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TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında 
"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 yayımlandı.

TÜRK-İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİ

TÜBA MILLI MÜCADELENIN YEREL TARIHLERI PROJESITÜBA MILLI MÜCADELENIN YEREL TARIHLERI PROJESI

TUBA WORLD 
CONFERENCE ON
ENERGY SCIENCE
and TECHNOLOGY

MUSTAFA KUTLU
ve CENGİZ AYTMATOV'A
VEFA

TÜBA -ENDOKRİN 
BOZUCULAR ve   
SAĞLIĞA ETKİLERİ 
SEMPOZYUMU



TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında 
son olarak "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" 
adlı 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”nin A-B, C-E, F- J, K-L, M-N, O-R, S-Ş, T-V ile Y-Z harflerini 
içeren dokuz cildi ve dizinden oluşan onuncu cildinin TÜBA tarafından 

yayımlanmasıyla projenin ilk bölümü tamamlandı. 

TARİHÎ VE ETİMOLOJİK  TÜRKİYE TÜRKÇESİ LUGATİ



Değerli Günce okurları,

Pandemi ile dünyanın yaşadığı iki yıllık deneyim, iş yapış biçimlerini değiştirmiş; profesyonel ya-
şamın devamlılığına dönük çeşitli tartışmalar yaşanır hale gelmiştir. COVID-19’un giderek artan 
biçimde teknoloji odaklı biçime dönüştürdüğü yaşam, değişen tüketici tercihleri ve farklılaşan iş 
yapma biçimleri beraberinde akademik çalışmaları da etkilemiştir. Akademinin konuya ilgisi ve de-
ğişime ayak uydurma potansiyeli tatmin edici düzeyde olsa da teknoloji aracılı eğitimin sonuçlarına 
ilişkin çıktılar henüz net biçimde değerlendirilmiş değildir. Salgın dönemleri bilime ve bilim insanı-
na olan ihtiyacı açık biçimde ortaya koymaktadır ve içinde bulunduğumuz süreç, başta aşı çalışma-
ları olmak üzere bilimsel çabaların stratejik boyutuna yönelik araştırmaların önemini gözler önüne 
sermiştir. Diğer taraftan COVID-19’un neden olduğu çok boyutlu krizlere küresel, bölgesel ve ulusal 
düzeylerde çözüm geliştirmeyi hedefleyen çalışmaların temelde dört başat alana yoğunlaştığı görül-
mektedir. Bunlar; yönetişim, sosyal koruma, yeşil ekonomi ve dijital bozulma olarak adlandırılabilir. 
Günce’nin bu sayısında da “Yeni Normal Dönemde Tüketim ve Harcama Pratikleri”, “Örgütsel Da-
yanıklılık ve Yenilik Yönetimi” ile “Küresel Salgın Sırasında Yükseköğretimde Fırsatlar ve Riskler: 
Üniversitelerin Geleceği” başlıklı çalışmalara yer verilmiştir.  

Önceki sayıdan bu yana Türkiye Bilimler Akademisi’nde yürütülen bazı çalışmalara kısaca değinmekte yarar görüyorum. İlk olarak 
“TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
tarafından Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sosyal ve Beşerî Bilimler ile Sağlık ve Yasam Bilimleri alanından altı bilim insanına, düzenlenen 
törenle tevcih edildi. TÜBA'nın bir paydaş olarak bilim ödülleri ve yurtdışında yaşayan nitelikli bilim insanları ile destek vermeye devam 
ettiği TEKNOFEST'e Nobel Ödüllü TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Aziz SANCAR katılım sağladı ve bilimsel programlarda gençlerimize 
örnek teşkil eden mesajlarıyla bu yılki festivale ayrı bir anlam kattı. TÜBA Millî Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi, TÜBA ve Fatih 
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi iş birliğiyle Haziran 2021’de Millî Mücadeleye Yerel Bakışlar Çalıştayı’yla hayata geçirildi. Proje kap-
samında Ekim 2021’de “Millî Mücadeleye Yerel Bakışlar Sempozyumu” düzenlendi. TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu’nun faali-
yetleri kapsamında “TÜBA-Endokrin Bozucular ve Sağlığa Etkileri Sempozyumu” 23 Haziran 2021 tarihinde yapıldı. TÜBA tarafından 
organize edilen “TUBA World Conference on Energy Science and Technology” (TUBA-WCEST-2021) konferansı, 8-12 Ağustos 2021 
tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 3 Eylül 2021 tarihinde TÜBA’nın ev sahipliğinde “Mustafa Kutlu & Cengiz Aytmatov 
Paneli” TÜBA Rabi Medrese’de yapıldı. İslam Dünyası Bilimler Akademisi (IAS) ve TÜBA ortaklığıyla hayata geçirilen “Biyoçeşitlilik 
Konferansı” 25 Eylül 2021 tarihinde sanal ortamda düzenlendi. TÜBA’nın üyesi olduğu Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birli-
ği’nin (AASSA) 15 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen 5. Genel Kurulu’nda Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev AASSA’nın Seçilmiş-Baş-
kanı oldu. İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2021 G20 Zirvesi kapsamında, G20 ülkelerinin ulusal bilim akademilerinden oluşan 
Science-20 (S20) çalışmalarına TÜBA tarafından katılım sağlandı. Bu zirvelerde bilim diplomasi çalışmaları Türkiye’yi temsilen TÜBA 
tarafından yürütülmektedir.

Başkan düzeyinde katılım sağladığımız Kamu Diplomasi Koordinasyon Kurulu’nun ikinci toplantısında “Ulusal Kamu Diplomasisi 
Strateji Belgesi ve Eylem Planı” tanıtıldı. TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Adil Denizli’nin hazırladığı “Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk” 
eserinde çok sayıda akademi üyemiz ile TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi bilim insanı yer aldı. TÜBA Mühendislik Bilim Terimleri Sözlü-
ğü’nün güncellenmesine dair çalışmalar için 22 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi (ITÜ) ile bir iş birliği protokolünü 
imzaladık. Bilimsel çalışmalarda, iletişimde, eğitim ve öğretimde Türkçe’nin kullanılması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 
akademimiz tarafından 2002 yılında başlatılan Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Programı çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl 
kutlamaları kapsamında ikinci baskısının güncellenmesi ve genişletilmesine ilişkin çalışmalar protokole bağlandı.

Deniz müsilajı hakkında multidisipliner olarak konuyu masaya yatıran ve çözüm önerilerinin getirildiği “Marmara Denizi’nin Ekolojisi: 
Deniz Salyası Oluşumu, Etkileşimleri ve Çözüm Önerileri” ve “Bilimsel Veriler Işığında Marmara Denizi ve Türk Boğazlar Sistemi” ki-
tapları yayımlandı. Osmanlıya ve Osmanlı eğitim tarihine farklı bir açıdan bakan Osmanlı akademisine ilişkin “Osmanlı İlmiye Sınıfının 
Kıyafet Normu ve Giysileri” başlıklı kitabı TÜBA tarafından yayımlandı. TÜBA, Moğolistan Ankara Büyükelçiliğiyle gerçekleştirdiği 
bilim diplomasisi çerçevesinde ortak yürütülen çalışmaların ardından Bilim Düşün Serisinin yeni kitabı “Cengiz Han ve Mirası” adlı eser, 
kamuoyunun faydasına sunuldu. TÜBA, Türkoloji araştırmalarına destek programı kapsamında üniversitelerle imzaladığı protokolle 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Türkologlara burs programını hayata geçirdi. Emerging Sources Citation Index ve TRDizin 
tarafından indekslenen Yükseköğretim Dergisi’nin yönetim süreçleri 2022 yılından itibaren TÜBA tarafından yürütülecek şekilde dev-
ralındı. Türkiye’deki üniversite eğitiminde bir ders kitabı ve/veya kaynak kitap olarak kullanılabilecek ‘Enerji Ansiklopedisi’nin çalışma-
larında sona gelindi ve önümüzdeki günlerde TÜBA tarafından yayımlanması planlanmaktadır. 

Değerli Günce Okurları, Türkiye Bilimler Akademisi, bilim dünyasının ve toplumun tüm kesimlerinin faydasına odaklı çok sayıda ça-
lışmayı planlamakta ve yürütmektedir. Geçtiğimiz süre boyunca akademimizin faaliyetlerine bakıldığında sağlık, fen bilimleri, sosyal 
bilimler ve eğitim bilimleri alanında önemli çalışmalar, çalışma gruplarımızın koordinasyonunda yürütülmektedir. Yaşanan çevresel, 
ekonomik ya da toplumsal her soruna yönelik bilimsel rehberlik konusunda akademimiz önemli sorumlulukları üstlenmiştir ve üstlen-
meye devam edecektir. Tüm bu süreçlere katkı veren akademi üyelerimize, bilim insanlarımıza, çalışma gruplarımıza ve emeği geçenlere 
şükranlarımı sunuyor, Günce’nin yeni sayısının hayırlı olmasını diliyorum.   

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
TÜBA Başkanı

başkandan...başkandan...
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Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Dr. Elif Özcan-Tok'un hazırladığı Rapor; tamamen 
veriler ışığında Türkiye’deki akademik ve bilimsel ortamın her yönüyle 
detaylı resmini çekmeyi, uluslararası karşılaştırmalarını yapmayı, eksiklerini 
ortaya koymayı ve bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyor. 
Çok zengin akademik yayın verileri kullanarak Türkiye’deki üniversitelerin 
ve akademisyenlerin detaylı analizini gerçekleştiriyor; araştırma 
süresincesorunları belirleyip, çözüm önerileri sunuyor.

Raporun tamamına ulaşmak için: www.tuba.gov.tr>Yayınlar>Süresiz Yayınlar>Raporlar

TÜRKIYE BILIM RAPORU
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TÜBA TEKNOFEST DOKTORA BILIM 
ÖDÜLLERI SAHIPLERINI BULDU

TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sosyal ve Beşeri 

Bilimler ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanından altı bilim insanına düzenlenen törenle tevcih edildi. 

TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri, İstanbul 
Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 
kapsamında düzenlenen törenle Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Mustafa Varank tarafından Fen ve Mühendislik Bi-
limleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Sağlık ve Yaşam Bi-
limleri alanından toplam altı bilim insanına 21 Eylül günü 
tevcih edildi. Törende TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Haluk Bayraktar ve TÜBA Üyeleri de yer aldı. 

Törende konuşan Bakan Varank, TEKNOFEST’in hem 
yenilikleri hem de katılımcı sayısıyla her yıl bir öncekin-
den daha yoğun geçtiğinin altını çizdi ve şu şekilde devam 
etti “Bu yıl ki yeniliklerden bir tanesi de TÜBA tarafın-
dan ihdas edilen Doktora Bilim Ödülleri oldu. TEKNO-
FEST’te yaptığımız faaliyetlerin, belirlediğimiz öncü 
teknoloji alanlarına dönük tez çalışmaları, akademik ça-
lışmalar bizim için çok değerli. TÜBA, Türkiye’deki bilim 
insanını taltif ve teşvik etmek üzere çalışan, çok değerli 
çalışmalara imza atan uluslararası bir kuruluşumuz. TEK-
NOFEST’te verilen bu ödüllerle de biz TEKNOFEST’i bir 
üst basamağa daha taşımış oluyoruz. Bundan sonrasında 
uluslararası tezleri kabul etmek istiyoruz. Yurt dışından 
da buradaki öncü alanlarla ilgili tez çalışmalarında bize 
sunulmasını isteriz.” Dedi ve ardından ilgiyle karşılanan 
Ödül Programında ödüle layık görülen bilim insanlarını 
tebrik ederek, ödül sahiplerini takdim etti.

Son üç yıl içerisinde tamamlanarak, savunulmuş doktora 
tez sahiplerinin Ödül Programına başvurabildiği bilgisini 
veren TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise; tez içe-
rik kalitesi, tezden üretilmiş yayın ve tez sahibinin yayın 
nicelik ve nitelik değerlendirmesi ile sanayi, teknoloji ve 
verimliliğe yönelik patent veya ürüne dönüşme katkısı 
gibi özel kriterler göz önünde bulundurularak oldukça 
detaylı bir değerlendirme sürecinin yaşandığını söyledi.

Haluk Bayraktar Türkiye Bilimler Akademisi’nin TEK-
NOFEST’in dünyanın en büyük festivali olduğunu ve 
milli teknoloji hamlesini toplumla buluşturduğunu ifade 
etti.  TÜBA’nın TEKNOFEST’in akademik boyutunu in-

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
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celemesinin çok önemli olduğunu dile getiren Bayraktar, 
güçlü Türkiye için TEKNOFEST’te atılan adımların ne 
kadar önemli olduğunu önümüzdeki yıllarda çok daha iyi 
anlayacağız. Bunun da akademik anlamda incelenmesi, 
kayıtlara geçmesi, tarihimize mal olması çok önemliydi. 
Temennim bu akademik katkının önümüzdeki yıllarda 
güçlenerek devam etmesidir dedi ve Doktora Bilim Ödül-
leri’ni almaya hak kazanan bilim insanlarını kutladı.  

Bu doğrultuda Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında; 
Dr. Turaç Farsadi Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ndeki 
2018 tarihli ve “Geometrik Doğrusalsızlık ve Sıkıştırıla-
bilirlik İçeren Kompozit Uçak Kanat ve Rüzgar Türbin 
Kanatlarının Aeroelastik Analizi” başlıklı teziyle birinci, 
Dr. Abdolali Khalili Sadaghiani Sabancı Üniversitesi’nde-
ki 2019 tarihli “Isıtılmış Havuz Kaynakları Transferi İçin 
Mikro/Nano Mühendislik Teknikleri” teziyle ikinci, Dr. 
Halil Hakan Açıkel Erciyes Üniversitesi’ndeki 2018 tarihli 
“Rüzgar Türbini Kanadı Üzerindeki Akışın Esneklik İle 
Kontrolü” adlı teziyle üçüncü,

Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında; Dr. Yasemin Kahya-
oğlu Erdoğmuş Anadolu Üniversitesi’ndeki 2020 tarihli 
“Oyun Tabanlı Öğrenme Ortamında Eğitsel Ajan ve Geri 
Bildirim Türlerinin Akademik Başarı, Akış Deneyimi ve 
Bilişsel Yük Açısından İncelenmesi” teziyle birinci,

Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında; Dr. Zihni Onur Uy-
gun Ege Üniversitesi’ndeki 2020 tarihli “Tümör Tanı Ve 
İzlemi İçin Dolaşımdaki Serbest DNA’nın Tayinine Yöne-
lik Spesifik Bir Biyosensör Sistemi Geliştirilmesi” teziyle 
birinci, Dr. Gülşah Çongur Ege Üniversitesi’ndeki 2019 
tarihli teziyle “Biyomoleküler Etkileşimi Elektrokimyasal 
Algılamaya Yönelik DNA Biyosensörlerinin Geliştirilme-
si” başlıklı teziyle ikinci olarak TÜBA TEKNOFEST Dok-
tora Bilim Ödülü’ne layık görüldüler.

TEKNOFEST boyunca TÜBA standında TÜBA Ödül-
lerine ve bilimsel programlarına dair bilgilendirmelerin 
yanı sıra TÜBA eserlerinin tanıtımı da yapılacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar
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TÜBA ŞEREF ÜYESI PROF. DR. 
AZIZ SANCAR TEKNOFEST’21’DE
TÜBA’nın da paydaşı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e 

katılarak gençlerle bir araya geldi; TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’le görüştü.

TÜBA’nın da paydaşı olduğu Havacılık, Uzay ve Tekno-
loji Festivali TEKNOFEST’e katılarak gençlerle bir araya 
geldi, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’le görüştü.

6 gün süren ve yaklaşık 2 milyon kişinin ziyaret ettiği TEK-
NOFEST’e 35 farklı teknoloji yarışmasında 39.684 takım baş-
vurusu alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aziz 
Sancar ile birlikte TEKNOFEST yarışmalarında projeleriyle 
dereceye giren takımlara 36 ayrı kategoride ödüllerini verdi.

25 Eylül günü TEKNOFEST’e katılan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyi Erdoğan, “Sizler, ‘Benden bu millet için bir 
şey istiyorsanız en mükemmelini istemelisiniz. Mademki 
bir millet tayyaresiz yaşayamaz, öyleyse bu yaşama vasıta-
sını başkalarının lütfundan beklememeliyiz.’ diyen Nuri 
Demirağların evlatlarısınız. Yerli ve millî sanayi için canı-
nı ortaya koyan Nuri Killigillerin mirasçılarısınız. Büyük 
ve güçlü Türkiye sizlerin omuzlarında yükselecektir. Hep 
söylediğim gibi kader gayrete âşıktır; bilim, ilim, hikmet 
ve idrak için önce inanç, sonra da gayret gerekir. Hayalle-
rimizi ve hedeflerimizi ancak bu şekilde gerçeğe dönüştü-

rebiliriz. Sizden bugün TEKNOFEST’te bizlere eşlik eden 
Aziz Sancar Hocamızın başarısını daha öteye taşımanızı 
bekliyorum. Sizlere baktığımda gözlerinizdeki ışığı, kal-
binizdeki ateşi görebiliyorum. İstiklalimiz ve istikbalimiz 
için hep daha ileriye gitmek, ülkemizin kodlarına işlen-
miştir. Sizlerle yol yürümekten büyük bir onur, büyük bir 
gurur duyuyorum. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık 
etsin diyorum.” şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Prof. Dr. Aziz 
Sancar ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye’nin bilim 
ve teknoloji ekosistemini istişare ettiklerini kaydeden 
Bakan Varank, “Türkiye’yi dünyanın her yerinden bilim 
insanları için bir cazibe merkezi yapmak için önümüzde-
ki dönemde de güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz.” 
dedi. Türkiye’de bilim ve teknoloji alanındaki mevcut du-
rum ve gelecekteki faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda, 
Sancar’ın yürüttüğü bilimsel çalışmalar ele alındı. Görüş-
mede ayrıca, Türkiye’deki bilim insanlarının gelişimi için 
gelecek dönemde devreye alınacak özel burs programının 
detayları da konuşuldu.
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Öğrencilerle buluşan sorularını yanıtlayan Prof. Sancar 
TOGG’un koltuğuna da oturdu.

• Prof. Sancar “Buraya Türkiye’de ve Türk dünyasında 
bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldim. Burada 
gördüğüm gerçekten beni gururlandırdı, bana cesaret 
verdi. Geleceğimiz için umudum çok büyük. Bunu 
gerçekleştiren herkese, gençlerimize çok teşekkür ede-
rim.” diye konuştu.

• “Çok çalışın. İşler iyi gitmediğinde inatçı olun. Fatih Sul-
tan Mehmet’in dediği gibi ‘Ya ben onu alırım ya o beni 
alır’ o düşünceyle iş yapın. Memleket sevgisini unutma-
yın. Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz.”

• “Gelecek Nobel’ler buradan çıkabilir. Tekrar söylüyo-
rum, Nobel için araştırma ve teknoloji yapmayın. İn-
sanlığa ve ülkemize yararlı bir şeyler yapmak için çalı-
şın. Bilim yapın, teknoloji yapın.”

• “Çok çalışın. İşler iyi gitmediğinde inatçı olun. Fatih Sul-
tan Mehmet’in dediği gibi ‘Ya ben onu alırım ya o beni 
alır’ o düşünceyle iş yapın. Memleket sevgisini unutma-
yın. Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz.”

• “Bilim yapmak istiyorsanız farklı alanlara yönelmelisi-
niz. Hekimlik yaptığım yıllar hayatımın en mutlu yılla-
rıydı. Güneydoğu’da pek çok küçük çocuğun hayatını 
kurtardım. Fakat Türkiye’nin bilim alanında Avrupa, 
ABD ve Çin seviyesinde olmasını istiyorsanız Tıp ala-
nından ziyade farklı alanlara başvurun. Tıp alanı yal-
nızca bilim adamlarının bulduğu keşifleri tatbik eder.” 

• “Biyolojik saat kullanarak kanser tedavisini optimize 
etmeye çalışıyorum. Son makalemde de biyolojik saat 
kullanılarak kanser tedavisinin nasıl geliştirildiğini an-
latıyorum.” 

• “Nobel almak için yola çıkmayın. ABD’de Nobel almak 
için çalışma yapan çok insan tanıdım. Hiçbiri Nobel 
almadı. Bilim, meraklı olduğunuz bir şeyi keşfetmek 
için, insanlığa ve ülkenize faydalı olmak için yapılır. 
Nobel bunun yan ürünüdür.” 

• “Biyoetik önemli. Hayvanlara eziyet edemezsiniz. Na-
ziler, Hitler deney yaptı. İnsanlar üzerinde o şekilde 
deney yapamazsınız. Eğer araştırmayı yavaşlatıyorsa 
insanın özgürlüğü insanın değeri her şeyden daha de-
ğerlidir.” 

• “Yurt dışında öğrenecek çok şey var ama öğrendikle-
rinizi dönüp Türkiye’de tatbik etmelisiniz. Yurt dışın-
da başka kültürleri tanırsın, başka ülkedeki insanların 
nasıl düşündüğünü öğrenirsin. Orada öğrenecek çok 
şeyin var. Gençsiniz gider orada doktora yapar, genç 
yaşta Türkiye’ye gelir orada öğrendiklerinizi Türkiye’de 
tatbik edersiniz.” 

• “Üniversitedeyken harika bir bilim insanı olan Muzaf-
fer Aksoy beni kanatları altına aldı ve onun sayesinde 
ABD’ye gittim. Böyle gençleri motive eden iyi hocalar-
la çalışmak çok önemli.”

• “Türkiye’de ve Türk dünyasında bilimi ve teknolojiyi 
tebrik etmemiz lazım. Burada gördük teknolojiyi, gu-
rurlandık. Bunu gerçekleştiren herkese, gençlerimize 
çok teşekkür ediyorum.” ifadeleriyle TEKNOFEST’i 
değerlendirdi. 

•  “Çok çalışın. İşler iyi gitmediğinde inatçı olun ve hep 
Fatih Sultan Mehmet’i örnek alın. ‘Ya o beni ya da ben 
onu alacağım’ deyin.”  

• “100 yıl sonra benim buluşlarımı sizin gibi Türk çocuk-
ları okuyacaklar ve ‘Bunu bir Türk yaptı’ diyecekler”
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MILLI MÜCADELENIN YEREL 
TARIHI GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

TÜBA&FSMVÜ iş birliğiyle hazırlanan Proje,  Haziran 2021’de Millî Mücadeleye Yerel 
Bakışlar Çalıştayı’yla hayata geçirildi ve Ekim 2021’de ise “Millî Mücadeleye Yerel 

Bakışlar Sempozyumu” gerçekleştirildi.

Milli Mücadele tarihyazımını tüm boyutları ve aktörle-
riyle haritalandırılarak bu süreçteki yerel etmenleri daha 
vurgulu ve hak ettiği şekilde bilimsel literatüre kazandır-
mayı amaçlayan Proje kapsamında; şimdiye kadar Milli 
Mücadele, Mücahede-i Milliye, İstiklal Harbi, Bağımsızlık 
Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Ulusal Bağımsızlık Savaşı başlık-
larında literatürde çalışılan “1918-1923 Millî Mücadele” 
döneminin yerel dinamikleri daha kapsamlı açıdan ele 
alınacak ve nihayetinde ise bilimsel metinler kitaplaştırı-
larak dizin halini alacak.

TÜBA&FSMVÜ iş birliğiyle hazırlanan “Millî Müca-
delenin Yerel Tarihleri Projesi”ni 7-8 Haziran 2021 tari-
hindeki  “Millî Mücadeleye Yerel Bakışlar Çalıştayı”yla 
İstanbul’da hayata geçirildi ve ardından 22-24 Ekim 2021 
tarihlerinde “Millî Mücadeleye Yerel Bakışlar Sempozyu-
mu” Gaziantep’te gerçekleştirildi. 

Millî Mücadeleye Yerel Bakışlar Sempozyumu 
Panorama 25 Aralık Müzesi’nde gerçekleştirildi.
Sempozum; 29 farklı üniversite, kurum ve bağımsız araş-
tırmacıların yer aldığı iki gün süren bilimsel program 
40’ı aşkın bilim insanıyla yürütüldü. Program; Gaziantep 
Valisi Davut Gül, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gazian-
tep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in vekili 
Şahinbey Belediyesi Meclis Üyesi Yusuf Erdem Güzelbey, 
TÜBA Başkan Vekili Akademi Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar, FSMÜV Rektörü Prof. Dr. Muhammed Fa-
tih Andı, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. 

Dr. Arif Özaydın ve Doç. Dr. Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi Doç. Dr. Mustafa Göleç’in konuşmalarıyla 
başladı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: “Millî 
Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi” dahilinde 
hazırlanacak olan Türkiye’nin 7 bölgesine 
dair 10 eserden oluşacak seri TÜBA tarafından 
yayımlanarak kamuoyuyla paylaşılacak.”
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker proje hakkındaki 
açıklamasında “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu 
hepimizin bildiği üzere bir istiklal harbinin başarıya 
ulaşmasıyla gerçekleşti. Bu sebeple ülkemizin kurtuluşu 
ve bağımsızlığının temelinde atalarımızın kanları, 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker
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gözyaşları ve duaları var. Bu toprakların neler pahasına, 
nasıl bir mücadeleyle kazanıldığını iyi bilmek, gelecek 
nesillere bu bilinci kazandırmak ve vatan sevgisini 
aşılamak çok önemli. Bu da ancak doğru bilginin doğru 
yol ve yöntemlerle aktarılmasıyla mümkün olabilir. 
Geçmişte yaşadıklarımız ve bugünlerde yaşadıklarımız 
aslında milli mücadelenin her daim devam etmekte 
olduğunu gösteriyor. Milli Mücadele dönemi genellikle 
tek açıdan, tek merkezden ele alındı. Milli Mücadele çok 
yönlü çok boyutlu araştırılması gereken farklı kriterler 
içerir. Milli Mücadele sürecinin başarıya ulaşmasında 
yerel faktörlerin yeri ve önemi hâlâ tam açıklığıyla 
ortaya konmadı. Çok uzak bir tarih olmamasına rağmen 
Milli Mücadele dönemi hak ettiği objektif, çok sesli 
değerlendirmelerden uzak kaldı. TÜBA olarak FSMVÜ 
ile; bilim insanlarımızın katkıları, önerileri, eleştiri 
ve destekleriyle birlikte tarihimizi bilimsel anlamda 
birincil kaynaklardan, hamasetten uzak, objektif biçimde 
günümüze aktaran kıymetli çalışmalardan olması 
dileğiyle Millî Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi’ni 
gündemimize aldık. Bu Proje’nin milli mücadele tarihine 
doğru kaynaklardan objektif yaklaşımıyla dönüm noktası 
olacağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu. 

Millî Mücadele’nin anlatılması ve yaşatılması çok öne-
mini ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül’ün ardından 
konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 

Erdem Güzelbey ise Gaziantep’in Millî Mücadele’nin üç 
cephesinden biri olan Güney Cephesi’nde yer aldığını ha-
tırlattı ve tarihçilerin gün yüzüne çıkardığı bilgiler, yeni 
bir dille aktarılmalıdır dedi. 

TÜBA Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 
“Hepimiz biliyoruz ki geçmişini doğru bilmeyen 
geleceğini de iyi planlayamaz.”
TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar Sempozyum’da “Türk milli 
mücadelesinin 100. Yılını idrak ediyoruz. Selçuklu Devle-
ti, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti şeklin-
de devletteki devamlılık ilkesinin hayata geçişinin örneği-
dir milli mücadelemiz. Böyle bir tarihi dönem noktasının 
önemini daha iyi anlamak üzere hep bir aradayız. “Millî 
Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi” milli mücadelemizin 
basmakalıp, ortalama düzeyde tespit ve değerlendirmele-
rin çok daha ötesine giderek, yerel düzeydeki detayları da 
çeşitli yönlerden ele almak ve daha iyisini anlatmak bakı-
mından çok önemli. Tarihimizi ağırlıklı olarak hamaset 
boyutuyla ele almaktan vazgeçip, çok disiplinli hatta di-
siplinler arası ve üstü bir bakış açısıyla ele almanın bize 
çok daha fazla şey kazandıracağını düşünüyorum. “Millî 
Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi” tarihe bakış açımızı 
genişletmek tüm aktörleriyle tarihimizi daha iyi anlatmak 
üzere hayata geçirildi. Hepimiz biliyoruz ki geçmişini 
doğru bilmeyen geleceğini de iyi planlayamaz.” dedi.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar TÜBA Asli Üyesi ve FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Andı
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TÜBA Asli Üyesi ve FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. 
Fatih Andı “Millî Mücadele’nin Yerel Tarihleri 
Projesi Milli Mücadelenin 100. yılındaki bu büyük 
seferberliğe önemli bir katkı sağlayacak.”
Tarihin tanımı gereği “geçmiş”ten farklı olduğunun altı-
nı çizen Projenin Onursal Başkanı Prof. Dr. Muhammed 
Fatih Andı “Milli Mücadele bizim birlikte hatırladığımız 
tarihimizdir. Bizi biz yapan geçmişimizin en önemli ke-
sitidir. Farklılıklarımız bizi ne kadar ayrıştırsa da zaman 
zaman araya tefrika girse de, Milli Mücadele kavramı 
üzerinde buluşur ve uzlaşırız. Milli Mücadele bizi bir 
fikir ve ruh etrafında birleştiren bir değerdir. Bir Milli 
Mücadele verebildiğimiz için bugün hür ve bağımsız ol-
manın nimetlerini tadıyor, bir vatanımız, bir milletimiz, 
bir bayrağımız ve bir devletimiz var diyebiliyoruz. Milli 
Mücadelenin büyük ve kurucu hadisesinin ele alınması 
yorumlanması, işlenmesi elzemdir. Milli Mücadelenin 
100. yıldönümünde bize düşen sorumluluklar var. Yüzyıl 
dönümleri aynı zamanda geçmişin muhasebesini yapma, 
karşı karşıya bulunduğumuz riskler ve fırsatları ele alma 
imkânıdır. Hâlihazırda Milli Mücadelenin TBMM’nin, 
cumhuriyetin ilanının 100. yıldönümleri ile ilgili olarak 
akademik etkinlikler düzenlemekte, yayınlar yapmakta, 
müzeler kurmaktadır. 100. yıl dönümüne ilişkin yapılan 
bilimsel, kültürel ve sanatsal çalışmalar ve devletimiz ta-
rafından en süt seviyede himaye ve teşvik edilmektedir.” 

dedi. Prof. Andı ayrıca TÜBA ve FSMVÜ’nin iş birliğiyle 
hazırlanan Millî Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesinin 
Milli Mücadelenin 100. yılındaki bu büyük seferberliğe 
önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise “Millî Müca-
dele de verdiğimiz mücadeleyi bugünde aynı ruhla sür-
düreceğiz. Bu millet, milli mücadeleyle ayakta kalan bir 
millettir. Bugün de yarın da milli mücadele ruhunu diri 
tutup ayakta kalacağız.” dedi.

FSMVÜ Öğr. Üyesi Doç. Dr. Mustafa Göleç 
“Millî Mücadele, tarihimizin hiçbir dönemiyle 
karşılaştırılamaz.”
FSMVÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Göleç ise şu 
şekilde konuştu “Millî mücadele konulu Türkçe literatür, 
dönemin ağırlıklı olarak siyasi ve askeri gelişmelerden 
ibaret bir süreç olarak anlatıyor. Ancak milli Mücade-
le’nin toplumsal ve yerel boyutları, yeterince değerlendi-
rilmiş değil. Anadolu’nun dört bir yanından şehirlerimiz, 
halkımızın farklı kesimleri bu mücadeleye bir şekilde ka-
tılmış, Millî Mücadele’nin doğrudan veya dolaylı olarak 
şahitleri olmuşlardır. Ülkemizin her köşesinden evlatları-
nı cepheye gönderen anne ve babaların, kardeşlerin, eşle-
rin, çocukların hafızaları yaşanan ama ne yazık ki hakkıy-
la yazılamayan bir tarihin kaynaklarıdır. Onlar, nüfusları 
azalan, ekmekleri eksilen, yaşadıkları yerler harabeye ve 
viraneye çevrilen yine de bu varoluş mücadelesini canları 
ve mallarıyla büyüten insanlarımızdır.”

Sempozyum’da yerel tarih mercek altına alındı. 
Araştırmacılar, öğrenciler ve ilgili herkese açık olan Sem-
pozyum açılışın ardından özellikle Sosyal Bilimler öğren-
cilerinin yoğun ilgisi ve sorularıyla devam etti: Program-
da Antep Savunması, Güney Cephesi ve Batı Anadolu’da 
Millî Mücadele adlı üç oturumda; “Adana ve Çevresinde 
Yerel Millî Mücadele Faaliyetleri”nden “Millî Mücadele 
Döneminde Batı Anadolu’da Sağlık ve Sosyal Yardım Fa-
aliyetleri”ne “İzmir’in Kurtuluş Gününe Ait Bir Belgenin 
Değerlendirilmesi”nden “Cepheye Gidenlerin Ardında 
Kalanlar: Millî Mücadele’de Güney Cephesi’nde Kadın-
lar”a kadar 17 başlık masaya yatırıldı.

FSMVÜ Öğr. Üyesi Doç. Dr. Mustafa Göleç
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Sempozyumun ikinci gününde ise; “Millî Mücadele’de 
Karadeniz Bölgesi” ve “Millî Mücadele’de Orta ve Doğu 
Anadolu” adlı iki oturumda 1921 Rum Nakline Giden Sü-
reç”ten “Millî Mücadele Döneminde Doğu Karadeniz’de 
Muhacirlerin Durumu”na 10 konu detaylandırıldı. Gü-
nün sonunda ise iki gün süresince gerçekleşen tartışma-
lar, sunumlar ve elde edilen sonuçlara ilişkin değerlendir-
me oturumu yapıldı.

Milli Mücadele tarihyazımını tüm boyutları ve aktörle-
riyle haritalandırılarak bu süreçteki yerel etmenleri daha 
vurgulu ve hak ettiği şekilde bilimsel literatüre kazandır-
mayı amaçlayan Proje kapsamında; şimdiye kadar Milli 
Mücadele, Mücahede-i Milliye, İstiklal Harbi, Bağımsızlık 
Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Ulusal Bağımsızlık Savaşı başlık-
larında literatürde çalışılan “1918-1923 Millî Mücadele” 
döneminin yerel dinamikleri daha kapsamlı açıdan ele 
alınacak ve nihayetinde ise bilimsel metinler kitaplaştırı-
larak dizin halini alacak.

Millî Mücadeleye Yerel Bakışlar Çalıştayı FSMVÜ 
Topkapı Yerleşkesi’ndeydi.

Çalıştay’a dizininin hazırlanması için yol haritası çıkar-
mak ve yayın ilkelerini tespit etmek amacıyla yüz yüze 
ve aynı zamanda çevrimiçi olarak 22 farklı üniversiteden 
ve 3 müzeden toplam 34 bilim insanının katıldı. Çalış-
tay›da Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne 
geçiş dönemi olarak Millî Mücadele yıllarına merkezden 
bakan siyasi ve askeri tarih yazımının ötesine geçerek 
toplumsal ve yerel bir perspektiften bakma, yerel toplu-
lukların, sıradan insanların Millî Mücadele’ye dair algı 
ve deneyimlerinin millî mücadele tarih yazımına nasıl 
dahil edilebileceği tartışıldı, Türkiye’nin yedi bölgesin-
den çoğulcu katılımın sağlandı. Elde edilen sonuçların 
projede hazırlanacak olan eserler için de kılavuz özel-
liğine sahip olması hakkında fikir birliğine varıldı. Ça-
lıştay’ın raporu TÜBA ağ sayfasından kamuoyuyla pay-
laşıldı. 



13EKİM 2021   TÜBA GÜNCE

TUBA WORLD CONFERENCE on 
ENERGY SCIENCE and TECHNOLOGY

TÜBA tarafından düzenlenen TUBA World Conference on Energy Science and 
Technology (TUBA WCEST-2021) 8-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında 

çevrimiçi gerçekleştirildi.

TÜBA tarafından düzenlenen TUBA World Conference 
on Energy Science and Technology (TUBA WCEST-2021) 
8-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında çevrimiçi gerçekleş-
tirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ve TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in açılış konuşmalarıyla 
başlayan Program’da üç panele yer verildi; ilkinde çevre 
ve ekonomi, ikincisinde enerji ve eğitim, üçüncüsünde 
ise fotovoltaik sistemler konuşuldu. Beş gün süresince 
her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere; Konferansa 
İtalya’dan Amerika’ya İngiltere’den Singapur’a, Kanada’ya 
dünyanın önemli üniversitelerinden kurumlarına değin 
enerji ve enerjiyle ilişkili kuruluşlardan bilim insanının 
ve uzmanın katıldı; geleneksel enerji çözümleri, fosil kay-
naklar, yenilenebilir enerji, hidrojen enerjisi teknolojileri, 
akıllı binalar, yeşil teknoloji vb. olmak üzere toplamda 21 
paralel oturum ve panel gerçekleştirildi. Lider araştırıcı-
lar, uluslararası kurum başkanları, uzmanlar ve dergilerin 
baş editörlerinden oluşan 35 farklı ülkeden 28 anahtar ko-
nuşmacı ve 28 davetli konuşmacının yer aldığı, toplamda 
yaklaşık 1500 kişinin katılım sağladığı Konferans’ta 122 
sunum gerçekleştirildi. TUBA WCEST-2021, bilim cami-
ası ve ilgililer tarafından dikkatle takip edildi.

Zoom üzerinden gerçekleştirilen TUBA WCEST-2021, 
beş gün süresince Akademi’nin YouTube kanalından da 
canlı olarak yayımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın ko-
nuştuğu Konferans’ta; güçlü ve sürdürülebilir büyümeye 
giden yolun girdilerin ne kadar verimli ve rekabetçi şe-
kilde bir araya getirildiğiyle doğrudan ilişkili olduğuna 
işaret etti; enerjinin bu kapsamda kritik bir bileşen niteli-
ği taşıdığını söyledi. Sayın Varank, büyüme için üretime, 
üretim için de enerjiye ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, 
endüstri geliştikçe enerji ihtiyacının da arttığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank: 
“6.000 MV güneş enerjisi kapasitesine ulaşılacak.”

Türkiye gibi ülkeler için enerjide dışa bağımlılığın cari 
açık ve dış kırılganlık riskini artırdığını ifade eden Sayın 
Varank, “Yenilenebilir enerji, özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde dışa bağımlılığı azaltma ve sanayileşmeyi hız-
landırmada önemli bir alternatif. Ayrıca düşük maliyeti 
ve çevresel avantajlarıyla sürdürülebilirlik açısından çok 
önemli.” diye konuştu.

Varank, enerji sektörünün yapısal bir dönüşüm içinde 
olduğunu belirterek, 2050’de dünyada üretilen enerjinin 
%85’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanma-
sının öngörüldüğünü, rüzgar ve güneş kaynaklarının da 
en büyük paya sahip olmasının beklendiğini dile getirdi.

Varank, yatırımcılara verdikleri desteklerle yerli sa-
nayinin gelişmesinde aktif rol aldıklarını kaydederek, 
2012’den bu yana yenilenebilir enerji yatırımları için 7 bi-

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker
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nin üzerinde teşvik belgesi düzenlediklerini ve bu belgeler 
sayesinde birçok değerli projenin hayata geçirildiğini bil-
dirdi. 2020 yılında Ankara’da açılan entegre güneş paneli 
üretim tesisine değinen Varank, güneş paneli üretiminin 
4 aşamasını da tek çatı altında gerçekleştirebilen tesisin, 
bu özelliğiyle dünyada tek olduğunu anımsattı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker “İhtiyaçlar 
ve mevcut kaynaklar arasındaki uçurum, enerji 
arzının yönetiminde yaşanan önemli sorunlar ile 
birleşerek sert bir rekabete dönüştü.”

Prof. Şeker konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Türki-
ye Ulusal Bilimler Akademisi olarak disiplinler arası bir 
yaklaşımla sürdürdüğümüz araştırmalarımız, gerçekleş-
tirdiğimiz bilimsel toplantılar ve hazırladığımız raporları 
kurduğumuz çalışma gruplarıyla yürütüyoruz. Uluslara-
rası konferansımızı düzenleyen, planlayan TÜBA Enerji 
Çalışma Grubu da diğer tematik çalışma gruplarımızda 
olduğu gibi deneyimli bilim insanlarından oluşuyor ve 
toplumun ihtiyaçları ve teknolojideki yenilikler doğrultu-
sunda bilime dayalı faaliyetlerini sürdürüyorlar.”

Prof. Şeker bilim insanlarının özellikle her yıl G-20 li-
derleri zirvesine Bilim-20 deklarasyonları aracılığıyla 
yaptığı ısrarlı uyarılar sonucunda toplumların karbonsuz 
bir geleceğe doğru emin adımlar attığı bilgisini de ver-
di. Diğer yandan Türkiye için enerjinin en büyük ithalat 
kalemlerinden biri olduğunu ve yerli kaynaklarla enerji 
üretimi cari açığın azaltılması ve vatandaşların refahının 
artırılması açısından hayati önem taşıdığını da ifade eden 
Prof. Şeker “Alternatif enerji kaynakları oluşturmak sade-
ce sürdürülebilir enerji sağlamakla kalmaz, aynı zamanda 
enerji maliyetlerini düşürür ve enerji arz güvenliğini sağ-
lar. Bu politikalar, ülke ekonomisinin büyümesine ve is-
tihdamına katkı sağlayacak, üretim sektöründe ülkemizi 

dünya pazarlarında daha rekabetçi bir konuma getirecek 
bir kalkınma stratejisi olarak değerlendirilmelidir. Türki-
ye’nin Karadeniz açıklarında doğalgaz arama ve üretim 
faaliyetlerinin devam etmesi hepimizi gururlandırıyor. 
Şimdiye kadar bulunan 540 milyar metreküp doğalgaz 
rezervinin yeni keşiflerle artmasını diliyoruz. Ülkemizin 
alternatif enerji kaynakları arayışındaki kararlılığının en 
önemli göstergesi güneş enerjisi santralleri, rüzgâr sant-
ralleri, hibrit yapılar ve nükleer enerjiye yönelik yeni 
yatırım ve teşvikler. Ayrıca Türkiye’nin münhasır ekono-
mik bölgesinde sondaj yapan Oruç Reis, Fatih, Yavuz ve 
Kanuni gemileri de devletin yerli enerji üretimi için her 
fırsatı ve potansiyeli kullandığının göstergesidir.” dedi. 
Şeker, Türkiye’nin gerçekleştirdiği, devam eden ve plan-
ladığı tüm çalışmalarıyla dışa bağımlılığı önemli ölçüde 
azaltacağını ve enerji güvenliğini sağlayacağını söyledi 
ve Konferansın aynı zamanda enerji başlığı altındaki bir-
çok konuyu bilimsel olarak ele aldığını vurguladı. Prof. 
Şeker, TÜBA Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. 
İbrahim Dinçer’e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank’a teşekkür ederek, TÜBA’nın Türkiye’nin stratejik 
alanları ve uluslararası kalkınma konularında bilimsel ça-
lışmalara devam edeceğini belirtti.

TÜBA, Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer
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Yeni Normal Dönemde Tüketim ve 
Harcama Pratikleri

Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan
Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi

TÜBA Asosye Üyesi

Giriş
Aniden ortaya çıkan, beklenmedik ve öngörülemeyen 
durumlar kriz olarak tanımlanır (Sezgin, 2003). Doğal 
afetlerden, politik, ekonomik ve yönetimsel sebeplere ka-
dar çok çeşitli şekillerde ortaya çıkan krizlerden bahset-
mek mümkündür. Bu bakımdan Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından bir salgın olarak tanımlanan KOVİD-19’u da 
doğal afet kaynaklı bir kriz olarak tanımlamak ve bu kriz 
sürecinde tarafların (bireylerin ve kurumların) refleksleri-
ni anlamlandırmak kriz yönetimi bakımından önemlidir. 
Tarih boyunca çeşitli felaketler (deprem, sel, salgın vb.) 
toplumların yaşamını birçok farklı açıdan etkilemiş, çeşitli 
kırılmalara sebep olmuş ve bir kriz döneminin başlangıç 
etkeni olarak tecrübe edilmiştir. Bu felaketler içerisinden 
salgınlar ise; sağlık, ulusal güvenlik, ekonomi ve dolayı-
sıyla tüketim üzerinde çoğunluğu olumsuz olmak üzere 
büyük etkiler yaratmıştır (Qui vd., 2017). İnsanlık son 
yüzyılda İspanyol gribi, Domuz Gribi, Ebola, Kuş Gribi, 
SARS ve Ayak ve Ağız hastalığı gibi pek çok salgın kriziyle 
mücadele etmiştir (www.eurowho.int). Söz konusu salgın-
ların ortaya çıkış sebepleri ve coğrafik etki alanları farklı-
laşmakla birlikte toplumsal yaşamın hemen her alanında 
kalıcı ve yaygın etkilere sahip oldukları muhakkaktır. 

2020 yılı dünyada Koronavirüsün neden olduğu bir kırıl-
maya şahitlik etmiştir. Koronavirüs krizi olarak adlandırı-
lan kırılma, beraberinde şu soruları akla getirmiştir: 

• Koronavirüs krizi, günlük yaşamdaki tüketim harca-
malarına nasıl etki edecektir? 

• Hâlihazırda büyük bir dijital dönüşümü ve mevcut 
harcama pratiklerini anlamlandırmaya çalıştığımız 
bir dönemde, koronavirüs krizi ile birlikte ortaya çı-
kan  kırılma dijital dönüşümü hızlandırmaya veya 
mevcut harcama pratiklerini tamamen değiştirmeye 
mi neden olacaktır? 

• Koronavirüs krizi sonrasında kısa, orta ve uzun vade-
de nasıl bir değişim beklenmektedir?

Bu makalede Koronavirüs krizinden etkilenen tüketi-
cilerin ve işletmelerin süreçte edindikleri yeni davranış 
kalıpları ve bu kalıpların toplumsal hayatın ‘yeni normal’ 
olarak adlandırılan biçimindeki yansımaları değerlendi-
rilecektir. Bilhassa tüketicilerin tüketim ve harcama kalıp-
ları mevcut pazar koşullarında tartışılacak olup, bunların 
‘yeni normal’ sürecinde pazardaki aktörler açısından dev-
rimsel bir dönüşümü işaret edip etmediği irdelenecektir. 
Bu noktada salgının hala devam eden bir süreç olduğu 
ve bizlerin de bu gerçekliği ilk elden tecrübe eden birer 
etkilenen olduğumuz dikkate alındığında, yapılacak olan 
değerlendirmelerin eldeki sınırlı verilerden hareketle bil-
giye dayalı bir tahmin niteliği taşıdığını vurgulamak ge-
rekmektedir. 

Makale
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Salgınlar ve Etkileri
Makro düzeyde küreselleşme ve sağlık arasındaki ilişki 
çok daha önemli bir hale gelmiştir. Çin’de ortaya çıkan bir 
virüs çok hızlı bir yayılım göstererek dünya gündeminin 
merkezine yerleşmiş ve bütün ülkelerin aynı sorunla karşı 
karşıya kalmasına neden olmuştur. Uluslararası Para Fo-
nu’nun (IMF) salgının devam eden etkilerinin gölgesinde, 
ulusların beklenen ekonomik büyüme oranları, işsizlik 
düzeyi ve tüketici fiyatları gibi makroekonomik gösterge-
ler üzerine yayınladığı raporda, salgın sonrası yaygın etki-
leri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri kapsayacak şekil-
de dünya ekonomisinin %3 oranında daralmasıyla Büyük 
Buhrandan bu yana tecrübe edilecek en kötü resesyon 
dönemi öngörüsüne yer vermiştir (IMF, 2020). Makro öl-
çekte hissedilen ve hissedilecek olan bu değişim elbette 
mikro düzeyde tüketicilerin tüketim davranışlarında da 
kendisini gösterecektir. Zira tüketim de ekonomik, psi-
kolojik, toplumsal ve kültürel boyutları olan karmaşık bir 
olgudur (Uiterkamp ve Schoot, 2007). Günümüzün diji-
talleşmiş modern tüketicilerinin belirsiz bir zamanı işaret 
eden salgın döneminde Google arama motoru aracılığıyla 
resmi kurallar ve düzenlemelerle ilgili en güncel bilgile-
ri edinmek, finansal desteğe erişim ve çevrimiçi eğitimi 
destekleyecek doğru platformları bulmak, bedensel ve 
zihinsel sağlıklarını korumak ve evde kendilerini meşgul 
edecek yeni yöntemler keşfetmek amacıyla yapmış olduk-
ları aramalar da (Sinclair ve Tolay, 2020) bu karmaşıklığı 
doğrular niteliktedir. 

Koronavirüs krizi kısa bir süre içerisinde insanlığın ve 
toplumun var olma krizine dönüşmüştür. Bu dönüşümün 
yakın zamandaki ekonomik etkisini değerlendirmek gere-
kirse (Baldwin ve Weder di Mauro, 2020): Öncelikle üre-
tim kesintilerine yol açan bir “Çin şoku” nedeniyle ulusla-
rarası tedarik zincirlerinde teslimat sorunları yaşanmaya 

başlanmıştır. Özellikle elektronik, ilaç endüstrisi, lojistik 
sektörleri bu nedenle zor durumda kalmıştır. Sonrasında 
turizmle birlikte ulaşım sektöründe bazı kesintiler yaşan-
mış ve bu sektörlerin durma noktasına gelmesine neden 
olmuştur. Sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde yönetimi 
gerekçesiyle, hükümetler sokağa çıkma kısıtlamaları gibi 
bazı önlemler almak zorunda kalmışlardır. Bu kısıtlama-
lar kapsamında, insanların topluca gittiği restoran, sine-
ma, tiyatro ve spor salonları gibi işletmeler bir süreliğine 
kapanmıştır. 

Tüketim ve harcama pratiklerinin değişiminin görülme-
si açısından bazı araştırma şirketleri ürün satışlarındaki 
değişimi değerlendirmeye başlamışlardır. Deloitte (2020) 
Araştırma Şirketinin yaptığı çalışmaya göre, salgından en 
fazla etkilenen sektörlerin başında sinema-kültür, etkinlik 
ve eğlence sektörü, ulaşım hizmetleri ve otel-konaklama 
hizmetlerinin geldiği görülmektedir. Bununla birlikte 
uzaktan eğitim ve çalışma, sağlık destek ürünleri, ulusal 
market zincirleri, hobi ürünleri ve İnternet TV gibi ürün-
lerde de büyük bir artış yaşanmıştır. Grafik 1’de Türkiye’de 
hangi ürün gruplarının Koronavirüs sürecinden daha çok 
etkilendiği görülmektedir. 

Dünyanın en büyük pazar araştırma kuruluşlarından GfK 
(2020) kriz zamanlarında alışveriş davranışları üzerine 
yayınlamış olduğu raporda salgın sürecinde tüketicinin 
verdiği reaksiyonları panik, adaptasyon/uyumlaşma ve 
yeni normal olarak üç evreye ayırmıştır. Buna göre panik 
döneminde bir şeylerin dışında kalma korkusu (fear of 
missing out) yaşayan, zorunlu ve önleyici tercihlere yö-
nelen, bazı tüketim tercihlerini durdurma ve/veya erte-
leme kararı alan tüketiciler söz konusudur. Adaptasyon 
döneminde evde yaşamla birlikte ruhsal ve fiziksel olarak 
kendine dönen ve bir şeyleri kaçırmaktan zevk alan (joy 
of missing out), seçim özgürlüğü konusunda farkındalığı 

Grafik 1: Türkiye’de KOVİD-19 salgının sonrası incelenen kategorilerin etkileşim değişimi ve tahmini toparlanma hızları
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yenilenen ve bu süreçte hayatta kalmasını istediği ürün 
ve hizmet sağlayıcılarını destekleyen sadık, yaşadığı stresi 
azaltmak için ailesi ve kendisi için yeni rutinler yaratan 
dayanıklı ve durgunluk senaryoları arttıkça bütçe plan-
laması da yapan planlamacı bir tüketici profili söz ko-
nusudur. Yeni normal dönemde ise hayatta kalmaktan 
ekonomik olarak hayatta kalmaya odaklı kısa vadeli te-
mel ihtiyaçlarını önceleyen, toz çöktükten sonra salgının 
ardından dijital uçurum, çevresel kaygılar, veri mahremi-
yeti vb. hususlarda toplumsal reformlarla ilgili tartışmala-
rın ortasında kalmış, daha ulusal ve yerel ölçekte kararlar 
alan, tüketicilik performansını güçlendirmiş ve bu salgı-
nın ardından her anlamda kendini geliştirmeye odaklan-
mış bir tüketici kitlesi söz konusu olacaktır.

İzleyen başlıklarda söz konusu bu tüketici gruplarının sal-
gın süresinde göstermiş olduğu reaksiyonlar pazarlama 
bakış açısıyla, karar alıcılar olarak bireyler, işletmeler ve 
kanun koyucular özelinde değerlendirmiş olup, yeni nor-
mal olarak adlandırılan süreç için kısa ve orta vadedeki 
öngörülere yer verilmiştir.

Pazarlama bakış açısıyla salgın sürecinde tüketici 
davranışlarını anlamak
Pazarlama disiplini tüketim motivasyonlarını incelerken 
tüketicileri, temelde rasyonalite, faydanın maksimizasyo-
nu odaklı ekonomik insan tipolojisi yerine sosyo-psikolo-
jik unsurların belirleyiciliği referansını da ekonomik in-
san tipolojisi ile beraber değerlendiren pazarlama insanı 
tipolojisinde incelemektedir (Levy, 1959; Bagozzi, 1975). 
Davranışın kaideler değil de istisnalar düzeyinde ince-
lendiği sosyal bilimlerin sentez bir dalı olan pazarlamada 
(Erdoğan, 2009) insan ve pazarlama insanı normal dağı-
lım eğrisinin iki ucunu temsil etmektedir. Bu bakımdan 
ortalama tüketim davranışı, bireylerin satın alım karar-
larında sadece fayda maksimizasyonu referansında satın 
almaya konu olan ürünlerde işlevsellik gözetmediği gibi 
marka imajı, ürün sahipliğiyle verilecek sosyal mesajlar 
vb. sadece sosyo-psikolojik unsurları da gözetmedikleri 
varsayımıyla yorumlanmaktadır.

Baker (2007) pazarlamanın diğer temel sosyal bilimlerle 
ilişkisi ve sentez yapısı ile bireylerin satın alım kararların-
daki temel referanslarını şu şekilde formüle etmiştir: 

P=fS[SP(FN, EC, IS, CBA, BR) PPE]1

Formülden de anlaşılacağı gibi satın alma kararı; kişisel 
etki ve çevresel faktörler etkisinde, istek ve ihtiyaçların 
karşılanmasına yönelik olarak sembolik ve faydacı moti-
vasyonlar referansında verilmektedir. Çeşitli uyaranlara 
maruz kalan tüketici, sayılan bu faktörler etkisinde uya-
ran(lara) tepki gösterir. Bu kavramsallaştırmada, satın 
alım kararı çoğu zaman her iki uçtaki referansın (faydacı 
ve sembolik) ortak ürünü olmakla birlikte ağırlıklarının 
durumsallık göstermesi de kaçınılmazdır. Nitekim sal-
gın gibi olağanüstü koşullarda bireyler, sembolik gerek-
çeleri görece minimize ederken ağırlıklı olarak faydacı 
motivasyonlarla satın alma davranışı sergilemektedir. Bu 
durumun tezahürlerini salgın süreci tecrübelerinde gör-
mekteyiz. Bu süreçte, ağırlığı faydacı tüketime kaydıran 
bireylerin faydacı tüketim davranış şekillerinin değişmiş 
olduğu görülmektedir. Buna göre, salgın öncesi fiyat-per-
formans referansında fayda-maliyet analizi yapan ve bir-
den fazla mağazayı ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılayan 
tüketiciler, salgın sonrası virüse maruz kalma kaygısıyla 
tek mağaza gezerek temel ihtiyacını karşılayarak sepet 
başı harcama tutarlarını arttırma eğilimi sergiler hale gel-
mişlerdir (Kişin, 2020a). 

Faydacı tüketimde artan bu eğilim, yönetim bilimleri ve 
özelde de tüketici davranışlarını yorumlamada sıkça dik-
kate alınan, Abraham Maslow tarafından geliştirilen ‘İhti-
yaçlar Hiyerarşisi’ ile de açıklanabilmektedir. Maslow’un 
İhtiyaçlar Hiyerarşisi, insanların fiziksel ve sosyal ihtiyaç-
larını hiyerarşik bir sıralama ekseninde giderdiklerini, bu 
hiyerarşinin ve giderilme oranlarının ise bireye ve koşula 
göre farklılık gösterdiğini ifade etmektedir.

1 Modelde:P= Purchase (satın alma); f=function (fonksiyon) (unspecified); S=stimulus or 
stimuli (uyaran); SP= selective perception (seçici algılama); FN= felt need (hissedilen 
ihtiyaç) (Awareness) (farkında olma); EC= enabling conditions (sağlayıcı koşullar) 
IS=information search (bilgi arayışı) (Interest) (ilgi); CBA= cost-benefit analysis (fayda-
maliyet analizi) (Desire) (arzu); BR= behavioural response (davranışsal yanıt) (Action) 
(eylem); PPE= post-purchase evaluation (satın alma sonrası değerlendirme).

Açlık, susuzluk, barınma

Kişisel güvenlik, is garantisi, aile güvencesi

Gruba dahil olma, sevme, arkadaşlık

Kendine saygı, topluma
saygı, kendine güven

Doğallık,
yaratıcılık,
estetik

Kendini gerçekleştirme

Saygınlık

Sevgi ve ait olmak

Güvenlik

Fizyolojik

Şekil 2. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi
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Salgın döneminde tüketim davranışları İhtiyaçlar Hiye-
rarşisi temelinde yorumlandığında, sınıfsal ayrım gözetil-
meksizin tüketim eğiliminin çok büyük ölçüde fizyolojik 
ihtiyaçlara kaydırıldığı, sosyal ihtiyaçlar arasında sayılan 
kendini gerçekleştirme, saygınlık, sevgi ve ait olma gibi 
ihtiyaçların ise görece arka planda kaldığı görülmekte-
dir. Salgın sürecinde tüketim özelinde yapılan toplumsal 
değerlendirmelerde salgının toplumdaki sınıf ayrımını 
ortadan kaldırdığı, herkesi eşitlediği yorumları yapılmak-
taydı. Ancak, yukarıdaki hiyerarşik yapı incelendiğinde 
eşitlenen şeyin sosyal sınıflar değil ihtiyaçlar olduğu ra-
hatlıkla görülmektedir. 

Salgının başlangıcı ve bugüne dek ülkelerin aldıkları ka-
rarlar ve bunların bireyler tarafından ne ölçüde kabul 
gördüğü kültürel özelliklere göre farklılık göstermiştir. 
Hofstede (2001) ve onun kültürel boyutları (bireyci-kol-
lektivist, maskülen-feminen, güç mesafesi, belirsizlik-
ten kaçınma), salgında birey davranışını yorumlamada 
önemli referanslar arasındadır. Aynı kültüre mensup bi-
reyler büyük ölçüde ortak davranışlar sergilemektedir. 
Bu bakımdan salgın sürecinde katı kuralların gözetildiği 
kollektivist yapının, çoğulcu ve feminen eğilimin hâkim 
olduğu ve algılanan güç mesafesinin büyük olduğu Çin, 
Singapur, Kore gibi Doğu ülkelerinde bireylerin koyulan 
kurallara büyük ölçüde uyduğu görülmüştür. Bireyci ve 
maskülen eğilimlerin en belirgin özellikler olarak gö-
rüldüğü İtalya, Fransa, İspanya gibi Batı ülkelerinde ise 
kontrolün sağlanmasında güçlük çekildiği ve bunun da 
süreci son derece olumsuz etkilediği görülmüştür. 

Türkiye’deki bireylerin, kendisi kadar diğer toplum birey-
lerinin faydasını da gözeterek çoğulcu düşünceyle yetkili 
kurumların aldığı kararlar ve yönlendirmelere koşullar 
dâhilinde mümkün olduğu ölçüde riayet ettiği görülmüş-
tür. Uygulama ve kısıtlara gösterilen toplumsal refleksler 
kültürel ayrışmalara sahne olurken bireysel düzeyde tüke-
tim pratiklerinde ‘belirsizlikle baş etme’ boyutu itibariyle 
benzer davranışlar sergilendiği görülmektedir. Nitekim 
gerek diğer ülkelerde gerek Türkiye’de yapılan araştır-
maların tüketici davranışları bağlamında paralellik 
gösterdiği görülmektedir. Bu bağlamda salgınla ilgili 
belirsizlik algısı arttıkça tüketim trendleri artış göster-
miştir (Deloitte, 2020).

Belirsizlik durumlarında tüketicilerin davranış örüntü-
lerini yorumlarken psikolojik referanslardan uzaklaşma-
mak gerekir. Öyle ki virüse bağlı salgın fizyolojik veya 
biyolojik boyutunun haricinde bir de toplumlarda yarat-
tığı kaygı ile ayrı bir salgına sebep olmaktadır (London, 
2020). Bilinmeyenin belirsizliğinde ise birey, buna ilişkin 
tahminler yürütüp kontrol etmeye çalışmaktansa belir-
sizliği tahammül etmenin yollarını aramaktadır (Carle-
ton, 2012). Bu duygu durumunu düzenlemede bireyler 
KOVİD-19 ile birlikte bunun gerçek bir salgın olduğunu 
kabul etme ve süreç içerisinde kurumsal düzeyde yapılan 
düzenlemeleri içselleştirme ve tepkilerini duygusal veya 
davranışsal olarak buna uyarlamada da bir geçiş süreci 
yaşamışlar ve bunu tüketim pratiklerine de yansıtmışlar-
dır. Nitekim KOVİD-19’un şiddetini en kritik algılayan 
bireylerin daha fazla harcama yaptıkları ifade edilmekte-
dir (Kişin, 2020a). 

ABD’de Suzy araştırma şirketi tarafından yapılan bir 
araştırmaya göre tüketiciler, etkileşimin yüksek olduğu 
hizmetler başta olmak üzere ev, araba, gezi, lüks mal gibi 
yüksek bütçeli ürün alımlarını ertelerken ‘hayatta kalma-
larını sağlayacak’ yiyecek ve içecek başta olmak üzere ki-
şisel bakım ürünleri, temizlik ürünleri ve reçetesiz ilaçlar 
gibi temel ürünler ve kendilerini iyi hissetmelerini sağla-
yacak, bir bakıma ‘akıl sağlığını korumalarını sağlayacak’ 
alkollü içecekler, eğlence, güzellik ürünleri ve elektronik 
gibi ürünlere talebi arttırmışlardır (Deloitte, 2020, Niel-
sen, 2020b; Puget, 2020; Ugolini, 2020). 

Sosyal mesafe uygulama ve uyarıları kapsamında fiziksel 
temastan kaçınan tüketiciler büyük ölçüde e-perakende-
ye yönelmiş ve özellikle ev-içi hızlı tüketim malları (te-
mel ihtiyaçlar niteliğinde) kategorilerinde güçlü büyüme-
ler yaratmıştır. Ancak bu yansımanın birey düzeyindeki 
ayrışmaları da ayrıca incelenmelidir. Türkiye İstatistik 

Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan Hanehalkı 
Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmaları-

na göre internete erişim bir sorun olmaktan 
büyük ölçüde çıkmış olmakla birlikte birey-
ler arası dijital uçurumun sosyo-demogra-

fik orijinlerinde hala devam ettiğini 
söylemek mümkündür. Bu du-

rum ise salgın sürecinde dijital 
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tüketime yansımıştır. Dijitale hâlihazırda uyum sağlamış 
olan gençler için bunu tüketim pratiklerine yansıtmak da 
bir sorun yaratmamış, dijital entegrasyonu görece daha 
zayıf olan yaşlı nüfus, sınırlı dijital yetkinliğini gündelik 
hayatını kolaylaştırıcı tüketim pratiklerine yansıtmada 
zayıf kalmıştır (Nunan ve Di Domenico, 2019). Dijital 
okuryazarlığın gruplar arasında tüketim mecrası düze-
yinde tartışılabilecek bu eşitsizliği bir yana, medya tüke-
timinin özellikle salgın sürecinde yoğunlaştığı Türkiye’de 
(Deloitte, 2020), takip sıklığı ve medya seçimi itibariyle bu 
tüketim pratiğinin onu diğer ülkelerden ayırdığı da ifade 
edilmiştir. Dünya genelinde %75 olan haber takip oranı 
Türkiye’de %94 iken en çok kullanılan kaynaklar dünya 
genelinde TV haberleri, sosyal medya ve arama motorları 
iken Türkiye’de TV, sosyal medya ve Sağlık Bakanı resmi 
sosyal medya hesapları ve Sağlık Bakanlığı web sitesidir 
(Nielsen, 2020a)2. 

Yeni normal dönem öngörüleri ve uygulamaya 
yönelik çıkarımlar
Koronavirüs benzeri bir salgının son yüzyıl içerisinde 
yaşanmamış olması nedeniyle daha öncekilere benzeme-
yen bir kriz ortamına girildiği bir gerçektir. Salgın küre-
sel ekonomi içerisinde yer alan küçük-orta-büyük tüm 
işletmelerin ve kurumların iş süreçlerini ve tabii ki in-
sanların/tüketicilerin hayatlarını derinden değiştirmiştir. 
Bu süreçte değişen tüketicileri ve davranışlarını anlaya-
bilmek için insanların gerçeklerinin şekillenmesinde rol 
oynayan algılara dayanan iki faktör olan belirsizlik ortamı 
ve geleceğe yönelik risk kavramlarını anlamak gerekmek-
tedir. Bu minvalde Zhou vd. (2016) tarafından Kuş Gri-
bine yönelik olarak yapılan çalışma salgın dönemlerinde 
tüketicilerin algıladıkları risk, korku ve güvensizliğin 
davranışlarını etkilediğini göstermektedir. Bu etkilenme 
ile birlikte tüketici harcamalarında önemli düzeyde dü-
şüş yönünde değişimler meydana gelmektedir (Jung vd., 
2016). Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı ta-
rafından çok yakında yayımlanan KOVİD-19’un Tüketici 
Harcamalarına Etkisi çalışmasında yer alan banka kartı 
ve kredi kartı harcama tutarları verileri, salgın sürecinde 
ülkemizdeki tüketici harcamalarının belirgin bir biçimde 
azaldığını göstermektedir (Dündar, 2020). 

2 GlobalWebIndex’in ABD ve İngiltere’de yürüttüğü Nisan 2020 Korona Araştırmaları-
Medya Tüketimi araştırması da benzer medya tüketim pratiklerine ve jenerasyonlar arası 
ayrışmaya dikkat çekmektedir 

Virüsün bulaşıcı etkisinden korunmak amacıyla tüketi-
ciler çevrimiçi alışverişe yönelmiş ve hijyen kaygılarıyla 
birlikte temassız ödeme, mobil ödeme gibi seçeneklerle 
hızlı bir şekilde tanışmaya başlamıştır. Bu tanışma, yeni 
normal dönemde tüketicilerin bu ödeme yöntemlerini 
önceki döneme kıyasla daha çok kullanabileceğini düşün-
dürmektedir. İnternet teknolojisinin de gelişimiyle bir-
likte çevrimiçi alışverişin hızlı ilerleyişi (Çelik ve Yılmaz, 
2011) tüketicileri gıda alışverişlerini bile internet üzerin-
den yapmaya yöneltmiştir. Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla 
birlikte tüketicilerin spor aktivitelerini evden gerçekleş-
tirmesiyle sanal antrenör, sanal fitness sınıfları gibi yeni-
liklerin hayatlarında yer bulması beklenmekte ve hatta bu 
türdeki tüketimin müşteri sadakatinin sağlanıp sağlan-
mayacağı araştırılmaktadır (Baena-Arroyo vd., 2020). 

Salgında yeni normal konuşulurken, esasında salgının 
başlangıcıyla bireylerin yaşam tarzları ve gündelik pratik-
leri büyük ölçüde değiştiği için normalin de zaten farklı-
laştığını, yeni normal ile ifade edilen dönemde belki de 
salgını içselleştirme sürecinin sonrasını tartışmak daha 
yerinde olacaktır. Bu bakımdan salgın sonrası zaman 
dilimini kısa ve orta vade olarak değerlendirip, tüketim 
pratiklerine ilişkin projeksiyonları bu bağlamda yapmak 
uygun olacaktır. Söz konusu kısa ve orta vadedeki pro-
jeksiyonlar;

1-Salgının yayılımının yavaşladığı, kademeli olarak eski 
normale dönülmeye başlanmasından aşının bulunmasına 
kadar geçen süre (kısa vade): Bireylerin tüketim eğilim-
lerinin salgın başlangıcıyla görülen farklılaşma seyrinde 
devam etmeyeceği öngörülmektedir. Salgın sürecinde 
artan şekilde fizyolojik ihtiyaçlarına yönelen bireyin sü-
reç uzadıkça bağlamdan kopması ve eski normal tüketim 
pratiklerine dönmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu dönüş 
şüphesiz kısıtlamaların yol açtığı yapısal engellerin or-
tadan kalkması ile de ilişkili olacaktır. Bir yandan kapa-
lı olan alışveriş merkezlerinin, restoranların ve kafelerin 
açılması diğer yandan sokağa çıkma kısıtlamalarına son 
verilmesi ile birlikte insanların hızla ve özlemle eski alış-
kanlıklarına dönmeleri muhtemeldir.

2-Öngörülen takvimde aşının bulunmaması halinde virü-
se karşı tam bağışıklığın kazanılmasının öngörüldüğü süre 
olan 12-36 ay arası sürede (orta vade): Bireyler uzak gele-
cekteki riskleri görece daha zayıf bulmakta ve davranışın 
psikolojik olarak daha yakın buldukları yönlerine odak-
lanmaktadırlar. Örneğin, sigara kullanan biri için daha 
soyut bir bedel olan akciğer kanseri olma olasılığı, uzak 
geleceğin gerçekleşme ihtimali zayıf algılanan temsili 
iken daha somut bir fayda olan nikotin arzusunu tatmin 
etmekle yaşanan haz ise şimdi’nin faydası olarak öncelen-
mektedir (Zwickle ve Wilson, 2013). Dolayısıyla orta ve 
özellikle uzun vadede daha soyut algıladığı virüs etkisin-
de birey, satın alma kararlarında bunların etkisinde daha 
az kalacak ve eski rutinine dönecektir. Faydacı tüketimin 
ağırlıklı etkisi büyük ölçüde azalacak ve hazcı tüketim 
motivasyonunun etkisi de yeniden kendisini göstermeye 
başlayacaktır. 
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Peki, bu öngörülerle ifade edilmeye çalışılan şey nedir? 
Salgın başlangıcıyla tüketimde panik havasının dağılma-
sıyla birlikte büyük ölçüde fizyolojik ihtiyaçların gideril-
mesine yöneltilen tüketim süreç içerisinde boş zaman ak-
tivitesi ve hobilere yöneltilmiştir. Kademeli olarak normal 
hayata “yeni normal” formunda geçilecek olan gelecekteki 
birkaç ayda öncelikli (primer) fizyolojik ihtiyaçlara yöne-
lik ürün tüketiminin büyük ölçüde eski normal seyrine 
geçmesi ve olağanüstü koşullarda ikincil (sekonder) nite-
likteki beğenmeli ve özellikli ürün kategorisinde ise ar-
tan seyirde devam etmesi beklenmektir. Ancak bireylerin 
kaygı düzeyinde belli bir süre azalma beklenmediğinden 
etkileşim gerektiren hizmet tüketiminde nispeten yavaş 
bir seyir beklenmektedir.

Buna göre salgın başlangıcında sosyal tabaka ve statüden 
bağımsız tüketiciler fizyolojik ihtiyaçların giderilmesi 
noktasında buluşmuştur.

Hazcı tüketim ürünleri (Beğenmeli ve lüks 
ürünler)

Faydacı tüketim 
ürünleri (kolayda 

ürünler)

-Sağlık
-Bankacılık

-Ulaşım
-Eğitim 

Temel gıda

Kişisel bakım ve 
korunma

-Otomobil
-Spor (kişisel)

-Spor (eğlence)
Otel-konaklama

-Eğlence ve kültür (kafe, restoran, sinema, 
tiyatro, AVM)

Pandemi başlangıç

Şekil.3. Salgın başlangıcında ürün tüketim ağırlığı

Hazcı tüketim 
ürünleri (Beğenmeli 

ve lüks ürünler)

Faydacı tüketim 
ürünleri (kolayda 

ürünler)

Sağlık
-Bankacılık

-Ulaşım
-Eğitim 

Temel gıda

Kişisel bakım 
ve korunma

-Eğlence&kültür
(sinema, tiyatro)
-Otel-konaklama

Eğlence (AVM, 
restoran, kafe)

Pandemi-yeni normal (kısa vade)

Şekil 4. Salgın-yeni normal ürün tüketim ağırlığı

Yukarıdaki şekillerde temsili ürünlerle örneklendirilen tü-
ketim eğilimleri ortalama tüketici için verilmiş olup kısa 
vade seyrinde ve orta vadede tüketimde sınıf ayrımının 
ve tabakalaşmanın yeniden öngörülmesi beklenmektedir. 
Buna göre, Türkiye’deki Sosyo-Ekonomik Statü (SES) Grup-
ları arasında en yüksek ilk iki tabakayı temsil eden A ve B 
SES gruplarında faydacı ürünlerin görece önemi azalacak ve 
lüks tüketme eğilimleri ise artacaktır.3 C1 grubu tüketimin 
denge unsuru olarak beğenmeli ve lüks ürün tüketiminde 
dengeyi bulurken, diğer üç SES grubu da eski normaline 
dönecek ve faydacı tüketim lehinde tüketim eğilimi sergi-
lemeye devam edecektir. Ayrıca, tüketicilerin salgın önce-
si ürünlere atfettikleri değer değişiklik gösterebilmektedir. 
Salgın sonrası tüketicilerin temizlik, hijyen, sosyal mesafe 
için uygunluk gibi kriterlere de dikkat edebileceği düşünül-
melidir. İşletmeler tüketicilerle ilgili değerlendirmelerini 
yaparken bu ekonomik kırılmanın sonuçlarının farklı sos-
yoekonomik statü gruplarında farklı sonuçlara yol açacağı-
nı da göz önüne alarak, tüketim ve harcama pratiklerindeki 
olası değişimleri dikkatlice izlemelidirler. 

Bu noktaya kadar tüketiciler perspektifinden değerlen-
dirmeler sunulmuştur. Ancak, kuşkusuz bu sürecin işlet-
meler perspektifinden de ele alınması gerekmektedir. Sü-
reçten en çok etkilenen işletmeler hizmet işletmeleri iken 
özellikle sosyal etkileşimin en yüksek olduğu otel-konak-
lama, kafe, restoran gibi yiyecek-içecek işletmeleri, gü-
zellik ve bakım işletmeleri, sinema, tiyatro gibi kültürel 
etkinlik sunan işletmeler en çok etkilenen arasında yer 
almışlardır. Tüketiciler konaklama ve seyahat ihtiyaçla-
rından feragat etme ya da erteleme yolunu seçebilmişken 
kişisel bakımlarını kendileri üstlenerek kuaför ve bakım 
hizmetlerini ikame edebilmişlerdir.  Evde geçirilen zama-
nın artmasıyla sadece fizyolojik ihtiyaçlar değil alternatif 
boş zaman aktivitelerine yönelik ihtiyaçların giderilme-
sinde de fiziksel teması minimize etme noktasında satın 
alımda dijital kanallar tercih edilmiş ve edilmektedir. 
Mevcutta dijital altyapısı bulunan işletmeler için bu bir 
fırsat iken buna hazır olmayan işletmeler için kriz orta-
mı yaratmıştır.  Dolayısıyla krizin işletmeler için temel 
öğretisi satış ve dağıtım kanallarını dijitale entegre edip 
omnichannel4 olarak ifade edilen çoklu dağıtım kanalına 
entegre olmaları yönünde olacaktır. 

Solomon (2020) salgın sonrası yeni normalde meditas-
yon/farkındalık/sağlık, oyun ve e-spor, bahçe ve ev ta-
sarımı malzemeleri, çevrimiçi eğitim, abonelik odaklı 
streaming kanalları, çevrimiçi kültürel etkinlikler (müze, 
tiyatro, konser vb.), teletıp, otonom araçlar, kişisel apli-
kasyonlar gibi ürün ve hizmetlere yönelik çözümler su-
nan işletmelerin başarı sağlayacağını öngörmektedir. Bu-
nunla birlikte topluluk bilinci ve kimliği vadeden ve aynı 
zamanda çalışan sağlığını gözeten sosyal sorumlu marka-
ların sürecin kazananı olacağını da ifade etmiştir. 
3 Türkiye’de yapılan son araştırmaya göre A, B, C1, C2, D ve E olmak üzere 6 Sosyo-

Ekonomik Statü (SES) Grubu bulunmaktadır. (https://tuad.org.tr/upload/dosyalar/SES_
Projesi.pdf)

4 Bütün dağıtım ve iletişim kanallarının fiziki mağaza ve çevrimiçi mağazalarla entegre ve 
kesintisiz bir şekilde kullanılarak yüksek müşteri deneyimi sunulmasına yönelik pazarlama 
çabası.



21EKİM 2021   TÜBA GÜNCE

Rees (2020) ise maske, dezenfektan ve bağışıklık güçlen-
dirici önleyici sağlık ve destek ürünlerine olan talebin ar-
tarak devam edeceğini, evden çalışma dolayısıyla mekân 
algısı değişen tüketicilere artırılmış gerçeklikle evden 
uzaklaşma deneyimi sunan çözümlerin değer vaad ede-
ceğini, tüketicilerin atıştırmalıklardan ziyade bütçe dostu 
temel gıda ve hazır yiyeceklere yöneleceğini öngörmekte-
dir. Bununla birlikte perakendecilerin de kapasite ve hiz-
met artırımına gitmesini öngörmektedir ki Amazon’un 
salgın döneminde dağıtım ağına 100.000 yeni konum ek-
lemiş olması da bu öngörüyü destekler niteliktedir. 

Son tahlilde pazardaki aktörler açısından ürün tek başına 
bir ‘değer’ olmaktan giderek uzaklaşarak, Vargo ve Lus-
ch’un (2011) hizmet baskın mantığını destekler şekilde 
hizmetlere sarmalanmış topyekûn bir deneyim olarak de-
ğerlendirecektir. Zira temassız ödeme ve teslimat gibi iyi 
uygulama örnekleri tüketicilerin yeni hizmet ve sistem-
ler geliştirmeye yardımcı olan bilgi ve geri beslemeleriyle 
mümkün olmaktadır. Bu durumun da ilerleyen süreçte 
tüketicilerin değerin yalnızca tüketici değil, aynı zamanda 
ortaklaşa üreticisi (Gummesson, 2004) oldukları gerçeği-
ni daha da güçlendirmesi beklenmektedir. 

Son olarak tecrübe ettiğimiz salgın krizinin kanun koyu-
cular perspektifinden de ele alınmasında fayda vardır. Ka-
nun koyucular da kuşkusuz daha önce tecrübe edilmeyen 
salgın krizinde tüketim ve tüketiciyi etkileyen kararlar 
almış ve almaya devam edecektir. Özellikle yasal düzenle-
melerle tüketimi düzenleyen kanun koyuculardan sonrası 
için beklenen süreci ve tüketimi rahatlatması yönündedir.

Sokağa çıkma sınırlandırmalarında özellikle 65 yaş üstü 
yaşlı kesimin tüketim süreci kamu görevlileri aracılığıyla 
rahatlatılmaya çalışılmış olsa da bu kesim için en büyük 
tehdit kuşkusuz dijitale olan yabancılıklarıdır. Öte yan-
dan yaş alma ve yaşlılık olgusu sadece biyolojik bağlamda 
yorumlanmamalı, psikolojik, sosyal ve bağlama bağlı yaş 
olgusu da dikkate alınmalıdır (Moschis, 2012). Öyle ki bi-
reyin dijitale entegre olmasında görme, işitme gibi yaş ile 
birlikte gelen birtakım fizyolojik engelleri kaçınılmazdır. 
Yaş ile birlikte sosyal perspektif de değişmekte, göç gibi 
olgular yaşlıların fiziksel çevrelerini de etkilediğinden 
savunmasızlıklarını artırabilmektedir. Kanun koyucular;

• Biyolojik yaş bakımından; farklı yaş gruplarının dijital 
gereksinimlerini kategorize etmeli, biyolojik yaş grup-
ları arasındaki dijital bölünmeleri ortaya koymalı,

• Psikolojik yaş bakımından, dijital bölünmenin ve 
teknoloji kabul oranlarının psikolojik referanslarını 
ortaya koymalı, yaşlı tüketicilerin dijital kanallar ve 
bunlara erişimde dışlanmadıklarını garanti etmeli, 
bilişsel ihtiyaçlarını dijitale erişim ve kullanım açısın-
dan temin etmeli,

• Sosyal perspektif bakımından, sadece kronolojik yaş 
temelli olmayan sosyal politikaları yürürlüğe koymalı 
(yaşlılıkta refah açısından ayrımcı olabilir), servis sağ-
layıcılar ve arkadaşlar ve aile üyeleri gibi sosyal çevre-
leri ile bağlantıyı artırmak için çevrimiçi iletişimi ko-
laylaştıran politikaları desteklemeli, yaşlı tüketicilerin 
dijital kanallardan ayrımcılığa maruz kalmalarının/
dışlanmalarının önlenmesi ve erişiminin sürdürülme-
sini sağlamalı,

• Çevreye bağlı koşulları düşünerek, temel hizmetlerin 
sunulması için hangi yazılım ve donanım platform-
larının gerekli olduğunu göz önünde bulundurmak, 
yaşlı tüketicilerin dijital kanallardan ayrımcılığa 
maruz kalmalarının/dışlanmalarının önlenmesi ve 
erişiminin sürdürülmesi, hizmetlerin dijitalleşmesi 
söz konusu olduğunda dijital olmayan seçeneklerin 
tutulması/dijital seçeneklerle birleştirilmesi gerektiği 
durumlar göz önünde bulundurulmalıdır (Nunan ve 
Di Domenico, 2019).

Kanun koyucuların dikkate alması gereken bir diğer 
önemli husus da tüketiciler gibi işletmelerin de dijitale en-
tegrasyonunu sağlarken kullanıcı güvenliği hususunda ge-
rekli altyapı ve yasal düzenlemeleri tesis etmesidir. Ayrıca, 
sosyal etkileşime dayalı değer yaratımından dolayı hizmet 
işletmeleri daha ciddi tehdit altında olacağından kriz yö-
netimi yönlü sektöre özel düzenlemeler geliştirilmelidir. 

Sonuç
Bugün Koronavirüse karşı henüz bir aşı bulunamadığı 
için, hastalık halen insanların yaşamına bir tehdit ola-
rak görülmektedir. Bu nedenle, kısa vadede hükümetler 
sosyal mesafe ve karantina önlemleri ile birlikte üniver-
sitelerin, okulların, bazı hizmet işletmelerinin kapatılma-
sına devam etmekte, gerektiğinde şehirlerarası seyahati 
kısıtlamaktadırlar. Bu durum, dünyayı saran büyük bir 
felaketin ne kadar gerçek olduğunu bize göstermektedir. 
Bu da toplumun ve tüketicilerin yaşamlarında yıkıcı so-
nuçlara yol açarak, tüketicilerin kendilerini tanımlamak 
için önemli bulduğu tüketim pratiğini değiştirebilmek-
te ve felaket sonrası yeni tutumlara yol açabilmektedir. 
Söz konusu değişiklik ve yeniliklerin tüketim pratikleri 
temelinde anlaşılması hem tüketici ve işletmeler gibi pa-
zar aktörleri için de hem de kanun koyucu ve uygulayıcı 
konumundaki otoriteler için önemli ve gereklidir. Böylesi 
bir kavrama ile yeni normali anlamak kolaylaşacaktır. Bu 
çalışma ile yeni normaldeki tüketim ve harcama pratikleri 
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tüketici, işletme ve kanun koyuculara yönelik çıkarımlar-
da bulunma amacıyla pazarlama disiplini perspektifinden 
yorumlanmıştır. Buna göre tüketiciler ihtiyaçları bağ-
lamında temel ve temel olmayan ayrımı yaparak salgın 
sürecinde tüketim pratiklerini dönüştüreceklerdir. Salgın 
öncesi temel ve gerekli olan bazı tüketim pratikleri lüks ve 
öncesinde gereksiz görülen bazı pratikler temel davranı-
şa evirilebilecektir. Bu da tüketimin ve tüketicinin belirli 
bir alışma süreci geçirdikten sonra önemli bir adaptasyon 
geliştirdiğini ortaya koymaktadır. Bunun yanında tüketi-
ciler farklı sosyo-ekonomik statüleri gereği farklı davra-
nış ve tutumlar geliştirebilecektir. Nitekim salgının ortaya 
çıkardığı yeni tüketim pratikleri sosyo-ekonomik statü 
grupları arasında farklı bir şekilde seyretmektedir. Son 
olarak salgının işletme ve sektör üzerinden etkilerinin de 
görünür olduğu vurgulanmaktadır. Bu etkilerin dönüştü-
rücü gücü söz konusu değişiklerin bazılarının kalıcı ola-
bileceğini göstermektedir. 
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MUSTAFA KUTLU ve 
CENGIZ AYTMATOV'A VEFA

TÜBA’nın ev sahipliğinde planlanan “Mustafa Kutlu&Cengiz Aytmatov Paneli” 3 Eylül 
2021 tarihinde TÜBA Rabi Medrese’de gerçekleştirildi.

TÜBA’nın ev sahipliğinde, Anadolu Mektebi’nin orga-
nizasyonuyla düzenlenen “Gönül Köprüsü İstanbul” 
programı çerçevesinde planlanan “Mustafa Kutlu&Cen-
giz Aytmatov Paneli” 3 Eylül 2021 tarihinde TÜBA Rabi 
Medrese’de gerçekleştirildi.

Koordinatörlüğü Prof. Dr. Sami Güçlü tarafından yapılan 
ve on yıldır devam eden Anadolu Mektebi’nin 29 Ağustos 
– 4 Eylül tarihlerinde programladığı “Gönül Köprüsü İs-
tanbul”; edebiyat söyleşileri ile İstanbul Üniversitesi Dok-
tora Salonu’ndaki “Mustafa Kutlu Paneli”, İnsan ve Mede-
niyet Hareketi’ndeki “Cengiz Aytmatov Paneli” ve TÜBA 
Rabi Medrese’deki “Mustafa Kutlu & Cengiz Aytmatov 
Paneli”nden oluşuyor. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker’in selamlama konuşmalarıyla başlayan panel, Ulu-
sal Ajans Başkanı İlker Astarcı, Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Otrar’ın selamlama 
konuşmalarıyla devam etti. Panel, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın genel değerlendir-
me ve kapanış konuşması ile tamamlandı.

Düşünce, sanat ve kültür hayatında etkileri olan ve edebi-
yata katkı sunan yazarların eserlerinin okunması, değer-
lendirilmesi, yorumlanması ve düzenlenen panellerle din-
leyicilere aktarılması temeline dayalı okuma çalışmalarını 
sürdüren Anadolu Mektebi; bulundukları ülkede farklı 
kültür yapısı içinde yetişseler de yerli ve millî değerleri 
tanıyan, sahip çıkan ve vatanına, milletine, ailesine bağ-
lı gençler yetiştirmek amacıyla “Gönül Köprüsü Okuma 
Programı”nı hayata geçirdi. Bu kapsamda ise Türklerin 
yoğun olarak yaşadığı Almanya ve ana dili Türkçe olan 
öğrencilere hitap etmek üzere 4 ülkede okumalar başladı. 

Okumaların tamamlanmasıyla birlikte Almanya, Bulga-
ristan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan ile Adıyaman, 
Ankara, Düzce ve Hatay’dan gelen öğrenci ve sorumlu 
öğretmenlerden oluşan 60 kişinin katıldığı İstanbul Prog-
ramı oluşturuldu.
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MARAMARA DENİZİ'NİN EKOLOJİSİ:
DENİZ SALYASI OLUŞUMU ETKİLEŞİMLERİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
İlk olarak Marmara Denizi’nde görülen deniz salyası sorununu alanında uzman 
bilim insanlarıyla birlikte multidisipliner bakış açısıyla ele alan Türkiye Bilimler 
Akademisi Başkanlığı, düzenlediği Çalıştay’ın ardından çok kısa bir zaman 
dilimi içeresinde gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar sonucunda konu hakkında 
şimdiye kadar yayımlanan en kapsamlı eseri hazırladı. Sunduğu çözüm önerileri 
ile bir rehber özelliği de taşıyan eser; deniz salyası ile mücadelede izlenmesi 
gereken yol haritasını sunuyor.

"Marmara Denizi'nin Ekolojisi: Deniz Salyası Oluşumu Etkileşimleri ve Çözüm Önerileri" 

için: https://www.tuba.gov.tr
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IAS&TÜBA 
BIYOÇEŞITLILIK KONFERANSI

İslam Dünyası Bilimler Akademisi (Islamic World Academy of Sciences-IAS) ve 
TÜBA ortaklığıyla düzenlenen Biyoçeşitlilik Konferansı 25 Eylül 2021 tarihinde Zoom 

üzerinden çevrimiçi gerçekleştirildi.

İslam Dünyası Bilimler Akademisi (Islamic World Aca-
demy of Sciences-IAS) ve TÜBA ortaklığıyla düzenlenen 
Biyoçeşitlilik Konferansı 25 Eylül 2021 tarihinde Zoom 
üzerinden çevrimiçi gerçekleştirildi.

Konu hakkında konuşan Prof. Şeker, IAS ile iş birliğinin 
TÜBA için önemli olduğunu vurguladı ve şu şekilde de-
vam etti: “Kara, deniz, diğer sucul ekosistemler ve parçası 
oldukları tüm diğer yaşam ortamları dâhil olmak üzere 
her türlü kaynaktan canlı organizmalar arasındaki fark-
lılıklar dünyamızın nefes almaya devam etmesi açısından 
çok önemli. Doğanın devri, ekosistemin sağlığı; bireysel, 
toplumsal çıkarlarımızın ya da ülkelerin politik çıkarları-
nın çok üzerinde bir noktada duruyor. İçinde bulundu-
ğumuz dönem bize açık açık ve bir kez daha gösteriyor ki 
biyoçeşitlilik esasen dünyanın ve insanlığın devamının ta 
kendisidir. Bu açıdan bu konferansı doğru ve net bilgiye 
ulaşılması açısından oldukça değerli buluyorum.” dedi.

IAS’dan Prof. Abdullah Al Musa programın açılış konuş-
masına TÜBA ile iş birliği içinde çalışmanın mutluluk 
verici olduğunu ifade etti. IAS’nin 15. konferansının biyo-
çeşitlilik üzerine gerçekleştirilmesinin aslında doğrudan 
insanın varlığıyla ilgili olduğunu vurgulayan Prof. Musa 
döngüsel ekonominin biyolojik çeşitlilik için bir tehdit 

olarak büyüdüğünü ve biyolojik çeşitliliğin giderek azal-
dığını söyledi. Tüm bu sebepler yüzünden bu gidişe bir 
son vermek üzere yapılan çalışmalardan biri olarak bu 
konferansı çok önemsiyoruz.” dedi.

Konferansın ilk sunumunu TÜBA Asli Üyesi ve İTÜ Rek-
törü Prof. İsmail Koyuncu “Döngüsel Ekonominin Biyo-
çeşitlilik için Önemi” üzerine yaptı ve “Birçok disiplin, 
kaynak geri dönüşümüne ve döngüsel ekonomiye olanak 
sağlayan teknolojilere doğru kayıyor. Çevre Mühendisliği 
disiplininde geleneksel arıtma yöntemlerinin yanı sıra su 
geri kazanımı, kimyasalların ve nadir elementlerin geri 
kazanımı, minimum enerji tüketimi ve maksimum ener-
ji üretimi gibi kaynak üreten süreçler önem kazanmış ve 
vazgeçilmez hale geldi. Bu durumun önemi önümüzdeki 
dönemde biyoçeşitlilik açısından çok daha fazla hisse-
dilecek. Bu doğrultuda teknolojilerin ve yeni süreçlerin 
araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanması çok önemli. 
Eğitim programları buna göre revize edilmeli.” dedi.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Sezai Ercişli “Türkiye’de Yabani Yenilebilir Meyve Biyo-
çeşitliliği” adlı konuşmasında Türkiye’nin yenilebilir ya-
bani meyveler açısından en zengin ülkelerden biri olarak 
kabul edildiği bilgisini verdi ve son yıllarda yabani yeni-
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lebilir meyvelerin yüksek antioksidan içeriği, vitamin ve 
mineralleri, lifi, folik asit vb. özelliklerinden dolayı sağlık 
için öneminin bir kez daha doğrulandığını söyledi. Prof. 
Ercişli şu şekilde devam etti: “Taze tüketimin yanı sıra, 
yenilebilir yabani meyveler içeceklerde, dondurmada 
yaygın olarak kullanılıyor. Bir dizi yabani yenebilir mey-
ve insanların gelir kaynağı durumunda. Artık yenilebilir 
yabani meyvelerden elde edilen ürünlerin hane halkının 
geçimini destekleyebileceği ve ayrıca ham veya işlenmiş 
formlarda satışından gelir elde edilebileceği konusunda 
daha büyük bir farkındalık var. Bu farkındalık, kullanılan 
türlerin çeşitliliği ve bunları kullananların sosyo-ekono-
mik durumuyla ilişkisi üzerine bir araştırmayı tetikledi. 
Yabani yenilebilir meyveler biyolojik çeşitliliğin önemli 
bileşenleridir. Yaptığımız çalışmayla Türkiye’de yetişen 
yabani ve yenilen meyveler arasındaki morfolojik, biyo-
kimyasal ve moleküler biyoçeşitliliği karşılaştırmayı he-
defliyoruz.”

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitü-
sü’nden TÜBA Genç Akademi Üyesi Dr. Öğretim Üyesi 
Korhan Özkan ise “İklim Değişikliği ve Yoğunlaşan Ant-
ropojenik Baskılar Karşısında Anadolu Sucul Biyolojik 
Çeşitliliği”ni anlattı. Anadolu’nun büyük ölçüde kuater-
ner döneminin buzul döngüleri sırasında şekillenen bi-
yolojik çeşitliliğe ev sahipliği yaptığını söyleyen Özkan, 

Akdeniz İkliminin sıcak ve kurak doğası, bu bölgeyi 
özellikle su kaynakları üzerindeki baskılara karşı hassas 
hale getirdiğini anlattı. “Artan insan nüfusu ve bölgede-
ki su kaynaklarına olan talep, su ekosistemleri ve biyolo-
jik çeşitliliği üzerinde karmaşık baskılara neden oluyor. 
Konya Kapalı Havzası üzerine yaptığımız son araştırma, 
kontrolsüz su kullanımının bu hassas ekosistemler üze-
rindeki dramatik sonuçlarını ortaya çıkardı. Konya Kapalı 
Havzası membada Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan 
Beyşehir Gölü’ne ve havzanın mansabındaki ikonik tuzlu 
Tuz Gölü’ne ev sahipliği yapıyor. Verilerimizi kullanarak, 
arazi kullanımı, mahsul üretimi, yeraltı/yüzey su seviye-
leri ve iklimdeki değişiklikleri ve buna bağlı olarak göl su 
yüzeyindeki bozulmayı, tuzluluğu açıkladık. Havzada kü-
resel olarak tehdit altında olan üç su kuşu türü yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, üreyen 62 türden 18’i 
şimdiden yok oldu. Benzer şekilde, Konya Kapalı Havza-
sı’nda %74’ü endemik olan 38 balık türü var ve bunların 
%61’i şu anda tehdit altında veya tehdit altında olarak 
kabul ediliyor. Çeşitli iklim ve arazi kullanım senaryola-
rını kullanan modelleme projeksiyonları, gelecekte iklim 
değişikliği nedeniyle su seviyesinde ciddi ek düşüşlere 
işaret ediyor ve bu da göl ekosistemlerine ve sundukları 
hizmetlere ciddi zararlar verecek gibi görünüyor.” dedi. 
Konferans, konuşmacıların soruları yanıtlamasının ar-
dından sona erdi.
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ENDOKRIN BOZUCULAR ve SAĞLIĞA 
ETKILERI SEMPOZYUMU YAPILDI

TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu’nun düzenlediği "TÜBA-Endokrin Bozucular 
ve Sağlığa Etkileri Sempozyumu" 23 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 

TÜBA-Gıda ve Beslenme Ça-
lışma Grubu, toplumun sağ-
lıklı ve dengeli beslenmesi ve 
kronik hastalıklardan korun-
ması ve bu konularda en doğ-
ru bilgiye ulaşması için faali-
yetlerini sürdürmeye devam 
ediyor. Bu kapsamda “TÜBA 
-Endokrin Bozucular ve Sağ-
lığa Etkileri Sempozyumu” 23 
Haziran 2021 tarihinde ger-
çekleştirildi. 

Çevrimiçi düzenlenen Sem-
pozyum’da; küresel salgınla 
geçen son iki yıl içerisinde ya-
şananların, sağlıklı beslenme 
ve gıda güvenliği ilişkisinin 
hayati önemini gösterdiğini ifade eden TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA tarafından yayımlanan 
Covid-19 Değerlendirme Raporu’nda da konunun detay-
lıca ele alındığını hatırlattı: “Sağlıklı beslenme ve doğal 
yaşamın önemi ve çevre kirliliğinin riskleri, küresel ik-
lim değişikliklerinin toplumsal hayatımıza yansımaları, 
doğanın ekolojik dengesinin korunması, bioçeşitlilik an-
lamında doğada ortaya çıkan dengesizliklerin tümünün 
bizlerin ürettiği sorunlar olduğunu bilmemiz gerekiyor. 
Kapitalist sistemin daha fazla üretim ve tüketime dayalı 
kurgusunun gelecek kuşakların sağlığını olumsuz etkile-
me riski giderek artıyor. Son dönemde mücadele etiğimiz 
müsilaj, deniz salyası problemi de aslında benzer bir tab-
lonun yansıması.” dedi.

Diğer yandan tüm bu ekosistem içinde Dünya Sağlık 
Örgütü endokrin bozucuları “Endokrin sisteminin fonk-
siyonlarını değiştirerek temaslı organizma, hamilelik 
ve beslenme sürecindeki bebeklere veya alt kuşaklarda 
genetik bağlantılı nörolojik kalıcı hasarlara yol açan bir 
madde veya karışımlar şeklinde tanımladığının altını çi-
zen Prof. Şeker, “Bu maddeler, hormonların üretiminden 
salınımına, taşınmasından işlevselliğine ve hatta yıkım 
ve atılımlarına kadar fonksiyon azaltıcı veya arttırıcı etki 
gösterebiliyor. Bu da vücudumuzun denge sisteminin alt 
üst olması demektir. Endokrin bozucular; hemostazis, 
hemopoitik sistem olarak bilinen vücudun denge ve ba-

ğışıklık sistemini de olumsuz yönde etkiliyor. Endokrin 
bozucular tabiatta doğal olarak bulunabildikleri gibi sen-
tetik olarak da üretilmekte ve yaygın olarak kullanılıyor.” 
şeklinde konuştu.

Günlük yaşamımızda farkında olmadan yaygın olarak 
tükettiğimiz veya temasta bulunduğumuz endokrin bo-
zuculara yönelik toplumu bilinçlendirmek, farkında-
lık oluşturmak adına düzenlenen bu Sempozyum için 
TÜBA Asli Üyesi ve TÜBA-Gıda ve Sağlıklı Beslenme 
Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin olmak üzere 
tüm Çalışma Grubu üyelerine teşekkür eden Prof. Şeker 
Sempozyum’un düzenlenmesinde özveriyle görev alan ve 
Sempozyum’a sunumlarıyla katkı sunan bilim insanlarına 
ve katılımcılara ayrıca müteşekkirim dedi.

Prof. Dr. Kazım Şahin ise yaptığı açıklamada; endokrin 
bozucular, endokrin sistemin gelişimi ve fonksiyonunu 
değiştiren, immün sistem süreçlerini olumsuz etkileyen 
ve dolayısıyla birçok sağlık sorunlarına neden olabilen 
eksojen maddeler olduğunun altını çizdi ve “Endokrin 
bozucuların yaşantımızın her aşamasında ve her yerinde 
yer alıyor. Ev ortamında bulunan yapı/izolasyon malze-
meleri, mefruşat, temizlik ürünleri, kozmetikler, losyon 
gibi kişisel bakım ürünleri, plastik ürünleri, pestisitler, 
tutkal, boya, ahşap ürünlerinde kullanılan yüzey koruyu-
cular, ilaç endüstrisince üretilen sentetik hormonlar, kim-
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ya endüstrisinde kullanılan kimyasal ajanlar, fitoöstrojen-
ler endokrin bozucular arasında sayılabilir. Son yıllarda 
endokrin bozucuların sağlığı tehdit attığı ile ilgili pek çok 
yayına rastlıyoruz. Sempozyumda endokrin bozucuların 
tanımı, güncel durumu, endokrin bozucuların çocuklar-
daki etkileri, üreme sağlığı, kanser, tiroid fonksiyonları, 
obezite, diyabet, metabolik sendrom ile ilişkisi ve endok-
rin bozucu maruziyetinin azaltılmasına yönelik stratejiler 
ve öneriler konun uzmanları tarafından ele alınıp tartışıl-
dı. Tüm bu tartışmaların nihayetinde TÜBA tarafından 
hazırlanacak ve yayımlanacak olan Sempozyum Rapo-
ru’nun da bilgisini vermek isterim.” dedi.

Sempozyum’da dört oturum düzenlendi.
Sempozyum’un ilk oturumu olan “Endokrin Bozuculara 
Genel Bakış-1”in başkanlığını Çalışma Grubu Üyeleri 
Prof. Dr. Fatih Gültekin ve Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer 
Demirel yaptı.

İstanbul Bilim Üniversitesi’nden Prof. Dr. Atilla Büyükge-
biz “Endokrin Bozucuların Tarihçesi ve Tanımı”, Yedite-
pe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bayram Yılmaz “Endokrin 
Bozucuların Güncel Durumu, Ağır metaller, Poliklorlu 
Bifeniller (PCBs), Parabenler, BHA, BHT”, Hacettepe 
Üniversitesi’nden Pof. Dr. Ülfet Pınar Erkekoğlu “Plastik-
leştiriciler” ve Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nur-
şen Başaran “Pestisitler” hakkında konuştu.

İkinci oturum olan “Endokrin Bozucuların Sağlık 
Üzerine Etkileri-1”in başkanlığını ise Çalışma Grubu 
Üyesi Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu yürüttü. İstanbul 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Oya Ercan “Pediatrik 

Endokrinolog Gözüyle Endokrin Bozucular”, Hacettepe 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Elif Nur Özmert “Erken Ço-
cuklukta Gelişimsel Sorunlar ve Endokrin Bozucular”, 
Ege Üniversitesi’nden Doç. Dr. Banu Pınar Şarer Yürekli 
“Endokrin Bozucuların Üreme Sağlığı Üzerine Etkileri” 
ve Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ömer Dizdar 
“Endokrin Bozucular ve Kanser” başlıklı sunumlarıyla 
katıldılar.

“Endokrin Bozucuların Sağlık üzerine Etkileri-2” başlıklı 
oturumunu ise Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Tarkan Ka-
rakan yönetti.  “Endokrin Bozucuların Tiroid Fonksiyon-
larına Etkileri”ni Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Reyhan Ersoy ve “Endokrin Bozucuların Nörolojik 
Sistem Üzerine Etkileri”ni Lokman Hekim Üniversitesi’n-
den Prof. Dr. Belma Koçer Gümüşel sundu.

Son oturumun başkanlığını TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. 
Fahrettin Keleştemur ve Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. 
Hasan Yetim yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı- Gıda ve 
Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Selman Ayaz “Kalıntı 
ve Bulaşanlarla İlgili Mevzuat ve Uygulamalar” hakkında 
konuşurken “Endokrin Bozucu Maruziyetinin Azaltıl-
masına Yönelik Stratejileri ve Öneriler” Paneli’ne TÜBA 
Asli Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın ve Prof. Dr. 
Fahrettin Keleştemur ile Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. 
İrfan Erol ve Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel katıldı.

Geniş katılım ile takip edilen Sempozyum Prof. Dr. Ka-
zım Şahin ve Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur’un genel de-
ğerlendirme ve kapanış konuşmalarıyla sona erdi.
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TÜBA ASLI ÜYESI PROF. YURDUSEV 
AASSA BAŞKANI SEÇILDI

TÜBA’nın üyesi olduğu Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği’nin (The Association of Academies and 
Societies of Sciences in Asia-AASSA) 15 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen 5. Genel Kurulu’nda Prof. Dr. 

Ahmet Nuri Yurdusev AASSA 2021-2024 dönemi için başkanlık görevine (President-Elect) seçildi.

TÜBA’nın üyesi olduğu Asya Bilim Akademileri ve Top-
lulukları Birliği’nin (The Association of Academies and 
Societies of Sciences in Asia-AASSA) 5. Genel Kurulu 
15 Ekim 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 
Genel Kurulda yapılan yeni Yönetim Kurulu seçimlerinde 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev’in AAS-
SA’nın Seçilmiş-Başkanı (President-Elect) oldu. 2021-
2024 dönemi için AASSA Seçilmiş-Başkanı olan Prof. Dr. 
Yurdusev, 2024-2027 döneminde AASSA Başkanlığını 
(President) üstlenecek.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker TÜBA’nın yürüt-
tüğü bilim diplomasi çalışmaları ile uzun soluklu çabala-
rının verimli bir sonucu olarak seçim sonucundan mut-
luluk duyduğunu belirtti ve “Prof. Ahmet Nuri Yurdusev 
Hocaya yeni görevinde başarılar diliyor, tebrik ediyorum. 
ASSSA başta olmak üzere uluslararası alanda ortak birçok 
çalışmaya imza atacağımıza inanıyorum. Bu sürece katkıda 
bulunan TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Namık Kemal Aras 
Hocamız başta olmak üzere tüm emeği geçen üyelerimize 
katkı ve desteklerinden dolayı da teşekkür ederim.” dedi.

AASSA yönetimi üyelerle AASSA’nın mali yönetimine 
ilişkin detayları paylaştı. 5. Genel Kurul boyunca 2018 yı-
lından bu yana gerçekleştirilen bölgesel, ulusal, uluslara-
rası çalışmalar, işbirlikleri, yayınlar ve sonuçları hakkında 
bilgi verildi. 2018 yılında gerçekleştirilen 4. Genel Ku-

ruldaki seçimlerde Malezya’dan’ın olan Seçilmiş Başkan 
unvanı üç yıl süresince hizmet vermek üzere Prof. Yur-
dusev’in oldu.

AASSA’nın yeni yönetim kurulu;
• Başkan Prof. Dr. Khairul Anuar bin Abdullah - Ma-

lezya,
• Seçilmiş-Başkan Ahmet Nuri Yurdusev – Türkiye 

(2024-2027 dönemi),
• Başkan Yardımcısı Satryo Soemantri Brodjonegoro - 

Endonezya,
• Prof. AK Azad Chowdhury - Bangladeş,
• Prof. Mooha Lee – Güney Kore,
• Prof. Supawan Tantayanon – Tayland,
• Prof. Tasawar Hayat – Pakistan,
• Prof. Viktor Bogatav, Rusya Federasyonu

AASSA’nın yeni Seçilmiş-Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nuri 
Yurdusev, TÜBA’nın kuruluşundan bu yana AASSA’nın 
aktif bir üyesi olduğuna ve değişik yönetim kademele-
rinde ve komitelerde hep temsil edildiğine işaret ederek, 
AASSA’da Seçilmiş-Başkan olarak TÜBA’yı ve ülkemizi 
temsil etmekten onur duyduğunu, Başkan Prof. Dr. Mu-
zaffer Şeker ve tüm TÜBA ailesine destekleri için teşekkür 
ettiğini söyledi.



30 TÜBA GÜNCE   EKİM 2021

CENGIZ HAN ve MIRASI YAYIMLANDI
TÜBA, Moğolistan Ankara Büyükelçiliğiyle gerçekleştirdiği bilim diplomasisi çerçevesindeki 
ortak yürütülen çalışmaların ardından Bilim Düşün Serisinin yeni bir kitabı olarak Cengiz Han 

ve Mirası adlı eserini kamuoyunun faydasına sundu.

TÜBA, Moğolistan Ankara Büyükelçiliğiyle gerçekleştir-
diği bilim diplomasisi çerçevesindeki ortak yürütülen ça-
lışmaların ardından Bilim Düşün Serisinin yeni bir kitabı 
olarak Cengiz Han ve Mirası adlı eserini kamuoyunun 
faydasına sundu.

Kitabın editörlüğünü Doç. Dr. Cem Korkut ve Dr. Mürsel 
Doğrul yaparken, Danışma Kurulunda TÜBA Şeref Üye-
leri Prof. Dr. İsenbike Togan ve Prof. Dr. Selçuk Esenbel 
ile TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen yer aldı.

Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisi Sayın Bold Ravdan’ın 
ziyaretiyle başlayan bilim diplomasisi süreci Cengiz Han 
temalı ortak bilimsel çalışma programıyla devam etti. Bu 
doğrultuda TÜBA’nın koordinatörlüğünde düzenlenen 
çevrimiçi toplantı ve devamında Cengiz Han ve Mirası 
Çalıştayı, farklı üniversitelerden ve Topkapı Sarayı’ndan 
Cengiz Han ve Moğolistan konusunda çalışmaları olan bi-
lim insanları ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleştiril-
di. Bu süreçte Cengiz Han ve Moğolistan tarihi konusun-
da mevcut belgeler ve kültürel eserler listelenip derlendi. 
Literatür taramasının ardından öne çıkan başlıkların ele 
alındığı Cengiz Han ve Mirası başlıklı Sempozyum Eylül 
2020’de Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde ger-
çekleştirildi.

Eserin tüm bu bilimsel işbirliği süreçlerinin sonunda ala-
nında uzman bilim insanları ve araştırmacıların metinle-
riyle hazırlandığı bilgisini veren TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker multidisipliner bir yaklaşımla 17 bölüm-
de Cengiz Han’ın ve mirasının çok boyutlu ve kapsamlı 
olarak ele alındığını ifade etti ve “Geçmişten günümüze 
Moğol tarihinin Anadolu’ya etkileri de dahil olmak üze-
re birçok tarihi, sosyo-kültürel ve yoğun emek mahsulü 
bilimsel çalışmaların yer aldığı bu eser karanlıkta kal-
mış pek çok noktayı aydınlatıyor. Öyle ki; Türk tarihinin 
önemli simalarından Cengiz Han bilimsel anlamda, tarihi 
veriler üzerinden ve sağlıklı bilgi temelinde objektif de-
ğerlendirilerek okura aktarıldı. Kitapta öne çıkan bulgula-
ra göre; Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu Cengiz Han, 
tüm dünyayı ve toplumları etkilemiş, Asya halklarına 
getirdiği askeri, ekonomik ve siyasi değişimler zamanla 
diğer bölgelere yayılmış, Cengiz Han kendi çağında bü-
tüncül bir dünya tasavvuru ile yola çıkmış ve güçlü bir 
merkezi sistemi teşkil etmenin mücadelesini vermiştir. 
Ayrıca Cengiz Han sadece kendi toplumunun değil Türk 
dünyasının ve diğer toplumların tarihini, kültürünü ve 
mimarisini belli zaviyelerden etkilemiş, Döneminde 
komşu olduğu Çinliler ve Ruslar başta olmak üzere diğer 
Asya toplumlarının siyasi tarihlerinde etkin bir yere sahip 
olmuş ve son olarak Cengiz Han’ın kurduğu imparatorluk 
sistemi, kendine özgü ekonomik ve toplumsal kurumları 
ile imparatorluğun büyümesinin ve yayılmasının sırrı ol-
duğuna ilişkin bulgular elde edilmiştir. Birçok coğrafyada 
yerleşik düzene geçmiş olan bir ülkenin çocukları olarak 
hazinemiz, mirasımız oldukça büyük. Bu farkındalıkla 
TÜBA olarak tarihi mirasımızın bilim temelli ve araş-
tırmalara dayalı olarak günümüze aktarılmasını hayati 
buluyoruz. Cengiz Han ve Moğolları birçok yönden ele 
alan “Cengiz Han ve Mirası” isimli bu eserin de bu tür bir 
anlayışla derlendiğini belirtmek isterim.” dedi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, COVID-19 kü-
resel salgın zamanlarında bu derece özel bir eseri ortaya 
koyan değerli yazarlara, eserin vücut bulmasında katkı-
larını esirgemeyen TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. İsenbike 
Togan’a ve editörlere teşekkürlerimi sunmuş, kitabın oluş-
ması noktasında ilk günden itibaren işbirlikleri ve des-
tekleri için Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisi Sayın Bold 
Ravdan’a ve Çalıştay’da yaptığı ev sahipliği dolayısıyla da 
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ekrem Kalan’a da ayrıca müteşekkir olduğunu söyledi.
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Örgütsel Dayanıklılık ve  
Yenilik Yönetimi

Prof. Dr. Ali Ekber Akgün
Yıldız Teknik Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
TÜBA Asosye Üyesi

Teknolojik süreksizlikler, hızlı bir şekilde değişen müşteri 
tercihleri ve teknolojik bilgi birikimi gibi çevresel faktör-
ler, firmaların yenilik faaliyetlerini, örneğin yeni ürün/
servis geliştirip piyasaya sunmalarını ve operasyonların-
da yeni süreçleri uygulamalarını, zorlaştırmaktadır. Bu 
bağlamda, hem akademik çalışmalar hemde uygulamada 
“dayanıklılık” (resilience) kavramını karışık ve çalkantılı 
çevresel koşullarla mücadele edebilmeyi ve örgütsel geli-
şim ve inovasyon gerçekleştirmeyi sağlayan potansiyel bir 
unsur olarak vurgulamaktadır. (Gallopian, 2006; McDo-
nald, 2006). Örneğin, Burnard ve Bhamra (2011, s. 5587) 
şu ifadelerde bulunmaktadır:  

Dayanıklılık, bir organizasyonun çalkantılı dönem-
lerde adaptif kapasitesini etkinleştirmektedir. Bu bağ-
lamdaki örgütsel dayanıklılığın temel yönleri, karışık-
lıklardan kurtulmak için sürekli bir kapasite olmakla 
birlikte sıkıntılardan sonra güçlü ve daha becerikli bir 
şekilde toparlanma kapasitesidir.

Doğa bilimleri ve mühendislikten etkilenen dayanıklılık 
kavramı literatüründe genel olarak bir organizasyonun 
bir karmaşadan sonra stabil bir duruma geri dönebilme 
becerisi ve yeteneği ile yakından ilişkili olduğu yönünde-

dir (Gittell, 2008; Bhamra, Dani, ve Burnard, 2011). Bir 
anlamda, dayanıklılık sıklıkla “pasif ” bir kavram olarak 
basitçe bir krize ya da karmaşık bir duruma verilen tep-
ki olarak tanımlanmakta ve önceden belirlenmiş bir dizi 
adım veya etkinlikten ziyade bir kalıp olarak ele alınmak-
tadır (Lengnick-Hall and Beck, 2005). Öte yandan, yeni 
akademik çalışmalar dayanıklılık kavramının “kapasite” 
yönünü vurgulamaktadır (Lengnick-Hall, Beck ve Leng-
nick-Hall, 2011). Örneğin, Lengnick-Hall, Beck ve Leng-
nick-Hall (2011, s. 244), örgütsel dayanıklılık kapasitesini 
(organizational resilience capacity) “bir firmanın etkili 
bir şekilde özümseme, duruma özel tepkiler geliştirme 
ve nihayetinde organizasyonun hayatta kalmasını potan-
siyel olarak tehdit eden yıkıcı olaylardan yararlanmak ve 
bunları avantaja çevirmek için dönüştürücü faaliyetlerde 
bulunma yeteneği” olarak tanımlamaktadır. Araştırma-
cılar, dayanıklılığın sadece hayatta kalmanın ötesinde 
olduğunu ve dayanıklılığın potansiyel riskleri belirleme 
ve bir organizasyonun sıkıntılı ve zorlu şartlar altında ba-
şarılı olmasını sağlamak için proaktif adımların atılması 
gibi durumları içerdiğini de savunmaktadır (Crichton, 
Ramsay ve Kelly, 2009). Diğer bir deyişle, bu örgütsel da-
yanıklılık perspektifi, dayanıklılığı bir restorasyonun öte-

Makale
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sinde ve yıkıcı ve çalkantılı olaylardan önce yeni fırsatlara 
ayak uyduran ve hatta yeni fırsatlar oluşturan beceri ve 
yeteneklerin geliştirilmesi olarak görülmektedir (Hamel 
ve Valiangas, 2003; Jamrog et al., 2006  J.J. Jamrog, J.E.I. 
McCann, J.M. Lee, C.L. Morrison, J.W. Selsky and M. Vic-
kers, Agility and resilience in the face of continuous chan-
ge, American Management Association (2006). Lengni-
ck-Hall ve Beck, 2005). Gerçekten, dayanıklılık kapasitesi 
olan firmalar, yenilikleri (örneğin, yeni ürün, hizmet, iş 
modeli gibi) başarıyla geliştirip uyguladıktan sonra gele-
neksel uygulamalara geri dönmediklerinden, ürün geliş-
tirme ve süreç uygulama çabalarını yeterli düzeyde ku-
rumsallaştırmaktadırlar. Ayrıca firmalar ürün geliştirme 
ve süreç uygulama aşamaları süresince hataları azalmakta 
ya da ortadan kaldırmaktalar ve oldukça güvenilir eylem-
ler göstermektedirler. 

Örgütsel Dayanıklılık Kapasitesi

Örgütsel dayanıklılık psikoloji (Luthans, Vogelgesanh, ve 
Lester, 2006), ekolojik sistemler (McDaniels, vd., 2008), 
mühendislik (Hollnagel, Woods ve Leveson, 2006) ve 
yönetim (Hamel and Valikangas, 2003) gibi çeşitli disip-
linlerden oldukça önem gören bir kavramdır.  Örneğin, 
Wildavsky (1988, s. 50), dayanıklılığın “genel yetenekte 
gelişme, örneğin, kişinin neye göre hareket etmeye çağ-
rılacağını önceden bilmeden araştırma, öğrenme ve hare-
ket etme konusundaki genel kapasitesi gibi” gerektirdiğini 
belirtmektedir. Sutcliffe ve Vogus (2003), “gelişme” bakış 
açısıyla, örgütsel dayanıklılığın, mevcut ve gelecekteki 
varlığı güçlendirerek zorlu koşullar karşısında olumlu 
uyumla ilgili olduğunu vurgulamaktadır. Linnenluecke 
ve Griffiths (2010), dayanıklılığın organizasyonların öğ-
renme, adapte olma ve kendi kendini organize etme kapa-
siteleriyle ilgili olduğuna dikkat çekmektedir. 

Modern yönetim literatüründe, dayanıklılık kapasitesi bir 
organizasyonun kavramsal olarak kendisini yönlendirdi-
ği, ilerlemek için kararlı bir şekilde hareket ettiği ve yıkıcı 
şokların sonuçlarının üstesinden gelmesini sağlayacak 
bir çeşitlilik ve ayarlanabilir bütünleştirme ortamı oluş-
turabildiği, bireysel düzeydeki bilgi, beceri ve yetenekler 
ve örgütsel rutinler ve süreçler göstermektedir. Burada 
görülen, dayanıklılık kapasitesi örgütün sürekli değişim 
ve evrimleşme sürecini yansıtmaktadır (Gallopin, 2006). 
Özellikle, rutinlerin ve uygulamaların toplamı, yalnızca 
organizasyonların zorluklardan sonra toparlanmasına ve 
engelleri irdelemesine olanak sağlamakla kalmamakta, 
aynı zamanda yeni fırsatlar yaratmaya ve organizasyonu 
önceki denge noktasının ötesine taşımaya yardımcı ol-
makta ve organizasyonel değerlendirmeyi güçlendirici 
olarak ele alınmaktadır (Sutcliffe ve Vogus, 2003). Yani, 
bu önceki deneyimin sonraki deneyimleri şekillendirmesi 
yoluyla meydana gelimektedir. Örneğin, bir varlığın yeni 

zorlukları yorumlama ve bunlara tepki verme şekli, önce-
ki deneyimlerden (örn., adaptasyon) türetilen tutumlara, 
deneyimlere, duygulara ve yanıt olasılıklarına bağlıdır. 

Dayanıklılık kapasitesi, yetkinlik ve yeterliliği teşvik eden 
ve yapı ve rutinlerin yanı sıra büyümeyi destekleyen ör-
güt içi adaptif pratiklerden ortaya çıkmaktadır. Carmeli 
ve Markman’ın (2011) belirttiği gibi, dayanıklılık ne kriz 
yönetimi ne de geri dönüş programları ile ilgili değildir, 
daha çok yenilik stratejilerinin süregelen gruplanması ve 
yeniden düzenlenmesi ile ilgilidir. Bu bağlamda, örgütsel 
dayanıklılık kapasitesi geliştirebilir ve yönetilebilir. Örne-
ğin, “firma tarafından kullanılan finansal, beşeri ve örgüt-
sel varlıklara” odaklanan (Barney 1995) kaynak-temelli 
bakış açısına dayanarak, örgütsel yapı, uygulamalar ve 
rutinlerin, örgütsel dayanıklılık inşa etmek için dayanak 
teşkil ettikleri söylenebilir. Bu teorik çerçevede hareketle, 
Lengnick-Hall, Beck ve Lengnick-Hall (2011) bir organi-
zasyonun dayanıklılık kapasitesini geliştirmek için önem-
li olan üç bileşeni (bilişsel yetenekler, davranışsal özellik-
ler ve bağlamsal koşullar) tanımlamışlardır. Özel olarak:

Bilişsel dayanıklılık bir organizasyonun sadece bir prob-
lemden kurtulmanın ötesine geçen yollarla tepkileri fark 
etmesini, yorumlamasını, analiz etmesini ve formüle et-
mesini sağlayan kavramsal bir yönelimdir (Lengnick-Hall 
ve Beck, 2005). Bilişsel dayanıklılıkla birlikte, bir orga-
nizasyondaki çalışanlar farklı bakış açılarıyla çözüm al-
ternatiflerini dikkate alma becerisine ve aynı anda farklı 
seçeneklere odaklanma ve değerlendirme yeteneğine sa-
hip olmaktadır. Ayrıca, insanlar bilgi çeşitliliğini daha iyi 
yönetmekte, farklılaştırabilmekte ve daha iyi bütünleştir-
mekte, farklı bakış açılarını algılayabilmekte ve organizas-
yon genelinde daha fazla bilgi iletebilmektedir. Operasyo-
nel bazda, bilişsel dayanıklılık şunları içermektedir: 

• güçlü bir amaç duygusu, temel değerler, gerçek bir 
vizyon ve bilinçli bir dil kullanımı yoluyla kavramsal 
yönelim; ve 

• yapıcı anlamlandırma, firmaların ve çalışanların 
benzeri görülmemiş olay ve koşulları yorumlamasını 
ve anlamlandırması.

Örgütsel dayanıklılık kapasitesinin davranışsal boyutu, 
bir örgütün karşılaştığı durumlar hakkında ne ölçüde bil-
gi sahibi olduğunu ve işbirlikçi faaliyetlerle kendi kaynak 
ve yeteneklerini ne ölçüde tam olarak kullanabildiğini ifa-
de etmektedir (Lengnick-Hall ve Beck, 2005). Davranışsal 
dayanıklılık bilişsel dayanıklılık aracılığıyla bir firmanın 
tepki ya da niyetlerini uygulama faaliyetlerini temsil et-
mektedir. Davranışsal dayanıklılığa sahip bir organizas-
yon, davranışsal repertuarları kullanmakta ve bunları 
durumlara bağlı olarak çeşitli düzeylerde ve şekillerde 
uygulamaktadır (McKenna, Rooney, ve Boal, 2009). Dav-
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ranışsal dayanıklılık, düşünceleri ve algıları somut eylem-
lere ve tepkilere şunları dâhil ederek çevirmektedir: 

• bireylerin ve organizasyonların daha önce eşi benzeri 
görülmemiş zorluklara güçlü tepkiler geliştirmeleri 
için gereken ve disiplinli yaratıcılıkla ilgilenmelerini 
sağlayan öğrenilmiş beceriklilik; 

• norm olarak kabul edilenlerden tamamen farklı bir 
davranış biçimini takip etme yeteneği olan sıra dışı 
çeviklik; 

• beklenmeyen herhangi bir tehdide ilk tepkiyi verme-
yi sağlayan pratik alışkanlıklar; ve

• bir organizasyonun ortaya çıkan durumlardan yarar-
lanabilmesini sağlamaya ihtiyaç duyulmadan önce 
harekete geçmek ve yatırım yapmak olan davranışsal 
hazırlık.

Bağlamsal dayanıklılık, bilişsel ve davranışsal daya-
nıklılığı birleştirme ve kullanma ortamı sağlamaktadır 
(Lengnick-Hall, Beck ve Lengnick-Hall, 2011). Öyle ki, 
bağlamsal dayanıklılık, dayanıklı davranış ve tutumların 
geliştirildiği operasyonel bir platform ortaya koymaktadır 
(Lengnick-Hall ve Beck, 2005). Bağlamsal dayanıklılık ile 

organizasyonlar, hem davranışsal hem de bilişsel olarak 
çevresel değişikliklere adapte olabilmeleri ve gelişimsel 
yetkinliklere olanak sağlamaları için insanlara imkân sağ-
layan yapı, süreç ve etkileşim kalıplarını tasarlamaktadır. 
Bağlamsal dayanıklılık: 

• insanların kendi çalışma ortamlarının kişilerarası 
risk almaya elverişli olduğunu algılama derecesini 
tanımlayan psikolojik güvenlik; 

• kişilerarası ilişkilerin yapısından ve içeriğinden orta-
ya çıkan bireyler, gruplar ve organizasyonlar arasın-
daki iyi niyeti ifade eden derin sosyal sermaye; 

• öz-örgütlenme, dağınık etki, bireysel ve grup hesap 
verebilirliğini belirten yayılmış güç ve hesap verebilir-
lik, ve

• hem maddi hem de maddi olmayan kaynakları kap-
sayan geniş kaynak ağlarından oluşmaktadır. 

Dayanıklılık kapasitesi ve firma yenilikçiliği 

Araştırmacılar, dayanıklılık kapasitesinin firmanın ino-
vasyon çabalarını etkilediğini belirtmektedir. Örneğin, 
Hamel ve Valikangas (2003), dayanıklılığın sadece topar-
lanma, esneklik veya krize hazırlık ile ilgili olmadığını; 
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sürekli yenilik için bir kapasite olduğunu söylemektedir. 
Dayanıklılık kapasitesi insanların bilgi, beceri, teknik ka-
pasitelerini ve onlara doğaçlama yapma ve farklı ürün ve 
süreçle ilgili alternatifleri takip etme seçenekleri sunabi-
lecek davranışsal repertuarlarını genişletmektedir. Daha 
fazla seçeneğe sahip kişiler, daha yüksek yenilikçi potan-
siyellere sahip ortamları öngörebilmekte ve bu seçenek-
leri ürün geliştirme ve süreç uygulama çabalarında daha 
kolay bir şekilde yeniden şekillendirebilmektedir. 

Dayanıklılık kapasitesi, bireylerin diğer insanlara fayda 
sağlayacak şekilde davrandıklarında ortaya çıkan olumlu 
sosyal davranışı da teşvik etmektedir. Dayanıklılık kapa-
sitesi ile insanlar kendi aralarındaki müzakerelerde daha 
etkili olmakta ve karşılıklı yarar sağlayan çalışma ilişki-
lerinin gelişimini destekleyerek psikolojik sözleşme ihlali 
riskini en aza indirebilmektedir. Bu aynı zamanda, daha 
zorlu hedeflerin benimsenmesi, daha güçlü hedef taahhü-
dü ve gelişmiş yaratıcı problem çözme dahil olmak üzere 
birçok yararlı etkiye sahip olan olumlu duygu ve beklen-
tileri kolaylaştırmaktadır. Staw ve Barsade (1993) tarafın-
dan gösterildiği gibi bu olumlu duygular, yenilik çabaları 
için daha iyi ve daha iyi karar vermeyi üretmektedir. 

İlaveten, dayanıklılık kapasitesi ürün/süreç geliştirme 
çabalarıyla ilgili organizasyonel hataları azaltmaktadır. 
Dayanıklılık örgütsel bir hatanın ortaya çıkması “sırasın-
da” öğrenme eylemlerini vurgulamaktadır. Hatalar oluş-
tuktan sonra onlardan öğrenmenin amacı, gelecekteki 
hataları veya gelecekteki hataların sonuçlarını azaltan bir 
iyileştirme faaliyeti sergilemektedir. 

Dayanıklılık kapasitesi son olarak büyüme için proaktif 
bir fırsat sağlamakta ve çalışanları değişim ihtiyacı etra-
fında kararlı bir şekilde hizalamaktadır. Seeger ve ark. 
(2005)’e göre dayanıklılık, geçmişe karşı suçlayıcı ve sa-
vunmacı bir tutumdan ziyade geleceğe yönelik pratik ve 
ileriye dönük bir yönelime sahip olmayı vurgulamakta-
dır. Örneğin, çevresel türbülans, yeterli bilgi eksikliği ile 
karakterize edilen belirsizliğe de yol açmaktadır. Burada, 
pazar ve teknoloji ile ilgili bilgiler hakkında tanıdık ipuç-
ları ya olmaz ya da dikkate alınması gereken çok sayıda 
ipuçları olmakta. Dolaysıyla, teknoloji ve pazarla ilgili 
sorunlara yönelik programlanmış kararlar veya acil çö-
zümler mevcut olmamaktadır. Bu gibi durumlarda, daya-
nıklılık kapasitesi insanların belirsizliği tolere etmelerini 
sağlamakta ve insanların zorluklar karşısında koruma 
yeteneklerini yükseltmektedir. Firmalar için ise çevresel 
değişiklikleri absorbe etme ve piyasa ve teknoloji ile ilgili 
karmaşıklığı ele almak için yapıları dönüştürme imkânı 
sunmaktadır. 

Bu deneme makalesinde, örgütsel dayanıklılık kapasitesi-
nin hızla değişen teknoloji ve pazar koşullarında örgütsel 
yeniliği artıran bir yöntem olduğu anlatılmıştır. Ayrıca, 

bu kapasite örgüt içinde geliştirilebilen bir araç olup, rutin 
ve pratiklerin yeniden yapılandırılması ve oluşturulması-
nı içerdiği belirtilmiştir. 
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TÜBA Enerji Çalışma Grubu’nun düzenlediği TÜBA- 
Enerji Sohbetleri, 26 Eylül 2021 günü Zoom ve TÜ-
BA’nın YouTube kanalı üzerinden çevrimiçi gerçekleş-
tirildi.

Ayda iki kez şeklinde planlanan “Enerji Sohbetleri”nin 
ilk başlığı olan “Enerji, Eğitim ve Bilim Üçgeni” TÜBA 
Enerji Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Bahri Şahin mo-
deratörlüğünde ve TÜBA Enerji Çalışma Grubu Yürü-
tücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer’in konukluğuyla ger-
çekleşti.

Hazırlanan programla enerjinin üretimi, dönüşümü, 
depolanması, iletimi, enerji malzemeleri ve enerji sis-
temlerinin kontrolü, stratejileri ve politikaları gibi bir-
çok alanda bilgi paylaşımı amaçlıyor. Bu çerçevede hem 
kurumsal hem de kişisel olarak daha fazla kişiye ulaş-
ma ve farkındalık oluşturma, araştırmacıları, uzman ve 
ilgilileri aydınlatma ve doğru yönlendirme ihtiyacına 
ilişkin programlanan Eneji Sohbetleri’nde; enerjinin 
bilimsel, sosyal, endüstriyel, çevresel, ekonomik, kültü-
rel ve sürdürülebilirlik yönleri ile enerjide yeni fırsatlar, 

enerjinin geleceği bilimsel yöntem ve yaklaşım ile tar-
tışılacak. Kısacası dünyada önde gelen bilim insanları 
ve enerji endüstrisinin farklı disiplinlerinden deneyimli 
uzmanlarla; akademisyenler, araştırmacılar, teknoloji 
uzmanları, yatırımcılar, politika yapıcılar, stratejistler 
ve uygulamalı mühendisleri tarafından enerjinin bugü-
nü ve geleceği tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak. Bu 
bilimsel platformda enerji alanındaki yeni fırsatlar ve 
enerjinin geleceği konusunda daha iyi stratejiler belir-
lemeye yardımcı olacak, yeni açılımlar ile insanlığın re-
fahı için stratejik çözüm ve hedeflerin oluşturulmasına 
katkı sağlanmaya çalışılacak.

TÜBA-ENERJI SOHBETLERI DEVAM EDIYOR

International Science Council (ISC) 11-
15 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleşen 2. 
Genel Kurulu’nda TÜBA’yı Akademi Asli 
Üyesi ve ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ahmet Nuri Yurdusev temsil etti. 

ISC 2. Genel Kurulu 11-15 Ekim 2021 
tarihlerinde gerçekleşen 2. Genel Kuru-
lu’nda TÜBA’yı Akademi Asli Üyesi ve 
ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Nuri Yurdusev temsil etti. 

Programın ilk gün gündeminde; ISC 
üyelerinin belirlediği/öneride bulundu-
ğu başlıklar çerçevesinde bilgilendirme 
faaliyeti ve üye forumu yapıldı. İkinci gün yine sadece 
üyelerin yer alacağı Genel Kurul açılışının ardından 
yıllık düzenlenen çalışmalar üyelere aktarıldı ve genel 
kurul üyeleri tarafından sorular cevaplandı. Yapılan oy-
lama sonucunda ISC Yönetim Kurulunun yeni üyeleri 
seçildi ve ardından 2022 yılının eylem planı görüşüldü. 
Herkese açık şekilde planlanan Program’ın üçüncü gü-
nünde; “COVID-19 Senaryoları Sonuç Projesi: Sistemin 
var olan yapısının ve küresel iş birliğinin geliştirilmesi-
nin önemi, küresel acil durumların uzun vadeli sonuç-
ları” sunuldu. ISC kullanıcılarının soru ve cevaplarını 

da içeren panel düzenlendi ve devamında ISC Ödülleri 
açıklandı. 14 Ekim günü Eylül 2020’de gerçekleşen ISC 
yıllık toplantısında ilk aşaması görüşülen Bilimsel Ya-
yıncılığın Geleceği projesinin ikinci aşaması da gerçek-
leşti. Programın son günü; “21. Yüzyılda Bilimin Özgür 
ve Sorumlu Yönetimi” başlığı masaya yatırıldı, “Hükü-
metler arası Sistemde ISC Stratejisi” görüşüldü.

ISC; 2018 yılında ICSU ve ISSC organizasyonlarının 
birleşimi ile kuruldu. 40’ın üzerinde uluslararası bilim-
sel çatı kuruluşu ve 140’un üzerinde ulusal ve bölgesel 
akademiyi bünyesinde barındırıyor.

ISC 2. GENEL KURULU
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KÜRESEL SALGININ ANATOMISI
INSAN ve TOPLUMUN GELECEĞI

TÜBA tarafından yayımlanan, salgının hayatın her alanındaki 
etkisine ışık tutan, 1.000 sayfayı aşkın Küresel Salgının 
Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği; TÜBA üyeleri dahil 
çok sayıda bilim insanının çalışmalarıyla hazırlandı. 

Kapsamının genişliği ve yer verilen detaylar, öngörüler, 
analizler dolayısıyla bir ilk olma özelliği taşıyan Küresel 
Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği'nde; 
sağlıktan eğitime, bilişim teknolojilerinden siyaset bilimine, 
ekonomiden uluslararası ilişkilere, ticaretten felsefeye, 
yapay zekâ çalışmalarından sosyolojik tahlillere, çevre 
ve tarımdan uzay ve kutup çalışmalarına kadar geniş 
yelpazede salgın sonrası dönem için öngörüler yer alıyor.

Küresel Salgının Anatomisi İnsan ve Toplumun Geleceği 
için: www.tuba.gov.tr>Yayınlar>Süresiz Yayınlar>Bilim ve Düşün

REFLECTIONS ON THE PANDEMIC
in the Future of the World

Reflections on the Pandemic in the Future of the World, 
pandeminin dünyaya etkilerini tüm detaylarıyla gözler 
önüne seriyor.

İçeriği ile salgını en geniş kapsamda ele alan eserlerin 
başında gelen “Reflections on the Pandemic in the 
Future of the World” başlıklı İngilizce kitapta pandeminin 
yansımaları çok boyutlu olarak ele alınıyor. Çalışmadaki 
bölümlerde postpandemik dönemde yaşanması beklenen 
dönüşümler ile ilgili öngörüler yer alıyor.

Reflections on the Pandemic in the Future of the World için: 
www.tuba.gov.tr>Yayınlar>Süresiz Yayınlar>Bilim ve Düşün
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TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu:

“Türkiye’nin öz öğrencisine, 
tıp eğitimine ne kadar katkımız 

olursa bizim için büyük ödül bu.”
“Bilimi, bilimsel düşünceyi sevdirmek her öğretim üyesinin, tüm bilim insanlarının görevi.”

Asiye Komut Şanlı

Bazı insanlar dünyaya yol göstermeye gelirler; Prof. Dr. 
Emin Kansu da onlardan biri… Yalnızca öğrencileri değil 
onu tanımayan ama emeğinin geçtiği milyonlarca insan 
var. TÜBA’ya 1993’ten beri üye olan bir bilim insanı, der-
ya deniz bir isim Emin Hoca’yı dinlerken bir ömre bunca 
eğitim, tükenmeyen bir öğretme heyecanı, binlerce öğrenci, 
geçmiş ve gelecek nasıl sığar diye düşünmemek imkânsız. 
Emin Hoca bütün parıltısıyla röportaj boyunca bizi yine ve 
yeniden aydınlattı… 

Benim aslında hayalim büyükelçi olmaktı. 
Ben 1947 İstanbul doğumluyum. Babamın İstanbul Güzel 
Sanatlar Akademisi’ndeki Alman hocalarının etkisiyle bi-
zim evde de bir Alman disiplini söz konusuydu. Annem 
ise Olgunlaşma Enstitüsü çiçek öğretmeniydi ve babam-
dan da daha disiplinliydi. Annem beni ve beş yaş küçük 
kardeşimi yetiştirmek için mesleğini bırakmış, tüm zama-
nını bize adamıştı. 

İlkokulun ilk üç yılını İstanbul Arnavutköy İlkokulu’nda 
okudum. Çok güzel bir bahçeye sahip, harika hocaları 
olan küçük sınıflı bir okuldu. Ben biraz yaramazdım, pek 
söz dinlediğim söylenemez, gelirim der, gitmez, çağırdık-
larında duymamazlıktan gelir, sokaktan içeri girmezdim. 
Arkadaşlarımı eve toplayıp her yeri dağıttığımı, anneme 
baş ağrısı olduğumu hatırlıyorum. 1957 yılında babamın 
mimar oluşu ve Bayındırlık Bakanlığı’na geçişi nedeniyle 
Ankara’ya taşındık. Üçüncü sınıfa Ankara Koleji’nde baş-
ladım, derslerim hep iyiydi. Annem ve babam, yemekten 
sonra hemen derse oturmamızı isterlerdi. Ortaokul ve 
liseye de Kolej’de devam ettim ve 1964’te mezun oldum. 
Şimdi kariyer seçiminde yönlendiren öğretmenler var. O 
dönemde liselerde rehber öğretmen pek yoktu. Biz aile içi 
toplantılarla mesleğime karar vermiştik. Babamın, eği-
timci büyükbabam Nafi Atuf Kansu’nun, şair ve doktor 
Ceyhun Amcamın (Ceyhun Atuf Kansu) eğitime önem 
veren insanlar olmasının üzerimdeki etkisi çoktur. Benim 
aslında hayalim büyükelçi olmaktı. O zamanlar fakülte 
sınavları ayrı ayrı yapılırdı. Siyasal Bilgiler Fakültesi sına-
vına girdim ve birincilikle kazandım. Bir akşam babam 
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bana “Sen hariciyeci olacaksın ama elçi olur olmaz Paris’e, 
New York’a mı gideceğini düşünüyorsun?” diye sordu. 
Ben de “Tabii baba” diye cevap verdim. “Bu dünyada du-
yulmamış bir şey! Önce Bangladeş’te başlarsın, Kongo’da 
kâtip olursun. Bir de bu memur mesleği, elçiliğin bitecek, 
gelip evde oturacaksın.” deyince ben birden uyandım. 
Ben daha 17 yaşındayım, fakülteye birincilikle girmişim, 
mezun olunca da New York elçisi olarak gideceğim sanı-
yorum. Ceyhun Amcam bana “Sen memurluk değil de, 
bence tıbbı düşünmeye başla. Evrensel bir meslek, nereye 
gidersen git doktorsun, Kongo’da da Hindistan’da da…” 
deyince bu benim kafama çok yattı. Amcam İhsan Doğ-
ramacı’yı tanıyordu. “İhsan, Ankara Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi’nden ayrılacak, Ankara’da Hacettepe adında yeni 
bir okul kurmak istiyor. Bu okulu yönetecek. Sen onunla 
bir konuş.” dedi. Ben de randevu alıp gittim, İhsan Doğ-
ramacı puanımı çok beğendi ve Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’ne başlamamı istedi. Fakülte henüz inşaat 
halindeydi. 

Amerika’dan yeni gelmişlerdi, fakülte yeniydi, tüm 
birikimlerini aktarıyorlardı, saat kavramı yoktu; biz 60 
öğrenci ise gözlerinin içine bakıyorduk.
1964’te Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine başladım. 
İhsan Doğramacı çok ileri görüşlü bir insandı, böyle bir 
fakülteyi kuracağını düşünerek 1950’lerin ortasından 
itibaren farklı alanlardan genç doktorları Amerika’ya 
göndermiş, giden doktorlar tam da benim başladığım 
dönemlerde geri dönmeye başlamışlar, yeni bir fakülte-
nin verdiği heyecanla işe başlamışlardı. İhsan Doğramacı 
fakültenin başarılı olmasını istiyordu. Yeni ve enerjik bir 
kadro Doğramacı’nın vizyonuyla birleştiğinde güzel bir 
sonuç ortaya çıkmıştı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakülte-
si’ndeki hocaların hepsi çok iyiydi; bizi motive ettiler, her 
birimizde merak uyandırdılar ve tıbbı sevdirdiler. Eğitim 
dili Türkçeydi ama İngilizceye çok önem veriyorlardı. 

Mikrobiyolojiyi Muvaffak Akman, genel cerrahiyi Hüs-
nü Göksel ve Yılmaz Sanaç, immünolojiyi Ekrem Gül-
mezoğlu, biyokimyayı Pınar Özand kurmuştu. Gençtiler, 
motivasyonları çok yüksekti, saat 18.30’da “çocuklar yo-
ruldunuz mu?” diye sorduklarında hayır cevabını alınca 
tüm enerjileriyle derse devam ediyorlardı. Düşünsenize 
daha doçent ya da profesör değillerdi, akademik bir un-
vanları falan yoktu, bizim yetişmemizde çok büyük şans 
oldular… Amerika’dan yeni gelmişlerdi, fakülte yeniydi, 
tüm birikimlerini aktarıyorlardı, saat kavramı yoktu; biz 
60 öğrenci ise gözlerinin içine bakıyorduk. 1970 yılında 
fakültenin ikinci mezunları olduk. Hoca diyorum ama 
bir de hocanın ötesinde olanlar için kullanılan mentor 
diye bir kelime var. Hoca sadece anlatan kişidir, dinde de 
vaaz veren kişidir, cemaat pek de soru sormaz. Mentor ise 
soruları da alır, cevaplar, kişilerin gelişimiyle tek tek il-
gilenir, bu saydığım isimlerin hepsi bizimle aynen böyle 
ilgilendi, sadece hoca değil mentordüler. Öğrenciyi düşü-
nen, geleceğine önem veren insanlardı. Örneğin Mualla 

Öztürk, çocuk psikiyatristiydi; her perşembe bizi odasına 
toplardı ve bütün hafta boyunca, ne yaşadığımızı, dersle-
rimizde takıldığımız konuları, ders saatlerin yeterliliğini, 
evde çalışma ortamımızın uygunluğunu sorardı. Hatta 
anne babamızın adını bilir, hallerini hatırlarını sorardı. 6 
yıl boyunca bizimle uğraştı. Dertlerimizi dinledi ve prob-
lem varsa çözmeye çalıştı.

1968-69 İç Hastalıkları ihtisasına başladım ve mükem-
mel bir mentore rastladım; dahiliyenin kurucusu, Har-
vard’dan yeni gelmiş bir doktor olan Şeref Zileli… Sabah 
7.00’de bizi toplardı ve “Bir gece önce ne oldu?” diye so-
rardı. Kim hastalandı, kim ağırlaştı, kim yattı, ya da kimi 
kaybettik hepsinin raporunu verirdik ve ardından vizite 
çıkardık. Her hastanın başında durumunu hem sorardı 
hem de eksiğimiz varsa bize anlatırdı, asla azarlamazdı, 
öyle değil de böyle yapsaydın, şunu verseydin ya da şu 
dozda verseydin gibi öğütleri olurdu. Zileli Hoca akşam 
evinde yemeğini yer, 21.00’de gene hastaneye gelirdi. Di-
yabetik koma, adrenal yetmezlik krizi gibi ağır durumlar 
varsa bunları gece görür ve tekrar evine giderdi. Bu ho-
calardan böyle görünce biz de öyle öğreniyorduk. Biyo-
kimya Hocamız Pınar Özand akşam 18.00, 19.00’a kadar 
bize ders anlatırdı. Oldukça da zor bir ders olmasına rağ-
men ben çok severdim. Saatin ne kadar geçtiği hiç önemli 
değildi. Hocalar sabah 8.00’de gelir işlerini bitirene kadar 
çalışırlardı. Muayenehane açmak yasaktı, tüm hocalar full 
time laboratuvarda, derste veya hastanedeydi. İmmünolo-
ji, o zamanlar yepyeni bir daldı. Pediyatride çok kıymetli 
bir hocamız; İzzet Berkel uğraşıyordu. Benim bağışıklık 
konusuna ilgimi fark etti ve yaz stajı için laboratuvarına 
çağırdı, 1.5 ay süresince bağışıklık testlerini öğrenmemi 
istedi. Bağışıklık bilimi çok yeniydi ve ben o stajda çok 
şey öğrendim. Hematoloji-İmmünoloji’ye ilgim o yıllarda 
başladı. Ben kendi öğrencilerime de söylerim üç ay de-
niz kenarına gideceğinize bir ay gidin bir laboratuvarda 
staj yapın derim. Stajlarımın benim meslek seçimime çok 
faydası oldu. Şeref Hoca sayesinde dahiliyeye, İzzet Hoca 
sayesinde büyük oranda İmmünolojiye karar verdim. 

Benim gururla andığım bir çalışmamız da, erken yaşta 
kaybettiğimiz Hematoloji Hocam Faruk Özer’le Behçet 
hastalığında büyük damarların tıkanıklığını ilk defa dün-
ya literatürüne kazandırdığımız makaledir. 1969 yılında 
ve ben daha öğrenciyken araştırmış ve yazmıştık. Hala da 
yayınlarda atıf almaya devam etmektedir. 

Tıp öyle bir dal ki, kendini ya da en sevdikleri-
ni teslim ediyorsun, bu yüzden iyi doktor yetişme-
li; işte ben Türkiye’ye bunu yaparım diye döndüm. 
1971’de sınıf arkadaşım Tülay ile evlendim ve ardından 
Amerika’ya gittik. Gittik derken bunun arkasında büyük 
bir mesai yatıyor. Hocalarımız bize bu öğrendikleriniz 
harika ama, siz gene bir Amerika’yı görüp, biraz çalışıp 
geri gelin dediler. İlk defa yurt dışına gideceğiz ve nasıl 
gideceğimizi bilmiyoruz ama onlar bizi güzel yönlendir-
diler. Amerika’ya gidip doktor olarak başlamak için Edu-
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cation Council for Medical Graduates (ECFMG) adında 
bir baraj sınavına girmek zorundaydık; eğer gerekli pu-
anı alabilirsen bir ya da birkaç üniversitenin çalışmak 
istediğin alanına müracaat etmeye hak kazanıyorsun. 
Oldukça yüksek puanlar aldık. Eğitimimizin ne kadar iyi 
olduğunun başka bir kanıtı da bu. Hocalarımızın referans 
mektuplarımızı Remington daktiloda yazdıklarını hatır-
lıyorum, düzeltmeleri de kireç kalemle yapıp sekreterlere 
yeniden yazdırırlardı. Özetle mentorlarımızın bizler üze-
rindeki pozitif etkisi çok büyük bir şanstı bizim için. Ni-
hayetinde ilk olarak New Jersey’e gittik, ilk bir yıl intern 
olarak çalıştık. Sonra Philadelphia’daki Thomas Jefferson 
Üniversitesi’ne gittim ve üç yıl dâhiliye asistanlığı yaptım, 
Tülay da nöroloji üzerine nörooftalmoloji yaptı. Oradaki 
hocam Dr. Alan Erslev Harvard Üniversitesi’nden yeni 
gelmiş, meşhur hormon eritropoetini keşfeden değerli bir 
bilim insanıydı. Kan ile uğraşmayı sevdiğimi görünce he-
matolojide çalışmamın doğru olacağını söyledi ve 1976-
1980 arasında hematoloji ve immünoloji üzerine çalıştım. 

Amerika yıllarımda da Hacettepe’de olduğu gibi yine 
iyi hocalarla çalışma fırsatım oldu. Biz hiç kalma pla-
nı yapmadık, amacımız yeni şeyler öğrenip yurdumuza 
dönmekti. Özel bir okul olan Ankara Koleji’nde ailem, 
Hacettepe’de ise hocalarım beni destekledi, bize büyük 
yatırım yaptılar. Ben bu yatırımı Türkiye’ye ödemek duru-
mundaydım, bu nedenle iyi doktorların yetişmesine katkı 
vermek için geri döndüm. Şimdiye kadar klinik, teorik 
olarak 25.000 doktorun hematoloji-immünoloji eğitimine 
katkıda bulundum. Bunun hazzı parayla alınabilir bir şey 
değil. Geçtiğimiz günlerde bir doktor selam verdi bana, 
1988 mezunu bir öğrencimmiş, “hala sizin ilkelerinizi 
kullanıyoruz, iyi hikâye alıyoruz, iyi muayene ediyoruz.” 
dedi bana. Nereye gitsem bu ya da benzeri karşılaşmalar 
yaşıyorum. Tıp öyle bir dal ki, kendini ya da en sevdikle-
rini teslim ediyorsun, bu yüzden iyi doktor yetişmeli; işte 
ben Türkiye’ye bunu yaparım diye döndüm. Türkiye’nin 
öz öğrencisine, tıp eğitimine ne kadar katkımız olursa bi-
zim için büyük ödül bu. Kalmamız için iyi teklifler aldık, 
ama istemedik, Türkiye’de doktor yetiştireceğimizi söyle-
dik ve çok saygı duydular bu açıdan bize.

Süleyman Demirel “Anlatın bakalım, onkoloji ensti-
tüsü ne yapar?”
1980’de yurda döndük; sağ-sol çatışmalarının çok arttığı, 
yaşamın zorlaştığı, gençlerin çok zorlandığı bir dönem-
di. Hacettepe de dahil birçok üniversitenin bahçesi ve 
kampüsünde çok üzücü olaylara tanıklık ettik, hiçbir şey 
yapamıyor sadece yaralıları tedavi ediyorduk. Sırtına bı-
çak saplananlar, tüfekle vurulanlar, yüzü parçalananlar… 
Tüm bunlar olurken gitme ihtimalimizi konuşmaya baş-
ladık, hatta bu konuda yurt dışı ile yazıştığımızı ve kabul 
aldığımızı hatırlıyorum. Yazıştığımız isimler de zaten dış 
basından olanları takip ediyorlardı. Tam da bu zaman-
larda 12 Eylül darbesi yaşandı ve bir durgunluk başladı, 
meclis açıldı ve üniversiteler tekrar eğitime başlayabildi. 
Doktor arkadaşlarımız ya da öğrencilerimizden de kayıp-
lar yaşadık, çok üzücüydü… 

İhsan Doğramacı 1982’de YÖK Kanunu yazdıktan son-
ra YÖK’ün başına geldi, temasımız orada da devam etti. 
Türkiye’de Onkolojiyi Dinçer Fırat, çocuk onkolojisini ise 
Namık Çevik kuruyordu ve biz sık sık bir araya geliyor-
duk. Bir gün İhsan Hoca “Türkiye’de kanser konusunda 
yeni neler yapılabilir?” diye sordu. Dinçer ve Namık Hoca 
“Madem kanunla uğraşıyorsunuz, enstitülerin kurulma-
sına önem verelim.” dediler, ben de destekledim çünkü 
Amerika ve Avrupa’da yüksek lisans ve doktorayı esasen 
enstitüler götürür. Doğramacı Hoca bunu kanuna koydu 
ve 1982’de kanun TBMM’de kabul edilince ilk onkolo-
ji enstitüsü Hacettepe Üniversitesi’nde, ikincisi İstanbul 
Üniversitesi’nde kuruldu. Şevket Ruacan ve beni sorumlu 
tayin ettiler. Biz de kısa zaman içinde klinik, temel, koru-
yucu onkoloji gibi alt dalları kurduk ve programları baş-
lattık. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın desteğiyle enstitü 
binamız için bütçeye para kondu, Hacettepe Üniversitesi 
kampüs bahçemizdeki Onkoloji Hastanesi ve enstitü bi-
nasının inşası başladı. 

Süleyman Demirel de cumhurbaşkanlığı döneminde çok 
önem verdi çalışmalarımıza, bir gün bizi çağırdı; “Anla-
tın bakalım, onkoloji enstitüsü ne yapar?” diye sordu ve 
dinlediği her şeyi elindeki kartlara yazdı “Bu çalışmalar 
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Türkiye’de şart; kanserin tanısı, tedavisi, hastaların bakı-
mı… yenilik yapmalıyız.” dedi. İlk enstitümüzü Demi-
rel’in desteğiyle açtık. İstanbul’da ve daha sonra Namık 
Çevik’in öncülüğünde 9 Eylül Üniversitesi bünyesinde 
de kanser enstitüleri kuruldu. Kanserin modern anlamda 
tanısı, tedavisi, koruyuculuğu, takibi, bakımı üzerine üç 
tane enstitü var ülkemizde. Yılda 35.000 civarında hasta 
girip çıkar hastanemize, 5000’e yakın yeni kanser hastası 
çıkar her yıl, bu sadece Hacettepe’nin rakamları. İzmir ve 
İstanbul’u da düşününce Türkiye’den de referans alabili-
yorlar. Bu enstitülerden çok uzman yetişti ve Türkiye’nin 
her yerine dağıldılar, araştırma anlamında temel onkoloji 
çok gelişti. Ankara’da olmamızın iyi tarafı, bürokratik ya-
pıya yakınlığımız ve aldığımız destekti. Daha kolay ileti-
şim kurabiliyorduk. 

Tüm bunlar olurken 1986 yılında çocuğumuz Cem doğ-
du. Bilkent Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği okudu 
ve Amerika’da Cornell Üniversitesi’nde finans mühendis-
liği yüksek lisansı yaptı. Türkiye’de Google merkezinde 5 
yıl çalışarak iş tecrübesi edindikten sonra Wharton Bu-
siness School’da MBA yaptı. Şu an Duolingo’nun ikinci 
müdürü olarak çalışıyor.

Ben C ile geçen öğrenciye sınıfı geçtin demem. Öğ-
rencilerim niye diye sorarlar. Niyesi basit; C orta de-
mek, yani hastanın yarısını bilirsin, yarısını bilmezsin
Tıp Fakültesi eğitimi zordur ama biz severek çalıştık. Not-
larım A’nın altına pek düşmezdi. Birincilikle bitirdiğim 
için İhsan Doğramacı Özel Ödülü’nü aldım, Amerika’da 
En İyi Asistan Ödülü, TÜBİTAK Teşvik, TÜBİTAK Bi-
lim, Eczacıbaşı, Sedat Simavi Bilim Ödülleri… Çalışmayı 
seviyorum, gençlere de bunu öğütlüyorum… Özellikle 
tıp, üstün körü çalışılacak bir branş değil, insan hayatıdır 
çünkü söz konusu olan. Ben C ile geçen öğrenciye, sınıfı 
geçtin demem. Öğrencilerim niye diye sorarlar. Niyesi ba-
sit; C orta demek, yani hastanın yarısını bilirsin, yarısını 
bilmezsin. Bir hasta geldi, 70 yaşında göğsü ağrıyan bir 
hasta. Ne düşüneceksin? diye soruyorum. Bir tek şey değil 
yedi sekiz teşhis düşüneceksin ve en iyisine karar vere-
ceksin. Bu kararı verebilmen için çok okuman lazım, çok 
okursan 70-80 alırsın. Harvard’da geçme notu 75, bizde 
hala 50, her toplantıda yükseltilmesi gerektiğini söylerim. 
Tabii ki zor ama diğer dallardan farklı tıp, çok çalışman 
lazım çünkü söz konusu olan insan hayatı… Baş ağrısı; 
migren de olabilir, tümör ya da anevrizma da olabilir. Bir 
tanı atlanırsa hasta kaybedilebilir. Ama hala geçme notu 
C… Ne yazık ki ezber var ülkemizde, bir de fotokopi çı-
kınca, maalesef derse girmeyip arkadaşının tuttuğu notun 
fotokopisini çektirerek öğrendiğini tıp eğitimi sanıyor. 

Büyükbabamdan gelen bir alışkanlıkla kızmayan bir 
hocayım; güleryüz bizde esastır.
Tıp eğitimi devamlı değişiyor, çok hızlı gelişiyor. Mesela 
ben sizinle konuşmaya başlayalı bile kim bilir dünyada 
tıp alanında neler keşfedildi. Bizim buna yetişmemiz im-
kânsız, en yakın örneği Covid-19 hakkında her gün tüm 
dünyada 300’e yakın yayın çıkıyor. Bir de bunu tıptaki çok 
sayıda dal hakkında düşününce konu çok acayip yerlere 
varıyor, yüzbinlerce yayın demek bu. Buna biz bilgi “tsu-
nami”si diyoruz. Bunun içinde kaybolmak, sıkılıp hiçbir 
şey okumamak da var, ya da ben sadece belirlediğim kıs-
mıyla ilgileniyorum deyip o kadarını almak da var. 

Tüm bunlar nedeniyle iyi bir tıp eğitimi için ilk olarak 
fakültenin iyi olması lazım, kütüphanesi, sınıfları, men-
torları iyi olmalı. İkincisi müfredat iyi ve dinamik olmalı.  
Yeni biyolojik kavramlar çıktı, kök hücre gelişti, gen mü-
hendisliği çıktı vs. 1970’teki müfredatı şimdi uygulanamaz 
artık. Dinamik müfredat ne mi demek? En azından her iki 
yılda bir üzerinde konuşularak yeni dersler eklenebilmeli 
müfredata. Üçüncüsü ise iyi mentorlar olmalı; öğrenciye 
vakit ayıran, ihtiyaçlarına cevap veren, öğrenciyi düşünen 
mentorlar olmalı. Büyükbabam Nafi Atuf Kansu Türkiye 
cumhuriyet dönemi eğitiminin mimarlarından sayılır; 22 

Bir akademisyenin en büyük sevinci bir 
araştırmasının sonuçlanıp yayınlanmasıdır. 
Bu, başkalarının bizim çalışmamızı onaylamış 
olması demektir. O zaman iyi iş yapmışızdır, 
yayınlandığında herkes okur yani “şampiyonlar 
ligine çıkmak” müthiş bir zevktir.
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sene de milletvekilliği yaptı. Büyükbabam kitaplarında 
şöyle yazmıştır; “öğretmen yetkin olmak zorunda, yani her 
soruya cevap verecek donanımda olmalı. Aksi halde ben 
yazarım kitaptaki bilgileri, çeker giderim sonra. Bu yetkin-
lik değil, asistan da yapabilir bunu. Öğrenciyi motive etmeli 
öğretmen, öğrenciye kızmayacaksın, küsmeyeceksin, öğren-
ciye kızılmaz, sen de öğrenciydin, unutma! Öğretmen saygı 
kazanmalı, yani kürsüye çıkan öğretmene öğrenci saygılı 
bakmalı, öğrenci bu hoca gene çıktı konuşuyor diyorsa o 
hocada bir sıkıntı var.”

Büyükbabamdan gelen bir alışkanlıkla kızmayan bir ho-
cayım; güleryüz bizde esastır. Hasta gördüğümüz için bu 
çok önemlidir. Hasta asık suratlı bir doktor gördüğünde 
durumunun kötü olduğunu düşünür. Arkadaşlarımızla, 
meslektaşlarımıza ilişkimizde öğrencilerimize karşı güler 
yüzlüyüz. Aksi halde karşı tarafı strese sokarsınız. Güler 
yüz karşı tarafta basıncı alır. Bazen üzgün olsak da yine 
bu şekilde davranmak gerekiyor. 

Öğrenci öğretmenlerinin arasına girdiğinde, hepsi 
akşama kadar süper ligi konuşuyor ya da dizilerden 
bahsediyorsa orada bir sorun vardır.
Öğrencinin girdiği okulun müfredatı iyi olacak, mentor-
ları iyi olacak, öğrencinin o fakülteye güveni olacak ve 
çevresi akademik olacak. Peki çevresinin akademik olma-
sı ne demek? Öğrenci öğretmenlerinin arasına girdiğinde, 
hepsi akşama kadar süper ligi konuşuyor ya da dizilerden 
bahsediyorsa orada bir sorun vardır. Çok da akademik 
bir çevre değil belli ki. TÜBA 1993’te kurulduğunda ilk 
amacının Türkiye’de bilimsel düşünceyi yaymak, bilim 
insanlarını ödüllendirmek ve onurlandırmak olduğunu 
görürsünüz. Bilimi sevdirdiğin zaman çevre de bilimsel 
bir hava kazanır, Türkiye’de bu konuda çok yolumuz var. 
Bilim ödülü verilir ama gazetelerde 2. ya da 3. sayfada 
yer bulur. Bir gün gazeteciye bilim haberlerinin neden ilk 
sayfada yer almadığını sorduğumda “Hocam satmaz ki 
gazete” cevabını aldım. Bilim gündemde değil. Çok kötü 
durumda değiliz bu konuda ama Amerika, İngiltere ya 
da Fransa gibi de değiliz. Oralarda ödül alan öne çıkar, 
ilk sayfada yer alır. Bizim TÜBA olarak da çok yolumuz 
var bu konuda, ben şu anda Anadolu’yu her yıl elimden 
geldiğince, bazen bütçe olanaklarını aşarak kendi imkan-
larımla dahi olsa dolaşıyorum. Aziz Sancar’ı, TÜBA’yı 
anlatıyorum ve çok büyük bir ilgiyle karşılaşıyorum. Yüz 
yüze anlattığımda çok daha etkili oluyor, ama bu sadece 
bizim Ankara’dan görevimiz değil. Bilimi, bilimsel düşün-
ceyi sevdirmek her öğretim üyesinin, tüm bilim insanla-
rının görevi. Bilimin bir de tersi var biz ona “yalancı bi-
lim” deriz, yani bilim kurgu. Pandemi sürecinde biz bunu 
yaşadık aslında. Bir arkadaşımız çıkıyor ekrana ve sıcak 
suyla gargara yaparsan Covid -19 virüsü kayboluyor, çin-
ko tabletler Covid-19’u öldürüyor diyor. Böyle bir yayın 

yok mesela ama Anadolu’da Hatice Hanım bunu duyuyor 
ve buna inanıyor. Bu bakımdan yalancı bilim bizim en 
büyük düşmanımız. Doğruyu anlatırken yabancı birinin 
bizim önümüze yalancı bilimle çıkması… TÜBA’ya ve 
TÜBİTAK’a bu anlamda çok görev düşüyor ve tabii üni-
versitelere de…

Jazz bateristi olma hayalimi bir gece anneme söyledim.
Ben tıp okuduğum için hiç pişman olmadım, bir daha 
dünyaya gelsem gene tıp eğitimi alırdım ama yaşamım-
da Jazz bateristi olmak istediğim bir dönem de vardı. Jazz 
bateristi olmak çok zordur, çünkü belli bir ritim yoktur 
sürekli değişir. Klasik bateri ritmi alır ve o ritmi solistin 
arkasında sağlar. Jazz baterisine hayran kalırdım dinler-
ken, devamlı değişir. Ben bu Jazz bateristi olma hayalimi 
bir gece anneme söyledim. “Aaaa öyle mii? Demek Jazz 
bateristi olmak istiyorsun. Tabii ben senin valizini hazır-
layayım, istediğin yerde git çal.” dedi ve bu konu orada 
o gece kapandı. Annem çok güzel piyano çalardı, klasik 
Türk müziğini severdi. “Sen çalıyorsun bak, ben neden 
müzisyen olmayayım.” dedim. O dönemde tabii şimdiki 
gibi büyük orkestralar falan yok, müzisyenlerin hayatla-
rı gece yarısı başlıyor. Annemde de imajı kötüydü böyle 
olunca. Aslında ders almaya çalıştım ama sağ el ve sol el 
ile alt davulu ayıramadım, çok zordu.

25 yıla yakın opera merakım da var. Ankara Devlet Ope-
rasına sık sık giderdik, babam “dünyanın en güzel sesi, 
insan sesidir” derdi. O sevdirmişti bana. Hacettepe Dev-
let Konservatuarı’nda iki dönem ders verdim. Kongre-
lerde sosyal akşamlar olduğunda operayı anlatıyorum, 
tenorlardan bahsediyorum, sopranoları, iyi parçaları an-
latıyorum. Akademik bir eğitim almadım, hep okuyarak 
edindim bu birikimi. Metropolitan Opera’nın sitesinde 
sesler nasıl ayrılır, iyi ses nedir gibi çok güzel dersler var; 
kendini yetiştirmek mümkün illa okula gitmek gerekmez, 
bende ses yok merak var, müzikoloji olarak var. 

Aziz Hoca hücre içinde DNA nasıl tamir edilir soru-
sunun arkasından 42 yıl gitmiş… 
Anadolu üniversitelerinde Nobel Dersleri adlı konferans-
lar düzenliyorum; Aziz Sancar’ın Nobel Ödülü’nü nasıl 
aldığını, Nobel’in öneminin ne olduğunu, Aziz Hoca’yı 
da Türk gençlerine örnek olması için uzun uzun anlatıyo-
rum. Orhan Bursalı’nın Aziz Sancar ve Nobel’in Öyküsü 
adlı kitabını D&R’dan toplu alıyorum ve gittiğim üniver-
sitelerdeki dekanlara veriyorum ve siz seçtiğiniz öğren-
cilere ulaştırın diyorum. Hayatını anlatıyor bu kitap; kö-
yünden çıkıp İstanbul’a okumaya nasıl gitti? Amerika’ya 
neden gitti? Ödül’ü nasıl aldı? Köye neden geri döndü? 
Tüm parasını köylüye harcıyor… Biliyor musunuz, ilk 
yıl laboratuvardaki yatakta yatıyor Aziz Hoca… Kendi-
sinden önce iki mekanizmayı bulanlar var Aziz Hoca’nın 
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sorusu ise başka bir mekanizma var mı? Bu konuda bir 
ipucu yakalıyor ve 42 senede çözüyor. Hücre içinde DNA 
nasıl tamir edilir sorusunun arkasından 42 yıl gitmiş… 
Aziz Hoca’nın hayatının öğrencinin üzerine düşünmesi 
gereken çok önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu 
düşünüyorum.

Hiç unutmam, biz öğrenciyken 1962 Nobel ödülünün 
alınışını moleküler biyoloji hocamız ve aynı zamanda 
ÖSYM’nin kurucusu olan Altan Günalp Hoca anlatmıştı. 
Nobel alan bilim adamından ders almış, Boston’da, Har-
vard’da töreni izlemiş, hücre DNA’sının keşfini heyecanla 
bize anlatmış, biz de onu hayranlıkla dinlemiştik.

TÜBA’da Kök Hücre Çalışma Grubu’nun temelleri 
atıldı.
Ben TÜBA’ya 1993 yılında üye oldum. 1997-1998 yılla-
rında Amerika ve Çin’de kök hücre konusunda çok önem-
li gelişmeler oldu. O dönemde Prof. Dr. Yücel Kanpolat 
Akademi Başkanıydı. Kök Hücre Çalışma Grubu’nun 
kurulmasını önerdik ve Akademi Konseyi kararıyla ka-
bul edildi. Türkiye kök hücrenin biyolojisini, gelişimini, 
hastalıklarda kullanılışını, rejeneratif tıpta, ortopedide 
vs. yılda bir ya da iki sempozyum yaparak tanıtmaya ça-
lıştık. Şu anda Erciyes, Ankara, İstanbul Acıbadem, Ye-
ditepe üniversitelerinde Fikrettin Şahin’in çalışmaları, 
sayamadığım daha pek çok araştırma laboratuvarı bu 
konuya çok ilgi duydu. Kök hücre üretmeye biyolojisine 
çalışmaya başladılar: Hacettepe’den emekli olmadan önce 
biz de yüksek lisans ve doktora programı açtık, kök hücre 
bilimleri ana bilim dalı kuruldu. Batıya göre daha yavaş 
ilerliyor olmamızın sebebi bu çalışmaların maliyeti. Çok 
fazla ödenek ayrılması gerekiyor, şu anda kök hücre artık 
küçük organ bile yapmaya başladı.

Şehirlerarası yola her çıktığımda, serum, penisilin, 
şırınga koyarım arabaya. Allah korusun bir kaza görür-
sem ne kötü kaza deyip devam edemem yola, bir hekim 
olarak doğru ne biliyorsam orada yaparım. 
Bilim etiği TÜBA’nın misyonlarından da biri. Anadolu’da 
40-50 tane bilim etiği konferansı vermişimdir. Fakülteler-
de ders olarak görülmez bilim etiği konusu. Mezuniyet 
sonrasında da çok az değinilen bir konudur. Etik nedir? 
Dürüstlüktür, ahlaklı olmaktır. Anne babanın çocuğa 
verdiği eğitim etiktir örneğin. Namuslu ol, yalan söyleme 
gibi öğütlerle büyürüz, yani etik aileden başlar. Aile eği-
timinde eksiklik varsa kişi akademik hayatta yükselirken 
çok nadir de olsa yanlışlık yapabiliyor. Bir üniversitede bir 
kişi yalan yayın yapsa, bütün üniversite zan altında kalır, 
herkes bunu konuşur, basında görülür. Bu nedenle bizim 
bütün gayretimiz aileden gelen temel eğitim üzerine kişi-
nin yanlış yapmadan ne buluyorsa onu yayınlayarak bi-

limsel çalışmalarını sürdürmesi. Bu noktada eğer bilimsel 
yanıltma yapıyorsa kişi, asla gizli kalmaz bu, 3-5 ay en faz-
la… 1-2 yıl sonra birisi mutlaka ihbar eder ya da başka bir 
ülkedeki araştırmacılar bulamayınca bunu editöre bildi-
rir, editör yayınlanan çalışmanın kimse tarafından tekrar-
lanamadığını araştırıcıya yazar. Yani tekrarlanabilir deney 
değilse ve başka bir şey yazdıysa yayın dünyasında mut-
laka ortaya çıkar. Dünyanın pek çok yerinde başarıya hız-
lı ulaşmak isteyen, akademik unvan almak, öne çıkmak 
isteyenlerin yayınlarında bahsettiğimiz sapmalar oluyor. 
Ben önce TÜBA üyesi olarak etik nedir onu anlatıyorum. 
Etik, dürüstlük nedir? İdeal insan karakteri nasıldır? Eti-
ğin YÖK’teki yeri nedir? Çağdaş üniversite liyakati dürüst 
yapacaksın der, akademik hayatında dürüst ilerleyeceksin 
ki karşından gelen gençler de seni görecek. Eğer yalan do-
lanla deney yaparsan karşı taraftan hemen anlaşılır çün-
kü birlikte çalışıyorsun ve senin böyle yaptığını görürse 
hemen bunu kopyalar ve birkaç sene sonra belki o da 
yapmaya başlar. Etikten sonra bilimi ve en sonunda bilim 
etiğini anlatıyorum. Bir akademisyenin en büyük sevinci 
bir araştırmasının sonuçlanıp yayınlanmasıdır. Bu, baş-
kalarının bizim çalışmamızı onaylamış olması demektir. 
O zaman iyi iş yapmışızdır, yayınlandığında herkes okur 
yani “şampiyonlar ligine çıkmak” müthiş bir zevktir.

Doktorluk hiç bitmez. Emekli bile olsanız, üst kattaki 
komşu enfarktüs geçirdiğinde ben yardıma koşmak zo-
rundayım. Ben emekliyim deyip kenara çekilemem, ya-
pabildiğim kadarını yapmak zorundayım. Ben şehirlera-
rası yola her çıktığımda, serum, penisilin, şırınga koyarım 
arabaya. Allah korusun bir kaza görürsem ne kötü kaza 
deyip devam edemem yola, bir hekim olarak doğru ne 
biliyorsam orada yaparım. Çünkü doktorluk bir yaşam 
biçimi… Kendime karşı sorumluluğumu yerine getirme-
diğimde de huzurlu olmam mümkün değil. 
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S20 ve SSH20 TOPLANTILARI
İtalya’nın ev sahipliğinde 2021 G20 Zirvesi kapsamında G20 ülkelerinin 

ulusal bilim akademilerinden oluşan Science-20 (S20) çalışmalarında Türkiye’yi 
temsilen bilim diplomasisini TÜBA tarafından yürütülüyor.

İtalya’nın ev sahipliğinde 2021 G20 Zirvesi kapsamında 
G20 ülkelerinin ulusal bilim akademilerinden oluşan 
Science-20 (S20) çalışmaları kapsamında düzenlenen 
çevrim içi toplantılar, sonuç bildirileri ve sonuç toplantı-
larında Türkiye’yi temsilen bilim diplomasisi TÜBA tara-
fından yürütülüyor.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında bilim 
akademilerinin “S20+SSH20 Sonuç Toplantısı” 
gerçekleştirildi

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve TÜBA Başkan 
Danışmanı Doç. Dr. Cem Korkut’un Türkiye’yi temsilen 
katıldığı S20+SSH20 Toplantısı, 22-23 Eylül 2021 tarihle-
rinde İtalya’da düzenlendi.

Accademia Nazionale dei Lincei Başkanı Roberto Anto-
nelli’nin açılış konuşması yaptığı Toplantı, paralel iki otu-
rum şeklinde organize edildi.

G20 liderler zirvesi kapsamında üye ülkelerin bilim aka-
demilerinden oluşan S20+SSH20 toplantılarında S20 
bildirisinin konusu “Olası Küresel Salgınlara Hazırlık ve 
Bilimin Bu Konudaki Rolü” iken bu seneye özel olarak 
Sosyal Bilimler alanında hazırlanan SSH20 bildirisinin 
konusu “Krizler: Daha Güçlü Bir İnsanlığa Doğru Ekono-
mi, Toplum, Hukuk ve Kültür” oldu.

S20 toplantısına TÜBA Başkanı Prof. Şeker ve eş zamanlı 
gerçekleşen SSH20 toplantısına ise Doç. Dr. Korkut katı-
larak sonuç bildirilerine yönelik görüşlerini sundular.

Oturumların ikinci yarısı öğleden sonra devam edecek. 
Toplantıların bitmesinden sonra sonuç bildirileri resmî 
olarak İtalya hükümetinin Dışişleri, Ekonomi ve Finans, 
Eğitim, Üniversite ve Araştırmalar ile Kültür Bakanlarına 
katılacakları özel oturumda takdim edilecek.

Programın ikinci gününde ise; İtalya Cumhurbaşkanı 
Sergio Mattarella, üye ülkelerin akademi başkanlarını 
Quirinal Sarayı’nda kabul etti.

S20 Sonuç Bildirileri yayınlandı; “Daha İyi Bir 
Dünya İçin Bilim Akademileri”

İtalya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2021 yılı G20 
zirvesinde, S20 toplantılarının koordinasyonunu “İtalya 
Bilimler Akademisi – The Accademia Nazionale dei Lin-
cei” yaptı. Ağustos 2021’de düzenlenen çevrim içi toplan-
tıyla S20 kapsamında Sosyal Bilimler (SSH20) alanına yö-
nelik çalışmalar yürütüldü. Sonuç bildirgeleri için çevrim 
içi düzenlenen toplantıya TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaf-
fer Şeker katıldı. Prof. Şeker pandeminin zorlu koşulların-
da hazırlanan iki sonuç bildirgesi için ev sahibi İtalya’nın 
ulusal bilimler akademisine teşekkür etti. G20 ülkelerinin 
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sonraki süreçlerde yaşanacak pandemi gibi olağanüstü ve 
insanlığa zarar veren olaylarda daha sorumluluk sahibi 
olması gerektiğini vurgulayan Prof. Şeker, özellikle az ge-
lişmiş ülkelere her alanda destek vermek için G20 ülkele-
rine büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Nihayetinde G20 liderler zirvesinin alt komisyonlarından 
birisi olan Bilim20’nin (Science20) 2021 yılı ortak bildiri-
leri yayımlandı.

Toplantılar neticesinde şekillenen bildirilere öneri ve eleş-
tirileri ile TÜBA da katkı sundu. G20 ülkelerinin liderler 
zirvesine sunulmak üzere hazırlanan ortak metin, güncel 
gelişmelere yönelik bilimsel ve stratejik tespit & öneriler 
içeriyor. 

G20 ülkelerinin akademileri, acil olarak ele alınması gere-
ken küresel sorunlara ilişkin iki ortak bildiriye imza attı; 
“Küresel Salgınlara Hazırlık ve Bilimin Rolü” ve “Kriz-
ler: Daha Güçlü Bir İnsanlığa Doğru Ekonomi, Toplum, 
Hukuk ve Kültür” başlıklarında imzalanan iki ayrı bildiri 
G20 liderler zirvesinde sunulacak.

S20 toplantıları 2017 yılından bu yana G20 ülkelerinin 
ulusal bilim akademilerini bir araya getiriyor. 2021’de Ac-
cademia Nazionale dei Lincei, S20 toplantılarına ev sahip-
liği yaptı. Bu yıl ilk kez sosyal ve beşerî bilimler (SSH20) 
alanına özgü toplantıların da düzenlendiği S20’de Sosyal 
Bilimler alanına özel bağımsız ek bir bildiri de hazırlan-
dı. Bildiriler Prof. Dr. Giorgio Parisi ve Prof. Dr. Roberto 
Antonelli koordinasyonundaki Lincei Çalışma Grubu ve 
diğer G20 ülkelerinin bilim akademilerinin ortak çalış-
malarıyla hazırlandı. S20 ve SSH20 bildirilerinin hazırlık 
süreci toplantılarına Türkiye’yi temsilen TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA üyelerinden oluşan bir 
heyet ile katılım gösterdi.

“Küresel Salgınlara Hazırlık ve Bilimin Rolü” başlıklı bil-
diride; COVID-19 ve önceki küresel salgınlarda alınan 
dersler, küresel salgınları önleme ve erken teşhis, salgınla-
ra müdahale yöntemleri, eylem önerileri (genel eylemler, 
önleme ve erken teşhisin iyileştirilmesine yönelik özel ey-
lemler, yeni pandemik hastalıkların kontrolünü iyileştir-
meye yönelik özel eylemler), Küresel Salgınlara Hazırlık 
ve Yönetimine ilişkin Uluslararası Anlaşmaya duyulan 
ihtiyaç başlıklarına dikkat çekildi.

“Krizler: Daha Güçlü Bir İnsanlığa Doğru Ekonomi, Top-
lum, Hukuk ve Kültür” başlıklı Sosyal Bilimler alanındaki 
bildiride ise küresel zorluklar ve fırsatlara, insanlığı daha 
dayanıklı bir hale getirmek için yapılması gerekenlere, 
sistemik krizler için küresel koordinasyon ve eylem ha-
ritasının hazırlanmasına, eğitim ve araştırmada kültürel 
mirasa ve ekonomik eylemler için sosyal politikalar ile 
yasal uyumun önemi vurgulandı.
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Türkiye'nin Kutup Çalışmaları

Kutup Bölgeleri’nin Keşfi
Kutup bölgeleri dediğimizde sınırları farklı, bakış açıları 
ile farklı olarak tanımlansa da hepimizin aklına yerküreni 
en kuzey ve en güneyinde bulunan alanlar gelmektedir. 
En genel tanımı ile kutup dairelerinden başlayarak 90 de-
rece enlemlerine kadar olan bölgeler kutup bölgeleridir. 
Kutup daireleri ise her yıl hareket etmekle beraber yakla-
şık olarak 66°33’ enlemlerine işaret etmektedir. Bu da her 
yıl en az bir tam günün gündüz bir tam günün ise gece 
olarak yaşandığı sınırdır.

Kuzey kutup bölgesi Arktik olarak anılmaktadır. Arktik 
kelimesi Latince “arctos” kelimesinden türetilmiştir. Bü-
yük Ayı ve Küçük Ayı takımyıldızlarının isimlendirilme-
sinde de etkisi olan bu anlamlar, kuzey kutup bölgesinin 
isminde belirleyici olmuştur. Güney kutup bölgesi ise ku-
zeyin tersi anlamında “anti-arktik” yani “antarktik” ola-
rak isimlendirilmiştir. Etrafı kıtalarla çevreli bir okyanus 
olan Arktik’in tersine, Antarktik bölge etrafı okyanuslarla 
çevrili bir kıtayı kapsamaktadır. Dünya’nın en soğuk, en 
kurak, en rüzgarlı, en az nüfusa sahip ve en son keşfedilen 
kıtası olan Antarktika, yaz aylarında yaklaşık 4.000 bilim 
insanına ev sahipliği yapıp ve yaklaşık 60.000 turist tara-
fından ziyaret edilirken, Dünya’nın en sığ okyanusunun 
yer aldığı Arktik bölgede ise 4.000.000 kişi yaşamaktadır.

Coğrafi özelliklerindeki zıtlıkların yanına her iki kutup 
bölgesi, tıpkı isimlerinde olduğu gibi birçok açıdan fark-
lılıklara sahiptir. Siyasi açıdan bakıldığı zaman, Arktik 
Okyanusu’nu çevreleyen devletler olduğunu, bölgedeki 
toprakların bu ülkelerin hâkimiyetinde olduğunu ve kara 
sınırlarının belirli olduğunu görürken, Antarktika Kıtası 
üzerinde hiçbir devletin egemenliği olmadığını görebiliriz. 
Ancak Arktik Okyanusu’nun zengin kaynakları sebebiyle, 
okyanus kullanımı ile ilgili olarak iddialar mevcuttur.

Küresel iklim değişikliğinin hız kazanması ve günlük ha-
yatlarımızı etkilemesi ile beraber isimleri her gün duy-

maya başladığımız bu iki kutup bölgesinin keşifleri de 
özellikle son 100 yılda hız kazanmıştır. Her ne kadar Ark-
tik yerli toplulukların evi olsa da coğrafi kuzey kutbuna 
ulaştığına dair kanıtları bilimsel anlamda kabul gören ilk 
kişinin Norveçli Roald Amundsen olduğu bilinmekte-
dir. Amundsen 1926 yılının Mayıs ayında kuzey kutbuna 
ulaşmıştır. Amundsen ayrıca güney kutbuna 1911 yılın-
da ulaşan ilk insandır. Antarktika kıtasını gördüğü kabul 
edilen ilk kişi ise 1820 yılında bir Rus seferini komuta 
eden Bellingshausen’dir.

Bugün tüm dünyanın geleceğini etkileyen kutup bölgeleri 
aslında son 100 yıldır insanların ulaşabildiği alanlardır. 
Ancak Dünya’nın milyonlarca yıllık tarihine dair kanıtlar 
kutup bölgelerinde saklanmaktadır.

Türklerin Kutup Çalışmaları Tarihi
15-17. yüzyıllar arası keşifler çağı olarak bilinmektedir. Yeni 
rotaların bulunması, yeni kıtaların keşfi gibi coğrafi keşifler 
aynı zamanda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri de yanında 
getirmiştir. Dünyayı daha fazla tanıyan insanlar hem bu-
lundukları bölgelerde hem de diğer bölgelerde haritalama 
çalışmalarına hız vermiştir. 1513 tarihli Piri Reis’in dünya 
haritası da, dönemine Güney Amerika’nın güney ucunu da 
gösteren döneminin en gelişmiş haritası olarak tarihe bir 
not düştü. Piri Reis, haritanın bulunan parçasında bu böl-
gelere dair Columbus’a ait haritadan faydalandığını belirt-
miştir. Piri Reis’in 1528 tarihli dünya haritasının bulunan 
parçasında ise Grönland’ın güney bölgeleri gösterilmiştir. 
Dünyadaki gelişmeleri her zaman yakından takip eden ve 
öncü roller alan Türk devletleri, Kutup bölgelerinin keşifle-
rine de yakından ilgi duymuştur.

13-14. yüzyıllarda Arktik bölgesine göçen Türkler hala 
Rusya Federasyonuna bağlı Saha Cumhuriyeti’nde ya-
şamaktadırlar. Antarktika’ya giden ilk Türk’ün ise 1967-
1968 yıllarında ABD’nin Plateau İstasyonunda 1 yıl süre 

Prof. Dr. Burcu Özsoy
İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü
2020 Yılı TÜBA-GEBİP Kutup Çalışmaları Ödülü Sahibi
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ile görev yapan Dr. Atok Karaali olduğu bilinmektedir. 
İyonosfer fiziği konusunda araştırmalar yapan Dr. Karaa-
li, yüksek lisans çalışması kapsamında Antarktika’da Çok 
Düşük Frekans’lı radyo dalgaları (VLF) ile veriler topla-
dı. Antarktika’da yapmış olduğu başarılı çalışmalar için 
ismi kıtada bir noktaya verilmiştir. Antarktika’ya giden 
ikinci Türk bilim insanımız ise TÜBA Şeref Üyesi ve Koç 
Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Umran İnan’dır. İyonosfer 
fizikçisi olan Prof. İnan, bir çok defa Antarktika’da bu-
lunmuş ve kendisinin ismi de yine Antarktika’da bir dağa 
verilmiştir. Kıtaya gittiği bilinen ilk Türk kadın olan Dr. 
Serap Tilav ise Güney Kutup İstasyonu’nda görev almıştır. 
Bilimsel başarıları isminin bir buzula verilmesi ile ödül-
lendirilmiştir. Bireysel girişimlerle Antarktika kıtasında 
bilimsel çalışmalar yapan bir çok Türk bilim insanı ol-
muştur. 2016 yılında ise ikili iş birliği ile 13 Türk bilim in-
sanı Ukrayna’ya ait Vernadsky İstasyonu’na yapılan sefere 
katılım sağlamıştır.

Ulusal Kutup Bilim Programı
2015 yılında kutup konularında akademik çalışmalar 
yapmak ve ülke içinde koordinasyon görevini yerine ge-
tirmek üzere İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştır-
maları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTÜ PolReC) 
kurulmuştur. Farklı akademik kurumlarla iş birliklerinin 
yanı sıra kamu kurumlarının kutup bölgeleri ile ilgili im-
kan ve kabiliyetlerini ortaya koyan fizibilite çalışmaları 
gerçekleştiren İTÜ PolReC, 2017 yılında Antarktika Bi-
limsel Araştırma Üssü projesinin Cumhurbaşkanlığı hi-
mayelerine alınmasını takiben İlk Türk Antarktik Bilim 
Seferi’ni (TAE-I) organize etmiştir. 

Türkiye’nin Antarktika kıtasında sürdürülebilir ve kayda 
değer bilimsel araştırmalar yapması için bir bilim üssü 
ihtiyacı olduğu ortaya konulmuş ve üs ile ilgili fizibilite 
çalışmalarına TAE-I ile başlanmıştır. 24 Şubat - 4 Nisan 
2017 tarihleri arasında 9 araştırmacının 2 fiziki bilimler, 
1 canlı bilimleri, 2 sosyal bilimler ve 1 yer bilimleri olmak 
üzere toplam 6 projeyi gerçekleştirdiği TAE-I’de Antark-
tik Yarımadası’nda 17 bölgede haritalama çalışmaları ya-
pılmıştır. 

İlk Ulusal Türk Antarktik Bilim Seferi’nin tamamlanma-
sından sonra, 12-13 Nisan 2017 tarihlerinde Ulusal Ku-
tup Bilimleri Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayın 
bir çıktısı olarak 36 kurumdan 120 Türk bilim insanının 
katkıları ile Ulusal Kutup Bilim Programı 2018-2022 ya-
yımlanmıştır. Türkiye’nin kutup bölgelerinde yürüteceği 
bilimsel araştırmalara yön veren Program, bilim disip-
linlerini 4 temel başlıkta toplamıştır. Ayrıca toplumda 
farkındalık yaratılması ve Türk bilim üssünün kurulması 
da programa dahil edilmiştir. Takip eden her yıl Ulusal 
Kutup Bilimleri Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2020 
ve 2021 yıllarında Kutup Şenliği düzenlenerek yeni ne-
sillerin bilime olan ilgisini arttırma çalışmaları yapılmış 
ve kutup bilim insanları ile geleceğin bilim insanları bir 
araya getirilmiştir.

7 Mart - 24 Nisan 2018 tarihleri arasında, 28 araştırmacı-
nın 2 fiziki bilimler, 6 canlı bilimleri, 1 sosyal bilimler ve 
6 yer bilimleri olmak üzere 15 projesi ile katılım sağladığı 
İkinci Ulusal Antarktika Bilim Seferi (TAE-II) gerçekleş-
tirilmiştir. TAE-II süresince geçici bir kamp kurulmuş ve 
araştırmalar kamp ve gemi olmak üzere iki farklı ortamda 
eş zamanlı yürütülmüştür. Yabancı ülkelerle iş birlikleri 
arttırılarak Türk bilim insanlarının kıtanın farklı bölgele-
rinde çalışmalar yapması sağlanmıştır.

Yabancı araştırmacıların da Türk seferlerinde yer almaya 
başlaması Üçüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi (TA-
E-III) ile olmuştur. 29 Ocak - 6 Mart 2019 tarihleri ara-
sında 1 fiziki bilimler 7 canlı bilimleri ve 5 yer bilimleri 
projeler olmak üzere 13 projeyi gerçekleştirmek üzere 25 
araştırmacı Antarktika’da görev almıştır. 6 Türk araştır-
macı yabancı ülkelere ait bilim üslerinde görev yaparken 
6 yabancı araştırmacı da TAE-III’e katılmıştır. Bu sefer 
kapsamında bir adet Otomatik Meteorolojik Gözlem 
İstasyonu (OMGİ) Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 
koordineli olarak kurulmuştur. 9 farklı meteorolojik ve-
riyi kayıt edebilen OMGİ bu verileri uydu haberleşmesi 
kullanarak Türkiye’ye göndermekte ve bu veriler Mete-
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oroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasında canlı 
yayınlanmaktadır. Yine TAE-III kapsamında 3 prefabrike 
modülden oluşan kamp yerleşkesi Horseshoe Adası’na 
konuşlandırılmıştır. Kamp yerleşkesi 8 araştırmacının ko-
naklayabileceği imkanlara ek olarak mutfak, depo, atölye 
gibi ihtiyaçları da geçici olarak karşılamaktadır.

Temmuz 2019’da ise İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi (TA-
SE-I) Türkiye İş Bankası sponsorluğunda gerçekleşti-
rilmiştir. 8 araştırmacının sahada bulunduğu seferde 41 
araştırmacının dahil olduğu projelere dair ölçme ve ör-
nekleme çalışmaları yapılmıştır. Svalbard Takımadaları 
çevresinde gemi üzerinde gerçekleştirilen seferde 80 de-
rece kuzey enlemine kadar erişim sağlanmıştır.

Kutup araştırmalarına hızla artan ulusal ilgi çerçevesin-
de Aralık 2019’da Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş-
tırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merke-
zi (MAM) çatısı altında Kutup Araştırmaları Enstitüsü 
(KARE) kurulmuştur. KARE’nin amacı kutup bölgelerin-
de uygulanabilecek Ar-Ge ve bilimsel araştırmaları des-
teklemek, Ulusal Kutup Seferlerini gerçekleştirmek, ül-
kemize ait kutup kampları ve üs(leri) işletmek, lojistiği 
planlamak ve koordine etmek, kurumlar arası iletişimi 

sağlamak, uluslararası ikili iş birliklerini sürdürmek, ulu-
sal kutup stratejisini paydaşlara açarak geliştirmek ve yü-
rütmek, ulusal çapta kutup bölgeleri farkındalığı oluştur-
mak, kutup bölgeleri özelinde ulusal ve uluslararası bilim 
diplomasisini sağlamak ve uluslararası arenalarda ülke-
mizi temsil ederek rekabet ve bilimsel gücünü arttırmak 
olarak belirlenmiştir. 

TÜBİTAK MAM KARE kurulmasından yaklaşık 2 ay 
sonra Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ni (TA-
E-IV) koordine etmiştir. 9 Şubat - 8 Mart 2020 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen seferde 3 fiziki bilimler, 3 canlı 
bilimleri, 4 sosyal bilimler ve 5 yer bilimleri olmak üzere 
15 projeyi gerçekleştirmek üzere 24 araştırmacı çalışma-
larını gerçekleştirmiştir. 3 Adet Küresel Uydu Konumlan-
dırma (GNSS) Yer İstasyonunun kurulumunun gerçek-
leştirilmiş ve OMGİ’nin güncelleme ve bakım çalışmaları 
yapılmıştır. Sefer ekibi Türkiye’ye COVID-19 pandemi-
sinden etkilenmeden sağlıkla ulaşmıştır.

COVID-19 pandemisinin tüm dünyayı derinden etkile-
diği 2021 yılında Beşinci Ulusal Antarktika Bilim Seferi 
(TAE-V) asgari imkanlar dahilinde gerçekleştirilmiştir. 
Aşılanan sefer ekibi kıtaya erişim öncesince 14 gün ka-
rantinada kalmış, akabinde yaklaşık 1 ay süresince kıtada 
zorlu koşullarla mücadele ederek GNSS istasyonları ve 
OMGİ’nin bakım, güncelleme ve veri toplamalarını ger-
çekleştirmiştir.

Küresel İklim Değişikliği, Kutupların Geleceği ve 
Türkiye
Kutup bölgeleri her ne günlük yaşamımızın birer parça-
sı gibi görünmeseler de aslında dünyanın ikliminin en 
önemli parçalarıdır. Kutup bölgelerinde donarak deniz 
buzunu oluşturan suyun artık çözemediği tuz, dibe çöke-
rek çözünür ve burada yüksek tuzlu bir dip suyu oluştu-
rur. Yoğunluk farkından dolayı buradan okyanusların di-
ğer bölgelerine doğru su hareket eder ve tüm okyanusları 
dolanan bir akıntı sistemini başlatır. Bu büyük okyanus 
akıntıları, küresel ölçekte iklimin var olmasını sağlayan 
hava olaylarını, ısınma ve soğumaları, diğer akıntıları ya-
ratır. Bir diğer deyişler kutuplar aslında dünyanın iklim-
lere sahip olmasını sağlayan alanlardır.

19. yüzyılın sonlarında keşfedilmeye başlayan ve 1960’lar-
da insan kaynaklı olarak iklimin etkilendiği ortaya konu-
lan, önceleri küresel ısınma dediğimiz ancak sonrasında 
iklimin bir çok açıdan ve her bölge için farklı bir şekilde 
etkilendiğini anladığımız bu olaya küresel iklim değişik-
liği denilmektedir. Ancak başta Arktik olmak üzere her 
iki kutup bölgesinde de hem deniz buzları hem de buzul-
lar azalmaktadır. Azalan bu beyaz zeminlerin yerini daha 
koyu renkli okyanus veya karalar almaktadır. Bu da daha 
fazla güneş ışığının soğurulması, daha fazla ısınma ve 
daha hızlı erime anlamına gelmektedir. Dünyanın iklim-
lere sahip olmasını sağlayan kutup bölgelerinden kuzeyi-
mizde olan Arktik ise dünyadaki diğer yerlere göre 3 kat 
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daha hızlı ısınmaktadır. Ayrıca daha fazla sera gazının at-
mosfere salınımı, atmosferin de daha fazla ısıyı soğurması 
ve ısınması anlamına gelmektedir. Yani hem yer yüzünde 
hem de atmosferde pozitif bir geri besleme mekanizması 
mevcuttur.

Dünümüz bugünümüz ve geleceğimiz için bir çok fark-
lı açıdan öneme sahip olan kutup bölgeleri farklı coğrafi 
konumlarının da etkisiyle farklı şekilde yönetilmektedir. 
Etrafı kıtalarla çevrili bir okyanus olan Arktik, dünyadaki 
hidrokarbon rezervlerinin yaklaşık 1/3’ini barındırmak-
tadır. 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Söz-
leşmesi (BMDHS) çerçevesinde değerlendirilen Arktik 
Okyanusu’nda kara suları, kıta sahanlıkları, münhasır 
ekonomik bölgeler ve hiçbir devletin yetkisinde bulun-
mayan açık denizler bulunmaktadır. Ancak kıta sahanlığı 
ve münhasır ekonomik bölgeler ile ilgili iddialar ve an-
laşmazlıklar mevcuttur. Hem doğal kaynaklar açısından 
zenginliği hem de azalan deniz buzları ile birlikte ulaşıma 
açılan yeni rotalar göz önünde tutulduğunda, Arktik Ok-
yanusu başta kıyıdaş devletler olmak üzere tüm dünyanın 
ilgi alanına girmektedir. Bölge ile ilgili Arktik devletler 
arasında koordinasyon ve işbirliklerinin arttırılması, Ark-
tik’in yerli halkları ve bölgede yaşayanların ortak konula-
rının görüşülmesi ayrıca Arktik’in çevre açısından koru-
narak bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak için 
1996 yılında Arktik Konseyi kurulmuştur. 

Arktik ile ilgili bir diğer anlaşma ise Svalbard (Spitsber-
gen) Antlaşması’dır. Antlaşma kapsamında Svalbard Takı-
madaları’nın egemenliği ve yönetimi Norveç’e bırakılmış, 
ancak antlaşmaya taraf devletlerin vatandaşlarının bu 
takımadalarda ticari faaliyetler sürdürmesinin önü açık 
bırakılmıştır. 1920 yılında imzalanan bu Antlaşmaya 46 
devlet taraftır. Türkiye Cumhuriyeti de antlaşmaya taraf 
olmak üzere girişimleri başlatmıştır. 

Arktik’in aksine, Antarktika okyanusla çevrili bir kıtadır. 
Ancak bu kıta hiçbir devletin egemenliğinde bulunmadı-
ğı gibi yerleşik bir halkı da yoktur. Bu özel durumu yara-
tan ise 1959 yılında imzalanan Antarktika Antlaşması’dır. 
Antlaşma çerçevesinde Antarktika Kıtası sadece barışçıl 
amaçlarla kullanılmakta, bilimsel çalışmalar teşvik edil-
mektedir. Kıta ve çevre denizlerinde bulunan doğal kay-
nakların kullanımı da kısıtlanmıştır. Kıta ile ilgili kararlar 
ise Antlaşmaya taraf devletlerin temsilcilerinin katılımıy-
la her yıl gerçekleşen Antarktika Antlaşması Danışma 
Toplantıları’nda (ATCM) alınmaktadır. Antlaşmaya taraf 
devletler iki farklı statüye sahiplerdir. Antlaşmanın ilk im-
zacısı olan 12 devlet ile birlikte 17 diğer devlet ‘danışman 
devletler’ olup Türkiye’nin de arasında bulunduğu 25 dev-
let ‘danışman olmayan devlet’ statüsündedir. Danışman 
olmayan devletler ATCM’lere katılım sağlamakta ancak 
karar mekanizmalarının içinde bulunamamaktadırlar. 

Antarktika kıtasının bu nevi şahsına münhasır yönetimi 
sadece Antarktika Antlaşması ile değil ek sözleşmeler ve 
protokollerle tamamlanmıştır. Türkiye’nin de taraf olduğu 
Antarktika Antlaşması Çevre Koruma Protokolü bu ekler-

den en önemlisidir. 1998 yılında yürürlüğe giren protokol 
ile 60 derece güney enleminin daha güneyinde kalan alan-
da çevrenin korunması ile ilgili önemli adımlar atılmıştır. 
Türkiye’nin de taraf olduğu protokolün yedinci maddesi 
mineral kaynakları ile ilgili çalışmaları yasaklamaktadır. 

Türklerin kutup bölgelerine ilgisi asırlar öncesine dayan-
maktadır. Ancak özellikle 2017 yılında Cumhurbaşkan-
lığının projeyi himaye etmesi ile birlikte her iki kutup 
bölgesi ile ilgili bilimsel faaliyetler ulusal düzeyde hız 
kazanmıştır. Türkiye 2021 yılında Antarktika’da kalıcı 
bir bilim üssü kurmak için taslak Kapsamlı Çevre Etki 
Değerlendirme Raporu’nu Antarktika Antlaşması Çevre 
Koruma Komitesi ve Danışma Toplantısı’nda sunmuş ve 
diğer devletlerin olumlu görüşleri ile onay almıştır.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin günlük yaşantı-
mızı etkilemeye başladığını görebiliyoruz. Sadece artan 
sıcaklıklar değil, azalan tatlı su kaynakları, tarım arazile-
rinde yaşanan kayıplar, daha büyük fırtınalar ve artan an-
lık yağışlar gibi uç hava olayları günlük yaşamımızın birer 
parçası olmaya başladı bile. Kutup bölgelerin de yaşanan 
değişimlerle birlikte küresel anlamda değişen iklimi anla-
mak için yine kutup bölgelerinde yapılacak araştırmalara 
odaklanmamız gerekmektedir. Sadece dünyayı değil, uza-
yı ve diğer gezegenleri anlamak için de kutup bölgeleri iyi 
birer gözlem noktası sunmaktadır. 

Kutuplara olan siyasi ve bilimsel ilgi her geçen gün art-
maktadır. Türkiye de artık bu bölgelerde aktif rol oyna-
yacak bir aktör olarak görülmektedir. Dünyanın dünü 
bugünü ve yarını için kutup bölgelerinde çalışmalarımızı 
hızlandırmak, uluslararası görünürlüğümüzü arttırmak 
için çalışmalar devam etmektedir.

Kaynakça
Amundsen, R. (2013). The south pole. BoD–Books on Demand.
Arnold, D. (2013). The age of discovery, 1400-1600. Routledge.
Braithwaite, R. J. (2002). Glacier mass balance: the first 50 years of inter-

national monitoring. Progress in Physical Geography, 26(1), 76-95.
Büyüksağnak, Y. B., & Özsoy, B. (2018). Importance and interest on Ar-

ctic and Svalbard Treaty. Polar.
Curry, J. A., Schramm, J. L., & Ebert, E. E. (1995). Sea ice-albedo climate 

feedback mechanism. Journal of Climate, 8(2), 240-247.
Hagen, J. O., & Liestøl, O. (1990). Long-term glacier mass-balance inves-

tigations in Svalbard, 1950–88. Annals of Glaciology, 14, 102-106.
Maslowski, W., Clement Kinney, J., Higgins, M., & Roberts, A. (2012). 

The future of Arctic sea ice. Annual Review of Earth and Planetary 
Sciences, 40, 625-654.

Ozsoy-Cicek, B., Ackley, S. F., Worby, A., Xie, H., & Lieser, J. (2011). An-
tarctic sea-ice extents and concentrations: comparison of satellite 
and ship measurements from International Polar Year cruises. An-
nals of Glaciology, 52(57), 318-326.

Tekeli, S. (1985). The Map of America by Pîrî Reis. Erdem, 1(3), 673-
684.

Australian Antarctic Data Centre, Gazetter (https://data.aad.gov.au/
aadc/gaz/) Erişim Tarihi: 22.10.2021

TÜBİTAK MAM KARE Resmi Sitesi (https://kare.mam.tubitak.gov.tr/) 
Erişim Tarihi: 22.10.2021



49EKİM 2021   TÜBA GÜNCE

BAŞKAN ŞEKER GALEN ARAŞTIRMA 
MERKEZI’NIN AÇILIŞINA KATILDI

Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 9 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen 
İZTÜ GALEN Araştırma Merkezi açılışına ve Galen Bilim Günleri’ne katıldı. 

Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İzmir Tınazte-
pe Üniversitesi (İZTÜ) Oditoryumu’nda düzenlenen İZTÜ 
GALEN Araştırma Merkezi açılışına ve Galen Bilim Gün-
leri’ne katıldı. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha 
Koçak Tufan'ın ve Doç. Dr. Özlem Türeci'nin açılış ko-
nuşması yaptığı Programda TÜBA Şeref Üyeleri Prof. Dr. 
Mustafa Solak ve Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus da yer aldı.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak 
Tufan’ın konuşmasında;  Türkiye’nin yükseköğretimde 
araştırma ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalış-
malardan bahsetti. Yükseköğretim Kurulu olarak multi 
disiplinler ve trans disipliner çalışmaları destekledikle-
rini belirtti. Bu bağlamda YÖK 100/2000 doktora proje-
siyle, farmasötik teknolojiden klinik eczacılık alanlarına 
kadar geniş bir spektrumda farklı programlara öncelikli 
alanlarda doktora bursları verdiklerini anlattı. Yine Milli 
Eğitim Bakanlığı ile yapılan çalışmalarda MEB tarafından 
verilen yurt dışı doktora bursları için de benzer öncelikli 
alanlarda destekleri önemsediklerini anlattı. Sosyal bi-
limler, fen bilimleri ve sağlık bilimleri enstitülerinin tek 
bir lisansüstü eğitim enstitüsü adı altında birleştirilerek 
akademisyenler ve araştırma görevlileri için ortak ça-
lışma alanlarının oluşmasını destekledikleri kadar belli 
misyonda çalışma yapan merkezleri de desteklediklerini 
iletti. Programda TÜBA Şeref Üyeleri Prof. Dr. Mustafa 
Solak ve Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus da yer aldı.

Araştırma Merkezi’ne tıbbın ve eczacılığın öncülerinden 
İzmir-Bergama doğumlu Galen’in adının verildiğini ifade 
eden TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öztürk ve Prof. 
Dr. Neşe Atabey’in kuruculuğundaki GALEN Araştırma 
Merkezi çalışmalarına 9 Eylül itibarıyla başladı.

Tüm öğrencilere açık olan GALEN Araştırma Merkezi, 
öğrencilere 1. sınıftan itibaren staj imkanı sunuyor. Has-
talıklara karşı yeni nesil ilaçlar geliştirmeye yönelik çalış-
maların yürütüleceği Merkez’de geliştirilen teknolojilerin 
ilaç sanayisi ile ürüne dönüştürülmesi planlanıyor.

GALEN Araştırma Merkezi’nin açılışıyla başlayan “İZTÜ 
Galen Bilim Günleri”nde ise “Aşılarda ve İlaçlarda Yeni 
Ufuklar” başlığında uluslararası bilim insanları tarafından 
sunumlar yapıldı; Tıpta çığır açan, Covid-19 pandemisine 
karşı en etkin silah olan mRNA aşısının mucitlerinden, 
aynı zamanda Biontech firmasının kurucu ortağı olan Prof. 
Dr. Özlem Türeci Galen Bilim Günleri etkinliğinin ilk açı-
lış konuşmasını gerçekleştirdi. Covid-19’a karşı klinik faz 
çalışmaları tamamlanmak üzere olan VLP aşısını çalışan 
ODTÜ’den Prof. Dr. Mayda Gürsel’in konuşması ise VLP 
Aşılar hakkında oldu. Toplantının aşılara ayrılan ilk bö-
lümü Türkiye’nin ilk adenovirüs aşısını geliştiren Ankara 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Akbulut’un “Adenovirüs 
Aşılar “hakkındaki konuşmasıyla tamamlandı. “Yeni Nesil 
İlaçlar”a ayrılan toplantının ikinci bölümünde ise, çalışma-
larını yurtdışında sürdüren dört bilim insanı yer aldı; South 
Carolina Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özgür Şahin “İlaç Keş-
fi” ve Georgetown Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Üren 
“Hedefe Özgün İlaçlar” konularındaki çalışmalarını anlat-
tı. Toplantının son iki konuşması ise bağışıklık sisteminin 
kansere karşı uyarılması ilkesine göre etki gösteren ve ilaç 
sektöründe yeni bir dönemin habercisi olarak kabul gören 
ilaç çalışmalarına ayrıldı. Karolinska Enstitüsü’nden Prof. 
Dr. Evren Alıcı hücre ilaçlar, Reven Pharmaceuticals’dan 
Uluslararası TÜBA Ödülü sahibi Prof. Dr. Fatih Uçkun ise 
CD3-hedefli bispesifik antikor ilaçlar hakkındaki çalışma-
larını izleyicilerle paylaştı.
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TÜBA’DAN BIR ILK DAHA: “OSMANLI 
ILMIYE SINIFININ KIYAFET NORMU ve 

GIYSILERI” ESERI YAYIMLANDI
TÜBA, Osmanlıya ve Osmanlı eğitim tarihine farklı bir açıdan bakan Osmanlı 

akademisine ilişkin “Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri”ni yayımladı.

TÜBA, Osmanlıya ve Os-
manlı eğitim tarihine farklı 
bir açıdan bakan Osmanlı 
akademisine ilişkin “Os-
manlı İlmiye Sınıfının Kı-
yafet Normu ve Giysileri”ni 
yayımladı.

Osmanlıların uzun ömür-
lü olmalarını sağlayan 
noktalardan birisi ilme ve 
ilim insanlarına verdikleri 
önem olduğunu ifade eden 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker “Mirasını 
devraldığımız atalarımızın 
inşa ettiği medeniyetimizin 
temelleri âlimler tarafından 
atılmıştır. Osmanlılar da 
bu medeniyetin en önem-
li temsilcilerinden birisi 
olmuştur; kuruluşundan 
durduruluğu tarihe kadar 
Osmanlılar âlimlere ve ilim 
erbabına büyük bir saygı 
gösterilmiştir. TÜBA olarak 
bizim de bilim mirasımızın 
günümüze aktarılması ön-
celikli çalışma alanlarımızdan birisidir. Osmanlıların ilim 
geleneği çağını ve sonraki dönemleri etkileyen bir niteliği 
haiz olup günümüzdeki eğitim politikalarının belirlen-
mesinde de bizlere değerlendirmeler yapma imkânı su-
nuyor. Bu açıdan eğitim ve bilim tarihine çok boyutlu ve 
disiplinler arası yaklaşmakta fayda olduğunu düşünüyo-
rum. Osmanlı bilim ve eğitim tarihi ile ilgili pek çok eser 
kaleme alınmış olsa da doğrudan Osmanlı âlimlerinin 
yaşayışlarına temas eden çalışma sayısı kısıtlı kalmıştır. 
Bu bağlamda Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelik tarafından 
kaleme alınan “Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu 
ve Giysileri” adlı eserin Osmanlı eğitim tarihini ele alışta 
yeni bir bakış açısı kazandıracağını inanıyorum.” dedi.

Tarihi çalışmalar arasında bir ilk
Osmanlı kıyafetleri ve kumaşları hakkında çeşitli araştır-
malar, kitaplar, koleksiyon ve albüm yayınları bulunmak-

la birlikte ilmiye sınıfına ait 
kıyafetlerin eğitim tarihi 
çerçevesinde ele alındığı ilk 
kitap olduğunu vurgulayan 
Prof. Şeker Kitabı özel ya-
panın ele aldığı konusunun 
özgünlüğü ile ileri sürdüğü 
yeni bilimsel önerilerden 
geldiğini, görsellerin ise 
Türk ve yabancı koleksi-
yonlarda yer alan yazma ve 
kaynaklardan elde edilerek 
ilmiye sınıfının kıyafetleri-
nin yer aldığı bir çalışmada 
ilk kez ilişkilendirildiğini 
söyledi.

Prof. Şeker şu şekilde de-
vam etti: “Osmanlı İlmiye 
Sınıfının Kıyafet Normu 
ve Giysileri, özel olarak 
1450-1650 yılları arasına 
odaklanmış olsa da genel 
anlamda Osmanlı tarihini 
kapsıyor; Osmanlı ilmiye 
sınıfını bir bütün olarak 
görüyor, yükseköğrenim 
kurumu olarak medrese ve 

oradan mezun olanları ele alıyor. Şeyhülislam, kadıasker, 
müftü, müderris ve suhtenin odağında medrese kurumu 
bulunuyor, bu bağlamda eser tüm bunları birbirinden 
ayırmadan bütüncül bir şekilde inceliyor; 19. yüzyıldaki 
bir uygulamanın kökleri 15. yüzyıla dayanabiliyor, bazı 
kıyafetler yüzyıllar içinde şekillenerek kurumsallaşabi-
liyor. Biliyoruz ki kurumsal gelenekler zamanla gelişip 
yerleşiyor ve yine bu yüzden konuya bütüncül yaklaşmak 
önemliydi. Dr. Öğr. Üyesi Murat Çelik’in hazırladığı bu 
özel yayının bu açıdan konunun bir bütün olarak ele alın-
masının zorunluğu doğuyor.” dedi.

Eserin Osmanlı eğitim tarihinin farklı alt disiplinlerle ge-
liştirilmesini hedeflediğini söyleyen Prof. Şeker; böylelik-
le Osmanlı kıyafet çalışmaları başlı başına bir araştırma 
ve çalışma alanına dönüşebileceğini söyledi.

Eser için: www.tuba.gov.tr 
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TÜBA ÜYELERI “KIMYA BILIMINE 
YÖN VEREN 100 TÜRK” ARASINDA

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Adil Denizli’nin hazırladığı “Kimya Bilimine Yön Veren 
100 Türk” eserinde pek çok TÜBA Üyesi ve TÜBA-GEBİP Ödül sahibi bilim insanı yer 

alıyor; kimya alanında başarılı bilim insanlarının başarı öyküleri, araştırma alanları, 
bilime ve insanlığa katkılarının ayrıntılı olarak anlatıyor.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Adil Denizli’nin hazırladığı 
“Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk” Araştırmasının 
nihayetinde yayımlanan; kimya alanında başarılı bilim 
insanlarının başarı öyküleri, araştırma alanları, bilime ve 
insanlığa katkılarının ayrıntılı olarak anlatıldığı kitapta 
çok sayıda TÜBA Üyesi ve TÜBA-GEBİP Ödül sahibi yer 
alıyor.

Turkishtime 2017 yılında başlatmış olduğu Bilime Yön 
Verenler Araştırma serisi kapsamında; 2017 yılında Bili-
me Yön Veren 100 Türk, 2018 yılında Tıp Bilimine Yön 
Veren 100 Türk araştırmasını gerçekleştirdi ve son olarak  
söz konusu seriye bu yıl Kimya Bilimine Yön Veren 100 
Türk Araştırmasıyla; Türkiye başta olmak üzere dünyanın 
farklı bölgelerinde yaşayan başarılı Türk bilim insanlarını 
aynı çatı altında buluşturan kitabı yayımladı. Kitap; kim-
yanın beş ana bilim dalındaki (Organik Kimya, İnorga-
nik Kimya, Analitik Kimya, Fiziksel Kimya, Biyokimya) 
Türk bilim insanlarını, araştırmalarının aldığı atıf sayısı-
nı gösteren ve evrensel kabul gören en yüksek H-Indeksi 
değerine (Google Scholar Veri tabanı kullanılarak) göre 
listeliyor. 

TÜBA Üyeleri;  Prof. Dr. M. Reşat Apak, Prof. Dr. Metin 
Balcı, Prof. Dr. Özer Bekaroğlu, Prof. Dr. Erhan Bişkin, 

Prof. Dr. Bekir Çetinkaya, Prof. Dr. Adil Denizli, Prof. Dr. 
Timur Doğu, Prof. Dr. H. Mehmet Doğan, Prof. Dr. Mus-
tafa Ersöz, Prof. Dr. Ahmet Gül, Prof. Dr. İlhami Gülçin, 
Prof. Dr. Kamil Kaygusuz, Prof. Dr. Zeynel Kılıç, Prof. Dr. 
Atıf Koca, Prof. Dr. Filiz Kuralay, Prof. Dr. Oğuz Okay,  
Prof. Dr. Mahmut Özacar, Prof. Dr. Saim Özkar, Prof. Dr. 
Ali Rıza Özkaya, Prof. Dr. Erol Pehlivan, Prof. Dr. Bekir 
Salih, Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi, Prof. Dr. Mustafa 
Soylak, Prof. Dr. S. Ali Tuncel, Prof. Dr. Mustafa Tüzen 
ve Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran gerçekleştirdikleri ça-
lışmalarla listeye girerken TÜBA GEBİP Ödülü sahipleri 
Prof. Dr.  Vural Bütün, Prof. Dr.  Atilla Cihaner, Prof. Dr.  
Dilek Odacı Demirkol, Prof. Dr.  Yaşar Murat Elçin, Prof. 
Dr.  Türkan Haliloğlu, Prof. Dr. Özlem Keskin Özkaya, 
Prof. Dr.  Mustafa Kemal Sezgintürk, Prof. Dr.  Mehmet 
Atilla Taşdelen, Prof. Dr.  Lokman Uzun Doç.  Dr. Gök-
han Demirel ve  Dr. Tamer Uyar’a da yer verildi.

Çalışmada özellikle uluslararası Web of Science veri taba-
nında yer alan, bilim insanlarının yapmış olduğu yayın-
larının hem üretkenliğini hem de alıntı etkisini ölçerek 
hesaplanan H-İndeksi verilerine göre sıralama yapıldı. 
Diğer yandan akademik isimlerin SCI indeksindeki çalış-
malarına almış oldukları atıf sayıları da göz önünde bu-
lunduruldu. 
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TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Istanbul Tek-
nik Üniversitesi (ITÜ) Rektörü Prof. Dr. Ismail Koyuncu 
tarafından, TÜBA Mühendislik Bilim Terimleri Sözlü-
ğü’nün güncellenmesine dair çalışmalar için 22 Haziran 
2021 tarihinde “Iş Birliği Protokolü" imzalandı.

TÜBA, bilimsel çalışmalarda, iletişimde, eğitim ve öğre-
timde Türkçenin kullanılması ve geliştirilmesine katkıda 
bulunmak için 2002 yılında başlattığı Türkçe Bilim Te-
rimleri Sözlüğü Programı'nı geliştirerek sürdürüyor, bu 
kapsamda hazırlanan protokol; Türkiye Cumhuriyeti’nin 
100. yıl kutlamaları için 2023 yılında tamamlanması 
planlanan ikinci baskısının güncellenmesi ve genişletil-
mesine ilişkin imzalandı.

TÜBA VE ITÜ ARASINDA TÜBA-MÜHENDISLIK 
BILIMLERI TERIMLERI SÖZLÜĞÜ’NÜN 

GÜNCELLENMESI PROTOKOLÜ IMZALANDI

2021 YILI TÜBA ÖDÜLLERI AÇIKLANIYOR

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen; TÜBA 
Uluslararası Akademi Ödülleri, TÜBA-GEBİP (Üstün 
Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TÜBA-TESEP’ten (Bilim-
sel Telif Eser) oluşan “TÜBA Ödülleri” önümüzdeki gün-
lerde açıklanması için çalışmalar hızla sürüyor. Akademi 
Konseyince kararlaştırılan TÜBA 2021 Akademi Özel 
Ödülü ise ilk defa bu yıl verilecek. Ödül Töreninin ise her 
yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleş-
tirilmesi planlanıyor.

“Özgün, öncü ve çığır açıcı” çalışmaları ile temayüz etmiş 
bilim insanlarına verilen TÜBA Uluslararası Akademi 
Ödülleri ve TÜBA 2021 Akademi Özel Ödülü; Akademi 
Madalyası ve takribi 30.000 Amerikan dolarından oluşu-
yor. 

TÜBA- GEBİP Ödülleri ise doğa, mühendislik, sağlık 
bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün ba-
şarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türki-
ye’de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturma-
ları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje 
ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001’den 

beri veriliyor. Özgün ve yüksek talep gören program kap-
samında, ödül sahiplerine 3  yıl boyunca her yıl 30 bin 
liralık mali desteğin yanında, tez aşamasındaki doktora 
öğrencileri için de ayrıca her yıl 10 bin liralık ek destek ve 
akademi üyelerince danışmanlık da sağlanıyor. 

2008’de başlatılan ve 2016’ya kadar telif ve çeviri eserlerin 
ödüllendirildiği TEÇEP olarak adlandırılan programın 
2017’den itibaren telif eserleri teşviki amaçlayan TESEP 
olarak devamına karar verildi TÜBA-TESEP Ödülle-
ri; tüm bilim alanlarında üniversite düzeyinde nitelikli 
Türkçe bilimsel telif eser yazım ve yayınını teşvik amacıy-
la veriliyor. TÜBA-TESEP Ödülleri kapsamında Akademi 
Konseyi tarafından, belirli bilim alanlarında yayımlanan 
eserlere, alanında dünya bilimine değer katmış, ulusal ve 
uluslararası başarılarıyla ülkemizi onurlandırmış Şeref 
Üyelerinin adına ihdas edilen “Halil İnalcık Özel Ödülü”, 
“Kemal Karpat Özel Ödülü” ile “Mehmet Genç Özel Ödü-
lü” veriliyor. 2021 yılında, TESEP Telif Eser Ödülü, Halil 
İnalcık Özel Ödülü, Kemal Karpat Özel Ödülü ve Meh-
met Genç Özel Ödülü için 25 bin TL, Kayda Değer Telif 
Eser Ödülü (mansiyon) için ise, 10 bin TL ödül veriliyor. 
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TÜBA, TÜRKOLOJI ARAŞTIRMALARI 
DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA 

ÜNIVERSITELERLE PROTOKOL IMZALADI
TÜBA, T.C. vatandaşı olmayan Türkologlara burs programını başlatarak bu kapsamda 

iş birliği yapılacak üniversitelerle protokol imzaladı.

TÜBA, Cumhurbaşkanlığı’nın Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı 
Veli ve Mehmet Akif Ersoy (2021-2022) özel kutlama yılı 
genelgesi çerçevesinde yurt dışında çalışan, T.C. vatan-
daşı olmayan Türkologlara burs programını başlatarak 
bu kapsamda iş birliği yapılacak üniversitelerle protokol 
imzaladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü TÜBA 
Asosye Üyesi Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Ağrı İbrahim Çe-
çen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ham-
di Topal ve Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin 
Aksoy’un yer aldığı toplantıda TÜBA Başkanı Muzaffer 
Şeker’le karşılıklı imzalar atılırken, Hatay Mustafa Kemal 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya ile daha sonra 
protokol imzalanmıştır. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,  
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi ile de iş birliği görüşmeleri de-
vam ediyor.

Toplantının ardından konuşan Akademi Başkanı Prof. Şe-
ker, TÜBA Türkoloji Araştırmaları Destek Programı’nın 
TÜBA için özellikle önem arz ettiğini vurguladı ve Prof. 
Dr. György Hazai, Prof. Dr. Andreas Tietze ve Prof. Semih 
Tezcan ve pek çok değerli bilim insanının ilham verici, 
olağanüstü çalışmalarının Türkoloji için büyük bir servet 
olduğunun altını çizdi ve “Eminim bu saydığımız büyük 

isimlerin de istediği gibi çıtayı çok daha yükseklere taşı-
yacak bilim insanlarına Türkoloji bursuyla katkı vermek 
bizim için çok değerli.” dedi. Ayrıca bilim insanlarının 
başvurularının değerlendirilmesi ve burs verileceklerin 
belirlenmesinin Akademi Konseyi’nce oluşturulan Burs 
Değerlendirme Komitesinin değerlendirme kriterleri 
kapsamında yürütüleceğini söyleyerek sonucun Akademi 
Konseyince karara bağlanacağı bilgisini de verdi. Burs al-
maya layık görülen Türkologlara, TÜBA tarafından sağ-
lanacak maddi desteğin yanı sıra Türkiye’ye ulaşımları da 
karşılanacak. Üniversiteler ise konaklama imkânının yanı 
sıra; isimleri bildirilen danışmanlardan çalışma konusuna 
göre her bursiyer için ilgili alandan bir proje danışmanı 
öğretim üyesi görevlendirecek. 

Program kapsamında; T.C. vatandaşı olmayan Türkolog-
lar, TÜBA ile protokol imzalayan tüm devlet ve vakıf üni-
versitelerinde Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli ve Mehmet 
Akif Ersoy’un hayatı, eserleri ve etkileri üzerine çalışan 
başta Türk Dili Edebiyatı ve Türkçe olmak üzere Sosyal 
Bilimler alanındaki öğretim üyeleri ile Türkiye’de birlikte 
ortak çalışma yapma imkânı bulacak.

Proje kapsamında diğer üniversitelerle iş birliği protokol-
lerinin imza süreçleri devam ediyor.

Detaylar için: www.tuba.gov.tr 
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Türkiye’nin arkeolojik ve tarihsel değerlerinin gün ışığına çıkarılması 
konusunda önemli bir işlevi yerine getiren TÜBA-AR’ın 28. sayısı 
okurlarıyla buluştu. 

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

Satın almak için: https://satis.tuba.gov.tr

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

ARKEOLOJİ DERGİSİ

28. SAYI
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TÜBA-KED’in 23. sayısında somut kültürel mirastan somut olmayan 
kültürel mirasa, arkeolojik mirastan mimari ve kentsel mirasa, 
obje ve buluntu ölçeğinden kentsel ölçeğe kadar, Türkiye’nin 
farklı bölgelerinden, farklı nitelik ve ölçekteki kültürel mirasa ilişkin 
makaleler yer alıyor.

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

Satın almak için: https://satis.tuba.gov.tr

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

 KÜLTÜR ENVANTERİ DERGİSİ

23. SAYI
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Rapor'da, bağışıklık sistemine genel bakış, makro ve mikro besin 
maddelerinin bağışıklık sistemi üzerine etkileri, fitokimyasallar, prebiyotik 
ve probiyotikler ile bağışıklık arasındaki ilişkiler, beslenme modelleri, alkol 
ve tütün kullanımı, uyku, egzersiz, psikolojik stres ve çevresel faktörlerin 
bağışıklık sistemi ile bağlantıları konuları bilimsel bir çerçevede detaylı olarak 
derlendi.

Raporun tamamına ulaşmak için: www.tuba.gov.tr>Yayınlar>Süresiz Yayınlar>Raporlar

BAĞIŞIKLIK, BESLENME ve YAŞAM TARZI RAPORU
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Küresel Salgın Sırasında 
Yükseköğretimde Fırsatlar ve Riskler: 

Üniversitelerin Geleceği
Prof. Dr. Çağrı Erhan
Altınbaş Üniversitesi

Şenay Gümüş
Altınbaş Üniversitesi

Giriş
Yükseköğretim insanın temel ihtiyaçlarından birine hizmet 
etmediğinden, çoğu kriz halinde genellikle beklemeye 
alınan ve normal şartlar oluşana kadar sürdürülmesi elzem 
görünmeyen bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat 
2020 yılının başından beri tüm dünyayı etkisi altına alan 
COVID-19 salgınının, yükseköğretimin alışılagelmiş 
şekilde devam etmesini uzun süre engelleyecek gibi 
görünüyor. Küresel salgın tüm dünyada eğitim süreçlerini 
olumsuz yönde etkiliyor. UNESCO’nun 13 Mart 2020 
tarihinde yaptığı açıklamaya göre 188 ülkede, tüm 
eğitim düzeylerinde kayıtlı öğrencilerin %91,3’ünün 
(1,576,021,818 öğrencinin) eğitim süreçleri salgın sebebi 
ile sekteye uğramıştır (UNESCO, 2020). Dolayısıyla, tüm 
dünyada eğitimin devamlılığını ve sürdürülebilirliğini 
artırmak için yeni düzenlemelerin yapılması gerektiği 
açıktır. 

Yükseköğretimin devam edebilmesi için yükseköğretim 
kurumlarının kriz ortamında hizmet vermeye başlaması 
ve bu eğitimin öğretim elemanları ile öğrenciler tarafın-
dan da kabul ve takip edilebilir bulunması gerekiyor. Bu 
noktada, yaşanan küresel salgın krizinin sağladığı değerli 
tecrübeden ders alarak üniversitelerin her türlü kriz or-
tamında faaliyetlerine devam edebilecek hazırlıkta olma-
sı, eğitim planlaması ve sağlık şartlarının oluşturulması 
ile öğrencilerin ve akademisyenlerin güvenli bir şekilde 
eğitime ve araştırmaya devam edebilmesinin sağlanması 
önemli bir fırsat olarak yükseköğretimin karşısına çıkı-
yor. Dolayısıyla, salgından gerekli dersleri çıkaran, hazır-
lıklarını hızla tamamlayarak yeni durumun gereklerini 
yerine getiren üniversiteler yükseköğretimin geleceğini 
şekillendirecek. 

Riskler ve Fırsatlar
COVID-19 hastalığın çıkış noktası olan Çin’den yayılarak 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın ola-
rak tanımlanmasının ardından birçok üniversite bireysel 
olarak kampuslerini eğitime kapattığını ve eğitimlerini 
uzaktan eğitim platformlarına taşıyacağını açıkladı. Daha 
sonra Türkiye gibi birçok ülkede eğitim önce durdurul-

du, daha sonra da mümkün mertebe uzaktan eğitim sis-
temleri ile devam ettirilmeye çalışıldı. Fakat bir çok eği-
tim kurumunun altyapısı eğitimin uzaktan sürdürülmesi 
için yeterli olmadığı gibi, öğretim elemanlarının büyük 
bir bölümünün de yeni eğitim araç ve yöntemlerini kul-
lanabilmek konusunda tecrübeleri bulunmuyordu. Kimi 
eğitmenlerin Google Classrooms, WebQuest ve Adobe 
Connect gibi programlar yardımı ile eğitimi sürdürmeyi 
başarmasına karşın, bu programları daha evvel hiç duy-
mamış eğitmenler için hizmet içi eğitim ve uyum süresine 
ihtiyaç duyuldu (Toquero, 2020) Bu sebeple yükseköğre-
tim öğrencilerinin çoğunun uzaktan eğitim deneyimle-
rinin ilk etapta kaotik olduğunu söylemek yanlış olmaz. 
Çoğu öğrenci ise hayatları boyunca örgün öğretim dı-
şında bir sistem ile eğitim almaya alışkın olmadığından, 
öğrenci tarafında da kolay uyum sağlanabilen bir süreç 
olmadı. Eğitimin akabinde ölçe-değerlendirme süreci ise 
başlı başına bir karmaşayı beraberinde getirdi. Çoğu eğit-
men ölçme-değerlendirme için sadece yazılı sınav yönte-
mini kullandığı için, sınav güvenliği, eşitlik ve sınav etiği 
gibi konular hem öğrenciler hem de eğitmenler tarafın-
dan tartışma konusu haline getirildi. 

Diğer taraftan, yüz milyonlarca yükseköğretim öğren-
cisinin ve öğretim elemanının aynı anda uzaktan eğitim 
araçlarını ve interneti kullanmaya başlaması dünya çapın-
da erişim problemlerine yol açtı. Birçok ülkenin internet 
altyapısı bu derece yoğun bir yüklenmeyi kaldırabilecek 
düzeyde değildi. Uzaktan eğitim için kullanılan program-
lara talebin olağanüstü şekilde artışı sebebiyle bunları 
üreten şirketler talepleri sıraya sokmak zorunda kaldılar. 
Dahası ürün fiyatlarında %75’e varan artışlar, zaten eko-
nomik durgunluğu had safhada yaşayan bazı ülkelerde-
ki yükseköğretim kurumlarının söz konusu programları 
yeterli sayıda edinmelerini güçleştirdi. Kütüphanelerin 
kapalı oluşu, öğrencilerin ödev hazırlarken veya sınavla-
ra hazırlanırken gerekli kaynaklara ulaşımını engelledi. 
Dünya çapında birçok üniversite, kütüphane ve yayıne-
vi kaynaklarını tüm erişimcilere ücretsiz olarak açsa bile 
yükseköğretim paydaşlarının tamamı bu imkandan eşit 
olarak yaralanamadı.

Makale
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Eğitimin yanı sıra, akademik çalışmaların ve araştırmaların 
da küresel salgın sırasında devam ettirilmesi, üniversitele-
rin önündeki en önemli zorluklardan biri olarak kendini 
gösteriyor. Çoğu ülkede kampüslere girişlere sınırlama 
getirilmesi ve sokağa çıkma yasağı uygulamaları sebebi ile 
birçok bilimsel çalışma ve proje de küresel salgın sebebi ile 
durma noktasına geldi. COVID-19 hastalığına sebep olan 
yeni tip Corona virüse, hastalığın tedavisi ve aşı çalışma-
larına dair yapılan araştırmalara üniversiteler tarafından 
önemli bir destek sağlansa da bunlar dışında kalan çalışma-
ların devamı için salgın şartlarına uygun çalışma protokol-
leri çoğu üniversitede henüz oluşturulmadı (Govindarajan, 
2020). Bu durum, bilimsel gelişmenin devamlılığı açısın-
dan oldukça kaygı vericidir. Bir çok üniversitede, labora-
tuvarlar ve klinikler kapalı olduğundan bilimsel araştırma 
projeleri askıya alındı. Devam etmekte olan birçok deney 
yarım kaldı. Alan araştırmaları asgari düzeye indi. Bu-
lundukları bölgedeki sanayi kuruluşlarıyla iş birliği içinde 
olan, topluma katkı misyonu çerçevesinde projeler yürüten 
bir çok üniversite bu çalışmalarını yavaşlatmak ya da tama-
men durdurmak durumunda kaldı. Bu durumun ne kadar 
devam edeceği ise henüz belli olmadığından, üniversitele-
rin bu misyonlarını yeni normal şartlarında nasıl devam 
ettireceklerini belirlemeleri bekleniyor. 

Küresel salgın yükseköğretimde uluslararasılaşma süreç-
lerini de köklü şekilde olumsuz yönde etkiledi. Salgın sı-
rasında neredeyse tümüyle askıya alınan eğitim hareketli-
liği, belki de salgının en çok etkileyeceği eğitim alanı olma 
riski taşıyor. Öğrencilerin ve akademisyenlerin hareket-
liliği ülkelerin sınırlarını kapatması ile tümüyle durdu. 

Ortak programların çoğu, sınırların ne zaman açılacağına 
dair yaşanan belirsizlikler sebebiyle 2020-2021 akade-
mik yılında öğrenci almamaya karar verdi. Birçok ülke 
ve üniversite, yurtdışında eğitim gören yerel öğrencilerin 
ülkelerine yatay geçişlerini kolaylaştırmak üzere mevzuat 
değişiklikleri yapma yoluna gitti. 

Bütün bunlardan daha önemli ve daha hayati bir risk ise, 
salgın sonrası ufukta görünen ekonomik durgunluktur. 
Zira dünyada yükseköğretim öğrencilerinin önemli bir 
bölümü öğrencilerden aldığı eğitim ücreti ile varlığını ve 
faaliyetlerini devam ettiren özel veya vakıf üniversitele-
rinde eğitimine devam etmektedir. Yurtdışındaki parasız 
eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerin ise, başka bir 
ülkede yaşamak için gerekli asgari harcamaları yapmaları 
gerekmektedir. Ekonomik kriz durumlarında ilk vazgeçi-
len harcamalardan birinin eğitim harcaması olduğu ya-
dsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda yaşanan ekonomik 
daralmayla birlikte mevcut öğrencilerin bir bölümünün 
eğitimine ara vermeleri veya tümüyle sonlandırmaları 
kuvvetle muhtemeldir. Yükseköğretime kendi ülkelerinin 
dışındaki kurumlarda katılacak yeni öğrencilerin sayısın-
da ise bir azalma görülecektir. Eğitim ücretlerini karşı-
layabilecek durumda olan öğrencilerin bir kısmında ise, 
uzaktan eğitime, örgün öğretim için ödedikleri ücretle-
rinden daha düşük ücretler ödeme beklentisi bulunmak-
tadır. Bu haklı beklentiye cevap verecek üniversitelerin ise 
gelirlerinin ciddi oranda düşmesi kaçınılmaz hale gele-
cektir. Bu duruma uluslararası öğrenci hareketliliğindeki 
daralma da eklenince, üniversiteleri bir ekonomik darbo-
ğaza sürüklemesi ise kaçınılmazdır (Govindarajan, 2020). 
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Üniversitelerin sadece bir eğitim ve araştırma merkezi 
olmadığı, gençlerin sosyal ve fiziksel gelişimleri için de 
önemli bir işlev gördüğü düşünülürse, salgından dola-
yı kampuslerin kapalı oluşu, üniversiteler bünyesinde 
sportif, sanatsal ve diğer sosyal faaliyetlerini sürdüren 
milyonlarca öğrencinin de bu alanlarda atıl kalmalarını 
beraberinde getirmektedir. Bazı faaliyetler internet alanı-
na uyarlanabilse de, çoğu öğrenci ders dışı aktivitelerden 
uzak kalmaktadır.  

Manzarayı zincirleme bir reaksiyon şeklinde tasavvur 
edersek, uluslararası öğrencilerin sayısındaki azalma ve 
uzaktan eğitim modellerine geçilmesi üniversitelerin ge-
lirlerinde ciddi azalmaya, bu da üniversite personel sayı-
sında ve araştırmaya ayrılan kaynaklarda sert düşüşlere 
yol açacaktır. Önümüzdeki yıllarda, Türkiye’deki gibi ya-
sal düzenlemelerle son derece güçleştirilenler dışındaki 
ülkelerde, yükseköğretim kurumlarında personel azaltma 
eğilimi, başta ABD ve Avrupa’daki üniversiteler olmak 
üzere dünya çapında yaygınlaşacaktır. Birçok üniversite 
uzaktan eğitimin gerektirdiği asgari seviyede öğretim ele-
manı istihdamı yoluna gidecektir.  Uluslararası akademik 
personelin istihdamında, akademik beceri ve yetenekler 
kadar maliyet kriteri de daha çok dikkate alınacaktır. 
Uzaktan eğitimi belirsiz bir süre tercih edecek üniversite-
lerin içinde öğrenci bulunmayan birçok binanın ve alanın 
normal zamanlarda idamesi için istihdam edilen çalışan 
sayılarında da indirime gitmekte oldukları gözlenmekte-
dir. Bu da beraberinde, eğitim masraflarının bir bölümü-
nü üniversite yerleşkesinde kendilerine sunulan işlerde 
çalışarak karşılayan uluslararası öğrencilerin artık bu im-
kandan yararlanamamaları sonucunu getirecektir. 

Son olarak, birçok ülke milli bütçelerinden ayırdıkları 
kaynaklarla yurtdışına -bilhassa lisansüstü- öğrenci gön-
dermektedir. Küresel ekonomik durgunluk bu alana yapı-
lan devlet desteklerinde de azalmaya yol açacaktır. Kendi 
üniversitelerine yurtdışından devlet burslusu öğrenci ka-
bul eden ülkeler de verdikleri burs sayısında değişikliğe 
gitmek zorunda kalacaklardır. 

Bütün bu risklerin yanı sıra, yükseköğretim kurumları 
için bu kriz ortamının ortaya çıkardığı birtakım fırsatlar 
da bulunmaktadır. Salgın, uzaktan eğitimin yaygınlaşma-
sına ve eğitimin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmesine 
imkân sağlamaktadır. Bu imkânı bir fırsata dönüştürmek 
için ise, yükseköğretim kurumlarının 2020 bahar döne-
minde edindikleri tecrübeleri iyi değerlendirmeleri ve bu 
değerlendirmelere göre uygulamalarını şekillendirmeleri, 
planlarını güncellemeleri gerektiği açıktır.

Günümüzde yaşamakta olduğumuz bu küresel salgın de-
neyimi, aslında bir ilk değil. 1918-1919 yıllarında yaşanan 
İspanyol Gribi salgını, 2009 yılında yaşanan H1N1 virüsü 
salgını ile yerel olarak yaşanan kızamık, Ebola ve SARS 
salgınları sırasında yükseköğretimde yaşanan değişik-
likler ve aksaklıklar kayıt altına alınmıştı (Emekci, 2010) 
(Brawley, 2020). Büyük ölçüde Afrika’yı etkisi altına alan 
AIDS salgını sırasında üniversiteler önce bir yayılma or-

tamı, daha sonra bir umut ve şifa kaynağı olarak görülme-
ye başlanmıştır (Katjavivi, 2003). Bu bağlamda üniversi-
telerin her nevi salgın ve hastalık riskine hazırlıklı olması 
gerektiği, tarih boyunca karşımıza çıkan bu çarpıcı örnek-
lerden çıkarılabilecek en önemli sonuçtur. 

1918 yılında yaşanan büyük İspanyol gribi salgını sıra-
sında tedavi yöntemlerinin oldukça sınırlı olması sebebi 
ile karantina en etkili halk sağlığı yöntemi olarak kendi-
ni göstermişti. Bu sebeple salgın sırasında üniversitelerin 
bir kısmının eğitime bir dönem ara verdiği, ara verme-
yen üniversitelerin ise yaz ve ara tatilleri uzatarak kam-
püslerini mümkün olduğunca kapalı tutmaya çalıştıkları 
biliniyor. Eğitimin devam ettiği dönemde ise, hastalanan 
eğitmenler sebebi ile birçok ders iptal edilmişti. Eğitimin 
devam ettiği dönemlerde ise, sosyal yaşamı mümkün ol-
duğu kadar azaltmaya yönelik tedbirlere başvurulmuştu. 
Örneğin üniversite takım sporları ya seyircisiz oynanan 
maçlar ile devam etmiş, ya da tümüyle iptal edilmiş-
tir (Brawley, 2020).  Fakat tüm bu önlemlerin salgının 
üniversite öğrencileri arasında hızla yayılmasına engel 
olmadığı, salgından hayatını kaybeden üniversite öğren-
cilerinin sayısı ile ortaya çıkıyor. İspanyol gribi sırasında 
uzaktan eğitim imkanları olmadığından, bu bağlamda 
günümüze aktarabileceğimiz en önemli tecrübeler üni-
versitelerin sosyal hayatı azaltmak için aldığı tedbirler ve 
bir sınıfta bulunabilecek öğrenci sayısına getirdikleri sı-
nırlamalar olarak kendilerini gösteriyor.  

H1N1 virüsü salgının yoğun olarak görüldüğü Avustral-
ya ve Yeni Zelanda’da bulunan üniversitelerin öğrencile-
ri ve çalışanları arasında yapılan bir anket çalışması ise, 
öğrencilerin salgına dair farkındalıklarının ne kadar dü-
şük olduğunu ve basit yaşam şekli değişikliklerine karşı 
gösterdikleri direnci ortaya çıkarmıştır. Tüm uyarılara 
rağmen el yıkama alışkanlığını edinen öğrencilerin oranı 
sadece %20’dir. (Van, 2010). Bu bağlamda, her ne kadar 
COVID-19 salgınına dair farkındalık daha yüksek olsa 
da kampüslerdeki sağlık ve hijyen şartlarını oluştururken 
öğrencilerin yeni uygulamalara ve yaşam şekli değişik-
liklerine direnç gösterme ihtimallerini göz ardı etmemek 
gerekir. Yine aynı salgının bir pandemiye dönüşmesi ih-
timaline karşı Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan 
birçok üniversite, 2009-2010 akademik yılına acil durum 
planları yaparak girmiş ve eğitimin devamlılığı için bili-
şim teknolojileri altyapılarına dayandırdıkları görülmüş-
tür. Fakat üniversiteler çoğunlukla sadece eğitim veren 
değil, konaklama ve gıda hizmetleri de sunan kurum-
lardır (Emekci, 2010). Bu hizmetlerin ve sosyal yaşamın 
nasıl devam edeceğine dair planlamanın da yapılması, 
üniversitelerin sürdürülebilir kriz planları oluşturması 
açısından oldukça önemlidir.

Bunlara ek olarak, COVID-19 salgınının başladığı gün-
den bu yana üniversitelerde yaşanan değişimlere öğren-
cilerin verdikleri tepkiler, az da olsa, yapılan akademik 
çalışmalar ile gösteriyor ki, uzaktan eğitim üzerine bil-
diklerimiz, tüm öğrencilerin uzaktan eğitime geçmesi ile 
tümüyle değişti. Bu çalışmaların büyük bir çoğunluğu, 
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öğrencilerin uzaktan eğitime karşı gösterdikleri olumsuz 
tepkiyi, eğitim kalitesi üzerindeki etkiyi ve uluslararsılaş-
maya vurulan sekteyi gözler önüne seriyor. Çin’de yapılan 
bir araştırma, salgının çıkış noktası olması sebebi ile diğer 
ülkelerden daha uzun süredir uzaktan eğitim yöntemleri 
ile eğitime devam eden Peking Üniversitesi öğrencileri-
nin çoğunluğunun (%60’ı), salgın öncesinde, herhangi bir 
dersi tamamlamak için ayırdığı sürenin çoğunu ders içi 
aktivitelere ayırdıklarını gösteriyor. Yani öğrenciler ders-
lerin çoğunu sınıfta dinleyerek öğrenme eğilimindeydiler. 
Bu sebeple uzaktan eğitimde en önemli öğrenme yöntemi 
olarak karşımıza çıkan ders dışı öğrenmeye alışkın olma-
yan bir öğrenci kitlesi ile bu süreci yürütülmeye çalışıl-
maktadır (Bao, 2020).  

Çoğu üniversitenin uzaktan eğitime geçiş süreci sadece 
birkaç günden ibaret olduğu için, ders materyallerinin 
uzaktan eğitime uygun olacak şekilde yeniden düzenlen-
mesi de bu salgın döneminde mümkün olmamıştır. Ders-
te, öğrencilerin konsantrasyonunun sağlanabildiği, jest 
mimik ve iletişimin etkin olarak kullanılabileceği biçimde 
şekillendirilmiş müfredat ve ders programlarının, uzak-
tan eğitimde verimli olamadığı bu vesileyle gözlemlenmiş 
oldu. Bu bağlamda, uzaktan eğitim ile verilen derslerin 
zorluk, bilgi miktarı ve süre çerçevesinde yeniden düzen-
lenmesi, öğrencilerin uzaktan öğrenme alışkanlıklarına 
uyumlu hale getirilmesini sağlayabilir. Derslerin işleni-
şi bakımından da eğitmenlerin ve öğrencilerin uzaktan 
eğitime uygun ders anlatım ve dinleme yöntemlerini ge-
liştirmesi için motive edilmesi ve yönlendirilmesi fayda 
sağlayacaktır. (Bao, 2020). Öğrenciler uzaktan eğitim bo-
yunca yalnızlaşmakta ve desteğe ihtiyaç duyduğunda dahi 
çoğunlukla yardım talep etmemeyi seçmektedir. Ölçe-de-
ğerlendirme sistemlerimizin ise halen sadece örgün eğiti-
me yönelik olarak hazırlanmış yöntemlerden ibaret olma-
sı sebebi ile, uzaktan öğretip, örgün değerlendirmekteyiz. 
Bu durum öğrenciler nezdinde adaletsiz görülmekte ve 
öğrenciyi uzaktan eğitim sistemlerinden soğutmaktadır. 

Bu tecrübeler ışığında alınacak önlemler ile uzaktan eği-
timi, örgün eğitimin ayrılmaz bir parçası haline getirmek 
ise bugün üniversitelerin önündeki en önemli fırsattır. 
Uzaktan eğitimin salgın sonrasında da aktif olarak kulla-
nımı, yükseköğretime maddi şartlar sebebi ile ulaşamayan 
bir birçok öğrencinin, uygun maliyetler ile yükseköğreti-
me dahil olmasına fırsat verecektir. Bu özellikle daralan 
ekonomi şartlarında ayakta durmakta zorlanacak birçok 
yükseköğretim kurumunu rahatlatacak bir gelir kaynağı 
haline de getirilebilir. Üniversitelerin salgına hazırlıksız 
yakalanmasından dolayı oluşan teknik aksaklıklarının 
ve altyapı yetersizliklerinin giderilmesiyle birlikte, birçok 
üniversite aynı anda binlerce öğrenciye hizmet verebile-
cek duruma erişebilir. Vize politikaları sebebi ile örgün 
eğitime katılamayan öğrencileri uzaktan eğitime yönlen-
direbilir ve sağlık kaygıları ile eğitimine ara vermek veya 
tümüyle kesmek isteyen öğrencilerin eğitimlerine devam 
etmelerine vesile olabilir. Tüm bunlara ek olarak, ders dışı 
öğrenme alışkanlığı edinememiş öğrenciler için, bu bece-
rilerini geliştirmeleri bakımından bir imkân sağlanacak-

tır. Ders materyallerinin her zaman erişilebilir olması ve 
derslerin kayıtlı olarak çevrimiçi platformlarda bulunma-
sı ise birçok öğrenci için öğrenme fırsatlarını geliştirmek 
bakımından oldukça faydalı olacaktır. Netice itibariyle, 
zorunlu olarak yaşadığımız bu süreç birçok psikolojik 
bariyerin aşılmasına vesile olarak, uzaktan eğitimin “kötü 
eğitim” anlamına gelmediğini herkese gösterme imkanını 
bizlere sunmaktadır. 

Tüm bunlar söylendikten sonra yine de akılda tutulması 
gereken bir gerçek, uzaktan eğitim hiçbir zaman tümüyle 
örgün öğretimin yerini alamayacağıdır. Bunun en önemli 
sebeplerinden birisi, elbette uygulamalı derslerin uzak-
tan eğitim ile aynı verimlilikte gerçekleştirilememesi ve 
bazı derslerin ancak uygulama ile öğretilebiliyor olması-
dır. Bunun yanı sıra, üniversite yaşamı sadece derslerden 
ibaret değildir ve yükseköğretimin çok önemli bir parçası 
ders dışı akademik ve sosyal aktivitelerdir. Staj ve Co-op 
gibi tecrübe etme yolu ile öğrenmeyi sağlayan program-
lar ancak örgün öğrenmenin bir parçası olarak çalışabil-
mektedir. Uzaktan eğitim ile örgün eğitim karşılaştırma-
sını Vijay Govindarajan makalesinde güzel bir örnek ile 
açıklamaktadır; Amazon e-ticarete 30 yıl önce başlamış 
olmasına rağmen 2019 yılında gerçekleştirilen perakende 
ticaretin sadece %9’u e-ticaret kanalı ile gerçekleştirilmiş-
tir (Govindarajan, 2020). Bu sebeple e-öğrenmenin örgün 
öğrenmenin tümüyle yerini alacağını düşünerek hareket 
etmek doğru bir planlama olmayacaktır. Bu bağlamda 
öğrencilerin ve çalışanların kampüse sağlıklı bir şekilde 
dönüş yapması ve bundan sonra yaşanabilecek salgın ve 
kriz durumlarına örgün öğretime tümüyle ara vermeden 
üniversite yaşamını sürdürmeye hazır hale gelmeye çalış-
mak, üniversitelerin atması gereken en önemli adımdır. 
Bunun için derslik yapılarının ve sosyal alanların sosyal 
mesafe kurallarına uygun hale getirilmesi, yemek ve ko-
naklama hizmetlerinin bu doğrultuda düzenlenmesi, hij-
yen ve temizliğin salgın dışında bile sürdürülebilir şekilde 
düzenlenmesi gerekmektedir. Bunu başarabilen üniversi-
teler için sadece uzaktan eğitim ve bilişim altyapısı değil, 
tüm üniversite hizmetleri ve deneyimi sürdürülebilir hale 
gelecektir.

Bunları sağlamanın en önemli katkısı ise üniversitelerin 
salgın ve kriz anlarında göz ardı edilen bilimsel araştır-
ma misyonunu da devam ettirebilecek olmasıdır. Salgın 
sebebi ile eğitime ara vermek, aynı zamanda araştırma ve 
geliştirmeye de ara vermek anlamına gelmektedir. Özel-
likle ekonomik kriz dönemlerinde ar-ge çalışmalarına ara 
vermek, krizin daha da derinleşmesine sebep olacak bir 
kısır döngüye sebebiyet verecektir. 

Salgının Türkiye’nin Uluslararası Öğrenci Progra-
mına Etkileri
2000’da, özellikle Ticaret Bakanlığının girişimleriyle, Tür-
kiye uluslararası eğitim ihracatını bir gelir kalemi haline 
getirmek için yürüttüğü çalışmalara hız verdi. 2010’da 
YÖS sınavının kaldırılmasıyla birlikte Türkiye her yıl 
artan sayılarda uluslararası öğrenciye ev sahipliği yap-
maya başladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Dış 
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Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde kurulan 
eğitim ekonomisi iş konseylerinin faaliyetleri, özellikle 
vakıf üniversitelerinin kendi eğitim ücretini ödeyen ulus-
lararası öğrencileri Türkiye’ye çekme gayretlerini motive 
etti. Yükseköğretim Kurulu’nun, ABD ve İngiltere’de ör-
neği olmayan uluslararası öğrencilere uygulanan kotaları 
son yıllarda kısmen genişletmesi, ülkeye gelen   öğrenci 
sayısının katlanarak artması sonucunu doğurdu. Bilhas-
sa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinden 
sonra bu stratejik alanda karar alınması ve süratle uygu-
lamaya konulması daha da kolay hale geldi. Türkiye’de 
yükseköğrenimini sürdüren uluslararası öğrenci sayısının 
2014 yılında toplam 48 binken bugün 172 bini geçtiği-
ni Yükseköğretim Kurulu verilerinden öğrenebiliyoruz. 
Yine bu verilere göre ülkemize yükseköğretim için en faz-
la öğrenci gönderen 10 ülke aşağıdaki tabloda görülebilir. 

Tablo 2. Ülkemizde en çok öğrenişi bulunan 10 ülke (2018-2019 
Akademik Yılı İstatistiklerine Göre)

Ülke Öğrenci Sayısı
Suriye 27,606
Azerbaycan 18,830
Türkmenistan 16,592
İran 7,144
Irak 6,468
Afganistan 6,632
Almanya 4,310
Somali 3,077
Bulgaristan 3.003
Mısır 2,752

Kaynak: YÖK’ün yayınlamış olduğu istatistiki verilerden yararlanılarak 
hazırlanmıştır
< https://istatistik.yok.gov.tr>

Türkiye’yi bir eğitim destinasyonu olarak en çok tercih 
eden öğrencilerin geldikleri ülkeler de küresel COVID-19 
salgınından etkilenen ülkeler arasında yer alıyorlar. Her 
ne kadar Suriye salgın istatistikleri için sağlıklı veri sağ-
layabilen ülkeler arasında yer almasa da, ülkemize eğitim 
için gelen Suriyeli öğrencilerin büyük bir kısmı, zaten ya 
halihazırda Türkiye’de ikamet ediyor ya da aileleriyle sı-
ğınmak zorunda kaldıkları Körfez ülkelerinden geliyor-
lar. Bu bağlamda, bahsi geçen öğrencilerin çoğunlukla, 
güncel Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre en çok hasta 
görülen ülkeler listesinde 16. sırada bulunan Suudi Ara-
bistan’dan veya 35,950 hasta ile nüfusuna oranla oldukça 
yüksek sayıda COVID-19 hastası bulunan Kuveyt’ten gel-
diklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Azerbaycan’da görülen 
hasta sayısı güncel olarak 9,957 ve hızlı bir artış sergile-
meye devam ediyor. Türkmenistan henüz saptanmış bir 
COVID-19 vakası bildirmediği halde, uzmanlar tarafın-
dan hastalığın ülke içerisinde tespit edilmeden dolaştığı 
iddia ediliyor. Buna ek olarak ülkede sıkı seyahat tedbir-
leri uygulanıyor. İran ise COVID-19 salgınından ilk ve en 
çok etkilenen ülkelerin başında yer aldı. Güncel olarak 

187,427 vaka ve 8,837 ölüm sayısı ile salgından en büyük 
darbeyi alan ülkelerden birisi oldu. Irak, yine İran’dan 
sonra ilk vakaların tespit edildiği ve sıkı seyahat ve sokağa 
çıkma yasaklarının uygulandığı ülkelerden oldu. Bunla-
rı takip eden diğer ülkelerde de yine COVID-19 salgının 
etkin olarak vurduğu ülkeler arasında yer alıyor (Worldo-
meters, 2020).

Türkiye’yi en çok tercih eden öğrencilerin geldiği ülkeler 
küresel salgının can kaybı boyutundan nasibini almanın 
yanı sıra, salgının sebep olduğu ekonomik durgunluktan 
en fazla etkilenen ülkeler arasında da yer alıyor. Özellikle 
ekonomik durgunluk sebebi ile düşen petrol fiyatları, ül-
kemize en çok öğrenci gönderen petrol ve doğal kaynak 
zengini ülkelerin gelirlerini çok büyük oranda düşürdü. 
Bu durum kaçınılmaz olarak ülkede bulunan tüm va-
tandaşların gelirlerine de hızlıca yansıdı. Ticarete dayalı 
gelirlere sahip kişiler ile uluslararası seyahatlerin durma 
noktasına gelmesi sebebi ile gelirlerinde ciddi azalmalar 
yaşamak durumunda kaldılar. Bu durum, her ne kadar 
öğrenciler Türkiye’de eğitim almayı tercih etse bile, kimi 
öğrencileri maddi olarak bu eğitimi karşılayamayacak 
duruma getirerek, öğrencilerin eğitim planlarını değiştir-
melerine sebep oldu. Hollanda merkezli bir eğitim portalı 
olan “studyportals” firmasının üye öğrencileri arasında 
gerçekleştirdiği anketin verilerine göre, ankete katılan 
öğrencilerin %40’ı uluslararası eğitme katılma kararlarını 
salgın sebebi ile değiştirdiklerini belirtiyor. Bu öğrenci-
lerden %17’si yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumuna 
kayıt olmak için bir sonraki akademik yılı bekleme kara-
rı alırken, %15’i uzaktan eğitime katılmaya karar vermiş 
durumdalar. Öğrencilerin %4’ü ise salgın sebebi ile eği-
timlerini devam ettirmeme kararı aldıklarını belirtiyorlar 
(Gutterer, 2020). 

Tüm bu veriler ışığında, tüm dünyada olması beklendiği 
üzere, Türkiye’deki üniversitelere de uluslararası öğren-
cilerin katımlında düşüş yaşanması ihtimali bulunuyor. 
Henüz uluslararası eğitim sektöründe yeni bir oyuncu sa-
yılabilecek Türkiye’nin, kendisini bir eğitim destinasyonu 
olarak tanıtma faaliyetleri, küresel salgından ilk etkilenen 
kavramlardan birisi oldu. Uluslararası seyahatlerin tü-
müyle imkânsız hale gelmesi sebebi ile uluslararası öğren-
cilerin okul seçiminde etkili olan yerinde tanıtım faaliyeti 
ve fuarlar gerçekleştirilemedi. Türk üniversitelerin katı-
lım planladığı 30’un üzerinde fuar ve uluslararası etkin-
lik iptal edildi. Yine de tanıtım faaliyetlerine ara vermek 
istemeyen Türk üniversiteleri ise sanal fuar ve tanıtım fa-
aliyetlerine ağırlık vermeye karar verdi. Bu yeni tanıtım 
faaliyeti sistemine ise vakit kaybetmeden, Cumhurbaş-
kanlığı’nın 09 Haziran 2020 tarihli kararı ile (Karar Sayısı: 
2641, Yayınlandığı Resmi Gazete Sayısı: 31150) Ticaret 
Bakanlığı Desteklerinden faydalanma imkânı tanındı. 

Mevcut şartlar altında Türk üniversiteleri her ne kadar 
tanıtım faaliyetlerini sürdürmeye gayret gösterse de en 
büyük sorun öğrencilerin halihazırda seyahat edemez du-
rumda olmasından kaynaklanmaktadır. Zira uluslararası 
öğrencilerin kendi ülkelerinden başka bir ülkede eğitim 



almayı istemelerinin en büyük sebebi, uluslararası bir 
deneyim yaşamak olduğundan, eğitim alınmak istenen 
ülkeye seyahat edebilmek, asgari bir şart haline geliyor. 
Fakat Türkiye’nin sınırlarını kapalı tutması ve Türk Hava 
Yollarının ve diğer hava yolu şirketlerinin uçuşlarını iptal 
etmesi ve ne noktada uçuşların stabil olarak devam edece-
ğinin açıklanmaması, öğrencilerin ister istemez uluslara-
rası eğitim planlarını ertelemelerine sebep oluyor. 

Türkiye’den bağımsız olarak, öğrencilerin kendi ülkele-
rinde ortaöğretimi ne zaman tamamlayabileceklerine dair 
belirsizlik, yine alışılagelmiş kabul ve kayıt süreçlerinin 
yürütülmesi önünde yeni bir engel teşkil ediyor. IGCSE 
(International General Certificate of Secondary Educa-
tion-İngiliz Eğitim Sistemi) ve IB (International Bacca-
laureate - Uluslararası Lise Diploması) sistemi izleyen 
öğrencilerin sınavları iptal edilirken, sınavsız bir notlama 
sistemine geçilmesi, öğrencilerin üniversitelere başvuru 
süreçlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Buna ek olarak 
birçok ülkede liselerden ancak sonbaharda mezun verile-
ceği tahmin edilmektedir (Fransız Bakaloryası sistemini 
izleyen Fas, Cezayir, Tunus, Kamerun vb ülkeler ve Katar, 
Kuveyt, İran ve Irak gibi Ortadoğu ülkeleri). Birçok ülke-
de üniversiteler de tatil edildiğinden, üniversitelerden de 
sonbahara kadar mezun verilmeyeceği tahmin ediliyor. 
Bu sebeple üniversiteler ya öğrencilerin kabul süreçleri 
ya ertelemek ya da alışılagelmiş kabul kriterlerini bu yıl 
için göz ardı etmek durumunda kalıyorlar. Yükseköğre-
tim Kurulu’nun 25 Mayıs 2020 tarihinde aldığı kararlar 
ile geç mezun olacak uluslararası öğrencilerin ön kayıt iş-
lemlerinin yapılmasına izin vermesi ise, üniversitelere bu 
bağlamda bir esneklik tanımış oldu. 

Türkiye de dahil tüm ülkeler, uluslararası öğrencilerin 
pandemiden etkilenmeden uluslararası eğitime dahil ola-
bilmesi için ek önlemler aldı. Bu önlemlerin en önemlisi, 
öğrenci vize süreçlerinin kolaylaştırılması ve mümkün 
olduğunca hızlandırılması oldu. Özellikle Türkiye’de Yük-
seköğretim Kurulu, Dışişleri Bakanlığı’ndan bu bağlamda 
düzenlemeler yapmasını talep ederek bir ilke imza attı. 
Yine Yükseköğretim Kurulu’nun İçişleri Bakanlığı nez-
dindeki girişimiyle, uluslararası öğrencilere ikamet müsa-
adesi verilmesi süreçlerinin kolaylaştırılması talep edildi.

Salgın sürecinde uluslararası eğitim için bugüne kadar 
çok da dikkate alınmayan bir konu olan ülkelerdeki ge-
nel sağlık durumu ve tedavi şartları birinci öncelik haline 

geldi. Öğrenciler eğitim almak istedikleri üniversiteleri 
seçerken, hijyenik ve sosyal mesafeye uygunluk gibi yeni 
kriterlere göre değerlendirme yapmaya başladı. Eğitim 
alacakları ülkeyi seçerken de o ülkede COVID-19 salgı-
nından ölen kişi sayısını kontrol ederek, değerlendirmele-
rinde bir parametre haline getirdiler. Bu bağlamda sağlık 
her şeyin önüne geçmiş oldu. 

Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Yükseköğretiminin sü-
reçten mümkün olduğunca az hasar alarak çıkabilme-
si için, birçok yeni düzenlemeye imza attı. Bu düzenle-
meler içerisinde en çok dikkat çekenler, örgün öğretim 
programlarındaki derslerin %40’ının uzaktan eğitim ile 
verilmesine izin verilmesi, uluslararası öğrenci kayıtları 
için son tarihi 15 Aralık 2020 tarihine kadar uzatması, bu 
bağlamda geç gelen uluslararası öğrencilerin kaçırdıkları 
dersleri hızlandırılmış eğitim ile telafi etme imkânı ta-
nınması ve güz dönemine yetişemeyen öğrencilerin kayıt 
dondurarak bahar döneminde eğitime başlayabilmesinin 
yolunu açması oldu. Tüm bu düzenlemeler, öğrencilerin 
ve üniversitelerin önünde salgın sebebi ile oluşabilecek 
birçok bürokratik engeli kaldırmış oldu (YÖK, 2020). 

Tüm bu bilgi ve gelişmeler ışığında, Türkiye açısından en 
büyük tehdit, vize politikaları sebebiyle özellikle Müslü-
man ülkelerden ve Afrika’dan öğrencilerin ilgi gösterme-
diği Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere üniversitele-
rinin tamamen uzaktan eğitime geçerek, vize gerekmeden 
eğitim ve diploma vermeleri ihtimalinin ortaya çıkmış 
oluşudur. Bunun etkisinin asgari seviyeye çekilebilme-
si için Türkiye’nin öğrencilere vize verilmesi konusunda 
daha kolaylaştırıcı olması ve üniversite kabul belgesinin 
vize için yeterli sayılması akılcı bir seçenek olacaktır.

Uluslararası öğrenci sayısında bir azalmaya mahal ver-
memek amacı ile, salgının etkileri devam ettiği sürece, 
salgından en çok etkilenen ülkelerin vatandaşları başta 
olmak üzere uluslararası öğrencilere burs imkanları artı-
rılmalıdır. 

Küresel salgın, uluslararası öğrenci süreçlerinin kırılgan-
lığını ortaya çıkardığından, süreci daha başarılı yürüt-
meyi sağlayacak bir Türkiye Uluslararası Öğrenci Ajan-
sı kurulması, tüm önlemlerin bu merkezden koordine 
edilmesi yerinde olacaktır. Uluslararası öğrenci sayıları 
ve gelirleri en fazla olan ülkelerin en önemli ortak özel-
liği bağımsız ve yüksek ödenekle faaliyet gösteren birer 
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eğitim tanıtım ajansı olmasıdır. Bunun en önemli sebebi, 
uluslararası öğrencilere yönelik pazarlama faaliyetlerinin 
kolektif bir çalışma yapılmadığı sürece bir çekim merkezi 
haline gelmenin ve çevre ülkelerin dışında, uzak coğraf-
yalarda da bilinirliği artırmanın mümkün olmamasıdır. 
Buna ek olarak, uluslararası öğrencilere eğitim sisteminin 
ve üniversitelerin tanıtılmasının yanı sıra, öğrencilerin 
eğitimlerine odaklanabilmesinin önüne geçen bürokratik 
süreçlerin öğrencilere mümkün olan en az oranda yan-
sıtılması gerekmektedir ve bu işlemleri öğrenciler adına 
üstlenecek ve kurumlar arası eşgüdümü sağlayacak bir 
yapıya ihtiyaç duyulduğu aşikardır. 

Sonuç
Çok uzun süredir tüm dünyayı etkisi altına alan bu çapta 
bir kriz ile karşılaşılmadı. Hayatın tüm alanlarının olduğu 
gibi, yükseköğretimin de sadece normal koşullarda etkin 
şekilde devam edebilen ve oldukça kırılgan bir zemin üze-
rinde duran bir yapıda olduğu COVID-19 salgını ile hep 
birlikte görüldü. Bu bağlamda, yukarıda da bahsedilen 
birçok riski beraberinde getirmesine karşın, bu salgın bir-
çok kırılganlığı, yetersizliği ve normal zamanlarda yanlış 
olduğu pek de algılanamayan çarpık uygulamayı giderme 
fırsatı sunarak, sürdürülebilir bir yükseköğretim sistemi 
inşa edilmesine vesile olabilir. Salgın dünyadaki tüm yük-
seköğretim kurum ve kuruluşlarına sürdürülebilir eğitim 
ve araştırma vizyonu ve bunu yaparken kullanabilecekleri 
tecrübeleri kazandırmaktadır. 

Elbette bu tecrübenin gösterdiği birçok risk faktörü de 
bulunuyor. Bunlardan biri, her ne kadar uzaktan eğitim 
ile yükseköğretime ara vermeden devam edilse de tüm 
eğitimin çevrimiçi platformlara hızlı taşınması, eğiticile-
rin tecrübesizliği, eğitim materyallerinin örgün eğitime 
göre oluşturulması, ölçme-değerlendirme yöntemlerinin 
tartışma konusu haline gelmesi ve teknik altyapı eksik-
likleri sebebi ile öğrencilerin olumsuzluklar yaşamış ol-
malarıdır. Fakat hızlı, esnek ve akılcı adımlarla, bu olum-
suzlukların olumluya çevrilmesiyle öğrencilerin uzaktan 
etiğime dair motivasyonları artırılabilir. 

Buna ek olarak, eğitimde uluslararasılaşmanın önemli bir 
risk ile karşı karşıya olduğu açıktır. Küreselleşme döne-
minde, tüm kapıların açık olduğu bir sisteme göre dizayn 
edilmiş yükseköğretimde uluslararasılaşma politikaları, 
salgın halinde tüm etkinliğini yitirmiş, uluslararası eğit-
sel ve sosyal her aktivite ya kesintiye uğramış ya da bi-
çim değiştirmiş durumdadır. Bu bağlamda sürdürülebilir 
uluslararasılaşma politikalarının ve iş birliklerinin oluş-
turulması için ek bir çaba göstermek gereklidir. Yine kimi 
üniversitelerin ekonomik yapısının zayıf oluşu, onları 
pandemiye bağlı muhtemel ekonomik daralmaya direne-
mez hale getirecektir. 

COVID-19 aşısının bulunması ve yaygınlaşması ile 2021-
2022 akademik yılı çoğu ülkede yüz yüze eğitim ile başla-
dı. Türkiye’de de üniversitelerimiz Yükseköğretim Kuru-
lu’nun yayınladığı pandemi şartlarında Yüz Yüze eğitim 
kılavuzu doğrultusunda önlemlerini alarak eğitimin ço-

ğunu yüz yüze gerçekleştirmek üzere akademik yıla başla-
dılar. Bir buçuk yıl süren uzaktan eğitim sürecinden son-
ra, ne yazık ki çoğu eğitim kurumumuzda hem öğrenciler 
hem de eğitimciler pandemi hiç olmamış gibi dönmeyi 
istemekte ve bu doğrultuda hareket etmektedir. Bu da 
bizlere önemli bir fırsatı kaçırmakta olduğumuzu göste-
riyor. Bu durum bizlere, hem pandeminin bitmediğini ve 
uzun yıllar pandemi koşullarına adapte olarak yaşamamız 
gerektiği bilincinin henüz oluşmadığını gösterirken, hem 
de kriz durumlarında sürdürülebilirliği sağlamak için 
yeterli dersleri almadığımızı gösteriyor. Bu sebeple, tüm 
eğitim kurumlarımızın uzaktan eğitime dair edinilen kıy-
metli tecrübe ışığında uzaktan ve örgün eğitimi beraber 
yürütebilen, örgün eğimi de sürdürülebilir hale getiren 
kurumların yükseköğretimin geleceğini şekillendireceği 
hatırlaması gerekir.
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TWAS BAŞKANI PROF. DR. MOHAMED 
HASSAN’DAN TÜBA’YA ZIYARET

Dünya Bilimler Akademisi (The World Academy of 
Sciences - TWAS) Başkanı Prof. Dr. Mohamed Hassan, 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i 11 Ekim 2021 
tarihinde ziyaret etti.

Türkiye’ye yaptığı ziyaret çerçevesinde Prof. Şeker’le gö-
rüşen Prof. Hassan, TÜBA ile gerçekleşen bu fikir alış-
verişinden memnuniyet duyduğunu belirterek gelecekte 
TÜBA-TWAS arasında ortak projeler yürütülmesinden 
ve yapılacak işbirliklerinden mutlu olacağını ifade etti.

Ziyarette TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Muhsin Kar, TÜBA 
GEBİP Ödülü sahibi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
(İYTE) Rektörü Prof. Yusuf Baran, TÜBA Başkan Danış-
manları Doç. Dr. Cem Korkut ve Dr. Mürsel Doğrul ile 
TÜBA Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Dr. Gülzade Kah-
veci de yer aldı.

Prof. Hassan’la gerçekleştirilen röportaja TÜBA ağ sayfası 
üzerinden ulaşabilirsiniz. 

YÜKSEKÖĞRETIM DERGISI 
TÜBA TARAFINDAN YAYIMLANACAK

Yükseköğretim Dergisi yayın hayatına 2022 yılı itibarıyla 
TÜBA’da devam edecek.

Türkiye ve dünyada yükseköğretime ilişkin temel yapı-
sal özelliklerin değerlendirildiği, uygulamalar açısından 
ülkeler arasındaki benzerlik ve farklılıkların irdelendiği, 
karşılaşılan temel sorunların incelendiği ve çözümlerine 
yönelik önerilerin ortaya konduğu bilimsel bir platform 
oluşturan Yükseköğretim Dergisi; Nisan, Ağustos ve Ara-
lık olmak üzere yılda üç kez yayımlanıyor. 

Türkçe ve İngilizce, disiplinler arası, hakemli, bilimsel bir 
çalışma olan Yükseköğretim Dergisi’nin içeriği yükseköğ-
retim ile ilgili konulardan oluşuyor; hem basılı (p-ISSN 
2146-796X) hem de elektronik (e-ISSN 2146-7978) sü-
rümleri bulunuyor Dergi; TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Veritabanı, ESCI (Emerging Sources 
Citation Index), EBSCOhost, EBSCO (Academic Search 
Complete) ve Google Scholar tarafından dizinleniyor.
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MÜSILAJ BÜTÜN BOYUTLARIYLA 
ELE ALINDI

“Marmara Denizi’nin Ekolojisi: Deniz Salyası Oluşumu, Etkileşimleri ve Çözüm Önerileri” 
kitabı, müsilaj hakkında multidisipliner olarak konuyu masaya yatırmakla kalmayıp çözüm 

önerilerini de detaylarıyla anlatıyor.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve TÜBA Şeref 
Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk editörlüğünde hazırlanan 
“Marmara Denizi’nin Ekolojisi: Deniz Salyası Oluşumu, 
Etkileşimleri ve Çözüm Önerileri” kitabı, müsilaj hakkın-
da multidisipliner olarak konuyu masaya yatırmakla kal-
mayıp çözüm önerilerini de detaylarıyla anlatıyor.

Son dönemde Marmara Denizi’nde yoğunlukla gözlem-
lenen; görsel, ekolojik ve ticari yönlerden sebep olduğu 
olumsuz etkileri nedeniyle kamuoyunun gündemine otu-
ran deniz salyası sadece bugün değil geleceğimizi için de 
tehlike oluşturuyor. Bu bağlamda Türkiye Bilimler Aka-
demisi Başkanlığı, konusunda uzman bilim insanları bu 
çevre sorununu değerlendirmeleri amacıyla düzenlediği 
Çalıştay’ın ardından çok kısa bir zaman dilimi içeresinde 
gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sayesinde konu hakkın-
da hazırlanan en kapsamlı kitap olmasının yanı sıra çö-
züm önerileri ile bir rehber özelliği taşıyor. Kamuoyunun 
faydasına sunulan ve müsilaj ile mücadelede izlenmesi 
gereken yol haritasını sunan kitap; farklı bilim disiplin-
lerinden alanında yetkin bilim insanlarının konu ile ilgili 
güncel çalışmalarını ve soruna yönelik çözüm önerilerini 
içeriyor ve yaklaşık 300 sayfadan oluşuyor.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: “İleri 
seviye arıtma tesisleri için yatırım desteği kredisi 
oluşturacak özel bütçe oluşturulması, mevzuat 
düzenlemeleri ile yetki karmaşasının önlenmesi, 
sanayi atık kontrollerinin doku denetim olarak 
uygulanması, müsilaj konusunda üreticilerin 
ve tüketicilerin çevre bilincinin/farkındalığının 
artırılması gerekiyor.”
Deniz müsilajı sorunu kısa vadeli değil uzun vadeli ve mul-
tidisipliner yaklaşımla ele alınması gereken çevre sorunla-
rı arasında olduğunu söyleyen TÜBA Başkanı Prof. Şeker 
açıklamasında sorunun sadece çevresel boyutu bulunma-
makta olup ekonomiden sağlığa, uluslararası ilişkilerden 
turizme kadar birçok alanı ilgilendirdiğini ifade etti.

Prof. Şeker şu şekilde devam etti: “Yayımladığımız kitapta 
kirlilik ile mücadelede mevcut sorunların çözülmesi, de-
niz müsilajı sorununa kalıcı ve sürdürülebilir çözüm öne-
rileri bilimsel çerçevede tartışılmış ve literatüre kazandı-
rıldı. Deniz müsilajı varlığının uzun sürmesi, denizlerdeki 
biyoçeşitliliğin azalmasına, deniz ürünleri üretiminde dü-
şüşe, istihdam ve turizm sektöründe olumsuzluklara ne-
den oluyor, sosyal ve ekonomik yönlerden kalıcı hasarlara 
sebep olmaktadır. Deniz müsilajı, Marmara Denizi’ndeki 
örnekte olduğu gibi uluslararası sulardaki etkileşime açık 
yönü, su hareketliliği, iklim değişikliği ve küresel ısınma 
ile ekolojik değişime yansımaları nedeniyle multidisipli-

ner ve uluslararası bir soruna dönüştü. Marmara Denizi 
ile komşuluğu ve etkileşimi bulunan ülkelerin de bu so-
runun çözümünde destek ve katkıları talep edilmeli. So-
run farklı bilim disiplinlerinin katkısı ile tartışılarak kısa 
ve uzun vadeli çözüm önerileri belirlenmeli, acil eylem 
planı olarak uygulamaya konulmalı; ileri seviye arıtma te-
sisleri için yatırım desteği kredisi oluşturacak özel bütçe 
oluşturulması, mevzuat düzenlemeleri ile yetki karmaşa-
sının önlenmesi, sanayi atık kontrollerinin doku denetim 
olarak uygulanması, müsilaj konusunda üreticilerin ve 
tüketicilerin çevre bilincinin/farkındalığının artırılması 
gerekmektedir. En önemlisi de mülki idare ve yerel yö-
netimlerin iş birliği ile, eylem planında tanımlanmış stra-
tejik iş süreçlerine titizlikle uyulması ve denetlenmesinin 
sağlanması olacaktır.” dedi.

Bu tür çalışmaların gayesi gelecek nesillere yaşanabilir 
bir dünya bırakmak olduğunu vurgulayan Prof. Şeker, 
bu anlamda kitaba katkı veren tüm bilim insanlarına te-
şekkürlerini ayrıca sunduğunu belirtti. Müsilaj sorununu 
çözmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 
Başkanlığı'nda periyodik aralıklarla Cumhurbaşkanlığı 
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde toplanan Marmara Deni-
zi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'na TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker üye olarak katılmakta-
dır.  Eser Kurul üyelerinin istifadesine sunulmuştur.

Kitabın tamamına ulaşmak için: www.tuba.gov.tr
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve İLETİŞİM
BİREY ve TOPLUM GÜVENLİĞİ

“Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği” adlı çalışma; 
TÜBA-Bilişim Teknolojileri ve İletişim Çalışma Grubu öncülüğünde Boğaziçi 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Bilişim Teknolojisi ve İletişim: İnternet ve 
Toplumsal Etkileri” başlıklı çalıştayın ardından hazırlanan çok sayıda bilim insanı 
ve alanında uzman isimlerin kaleme aldığı tespit, öngörü ve analizlerinden 
oluşuyor.  TÜBA’nın “bilimsel konular ve bilimsel önceliklerin saptanması 
amacıyla incelemelerde bulunmak ve danışmanlık yapma” görevi kapsamında 
yayımlanan eser, bilişim teknolojilerindeki değişim ve dönüşümün bilim insanları 
tarafından kapsamlı ve multidisipliner bakış açısıyla ele alıyor.

"Bilişim Teknolojileri ve İletişim Birey ve Toplum Güvenliği" için: https://www.tuba.gov.tr
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ULUSAL KAMU DIPLOMASISI STRATEJI 
BELGESI ve EYLEM PLANI TANITILDI

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in de katıldığı, Kamu Diplomasi Koordinasyon Kurulu’nun 
ikinci toplantısında “Ulusal Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi ve Eylem Planı” tanıtıldı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in de katıldığı, 
Kamu Diplomasi Koordinasyon Kurulu’nun ikinci top-
lantısında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordi-
nasyonunda hazırlanan “Ulusal Kamu Diplomasisi Stra-
teji Belgesi ve Eylem Planı” tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen, katı-
lımcıların Türkiye’nin kamu diplomasisi vizyonu ile bu 
kapsamdaki proje ve faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler-
de bulunduğu toplantıda, “kamu diplomasisi alanındaki 
ilk politika belgesi” niteliği taşıyan ve İletişim Başkanlığı 
koordinasyonunda hazırlanan Ulusal Kamu Diplomasisi 
Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın tanıtımı da yapıldı.

“Bu belge kamu diplomasisine yeni ve özgün bir 
bakış açısı kazandıracak.”
Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın takdim yazısı, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme 
alındı. Türkiye’nin içeride ve dışarıda verdiği “hakikat 
mücadelesinin”, daha bütüncül, bilimsel ve sistemli bir 
strateji üzerinde inşa edilmesi gerektiğini belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, bunun yolunun da başarılı kamu 
diplomasisi faaliyetlerinden geçtiğini ifade etti.

Kamu diplomasisinde başarının ancak tüm paydaşla-
rın iş birliklerini geliştirmeleri, aralarındaki eş güdümü 
artırmaları, hedef ve eylem birliği yapmaları ile yakala-
nacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İletişim 
Başkanlığımızın, Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetle-
rinin koordinasyonunu sağlamak için hazırladığı Ulusal 
Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi ve Eylem Planı kendi 
alanında ülkemizde bir ilk olma özelliğine sahiptir. Bel-
genin, ülkemizin ‘yumuşak gücünü’ artıracak çalışmalara 

yön verme yanında kamu diplomasisine yeni ve özgün bir 
bakış açısı kazandıracağına inanıyorum. Bu önemli belge-
nin milletimizin istifadesine sunulmasında emeği geçen 
herkesi tebrik ediyorum. İlgili tüm kurum ve kuruluşla-
rımızdan Ulusal Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi ve Ey-
lem Planı’nda yer alan hususları en etkin şekilde hayata 
geçirmelerini bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, top-
lantıda yaptığı konuşmada, Ulusal Kamu Diplomasisi 
Strateji ve Eylem Planı’nın ilgili tüm kurum ve kuruluş-
larla el birliğiyle hayata geçirdikleri son derece kıymetli 
bir rehber olduğunu bildirdi. Koordinasyon, eş güdüm, 
birlikte çalışma ve ortak akılla oluşturulan bu çalışmanın 
kamu adına önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Al-
tun, bu strateji belgesi ve eylem planının somut kazanım-
larının hep birlikte görüleceğini belirtti. Bugün dünyada 
diplomasinin krizinden bahsedilen bir dönemin tecrübe 
edildiğini bildiren Altun, pandemi sürecinin ciddi bir 
dönüşümü beraberinde getirdiğini, her şeyden önce kü-
resel anlamda korkuları tetiklediğini, diğer taraftan küre-
sel alanda karşılıklı bağımlılık hissiyatını güçlendirdiğini 
vurguladı.

Toplantıda söz alan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaf-
fer Şeker ise bilim diplomasisinin öneminden bahsetti. 
Dünyada bilimsel özgürlükler konusunda Türkiye ile il-
gili olumsuz algı ve dezenformasyon olduğunu belirterek 
TÜBA’nın ve ilgili paydaşların bilim diplomasisi çerçe-
vesinde bu konuda faaliyetler yürütmesinin faydalı ola-
cağını söyledi. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı 
kutlama etkinlikleri kapsamında bilimsel toplantılar ya-
pılacağını duyurdu.
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MARMARA DENIZI ve TÜRK 
BOĞAZLAR SISTEMI YAYIMLADI

Güncel bilimsel verilere dayalı hidrodinamik modelleme çıktılarıyla desteklenen  
özgün bir kaynak eser olan “Marmara Denizi ve Türk Boğazlar Sistemi” başlıklı eser 

TÜBA tarafından yayımlandı.

TÜBA Şeref Üyesi ve İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet 
Öztürk’ün hazırladığı güncel bilimsel verilere dayalı hid-
rodinamik modelleme çıktılarıyla desteklenen özgün bir 
kaynak eser olan “Marmara Denizi ve Türk Boğazlar Sis-
temi” başlıklı eser TÜBA tarafından yayımlandı.

Akademi’nin seçkin üyeleriyle birlikte, birçok alanda bi-
limsel önceliklerin belirlenmesi ve politikaların geliştiril-
mesine yönelik bilim temelli danışmanlık hizmeti sun-
duğunun altını çizen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, son dönemde Türkiye’de ve dünya gündeminde yer 
alan ilkim değişikliği ve COVID-19 küresel salgını sonra-
sı çevre, ilkim ve sağlık konularında yapılan bilimsel çalış-
maların öneminin bir kez daha anlaşıldığına dikkat çekti.

Türkiye özelinde de çevre sorunları ve iklim değişikliği 
başlıklarının TÜBA tarafından öncelendiğini, çalışmala-
rın multidisipliner bir bakışla gerçekleştirildiğini söyle-
yen Prof. Şeker, bu bağlamda yayımlanan COVID-19 De-
ğerlendirme Raporu ile İklim Değişikliği ve Halk Sağlığı 
Raporları’nın yanı sıra Haziran 2021’de, bilimsel veri ve 
yöntemlere dayalı olarak deniz salyası (müsilaj) konusu-
nu farklı yönlerden incelemesiyle dünyada ilklerden olan 
“Marmara Denizi’nin Ekolojisi: Deniz Salyası Oluşumu, 
Etkileşimleri ve Çözüm Önerileri” kitabının Akademi 
tarafından kamuoyunun istifadesine sunulduğunu hatır-
lattı.

Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından 
oluşan Türk Boğazlar Sistemi’nin, Dünyamızda başka bir 
örneği bulunmayan iki tabakalı yapısıyla günümüzden 
~7500 yıl önce oluştuğunun tahmin edildiği bilgisini ve-
ren Prof. Şeker şu şekilde devam etti: “Yakın zamanda ül-
kemiz gündeminin öne çıkan başlıklarının ilk sırasında 
Marmara Denizi ve Türk Boğazları gelirken bu konuya 
özgü bilimsel yayın eksikliği açıkça görüldü. Boğazlar; 
Dünya deniz ticaretinin ve taşımacılığının kalbi olmaya 
devam ederken, stratejik boğazlara ve su yollarına hâkim 
ülkelerin stratejik ve jeopolitik önemi de gün geçtikçe 
artıyor. Dünya’nın en önemli suyollarından İstanbul ve 
Çanakkale Boğazlarının kontrolü ülkemizce sağlanıyor. 
Bu su yollarının ekolojik, çevresel, yapısal ve ekonomik 
özelliklerinin korunması da ülkemizin sorumluğunda. 
Küresel ticaretin artan yoğunluğu, çevresel kirlenmenin 
getirdiği olumsuzluklar ve İstanbul metropolünün yeni 

ihtiyaçları uzanımında ülkemizce gerçekleştirilecek yeni 
projeler öncesi “Bilimsel Veriler Işığında Marmara Denizi 
ve Türk Boğazlar Sistemi” başlıklı bir eser önem arz eder 
hale geldi. Toplam 7 Bölüm’den oluşan eserde, konu ile 
ilgili çok sayıda kitap, teknik rapor, proje, bilimsel makale 
ve bildiri incelenerek kitaba özgü 3 Boyutlu Hidrodina-
mik Modelleme çalışması ile elde edilen sonuçlarla kı-
yaslandı. Nihayetinde ise Türk Boğazlar Sistemine ilişkin 
bilimsel ve doğru verileri güncel gelişmeler ışığında analiz 
edilerek kamuoyunun bilgi ve faydasına sunuldu.” dedi.

Prof. Şeker eseri; üniversitelerin Çevre, İnşaat, Meteoro-
loji Mühendisliği ve Deniz Bilimleri Bölümleri öğrenci-
leri ile uzman ve araştırmacıların güncel bilimsel verilere 
dayalı hidrodinamik modelleme çıktılarıyla desteklenen 
özgün bir kaynak olarak hazırlayan Prof. Dr. İzzet Öz-
türk’e ayrıca teşekkür etti.

Kitabın tamamı için: www.tuba.gov.tr 
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TÜBA BAŞKANI PROF. DR. M
UZAFFER ŞEKER'DEN ZİYARETLER

1 1  A ğ u s t o s  2 0 2 1

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in Milli Eğitim 
Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'i ziyareti

9  A ğ u s t o s  2 0 2 1 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in Yükseköğretim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı ziyareti

ENERJI ANSIKLOPEDISI YAKINDA!

Türkiye’deki üniversite eğitiminde bir ders kitabı ve/veya 
bir kaynak kitap olarak kullanılabilecek “Enerji Ansik-
lopedisi”nin çalışmalarına bir süre önce başlayan TÜBA 
Enerji Çalışma Grubu’nun emek yoğun döneminin ar-
dından TÜBA tarafından kitabın önümüzdeki günlerde 
yayımlanabileceği bilgisi paylaşıldı.

Eserde enerji alanından ve alanın dışından pek çok bilim 
insanının katkısı bulunuyor. Eser; enerjinin bütün spekt-

rumu da dahil, temel termodinamik kavramlardan enerji 
ve inovasyon boyutlarına kadar, her bakımdan önem arz 
eden konuları içeriyor. Konu başlıklarını ise; temel ter-
modinamik kavramlar ve bilgiler, enerji tarihi, fosil kay-
naklar, yenilenebilir enerji verimliliği, enerji depolama, 
enerji malzemeleri, akıllı şebekeler, enerji politikaları, 
stratejiler ve eğitim, enerji ekonomisi, enerji, çevre ve sür-
dürülebilirlik ve bunların yanında enerji ve inovasyonu 
oluşturuyor.
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TÜBA Üyesi Prof. Dr. Aziz Sancar’a 
Özbekistan İpek Yolu Uluslararası Turizm 

Üniversitesi’nden Fahri Doktora Unvanı

Prof. Dr. Bold Luvsandorj’a 
TÜBA Şeref Üyeliği Beratı Takdim Edildi

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Aziz Sancar’a Özbekistan 
İpek Yolu Uluslararası Turizm Üniversitesi tarafından 
Fahri Doktora Unvanı verildi.

Görüşmede, aynı zamanda Özbekistan Başbakan Yar-
dımcısı, Turizm ve Spor Bakanı olan Rektör Aziz Abdu-
hakimov, üniversite bilim kurulunun Sancar'a fahri dok-
tora unvanının verilmesini kararlaştırdığını ve unvanını 
takdim etti. Prof. Sancar "Türk dünyasında ilim ve milli 
kalkınma" konulu konuşma yaptı ve ardından öğrencile-
rin sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Bold Luvsandorj’a 2019 yılında TÜBA Şeref 
Üyesi seçilmiş olması dolayısıyla T.C. Moğolistan Ulan-
bator Büyükelçisi Zafer Ateş tarafından 6 Eylül 2021 ta-
rihinde, Büyükelçilikte düzenlenen törenle TÜBA Şeref 
Üyeliği Beratı tevdi edildi.

Ankara’da düzenlenen TÜBA 56. Genel Kurulu’nda ya-
pılan oylama sonucu TÜBA Üyesi seçilen Moğolistan 
Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Bold; uzun yıllar boyun-
ca Türk ve Moğol dillerine yönelik sunduğu hizmetlerin 
TÜBA Şeref Üyeliğiyle taçlandırılmış olmasından dolayı 
büyük bir gurur duyduğunu belirterek, kendisine sağla-
dığı desteklerden dolayı Türkiye’ye ve TÜBA’ya yönelik 
şükran duygularını ifade etti.

2018 yılında da Türk ve Moğol dilleri, Göktürk kitabe-
leri ve özellikle Uygur-Uranhay ve Sayan dilleri üzerine 
çalışmaları ile Uluslararası TÜBA Akademi Ödülü'nün 

sahibi olan Prof. Bold’un üyelik beratı takdim törenine 
eşinin yanı sıra Moğolistan Bilimler Akademisi’ni tem-
silen araştırma görevlisi Zaganperenlei Tumenbayar da 
katılım gösterdi.
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TÜBA Asli Üyesi Prof. Mandal’a 
Hacettepe Üniversitesi’nden “Topluma Hizmet Ödülü”

TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar 
“2021 Sabri Ülker Bilim Ödülü”

TÜBA Asli Üyesi ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal, Hacettepe Üniversitesi tarafından verilen “Top-
luma Hizmet Ödülü”ne layık görüldü. 

Prof. Dr. Mandal ödülünü, Hacettepe Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran’ın elinden aldı.

Törende konuşan Prof. Dr. Mandal, bugüne kadar bilim-
sel çalışmalarına vesilesiyle pek çok ödül aldığını ancak 
topluma yaptığı katkılara yönelik bu ödülün bir ilk oldu-
ğunu vurgulayarak ödül almaktan duyduğu memnuniye-
ti ifade etti.

TÜBA-GEBİP Üyesi Ödülü sahibi ve Koç Üniversitesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Doç. Dr. 
Elif Nur Fırat Karalar “2021 Sabri Ülker Bilim Ödülü”-
nün sahibi oldu.

Sabri Ülker Bilim Ödülü Töreni metabolizma alanında 
uzman bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşen Me-
tabolizma ve Yaşam Sempozyumu’nda gerçekleştirildi. 
Sabri Ülker Vakfı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen, baş-
kanlığını TÜBA Üyesi Prof. Gökhan Hotamışlıgil’in yü-
rüttüğü ve Harvard Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar 
Merkezi tarafından düzenlenen sempozyumda, bu yılın 
bilim ödülü, Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Ge-

netik Bölümü'nden öğretim üyesi Doç. Dr. Elif Nur Fırat 
Karalar’a verildi. Elif Nur Fırat Karalar, yaptığı çalışma-
larla hücre bölünmesi ve iletişiminde kritik rol oynayan 
sentrozom ve silyum olarak bilinen hücre yapılarının 
nasıl oluştuğuna ve görev yaptığına cevap arıyor. Karalar 
ve ekibi, ulaşacakları tüm cevapların bu yapılarda oluşan 
bozuklukların tanı ve tedavileri için yeni metotlar geliş-
tirilmesine imkan sağlayacağına inanıyorlar. Karalar ve 
ekibi aynı zamanda, Sabri Ülker Bilim Ödülü’ne layık gö-
rülen çalışmalarında böbrek bozuklukları, körlük, obezite 
ve diyabet gibi gelişimsel ve metabolik bozuklukların ne-
denlerini belirleyerek bu hastalıkların tanı ve tedavilerine 
yön vermeyi hedefliyorlar. 

Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar: “Çalışmalarımın gele-
ceğe ışık tutacak araştırmalara ilham kaynağı olmasını 
diliyorum”
Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, “Sabri Ülker Bilim Ödü-
lü’ne layık görüldüğüm için çok mutluyum. Çok değerli 
Sabri Ülker Bilim Ödülü Jürisi başta olmak üzere herkese 
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ödüle layık görülen 
çalışmalarımın geleceğin bilim insanlarına ışık tutacak 
araştırmalara ilham kaynağı olmasını diliyorum.” dedi.
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TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi ve Atatürk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Elif Çadırcı, 62. kez düzenlenen Dr. Nejat F. Ecza-
cıbaşı Tıp Ödülleri kapsamında verilen 2021 Tıp Teşvik 
Ödülü’nün sahibi oldu.

Eczacıbaşı Topluluğunun 1959 yılında tıp ve eczacılık 
bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla baş-
lattığı ve Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Prof. 
Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’ye, Tıp Bilim Ödülü 
Prof. Dr. Mübeccel Akdiş’e, Teşvik Ödülü Prof. Dr. Elif 
Çadırcı’ya Bilimsel Araştırma Destek Ödülü Doç. Dr. Öz-
gür Kütük’e ve Tıp Öğrencileri Proje Ödülü ise Bengisu 
Karaköse’ye 7 Eylül 2021 tarihinde İstanbul’da düzenle-
nen törenle tevdi edildi.

Çalışmalarıyla gelecek vadettiğini göstermiş, 40 yaşını 
doldurmamış bilim insanlarına verilen Tıp Teşvik Ödü-
lü’nün 2021 yılındaki sahibi olan Prof. Dr. Elif Çadırcı, 
inflamatuar olaylarda rol alan reaktif moleküllerin etkisi-
ni araştırdığı araştırmalarla otakoid farmakolojisine ulus-
lararası düzeyde katkısı dolayısıyla Teşvik Ödülü’ne layık 
görüldü. Konu hakkında konuşan Atatürk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Bölümü öğretim üyesi 
Prof. Dr. Elif Çadırcı son yıllarda hem dünyada hem de 
Türkiye’de yaşanan küresel salgın ve doğa felaketlerin he-
pimizi derinden sarstığını ve tüm bunların doğaya, çev-
reye ve insanlığa karşı sorumluluklarımızı yeniden hatır-
lattı; aynı zamanda araştırma ve bilimin önemini bir kez 
daha gösterdiğini ifade etti ve “Geleceğimiz için çok sayı-
da ders çıkardık. Hayatın her alanında bilime sarılmamız 
gerektiğini bir kez daha görmüş olduk. İlk günkü istek ve 
heyecanla çalışmalarımıza devam edecek ve bilim insanı 
olmanın sorumluluğu ile insanlığa fayda sağmala gayre-
tini sonuna kadar sürdüreceğiz. Bizlere bu yolda destek 
olan herkese teşekkür ediyor, ödüle layık gören Dr. Nejat 
F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kuru-
luna şükranlarımı iletiyorum” diye konuştu.

2021 Tıp Onur Ödülü’nün sahipleri BioNTech'in kurucu 
ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ve BioNTech'in 
kurucu ortağı ve Tıbbi Araştırmalar Baş Yöneticisi Dr. 
Özlem Türeci oldu. Dr. Şahin ve Dr. Türeci, 2019 yılı-

nın son aylarında başlayıp hızla tüm dünyaya yayılarak 
milyonlarca insanın hastalanmasına ve yüz binlercesinin 
ölümüne neden olan SARS-COV-2’ye karşı, bir yıldan 
daha kısa sürede etkili ve güvenilir bir aşı geliştirerek tıp 
tarihinde kayda değer bir başarıya imza atmaları nede-
niyle Tıp Onur Ödülü’ne layık görüldüler. Yeni bir tek-
nolojinin ilk ürünü olma özelliğini taşıyan COVID-19 
aşısı, keşfi 1960’ların başına kadar giden ve başta kanser 
olmak üzere birçok alandaki aşı projesine konu olan mes-
senger RNA teknolojisinin de onay alarak insanlar üze-
rinde kullanıma sunulan ilk örneği. Prof. Dr. Uğur Şahin 
ve Dr. Özlem Türeci çifti, enfeksiyon dışında kanser ve 
nadir hastalık alanlarında da aşı geliştirme çalışmalarını 
sürdürüyor. 2021 Tıp Bilim Ödülü, insan immünolojisi 
alanında öncü ve yaygın etkisi yüksek çalışmaları nede-
niyle Prof. Dr. Mübeccel Akdiş’in oldu. Tıp Bilim Ödülü, 
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri kapsamında 1962 
yılından bu yana, bilimsel araştırmalar bir bütün olarak 
değerlendirilerek bilime evrensel düzeyde katkıda bulu-
nan bilim insanlarına veriliyor. 2021 Bilimsel Araştırma 
Ödülü, kolon kanserinde ilaç hedefi olabilecek molekül-
lerin hücre ölümü üzerine olan etkilerinin araştırılmasını 
hedefleyen proje önerisiyle Başkent Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi’nde çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. Özgür 
Kütük’ün oldu. 2021 Tıp Öğrencileri Proje Ödülü ise gen 
ifade düzeylerine göre üçlü negatif meme kanserinde ilaç-
lara dirençlilik duyarlılık tahmini çalışmasıyla Bengisu 
Karaköse’nin oldu.

TÜBA-GEBİP Ödülü Sahibi Prof. Çadırcı’ya 
“Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülü”
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TÜBA Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü
TÜBA Mühendislik Bilimleri Terimleri Sözlüğü
TÜBA Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü
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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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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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TÜRK ISLAM BILIM KÜLTÜR MIRASI DIZISI

TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında 
“İbn Sînâ, Kitabü’ş-Şifa: Nefs, Molla Lutfi ve Fütûhât’ı, Dîvân-ı Hafî, Kırım Hanlığı 
Kadı Sicilleri Kataloğu, İlyâs b. Muhammed b. Ali, Aynü’l-Hayât (3 Cilt)” başlıklı 
eserler yayımlandı.

Türk İslam Bilim Kültür Mirası Dizisi için: https://satis.tuba.gov.tr



TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında 
son olarak "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" 
adlı 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”nin A-B, C-E, F- J, K-L, M-N, O-R, S-Ş, T-V ile Y-Z harflerini 
içeren dokuz cildi ve dizinden oluşan onuncu cildinin TÜBA tarafından 

yayımlanmasıyla projenin ilk bölümü tamamlandı. 

TARİHÎ VE ETİMOLOJİK  TÜRKİYE TÜRKÇESİ LUGATİ
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TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında 
"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 yayımlandı.

TÜRK-İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİ
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