceğine, zenginleşeceğine inanıyorum.”

“İslam medeniyeti ilim ve irfan medeniyetidir.” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam medeniyetinin bir ilim 
ve irfan medeniyeti olduğunu belirterek, “İlk emri ‘oku’ 



olan, Peygamberi beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi 
tavsiye eden bir medeniyetin bilgiye, araştırmaya, kitaba, 
kütüphaneye önem vermesi kadar tabii bir durum yoktur. 
Kâğıdı Çinliler bulmuş olsa da onu hakkıyla kullanan ve 
daha sonra Batı’ya ulaştıran bizim ecdadımızdır. Açılışını 
yaptığımız sergi, medeniyetler tarihini yazanların düştük-
leri temel bir hatanın ortaya konması bakımından da çok 
önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Bilim tarihinin bugünkü kaynaklarının, büyük ölçüde 
Avrupa referanslı, istisnaları dışında oryantalist bakış 
açısının ürünü olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Avrupa’yı bilimsel gelişmenin merkezine alan, 
bilimler tarihini neredeyse 500 yıl öncesinin icat ve ke-
şifleriyle başlatan bu oryantalist bakış açısının hem eksik 
hem de yanıltıcı olduğunu dile getirdi.

Avrupalı bilim insanları bu birikimle tanışmamışken, İs-
lam şehirlerinin çoğunda çok kıymetli eserlerden oluşan 
kütüphanelerin bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu kütüphanelerin, hem İslami ilimlerde hem 
de pozitif bilimlerde binlerce âlim yetiştirdiğini aktardı.

“2019 Fuat Sezgin Yılı Koordinatörü Kırıkkale 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan: “81 
ilde etkinlikler gerçekleştirildi. Yıl boyunca 890 
etkinlik düzenlendi.”
2019 Fuat Sezgin Yılı Koordinatörü Kırıkkale 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan da yıl 
boyunca üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum 
kuruluşları gibi 358 paydaşla Fuat Sezgin Yılı için eşitli 
protokoller gerçekleştirdiklerini aktardı. Aslan, şunları 
söyledi: “Ülke içindeki kurumlarımız, ülke içindeki 
üniversitelerimiz, Avrupa’da özellikle Türk Müslüman 
toplumunu temsil eden kuruluşlarımızla yaptığımız 

protokollerle çalışmalarımıza başladık. Medeniyetimizin 
dünya medeniyetine katkılarını göstermek ve herkese 
ulaşmak için çalıştık. Geleceğin mimarlarının Fuat Sezgin 
Hoca’mızı her an görebilmeleri, anlayabilmeleri için 
değişik mekanlara ismi verildi. Kütüphaneler, araştırma 
merkezleri, çalışma salonları bunlar da hocamızın ve 
hocamız özelinde İslamiyet tarihinin dünya medeniyetine 
katkılarını anlatacak önemli bir çalışmaydı. 81 ilde 
etkinlikler gerçekleştirildi. Yıl boyunca 890 etkinlik 
düzenlendi.”

Çetinkaya, Erdoğan’a “Fuat Sezgin Yılı Açılış Töreni”nin 
fotoğrafını ve Fuat Sezgin ile aynı karede oldukları fotoğ-
rafı, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan 
da El Cezeri’nin şifreli sandığını hediye etti.

TÜBA ve TÜBITAK ARASINDA 
"IŞ BIRLIĞI PROTOKOLÜ"

TÜBA 56. Genel Kurulu’nun gerçekleştirildiği 29 Aralık 
2019 tarihinde Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
ve TÜBA Asli Üyesi ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ha-
san Mandal her iki kurum arasında “Yayınların İndirimli 
Satışına İlişkin İş Birliği Protokolü” imzaladı.

TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları’nın TÜBA Şeref, Asil, 
Asosye ve TÜBA Genç Akademi üyeleri ile Akademi ça-
lışanları için; TÜBA Yayınlarının ise TÜBİTAK çalışanla-
rı ve TÜBİTAK Başkanlık, Bağlı Merkez ve Enstitülerin 
Kurul üyeleri için indirimli olarak temin edilmesi adına 
iş birliğini içeren Protokol kapsamında ayrıca; yapılacak 
süreli ve süresiz yayın alımlarında %35 oranında indi-
rim uygulanmasına karar verildi. Diğer yandan Ulusal 
Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) ile yapılan 
görüşmeler sonucunda karşılıklı iş birliği konusunda mu-
tabakata varıldı. 
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İSLAM'DA BİLİM ve TEKNİK

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 tercüme 
edilen ‘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 Bilim ve Teknik için: https://satis.tuba.gov.tr
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L’OREAL-UNESCO ULUSAL BILIM 
KADINLARI DESTEK PROGRAMI

TÜBA'NIN, TÜRK DIL KURUMU ve TÜRK 
TARIH KURUMU ile MUTABAKATI

UNESCO ve L’OREAL Vakfı arasındaki iş birliğiyle oluş-
turulan ve genç bilim kadınlarını destekleyerek, UNES-
CO’nun küresel önceliklerinden toplumsal cinsiyet eşit-
liği konusunda da katkı sağlayan “  Bilim Kadınları İçin 
Programı”na başvurular 15 Mart 2020 tarihine kadar de-
vam edecek.

Burs kapsamında Yaşam ve Çevre Bilimleri (Biyoloji, Mo-
leküler Biyoloji, Genetik ve Moleküler Genetik, Biyokim-
ya, Biyofizik, Biyoteknoloji, Ekoloji, Farmakoloji, Fizyolo-
ji, Sağlık Enformatiği dâhil Biyoinformatik, Nörobiyoloji, 
Biyoloji’de Biyomedikal ve Yapay Zeka araştırmaları) ve 
Fiziki Bilimler (Temel Bilimler (yaşam bilimleri hariç) ve 
Mühendislik, Taneli Malzemeler, Polimerler, Camlar ve 
Seramikleri, Kompozitler, Biyomalzemeler, Nanomalze-
meler, Özel Tasarlanmış Yüzeyler, Fotonik Kristaller, Yo-
ğun Madde Fiziği ve İstatiksel Fizik) alanlarında araştır-
ma yapmakta olan, burs başvurularına ilişkin ilan yılının 
31 Aralık (2019) günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış 
olan üçer genç kadın araştırmacı bu program çerçevesin-
de 75.000 Türk Lirası değerinde birer yıllık burs ile des-
teklenecektir.

Son başvuru tarihi 15 Mart 2020 olan L’OREAL –UNES-
CO Ulusla Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları 
başvuruları  www.forwomeninscience.com   adresin-
den online yapılabilir. Başvuru hakkında detaylı bilgiye 
ise  https://www.forwomeninscience.com/en/fellows-
hips/563719034 adresinden ulaşılabilir.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türk Dil Ku-
rumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin  ve Türk 
Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Refik Turan’ı 16 
Ocak 2020 tarihinde makamlarında ziyaret etti. 

Gerçekleştirilecek ortak iş birliği çalışmaları çerçevesin-
de program ve projelerin görüşüldüğü ziyaretlerde TÜ-
BA’nın organizasyonuyla; Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 
TDK ve TTK paydaşlığı içinde Türk Dili ve Edebiyatı, 
Türkçe ve Tarih alanlarında uygulamalı bilim eğitimi kur-
su gerçekleştirilmesi hakkında mutabakata varıldı. Ayrıca 
TÜBA, TDK ve TTK yayınlarında kurumlar arasında kar-
şılıklı olarak çalışanlar ve üyelere indirim uygulanmasına 
karar verildi. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin ile
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TÜRKIYE YÜKSEKÖĞRETIM 
SEKTÖR MECLISI TOPLANTISI

Ankara’da düzenlenen Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı, TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in de katılımıyla yapıldı.

Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı; Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TÜBA Asli Üyesi ve YÖK Başkanı Yekta 
Saraç, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, YÖK Yü-
rütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, TÜBA 
Asli Üyesi ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Man-
dal, Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Başkanı Bekir 
Okan’ın katılımıyla 7 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da ger-
çekleştirildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu  Yükseköğretim 
Sektör Meclisi Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşma-
da, bir ülkenin zenginliğiyle eğitim düzeyi arasında doğ-
rudan ilişki olduğunu söyledi. Eğitime yapılacak yatırım-
ların ülkeye en büyük hizmet niteliğinde olacağını ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, gelişen teknolojiler ve yeni iş model-
leriyle dünyada çok hızlı bir değişim yaşandığına dikkati 
çekti. Hisarcıklıoğlu, “Bilgi çağında, sermaye büyük ölçü-
de bilgi teknolojilerine kaymış durumda. Dünyanın en 
büyük ekonomilerinden birisi olma hedefini yakalama-
nın anahtarı daha fazla teknoloji üretmek.” diye konuştu. 
Üniversitelerin temel gayesinin teknolojiyi kullanan değil, 
üreten yeni bir nesil yetiştirmek olması gerektiğini vurgu-
layan Hisarcıklıoğlu, “Bilgiye kolay ulaşabilen, hızlı öğre-
nen, disiplinler arası düşünebilen, refleksi kuvvetli, tek-
nolojiyi en iyi şekilde kullanan, icat çıkaran yeni bir nesli 
ülkemize kazandırmalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl itibarıyla Türkiye’deki 206 üniversiteden 77’si-
nin vakıf üniversitesi olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 
yükseköğretimde akademik rekabet açısından vakıf üni-
versitelerinin önem taşıdığını dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
vakıf üniversitelerine yönelik eleştirilerine işaret ederek, 
“Cumhurbaşkanımızın eleştirilerinde haklılık payı var. 
Biz de kendimize buradan ders çıkarmalıyız.” ifadelerini 
kullandı.

Piyasanın ve ülkenin ihtiyaçlarına göre eğitim
Hisarcıklıoğlu, özel sektörün hedefleriyle eğitim plan-
laması arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi gerektiğine 
dikkati çekerek, şöyle devam etti: Hisarcıklıoğlu, mesleki 
eğitimi piyasanın ve ülkenin ihtiyaçlarına göre şekillen-
dirmede önemli adımlar atıldığını hatırlatarak, şunları 
kaydetti: “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’nin 
Otomobili’nin üretiminde ihtiyaç duyulacak teknik ele-
manların yetiştirilmesi için ilk kez motorlu araçlar tek-
nolojisi alanında elektrikli araçlar dalı açılacağını bildirdi. 
YÖK de doktora burs programına otomobille ilgili bö-
lümler ekledi. Enerji, hibrit motor gibi alanlarda doktoralı 
mühendis yetiştirilecek.”

Hedeflerinin dünyanın en iyi üniversiteleri arasına Tür-
kiye’den daha çok üniversitenin girmesi, üniversite me-
zunlarından daha fazla girişimci yetiştirmek ve yüksek 
teknoloji alanında daha çok icat, patent çıkarmak oldu-
ğunu belirten Hisarcıklıoğlu, paydaşlarla ortak akılla bu 
hedeflerin gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.

“Vakıf üniversiteleri yükseköğretime ciddi katkı 
sağlıyor.”
TOBB Türkiye Yükseköğretim Meclisi Başkanı Bekir 
Okan da vakıf üniversitelerinin önemine dikkati çekerek, 
“Vakıf üniversiteleri fiziki şartları, vizyonları ve kadrola-
rıyla yükseköğretime ciddi katkılar sağlıyor. Bunların Ar-
Ge’ye verdiği önemle üniversite-sanayi iş birliği gerçek-
leştiriliyor.” dedi.

Okan, gündemlerinde vakıf üniversitelerinin öğrenim 
ücretlerinde taban fiyat uygulaması, yüksek lisans ve dok-
tora programlarının kontenjanları, 2020-2021 dönemin-
de lisans bölümlerinin yıllık kontenjanlarının tespitinde 
yeni kriterlerin geçerli olması gibi konuların bulunduğu-
nu bildirdi.
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TÜBA BAŞKANI PROF. DR. M
UZAFFER ŞEKER'E ZİYARETLER

1 3  K a s ı m  2 0 1 9

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin'in TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'i 

ziyareti

1 9  A r a l ı k  2 0 1 9

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Nurullah Okumuş'un TÜBA Başkanı 

Prof. Dr. Muzaffer Şeker'i ziyareti

2 8  K a s ı m  2 0 1 9

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Hakan Hamdi Çelik ve HÜ Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Ömer Uğur'un TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker'i ziyareti

3 1  A r a l ı k  2 0 1 9

Lokman Hekim Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. 
Bülent Gümüşel'in TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer 

Şeker'i ziyareti
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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.

TÜBA, Akademi üyelerinin tüm üniversitelerde, bilimsel konuların ve sorunların tartışılması, bilimsel alandaki ve araştırmalardaki 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 Konferansları’na devam ediyor.

TÜBA-AKADEMİ & ÜNİVERSİTE
KONFERANSLARIMIZ
D E V A M  E D İ Y O R

ARALIK 2019

KASIM 2019

OCAK 2020

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Karul "Anadolu’da Yerleşikliğin Köken ve Gö-
beklitepe Kültürü” başlıklı konferansını 25 Aralık 2019’da TÜBA-Rabi Medrese’de 
gerçekleştirdi.

TÜBA Asosye Üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İşletme Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Halit Keskin, "Liderlikte Duyguların Rolü” başlıklı konferansını 27 Kasım 
2019’da TÜBA-Rabi Medrese’de gerçekleştirdi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe 
Erol "Optoelektronik: Yarıiletkenlerin Yarattığı Renkli Dünya” başlıklı konferansını 29 
Ocak 2020’de TÜBA-Rabi Medrese’de gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Necmi Karul

Prof. Dr. Halit Keskin

Prof. Dr. Ayşe Erol

Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç

Prof. Dr. Saim ÖzkarProf. Dr. Emin Kansu

Prof. Dr. Bilge DemirközProf. Dr. Taner Demirer

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ertuğrul Kılıç, 26 Kasım 2019’da Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde “Bilimsel 
Araştırma ve Ülkemiz Açısından Yaygın Etkisi" konulu konferansı verdi. 

TÜBA Asli Üyesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner De-
mirer, 19 Kasım 2019’da Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde “Gıda, Beslenme ve 
Kanser" konulu konferansı verdi.

TÜBA Asosye Üyesi ve ODTÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz, 15 
Kasım 2019’da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde "Uzay Radyasyon Ortamı Test 
Laboratuvarı Projesi: Bir CERN İş Birliği" konulu konferansı verdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu, TÜBA Üniversite Konferansları Programı kap-
samında, 13 Kasım 2019’da Van Yüzüncüyıl Üniversitesi’nde “Türkiye'de Bilim, Bilimsel 
Araştırmalar ve Geleceği" konulu konferansı verdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Saim Özkar, 1 Kasım 2019’da Sinop Üniversitesi’nde “Küre-
sel Isınmaya Karşı Hidrojen Üretiminde Metal Nanokümeleri" konulu konferansı verdi.

KASIM 2019
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CLASSICAL POETRY IN THE ARABIC,
PERSIAN AND TURKISH LANGUAGES

A POETOLOGICAL APPROACH

Esad Durakovic, “Classical Poetry in the Arabic, Persian and Turkish Languages, 
A Poetological Approach” adlı eserinde modern zamanlarda Arap, Fars ve Türk 
edebiyatları adıyla millî ve yerel birer edebiyat olarak ayrı ayrı şekillenen üç farklı 
edebiyatın doğulu ve İslamî köklerini derinlemesine araştırıyor, Müslüman toplumların 
ortak bir güzellik ve estetik anlayışı etrafında nasıl ölümsüz eserler ürettikleri ve bu 
eserlerin onların kültür ve sanat dünyasına nasıl yansıdığı üzerinde uzun uzadıya 
duruyor.

Classical Poetry in the Arabic, Persian and Turkish Languages, A Poetological Approach için: 

https://satis.tuba.gov.tr
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TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Umran S. İnan’a 
“Mustafa Ödülü”

TÜBA Şeref Üyesi ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Umran Savaş İnan’a “Mustafa Bilim ve Teknoloji Vakfı”  
tarafından Tahran’da düzenlenen törenle “2019 Mustafa 
Ödülü” takdim edildi.

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran S. İnan “iyo-
nosferik ve atmosferik fizik” alanındaki çalışmaları ve 
bilime kattığı değer nedeniyle Mustafa Ödülü’ne layık 
görüldü.

İran’daki “Mustafa Bilim ve Teknoloji Vakfı” tarafından, 
bilimin gelişimine katkıda bulunmak, İslam dünyasın-
daki akademisyen ve araştırmacılar arasındaki bilimsel 
ilişkileri teşvik etmek amacıyla verilen ödüller sahiplerini 
buldu. Mustafa Ödülü etkinlikleri 9 Kasım’da gerçek-
leştirildi. Mustafa Ödülleri etkinliğine farklı ülkelerden 
100’den fazla bilim insanı ve akademisyen katıldı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Mustafa Ödülü” ödülü ka-
tegorileri, “Bilgi ve İletişim Bilimi ve Teknolojisi”, “Ya-
şam ve Tıp Bilimi ve Teknolojisi”, “Nano Bilim ve Nano 
Teknoloji” ve bu sene yeni eklenen “Bilim İnsanları” ola-
rak belirlendi. 200 üniversite ve 35 ülkeden yaklaşık 500 
jüri üyesinin toplam 800 saat çalışarak yaptığı değerlen-
dirme sonucu Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran 

S. İnan, iyonosferik ve atmosferik fizik alanında dünyaya 
yakın uzaydaki dalga-parçacık etkileşiminin anlaşılması 
ve şimşek ve yıldırımlarda oluşan elektrik akımları ile üst 
atmosfer arasındaki elektrodinamik etkileşimler konu-
sunda yaptığı çalışmalara dolayısıyla ödülü almaya hak 
kazandı. Yaşam, tıp ve teknoloji alanında Mustafa Ödü-
lü’nü Almanya Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi’nden 
Prof. Dr. Uğur Şahin ve İran’dan Dr. Ali Khademhosse-
ini aldı. “İslami ülkelerden bilim insanları için Mustafa 
Ödülü”nü ise Royan Enstitüsü’nden Prof. Dr. Hossein 
Baharvand ve Tahran Üniversitesi’nden Dr. Dr. Moham-
mad Abdolahad Prof. İnan’la paylaştılar. 

Törende ödülünü alan Prof. Dr. Umran İnan yaptığı ko-
nuşmada “Mustafa Ödülü’nün” bilimin evrenselleşme-
sinde önemli bir rol oynadığının altını çizdi. Prof. Dr. 
Umran İnan, “Bilimsel anlamda dünyanın yeni bir çağa 
adım attığı bu dönemde, İslam dünyasının bilime kat-
kılarını destekleyen bu önemli ödüle layık görülmekten 
büyük gurur duyuyorum. Stanford Üniversitesi’nde iken 
büyük bir ekip ve doktora öğrencilerim ile seneler boyun-
ca üzerinde çalıştığımız ve hala devam eden araştırmala-
rımın böyle bir ödülle taçlandırılmasından da ayrıca çok 
memnunum.” dedi. 

Mustafa Ödülü Bilimsel Komitesi Başkanı Hassan Zo-
hour, 2019 Mustafa Ödülü’nün çağrısının 52 ülkeden 202 
akademik merkeze ve 512 bilim insanına gönderildiğini 
açıkladı. Çağrıya cevap veren bilim insanlarının 1649 ça-
lışması jüri tarafından değerlendirildi. Jüri, 1649 çalışma-
dan 192 eseri belirlendi ve bu 192 çalışmadan 29 eser son 
tur için seçildi.

Mustafa Ödülü; İslam dünyasında bilimin gelişimine 
katkıda bulunmak, akademisyenler ve araştırmacılar 
arasındaki bilimsel ilişkileri geliştirmek amacıyla, İslam 
dünyasının en önemli bilim ve teknoloji ödüllerinden biri 
olarak iki yılda bir sahiplerine takdim ediliyor. İran tara-
fından verilen Mustafa Ödülü; bir Mustafa Madalyası ve 
500.000 dolardan oluşuyor.
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TÜBA Şeref Üyesi Prof. Ocak’a Cumhurbaşkanlığı 
2019 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, 2019 
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında sosyal bi-
limler alanında ödüle layık görüldü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada; edebiyat 
alanında Nuri Pakdil, müzik alanında MFÖ, sinema ala-
nında Mesut Uçakan, resim alanında Devrim Erbil, ge-
leneksel sanatlar alanında Fuat Başar, mimarlık alanında 
Doğan Kuban, sosyal bilimler alanında ise Prof. Dr. Ah-
met Yaşar Ocak ödülün sahibi oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Ocak, tarih ve kültür tarihçiliğine 
yaptığı katkılar dolayısıyla sosyal bilimler alanında ödüle 
layık görüldü. Yazar Nuri Pakdil; yerli düşüncenin ege-
menliği adına ürettiği özgün eserler, Mazhar-Fuat-Öz-
kan; Türk pop ve rock müziğinde kültürel kimliğin tem-
siline verdikleri önem, sinema alanında Mesut Uçakan; 
Türk sinemasının milli ve yerli kimliği için bir ömür boyu 
süren çabaları ve Devrim Erbil ise; kültürel geleneklere 
bağlantılı çalışmaları ve Türk resmine getirdiği farklılık 
dolayısıyla resim alanında ödül aldı. Hat ve ebru sanat-
larının, sevdirilmesi ve öğretilmesindeki üstün gayret ve 
çabaları dolayısıyla gelenek sanatlar alanında Fuat Başar 

ödüle layık görülürken, Doğan Kuban; Türk mimarisinin 
geçmişine yönelik kuramsal ve kavramsal çalışmaları do-
layısıyla mimarlık alanında ödül almaya hak kazandı.

2019  “Vefa Ödülü”nün trafik kazasında hayatını kaybe-
den eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dur-
sun’a verilmesi kararlaştırdı. 

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Turgay Dalkara  
ve Ekibine Sedat Simavi Ödülü

TÜBA Şeref Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Turgay Dalkara başkanlığındaki bilim 
ekibinin ortak çalışması Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 

(TGC) Sedat Simavi Ödülleri Seçici Kurulu tarafından 
2019 Sağlık Bilimleri Ödülü’ne layık görüldü. 

Sağlık Bilimleri Ödülü, "Behçet Hasta Serumları Bakteri-
lerde Bulunan HSP-65 ile Ortak Epitoplara Sahip Nöro-
filaman Medium'a Karşı İmmünoreaktivite Gösterir" 
başlıklı çalışmaları nedeniyle TÜBA Şeref Üyesi Prof. 
Dr. Turgay Dalkara, Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özde-
mir, Prof. Dr. Umut Kalyoncu, Prof. Dr. Alp Can, Prof. 
Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp, Doç. Dr. Ayşe İlksen 
Çolpak Işıkay, Doç. Dr. Banu Balcı Peynircioğlu, Dr. Sev-
da Lüle, Dr. Selen Peker Ve Dr. Nilgün Tekin Bubenhe-
im'dan oluşan ekibe  Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Ah-
met Gül tarafından takdim edildi.

Gazeteci, sanatçı, karikatür, edebiyat, spor ve bilim insan-
larının yer aldığı dokuz dalda 16 kişiye TGC 2019 Sedat 
Simavi Ödülleri verildi.
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TÜBA Üyelerine İlim Yayma Ödülleri

TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Fikrettin Şahin ve TÜBA 
GEBİP Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran İlim Yayma 
Vakfı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “İlim Yayma 
Ödülleri”nin sahibi oldu.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in yanı sıra 
TÜBA Üyelerinin de katılımıyla Dolmabahçe Sarayı’nda 
22 Aralık 2019 tarihinde düzenlenen törende Yeditepe 
Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Fikrettin Şahin Büyük Ödül’ü Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’dan alırken, Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meh-
met Zahmakıran’a Mühendislik, Doğa ve Sağlık Ödülü, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından tak-
dim edildi. İki yılda bir tekrarlanacak olan İlim Yayma 
Ödülleri’nin 2019 Sosyal Bilimler Ödülü ise Prof. Dr. İl-
yas Kemaloğlu’nun oldu.

Prof. Dr. Fikrettin Şahin “obezite sorununun kontrolü ve 
tedavisi için borlu çözüm çalışmaları” ile Büyük Ödül’ün 
sahibi oldu.

Prof. Dr. Fikrettin Şahin, bor ve bor bileşiklerini kullana-
rak gıda, çevre, tıp ve bitki orijinli mikroorganizmaların 
moleküler tanısı ve karakterizasyonu yanında bunlarla il-
gili endüstriyel kullanıma sahip biyolojik formülasyonlar 
ve antimikrobiyal malzemeler geliştirdi. Yine aday kök 
hücre üretimi, gen ve kanser tedavisi gibi konularda da 
ayrı ayrı çalışma grupları oluşturarak bilimsel araştırma 
geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini sürdürüyor. Dünyada en 
az 2,1 milyar fazla kilolu veya obez insan olduğu ve yıllık 
2,8 milyon ölümün obezite ile ilişkili olduğu tahmin edi-
liyor. Prof. Şahin’i ödüle taşıyan araştırma ile de bu soru-
nunun mekanizmaları, hastalığın kontrolü ve tedavisi ile 
ilgili yeni bir yaklaşım öneriliyor; bor türevlerinin obezite 
patogenizinde rol oynayan, adipogenez ile ilişkili genlerin 

ve proteinlerin ekspresyonunu ve adipositlerde apoptozu 
uyarmadan, mitotikklonal gelişmeyi bastırdığı gösterili-
yor. Bu veriler obezite ve ilişkili hastalıkların önlenmesi 
ile tedavisi açısından umut verici yeni bilgiler sunuyor. 
Ulusal ve uluslararası patenti alınan ürünün ticarileşmesi 
için ise 2019 yılında gerekli ruhsatlandırma çalışmaları da 
başlatılmış bulunuyor.

Bu güne kadar başarılması güç bilimsel çalışmalar ve Ar-
Ge ürünlerine imza atan Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Der-
mobor antiseptik yara iyileştirme jeli üretmiş, bu ürünün 
uluslararası piyasada da satılabilmesi alt yapı çalışmaları-
nı ise planlanmış bulunuyor. Ayrıca, 12 adet Life7 radyo-
terapi ve Dermobor marka ismi altında birçok kozmetik 
ürünü de bulunuyor. Bunların dışında 38 adet tarım ürü-
nünün, biyo gübre veya biyopestisit'in çeşitli ülkelerde 
satışı/tanıtımı devam ediyor.

Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran “hidrojenin yakıt olarak 
kullanılabilmesi çalışmaları” ile Mühendislik, Doğa ve 
Sağlık Ödülü’nün sahibi oldu.

Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, yakıt pillerinde hidroje-
nin uygun depolama koşullarının oluşturulması ve bu de-
polanan hidrojenin enerji üretim aşamasına geçişte, tek-
rar elde edilmesinde nano parçacıkların katalizör olarak 
kullanılmasını sağlayan çalışmasıyla Mühendislik, Doğa 
ve Sağlık Bilimleri kategorisinde İlim Yayma Ödülü’ne 
layık görüldü.

758 başvuru arasından özgünlük, uygulanabilirlik, atıf 
alma durumu, akademik yetkinlik gibi pek çok kriterin 
göz önünde bulundurulduğu, titizlikle gerçekleştirilen 
değerlendirmeler sonucunda üç kategoride toplam 500 
bin lira ödül verildi.
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TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Aral Okay’a 
“Georg Forster Araştırma Ödülü"

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aral Okay, Almanya'daki 
Alexander Von Humboldt Vakfı tarafından yaşam boyu 
bilimsel katkılar için verilen "Georg Forster Araştırma 
Ödülü"ne layık görüldü.

Okay'ın “Türkiye jeolojisi üzerinde yaptığı çalışmalar” üze-
rine kazandığı ödül, Alexander Von Humboldt Vakfı'nın 
Berlin'de yapılacak yıllık toplantısında takdim edilecek.

Araştırmalarının Türkiye’nin jeolojik evrimini ortaya 
koymaya yönelik olduğunu ifade eden Prof. Okay “Jeo-
loji biliminin önemli bir tarihsel boyutu var; nasıl tarih, 
bir bölgede zaman içinde değişen devletleri, medeniyet-
leri, sosyal ve idari yapıyı çalışıyorsa, jeoloji de çok daha 
uzun bir zaman dilimi içinde dünyada meydana gelen 
değişiklikleri tanımaya ve anlamaya çalışıyor. Tarihçile-
rin başlıca verileri yazılı vesikalar, jeologların ise kayalar. 
Kayaları ve fosilleri inceleyerek geçmişte var olan deniz-
ler, okyanuslar, atmosfer, yanardağlar, platolar hakkında 
ve bunların nasıl değiştiği konusunda ayrıntılı bilgi elde 
edebilmek mümkün.” dedi

1976’dan bu yana, 43 senedir Türkiye’de sahada, arazide 
çalışıp veri toplayan ve Türkiye’nin jeolojik evrimini an-
lamaya çalışan Prof. Dr. Aral Okay “Bu kadar uzun süre 
bir bölgede çalışırsa, kişi ister istemez önemli bir etki ya-
ratıyor. George Forster Ödülü, Türkiye jeolojisi üzerinde 
yaptığım çalışmalara verildi. Şimdi amacım Türkiye’nin 

jeolojik evrimi konusunda bir kitap yazmak, Berlin’de 
kaldığım sürede bunu yapmaya çalışacağım.”

Georg Forster Araştırma Ödülü’nü şimdiye kadar Tür-
kiye’den kendisi dahil toplam dört kişinin kazandığı 
bilgisini veren Okay, ikisinin İTÜ’den diğer ikisinin ise 
Bilkent ve Sabancı Üniversitelerinden olduğunu söyledi 
ve: “İTÜ Kimya bölümünde çalışan kardeşim Prof. Dr. 
Oğuz Okay bu ödülü 2014 senesinde almıştı. Kardeşim 
ile benzer bir kariyerimiz var; her ikimiz de TÜBİTAK 
Teşvik, TÜBİTAK Bilim, ve Sedat Simavi Fen Bilimleri 
ödüllerini aldık, ikimiz de uzun senelerdir TÜBA Asli 
Üyesiyiz. Ödül kapsamında, 2020 Mart-Mayıs aylarında 
Berlin’de kalmayı planlıyorum. Babam Ahmet Can Okay 
İstanbul Üniversitesi’nde jeoloji profesöydü, 1920’li yıl-
larda Berlin’de doktorasını yapmıştı; ondan yüz sene 
sonra Berlin’de uzunca bir süre geçirecek olmak hoş bir 
duygu.” dedi.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Denizli’den 
“Hacettepe Üniversitesi’nin 50. Yılına Armağan”

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyo-
kimya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adil Denizli, Ha-
cettepe Üniversitesi’nin 50. kuruluş yıldönümüne arma-
ğan olarak planlanan “50. Yıl Kitap Dizini”ni tamamladı.

Prof. Dr. Adil Denizli tarafından hazırlanan; Molecular 
Imprintig, Dünyada ve Türkiye’de HIV/AIDS, Yüzey 
Plazmon Rezonans Sensörler, Advance Electrochemistry 
gibi 15 kitabın yer aldığı Dizin, 4’ü Türkçe ve 11’i İngiliz-
ce olmak üzere 3 bin 202 sayfadan oluşuyor. ABD ve İs-
veç’ten ikisi yabancı, 17 editörün çalıştığı Dizin’e, Türki-
ye’nin 38 farklı üniversitesi ve 4 farklı kamu kuruluşunda 
görev yapan bilim insanlarının yanı sıra ülke dışından 29 
bilim insanı ile Hacettepe Üniversitesi Fen, Tıp, Mühen-
dislik ve Eczacılık Fakülteleri de katkıda bulundu.
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İnitio Biyomedikal’e “Deep Tech Pioneer” Unvanı

TÜBA-GEBİP Üyesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitü-
sü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Devrim Pesen Okvur, Teknopark İzmir’de 
kurduğu ve uluslararası pek çok başarı kazandığı İnitio 
Biyomedikal şirketiyle bu kez de Hello Tomorrow Chal-
lenge’da “Deep Tech Pioneer” unvanını kazandı.

2019 yılında 6. kez düzenlenen yarışmada 128 ülkeden 
5000’den fazla başvuru arasından seçilen 750 girişimden 
biri olma başarısına ulaşan İnitio Biyomedikal Mühen-
dislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, böylece dünyanın 
bilim ve yüksek teknoloji için en büyük erken dönem gi-
rişimci yarışmasında Türkiye’nin gururu oldu.

Yarışmada dünyanın en iyi projeleri (kabul oranı sadece 
%15), yalnızca davetli olarak katılınabilecek “The Hello 
Tomorrow Global Summit”te yer almak üzere belirlendi. 
Bu etkinlikte dünyayı bilim ve teknoloji kullanarak değiş-
tirebilecek kişiler, yatırımcılar, sanayi liderleri, uluslara-
rası basın ve etkili insanlar bir araya gelecek.

Prof. Dr. Devrim Pesen Okvur’un da davetli olarak İYTE 
ve ülkemizi temsil edeceği Global Summit etkinliği, 12-13 
Mart 2020 tarihinde Paris’te gerçekleşecek.

TÜBA Konsey Üyesi Prof. Şahin’e AYGAD’dan 
“Altın İmza Ödülü”

TÜBA Konsey Üyesi, Yeditepe Üniversitesi Genetik ve 
Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şa-
hin, kök hücre, gen hücre ve kanser konusunda yaptığı 
araştırmalar dolayısıyla Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler 
Derneği (AYGAD) tarafından verilen "Altın İmza Ödü-
lü"nün sahibi oldu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bu yıl 
ikincisi düzenlenen ve İstanbul’da gerçekleştirilen "Altın 
İmza Ödülleri"; basın mensuplarına, belediye başkanları-

na, milletvekillerine, spor ve sanat dünyasından isimlere, 
STK'lara ve iş insanlarına takdim edildi. Prof. Dr. Fikret-
tin Şahin ise kök hücre, gen hücre ve kanser konusunda 
yaptığı araştırmalar dolayısıyla “Altın İmza Ödülü”ne la-
yık görüldü.

Ödül Alanlar; AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, TRT 
spor yorumcusu Erdoğan Arıkan, Cumhurbaşkanlığı 
Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, 
Milliyet Gazetesi spor yazarı Aksal Yavuz, Sultanbey-
li Kaymakamı Metin Kubilay, CHP Niğde Milletvekili 
Ömer Fethi Gürer, Milli karateci Alparslan Yamanoğlu, 
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Bilecik Pazar-
yeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz, Dünya Ticaret Merkezleri Bir-
liği Başkanı Mirze Şimşek, Sultanbeyli Belediye Başkanı 
Hüseyin Keskin, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İnternethaber Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Radyocu Yusuf Erbaş, 
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İş insanı Arzu 
Yılmaz, TRT Haber spikeri Fuat Kozluklu, Show TV Ana 
Haber Spikeri Ece Üner, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, Program sunucusu Melih Altınok, Programcı 
Didem Arslan Yılmaz.
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TÜBA Üyelerine “ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. 
Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Ödülü”

TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Sezgin Bakırdere ile TÜ-
BA-GEBİP Ödülü sahipleri; Prof. Dr. Fuat Balcı, Prof. 
Dr. Duygun Erol Barkana, Prof. Dr. Vehbi Çağrı Gün-
gör, Doç. Dr. Ahmet Çiçek, Doç. Dr. Tolga Çukur, Doç. 
Dr. Gözde İnce, Doç. Dr. Alptekin Küpçü, Doç. Dr. Mine 
İnce Ocakoğlu, Doç. Dr. İsmail Öçsoy, Doç. Dr. Duygu 
Sağ ve Doç. Dr. Alper Uzun ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. 
Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Araştırma Teşvik Ödü-
lü’ne layık görüldü.

Ödül Töreni, 19 Aralık 2019 tarihinde ODTÜ Kültür ve 
Kongre Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilecek. Araştır-
malarıyla bilim alanlarından birinin gelişmesine katkıda 
bulunan ya da bu alanda ülke sorunlarının çözümüne 
yardımcı olan 40 yaşını doldurmamış genç araştırmacı-
lara verilen Araştırma Teşvik Ödülü’nü; Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sezgin Bakırdere, Koç Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. Fuat Balcı, Yeditepe Üniver-
sitesi’nden Prof. Dr. Duygun Erol Barkana, Abdullah 
Gül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, 
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden Doç. Dr. 
Ahmet Çiçek, Bilkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tolga 
Çukur, Sabancı Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gözde İnce, 
Koç Üniversitesi’nden Doç. Dr. Alptekin Küpçü, Tarsus 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mine İnce Ocakoğlu, Erciyes 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. İsmail Öçsoy, Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Duygu Sağ ve Koç Üniversi-
tesi’nden Doç. Dr. Alper Uzun kazandı.

Bilim Ödülü
Prof. Dr. Altan Baykal – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü

Teknoloji Teşvik Ödülü 
Doç. Dr. Yılser Devrim (ATILIM – Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Hücreleri 
Araştırma Grubu) – Atılım Üniversitesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği 
Bölümü

Araştırma Teşvik Ödülü
Prof. Dr. Sezgin Bakırdere – Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü
Prof. Dr. Fuat Balcı – Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Prof. Dr. Duygun Erol Barkana – Yeditepe Üniversitesi, Elektrik ve 
Elektronik Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Can Özgür Çolpan – Dokuz Eylül Üniversitesi, Makine Mü-
hendisliği Bölümü

Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör – Abdullah Gül Üniversitesi, Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Rezan Demir Çakan – Gebze Teknik Üniversitesi, Kimya Mü-
hendisliği Bölümü
Doç. Dr. Ahmet Çiçek – Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Na-
nobilim ve Nanoteknoloji Bölümü
Doç. Dr. Tolga Çukur – Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mü-
hendisliği Bölümü
Doç. Dr. Pınar Zeynep Çulfaz Emecen – ODTÜ, Kimya Müh. Bölümü
Doç. Dr. Gözde İnce – Sabancı Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Nano 
Mühendislik Bölümü
Doç. Dr. Didem Gözüpek Kocaman – Gebze Teknik Üniversitesi, Bilgi-
sayar Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Serdar Kocaman – ODTÜ, Elektrik ve Elektronik Mühendis-
liği Bölümü
Doç. Dr. Alptekin Küpçü – Koç Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü
Doç. Dr. Mine İnce Ocakoğlu – Tarsus Üniversitesi, Enerji Sistemleri 
Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. İsmail Öçsoy – Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Doç. Dr. Duygu Sağ – Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Biyotıp ve Ge-
nom Merkezi
Doç. Dr. Şerif Aziz Şimşir – Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri 
Fakültesi
Doç. Dr. Alper Uzun – Koç Üniversitesi, Kimya ve Biyoloji Mühendis-
liği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Turgay Bayraktar – Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Eralp Demir – Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ali Javili – Bilkent Üniversitesi, Makine Mühendisliği 
Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Barış Nakiboğlu – ODTÜ, Elektrik ve Elektronik Mü-
hendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Nazife Erkurşun Özcan – Hacettepe Üniversitesi, Ma-
tematik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Öznur Taştan – Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Cem Tekin – Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Onur Tokel – Bilkent Üniversitesi, Fizik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Lütfi Taner Tunç – Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri Fakültesi

2018 – 2019 Öğretim Yılı ODTÜ Eğitimde Üstün Başarı Ödülü
Doç. Dr. Halil Mecit Öztop – Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği 
Bölümü
Doç. Dr. Nilay Yavuz – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bili-
mi ve Kamu Yönetimi Bölümü

2018 – 2019 Öğretim Yılı ODTÜ Yılın Eğitimcisi Ödülü
Prof. Dr. Fehime Nihan Çiçekli – Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mü-
hendisliği Bölümü
Prof. Dr. Suna Naziyet Güven – Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Prof. Dr. Türker Özkan – Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Bahar Gürsel – Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Şerife Sevinç – Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bi-
limleri Eğitimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Onur Behzat Tokdemir – Mühendislik Fakültesi, İnşaat 
Mühendisliği Bölümü
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TÜBA Asosye Üyesi Prof. Koyuncu, AASSA İklim 
Değişikliği ve Sağlık Komitesi’ne Seçildi

TÜBA Asosye Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi 
(İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Asya Bi-
lim Akademileri ve Toplulukları Birliği (The Association 
of Academies and Societies of Sciences in Asia-AASSA) 

İklim Değişikliği ve Sağlık (Climate Change and Healt-
h-CCH) Komitesi'ne üye seçildi.

İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerinin yakın 
zamana kadar görmezden gelindiği ve ihmal edildiğinin 
altını çizen Prof. Koyuncu bu durumun insan sağlığını 
etkilediği ve ileriye yönelik olarak bu etkinin daha da ar-
tacağının artık açıkça görüldüğünü söyledi ve “Bu sebep-
lerle iklim değişikliğinin sağlık etkilerini araştırmak üzere, 
Uluslararası Akademiler Arası Ortaklık (IAP) tarafından, 
dört farklı kıtada çalışma başlatıldı. Bu çalışma Asya kı-
tasında AASSA tarafından yürütülüyor. AASSA, CCH 
kısaltılmış adı ile İklim Değişikliği ve Sağlık Komitesi’ni 
özellikle iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve bu 
durumlardaki sulardan kaynaklanan hastalıklar konula-
rında 3 yıl boyunca çalışmalar yürütmek üzere kurdu.” 
dedi.

TÜBA-GEBİP Üyesi Dr. Öğr. Üyesi 
E. Nur Fırat Karalar’a “EMBO YIP Ödülü”

TÜBA-GEBİP Üyesi ve Koç Üniversitesi (KÜ) Moleküler 
Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur 
Fırat Karalar, Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü’nün 
(European Moleculer Biology Organization –EMBO) 
Genç Araştırmacılar Programı’na (Young Investigators 
Programme-YIP) seçilen ilk Türk bilim insanı oldu.

2000 yılından bu yana 400 bilim insanının seçildiği 
EMBO Genç Araştırmacılar Programı'na yaşam bilimleri 
alanında gelecek vaad eden, üstün nitelikli ve uluslarara-
sı çalışmalarıyla öne çıkan henüz 40 yaşını doldurmamış 
bilim insanları seçiliyor. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, hücre 
bölünmesi ve iletişimde önemli rol alan hücre yapılarının 
oluşumu ve görevleri üzerine yürüttüğü çalışmalarıyla bu 
programa seçilen 27 genç yaşam bilimciden biri oldu.

Dr. Elif Nur Fırat Karalar, EMBO Genç Araştırmacılar 
Programı’yla 129 kişinin dâhil olduğu Genç Araştırmacı 
ağına katılacak ve Ocak 2020 itibarıyla dört yıllık görevi-
ne başlayacak. Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü tara-
fından kendisine ve ekibine maddi ve pratik destek sağ-
lanacak olan Dr. Elif Nur Fırat Karalar, bunun yanı sıra 
ağdan faydalanma hakkına sahip olacak.

EMBO Genç Araştırmacılar Programı’nın araştırma gru-
bu ve kendisi açısından bilimsel mükemmellik ve lider-
liklerini ortaya koyan bir sertifika olduğunu vurgulayan 
Dr. Elif Nur Fırat Karalar şunları söyledi: “Bilimde kadın-

ların görünürlük sorunun hâlâ son derece hissedilir ol-
duğu ve cam duvarların birçok alanda kadınların önüne 
çıktığı düşünüldüğünde üç çocuk annesi bir Türk bilim 
kadını olarak bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutlu 
ve gururluyum. Çoğunluğu Türk öğrencilerden oluşan 
araştırma ekibimin de destekleriyle bilime yaptığım kat-
kıların bu tür ödüllerle fark ediliyor olması çok gurur ve-
rici. Ödül kapsamında dört yıl süresince ben ve araştırma 
ekibim EMBO ve Avrupa Moleküler Biyoloji EMBL labo-
ratuvarının olanaklarından faydalanacağız. Bu olanaklar 
arasında seyahat desteği, kısa sureli araştırma bursları, 
konferans organizasyonu, araştırma fonu gibi destek-
ler var. Dolayısıyla bu ödül bilimsel araştırmalarımıza 
önemli bir ivme kazandıracak ve araştırma grubumun, 
benim ve Türkiye’nin uluslararası bilimsel alanda görü-
nürlüğünü artıracak” dedi.
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TÜBA-GEBİP Üyelerine 
“2019 ERC Consolidator Grant Ödülü”

TÜBA-GEBİP Üyeleri Prof. Dr. Seda Ertaç ve Doç. Dr. 
Abdurrahman Atçıl, Avrupa Araştırma Konseyi (Euro-
pean Research Council-ERC) 2019 yılı Consolidator 
Grant Ödülü’ne layık görüldüler.

ERC’in "bilimsel mükemmeliyet" kriterine göre seçilen ve 
alanında çığır açma potansiyeline sahip çalışmaları fon-
layan bir ödül olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Seda Ertaç, 
ödülü almanın sahibi olduğu projenin bilimsel açıdan de-
ğerini gösterdiği için kendisine gurur verdiğini söyledi ve 
“Bunun yanında, böyle geniş ölçekli saha çalışmalara cid-
di miktarlarda fon gerektiği için, ödül, yapmak istediğim 
çalışmaları gerçekleştirebilmeme olanak sağlayacak. Ben 
2013'ten beri Türkiye'de okullarda eğitimle ilgili saha ça-
lışmaları yapıyorum. Bu ödül, bu alandaki çalışmalarımı 
kapsam olarak daha da genişletebilmemi ve hem bilim-
sel olarak cevabı bilinmeyen hem de eğitim politikaları 
açısından önemli sorulara ışık tutabilmemi sağlayacak. 
Bunun yanında, deneysel ekonomi Türkiye'de henüz az 
sayıda araştırmacının uzmanlaştığı, görece olarak yeni 
bir alan. ERC projesi kapsamında yeni doktora öğrenci-
leri ve araştırmacılar yetiştirerek bu alanın ülkemizdeki 
gelişmesine de katkı sağlayabileceğimi umuyorum.”

GEBİP Ödülü çerçevesinde yaptığı çalışmalarla ilgi-
li “OTTOLEGAL: The Making of Ottoman Law: The 
Agency and Interaction of Diverse Groups in Lawma-
king, 1450–1650” isimli projesi ile Ödüle layık görülen 
Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atçıl ise şu 
şekilde konuştu: “OTTOLEGAL, 1450 ile 1650 yılları 
arasında Osmanlı İmparatorluğu’nda hukuk oluşumunu 
araştırıyor; sultanların kanunlarını ve âlimlerin fetvaları-
nı inceleyerek, farklı grupların kanun yapma sürecinde-

ki katılımını ve etkileşimini ortaya koymayı amaçlıyor. 
Proje, hukuki normların oluşumunda sultanlar ve âlimler 
gibi aktörlerin iyi bilinen rollerini araştırmanın ötesine 
geçerek yerel gruplar, loncalar, tüccarlar, vakıf kurucu-
ları, gayrimüslimler gibi aktörlerin rollerini anlamaya 
çalışacak ve Osmanlı hukukunun melez özelliğini ortaya 
çıkaracak. OTTOLEGAL ekibi, projenin ana kaynakları 
için meta veriler, tanıtım, transkripsiyon, çeviri ve bilim-
sel analiz yazıları içeren bir veri tabanı hazırlayacak. Ek 
olarak, üç monografi ve seçilmiş kaynak metinler içeren 
bir kitap yazılacak, iki uluslararası konferans düzenlene-
cek ve tebliğler iki ciltte yayınlanacak. Bu proje, Osmanlı 
hukuk tarihi alanını farklı bir bakış açısıyla yeniden kur-
mayı, tarih ve hukuk çalışmalarında yeni ufuklar açmayı 
vaat ediyor.”

Ödülün, araştırmasıyla ilgili tüm masrafları karşıladığını, 
sağladığı imkânlar sayesinde geniş bir araştırmacı toplu-
luğu ile birlikte modern öncesi dönemde Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nda hukuk normunun oluşumu problemi üze-
rine eğileceklerini ifade eden Şehir Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Atçıl, entelektüel ve sosyal açıdan önemli 
sonuçların ortaya çıkacağına inandığını söyledi.

TÜBA GEBİP Üyesi
Prof. Dr. Seda Ertaç

TÜBA GEBİP Üyesi
Doç. Dr. Abdurrahman Atçıl

TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Can Küçük’e 
Lancet Oncology’den Davet

TÜBA-GEBİP Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Araştırma 
Grup Lideri Doç. Dr. Can Küçük, onkoloji alanında dün-

yanın en prestijli dergilerinden biri olan Lancet Oncology 
dergisinden makale daveti aldı. 

Dr. Küçük’ün teklif üzerine kaleme aldığı; agresif bir 
kanser türü olan doğal öldürücü/T hücre lenfomalarına 
uzak doğu toplumlarında neden daha sık rastlandığına 
dair gerçekleştirilmiş en kapsamlı genetik yatkınlık çalış-
masının sonuçlarını değerlendiren ve kliniğe potansiyel 
yansımalarını yorumlayan makalesi Aralık 2019’da ya-
yımlandı.

Makaleye ulaşmak için: https://www.thelancet.com/jour-
nals/lanonc/article/PIIS1470-2045(19)30820-4/fulltext
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TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Tamer Önder’e 
İBG’den “Bilim Madalyası”

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nin (İBG) 10 Kasım 
günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak üzere düzen-
lenen “10 Kasım İBG Bilim Günü”nde ilk kez verilen “Bi-
lim Madalyası”, Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başa-
rılı Genç Bilim İnsanı Programı (TÜBA-GEBİP) Ödülü 
sahibi ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tamer 
Önder’e takdim edildi.

Program, Prof. Dr. Mehmet Öztürk’ün karşılama konuş-
ması ve ardından Piyanist Arya Su Gülenç’in konseriyle 
başladı.

Atatürk'ü vefatının 81. yıl dönümünde bilimle anmak 
amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe; TÜBA Asli Üyesi 
Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil “Architectural Regulation 
is Central for Homeostasis” konferansını verdi. Dr. Kı-
vanç Birsoy ise “What cancer cells eat” Dr. Mustafa Diken 
“RNA Based Vaccines for Cancer Immunotherapy” adlı 
sunumlarını gerçekleştirdiler. Öğleden sonra ise Prof. 
Dr. Banu Onaral’ın “Bağımsızlık Seferberliğimizin İkinci 

Yüzyılında Akıl Çağını Yakalayan, Aşan Türkiye” başlık-
lı konuşması ile başladı, Doç. Dr. Emine Eren Koçak’ın 
“Psikiyatri ve Nörobilim”, Dr. Onur Başak’ın “Origins of 
the Brain Mosaic” sunumlarıyla devam etti.

Konferans ve konuşmaların ardından İBG Bilim Madal-
yası Ödül Töreni’nde madalyanın sahibi Doç. Dr. Tamer 
Önder bilimsel konuşmasını yaptı.

TÜBA-GEBİP Üyelerine “Onkoloji’de İz Bırakanlar 
Zirvesi”nden Makale Ödülü

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği’nin ev 
sahipliğinde, 14-16 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’da 
düzenlenen "Onkoloji’de İz Bırakanlar Zirvesi"nde TÜ-
BA-GEBİP Üyeleri Doç. Dr. Duygu Sağ ve DEÜ Doç. Dr. 
Can Küçük “Makale Ödülü”ne layık görüldü. 

Dünyanın dört bir yanından, onkoloji alanında araştır-
malar yapan Türk temel bilimci ve klinisyenleri bir ara-
ya getiren "Onkoloji’de İz Bırakanlar Zirvesi’"nde, Türk 

bilim insanlarının son 10 yılda temel ve klinik onkoloji 
alanında yayımladıkları 77 makale arasından seçilen 6 
makaleye ödül verildi. 

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyesi ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Araştırma 
Grup Lideri Doç. Dr. Duygu Sağ, Bilkent Üniversitesi 
Öğretim Üyesi, TÜBA-GEBİP Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Çağ-
lar Çekiç ile iş birliği şeklinde gerçekleşen “Sag D. et al, 
The cholesterol transporter ABCG1 links cholesterol ho-
meostasis and tumour immunity, Nature Communicati-
ons, 2015” makalesi ile ödüle layık görüldü.

DEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve İzmir Biyotıp ve Ge-
nom Merkezi Araştırma Grup Lideri, Doç. Dr. Can Kü-
çük ise “Küçük C. et al, Activating mutations of STAT5B 
and STAT3 in lymphomas derived from γδ-T or NK cells, 
Nature Communications, 2015” makalesi ile ödüle layık 
görüldü.

TÜBA GEBİP Üyesi
Doç. Dr. Duygu Sağ

TÜBA GEBİP Üyesi
Doç. Dr. Can Küçük



91OCAK 2020   TÜBA GÜNCE

TÜBA ve Akdeniz Ülkeleri Akademileri Ağı (Network of the Academies of Mediterranean 
Countries - EMAN) iş birliği ile düzenlenen “Exploring the Commonalities of the 
Mediterranean Region” adlı Sempozyum’da; Karadağ, Cezayir, Hırvatistan, Bosna, İsrail, 
Makedonya, Romanya ve Türkiye’den katılımcılar yer aldı. “Yazı ve Edebiyat”, “Milletlerüstü 
Bir Şiirsel Sistem Olarak Arapça, Farsça ve Türkçe Dillerinde Klasik Edebiyat”, “Herman 
Dalmatin ve Ortaçağ’da Akdeniz'de Bilgi Transferi”, “Orta Doğu ve Kuzey Afrika”, “Bölgesel 
Ortaklıklar, Riskler ve İş Birliği”, “Bölgesel ve Coğrafi Ortaklıklar: Akdeniz ve Kıyıları” başlıkları 
altında pek çok konunun masaya yatırıldığı Sempozyum’da ortaya çıkan sonuçlar TÜBA 
tarafından yayımlanan Rapor’la dünya akademilerinin bilgisine sunuldu.

EXPLORING THE COMMONALITIES OF THE MEDITERRANEAN REGION



TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında 2017 
yılında "Levâmi'u'n-nûr fî zulmeti Atlas Minor, Mantığa Başlangıç Risâleler, Vâkıât-ı 

Rûzmerre I-IV ve Târîh-i Ungurus, Hümâyûn-nâme, Fenn-i Terbiye, Üsûlûcyâ: 
Aristoteles'in Teolojisi, Tiryâkî Hasan Paşa Gazavâtnâmesi ve Bazı Filolojik Notlar, 

es-Sahâifü’l-İlâhiyye, Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasâyihi’l-Vüzerâ ve’l-Mülûk, Ferîdüddîn 
Attâr'ın Tezkeretü'l-Evliyâ'sının Eski Anadolu Türkçesi Tercümesi ve Ferec Ba’d  

eş-Şidde” başlıklı eserler "Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Dizisi" kapsamında yayımlandı.

TÜRK-İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİ



TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında 
2019 yılında " Resâilü Ziyaeddin İbnü'l-Esîr, İbn Sînâ ve Fârâbî'nin Poetikaları, Evzahu'l-

Mesâlik ilâ Ma‘rifeti'l-Büldân ve'l-Memâlik, Nizâmü'l-Edviye ve Manzum Fütüvvetnâme" 
başlıklı eserler yayımlandı.

TÜRK-İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİ

Türk İslam Bilim Kültür 
Mirası Dizisi için:

https://satis.tuba.gov.tr

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

Avusturyalı ünlü Türkolog TÜBA Şeref Üyesi Prof. Andreas Tietze’nin  
65 yıllık çalışmasının ürünü “Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati”nın 
A-B, C-E, F- J, K-L, M-N, O-R, S-Ş, T-V ile Y-Z harflerini içeren dokuz cildi 

TÜBA tarafından yayımlandı. Prof. Tietze’nin sağlığında yedi cilt olarak 
planladığı Lugat’i TÜBA, dokuz cilt ve bir dizin olarak yeniden düzenledi. 

Dizinden oluşan 10. cildin baskıya hazırlık çalışmaları devam ediyor.

TARİHÎ VE ETİMOLOJİK  TÜRKİYE TÜRKÇESİ LUGATİ
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TÜBA-VII. UYGULAMALI TÜBA-VII. UYGULAMALI 
BİLİM EĞİTİMİBİLİM EĞİTİMİ

TÜBA-II. GIDA TÜBA-II. GIDA veve SAĞLIKLI  SAĞLIKLI 
BESLENME SEMPOZYUMUBESLENME SEMPOZYUMU

TÜBA’YA  
10 YENİ ÜYE 
SEÇİLDİ

TÜBA ASLİ ÜYESİ 
PROF. DR. ÖZCAN 
EREL ile  
RÖPORTAJ

TÜBA-BİLİŞİM 
TEKNOLOJİLERİ ve 
İLETİŞİM ÇALIŞMA 
GRUBU KURULDU

TÜBA-GEBİP ve TESEP 
ÖDÜLLERİ 2020 YILI 
BAŞVURULARI DEVAM 
EDİYOR

2019 "TÜBA ÖDÜLLERİ" SAHİPLERİNİ BULDU2019 "TÜBA ÖDÜLLERİ" SAHİPLERİNİ BULDU


