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Avusturyalı ünlü Türkolog TÜBA Şeref Üyesi Prof. Andreas Tietze’nin 65 
yıllık çalışmasının ürünü “Tarihi ve Etmolojik Türkiye Türkçesi Lugati”nın 

A-B, C-E, F- J, K-L harflerini içeren ilk dört cildi TÜBA tarafından yayımlandı. 
Prof. Tietze’nin sağlığında 7 cilt olarak planladığı Lugat’i TÜBA, sekiz cilt ve 

bir dizin olarak yeniden düzenledi.

TARİHÎ VE ETİMOLOJİK  TÜRKİYE TÜRKÇESİ LUGATİ



Değerli Günce Okurları,

Yeni girdiğimiz 2018 yılının 
bilim dünyamız, ülkemiz ve in-
sanlık için iyilik, barış ve mut-
lulukla geçmesini diliyorum.

12 Aralık 2017’de Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’nde dü-
zenlenen TÜBA Ödül Tö-
reni’yle üçü Akademi, 39’u 
GEBİP ve üçü TESEP Ödülü 
olmak üzere toplam 45 başarılı 
bilim insanına ödülleri, Cum-

hurbaşkanı’mız tarafından tevdi edildi. Tören sonrasında Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün makamında 
Uluslararası Akademi Ödülü sahipleriyle verimli bir görüşme 
gerçekleştirdik. Uluslararası TÜBA Akademi Ödülü sahiplerin-
den Gabor Hamza İstanbul Üniversitesi’nde; Cenk Ayata Gazi 
Üniversitesi’nde; Hüseyin Arslan da Ankara’da gerçekleştirilen 
TÜBA Genel Kurulu’nda gelenekselleşen “Akademi Ödül” kon-
feranslarını verdiler. Bu dönemde, Cumhurbaşkanlığı Büyük 
Ödülleri, TÜBİTAK Ödülleri, TÜSEB Aziz Sancar Ödülleri ile 
diğer birçok ödül de sahiplerini buldu. Bu ödül programların-
da İlber Ortaylı, Reşat Apak, Teoman Duralı, Filiz Kuralay gibi 
Akademi üyelerimizle çok sayıda GEBİP üyemizin gösterdiği 
başarı hepimizi onurlandırdı. Bu arada, üyelerimizden Hasan 
Mandal Sabancı Üniversitesi, Ekrem Savaş Uşak Üniversitesi 
Rektörü; Muzaffer Elmas Yükseköğretim Kalite Kurulu Başka-
nı, Muzaffer Şeker de UNİKOP dönem Başkanı oldu. Ödül alan 
ve yeni görevler üstlenen tüm üyelerimizi tebrik ediyor, başarı-
larının devamını diliyoruz. 

8-11 Ekim 2017’de, TÜBA-İslam Dünyası Bilim Akademileri 
(IAS) ve NEÜ iş birliğiyle “Küresel Barış ve Refah için Bilim, 
Teknoloji ve Yenilik” Konferansı’nı Konya’da; 12-14 Ekim’de 
“Gıda Güvenliği: Organik Ürünler ve Sağlık Sempozyumu”nu 
İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğiyle Malatya’da; 6-7 Kasım’da 
Akdeniz Akademiler Birliği (EMAN) ve TÜBA iş birliğiyle “Ak-
deniz Havzasının Müşterekleri Sempozyumu”nu İstanbul’da 
gerçekleştirdik. Bu dönemde TÜBA olarak, uluslararası ilişkiler 
bağlamında; STS ve Akademilerarası Seul Bilim Forumları, 8. 
Dünya Bilim Forumu; ISSC, UAI, MANU toplantıları, Karadağ 
Akademisi’nce düzenlenen “Küreselciliğe Karşı Ulusçuluk Kon-
feransı” gibi çok sayıda bilimsel toplantıya katılım sağladık. IAS 
ile ikili iş birliği anlaşması imzaladık. 16 Aralık’ta da 52. Genel 
Kurulumuzu Sayın Bakan Dr. Faruk Özlü’nün katılımıyla An-
kara’da gerçekleştirdik.

Uluslararası ve ulusal bilimsel etkinliklerimiz bu yıl da devam 
ediyor. Enerji Çalışma Grubu’muzca düzenlenen “Rüzgar Ener-
jisi ve Nükleer Enerji Teknolojileri”ne dair iki çalıştay Mart ayı 
başında; TÜBA-KAST III. Ortak sempozyumu Mayıs ayında 
Seul’de, Yem ve Kırmızı Et Sempozyumu ise TÜBA ve Ahi Ev-
ran Üniversitesi iş birliği ile Mart sonunda Kırşehir’de gerçek-
leştirilecek. TÜBA olarak, geçtiğimiz yılın son ayında TÜRK-
SOY tarafından “2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti” olarak 
seçilen Kastamonu’da da bazı bilimsel etkinlikler gerçekleştir-
meyi plânlıyoruz. 

Yayın faaliyetlerimiz de devam ediyor. TÜBA-AR’ın 21. ve 
TÜBA-KED’in 16. sayıları ile ilgili sempozyumlar ve çalıştaya 
dayalı olarak çalışma gruplarımızca hazırlanan “Mikrobiyota 
ve İnsan Sağlığı”, “Gıda Güvenliği” ve “Klinik Araştırmalarda 
Faz Çalışmaları ve Etik Kurallar” konulu üç raporumuz yayım-
landı. “Türk-İslam Bilim ve Kültür Mirası” projemiz kapsamın-
da, tamamlanan 20 eserin yanında çalışmaları süren eserler de 

tamamlandıkça yayımlanacak. Bu yıl içinde, Türkçe Bilim Te-
rimleri Projesi kapsamında hazırlanan Mühendislik Terimleri 
Sözlüğü ile Andreas Tietze’nin “Tarihi ve Etimolojik Türkiye 
Türkçesi Lugati”nin beşinci, altıncı ve yedinci ciltlerini de ya-
yımlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu arada, TÜBA’nın kurumsallaşması ve gelişimi bakımından 
büyük önem taşıyan “TÜBA kanunu”nun çıkarılması ile “bina 
ve tesis” ihtiyacımızın karşılanması için öteden beri süren çaba-
larımızın olumlu sonuç vermesi, ulusal bilimler akademimizin 
işlev ve öneminin gereğince takdir edildiğini de gösterir tarihî 
bir adım olacaktır.

Bilindiği gibi, geçen yılın ikinci yarısında önce yardımcı doçent-
liğin kaldırılması sonra doçentlikle ilgili değişiklikler gündeme 
girdi. Ocak ayı sonunda da yardımcı doçentlik yerine “doktor 
öğretim görevlisi” kadrosunun ihdası, doçentlik için gerekli 
asgari yabancı dil puanının 55 olması; yükseköğretim kurum-
larında çalışan öğretim elemanları için zorunlu doçentlik sözlü 
sınavının kaldırılması, yayın ve eser incelemesinde başarılı olan-
lara “doçentlik yeterlik belgesi”, üniversitelerin koyabilecekleri 
ek kriterleri karşılayıp kadroya atanınca da doçentlik unvanı-
nın verilmesi; buna karşılık yükseköğretim kurumları dışından 
doçentliğe başvuranlar için mevcut sistemin uygulanması, dok-
torasını veren araştırma görevlilerine ders verme imkânı sağla-
ması, ÜAK için yönetim kurulu oluşturulması ve ek kadro veril-
mesi gibi değişiklikleri içeren kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. 

Öncelikle konunun Türk yükseköğretimi için son derece önemli 
olduğunu belirtmek gerekir. Son yıllarda, eğitim ve bilim ala-
nında ülkemizin nicel olarak çok ciddi atılımlar yaptığı ve şimdi 
kalite ve performansın artırılmasının ertelenemez bir gereklilik 
haline geldiği, ilgili paydaşlarca ve tarafımızdan sıkça ifade edil-
mektedir. Bu bağlamda, akademik kariyer sistemiyle akademik 
unvan ve statülerin de, nitelik ve performansın artırılması ihti-
yacı doğrultusunda bütünsel olarak ele alınması gerekmektedir. 

Teklifte yer alan değişikliklerle, üniversitelerin ilâve kriterler 
koyabileceği belirtilmekle birlikte, sadece “yayın ve eser ince-
lemesi” ile doçent olabilmek mümkün görülmektedir. Sözlü sı-
nav, diğer nedenler yanında özellikle (1) Beyan edilen yayın ve 
eserlerin adaya aidiyetinin ve adayın katkısının belirlenmesi, (2) 
Adayın özellikle yayını bulunmayan “alt alanlar”daki yeterliliği-
nin tespiti için son derece gereklidir. Sözlü sınavın kaldırılması 
veya zorunlu olmaktan çıkarılması, nitelik ve performansı ge-
liştirme hedeflerine hizmet etmeme ve haksızlık yapıldığı şika-
yetlerini ortadan kaldırmaya yetmeme yanında, başkaca şikayet 
ve sorunlara yol açma olasılığı yüksek bir düzenleme olarak de-
ğerlendirilmektedir. Bu bakımdan, öngörülen “doktor öğretim 
görevlisi” unvanı ile özellikle sözlü sınavın zorunlu olmaktan 
çıkarılması, yükseköğretim kurumları içinden ve dışından baş-
vuracak adaylar için farklı ve içeriden başvuranlar aleyhine eşit-
sizlik oluşturacak süreçler öngörülmesi gibi hususların gözden 
geçirilmeye muhtaç olduğunu belirtmek gerekir. 

Şeref Üyemiz Hüseyin Leblebici 4 Ekim 2017’de vefat etti. 20 
Ocak 2018’de de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Or-
dusu (ÖSO), uluslararası hukuk ve meşru müdafaa hakkı çer-
çevesinde, Afrin’de yuvalanan terörist unsurlara yönelik “Zey-
tin Dalı Harekatı”nı başlattı. Terörü bir kez daha telin ediyor; 
Yüce Allah’tan ülkemizin birlik, huzur, bağımsızlık ve bekası 
için hayatlarını ortaya koyan kahraman ordumuza ve güvenlik 
güçlerimiz ile gazilerimize sağlık ve zaferler, tüm şehitlerimize 
ve Hüseyin Hoca ile ebediyete irtihal etmiş bilim insanlarımıza 
da rahmet diliyoruz. 

Selam ve saygılarımla,

başkandan...başkandan...

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR
TÜBA Başkanı
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2017 “TÜBA ÖDÜLLERI”
SAHIPLERINI BULDU

2017 TÜBA Uluslararası Akademi, GEBİP ve TESEP Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde 12 Aralık 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 

törenle sahiplerine tevdi edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “2017 yılı 
TÜBA Ödülleri” törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Dr. Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, 
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Sağlık Bakanı Dr. 
Ahmet Demircan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cerit, 
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, YÖK Başkanı Prof. Dr. 
Yekta Saraç, milletvekilleri, YÖK üyeleri,  TÜBA Başka-
nı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA üyeleri, üniversite 
rektörleri, diğer protokol mensupları ile akademisyenler, 
ödül sahiplerinin yakınları ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Özlü ve TÜBA Başkanı Acar’ın konuşmalarının ar-
dından 2017 TÜBA Ödülleri sahiplerine tevdi edildi.

TÜBA 2017 Akademi Ödülleri’ni; Fen ve Mühendislik 
Bilimleri alanında İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Arslan, Sağlık ve Yaşam Bilimleri 
alanında Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Cenk Ayata ve Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında; 

Macaristan Bilimler Akademisi Üyesi ve Eötvös Lorand 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gabor Hamza, 
GEBİP Ödülleri’ni; Doç. Dr. Ceyda Açılan Ayhan, Doç. 
Dr. Bülent Akgün, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, 
Doç. Dr. Serkan Ateş, Yrd. Doç. Dr. Murat Barışık, Doç. 
Dr. Ertuğrul Başar, Yrd. Doç. Dr. Tunçer Baykaş, Doç. Dr. 
Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Yrd. Doç. Dr. Bilge Baytekin, 
Yrd. Doç. Dr. Barbaros Çetin, Yrd. Doç. Dr. Ercüment 
Çiçek, Yrd. Doç. Dr. Onur Çizmecioğlu, Doç. Dr. Nilüfer 
Didiş Körhasan, Yrd. Doç. Dr. M. Kasım Diril, Doç. Dr. 
Oğuz Hakan Göğüş, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Selim Hanay, 
Doç. Dr. Tuba Işınsu İsen Durmuş, Doç. Dr. Muhammet 
Übeydullah Kahveci, Prof. Dr. Engin Karadağ, Yrd. Doç. 
Dr. Ferdi Karadaş, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Koca Çaydaşı, Doç. 
Dr. Sermet Koyuncu, Yrd. Doç. Dr. Can Küçük, Yrd. Doç. 
Dr. Alptekin Küpçü, Yrd. Doç. Dr. Gülistan Meşe Özçivici, 
Doç. Dr. Evren Mutlugün, Yrd. Doç. Dr. Yavuz Oktay, Doç. 
Dr. Engin Özçivici, Doç. Dr. Saffet Öztürk, Prof. Dr. Elif 
Sertel, Doç. Dr. Hasan Şahin, Yrd. Doç. Dr. Şerif Şentürk, 
Doç. Dr. Mehmet Atilla Taşdelen, Doç. Dr. Mehmet Emre 
Taşgın, Doç. Dr. Hacer Topaktaş, Doç. Dr. Lokman Uzun, 
Yrd. Doç. Dr. Selçuk Yerci, Yrd. Doç. Dr. Yıldıray Yıldız, 
Doç. Dr. Çetin Yılmaz, TESEP Ödülleri’ni ise Doç. Dr. 
Fatih Yeşil, Prof. Dr. Yücel Ercan ve Prof. Dr. Nuh Arslantaş 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldılar.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Medeni-
yetler arasındaki fark, bilimin kendisinden ziyade 
fikri ayrışmadan kaynaklanıyor.”
Ödül alan bilim adamlarını tebrik ederek sözlerine baş-
layan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBA 
Uluslararası Akademi Ödülleri’ni; Fen ve Mühendislik Bi-
limleri alanında İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Hüseyin Arslan’ın, Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanın-
da Harvard Üniversitesinden Doç. Dr. Cenk Ayata’nın, 
Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında Macaristan Bilimler 
Akademisi ve Eötvös Loránd Üniversitesinden Prof. Dr. 
Gabor Hamza’nın aldığını açıkladı.

TÜBA’nın Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödüllerini 
Türkiye’deki üniversitelerden yardımcı doçent ve doçent 
seviyesindeki 39 genç bilim insanının aldığını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilimsel Telif Eser ve Halil 
İnalcık Özel Ödülü’ne Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Fatih Yeşil’in, Kaydadeğer Eser Ödülleri’ni ise, TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yücel 
Ercan ile Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nuh Ars-
lantaş’ın layık görüldüğünü aktardı.

Tarih boyunca bilimi; yaratıcının büyüklüğünün ispatı 
olarak kullananın da, yaratıcıya isyanının gerekçesi hâli-
ne dönüştürenlerin de bulunduğuna işaret eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, medeniyetler arasındaki farkın, bilimin 
bizatihi kendisinden ziyade bu fikri ayrışmadan kaynak-
landığını ifade etti.

Eldeki imkânların hangi amaçla kullanılacağının tama-
men kişinin hayatı ve dünyayı algılama biçimiyle ilgili 
olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Atomu 
parçaladıktan sonra bomba da yapabilirsiniz, herkese ye-
tecek elektrik enerjisi de üretebilirsiniz. Barutu en güçlü 
bombaları imal etmek için de, geçit vermez dağları de-
lip geçmek için de kullanabilirsiniz. Eğitimde-öğretimde 
bulduğunuz yeni bir yöntemde ayrımcılığı körüklemek 
için de, yürekleri birleştirmek için de faydalanabilirsiniz” 
diye konuştu.

“Bilim insanlığın ortak faydasına hizmet edecek 
çıktılar üretmeli.”
Bilimin, insanlığın ortak faydasına hizmet edecek çıktı-
lar üretmesinden yana olduklarını dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, elektrikli araç projesinin, petrol odaklı 
çatışmaların, yıkımların ve acıların dinmesi anlamına ge-
leceğine inandığını söyledi ve “Bu gelişmelerin ülkemizin 
çevresindeki geniş coğrafyada süren enerji kaynaklarına 
hâkim olma kavgasının bir an önce bitmesine vesile olma-
sını tüm samimiyetimle temenni ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: 
“Gönül ister ki, dünyanın huzuruna ve refahına katkıda 
bulunacak bilimsel çalışmalar bizim ülkemizden çıksın, 
bizim bilim insanlarımızın damgasını taşısın. Her konu 
gibi maalesef bilim de belirli ülkelerin tasallutu altındadır. 
Elbette burada tüm suçu, tüm günahı karşı tarafa yıkıp 
da kendimizi rahatlatmak kolaylığına kapılmıyoruz, böy-
le bir lüksümüz yok, hiç şüphesiz bizim de eksiklerimiz, 

Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan 

Türkiye her alanda olduğu gibi, bilimsel 

çalışmalarda da bölgesine öncülük 

etmek mecburiyetindedir.

““
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bizim de hatalarımız, yanlışlarımız var. Birkaç yüzyıl ön-
cesine kadar dünyanın tüm önemli bilim insanlarının çe-
kim merkezi olan coğrafyamız, bugün sefalet ve acı içinde 
kıvranıyorsa önce kendimizi sorgulayacağız. Nerede yan-
lış yaptık, yanlışımız nerede, nerelerde aksaklıklarımız 
var; bunları bir defa aşmamız lazım. Teşhisi doğru koy-
maz, tespitleri doğru yapmazsak, bundan sonra ne olması 
gerektiğini de doğru şekilde belirleyemeyiz.”

“Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizi ileriye taşıyacak 
çalışmalara destek verdik.” 
Türkiye her alanda olduğu gibi, bilimsel çalışmalarda da 
bölgesine öncülük etmek mecburiyetinde olduğunu vur-
gulayan ve bunun bir iklim meselesi olduğunu söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Mehmet Akif ’in bir şi-
irinde yer alan “Kanuni-Sinan-Süleymaniye” birlikteliğine 
atıfta bulanarak, “Süleyman ile Sinan bir araya gelmeden 
eser ortaya çıkmıyor; yani mimar ve lider. Ne tek başına 
Süleyman’ın, ne de tek başına Sinan’ın buna gücü yetmez, 
mutlaka ikisi birlikte olacak” değerlendirmesinde bulundu.

“Öyle kuru sözle, sadece konuşmakla, sadece eleştir-
mekle, sadece iftira atmakla bir yere varılmıyor. Ülkeye 
hizmet etmek için, millete hizmet etmek için, insanlığa 
hizmet etmek için çalışmak lazım, kararlılık lazım, vizyon 
lazım, hepsinden önemlisi aşk ve iştiyak lazım” ifadelerini 
kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlayışla geçen 15 
yılda Türkiye’yi bilimin her alanında ileriye taşıyacak ça-
lışmalara destek verdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl önce iktidara geldikle-
rinde Türkiye’nin savunma sanayiinde ABD’ye ve Batı ül-
kelerine bağımlı olduğunu, istediği silahı “Kongre müsaa-
de etmiyor” cevabı ile karşılaşarak alamadığını, ürünlerin 
bakım ve tamirleri için dahi türlü bahanelerin öne sürü-
lüp yüksek fiyatlar istendiğini hatırlattı. “Ama kötü komşu 
bizi ev sahibi yaptı” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tür-
kiye’nin şu anda silahlı ve silahsız insansız hava araçları ile 
zırhlı araçlarını kendisinin yaptığını, tanklarını yapmaya 
başladığını ve artık savunmadaki ihtiyaçlarının büyük bir 
kısmını kendi ürünleriyle karşıladığını vurguladı.

Türkiye’nin yıllarca yurt dışına beyin göçü veren bir ülke 
olarak anıldığına da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Er-

doğan, bugün ise yetişmiş insanları Türkiye’de tutmanın 
yanında, yurt dışına gitmiş olanları tekrar Türkiye’ye ge-
tirmenin çabası içerisinde olduklarını belirtti. Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere bu konuda 
önemli çalışmalar yürüten kurumlara teşekkür eden ve 
özel sektör kuruluşları ile sanayici ve işadamlarından bu 
sürece daha fazla katkı sağlamalarını isteyen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Ülkemizin geldiği yer itibarıyla, kimsenin 
yurt dışına gittiğinde daha fazla imkâna, daha fazla fırsa-
ta, daha fazla desteğe kavuşamayacağını rahatlıkla söyle-
yebilirim” dedi.

“Üreten, çalışan ve ter döken herkesin yanındayız.”
Batı ülkelerinde 2008 küresel finans krizinin yıkıcı etkileri 
hâlâ devam ederken Türkiye’nin hızla toparlanarak rekor 
düzeyde büyüme oranlarını yakaladığına dikkat çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, girişimcilerin önünü açmak 
için Kredi Garanti Fonu aracılığıyla Eylül ayı itibarıyla 
350 bin firmaya 220 milyar lira kredi desteği sağladıkları-
nı hatırlatarak, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz üreten, 
çalışan, emek veren, ter döken herkesin yanındayız, ya-
nında olmayı sürdüreceğiz” sözlerine yer verdi.

Kasım sonu itibarıyla 2017 ihracat tutarının 143 milyar 
doları geçtiğine dikkat çekerek yılın yeni bir rekorla ta-
mamlanmasını beklediklerini dile getiren Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, döviz kurunun yüksekliğinin, ekonominin 
gerçekleriyle uyumlu olmadığının altını çizerek döviz ku-
runda kısa sürede doğru dengenin bulunacağına inandı-
ğını söyledi.

“Manipülasyonlarla faiz artırımı gayretleri 
beyhude çaba.”
“Ekonomideki kısa süreli manipülasyonlarla faiz artırı-
mı baskısını meşrulaştırma gayretlerini beyhude bir çaba 
olarak görüyorum” diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, sözlerinin devamında şunları değerlendirmelerde 
bulundu: “Ama şunu da söyleyeyim; ben yüksek faize kar-
şı olduğumu burada tekrar açıklıyorum, açıklamaya da 
devam edeceğim. Çünkü yüksek faizin olduğu bir ülkede 
enflasyonun düşmesi mümkün değildir. Bunu sizler hafı-
za kaydınıza alınız. Ve şu anda ödenen faizlerle bizler çok 
daha ciddi yatırımları yapma imkanına sahibiz. Bunu bir 
defa aşmamız lazım.”

Prof. Dr. Gabor Hamza Akademi Ödülü’nü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Doç. Dr. Cenk Ayata Akademi Ödülü’nü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
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2018 yılının her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da 
Türkiye’nin daha büyük atılımlara ve daha büyük başarı-
lara imza attığı bir yıl olacağını vurgulayan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Biz kendimize güvendiğimizde, kendimi-
ze inandığımızda, kendi hedeflerimize sıkı sıkıya sahip 
çıktığımızda aşamayacağımız hiçbir engel, çözemeyeceği-
miz hiçbir sorun yoktur” şeklinde konuştu.

“2023, 2053 ve 2071 vizyonlarımız için bilim 
insanlarının desteğine ihtiyacımız var.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: 
“Ülkemizin uzun yıllar boyunca yaşadığı sıkıntıların te-
melinde tarihimizde ve ecdadımızla ilişkimizin kesilerek 
özgüvenimizin törpülenmiş olması yatar. Allah’ın izniy-
le 2023 hedeflerimize ulaşarak bu kötü hatıraları tama-
men zihnimizden kazıyıp atacağız. İşte o zaman 2053 ve 
2071 vizyonlarımızın da önümüzde pırıl pırıl parlamaya 
başladığını göreceğiz. Hem hedeflerimizi gerçekleştir-
mek, hem vizyonlarımızı gerçeğe dönüştürmek için bi-
lim insanlarının desteğine ihtiyacımız var. Burada şahit 
olduğum manzara, özellikle genç bilim insanlarımızın 
gözlerinden okuduğum heyecan ve cesaret gelecek için 
doğrusu bana ümit veriyor.”

Bilim adamlarına, büyük ve güçlü Türkiye yolunda gös-
terdikleri gayret, verdikleri emek ve yaptıkları katkı için 
teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını 
ödül alanları tebrik ederek ve akademi yönetimine teşek-
kür ederek tamamladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü 
“Bizim bütün gayretimiz bilim merkezi, teknoloji 
üssü ve ileri sanayi ülkesi bir Türkiye inşa etmek 
yolunda mesafeler almaktır.” 
2017 yılında TÜBA Ödülleri’ne layık görülen bilim in-
sanlarımızı tebrik ederek sözlerine başlayan Bakan Özlü, 
bilim alanında en büyük unsurumuz hiç şüphesiz bizim 
tarihimizdir dedi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Ta-
rihimiz sadece savaşların değil, bilimin de tarihidir. Biz 
hükmettiğimiz bütün coğrafyalara adalet, bilim ve me-
deniyet götüren bir milletiz. Bilim tarihimize ne kadar 
çok hakim olursak bugün ve gelecekte ne yapmamız 
gerektiğini çok daha iyi anlarız. Bizim referanslarımız; 
Harezmi’dir, Ali Kuşçu’dur, Piri Reis’tir, Uluğ Bey’dir, Fa-

Prof. Dr. Hüseyin Arslan Akademi Ödülü’nü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Dr. Faruk Özlü 

TÜBA, bundan sonra da bilim 

politikalarımıza yön vermeye, bilim 

insanlarımızı takdir ve teşvik etmeye 

devam edecektir. 

““
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TÜBİTAK MAM Biyoteknoloji Bölümü’n-
den Doç. Dr. Ceyda Açılan Ayhan, 2017 yılı                   
TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Atatürk Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölü-
mü’nden Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, 
2017 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Yer Bilimleri Bö-
lümü’nden Doç. Dr. Oğuz Hakan Göğüş, 2017 
yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kimya Bö-
lümü’nden Doç. Dr. Sermet Koyuncu, 2017 
yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Akdeniz Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji 
Bölümü’nden Doç. Dr. Saffet Öztürk, 2017 
yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü’nden Yrd. 
Doç. Dr. Bilge Baytekin, 2017 yılı TÜBA-GEBİP 
Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden aldı.

Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü’nden Yrd. 
Doç. Dr. Mehmet Selim Hanay, 2017 yılı TÜBA-
GEBİP Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Biyotıp ve Genom 
Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Can Küçük, 2017 yılı 
TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik 
Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Elif Sertel, 
2017 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektro-
nik Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Sel-
çuk Yerci, 2017 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Yıldıray Yıldız, 2017 
yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü’nden Doç. Dr. Çetin Yılmaz, 2017 
yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

İhtilâller Çağında Osmanlı Ordusu’nu yazan 
Doç. Dr. Fatih Yeşil, 2017 yılı TÜBA-TESEP 
Halil İnalcık Özel Ödülü’nü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Bilkent Üniversitesi Mikroakışkanlar Mekaniği 
Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Barbaros Çetin, 2017 
yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili 
Edebiyatı Bölümü’nden Doç. Dr. Tuba Işınsu İsen 
Durmuş, 2017 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bö-
lümü’nden Yrd. Doç. Dr. Alptekin Küpçü, 2017 
yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fotonik 
Bölümü’nden Doç. Dr. Hasan Şahin, 2017 
yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bö-
lümü’nden Yrd. Doç. Dr. Ercüment Çiçek, 2017 yılı 
TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya/Metalürji Bö-
lümü’nden Doç. Dr. Muhammet Übeydullah 
Kahveci, 2017 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji 
ve Genetik Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Gülistan Meşe 
Özçivici, 2017 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Biyotıp ve Genom 
Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Şerif Şentürk, 
2017 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Ge-
netik Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Onur Çizmeci-
oğlu, 2017 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetim Bilimi 
Bölümü’nden Prof. Dr. Engin Karadağ, 2017 yılı 
TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Abdullah Gül Üniversitesi Elektrik Elektronik 
Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Evren Mut-
lugün, 2017 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Yalova Üniversitesi Polimer Bölümü’nden 
Doç. Dr. Mehmet Atilla Taşdelen, 2017 yılı 
TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü’nden 
Doç. Dr. Bülent Akgün, 2017 yılı TÜBA-GEBİP 
Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın elinden aldı.

Bilkent Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden Yrd. 
Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, 2017 yılı TÜBA-
GEBİP Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden aldı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik 
Bölümü’nden Doç. Dr. Serkan Ateş, 2017 
yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makine Mü-
hendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Murat 
Barışık, 2017 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Hacettepe Üniversitesi Biyokimya Bölü-
mü’nden Doç. Dr. Lokman Uzun, 2017 yılı 
TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
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rabi’dir, Akşemseddin’dir, İbn-i Haldun’dur, Sabuncuoğlu 
Şerafettin’dir. Dayanağımız Kurtuba’nın, İstanbul’un kü-
tüphaneleridir. Rehberimiz ilim Çin’de de olsa gidin alın 
diyen medeniyet tasavvuruyla alemlere ışık tutan yüce 
peygamberimizdir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı’mızın 
özellikle İslam ülkelerini bir araya getiren toplantı ve zir-
velerdeki bilim ve teknoloji odaklı çağrıları bu anlamda 
tüm İslam ülkeleri tarafından rehber olarak alınmalı, bir 
hedef olarak benimsenmelidir. Bilgi ve bilimin insanlı-
ğa istikamet çizdiği, ülkelerin rekabet gücünü teknolo-
jik gelişmişlik düzeyinin belirlediği bir çağda yaşıyoruz. 
Bilgiyi elinde bulunduran bilimi geliştirmek için seferber 
edenlerin avantaj sağlamaları, bunun tam aksine bilimin 
ve teknolojinin gerisine düşenlerin ise yerinde saymaları 
kadar doğal bir durum olamaz. Bizim bütün gayretimiz 
bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi bir 
Türkiye inşa etmek yolunda mesafeler almaktır. Türkiye 
son 15 yıl içerisinde bu alanlarda çok önemli mesafeler 
kaydetmiştir. Yavuz Sultan Selim’in “Alimin atının aya-
ğından sıçrayan çamur bizim için şereftir.” sözünü aklı-
mızdan çıkarmadan tüm insanlık için bilgi üretmeye, alın 
teri dökmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. TÜBA, bun-
dan sonra da bilim politikalarımıza yön vermeye, bilim 
insanlarımızı takdir ve teşvik etmeye devam edecektir. 
Fen, mühendislik, sağlık, yaşam bilimleri ve sosyal bilim-
ler alanında yüzümüzü ağartan gençlerimize ilham veren 
bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum. Bilime ve bilim 
insanlarımıza gösterdikleri ilgi, teşvik ve yüksek himaye 
için saygıdeğer cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükran-
larımı ve saygılarımı arz ediyorum.”

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar “TÜBA 
ödüllü bilim insanı ve eser sayısı 641’e yükseldi.”
TÜBA, tüm bilim alanlarında başarıları teşvik, takdir, 
ödüllendirme ile bilimin, bilimsel anlayışın, bilim insan-
larının geliştirilmesi ve bilim temelli rehberlik/danışman-
lık görevlerini, Türkiye’nin özerk millî akademisi olma 
bilinç ve sorumluluğu ile yerine getirdiğini ifade eden 
Prof. Acar, “Üstün bilimsel başarıların ödüllendirilmesi, 
dünyadaki muadilleri gibi, TÜBA’nın da en önemli işlev-
lerinden biridir. 2017 yılında, biri ilk kez verilen “Halil 
İnalcık Özel Ödülü” olmak üzere üç eser “Bilimsel Telif 
Eser TÜBA-TESEP, 39 üstün başarılı genç bilim insanı-
mız da TÜBA-GEBİP Ödülleri’ni kazanmıştır. Ulusla-
rarası düzeyde özgün, öncü ve çığır açıcı çalışmalarıyla 
temayüz eden bilim insanlarına verilen Uluslararası Aka-
demi Ödülleri’mizi ise bu yıl, Sosyal ve Beşeri Bilimler 
alanında Eötvös Lorand Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Gabor Hamza, Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanından 
Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenk Ayata 
ve Fen ve Mühendislik Bilimleri İstanbul Medipol Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Arslan kazan-
mıştır. Böylece, 189’u TESEP, 443’ü GEBİP, 9’u da ulusla-
rarası Akademi Ödülü olmak üzere, TÜBA ödüllü bilim 
insanı ve eser sayısı 641’e yükseldi. Ödül alan değerli bilim 
insanlarını, ailelerini ve çalışma arkadaşları ile yöneticile-
rini içtenlikle kutluyorum.” dedi.

İleri Dinamik’i yazan Prof. Dr. Yücel Ercan, 
2017 yılı TÜBA-TESEP Kayda Değer Eser 
Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden aldı.

Hz. Muhammed Döneminde Yahudiler’i yazan 
Prof. Dr. Nuh Arslantaş, 2017 yılı TÜBA-TESEP 
Kayda Değer Eser Ödülü’nü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Fizik Eğitimi Bölü-
mü’nden Doç. Dr. Nilüfer Didiş Körhasan, 2017 
yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Biyotıp ve Genom 
Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. M. Kasım Diril, 2017 
yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü’nden Yrd. 
Doç. Dr. Ferdi Karadaş, 2017 yılı TÜBA-GEBİP 
Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın elinden aldı.

Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Ayşe Koca Çaydaşı, 
2017 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden 
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Oktay, 2017 yılı TÜBA-
GEBİP Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden aldı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Bi-
yomühendislik Bölümü’nden Doç. Dr. Engin Öz-
çivici, 2017 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği 
Bölümü’nden Doç. Dr. Mehmet Emre Taşgın, 
2017 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 
Doç. Dr. Hacer Topaktaş, 2017 yılı TÜBA-
GEBİP Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Ha-
berleşme Bölümü’nden Doç. Dr. Ertuğrul Ba-
şar, 2017 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Elektrik Elektronik/
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. 
Tunçer Baykaş, 2017 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
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Eğitim, bilim ve yenilikçilik performansının; ülkelerin 
kalkınması ve uluslararası rekabet üstünlüğü yanında gü-
venliğinin, bağımsızlığının ve bekasının da hayati öneme 
sahip olduğunun altını çizen Prof. Acar, bu alanlarda Tür-
kiye’nin, son yıllarda ciddi bir nicel büyümeyi gerçekleş-
tirdiğini bununla birlikte, ulusal amaç ve stratejilerimiz 
doğrultusunda eğitim, bilim ve yenilikçilikle ilgili “insan 
gücü, süreç ve sistemlerin nitelik ve performansının ge-
liştirilmesi” önemli ve acil ihtiyaçlar olarak gündemde 
olduğunu söyledi.

Bu bağlamda, eğitim, bilim ve yenilikçilik konularının 
da; “stratejik yönetim ve sistem yaklaşımıyla ele alınması, 
ilgili kişi ve kuruluşların iş birliği, katılım ve koordinas-
yonunun geliştirilmesi, gerekli değişikliklerin mümkün 
olduğunca planlı biçimde yapılması, eğitim ve bilim in-
san gücünün yetiştirilmesi, geliştirilmesi, seçimine, kısaca 
İK Yönetimine gereken önemin verilmesi, temel bilimler 
ile sosyal ve beşeri bilimlerin desteklenmesi”nin önemli 
hususlar olarak öne çıktığını dile getiren Prof. Acar söz-
lerini şu şekilde sürdürdü: “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın 
himayeleriyle “Türk Dili Yılı” ilan 2017’nin son ayında, 
eğitim ve bilim performansımız yanında millî kimlik 
ve bekamız açısından da önem taşıyan “Bilim ve Eğitim 
Dili Türkçe”, “yabancı dille öğretim” ve “yabancı dil öğ-
retimi”yle ilgili naçizane kanaatimi de arzetmek isterim: 
“Türkiye’nin bir medeniyet iddiası varsa-ki olmalıdır- 
eğitim ve bilim dili esas olarak Türkçe olmalı, “yabancı 
dille öğretim” yabancı dil öğretme yöntemi olarak kulla-
nılmamalıdır. Ödüller yanında TÜBA, çeşitli program ve 
projeler çerçevesinde ve çalışma grupları marifetiyle, esas 
olarak üyelerimiz ve bilim insanlarımızın “gönüllü katkı-
ları” ile faaliyetlerini, Ankara ve İstanbul’daki birimleri-
mizdeki çalışanlarımızla, sürdürmektedir. Türkçe’mizin 
bilim ve eğitim dili olarak geliştirilmesi ve kullanımının 
yaygınlaştırılması amacı doğrultusunda yürüttüğümüz 
TÜBA-Türkçe Bilim Terimleri Projesi kapsamında Sosyal 
Bilimler Terimleri sözlüğü yayımlanmış, internet üzerin-
den kamunun istifadesine sunulan ve yaklaşık 37.000 teri-
mi içeren Mühendislik terimleri sözlüğü de yakın gelecek-

TÜBA Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 

Eğitim, bilim ve yenilikçilik performansı; 

ülkelerin kalkınması ve uluslararası 

rekabet üstünlüğünün yanı sıra 

güvenliği, bağımsızlığı ve bekası 

noktasında da hayati öneme sahiptir. 

““
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te yayınlanacaktır. Kalkınma Bakanlığının mali desteğiyle 
yürütülen Prof. Andreas Tietze’nin “Tarihi ve Etimolojik 
Türkiye Türkçesi Lugati”nin ilk dört cildi Akademi’miz ta-
rafından yayımlanmıştır. Kalan ciltlerin de tamamlanarak 
yayımlanması doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Yine, zat-ı alilerinin ön yazılarıyla onurlandırdıkları 
Kalkınma Bakanlığınca desteklenen TÜBA-Türk-İslam 
Bilim ve Kültür Mirası Projesi kapsamında eser yayınları-
mız devam etmektedir. MEB ile iş birliği ile yürüttüğümüz 
Uygulamalı Bilim Eğitimi kurslarımız, keza üniversite ve 
Akademi konferanslarımız ile diğer bilimsel etkinlikleri-
miz de devam etmektedir. TÜBA; “Bilim Eğitimi, Kanser, 
Kök Hücre, Enerji, Gıda Ve Beslenme, Bilim ve Eğitim” 
gibi çalışma gruplarıyla ve ilgili tüm paydaşların katılı-
mıyla, önemli-öncelikli ve güncel konulara dair bilimsel 
çalışma ve yayınlarını da sürdürmektedir. TÜBA ulusla-
rarası akademiler dünyasında ülkemizi temsil etmektedir.                     
TÜBA’nın IAP, ALLEA, AASSA, Türk Dünyası Akademi-
ler Birliği, EMAN gibi 12 Uluslararası akademik çatı kuru-
luşa ve G-20 Ülkeleri Bilim Akademileri Forumu S-20’ye 
üyeliği, 33 ulusal akademiyle de ikili iş birliği anlaşması 
bulunmaktadır. TÜBA uluslararası faaliyetlerini TÜBA ve 
ülkemizin ulusal amaçları doğrultusunda ve söz konusu 
üyelik ve anlaşmalar çerçevesinde yürütmektedir.” dedi. 

Prof. Acar, farklılıkları istismar ederek ve her türlü yol ve 
yöntemi kullanarak Türkiye ve İslam dünyasını parçala-
mayı hedefleyen kirli melez-vekalet savaşın sürdüğünü ve 
“Müttefiklere karşı terör örgütlerinin açıkça desteklenme-
si,15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi, Türkiye’de başa-
ramadıkları hukuk kılıflı darbenin şimdi de yurt dışında 
gerçekleştirilmeye çalışılması ve en son olarak çok sayıda 
BM kararına karşın Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak ta-
nınması gibi olaylar gösteriyor ki, bu savaş vekillerin ye-
tersiz kalması ve miadının dolması gibi nedenlerle gittik-
çe “asıllar”ın görünür şekilde devreye girdiği açık savaşa 

dönüşme temayülü gösteriyor. Bu durum karşısında, he-
pimize düşen görev, ortak yönlerimizi esas alan ve farklı-
lıklarımızı zenginlik olarak değerlendiren bir yaklaşımla 
milletimizin ve devletimizin birlik, bütünlük ve bağımsız-
lığına sahip çıkmaktır. TÜBA olarak, Türkiye Cumhuriye-
ti Devleti ve Türk Milletinin birlik, bütünlük, bağımsızlık, 
bekası ve medeniyet mücadelesine her hal ve şartta sahip 
çıkacağımızı ifade etmek isterim. Ciddi riskler yanında 
ülkemizin geleceği bakımından önemli fırsatları da içeren 
bu zor süreçteki basiretli ve dirayetli liderlikleri için Sayın 
Cumhurbaşkanı’mıza, milli görev ve sorumluluklarının 
gereğini yerine getiren devletimizin bütün unsurlarına 
ve büyük Türk milletine şükranlarımızı sunuyorum. Bu 
uğurda, hayatlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rah-
met, gazilerimize ve kahramanlarımıza da başarılar diliyo-
ruz.” dedi. 2017 TÜBA Ödül töreni, aile fotoğrafı çekimle-
rinin ardından verilen resepsiyonla sona erdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Özlü, TÜBA 
Başkanı Prof. Acar ve Uluslararası TÜBA Akademi 
Ödülü sahiplerini kabul etti. 
TÜBA Ödülleri Töreni’nin ardından Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Cevat Acar ve Uluslararası TÜBA Akademi Ödü-
lü sahipleri; İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üye-
si Hüseyin Arslan, Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Cenk Ayata ve Macaristan Bilimler Akademisi Üyesi ve 
Eötvös Lorand Üniversitesi Öğretim Üyesi Gabor Hamza 
Bakanlıkta görüştü.

Akademi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdu-
sev, Genel Koordinatörü Mete Kurt ve Uluslararası TÜBA 
Akademi Ödülleri Program Sorumlusu  Nihal Tamgüç’ün 
de yer aldığı toplantıda Bakan Faruk Özlü Akademi Ödülü 
sahiplerini tebrik ederek beratlarını takdim etti.

Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri Program Sorumlusu  Nihal Tamgüç, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Harvard Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenk Ayata, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hüseyin Arslan, Macaristan Bilimler Akademisi Üyesi ve Eötvös Lorand Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gabor Hamza, 
Akademi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, Akademi Genel Koordinatörü Mete Kurt 
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2017 YILI  
“AKADEMI ÖDÜLÜ KONFERANSLARI” 

2017 Uluslararası TÜBA Akademi Ödülü’nün sahipleri Macaristan Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Gabor Hamza 
“The Codification of Private Law in the Ottoman Empire and in the Republic of Turkey in a European Context”, 

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Cenk Ayata “Beyin Hasarı Depolarizasyonları”  ve İstanbul Medipol 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Arslan Kablosuz Haberleşme Sistemleri: Dünü, Bugünü ve 

Geleceği”  adlı Akademi Ödülü Konferanslarını 11 , 13  ve 16 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirdiler.

Sosyal ve Beşeri Bilimleri kategorisinde 2017 yılı TÜBA 
Akademi Ödülü’nün sahibi Macaristan Bilimler Akademisi 
Üyesi Prof. Dr. Gabor Hamza “The Codification of Private 
Law in the Ottoman Empire and in the Republic of Turkey in 
a European Context” konulu Akademi Ödülü Konferansı’nı 
13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul Üniversitesi (İÜ) Doktora 
Salonu'nda gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Eötvös Lorand Üniversitesi Öğretim Üye-
si olan Prof. Hamza, İÜ Rektörlüğü Doktora Salonu’nda 
verdiği iki saati aşan konferansında; Avrupa ve Osmanlı 
hukukunu dönemin koşulları çerçevesinde karşılaştırarak 
değerlendirdi ve konferansın sonunda kendisine iletilen 
soruları cevapladı.

Konferansta; İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve Akademi Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, Prof. Ham-
za’nın akademik özgeçmişinden detaylar veren konuş-
malar gerçekleştirdiler. Konferansa TÜBA Konsey Üyesi 

ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker, İÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Abuzer Kendigelen ve Akademi Başkan Danışmanı Prof. 
Dr. İbrahim Kaya katıldı.

Prof. Acar konuşmasında “Gabor Hamza’nın Roma hukuku, 
bölge ülkeleri arasındaki hukuki ilişkiler ve tarihçeleri, gerek 
Osmanlı ve cumhuriyet döneminde Avrupa ve Türk hukuku 
arasındaki ilişkiler başlıkları altındaki çalışmalarıyla tanınan 
bir bilim insanı. Kendisine bu ödülü vermekten onur du-
yuyor, bilime yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz.” 
dedi. Konferansın sonunda İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut 
Ak, Prof. Hamza’ya İÜ simgeleyen plaket armağan etti.

Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde 2017 yılı TÜBA 
Akademi Ödülü Sahibi ve Harvard Üniversitesi Öğretim 
Üyesi  Doç. Dr. Cenk Ayata da “Beyin Hasarı Depolari-
zasyonları” adlı Akademi Ödülü Konferansı'nı  13 Aralık 
2017 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlı-
ğında gerçekleştirdi. 

Prof. Dr. Gabor Hamza'nın Akademi Ödülü Konferansı, İstanbul Üniversitesi
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Konferansın açılış konuşmalarını; Gazi Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. İbrahim Uslan, TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Cevat Acar, TÜSEB Başkanı ve TÜBA Asli Üye-
si Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ve TÜBA Asosye Üyesi 
Prof. Dr. Hayrunisa Bolay Belen yaptı. Konferansa Aka-
demi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, 
TÜBA Konsey Üyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Gazi Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sadık De-
mirsoy katıldı.

Cenk Ayata konuşmasına başlarken ilk olarak; beyin ha-
sarı depolarizasyonlarının beyin cerrahisi, nöroloji, nöro-

lojik yoğun bakım ve nörobilim alanlarında son 10-15 
yılda oldukça ivme kazandığını ifade etti ve amacının bu 
konferansla birlikte klinikte karşılaşılan vakalardaki bulgu-
ların daha kolay açıklanması için bir bakış açısı oluşturmak 
olduğunu dile getirdi. Ayata, beyin hasarı depolarizasyon-
larının beyin dokusu içerisinde çok yavaş bir şekilde iler-
lediğini ve etkisi altına aldığı tüm hücrelerin membran 
potansiyellerini tamamen sıfırlayan bir depolarizasyon 
dalgası olduğunu söyledi. Bu dalganın hasarlı beyinden 
orijin alıp normal beynin derinliklerine kadar ilerlediğini 
vurgulayan Dr. Ayata, görsel sunumuyla birlikte sürdürdü-
ğü konferansını iki saatin sonunda tamamladı. Dr. Ayata 
konferansın ardından katılımcıların soruların cevapladı.

Prof. Acar Akademi Ödülü’nün titiz bir değerlendirme 
sonucunda sahiplerini bulduğunu dile getirerek başladığı 
konuşmasını şu şekilde sürdürdü “Cenk Hoca bu yıl 
üçüncüsünü verdiğimiz Akademi Ödülleri kapsamında 
sağlık ve yaşam bilimleri alanında ödül alan ilk Türk 
bilim insanı, bu bakımdan da kendisini özellikle tebrik 
etmek isterim. TÜBA bütün bilim alanlarını kapsayan 
ülkemizin ulusal bilimler akademisi. Dünyadaki 

muadilleri gibi Akademimizin en önemli işlevlerinden 
bir tanesi, üstün başarılı bilim insanlarını ve onların 
yüksek başarılarını teşvik etmek ve ödüllendirmektir. Bu 
kapsamda özellikle genç bilim insanı arkadaşlarımızın 
daha iyi takip ettiklerini düşündüğümüz Üstün Başarılı 
Genç Bilim İnsanı (TÜBA-GEBİP) Programı’mızla 40 
yaşını aşmayan bilim insanlarına ödül veriyoruz. Nevi 
şahsına münhasır, müstesna bir ödül; parasal desteği, bir 
beratı ve üç yıl boyunca Akademi üyemizin danışmanlığı 
altında ve bir projeye bağlı olarak adaylarımıza bilimsel 
akademik, rehberlik danışmanlık hizmeti de sunuluyor. 
Ayrıca; gerek üç yıl ve ardından bu üç yılı takip eden beş 
yıl süresince bilim insanlarımızın ulusal ve uluslararası 

düzeydeki önemli etkinliklere katılımlarını da mali 
destek sağlıyoruz. Türkçenin bilim ve eğitim dili olarak 
yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinin ülkemizde hayati 
bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede 
Bilimsel Telif Eser (TÜBA-TESEP) Ödülleri Programı’nı 
yürütüyoruz.” dedi.

Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri’nin 2015 yılın-
da başlatıldığını dile getiren Acar, ilk yılları olmasına 
rağmen gösterilen ilgiden oldukça memnun oldukları-
nı ifade etti. Ödüllerin Cumhurbaşkanlığı himayelerine 
alınmasının ise önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu 
söyleyen Prof. Acar, Akademi çalışmalarının TÜBA üyesi 
olan ve olmayan bilim insanlarının katkıları ve çalışma 
grupları marifetiyle yürütüldüğünün altını çizdi ve Aka-
demi faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

TÜBA Başkanı Prof. Acar, TÜBA üyeleri ile birlikte Gazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sadık 
Demirsoy’u da ziyaret ederek Akademi yayınlarından ar-
mağan etti. Prof. Demirsoy ise kendi eserlerini Akademi 
Başkanı’na hediye etti.

Doç. Dr. Cenk Ayata'nın Akademi Ödülü Konferansı, Gazi Üniversitesi
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Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde 2017 yılı 
TÜBA Akademi Ödülü’nün sahibi ve İstanbul Medipol 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Arslan, 16 
Aralık günü The Green Park Hotel Ankara’da düzenlenen 
TÜBA 52. Genel Kurulu’nda “Kablosuz Haberleşme 
Sistemleri: Dünü, Bugünü ve Geleceği” başlıklı “Akademi 
Konferansı”nı gerçekleştirildi.

2017 Uluslararası Akademi Ödülü’ne layık görülmüş ol-
masının kendisi için büyük bir onur kaynağı olduğunu dile 
getiren Prof. Arslan, çalışmalarına ödülün verdiği motivas-
yonla çok daha büyük bir şevkle ve aşkla devam edeceğine 
dair söz vereceğini ifade ederek konuşmasına başladı.

Eğitim ve nihayetinde çalışma hayatımda edindiğim de-
neyim ve gözlemlerinden yola çıkarak teori ve temel bi-
limler arasındaki bağ kurulamadığında başarının müm-
kün olmadığını net olarak gördüğünün altını çizen Prof. 
Arslan sözlerine şu şekilde devam etti: “Temel bilimler 
konusunda başarı gösteremeyen bir ülkenin ayakta ka-
labileceğine inanmıyorum. Bireylerin tek başına başarı-
lı olmaları çok zor fakat farklı disiplinlerde uzmanlaşan 
kişilerin birlikte yaptıkları çalışmalar, birbirlerinin ek-
siklerini kapatan bir takım şeklinde yürütülen projeler, 

programlar kesinlikle hedefe ulaşıyor. Dört yıl önce Tür-
kiye’ye döndüğümde tam da bu noktada bir eksiklik gör-
düm. Hep birlikte aynı çatı altında çalışmadığımız sürece 
istediğimiz noktaya varmamız mümkün değil.”

Prof. Arslan haberleşme sistemleri, kablosuz haberleşme 
alanında çalıştığını, doktora tezinin ve daha sonraki ça-
lışma tecrübelerinin de yine aynı yönde olduğunu söyledi 
ve “25 yıldır aynı konuda, sürekli gelişen bir alan üzerin-
de çalışıyorum. Beni bu ödüle götüren süreci soruyorlar. 
Cevabı aslında çok basit; “bir şeyi” yapmak, “aynı şeyi” 
yapmak, “sürekli” yapmak. Zaman içinde olgunlaşan bir 
süreçten bahsediyorum. Bir alt yapı elde ettikten sonra 
başka bir konuya geçmek, yine bir alt yapı edinme ihti-
yacını gerektiriyor ve uzmanlaşmak söz konusu olmuyor. 
Ülke olarak alanlarında en iyi uzmanlara ihtiyacımız var. 
Albert Einstein "Çok zeki olduğumdan değil, sorunlarla 
uğraşmaktan vazgeçmediğimden başarıyorum." der. Al-
dığım Akademi Ödülü’nün arkasındaki en büyük etken 
de “sürekli yapmak”, tam olarak budur.” diyerek konuş-
masını sürdürdü.

Konferansların tamamına http://video.tuba.gov.tr adre-
sinden ulaşılabilir. 

Prof. Dr. Hüseyin Arslan'ın Akademi Ödülü Konferansı, TÜBA 52. Genel Kurulu
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TÜBA’DAN ENERJI ÇALIŞTAYLARI 
TÜBA-Enerji Çalışma Grubu tarafından 8 ve 9 Mart günlerinde Hacettepe 

Üniversitesi Kültür Merkezi M Salonu’nda “Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve 
Paneli” ile “Nükleer Enerji Çalıştayı ve Paneli” gerçekleştirilecek.

TÜBA Asli Üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühen-
dislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer’in yürütücülüğünü yaptığı 
TÜBA-Enerji Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ça-
lıştaylarda ilgili paydaşların katılımıyla rüzgar ve nükleer 
enerji konuları bütün boyutlarıyla ele alınacak.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada Akademi’nin kurmuş olduğu Enerji 
Çalışma Grubu’nun enerji alanında Türkiye’nin ihtiyaç 
duyduğu bilimsel ve teknolojik konularda çalışmalar ya-
parak, bilgi üretmeyi, bilimi ve teknolojiyi geliştirmeyi, 
strateji ve politika geliştirme konularında yardımcı ol-
mayı, yol haritaları çıkarıp, sorunlara çözümler önermeyi 
hedeflediğini söyledi.

Türkiye’nin enerji bağımsızlığının sağlanmasına katkı için 
çalıştıklarını ifade eden Prof. Acar ayrıca; “Bu çalıştaylar-
la ülkemizin ihtiyaç duyduğu sürdürülebilir ve yenilikçi 
enerji kaynak ve teknolojileri ele almayı ve ihtiyaç duyabi-
leceğimiz sürdürülebilir enerji çözümlerine ilişkin öneri-

ler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizin rüzgâr ve nükleer 
enerji teknolojileri alanında teknoloji, insan kaynağı ve 
alt yapı imkânlarını tespit ederek geliştirmek için strateji-
ler ortaya koymak hedeflerimiz arasında. Bu doğrultuda 
kurumsal sinerji oluşturarak sektörel ve akademik bilgi 
seviyesinin geliştirilmesine katkı sağlamak çok önemli. 
Rüzgar ve nükleer enerji konularında özellikle sürdürü-
lebilir bir enerji ekonomisi oluşumuna katkıda bulunacak 
stratejileri ortaya koymak, konu hakkında yürüttüğümüz 
ve yürüteceğimiz politikalar noktasında hayati bir önem 
arz ediyor.” dedi.

Bu çerçevede Enerji Çalışma Grubu’nun, Akademi bünye-
sinde aktif faaliyetlerine devam edeceğini, ve bir sonraki 
çalışmanın enerji depolama teknolojileri üzerine olacağı 
bilgisini veren Prof. Acar, Akademinin enerji kaynakları, 
sistemleri ve uygulamaları ile ekonomi, çevre ve sürdürü-
lebilirlik konularında çözüm önerileri üretmeye yönelik 
çalışmalarının süreceğini dile getirdi.

Detaylı bilgi için: www.tuba.gov.tr 

PROF. IHSANOĞLU’NDAN  TÜBA’YA ZIYARET 

İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, 
3 Ekim 2017 tarihinde Prof. Acar’a nezaket ziyaretinde 
bulundu. 

Prof. İhsanoğlu nezaket ziyaretinde Prof. Acar’a iki 
ciltten oluşan “Osmanlı Bilim Mirası” eserini armağan 
etti. Prof. Acar ise Prof. İhsanoğlu’na Akademi 
tarafından geçtiğimiz aylarda baskısı gerçekleştirilen 
TÜBA Şeref Üyesi Prof. Andreas Tietze’nin 65 yıllık 
çalışması “Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi 
Lugati”ni hediye etti.



16 TÜBA GÜNCE   OCAK 2018

TÜBA 52. GENEL KURULU
TÜBA 52. Genel Kurulu ve Akademi Ödülü Konferansı, Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve Akademi üyelerinin katılımıyla 
16 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

The Green Park Hotel’de düzenlenen Genel Kurul’un 
açılış konuşmasına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Faruk Özlü, TÜBA Genel Kurul Toplantısı’nda bilim 
dünyasının üyeleriyle bir arada bulunmaktan, büyük bir 
memnuniyet duyduğunu ifade ederek başladı ve sözleri-
ne şu şekilde devam etti: “Türkiye Bilimler Akademisi, 
ülkemiz için çok önemli ve değerli bir misyonu temsil 
ediyor. Bilimin bütün alanlarında, ülkemizi “dünya bilim 
topluluğunun etkin bir ortağı yapmak” gibi çok önemli 

bir görevi bulunuyor. Bu çabaların, devletimizin en üst 
katında takdir görmesi ve himaye edilmesi hepimiz için 
gurur verici. 12 Aralık günü Sayın Cumhurbaşkanı’mızın 
himayelerinde gerçekleştirilen, TÜBA Ödülleri Töreni, 
devletimizin bilime ve bilim insanına duyduğu saygıyı 
göstermesi bakımından çok anlamlı olmuştur. Bu vesi-
leyle, TÜBA Ödülleri’ne layık görülen bilim insanlarımı-
zı, bir kez daha tebrik ediyorum. Bilim insanlarımızı teş-
vik eden, onlara moral veren, çalışmalarına katkı sunan 
TÜBA’yı ayrıca kutluyorum.” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Dr. Faruk Özlü 

Her milli hedef, milli bir duruşu 

gerektirir. Bu hedefe ancak kolektif 

bir ruh ve inançla yürüyebiliriz.

““
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü “Ülkemizin bilimsel bilgi üretme 
yeteneğini, ekonomik ve toplumsal faydaya 
dönüştürmeliyiz.”
Dr. Özlü  bilimin, itibar gördüğü sürece büyüdüğünü ve 
geliştiğini vurguladı ve “Bizim topraklarımızda ve kültü-
rümüzde, bilim ve bilim insanı her zaman takdir ve itibar 
görmüş, el üstünde tutulmuştur. Bilim, itibar ve takdir 
görmediği toprakları terk eder. Allah’a şükürler olsun ki; 
yüzyıllar boyunca hükmettiğimiz coğrafyalarda, kök sal-
dığımız topraklarda bilim her zaman baş tacı edilmiştir. 
Bilim insanlarımızın ve ilim erbabının yeri, bizim başı-
mızın üstüdür. Gittiği her yere adalet, medeniyet ve ilim 
götüren bir milletin evlatları olarak; bilim insanlarımızın 
yanında olmaya devam edeceğiz. Gelişmeyi, kalkınmayı, 
ileri sanayi ülkesi olmayı hedeflerken, sırtımızı bilime 
dayıyoruz. Bilimden güç alıyoruz, bilimle motive oluyo-
ruz. Bütün sanayi politikalarımızın merkezine bilimi ve 
teknolojiyi koyuyoruz. Günümüzde bilim ve teknoloji-
de yetenek kazanmak; artık sadece bir devlet politikası 
değildir. Bilim, sanayi ve teknoloji; ancak toplumsal bir 

projeyle, toplumsal bir mutabakatla ve toplumsal bir far-
kındalıkla anlam ve değer kazanır. Bunun anlamı şudur: 
Ülkemizin bilimsel bilgi üretme yeteneğini, ekonomik ve 
toplumsal faydaya dönüştürmeliyiz. Tarımdan sağlığa, 
eğitimden çevreye, enerjiden ulaştırmaya kadar çok ge-
niş bir yelpazede; politikalarımızı Endüstri 4.0 gerçeğine 
ve Türk Sanayi Devrimi’nin ihtiyaçlarına göre yeniden 
güncellemek, yeniden kurgulamak zorundayız. Bu da 
ancak ilgili bütün kesimlerin uzlaştıkları bir vizyon ile 
mümkün olabilir. Çünkü Türkiye’nin bir bilim ve tekno-
loji atılımına, bir Sanayi Devrimine ihtiyacı var. Her milli 
hedef, milli bir duruşu gerektirir. Bu hedefe ancak kolek-
tif bir ruh ve inançla yürüyebiliriz. Bu vesileyle önem-
li gördüğüm bir konunun altını özenle çizmek isterim: 
TÜBA Üyelerine, sosyal bilimcilerimize, üniversiteleri-
mizin sosyoloji kürsülerine, psikologlarımıza, mühen-
dislerimize ve felsefecilerimize, bir çağrıda bulunmak 
istiyorum. Bugün bütün dünyada yaygın bir kavram 
olarak tartışılan ve gündemde olan 4. Sanayi Devriminin 
sosyal alanda yaratacağı etkinin, değişimin ve dönüşü-
mün incelenmesi gerekiyor. Her sanayi dönüşümü doğal 
olarak toplumsal yapıyı, iş kollarını, yeni ortaya çıkan 
meslekleri, sosyal dokuyu ve hatta aileleri de etkileyecek, 
değiştirecek ve dönüştürecektir. Buna ilişkin de hazırlık-
lı olmamız, toplumsal dönüşümü mümkün olduğunca 
yumuşak bir biçimde atlatmamız gerekiyor. Türkiye’nin 
artık, Endüstri 4.0 yerine kendisine uygun bir termi-
noloji geliştirmesi gerekiyor. Hazır terim ve kavramları 
alıp topluma entegre etmeye çalışıyoruz ve çoğu zaman 
başarılı olamıyoruz. Bu çerçevede sizlerin düzenleyeceği 
konferansları, panelleri ve zirveleri; hükümetimiz ve ba-
kanlığımız, mutlaka destekleyecektir. Yeni sanayi ve yeni 
toplum alanında yapılacak akademik çalışmalara ve ya-
yınlara, ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla birlikte, 
karşılıksız destek vereceğimizin bilinmesini isterim. Bu 
vesileyle, siz saygıdeğer TÜBA Üyelerini; Sanayi 4.0 ve 
Toplum 5.0 araştırmalarına öncülük etmeye, bu konu-
daki bilimsel çalışmaları desteklemeye davet ediyorum. 

TÜBA Başkanı 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar  

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 

bilim akademisi önemli bir kurumdur, 

bu kurumun gelişmesi için hepimize 

görev ve sorumluluklar düşüyor.

““
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Bilimsel üretim ve bürokrasi; aslında yan yana gelme-
mesi, birlikte anılmaması gereken iki kavramdır. Dolayı-
sıyla, Türkiye’nin yeni teknolojilere uyumu konusunda, 
bürokrasiyi en aza indiren yepyeni bir yapılanmayı, yep-
yeni bir anlayışı hayata geçirmek zorundayız. Örneğin, 1 
Temmuz 2017’de kanunlaşan, kamuoyunda bilinen adıyla 
Üretim Reform Paketi; sanayicinin önünü açan, girişimi 
teşvik eden, birçok bürokratik mekanizmayı ortadan kal-
dıran bir paket olmuştur. Sanayiyi teşvik eden bu paketin 
yanına, neden bir Bilimsel Üretim Reform Paketi koy-
mayalım? Neden, bilimin ve bilimsel üretimin ilkelerini, 
teknoloji çağının ve Endüstri 4.0’ın gereklerine göre ye-
niden kurgulamayalım? Dünyada sanayinin ve teknoloji-
nin kuralları yeniden yazılırken, biz ülkemizdeki bilimsel 
üretimin kurallarını neden yeniden yazmayalım? Tüm bu 
soruların cevabını, hiç eğip bükmeden, dosdoğru bir bi-
çimde vermek durumundayız.” dedi.

“TÜBA’nın üç konuda Bakanlığımıza ve hüküme-
timize vereceği katkıya ihtiyacımız var.”
TÜBA Kanunu ve bina konusunun gündemlerinde oldu-
ğunu söyleyen Bakan Özlü, “Bina konusunu en kısa sürede 
çözüme kavuşturacağız. Kanun taslağını TÜBA ile birlikte 
çalıştığımız takdirde beraber çıkaracağımıza inanıyorum. 
TÜBA’nın üç konuda Bakanlığımıza ve hükümetimize 
vereceği katkıya ihtiyacımız var. Bunlardan ilki STEM 
konusu; yani bilim, teknoloji mühendislik ve matematik 
eğitimi. TÜBA üyelerinden ricamız Akademi içerisinde 
konu hakkında bir çalışma grubu oluşturulması ve bizlere 

bir rapor sunulması. Bu konuda Bakanlık olarak sağlam 
bir rapora ihtiyacımız var. “STEM nedir? Türkiye bunun 
neresindedir? Biz ne yapmalıyız?” sorularına açıklık getir-
meliyiz. İkinci konu olan 4. Sanayi Devriminin, toplumsal 
dönüşüme etkisini, sosyolojik yansımalarının değerlendi-
rilmesine ihtiyacımız var, bu anlamda bir çalışma grubu 
oluşturulması uygun olabilir. Üçüncü konu başlığı ise; 
Dünyadaki bilim akademilerinin rolleri, görev tanımları, 
işleyişi ve çalışmaları konusunda bir çalışma. Bu başlıklar 
altında gerçekleştirilecek çalışmalarınızın raporlarını Ba-
kanlar Kurulu’na sunulabiliriz. Akabinde TÜBA kanunun 
kolayca geçebileceği kanaatindeyim.” dedi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 
“Ülkemizin gelişmesi ve iddialarını hayata 
geçirebilmesi için yenilikçiliği başarmaktan 
başka şansı yok.”
Akademi’nin faaliyetleri, program ve projeleri hakkında 
bilgi vererek konuşmasına başlayan Prof. Acar ise TÜBA’nın 
bina ihtiyacı üzerinde durdu ve Bakan Dr. Özlü’nün 
konu hakkındaki ilgisi dolayısıyla kendisine teşekkür 
etti. TÜBA’nın mevzuat ile ilgili çalışmalarının da devam 
ettiğini ifade eden Prof. Acar, çalışmaların Bakanlığın da 
katkılarıyla sonuçlanacağına inandığını vurguladı.

Uluslararası Akademi, GEBİP ve TESEP Ödülleri’nin de-
taylarından bahseden Prof. Acar, ödüllerin değerlendirme 
aşamasında her zaman gösterilen titizliğin bundan son-
ra da devam edeceğini söyledi. Akademi’nin yürüttüğü 

Akademi Asli Üyesi seçilen 11 üyeden Genel Kurul’a katılım sağlayan; Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Prof. Dr. Mesut Güner,  Prof. Dr. Naci 
Gündoğan, Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu, Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin ve Prof. Dr. Feza Korkusuz'a üyelik beratları Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Dr. Faruk Özlü tarafından verildi.
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Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi kapsamında önü-
müzdeki günlerde 12 eserin daha yayımlanacağı bilgisini 
veren Prof. Acar, “22 alandan 37.000 terim içeren Mühen-
dislik Terimleri Sözlüğü de yakında yayımlanacak. And-
reas Tietze’nin “Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati’nin ilk 
dört cildini yayımladık. Bu çalışmanın yürütücülüğünü 
yapan Prof. Dr. Semih Tezcan Hoca’yı kaybettik. Yine bu 
yıl 6 Eylül günü Prof. Dr. Şerif Mardin, Prof. Dr. Bahattin 
Baysal Hoca’yı ve ardından Prof. Dr. Hüseyin Leblebici 
Hoca’yı da kaybettik. Kendilerini rahmetle anıyor, bir kez 
daha ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.” dedi.

Türkiye’nin gelişmesi için ve ayrıca iddialarını hayata 
geçirebilmesi için yenilikçiliği başarmaktan başka şansı 
olmadığını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, “Eği-
tim, bilim, Ar-Ge ve bunun sonucu olarak da yenilik-
çilik alanlarındaki başarılarımızı istikrarlı bir biçimde 
geliştirmek zorundayız. Bu bakımdan da her kademede 
eğitimin etkili bir şekilde; planlı ve stratejik bir yakla-
şımla ele alınması gerektiğine inanıyorum. Özellikle, 
sınav sistemleri, müfredat ve Ar-Ge merkezleriyle ilgili 
çalışmaların ve bu çalışmaları yapan kuruluşların iş bir-
liği ve iletişim içinde çalışması noktasında eksiklerimiz 
olduğunu düşünüyorum. Değişiklerin planlı bir şekilde 
yapılmasının olası olumsuz etkileri asgariye indirmek 
için ve elde edilebilecek müspet çıktıları da artırması 
bakımından kıymetli olduğuna inanıyorum. TÜBA ic-
racı bir kuruluş olmamasının artıları olduğu gibi eksileri 
de var. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bilim akade-

misi önemli bir kurumdur, bu kurumun gelişmesi için 
hepimize görev ve sorumluluklar düşüyor. Yönetim ola-
rak biz de elimizden geldiğince siz değerli üyelerimizin 
şahsında Türk bilim hayatına ve bilimsel ve etik ilkelere 
uygun şekilde Türkiye’mizin ulusal amaç ve çıkarlarına 
üyelerimizin katkısıyla hizmet etmeye çalışıyoruz.” diye-
rek konuşmasını sonlandırdı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, TÜBA 
Başkanı ve TÜBA Üyelerinin dinlediği konferans, basın 
tarafından da takip edildi.

TÜBA Üyelerine berat takdimi ve anma  konuşmaları
Akademi’nin Haziran 2017’de düzenlenen 51. Genel Ku-
rulu’nda TÜBA Asli Üyesi seçilen 11 üyeden Genel Ku-
rul’a katılım sağlayan; Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Prof. Dr. 
İbrahim Hatiboğlu, Prof. Dr. Mesut Güner, Prof. Dr. Feza 
Korkusuz, Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, Prof. Dr. Naci 
Gündoğan ve Prof. Dr. Özcan Erel’e üyelik beratları Bakan 
Özlü tarafından takdim edildi.

Toplantıda ayrıca; bu yıl vefat eden TÜBA üyeleri için 
TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Halit Keskin “TÜBA Şe-
ref Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Leblebici”, TÜBA Şeref Üye-
si Prof. Dr. Namık Kemal Aras “TÜBA Şeref Üyesi Prof. 
Dr. Bahattin Baysal” ve TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Metin 
Heper ise “TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Şerif Mardin” için 
anma konuşmaları yaptılar. Genel Kurul basına kapalı 
olarak devam etti.

TÜBA Şeref Üyesi 
Prof. Dr. Namık Kemal Aras

TÜBA Şeref Üyesi 
Prof. Dr. Metin Heper

TÜBA Asosye Üyesi 
Prof. Dr. Halit Keskin
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TIBKM PROJESI KAPSAMINDA
12 YENI ESER

TÜBA’nın yürüttüğü Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi (TİBKM) 
kapsamında 12 eser daha okuruyla buluşuyor.

Kalkınma Bakanlığı’nın mali desteğiyle başlatılan TİBKM 
Projesiyle geçmiş ve geleceğimize ışık tutacak eserlerin 
transliterasyon, tıpkıbasım, çeviri ve tahkiklerinin yapıl-
ması suretiyle eserlerin ulusal ve uluslararası kamuoyuna 
kazandırılıyor. Türk ve İslâm coğrafyasına mâl olmuş Os-
manlı Türkçesi, Arapça, Farsça, diğer Türk Lehçelerinde 
telif, tercüme ve şerh kitapların yayınlanmasını amaçla-
yan projede fizik, matemetik, kimya, biyoloji, tıp, ecza-
cılık, anatomi, optik vb. fen-matematik bilimleriyle ilgili 
eserlerin yanısıra tarih, edebiyat, sosyoloji, hukuk, psiko-
loji gibi sosyal-beşeri bilim ve disiplinlerle ilgili eserler yer 
alıyor. 

Fenn-i Terbiye 
Fenn-i Terbiye, Sâtı Bey (1880-
1968) tarafından Türkçe yazılmış 
pedagojiye dair ilk eserdir. Sâtı 
Bey gerek eğitim gerekse siyaset 
alanında söz sahibi olmuş, döne-
minde eğitim reformu hakkında 
hem teorik metinler kaleme almış 
hem de idarecilik yaptığı kurum-
larda bunu pratiğe aktarma imkânı 
bulmuştur. 1919 yılına kadar siyâsî 
olarak Osmanlıcılık taraftarı olan 
Sâtı Bey, bu tarihten sonra Osman-

lı Devleti’nden ayrılmış ve Arap milliyetçiliğini felsefî ve 
siyasî olarak savunmuştur. Eser, Fenn-i Terbiye’nin Ab-
dulhalim Koçkuzu’nun hazırladığı çeviri yazının yanı sıra 
Cahid Şenel ve Abdessamed Taibi tarafından hazırlanan 
Sâtı Bey’in hayatı, eserleri ve siyâsî görüşlerine yer veren 
detaylı bir girişi de ihtiva ediyor. Çalışmada Sâtı Bey’in 
Arapça ve Türkçe kitap ve makalelerini de içeren ayrıntılı 
bir kaynakça da yer alıyor.

Mantığa Başlangıç 
Risâleleri 
Mantığın düşünce ve dil 
ile olan ilişkisinin bir 
sorun olarak irdelenip 
tartışılması kendisinden 
önceki dönemlere geri 
götürülebilirse de onu 
bir “disiplin” veya “ilim” 
olarak kurma imtiyazının 
Aristoteles’e ait olduğu bi-

liniyor. İlk temsilcisi Kindî olmakla birlikte İslâm felse-
fesinin yöntemi, problemleri ve terminolojisi ile sistemli 
bir yapı kazanmasındaki en büyük pay ve emek sahibi 
Fârâbî’dir. Böylece mantık ilmine özel bir önem atfederek 
kaleme aldığı çok sayıdaki eserle yaptığı önemli katkılar 
sebebiyle “Muallim-i Sânî” yani ikinci öğretici unvanı ile 
tanınıp anılmayı hak eden de yine bu büyük Türk filozofu 
olmuştur. Bu kitapta, Fârâbî’nin telif ettiği mantık eserle-
ri arasında öğretici/didaktik üslubu ile her biri bu alana 
hazırlık, giriş ve başlangıç niteliği taşıyan üç risâlesinin 
Hüseyin Sarıoğlu tarafından hazırlanan Arapça metni ve 
Türkçe çevirileri karşılıklı sayfalar halinde sunuluyor.

es-Sahâifü’l-İlâhiyye  
es-Sahâifü’l-İlâhiyye, Mâ-
verâünnehir havzasında 
yetişen Şemseddin Semer-
kandî’nin (ö. 702/1303) 
felsefî kelam nitelikli 
önemli bir çalışmasıdır. 
İnanç konularının ele alın-
masında ve işleniş biçi-
mindeki özgün yaklaşımı, 
problemlerin çözümünde 
nass merkezli aklı ustalıkla 
kullanması, Semerkandî’yi 

alanında seçkin kılmıştır. Yazar, kaleme aldığı bu çalışma-
sında, entelektüel boyutunu başarılı bir şekilde yansıtmış 
ve bu doğrultuda geleneksel kelam kültürü dışına taşarak 
özgün bir yapıya bürünmüştür. Semerkandî, Mâtürîdî 
gelenekte yetişmesine rağmen itikadî mezhep tutucu-
luğundan uzak kalmış, kendi ifadesiyle “Hakka ulaşma” 
çabasında olmuş, eleştirel yaklaşımdan ziyade uzlaşmacı 
bir tavır takınarak, zengin birikimini yapıcı bir üslup ile 
ortaya koymuştur. Ramazan Biçer tarafından çevirisine 
yer verilen es-Sahâifü’l-İlâhiyye, Türk-İslam kültürünün 
en ciddi ve önemli miraslarından biridir.

Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk fî 
Nasâyihi’l-Vüzerâ ve’l-Mülûk 
Kadîm doğu medeniyetinde top-
lumda ya da yönetimde görülen ak-
saklıklara işaret etmek maksadıyla 
siyasetnâme türünde çeşitli metin-
ler kaleme alınmıştır. Bu siyasetnâ-
melerde genel olarak bir yöneticinin 
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sahip olması gereken vasıflar; halkla, kendi yönetim kad-
rosuyla ve diğer devletlerin bürokrasisiyle olması gereken 
ilişki biçimi ele alınmıştır. Kelâm, felsefe, tasavvuf ve fıkıh 
gibi pek çok alanda eser vermiş olan Gazâlî’nin Selçuklu 
hükümdarı Sultan Sencer’in isteğiyle Farsça olarak kale-
me aldığı Nasihatü’l-Mülûk adlı eseri Tıbrü’l-Mesbûk fî 
Nasâyihi’l-Mülûk adıyla Arapça’ya aktarılmıştır. Bu eser 
Osmanlı edebiyatında XVI. yüzyılın önemli simaların-
dan Âşık Çelebi tarafından Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk fî 
Nasâyihi’l-Vüzerâ ve’l-Mülûk adıyla Türkçe’ye tercüme 
edilmiştir. Filiz Kılıç ve Tuncay Bülbül tarafından hazır-
lanan elinizdeki kitap, bahsi geçen eserin tenkitli neşri ile 
bu eserin muhtevası, dil ve üslup özellikleri hakkında ka-
leme alınmış detaylı bir girişi içeriyor.

Tiryâkî Hasan Paşa Gazavât-
nâmesi ve Bazı Filolojik Notlar  
Tiryaki Hasan Paşa’nın Kanije 
müdafaası ve zaferi yalnızca dev-
rinde büyük bir yankı yaratmakla 
kalmamış, cereyan eden hadisele-
re görgü tanığı olan bir nefer ta-
rafından kaleme alınan ve büyük 
coşku uyandıran hikâye, asırlar 
boyunca muhtelif şekillerde işle-
nerek nesilden nesle aktarılmıştır. 
Hem Tiryaki Hasan Paşa’nın zaferi 
hem de 16. ve 17. yüzyıllarda Os-

manlı-Avusturya sınırında yaşanan başka kahramanlık 
hikâyeleri, bilhassa son dönem Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nda, Batı karşısındaki toprak ve prestij kaybının telafisi 
ve milli bilincin inşası için Namık Kemal’den Ömer Sey-
fettin’e kadar birçok yazar tarafından sıklıkla başvurulan 
anlatılar olmuştur. Hikâye, Harf Devrimi sonrasında da 
birçok farklı surette işlenerek neşredilmiştir. Ancak bu 
neşriyatta, özelikle yer adlarının doğru okunması konu-
sunda pek titiz davranılmadığı görülmektedir. Ahmet 
Şefik Şenlik tarafından hazırlanan ve bu boşluğu doldur-
mayı amaçlayan bu kitap, Gazavâtnâme’nin çeviriyazı ile 
tıpkıbasım metinlerini ihtiva eden ve yer adları başta ol-
mak üzere eserde geçen ‘Batılı kelimeler’i filolojik bakım-
dan inceleyen bir çalışmadır.

Ferec ba‘d eş-Şidde
Zorluk sonrası ferahlık, 
sıkıntı sonrası rahatlık vb. 
anlamlara gelen Ferec ba‘d 
eş-Şidde adıyla anılan hi-
kaye kitabı Osmanlı Türk-
çesi erken döneminin en 
önemli eserlerindendir. 
Ferec ba‘d eş-Şidde kla-
sik doğu kültürünün 1001 
Gece Masalları benzeri 42 
hikayeden oluşmaktadır. 
Eserdeki hikayeler toplu-

ma mal olmuş şahsiyetlerin başından geçenleri kıssadan 
hisse kabilinden anlatarak özünde gayret ve sabrı tavsiye 
etmektedir. Macar Bilimler Akademisi’ndeki oldukça kıy-
metli yazma nüshasının tıpkıbasımı ve kapsamlı bir giriş 
ile yayımlanan eser Prof. Dr. György Hazai ve Prof. And-
reas Tietze tarafından hazırlandı.

Tezkeretü’l-Evliyâ 
Eser, Feridüddin Attar’ın 
ünlü eseri Tezkeretü’l-Ev-
liyâ’nın eski Anadolu 
Türkçesi’ne yapılmış ter-
cümesidir. Evliya ve muta-
savvıfların menkıbelerin-
den oluşan tercüme eser, 
sade ve anlaşılır bir üslup-
ta kaleme alınmıştır. Men-
kıbeleri yeralan evliyaların 
kıssalarına ek olarak bazı 
sözlerinin ve davranışla-
rının da aktarıldığı eser 

kaleme alındığı dönem olan erken dönem Osmanlı Türk-
çesi’nin kıymetli metinlerinden biridir. Macar Bilimler 
Akademisi’ndeki yazma nüshasının tıpkıbasımı ve kap-
samlı bir inceleme ile yayımlanan eser Prof. Dr. György 
Hazai tarafından hazırlandı.

Üsûlûcyâ (Aristoteles’in Teolojisi)
Üsûlûcyâ (Aristoteles’in Teolojisi) Plotinus’un (ö. 270) 
Enneadlar adlı eserinin IV, V ve VI bölümlerinin Grek-
çe’den Arapça’ya ilk İslâm filozofu Kindî (252/866) tara-
fından Emevî halîfesi Mu‘tasım’a (833-842) takdim edil-
mek üzere Süryanî mütercim Abdülmesîh b. Abdullah b. 
Nâime el-Hımsî’ye tercüme ettirilmiş bir metindir. Eserin 
daha önce özetlenmiş bir Grekçe metinden mi yoksa doğ-
rudan Enneadlar’dan mı aktarıldığı felsefe tarihçilerinin 
üzerinde tartıştığı bir konu olarak canlılığını korumak-
tadır. Ancak elinizdeki tercüme İslâm dünyasında çok 
erken dönemde yaptırılmış bir tercüme olmasından do-
layı muhtevâya ve terminolojiye birtakım müdahalele-
rin yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu eserin tercüme edildiği 
dönemde Arapça’nın felsefe dili olarak henüz gelişme 
çağında olduğundan bazı Grekçe kelimelerin aynı şekil-
de Arapça’ya aktarıldığı görülmektedir. Cahid Şenel ta-
rafından Arapça neşri ve tercümesi hazırlanan Üsûlûcyâ 
içerdiği Yeni Platoncu metafizik öğretiyle özellikle de su-
dûr teorisi, negatif teoloji, se-
beplilik gibi konular dikkate 
alındığında İslâm felsefesinin 
hemen her filozofuna, kelâm 
tartışmalarına ve özellikle de 
İbnü’l-Arabî sonrasında ge-
lişmiş olan vahdet-i vücûd te-
orisine tesiri açıkça gözlenen 
önemli bir klasik metindir.
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Vâkı‘ât-ı Rûz-merre I-IV
Üsküdarî veya Mevkufatî mah-
laslarıyla bilinen Abdullah bin 
İbrahim en önemli Osmanlı ta-
rihçilerindendir. Üsküdarî Ab-
dullah’ın 1640’lı yıllarda doğ-
duğu ve 1701’den sonra öldüğü 
tahmin ediliyor. Üsküdarî’nin 
Vâkı‘ât-ı Ruzmerre isimli dört 
ciltlik tarihi 1688-1693 yılları 
arasındaki hadiseleri gün gün 
anlatır. Üsküdarî’nin eseri Os-
manlı tarih yazıcılığında başka 
eşi olmayan bir eserdir. Eserde 

müellif, dönemin hadiselerini, gündelik hayatı, Osmanlı 
sefer organizasyonunu, Enderun ve Osmanlı teşkilat ya-
pısını kendi müşahedeleri, devlet adamlarından işittikleri 
ve belgelere göre anlatır. Osmanlı tarihleri içerisinde ihti-
va ettiği hadiseleri teferruatlı olarak aktaran eserin birinci 
cildi Muzaffer Doğan, ikinci cildi Recep Ahıshalı, üçüncü 
cildi Erhan Afyoncu, dördüncü cildi ise Mahmut Ak tara-
fından hazırlandı.

Levâmi‘u’n-Nûr fî 
Zulmet-i Atlas Minor 
Osmanlı bilim ve kültür 
mirası açısından tarihî 
coğrafya alanında yazıl-
mış en nadide kitaplar-
dan olan Levâmi‘u’n-Nûr 
fî Zulmet-i Atlas Minor; 
XVII. yüzyılın önemli 
bilginlerinden olan Kâtib 
Çelebi tarafından kaleme 
alınmıştır. Eser, coğrafya 
bilimiyle Atlas kelimesini 
bütünleştiren ve coğraf-
ya sahasında geliştirmiş olduğu projeksiyonu bugün bile 
kullanılan ünlü coğrafyacı Gerardus Mercator’un kısa 
adıyla Atlas Minor olarak bilinen meşhur Latince eseri-
nin şerh-tercümesidir. Levâmi‘u’n-Nûr, Cihannümâ’da 
kaynak olarak kullanılmak üzere tercüme edilmiş bir eser 
olmakla birlikte, Kâtib Çelebi’nin orijinal yorum/değer-
lendirme ve açıklamaları ile kendi özgünlüğünü yakala-
mış ve sonraki çalışmalarda kaynak olarak kullanılmıştır. 
Ayrıca eser, Mercator Projeksiyonu’na göre çizilmiş hari-
taların yine Kâtib Çelebi’nin kalemiyle aktarılmış olması 
dolayısıyla coğrafya alanında Batı dünyasında meydana 
gelen gelişmelerin Doğu bilginlerine aktarılması açısın-
dan da önemli bir işlevi hakkıyla yerine getirmiştir. Eser 
Ahmet Üstüner ve H. Ahmet Arslantürk tarafından hazır-
lanan inceleme ile birlikte tıpkıbasım olarak yayımlandı. 

Târîh-i Ungurus 
Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde diplomatik 
görevlerde bulunan Ter-
cümân Mahmûd tara-
fından, aslı Latince olan 
bir Macar tarih kitabının 
Osmanlı Türkçesi’ne ya-
pılan tercümesidir. Ma-
carların tarihi, Macar ve 
önemli bazı imparatorla-
rın hayatları vb. konular-
da detaylı bilgiler veren 
eser Kanuni Sultan Sü-
leyman’a takdim edilmek üzere tercüme edilmiştir. Ter-
cümân Mahmud yaptığı tercümeyle sultana Macar Tarihi 
hakkında detaylı bilgiler vermek ve Osmanlılar’ın Avrupa 
içlerindeki ilerleyişine bilgiler sağlayarak katkılar sunma-
yı amaçlamıştır. Macar Bilimler Akademisi’ndeki yazma 
nüshasının tıpkıbasımı ve kapsamlı bir giriş ile yayımla-
nan eser, Prof. Dr. György Hazai tarafından hazırlandı.

Hümayunname 
Dünyaca ünlü Kelile ve 
Dimne  hikâyelerinin 
16. yüzyılda Türkçe’ye 
yapılmış bir tercümesi 
olan  Hümâyûn-nâme, 
sahip olduğu estetik 
nitelikler sayesinde 
yüzyıllar boyunca Türk 
insanının gündeminde 
kalmıştır. Eserin uzun 
asırlar boyunca sürekli 
gündemde kalmasının 
temel sebebi onun kla-
sik Türk nesrinin nadi-
de örnekleri arasında yer almasıdır. Eser, içerik itibarıyla 
şüphesiz ki eşsiz bir değere sahiptir. Ancak Hümâyûn-nâ-
me’de sadece vak’a anlatımı tercih edilmemiş, hikâyeler 
anlatılırken, deyim yerindeyse, söz cevherlerinin en kıy-
metlileri mana deryasından çıkartılıp getirilerek okuyu-
cuya takdim edilmiştir. Bu özelliği de Hümâyûn-nâme’ye 
hiç bitmeyecek dünya çapında bir şöhret kazandırmıştır. 
Eser sadece nesir vadisinde değil, minyatür alanında da 
büyük bir ekol, bir gelenek oluşturmayı başarmıştır. Pek 
çok Batı diline de tercüme edilen Hümâyûn-nâme Batı’da 
uyandırdığı tesir dolayısıyla Kelile ve Dimne adının önü-
ne geçmiş, bu eserlere genel olarak Hümâyûn-nâme den-
meye başlanmıştır. Eser Doç. Dr. Tuncay Bülbül tarafın-
dan yayına hazırlandı. Kitabın arkasında eserin yazma 
nühsasının CD’sinin yer aldığı eserin diğer nüshalarında 
yer alan minyatürler de kitaba dahil edildi. 

TİBKM eserleri için: https://satis.tuba.gov.tr/
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2018 YILI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTI 
“KASTAMONU”

Kazakistan’ın Türkistan kentinde düzenlenen TÜRKSOY 
Daimi Konseyi 35. dönem toplantısında Kastamonu, 
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafın-
dan 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi.

2012 yılından bu yana Astana, Eskişehir, Kazan, Merv, 
Şeki ve Türkistan’ın aldığı Türk Dünyası Kültür Başkenti 
unvanı 2018 yılında Kastamonu’ya verildi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar  "Engin biri-
kim ve tarihiyle bu unvanı hakettiğini düşündüğüm Kas-
tamonu’nun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmiş 
olmasından duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. 
Akademi olarak bu vesileyle Kastamonu’da çeşitli bilimsel  
etkinlikler gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

TÜSEB BAŞKANI PROF. KELEŞTEMUR
ve TÜSEB HEYETI'NDEN TÜBA’YA ZIYARET 

TÜBA Asli Üyesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri 
(TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, 
TÜSEB Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çarhan ve 
TÜSEB Sağlık Politikaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. 
H. Hüseyin Yıldırım 1 Kasım 2017 tarihinde Prof. Dr. 
Ahmet Cevat Acar’a nezaket ziyaretinde bulundu. 

TÜBA BAŞKANI PROF. ACAR’DAN
ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI’NDE AÇILIŞ DERSI 

Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Çukurova 
Üniversitesi’nde 6 Ekim 2017 tarihinde günü düzenlenen 
“2017-2018 Akademik Yılı Kutlama Etkinlikleri” kapsamın-
da "Eğitim, Bilim ve Kalkınma" başlıklı açılış dersini verdi.

Açılış töreni, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Kibar’ın, Prof. Acar’a çiçek ve plaket takdimi ile 

sona erdi. Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar konferansın ardın-
dan nezaket ziyaretinde bulunduğu Prof. Kibar’a TÜBA 
tarafından yayımlanan Akademi Şeref Üyesi Prof. And-
reas Tietze’nin 65 yıllık çalışması “Tarihi ve Etimolojik 
Türkiye Türkçesi Lugati”ni armağan etti.
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TÜBA’DAN SAĞLIK ALANINDA
ÜÇ ÖNEMLI RAPOR

Akademi’nin Kanser ile Gıda ve Beslenme Çalışma Grupları tarafından gerçekleştirilen 
çalıştay ve sempozyumların sonucunda hazırlanan üç önemli rapor yayımlandı.

TÜBA’nın 2017 yılı içerisinde düzenlediği “Klinik Araş-
tırmalarda Faz Çalışmaları ve Etik Kurallar Çalıştayı, 
Gıda Güvenliği Sempozyumu: Organik Ürünler ve Sağlık 
ile Mikrobiyota ve İnsan Sağlığı Sempozyumu”nun ardın-
dan yayımladığı raporlar kamuoyuyla paylaşıldı. 

TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü 
Prof. Dr. Kazım Şahin ise sempozyumların tıp camiası-
na yol gösterecek rehberlerin ortaya çıkarılmasına olanak 
sağladığını dile getirdi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Akademi’mizin temel görevleri arasında bilimsel konu-
larda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla in-
celemeler yaparak öncelikli ve güncel konularda, ilgili 
uzmanların, bilim insanlarının ve paydaşların gönüllü ka-
tılımlarıyla topluma ve kamu yönetimine rehberlik etme 
önemli yer alıyor. Bu bağlamda, son yıllarda gündemde 
yer alan mikrobiyota ile ilgili olarak bilimsel yaklaşım ve 
düşüncenin yayılmasını sağlamak amacıyla “TÜBA-Mik-
robiyota ve İnsan Sağlığı Sempozyumu” Ankara’da ger-
çekleştirildi ve nihayetinde sempozyumda sunulan ve 
tartışılan konular bir rapor haline getirildi. Bu etkinlikte 
üniversiteler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, diğer il-
gili kurum ve kuruluşlar ve meslek örgütlerinden konuyla 
ilgili paydaşlar, katılım ve katkı sağladılar. Sempozyum 
sonunda hazırlanan bu rapor konu ile ilgili tüm kurum ve 
kuruluşlara, üniversitelere gönderilerek geniş bir kitlenin 
bilgilendirildi.” dedi.

Mikrobiyotanın son yıllarda tıp alanında önem kazanan 
konulardan biri olduğunu ifade eden Prof. Şahin, yapı-
lan çalışmalarda ortaya çıkan sonuca göre mikrobiyota-
nın başta kanser, diyabet ve obezite olmak üzere insan 
sağlığıyla yakından ilişkili olduğu bilgisini verdi. Prof. 
Şahin sözlerine şu şekilde deavm etti “Bağırsaktaki mik-
robiyota, iki kilo ağırlığında ve hem işlevi hem de ağırlığı 
nedeniyle artık bir organ hatta ikinci beyin olarak kabul 
ediliyor. Klinik ve deneysel çalışmalar beyin ile bağırsak 
arasında güçlü bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. 
Mikrobiyotadaki değişikliklerin vücutta metabolizmayı, 
bağışıklığı ve hormon sistemini etkileyebileceği bunun 
da başta kanser, obezite, bağırsak hastalıkları, karaciğer 
yağlanması, depresyon, panik atak, kaygı bozuklukları, 
Parkinson, alzheimer gibi birçok hastalığa yol açabileceği 
belirtiliyor. Sağlıklı beslenmenin yaşam kalitesi ile doğ-
rudan ilişkili olduğu hususunda toplumuzun bilinçlendi-
rilmesi için üniversitelerimize önemli görevler düşüyor. 
Ayrıca, TÜBA olarak bu anlamda konunun uzmanlarının 
görüşlerinin medyada yer bulması en çok arzu ettiğimiz 
konudur. TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma grubu, birçok 
hastalığın ortaya çıkmasında etkin rolü olan mikrobiyota 
ile ilgili bir sempozyum düzenleyerek, sonucunu kamuo-
yu ile paylaşmak ihtiyacı duymuştur.” dedi. 

Prof. Şahin, TÜBA-Gıda Güvenliği “Organik Ürünler ve 
Sağlık” Sempozyum’unun raporu hakkında da şu şekilde 
konuştu: “Gıda-beslenme ve kanser bugün bütün dünya-

TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu 

Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin  

Sağlıklı beslenmenin yaşam kalitesi 

ile doğrudan ilişkili olduğu hususunda 

toplumuzun bilinçlendirilmesi için 

üniversitelerimize önemli görevler düşüyor.

““
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TÜBA-Kanser Çalışma Grubu Yürütücüsü 

Prof. Dr. Taner Demirer  

 Endikasyon dışı ilaçların ya da ülkemizde 

bulunmayan ilaçların temininde ve girişinde 

Türk Eczacılar Birliği’nin devreden çıkarılması 

ve bu işlemin SGK’ya devredilmesi gerekiyor.

““

da gerek bilimsel çevrelerde gerekse de basın ve medyada 
en çok tartışılan ve çok önem arz eden bir konudur. Önü-
müzdeki yüzyılda gıda ve beslenme dünyanın en önemli 
konusu olmaya devam edecektir.

İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Malatya’da gerçek-
leştirdiğimiz Sempozyum’da organik ürünler ve sağlık 
konusu çeşitli yönleriyle ele alındı. Bu çerçevede, organik 
tarımın dünyada ve ülkemizdeki durumu, organik tarım 
girdileri, organik tarım mevzuatı ve denetimi, organik 
tarım ürünlerinin belgelendirilmesi ve akreditasyonu, 
organik hayvansal ve bitkisel üretim, organik gıda ve 
beslenme, organik gıda tercihinde tüketici eğilimi, gıda, 
beslenme ve kanserden korunma, gıda üretiminde biyo-
teknolojik yaklaşımlar gibi konular, Sempozyum boyunca 
katılımcıların aktif katkı ve katılımlarıyla çeşitli açılardan 
irdelenmiş, tespit ve öneriler ortaya konuldu. Toplumda 
geleneksel (köy ürünleri), konvansiyonel, sürdürülebilir, 
iyi tarım uygulamaları ve organik tarım yetiştiriciliğinin 
farkları tam olarak bilinmiyor ve bundan dolayı da hak-
sız kazançlar elde edilebilir. Bu karmaşık bilgilerin TÜBA 
olarak konunun uzmanlarıyla birlikte ele alınması tartı-
şılması ve toplumun bilinçlendirilmesi gereği ortaya çıktı. 
Yapılan bu sempozyum sonucunda yazılı rapor hazırlan-
dı, ilgili paydaşlara ve kamu yönetimi temsilcilerine ve 
karar vericilere aktarıldı.” dedi.

TÜBA-Kanser Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Ta-
ner Demirer ise “Klinik Araştırmalarda Faz Çalışmaları 
ve Etik Kurallar Çalıştayı”nın ardından ortaya çıkan ra-
porda pek çok önemli noktanın altının çizildiğini söyledi 
ve “Ülkemizde klinik araştırmaları sigorta edecek yerli 
sigorta şirketlerinin kurulmasının hızla teşvik edilmesi ve 
bunlara işlerlik kazandırılması gerekiyor. Ayrıca; Faz-I, II 
ve III klinik çalışmaların Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından koşul aranmaksızın Ar-Ge kapsamına 
alınması için Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK ve TÜSEB’in 
etkisini kullanması zorunlu. Endikasyon dışı ilaçların ya 
da ülkemizde bulunmayan ilaçların temininde ve girişin-
de Türk Eczacılar Birliği’nin devreden çıkarılması ve bu 
işlemin SGK’ya devredilmesi gerekiyor.” dedi.

“Dünya genelinde klinik araştırmalardan Türkiye’nin al-
dığı payın düşüklüğü göz önüne alınarak faz III çalışma-
larına Türkiye’nin etkin şekilde dahil edilmediği, ilaçla-
rın ülkemizde ruhsatlandırılmaması ve endikasyon dışı 
kullanımına müsaade edilmemesi, Rusya ve Polonya da 
olduğu gibi etkin bir şekilde değerlendirmeye alınma-
lıdır.” diyen Prof. Demirer, bu çalışmalarda ilacın Tür-
kiye’de satışa çıkana kadar gerekirse çalışma uzatılarak 
kullanıcıların ihtiyaçlarının sağlanması gerektiğini vur-
guladı.
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UNESCO Bilim Raporu - 
2030'a Doğru

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

Doç. Dr. Nilay Bereli
Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Biyokimya Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adil Denizli
TÜBA Asli Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Biyokimya Ana Bilim Dalı

20 yıldır bilim, teknoloji ve yenilikçiliği (BTY) dünya ge-
nelinde düzenli olarak haritalayan UNESCO, son bilim 
raporunda 2010 yılından bu zamana çağdaş BTY po-
litikasını ve yönetimini şekillendirmeye yardımcı olan 
sosyo-ekonomik, jeopolitik ve çevresel eğilimlerin perde 
arkası gelişimlerini özetlemiştir. Beş yılda bir hazırlanan 
raporlar, kısa vadeli yıllık dalgalanmalar yerine uzun va-
deli eğilimlere odaklanmaya olanak vermektedir. 

BTY Politikasına ve Yönetimine İlişkin 
Temel Etkiler
Jeopolitik olaylar pek çok bölgede bilimi yeniden 
şekillendirmiştir.
Son beş yıl, 2011’de Arap Baharı, 2015’te İran’la nükleer 
anlaşma ve 2015 yılında Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği 
(ASEAN) Ekonomik Topluluğu’nun kurulması gibi 
bilim ve teknoloji açısından önemli etkileri olan büyük 
jeopolitik değişikliklere tanık olmuştur. İlk bakışta, bu 
gelişmelerin çoğunun bilim ve teknoloji ile ilgisi yoktur 
ancak dolaylı etkileri oldukça önemli olmuştur. İnsanların 
ve hizmetlerin sınır ötesi hareketi için kısıtlamaların 
kaldırılmasının, bilim ve teknolojideki iş birliğini teşvik 
ederek gelişmekte olan Asya-Pasifik bilgi merkezini 
güçlendirmesi beklenmektedir. Yetenekli personelin daha 
fazla hareketliği, bölge için bir nimet olmalı ve halihazırda 

30 üyeye sahip olan ASEAN Üniversite Ağı’nın rolünü 
artırmalıdır. Sahra altı Afrika’da da bölgesel ekonomik 
topluluklar bölgenin bilimsel entegrasyonunda giderek 
büyüyen bir rol oynamaktadır. Çünkü kıtada, 2028 
yılına kadar Afrika Ekonomik Topluluğu için zemin 
hazırlanmaktadır. Hem Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik 
Topluluğu hem de Güney Afrika Kalkınma Topluluğu 
(SADC), son yıllarda bilim, teknoloji ve yenilikçi 
girişimler için bölgesel stratejiler benimsemiştir. Kıtada 
mükemmellik merkezleri ağlarının sürekli olarak 
geliştirilmesi, bilim insanlarının hareketliliğine ilişkin 
engeller kaldırılabildiği sürece, daha fazla bilimsel 
hareketliliği ve bilgi paylaşımını teşvik edecektir. Yeni 
Güney Amerika Birliği, UNASUR, Avrupa Birliği (AB) 
üzerine modellenerek, 12 üye için ortak bir parlamento ve 
para birimi kurmayı ve malların, hizmetlerin, sermayenin 
ve alt kıtanın çevresindeki kişilerin serbest dolaşımını 
teşvik etmeyi planlamaktadır.

Bilimin beklentilerini artıran çevresel krizler
Doğal ya da insan kaynaklı çevresel krizler, son beş yıl için-
de bilim, teknoloji, yenilikçilik politikasını ve yönetimini 
etkilemişlerdir. Mart 2011’de Fukuşima nükleer felaketin-
den gelen şok dalgaları Japonya’nın kıyılarından çok daha 
uzak bölgelere ilerlemiştir. Bu faleket, Almanya’yı 2020 
yılına kadar nükleer enerjiyi bırakma konusunda etkile-
miş ve diğer ülkelerde nükleer enerji riskleri konusunda 
tartışmalara yol açmıştır. Resmi istatistikler, 2011 trajedi-
sinin toplumun sadece nükleer teknolojiye değil, bilim ve 
teknolojiye olan güveni de daha geniş bir oranda sarstığını 
göstermektedir. Son beş yılda kuraklık, sel ve diğer doğal 
olaylar üzerine artan endişeler, hükümetlerin felaketlerle 
başa çıkma stratejileri geliştirmelerine yol açmıştır. 

Enerji önemli bir kaygı haline geldi.
Son yıllarda Avrupa, ABD, Çin, Japonya, Kore Cumhu-
riyeti ve diğerleri kendi karbon emisyonlarını azaltmak, 
alternatif enerji kaynakları geliştirmek ve daha fazla ener-
ji verimliliği sağlamak için ulusal düzenlemeleri güçlen-
dirmişlerdir. Enerji, her yerde hükümetlerin önemli bir 
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kaygısı haline gelmiştir. Hatta şu anda ekonomilerini pet-
rolden elde ettikleri kazançla sağlayan Cezayir ve Suudi 
Arabistan, enerji çeşitliliğini artırmak için güneş ener-
jisine yatırım yapmaktadır. Bazı ülkeler, su ve enerji ve-
rimliliğini, inşaat, ulaşım verimliliğini artırmak için son 
teknolojiyi kullanan “yeşil” şehirler geliştirmektedirler.

Çalışan bir büyüme stratejisi arayışı
2009-2014 yılları arasında zor bir geçiş dönemi geçiril-
miştir. Bu geçiş, 2008’in küresel mali kriziyle birlikte zen-
gin ülkelerde ciddi bir borç krizi, devam eden canlanma 
gücünün belirsizliği ve etkili bir büyüme stratejisi ara-
yışı ile damgasını vurmuştur. Birçok yüksek gelirli ülke, 
yaşlanmakta olan bir toplum (ABD, AB, Japonya vb.) ve 
kronik düşük büyüme gibi benzer zorluklarla karşı karşı-
yadır. 2010 yılında Avrupa, kendi büyüme stratejisi olan 
Avrupa 2020’yi, bölgenin akıllı, sürdürülebilir ve kapsa-
yıcı bir büyüme ile kucaklayarak krizden çıkmasına yar-
dımcı olmak için benimsemiştir. Strateji krizin yıllardır 
süren ekonomik ve sosyal ilerlemeyi yok ettiğini ve Av-
rupa ekonomisinin yapısal zayıflıklara maruz kaldığını 
vurguluyordu. Bu yapısal zayıflıklar Ar-Ge harcamaları-
nın düşük olması, piyasa engelleri ve bilgi-iletişim tekno-
lojilerinin yetersiz kullanımını içermekteydi. Avrupa’nın 
araştırma ve yenilik için mevcut yedi yıllık çerçeve prog-
ramı olan Horizon 2020, bu gündemi 2014-2020 yılları 
arasında sürdürebilmek için şimdiye kadarki en büyük 

bütçeyi almıştır. Güneydoğu Avrupa tarafından benim-
senen 2020 Stratejisi adaşı olan Avrupa Birliğinin bakış 
açısını yansıtmaktadır, ancak bu durumda büyüme strate-
jisinin temel amacı, ülkeleri gelecekte AB üyeliğine hazır-
lamak olarak görünmektedir. Japonya, Ar-Ge konusunda 
dünyanın en büyük yatırımcılarından birisidir ancak son 
yıllarda sadece 2011’deki üçlü felaket tarafından değil, son 
20 yıldır ekonomiyi boğan deflasyona uğramanın başa-
rısızlığı nedeniyle kendine güveni sarsılmış durumdadır. 
Kore Cumhuriyeti küresel mali krizden kayda değer ölçü-
de kayba uğramasa da, “yakalama modeli”nin altında bir 
büyüme göstermiştir. Japonya gibi Çin de hızla yaşlanan 
nüfus ve azalan doğumlarla yüzleşmektedir. Bu durum 
uzun vadeli ekonomik kalkınma umutlarını azaltmak-
tadır. Şimdiye kadar, büyük şirketleri büyüme ve ihracat 
kazançları için kullanan Kore Cumhuriyeti artık daha gi-
rişimci ve yaratıcı olmak için ekonominin yapısını ve fen 
eğitiminin temellerini değiştirmeyi gerektiren bir süreç 
için çalışmaktadır. 

Son on yılda siyasi liderler arasında Ar-Ge’ye yapılacak 
büyük yatırımların bilimsel çıktılarla eşleştirilmediği yö-
nündeki bazı endişeler vardır. 2020 veya 2030 yıllarına 
kadar, birçok düşük ve orta gelirli ülkenin uzun vadeli 
planlama belgeleri, onları yüksek gelir grubuna taşıyabi-
lecek bir büyüme stratejisi arayışını da yansıtmaktadır. Bu 
‘vizyon’ belgeleri: daha iyi yönetim, iş ortamını iyileştir-
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mek ve dinamik bir özel sektörün gelişmesi için yabancı 
yatırım çekmek; yoksulluk düzeyini ve eşitsizliğini azalt-
mak ve çevresel sürdürülebilirlik, bu ekonomilerin çoğu-
nun döviz için bağımlı olduğu doğal kaynakları korumak 
gibi üç noktaya odaklanma eğilimi göstermektedir.

Ar-Ge Harcamalarında Küresel Eğilimler
Kriz, Ar-Ge yatırımlarını nasıl etkiliyor?
UNESCO 2010 Bilim Raporu, küresel finansal krizin he-
men sonrasında yazılmıştır. Raporun kapsamı, 2002-2007 
yılları arasında küresel ekonomik büyüme dönemini içer-
mektedir. Bu raporda Ar-Ge’ye yapılan küresel yatırımın 
krizden bu kadar güçlü bir şekilde etkilenmeyeceği sonu-
cuna varılmıştır. Dünyada Ar-Ge’ye ilişkin gayri safi yurt 
içi harcamalar, 2007’de 1 milyar 132 milyon dolar iken 
2013’de 1 milyar 478 milyar dolara ulaşmıştır. Bu yatırım, 
bir önceki döneme (2002-2007) kıyasla kaydedilen % 47’lik 
artıştan daha az, ancak yine de önemli bir artıştır. Daha-
sı, bu yükseliş kriz döneminde gerçekleşmiştir. UNESCO 
2010 Bilim Raporunda tartışıldığı gibi, genel olarak Asya 
ve krizden ilk çıkan Çin, Ar-Ge yatırımlarını göreceli ola-
rak daha yüksek seviyelere çekmiştir. Brezilya ve Hindistan 
gibi gelişmekte olan diğer ekonomilerde Ar-Ge yoğunlu-
ğundaki artışın başlamasının daha uzun sürdüğü görül-
mektedir. Benzer şekilde, hem Amerika hem de Avrupanın 
Ar-Ge yoğunluğunu kriz öncesi seviyelerde tutabileceği 
yönündeki tahmini sadece doğru çıkmamış, aynı zamanda 
çok muhafazakar bir tahmin olarak kalmıştır. 

Kamu araştırma bütçeleri: görüntünün tam aksi
Son beş yılda Avustralya, Kanada, ABD gibi birçok ge-
lişmiş ülkede kamu sektörü tarafından Ar-Ge’ye yatırım 
geri çekilmiş ve düşük gelirli ülkeler tarafından Ar-Ge’ye 
artan bir yatırım yapılmıştır. Afrika’da ve diğer ülkelerde 
modern altyapının geliştirilmesi (hastaneler, yollar, de-
miryolları vb.) ve ekonomik çeşitlendirme ve sanayileş-
menin sağlanması ve nitelikli işçi kitlesi oluşturulması da 
dahil olmak üzere bilim, teknoloji ve yenilikçiliğe daha 
fazla yatırım yapılmasının gerekliliği konusunda artan 
bir farkındalık söz konusudur. Hem kamusal hem de özel 
sektörler tarafından daha fazla yatırım yapılmasıyla ino-
vasyon merkezleri olan birçok Doğu Afrika ülkesinde Ar-
Ge harcamaları artmaktadır. Afrika’nın bilim, teknoloji 
ve yenilikçiliğe olan yüksek ilgisinin sebebi çoktur. An-
cak 2008-2009 küresel finansal krizi kesinlikle bu ilgide 
önemli bir rol oynamıştır. Yüksek gelirli ülkeler 2008 ve 
2009 yıllarında dünyayı sarsan krizden oldukça fazla etki-
lenmiştir. ABD ekonomisi toparlanmaya devam ederken, 
Japonya ve AB iyileşme çabasıyla mücadele etmektedir. 
Son beş yıl içinde Avrupa ülkeleri arasında sadece Al-
manya’nın kamusal Ar-Ge’ye olan kararlığı artarak devam 
etmiştir. Fransa ve İngiltere’de bu kararlılıkta düşüş görül-
müştür. Kanada’da olduğu gibi, ulusal araştırma bütçele-
rine ilişkin baskı, devlet tarafından finanse edilen Ar-Ge 
yoğunluğunun önemli ölçüde azalmasına neden olmuş-
tur. Özel sektör, kriz boyunca kendi harcama seviyesini 
korumuştur.

Temel ve uygulamalı bilim arasında ideal denge 
arayışı 
Ülkelerin büyük bir çoğunluğu uzun vadede büyümesini 
sürdürmek için bilim, teknoloji ve inovasyonun önemini 
kabul etmektedir. Düşük, orta ve az gelirli ülkeler bunu 
gelir düzeylerini yükseltmek için kullanmayı, daha zen-
gin ülkeler ise giderek daha rekabetçi bir küresel pazar-
da gücü kendi ülkelerinde tutmayı ummaktadır. Tehlike, 
ulusal rekabeti artırma yarışında ülkelerin, ‘temel bilim 
olmaksızın uygulanacak hiçbir bilim olmaz’ şeklindeki 
eski atasözünü görmezden gelmeleri olacaktır. Temel bi-
limler araştırmaları, ticari ya da diğer uygulamaları do-
ğuran yeni bilgileri üretir. Öyleyse can alıcı soru şudur: 
Temel bilim ve uygulamalı bilim araştırmaları arasındaki 
denge nedir?

Çinli liderler, Ar-Ge’ye yaptığı geniş yatırımdan elde edi-
len getiriden memnun kalmamıştır. Aynı zamanda Çin, 
son on yılda araştırma harcamalarının yalnızca % 4-6’sını 
temel araştırmaya ayırmayı tercih etmiştir. Hindistan son 
yıllarda çok sayıda üniversite kurmuş olsa da, sanayi, bi-
lim ve mühendislik mezunlarının “istihdam edilebilirliği” 
konusunda sorunlar yaşamaktadır. Temel araştırma yal-
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nızca yeni bilgi üretmekle kalmaz; üniversite eğitiminin 
kalitesine de katkıda bulunur. ABD’de federal hükümet, 
uygulamalı araştırma ve teknolojik gelişmede öncülüğü 
sanayiye bırakmış, temel araştırmaları desteklemeyi kendi 
görevi olarak benimsemiştir. Ülkedeki kemer sıkma poli-
tikası ve değişen öncelikleri ile birleşince ABD’nin uzun 
vadede yeni bilgi üretme kapasitesini etkilemesi riskini 
ortaya çıkarmıştır. Rusya Federasyonu geleneksel olarak 
Ar-Ge harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla içindeki 
payının büyük bir kısmını temel araştırmaya ayırmıştır. 
Ancak Rus hükümeti, 2012 yılında bir büyüme stratejisi 
benimsemiş ve, Ar-Ge’ye tahsis edilenden daha büyük bir 
payı, sanayinin ihtiyaçlarına ayırmıştır. Fonlama sınırlı 
olduğu için, bu yeniden düzenleme, temel araştırmanın 
zararına yol açmış ve 2008 ve 2013 yılları arasında Ar-Ge 
harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı top-
lamın %26’sından %17’sine düşmüştür. Avrupa ülkeleri 
ise kronik borç krizine rağmen, temel araştırmalara olan 
bağlılığını sürdürmüştür. Temel bilimler araştırması için 
ilk Avrupa finansman birliği olan Avrupa Araştırma Kon-
seyi, Horizon 2020’nin genel bütçesinin %17’sine eşdeğer 
olarak, 2014-2020 dönemi için 13.1 milyar avroya sahiptir.

Ar-Ge harcamasındaki boşluk daralmaktadır.
Coğrafi olarak, bilgiye yatırımın dağılımı orantılı de-
ğildir. Ar-Ge’ye yapılan küresel yatırımın %28’ine sahip 
olan ABD hala bu alanda egemen ülkedir. Çin, %20’lik 
yatırımla AB (%19) ve Japonya’nın (%10) önünde ikinci 
sırada yer almaktadır. Dünyanın geri kalan kısmı küresel 
nüfusun %67’sini temsil etmekte, ancak Ar-Ge’ye yapılan 
küresel yatırımın sadece %23’ünü oluşturmaktadır. Kana-
da ve Birleşik Krallık, Almanya ve ABD gibi araştırma-
cı sayısında öncü ülkelerle aynı oranı yansıtmış ancak 
Ar-Ge yoğunluğu daha düşük seviyelerde yer almakta-
dır. Brezilya, Çin, Hindistan ve Türkiye’nin Ar-Ge veya 
beşeri sermaye yoğunlukları halen düşük olabilir, ancak 
Ar-Ge’deki finansal yatırımlarının hacmi nedeniyle, küre-
sel bilgi stoklarına katkısı hızla artmaktadır.

İNSAN SERMAYESİNDE KÜRESEL EĞİLİMLER
Araştırmacılardaki yaygın büyüme, küresel
 dengede ufak bir değişim
Bugün, dünya çapında yaklaşık 7.8 milyon araştırmacı 
bulunmaktadır. 2007’den bu yana araştırmacı sayısı %21 
oranında artmıştır. Bu çarpıcı büyüme, bilimsel yayınla-
rın oldukça artmasına da yansımaktadır. AB, araştırma-
cı sayısı bakımından %22.2 pay ile dünya lideridir. 2011 
yılından bu yana, UNESCO 2010 Bilim Raporu’nun da 
tahmin ettiği gibi, Çin (%19.1) sahip olduğu araştırma-
cı sayısıyla ABD’yi (%16.7) geride bırakmıştır. Japon-
ya’nın dünya payı 2007-2013 yılları arasındaki verilere 
göre %10.7’den %8.5’e ve Rusya Federasyonu’nun payı 
%7.3’den %5.7’ye gerilemiştir. Bireysel paylaşımlarında 
değişiklik olsa da Büyük Beş, hala tüm araştırmacıların 
%72’sini oluşturmaktadır. 

Ülkeler araştırma görevlilerine ve kamu tarafından fi-
nanse edilen araştırmalara daha fazla yatırım yaparsa, 
işletmelerin Ar-Ge’ye yatırım yapma eğilimleri de artar. 
Elbette, kamu ve özel sektör tarafından finanse edilen 
araştırmaların farklı amaçları vardır. Ancak ulusal büyü-
me ve refah için yaptıkları katkılar birbirlerini ne kadar 
iyi tamamladıklarına bağlıdır. Bu, tüm gelir düzeyindeki 
ülkeler için geçerlidir, ancak araştırmacı yoğunluğu ve 
kamu tarafından finanse edilen Ar-Ge yoğunluğu ara-
sındaki ilişkinin belirli bir eşiğin üzerinde güçlü olduğu 
açıktır. 

Önümüzdeki yıllarda, küresel havuzdaki nitelikli araştır-
macılar için rekabet büyük olasılıkla yoğunlaşacaktır. Bu 
eğilim kısmen, tüm dünyadaki bilim ve teknolojiye yapı-
lan yatırım seviyelerine ve bazı ülkelerdeki (Japonya, AB 
vb.) düşük doğum oranları ve yaşlanan nüfus gibi demog-
rafik eğilimlere bağlı olacaktır. Ülkeler, yenilikçi bir çevre 
kurmak veya korumak için çok yetenekli göçmenleri ve 
uluslararası öğrencileri cezbetmek ve korumak için daha 
geniş politikalar hazırlamaktadır.

Son UNESCO Bilim Raporu, her za-
mankinden daha fazla ülke ve böl-
geyi kapsamaktadır. Bu rapor, dünya 
çapında gelişmenin bir faktörü olarak 
bilim, teknoloji ve inovasyonun artan 
kabulünü yansıtmaktadır. UNESCO 
Bilim Raporunda gözlenen çarpıcı 
nokta, gelişmekte olan ve düşük ge-
lirli ülkelerdeki bilgi üretimi ve tekno-
lojinin benimsenmesi için Ar-Ge'ye 
yapılan kamu yatırımlarının öneminin 
artması ancak bunun aksi bir şekilde 
Kanada, Birleşik Krallık ve ABD gibi 
gelişmiş ülkelerde gözlenen Ar-Ge'ye 
olan kamu taahhüdündeki düşüştür.
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Bu belki de son zamanların en önemli eğilimlerinden bi-
ridir. UNESCO İstatistik Enstitüsü tarafından son zaman-
larda yapılan bir araştırma, Arap Devletleri, Orta Asya, 
Sahra altı Afrika ve Batı Avrupa’daki öğrencilerin diğer 
bölgelerdeki akranlarından daha fazla yurtdışında eğitim 
gördüğünü ortaya koymaktadır. Orta Asya, yurtdışında 
eğitim gören yüksek öğrenim öğrencilerinin payı olarak 
Afrika’yı bile geride bırakmıştır.

Bilgi Çağında Eğilimler
AB yayınları hala dünyaya öncülük ediyor.
AB yayınları (%34) hala dünyaya öncülük etmekte ve 
bunu %25 ile ABD izlemektedir. Bu etkileyici rakamla-
ra rağmen, son beş yılda AB ve ABD’nin küresel yayın-
lardaki payı düşerken; Çin, yayınlarını neredeyse ikiye 
katlamış ve dünya toplamının %20’sine ulaşmıştır. On yıl 
önce, Çin küresel yayınların sadece %5’ini oluşturuyordu. 
Bu hızlı büyüme, yatırım, araştırmacı veya yayın sayısı 
açısından, Çin araştırma sistemi çağının geldiğini yansıt-
maktadır. Bilimsel disiplinlerde ülkelerin göreceli uzman-
lıkları büyük farklılıklar göstermektedir. Geleneksel ola-
rak egemen olan bilimsel ülkeler, astronomide nispeten 
güçlü ve tarım bilimlerinde nispeten zayıf görünmektedir. 
Bu durum özellikle sosyal bilimler alanında güçlü olan 
İngiltere için geçerlidir. Fransa’nın bilimsel gücü halen 
temel bilimler dalı olan matematikten geliyor gibi görün-
mektedir. ABD ve İngiltere, daha çok yaşam bilimleri ve 
tıp üzerine, Japonya ise kimya üzerine yoğunlaşmaktadır. 

BRICS (Brezilya, Rusya Federasyonu, Hindistan, Çin ve 
Güney Afrika) ülkeleri arasında çarpıcı farklılıklar var-
dır. Rusya Federasyonu, fizik, astronomi, yerbilimleri, 
matematik ve kimya alanlarında güçlü bir uzmanlık gös-
termektedir. Buna karşılık, Çin’in bilimsel üretimi, Çin’in 
bilimsel çıktı ortalamasının çok altında olduğu psikoloji, 
sosyal ve yaşam bilimleri hariç, oldukça dengeli bir model 
göstermektedir. Brezilya’nın nispeten güçlü yönleri tarım 
ve yaşam bilimleri alanlarındadır. Malezya, beklendiği gibi 
mühendislik ve bilgisayar bilimlerinde uzmanlaşmıştır.

Son beş yılda, ulusal araştırma öncelikleri bakımından 
birkaç yeni eğilim ortaya çıkmıştır. Bilimsel yayınlarla il-
gili verilerin bazıları bu öncelikleri yansıtmaktadır, ancak 
çoğu zaman disiplinler arasındaki sınıflandırma yeterince 
ayrıntılı değildir. Örneğin enerji, öncelikli bir meslek ha-
line gelmiş ancak bununla ilgili araştırmalar çeşitli disip-
linlere yayılmıştır.

İnovasyon tüm gelir düzeylerini kapsayan 
ülkelerde meydana geliyor.
UNESCO İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan inovas-
yon araştırmasına göre, firmaların inovasyon davranışı 
popüler araştırma alanlarında kümelenme eğilimindedir. 
Ülkelerdeki patentleme davranışı, inovasyonun etkile-
ri konusunda fikir vermektedir. “Üçlü patentler” terimi 
aynı buluşun, aynı mucit tarafından ABD, AB ve Japon-
ya’daki patent ofisleri tarafından patentlenmesi anlamına 
gelmektedir. Üçlü patentler, bir ülkenin küresel düzeyde 

teknoloji temelli rekabeti sürdürme eğiliminin bir göster-
gesidir. Bu konuda yüksek gelirli ekonomilerin genel ha-
kimiyeti göze çarpmaktadır. Kore ve Çin bu üçlü patentle-
melerde sıkıntı çeken nadir ülkelerdendir. Dünyanın geri 
kalan kısmı dünya stoklarının %2’sini oluşturmaktadır.

SONUÇ
Bilim ve araştırmada gelişmekte olan kamu 
sorumlulukları
Son UNESCO Bilim Raporu, her zamankinden daha fazla 
ülke ve bölgeyi kapsamaktadır. Bu rapor, dünya çapında 
gelişmenin bir faktörü olarak bilim, teknoloji ve inovas-
yonun artan kabulünü yansıtmaktadır. UNESCO Bilim 
Raporunda gözlenen çarpıcı nokta, gelişmekte olan ve 
düşük gelirli ülkelerdeki bilgi üretimi ve teknolojinin be-
nimsenmesi için Ar-Ge’ye yapılan kamu yatırımlarının 
öneminin artması ancak bunun aksi bir şekilde Kanada, 
Birleşik Krallık ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde gözlenen 
Ar-Ge’ye olan kamu taahhüdündeki düşüştür. Çoğu Ar-
Ge yüksek gelirli ülkelerde gerçekleşirken inovasyon, tüm 
gelir seviyesindeki ülkelerde cereyan etmektedir. Hiçbir 
Ar-Ge faaliyeti olmaksızın çok fazla inovasyon yaşan-
mamaktadır; 2013 yılında UNESCO İstatistik Enstitüsü 
tarafından yapılan anket, ülkelerin çoğunda firmaların 
%50’sinden fazlasının Ar-Ge ile ilgisi olmayan inovasyo-
nu getirdiklerini göstermiştir. 

Başarılı bir ulusal bilim ve yenilik politikasının oluşturul-
ması çok zor bir görev olmaya devam etmektedir. Bilim 
ve inovasyon temelli ekonomik kalkınmanın tüm avan-
tajlarından yararlanılması, eğitim, temel bilimler, ticari 
Ar-Ge, ekonomik yapı koşulları, teknolojik gelişme ve 
sürdürülebilir (yeşil) teknolojilerin yaygınlaştırılmasının 
sonuçları dahil olmak üzere bir takım farklı politika alan-
larında aynı anda doğru yönde ilerlemeyi gerektirir.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise, dünya çapında 7.8 mil-
yon kişi olan araştırmacı sayısındaki hızlı yükseliştir. 2007 
yılından bu yana dünya çapında araştırmacı sayısında 
%21’lik bir artış görülmektedir. Bu büyüme, aynı zaman-
da bilimsel yayınların artmasına da yansımıştır. Bu du-
rum, bilim insanlarının sınırlı sayıda etki değeri yüksek 
dergilerde makale yayınlama rekabetini ve en tanınmış 
araştırma kurumlarında ve üniversitelerde iş bulma ko-
nusundaki yarışını önemli ölçüde arttırmıştır. Dahası, bu 
kurumlar, dünyanın en yetenekli bilim insanlarını kendi 
bünyelerine çekmek için birbirleriyle yarışmaktadırlar.

Rapor ayrıca, uzun vadeli gıda, su ve enerji güvenliğini 
sağlamak için, tarımın korunması, afet riskinin azaltılma-
sı ve/veya ulusal enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesin-
de stratejiler geliştirmeye ağırlık verilmesini vurgulamak-
tadır.

Kaynak
UNESCO Science Report Towards 2030, Unesco Publishing, 2015



33OCAK 2018   TÜBA GÜNCE

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

ARKEOLOJİ DERGİSİ

21. SAYI

Türkiye’nin arkeolojik ve tarihsel değerlerinin gün ışığına 
çıkarılması konusunda önemli bir işlevi yerine getiren 
TÜBA-AR’ın 21. sayısı okurlarıyla buluştu. 

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

https://satis.tuba.gov.tr
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TÜBA-GEBIP ve TESEP ÖDÜLLERI IÇIN 
2018 YILI BAŞVURULARI SONA ERDI

TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP) ve TÜBA 
Bilimsel Telif Eser Ödül Programı (TÜBA-TESEP) Ödülleri 2018 yılı ödül başvuruları 

8 Ocak 2018 tarihinde sona erdi.

2001 yılından beri yürütülen TÜBA-GEBİP kapsamında 
farklı bilim alanlarından 400’ün üzerinde üstün başarılı 
genç bilim insanı; 2008’den beri yürütülen TÜBA-
TESEP kapsamında ise 200’e yakın Türkçe bilimsel 
eser ödüllendirildi. TÜBA Bilimsel Telif ve Çeviri Eser 
Ödülleri (TÜBA-TEÇEP) olarak adlandırılan program, 
2017 yılından itibaren sadece Türkçe telif eserlerin 
ödüllendirileceği TÜBA-TESEP olarak uygulanmaya 
devam ediliyor. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar konuyla 
ilgili açıklamasında şunları ifade etti: “Üstün başarılı 
bilim insanlarını ve başarılı çalışmalarını ödüllendirmek, 
TÜBA’nın en önemli amaç ve işlevlerinden biridir. Bu 
amaç doğrultusunda Uluslararası TÜBA Akademi, TÜBA-
GEBİP ve TESEP Ödül Programları’nı yürütüyoruz. 
2015’ten beri Cumhurbaşkanlığı himayesinde 
gerçekleştirilen törenlerle verilen TÜBA Ödülleri, bilim 
dünyasında özel ve saygın bir konuma sahiptir. Bilimsel 

liyakate göre nesnel ve titiz bir değerlendirme süreci 
sonunda verilen TÜBA-GEBİP ve TESEP Ödülleri, seçkin 
bilim insanlarının Türkiye kaynaklı bilimsel çalışmalarını 
ve Türkçe yayınlarını özendirici ve artırıcı bir etki de 
gösteriyor. Yine titizlikle yürüttüğümüz Uluslararası 
TÜBA Akademi Ödülleri’miz de, Türkiye’nin uluslararası 
akademik ilişkileri ve tanıtımı bakımından önemli bir 
boşluğu dolduruyor. TÜBA Ödül sahiplerinin ulusal ve 
uluslararası düzeyde gösterdikleri başarıları ve aldıkları 
ödülleri, programlarımızın başarısının göstergesi olarak 
değerlendiriyoruz.”

"Anne olan bilim insanları için başvuru yaş 
sınırının yükseltilmesi ve TÜBA-TESEP Halil 
İnalcık Özel Ödülü"
Ödül programlarının geliştirilerek sürdürüldüğünü 2018 
yılı itibarıyla  anne olan bilim insanlarının her doğumu 
için 39 olan başvuru yaş sınırını birer yıl yükseltme kararı 
aldıklarını belirten Prof. Acar "TÜBA-TESEP Halil İnalcık 
Özel Ödülü" ile ilgili olarak da şunları söyledi: "TÜBA 
olarak geçen yıl kaybettiğimiz TÜBA Şeref Üyemiz Prof. 
Dr. Halil İnalcık Hoca’nın adıyla, 2017'den itibaren TÜBA-
TESEP kapsamında "sosyal bilimler" alanında bir esere 
"TÜBA-TESEP Halil İnalcık Özel Ödülü" verme kararı 
aldık. Bu ödülün, hem merhum hocamızın hatırasına 
saygı, hem de bilim insanlarımızı teşvik açısından özel bir 
değer taşıdığına inanıyoruz.” 

TÜBA-GEBİP Ödülü sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl 
için 20.000 TL’nin yanı sıra ayrıca her yıl, tez aşamasın-
daki doktora öğrencilerinin çalışmalarında kullanılmak 
üzere 6.000 TL, uluslararası nitelikteki bilimsel çalışmala-
rı kapsamında düzenleyecekleri ulusal ve uluslararası top-
lantılar için ise 4.500 TL’ye kadar ilave mali destek ve Aka-
demi üyelerince bilimsel danışmanlık desteği sağlanıyor. 
İlk 3 yıldan sonraki 5 yıl boyunca yılda bir kez yurt dışı 
bilimsel toplantılara ve etkinliklere katılım desteği olarak 
Avrupa ülkeleri için 1500$ karşılığı TL, Avrupa dışı ülke-
ler için 2000$ karşılığı TL veriliyor. TESEP kapsamında 
ise; telif eserler için ödül olarak 20.000 TL ve Kayda De-
ğer Eser Ödülü (Mansiyon) olarak 7.000 TL parasal ödül 
veriliyor.
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TÜBA HEYETI “8. DÜNYA BILIM 
FORUMU”NA KATILDI 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve Akademi 
Konsey Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Şeker 7-11 Kasım 2017 
tarihleri arasında Ürdün'de düzenlen  "8. Dünya Bilim 
Forumu"na katıldı.

“Barış ve Gelişme için Bilim / Science For Peace and 
Development” sloganı ile Ürdün Kraliyet Ailesi’nin hi-
mayelerinde ve “Ürdün Barış Yılı” şerefine Amman Ölü 
Deniz’de King Hussein bin Talal Kongre Merkezi’nde dü-
zenlenen Foruma, dünyanın farklı ülkelerinden çok sayı-
da  bilim insanı, politikacı, akademi ve kurum temsilcisi 

katıldı.  Forum’da Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir-
lik Gelişim Hedefleri/Sustainability Development Goals 
(SDG) çerçevesinde “Enerji ve Su, Beslenme, İklim Deği-
şikliği, Fakirlik ve Eşitsizliğin ortadan kaldırılması, Halk-
lar Arası Kültürel Anlayış ve Tüm Toplumlarda Varlık ve 
Fırsat Yaratılması” konuları üzerinde duruldu.

Uluslararası Bilim Akademileri çatı kuruluşlarının da katkı 
sağladığı Forum’a ayrıca TÜBA Asosye Üyesi  Prof. Dr. Bil-
ge Demirköz, TÜBA GEBİP Üyeleri  Prof. Dr. Yusuf Baran, 
Prof. Dr. Işıl Kurnaz ve Yrd. Doç. Dr. Mert Gür de katıldı.

İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat, İstanbul 
Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural

ISTANBUL RUMELI ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ PROF. AYNURAL ve 
IÜ REKTÖR YRD. PROF. MURAT'TAN TÜBA’YA ZIYARET

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Se-
dat Murat ve İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Salih Aynural , 28 Kasım 2017 tarihinde TÜBA Baş-
kanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde TÜBA ile iş birliği içinde yapılabilecek fa-
aliyetler hakkında görüşüldü, bilgi ve fikir alışverişinde 
bulunuldu.
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TÜBA&EMAN “AKDENIZ HAVZASI 
MÜŞTEREKLERI” SEMPOZYUMU

TÜBA ve Akdeniz Ülkeleri Akademileri Ağı (Network of the Academies of Mediterranean 
Countries - EMAN) iş birliğiyle İstanbul’da düzenlenen “Exploring the Commonalities of the 

Mediterranean Region/Akdeniz Havzası Müşterekleri" başlıklı Sempozyum 
6-7 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Karadağ, Cezayir, Hırvatistan, Bosna, İsrail, Makedonya, 
Romanya ve Türkiye’den katılımcıların yer aldığı Türk İş 
Birliği ve Koordinasyon Ajansı’nın da (TİKA) destekledi-
ği Sempozyum’da konuşan TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Nuri Yurdusev Akdeniz havzası akademilerinin 
bir araya gelerek müştereklerini konuşmalarının ve araştır-
malarının sadece bilimsel olarak değil aynı zamanda kül-
türel ve sosyo politik olarak da önemli olduğunu söyledi.

TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Yurdusev “Akdeniz 
havzası toplumlarının özgün kültürel özelliklerinin 
yanı sıra oldukça fazla ortak noktası da bulunuyor.”
Uluslararası sistem açısından Sempozyum’un büyük bir 

anlam taşıdığının altını çizen Prof. Yurdusev “Akdeniz 
havzası toplumlarının özgün kültürel özelliklerinin yanı 
sıra oldukça fazla ortak noktası da bulunuyor. Günümü-
zün moda deyimi olan “çeşitlilik içinde birlik” olgusunu 
gerçekleştirebilen ilk bölgedir. İklimden mimariye, se-
lamlaşmadan konuşmaya ve mutfak kültürüne dek birçok 
ortak noktamız var. Hatta müşterek tarihi tecrübemiz de 
oldukça fazla: Romalılardan Bizansa Abbasilerden Os-
manlılara hepsi Akdeniz havzasının müşterek tarihini 
oluşturuyor. Akdeniz bizim, hepimizin deryası bu müş-
tereklere yoğunlaşarak geliştirilecek iş birliğinin kısa za-
manda meyvelerini vereceğine inanıyorum.” dedi.

TÜBA Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev 

Akdeniz ülkeleri arasında iklimden 

mimariye, selamlaşmadan konuşmaya 

ve mutfak kültürüne dek birçok ortak 

nokta var. 

““



EMAN Başkanı Prof. Dr. Pavao Rudan ise konuşmasına 
Sempozyum’un düzenlemesindeki rolü sebebiyle TÜBA’ya 
ve desteklerinden ötürü TİKA’ya teşekkürlerini ileterek 
başladı ve “Ortak çabalar ile gerçekleştirilen bu ve benzeri 
çalışmalar, masaya yatırılan toplumsal problemlerin 
çözümüne dair oldukça güçlü çözüm önerileri sunması 
açısından çok önemlidir dedi ve “Akdeniz ülkeleri 
arasında ortaklıkların ve iş birliklerine yönelik katkı 
sunmasını beklediğimiz bu organizasyon disiplinler arası 
gelecek araştırmaların ve bilimsel uygulamaların önünü 
açacaktır. Romalıların “Mare Nostrum” yani “bizim deniz” 
dedikleri Akdeniz’in etrafındaki ülkeleri İstanbul’da bir 
araya getiren bu Sempozyum’un düzenleniyor olması 
Akdeniz ülkeleri açısından büyük önem taşıyor.” dedi.

İbn Haldun Üniversitesi’nden Prof. Dr. Halil Berktay ise 
“Akdeniz’in Avrupa-Merkezcilik, Doğu-Batı Bölünmesi 
ve Tarihin Dönemlere Ayrılması Üzerindeki Etkisi” baş-
lıklı konuşmasında tarihsel dönemleme üzerinde Ak-
deniz’in etkisinden bahsetti ve özellikle Antik Çağlar ve 
Orta Çağ arasındaki bölünmenin altını çizdi. Bu bölün-
menin dünyanın her yerinde değil sadece özel bölgelerde 
görüldüğünü, bu tarz bir bölünmeyle her medeniyette de-
ğil özellikle Yunan ve Roma medeniyetlerinde karşılaşıl-
dığını söyledi. Denize yani ticarete bağlı bu yükselmenin 
kabile toplumlarından tarıma bağlı toplumlara geçişte 
önemli bir aşama olduğunu ifade eden Prof. Berktay ko-
nuşmasında bu dönüşüm olmadan Antik çağların mevcut 
düşüncelerinin ortaya çıkamayacağını belirtti.

Sempozyum’da beş farklı panel düzenlendi. 
“Yazı ve Edebiyat” başlıklı Sempozyum’un ilk panelinin 
moderatörlüğünü Romanya Bilimler Akademisi Güney 
Doğu Çalışmaları Enstitüsü’nden Prof. Dr. Viorel 

EMAN Başkanı

Prof. Dr. Pavao Rudan 

Akdeniz Havzası Müşterekleri 

Sempozyumu Akdeniz ülkeleri 

açısından büyük önem taşıyor. 

““
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Panaite üstlendi. Bosna Hersek Bilimler ve Sanatlar 
Akademisi’nden (ANUBİH) Prof. Dr. Esad Durakovic’in 
katılamıyor olması dolayısıyla kendisini temsilen Dr. 
Mirza Sarajkić “Milletlerüstü Bir Şiirsel Sistem Olarak 
Arapça, Farsça ve Türkçe Dillerinde Klasik Edebiyat” adlı, 
Hırvatistan Bilimler Akademisi’nden Dr. Tatjana Paić-
Vukić ise “Herman Dalmatin ve Ortaçağ’da Akdeniz’de 
Bilgi Transferi” adlı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Sempozyum’un “Orta Doğu ve Kuzey Afrika” adlı ikinci 
paneli “Bölgesel Ortaklıklar, Riskler ve İş Birliği” üzerine 
düzenlendi. Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi 
Üyesi Prof. Katica Kulavkova’nın moderatörlüğünü yaptı-
ğı panelde; Karadağ Bilimler ve Sanatlar Akademisi’nden 
Dr. Gojko Čelebić, “Bölgesel ve Coğrafi Ortaklıklar: Ak-
deniz ve Kıyıları”, Cezayir Bilim ve Teknoloji Akademisi 
Üyesi (AAST) Prof. Dr. Djillali Benouar “Akdeniz Havza-
sındaki Geleneksel Deprem Riskini Azaltma Önlemleri: 
Bir Vaka Çalışması - Cezayir’in Casbah’ı” ve yine AAST 
Üyesi Prof. Dr. Abdelkader Khelladi ise “Yöneylem Araş-
tırması ve İş Birliği Entegrasyon Aracı: Cezayir’den Ör-
nek” adlı konuşmalarını yaptılar.

“Orta Doğu ve Afrika” başlıklı üçüncü panel TÜBA Asli 
Üyesi Prof. Dr. Ömer Çaha başkanlığında yürütüldü. Pa-
nelde; Bar Ilan Üniversitesi’nden Dr. Jonathan Rubin “Ta-
rihte Orta Doğu: Bizans Döneminden Osmanlı Fetihleri-
ne”, İsrail Bilimler Akademisi’nden Dr. Jonathan Rubin ise 
“Ortadoğu’da Dinsel Çeşitlilik?” başlıkları üzerine konuştu.

7 Kasım günü devam eden Sempozyum’un dördüncü 
paneli ise “Osmanlı İmparatorluğu ve Akdeniz” üzerine 
düzenlendi ve moderatörlüğünü TÜBA Başkan Danışmanı 
ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kaya üstlendi. TÜBA Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev “Geç Ortaçağ 
ve Erken Modern Çağda Akdeniz Uluslararası Sistemi”, 
Hırvatistan Bilimler ve Sanatlar Akademisi’nden Prof. Dr. 
Nenad Moačanin “16. Yüzyılda Osmanlıların Avrupa’daki 
Nüfusu: Braudel’in Heyecanı”, Romanya Bilimler 
Akademisi Güney Doğu Çalışmaları Enstitüsü’nden Prof. 
Viorel Panaite ise “Doğu ve Batı karşılaşır. Batılı Tüccarlar, 
Kapitülasyonlar ve Osmanlı Akdenizi’nde İslam Hukuku 
(16. ve 17. Yüzyıllar)” hakkında çalışmalarını sundular.

“Kimlik, Kültür ve Sistem” adlı son panelin oturum baş-
kanlığını Cezayir Bilim ve Teknoloji Akademisi Başkanı 
Prof. Dr. Malika Allab Yaker yürüttü. Panelde; Makedon-
ya Bilimler ve Sanatlar Akademisi Üyesi Prof. Dr. Katica 
Kulavkova “Akdeniz Kültürlerine Yeni Yorumlayıcı Yak-
laşım” ve TOBB Üniversitesi’nden Doç. Dr. M. Serdar 
Palabıyık ise “Türk ve İtalyan Kimlik Oluşumunda Ak-
denizlilik Tartışmaları (1860-1960)” adlı konuşmalarını 
yaptılar.

Sempozyum, 7 Kasım günü öğleden sonra yapılan genel 
değerlendirme toplantısı ve ardından düzenlenen İstan-
bul gezisi ile sona erdi.
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“Beçin Definesi”, yaklaşık 50.000 adet Osmanlı ve İslami sikke ile 800’ün 
üzerinde Avrupa ülkelerine ait sikke Milas’ın Beçin Kalesi’nde bulundu. 
Bu sayede 16. yüzyıldan 17. yüzyıl başlarına kadar Osmanlı - Avrupa 
ekonomik ilişkileri ve para tarihi hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Konu 
hakkında “Der Münzschatz von Beçin” (2 cilt + CD) adlı çalışma 2010 
yılında TÜBA ve Avusturya Bilimler Akademisi tarafından basıldı. Kasım 
2015’te ise “Beçin Definesi” adıyla TÜBA tarafından Türkçe yayımlandı.

https://satis.tuba.gov.tr



MEDİNE MÜDAFAASININ 101. YILINDA
FAHREDDİN PAŞA ve 

MUKADDES EMANETLER
Prof. Dr. Erhan Afyoncu

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü

Mekke Şerifi Hüseyin’in isyan hazırlığına girişmesi üze-
rine Fahreddin Paşa, 1916 baharında Hicaz Kuvve-i Sefe-
riye Kumandanı olarak Medine’ye gönderildi. Fahreddin 
Paşa asilerden önce Medine’ye ulaşarak savunma tedbir-
lerini aldı. Fahreddin Paşa çölün ortasında çevresi ile irti-
batı kesilmiş bir kaleyi uzun süre savundu.

Medine, yardım alınamadığı için açlık, susuzluk ve has-
talıklar baş göstermeye başlamıştı. Fahreddin Paşa, bu 
şartlar üzerine çekirge yenmesiyle ilgili bir tebliğ bile ya-
yınlamıştı. 

“Ya Resulullah ben seni bırakamam”
Fahreddin Paşa, “Medine Kalesi’nden Türk bayrağını ben 
kendi elimle indiremem, eğer mutlaka tahliye edecek-
seniz buraya başka bir kumandan gönderin.” demiş ve 
“İngilizlerle Araplara teslim olmaktansa Hazreti Peygam-
ber’in mezarını havaya uçurarak kendisini feda edeceği-
ne” dair yemin etmişti.

Kuşatma sırasında Ravza-i Mutahhara’da, yani Peygam-
berimizin mezarında devamlı olarak dua etmiş ve “Ya Re-
sulullah ben seni bırakamam” diye haykırmıştı.

Medine kuşatması sürerken Osmanlı İmparatorluğu 30 
Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi’ni imzalayarak mağlu-
biyeti kabul etmişti. Ancak mütareke şartlarına göre Me-
dine’yi teslim etmesi istenen Fahreddin Paşa bunu kabul 
etmedi. Mondros’tan sonra 72 gün daha Medine’yi savun-
du. Bunun üzerine İstanbul, paşayı komutanlıktan aldı. 
Yerine atanan Albay Ali Necib Bey teslim görüşmelerini 
yürüttü. Peygamberimizin türbesinin yakınlarında bir 

yerde bekleyip, teslim olmayan Fahreddin 
Paşa ise yanına gelerek gözüne kül atan 
silah arkadaşları tarafından İngilizlere 

teslim edildi. 

Mukaddes Emanetler
Osmanlı Devleti, 1517’de Ha-

remeyn bölgesinin hizmetini 
üstlendikten sonra Osmanlı 
padişahları Mekke ve Medi-
ne’deki mukaddes saydıkları 
mekânlara hizmet edebil-
mek için birbirleriyle yarış-
mışlardı.

Fahreddin Paşa, Medine’ye geldikten sonra merkezle ha-
berleşerek şehirdeki Mukaddes Emanetler’in İstanbul’a 
gönderilmesi için bir plan yaptı. Osmanlı padişahları ta-
rafından Medine’deki başta Peygamberimizin mezarı ol-
mak üzere birçok mekâna gönderilen elmaslar, avizeler, 
kandiller, şamdanlar ve yazma eserlerin bir kısmının nak-
li için hazırlıklara başladı. Ancak Ravza-i Mutahhara’da, 
yani Peygamberimiz’in mezarında bulunan kıymetli eş-
yaların ve yazma eserlerin bir kısmı olduğu yerde bırakıl-
mıştı. Nakledilecek kıymetli eşyalar ve yazma eserler tek 
tek kayda geçirilip, zabıt altına alındı. Ardından eşyalar 
muhafazalı kutulara konulup, Hazret-i Nebevî damgasıy-
la mühürlendi. 

Muhafaza altına alınan eşyaların korunması için iki bin-
den fazla asker ayrılmıştı. Mukaddes emanetler 25 Mayıs 
1917’de İstanbul’a vardı. Fahreddin Paşa’nın İstanbul’a gön-
derdiği 745 parça eşya ve yazma eser şunlardan mürekkepti:

“Kur’anlar, dini kitaplar, ecza-yı şerife, Kur’an kapları, 
hilye-i şerif, örtüler, altın levha, teşbihler, rahleler, altın 
Tuğra, sancak başlığı, kılıç, kevkeb-i dürri ismini taşı-
yan elmas, altın askı, zümrütler, altın kandil askıları, altın 
kandil, altın şamdanlar, altın makas, altın gülabdan, altın 
buhurdanlar, başka güllapdan ve buhurdanlar, tepsi, altın 
çelenk, yıldız çiçek, altın iğneler, yaprak altın, pırlanta al-
tın yüzük, gerdanlık, küpe, bilezikler, kemer ve kemertaşı, 

Fahreddin Paşa ve Emir Ali Haydar Türk birliğini denetliyor.

Fahreddin Paşa’nın getirdiği mukaddes emanetler
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altın-gümüş zincirler, mücevherat kutusu, mücevherat 
çekmeceleri”.

Mukaddes emanetlerin nakline büyük hassasiyet göste-
rilmişti. Bu yüzden heyetin İstanbul’a vardığı gün bir he-
yet huzurunda Topkapı Sarayı’nda kutular açılıp, kontrol 
edildi. Ardından bu eserlerle ilgilenmek için bir heyet 
kuruldu. Bu heyet eşya ve yazma eserleri inceledi. Duru-
mu iyi olmayan eserlerin tamirine karar verdi. Emanetler 
hazine-i hümayuna teslim edilerek, Medine’ye iadelerine 
kadar koruma altına alındı. 

Yazma eserler tamir edilip, temizlendi. 83 kitap tamir 
edilmişti. Bu kitaplar, Medine’deki I. Abdülhamid, II. 
Mahmud, Hacı Beşir Ağa ve Şeyhülislam Arif Hikmet 
Bey’in kurduğu kütüphanelerden getirilmişti. Çoğunlu-
ğu dini konulardaki 560 civarındaki yazma eserin, 95’i 
Mushaf-ı Şerifti. Bu eserler şu anda Topkapı Sarayı Mü-
zesi Kütüphanesi’de Medine Kitaplığı’nda bulunmaktadır. 
Kitaplardan sonra Şeyhülharem Hafız İbrahim, Harem-i 

Şerif Müdürü Mazhar Bey ve Evkaf-ı Hümayun Nazırlığı 
memurlarından teşkil edilen hayatla eşyalarda elden ge-
çirilip, temizlendi ve tamir ihtiyacı olanlar tamir edildi. 
İşlemleri biten emanetler hazineye teslim edildi. Günü-
müzde Topkapı Sarayı Müzesi’nde güven altında muha-
faza ediliyorlar. Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa, bu eserleri 
İstanbul’a gönderterek İngiliz ve asi Araplar’ın eline geç-
mesini ve yağmalanmasını önlemişti.

Fahrettin Türkkan Paşa  kimdir?
Asıl adı Ömer Fahreddin olan Medine müdafii 1868’de 
Rusçuk’ta doğdu. Balkan savaşlarında ve Birinci Dünya 
Savaşı’nda çeşitli cephelerde görev yaptı. Medine Müda-
faası’ndan dolayı Çöl Kaplanı diye anıldı.

Mekke Şerifi Hüseyin’in isyan hazırlığına girişmesi üzeri-
ne 28 Mayıs 1916’da Fahreddin Paşa Medine’ye gönderildi. 
Fahreddin Paşa asilerden önce Medine’ye ulaşarak savunma 
tedbirlerini aldı. Paşa, şehri savunurken ilk iş olarak Medi-
ne’de bulunan mukaddes emanetleri ve bazı yazma eserleri 
düşmanın eline geçmesin diye İstanbul’a göndermişti. 

Mondros’tan sonra 72 gün daha Medine’yi savundu ve 
şehri teslim etmeyi reddetti. Fahreddin Paşa, Ağustos 
1919’da Malta’ya sürgün edilip, burada iki yıldan fazla tu-
tuklu kaldı.

Sürgündeyken, işgal kuvvetleri tarafından kurdurulan 
Nemrud Mustafa mahkemesince ölüme mahkûm edildi. 
Ankara hükümetinin çabalarıyla 8 Nisan 1921’de Mal-
ta’dan kurtuldu. 9 Kasım 1921’de Afganistan elçiliğine ta-
yin edildi. 12 Mayıs 1926’da Türkiye’ye döndü. 22 Kasım 
1948’de vefat etti. Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Fahreddin Paşa, dinin namusunu koruyan, İslamiyet’in 
şerefini yükselten Türk tarihinin en büyük kahramanla-
rından biridir.
Kaynaklar
Süleyman Yatak (Beyoğlu), “Fahreddin Paşa”, TDV İslam Ansiklapodesi, 
XII, s. 87-89.
Süleyman Beyoğlu, Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa, İstanbul 2018.
Süleyman Beyoğlu, “Birinci Dünya Savaşı Sırasında Getirilen Kutsal Ema-
netler”, Mukaddes Emanetler Işığında Sempozyumu’na sunulan tebliğ.
Birol Ülker, “Peygamberin mezarını 2,5 yıl boyunca çekirge yiyerek mu-
hafaza ettik”, Hürriyet-Tarih, 3 Eylül 2003.

Mukaddes emanetlerin kayıt defterindeki fotoğraflarıFahreddin Paşa

Mukaddes emanetlerin incelenmesiyle ilgili heyetin raporu

Medine kuşatması sürerken Osmanlı İmparator-
luğu 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi’ni im-
zalayarak mağlubiyeti kabul etmişti. Ancak mü-
tareke şartlarına göre Medine’yi teslim etmesi 
istenen Fahreddin Paşa bunu kabul etmedi.
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TÜBA KONSEY ÜYESI PROF. ŞAHIN 
“IASSF2017”YE KATILDI

TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Fikrettin Şahin, 31 Ekim - 1 Kasım 2017 tarihlerinde 
düzenlenen “Inter-Academy S Bilim Forumu 2017”de (Inter-Academy Seoul Science 

Forum- IASSF2017) TÜBA’yı temsil etti.

Kore’nin başkenti Seul’de gerçekleştirilen ve 20 
ülkeden yaklaşık 445 katılımcının yer aldığı 
IASSF2017’de konuşan Prof. Şahin TÜBA ve Kore 
Bilim ve Teknoloji Akademisi (The Korean Academy 
of Science and Technology-KAST) arasında imzalanan 
ikili iş birliği anlaşmasına değindi ve bu doğrultuda 

Kore ve Türkiye arasında ortak bilimsel çalışmaların 
gerçekleştirilmesinin bilim dünyasında önemli bir etki 
uyandıracağını ifade etti. TÜBA’nın kökleri Encümen-i 
Daniş’e dayanan tarihi ve çalışmaları hakkında detaylı 
bilgi veren Prof. Şahin, Akademi’nin misyonunu; 
program, proje, çalışma grupları, yayımladığı raporlar 
ile yerine getirdiğini söyledi ve ayrıca TÜBA-Üstün 
Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme 
Programı (TÜBA-GEBİP) ile sosyal bilimler, beşeri 
bilimler, temel bilimler ve sağlık bilimleri gibi tüm 
disiplinlerden yeni nesil yetkin araştırmacıların 
geliştirilmesine katkıda bulunduğunu vurguladı.

TÜBİTAK’ın ise akademik ve endüstriyel araştırma 
geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklediğini, 
ulusal öncelikler doğrultusunda araştırma-teknolo-
ji-geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini 
işletme işlevlerini yerine getirdiğini söyleyen Prof. Şa-
hin, tüm bunların yanı sıra bilim insanlarının yurt içi 
ve yurt dışı akademik faaliyetlerinin burs ve ödüller ile 
desteklendiğini, özendirildiğini, üniversiteleri, kamu 
kurumlarını ve sanayi projelerini fonlayarak, Türki-
ye’nin rekabet gücünün artırılması hedefiyle hareket 
ettiğinin altını çizdi.
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5. TEKNOLOJI GELIŞTIRME 
BÖLGELERI ZIRVESI 

Türkiye’nin en başarılı teknoloji geliştirme bölgeleri 
(TGB), geçen yılki performanslarıyla ODTÜ Teknokent, 
İTÜ Arı Teknokent ve Ankara TGB (Cyberpark) oldu. 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Akademi 
Asli Üyeleri Prof. Dr. Bahri Şahin, Prof. Dr. Nazım Ekren 
ve Akademi Konsey Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in de 
bulunduğu Zirve’nin açılışında konuşan Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, dijital çağın başladığına 
dikkati çekerek, “Geleceğin yaşamı, dijital yaşam olacak-
tır. Bu nedenle, insanlık tarihinde, teknolojik değişimin 
getireceği büyük bir kırılma noktasındayız. Teknolojinin 
getireceği devrim niteliğindeki gelişmelere hazırlanmak 
zorundayız. Akıllı fabrikalar, makinalar, robotlar ve ya-
pay zekanın neler getireceğini tahmin edebiliyoruz. Aynı 
zamanda, dijital çağın ve Sanayi 4.0’ın ‘açık uçlu bir süreç’ 
olduğunun da farkındayız. İşte bu nedenle yeni teknolo-
jileri, yeni dijital gelişmeleri, yeni pazarlama süreçlerini, 
çok iyi kavramak durumundayız.” dedi.

Bakan Özlü’nün konuşmasının ardından dört kategoride 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2016 Performans Endek-
si Sonuçları açıklandı; genel sıralamada ilk sırayı ODTÜ 
Teknokent aldı. ODTÜ Teknokent’i, İTÜ Arı Teknokent 
ve Cyberpark izledi. Diğer kategorilerde ön plana çıkan 
TGB’ler ise şöyle sıralandı:
• “En iyi gelişme gösteren TGB’ler”: Ankara Üniversitesi 

TGB, Ulutek TGB, İstanbul Üniversitesi TGB.
• “Erken Aşama TGB’ler”: İstanbul TGB, Dokuz Eylül TGB, 

Namık Kemal Üniversitesi TGB.
• “Gelişmekte Olan TGB’ler”: Erciyes Üniversitesi TGB, Yıl-

dız Teknik Üniversitesi TGB, İstanbul Üniversitesi TGB.

Faruk Özlü ve Prof. Acar ödül töreninin ardından 
TÜBA’nın da yayınları ve çalışmalarının yer aldığı 
stantları gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BEÜ REKTÖRÜ PROF. AZAR'DAN TÜBA'YA ZIYARET

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektör Vekili Prof. 
Dr. Ali Azar, 21 Kasım 2017 tarihinde TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ı ziyaret etti.

Ziyarette TÜBA ve BEÜ'nün iş birliği içinde yürüte-
bileceği faaliyetler hakkında bilgi ve fikir alışverişinde 
bulunuldu.
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TÜBİTAK BİLGEM Başkanı

Günümüz Internet dünyasında pek çok alanda (multi-
medya, haberleşme, web arayüzü vb.) veri transferi yapıl-
maktadır. Veri transferleri genellikle bir merkez üzerin-
den yapılmaktadır. Örneğin; bir e-postayı gönderirken 
e-posta sunucularının kullanılması veya para havale eder-
ken bankaların aracı olarak kullanılması gibi. E-posta yo-
luyla gönderilen bir dokümanın ulaşmaması durumun-
dayeniden gönderilmesi mümkündür. Bu dokümanın her 
iki tarafta da bulunması bir sorun teşkil etmez. Ancak 
varlıkların transferi söz konusu olduğunda bu durum de-
ğişmektedir. Yani, bir varlığın transferi sonucunda, gön-
dericinin bir daha bu varlığı transfer edebilmesi mümkün 
olmamalı ve bu varlığı transfer etme yetkisi bu varlığın 
alıcısına geçmelidir. 

Satoshi Nakamoto takma isimli gizli bir geliştiricinin 
2008 yılında önerdiği Bitcoin kripto parası ile birlikte 
dünyada yeni bir uluslararası para biriminin varlığından 
bahsedilmeye başlanmıştır. 2009 yılından beri Bitcoin’den 
esinlenerek tasarlanmış ve bugün piyasa değeri 600 milyar 
dolara yaklaşmış ve özellikleri bakımından birbirinden 
farklı binden fazla kripto para ortaya çıkmıştır [1]. Peki 
gerçekten de Bitcoin para olarak kabul edilebilir mi? Bu 
soruya yanıt verebilmek için Bitcoin’in altındaki teknolojik 
altyapıyı anlamak gereklidir. Öncelikle Bitcoin’in dört 
farklı disiplini biraraya getirdiğini belirtmekle başlayalım: 
1) Ekonomi ve para teorisi, 2) Oyun Teorisi, 3) Bilgisayar 
bilimi, 4) Kriptografi. Bitcoin’in devrim niteliğinde 
bir teknoloji olmasını sağlayan en önemli etken bu 
disiplinleri bir araya getirmiş olmasıdır. Blokzincir 
detaylarına geçmeden önce öncelikle ilk blokzincir örneği 
olan bitcoinin üretilmesi, hesapların oluşturulması ve 
bitcoinlerin hesaplar arasında transfer mekanizması 
anlaşılmalıdır. Bitcoin’in “kripto para” olarak ifade 
edilmesinin sebebi, işleyişini iki kriptografik temel 
yapıtaşına borçlu olmasıdır. Bu iki kriptografik temel 
yapıtaşı şunlardır: Özet fonksiyonu ve elektronik imza. 

1) Bir özet fonksiyonu, H: {0,1}* à {0,1}k, herhangi uzun-
luktaki ikili sayıyı (veriyi), k uzunluğundaki ikili sayıya 
(veriye) eşleyen bir fonksiyondur. Bu fonksiyonun 5 temel 
özelliği bulunmaktadır: 

a. Özet fonksiyona giren bir veri her zaman aynı so-
nucu verir. (Özet fonksiyonu, deterministiktir.)

b. Özet fonksiyonlarının işlem maliyeti çok düşüktür. 
Yani özet fonksiyonları hızlı bir şekilde verinin öze-
tini hesaplar.

c. Özet fonksiyonun çıktısından girdi verinin ne ol-
duğunu bulmak polinom zamanda mümkün değil-
dir. (Özet fonksiyonları tek yönlü fonksiyonlardır.)

d. Girdi verideki bir bitlik değişim, özet fonksiyonun 
çıktısının en azından yarısını değiştirir. 

Özet fonksiyonları veri bütünlüğü kontrolü sağladıkları 
için blok zinciri veritabanında büyük öneme sahiptir.

2) Her kullanıcının açık anahtar ve gizli anahtar ikilisi 
vardır. 

a. Blok zincirinde açık anahtar herkes tarafından bili-
nebilen ve kişinin açık hesabını belirten anahtardır. 
Gizli anahtar ise sahibi haricinde hiç kimse tarafın-
dan bilinmez ve sahibi tarafından güvenli bir yerde 
saklanır. Bir veriye sahip kullanıcı gizli anahtar ile 
şifreleme yapar (imzalama yapar), bunun sonucun-
da çıkan değere elektronik imza denir. 

b. Elektronik imza değerinin gerçekten de gizli anah-
tara sahip kullanıcı tarafından imzaladığının doğ-
rulanması bu gizli anahtara karşılık gelen açık 
anahtar ile yapılır.

Burada bir noktayı vurgulamak gerekir. Bu iki kriptog-
rafik yapıtaşı günümüzde elektronik ticaretten internet 
bankacılığına, hemen hemen tüm elektronik haberleşme 
güvenliğimizin altyapılarında da kullanılmaktadır. Bu 
nedenle, bu iki kriptografik yapıtaşının içerdiği herhangi 
bir güvenlik zafiyeti doğrudan mevcut sistemde de (elekt-
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ronik bankacılık ve haberleşme) güvenlik zafiyeti oluş-
turucağından, Bitcoin en azından mevcut sistem kadar 
kriptografik bağlamda güvenlidir. Ancak, kriptografik 
açıklık pratik olarak tehdit oluşturmaya başladığında blok 
zincirinin yeni ve güvenli olan yapılara geçişiyle bu tehdit 
ortadan kalkacaktır.

Bitcoin’in işleyişini sağlayan blok zinciri teknolojisi, de-
ğer/varlık transferinde merkezi bir sunucunun veya güve-
nilir bir otoritenin varlığına duyulan ihtiyacın homojenize 
edilerek internet ortamında dağıtılmasına imkan sağlayan 
bir teknolojidir. Şimdi internet ortamındaki düğümlerde 
birbirinin kopyası olan binlerce veritabanı düşünün ve 
bu veritabanlarının dünyadaki tüm bitcoin işlemlerinin 
kayıtlarını tuttuğunu düşünün. İşte blok zinciri, bu bir-
birinin kopyası olan veritabanlarının gerçekleşen bitcoin 
transferleri sonucunda nasıl güncelleneceğini belirleyen, 
düğümler arasında bir mutakabat sağlar. Bitcoin için bu 
yazının yazıldığı tarihte düğüm sayısı 11709’dur [2]. Yani, 
blokzincir ağındaki her bir düğüm, başlangıçtan itibaren 
tüm kayıtların bir kopyasını tutar. Mevcut bankacılık sis-
temlerinde yapılan her işlemi bankanın sistemi doğrular 
ve geçerliyse işlemi gerçekleştirir. Blokzincirde ise kayıt-
ların değiştirilmesi özetlerde değişikliğe yol açacağından, 
bu tarz bir değişiklik çoğunluk tarafından farkedilebilir. 
Bu şekilde herkesin doğrulama yapabildiği dağıtık bir ve-
ritabanı sistemi ile merkezi güvene ihtiyaç duyulmadan 
doğru bilginin tutulduğu ispatlanabilir. Diğer bir deyişle, 
güvenilir bir ortamda merkezi bir veritabanına duyulan 
ihtiyaç ortadan kalkmaktadır. 

Blok zinciri modelinde iki temel kavram: Kayıtlar 
ve bloklar
Kayıtlar: Blok zinciri kayıtları, ilgili blok zinciri yapısının 
üzerine oluşturulduğu her türlü içerik bilgisidir. Bu bilgi-

ler tasarıma göre para aktarımı, demirbaş girdisi, müşteri 
kayıtları gibi değerler olabilir. Sanal para birimleri için bu 
kayıtlar para transferi bilgileridir. Sistemde kayıtlı olan 
bir kullanıcıdan bir başka kayıtlı kullanıcıya yapılmış olan 
transferler bu kayıtlar ile tutulur. Yeni transfer istekleri de 
sıraya konularak bir sonraki işlem sırasında kaydedilerek 
yerini alır.

Bloklar: Kayıtlar birleştirilip belirli aralıklarla işlenerek 
blokların içine yazılır. Blokların içerisinde kaç tane işlem 
kaydının bulunacağı ve bu kayıtların hangi işlemlerden 
geçtikten sonra bir blok oluşturulacağı gibi kıstaslar, blok 
zincirin tasarımına mahustur. Genel itibarıyla, Bitcoin 
için ifade edecek olursak, bir bloğun oluşturulması sı-
rasında madencilik yapılır ve özet fonksiyonu kullanılır. 
Örneğin, H(Kayıtlar || Teksa) olsun öyle ki; “Kayıtlar”, ya-
pılan işlem detaylarını içersin ve “Teksa” ise rastgele bir 
sayı olsun. Bloğun onaylanması ve bitcoin ürtilmesi için 
için öyle bir Teksa bulunmalıdır ki özet çıktısının ilk z biti 
0 olsun. Burada z sayısı bitcoin üretme zorluğunu ifade 
eder. Örneğin, zorluğun 32 bit olduğunu varsayalım. Bir 
madencinin, bitcoin elde edebilmesi için öyle bir teksa 
bulması gerekir ki H(Kayıtlar || Teksa) değerinin ilk bit-
lerinin 32 tanesi veya daha fazlası 0 olsun. Eğer madenci 
böyle bir teksa bulursa bitcoin üretmiş olur ve bulduğu 
bu değerleri Bitcoin ağına yayımlayarak diğer düğümlerin 
bunu onaylayıp bu “Kayıtlar”ı blok olarak veritabanlarına 
kaydetmesini sağlar. 

Bloklar özetleri alınırken kendisinden bir önceki 
bloğun özet değeri de girdi olarak eklenir ve n’inci blok 
içerisinde n-1’inci blok özet değeri bulunmasından dolayı 
bir blok kendisinden önceki tüm bloklara ait bilgiyi 
barındırır. Yani herhangi bir blok, kendisinden önceki 
ve sonraki bloklara özet algoritması ile bağlanmıştır. Bu 

 

 

 

 

 

Figür 1: Özet Zinciri Genel Yapısı 
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yüzden teknolojinin adı özet 
fonksiyonlarla birbirlerine 
bir nevi zincirle bağlı bloklar 
anlamına gelen blok zinciri 
olmuştur. Blok zinciri 
ağındaki düğümlerin okuma 
ve yazma haklarına gore açık 
blok zinciri, açık ve izinli 
blok zinciri, gizli ve izinli blok 
zinciri olarak 3 farklı şekilde 
tanımlanabilir. Örneğin, 
Bitcoin veya Ethereum 
blokzincirinde herkes okuma 
ve yazma yapabilirken Ripple 
onlarca sayıda seçilmiş 
düğümlerin (örneğin, 
Microsoft, Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) 
ve CGI (Canadian Global 
Information), WorldLink, 
Telindus-Proximus Group, 
Bahnhof) yazma hakkı vardır. 

Bitcoin’in üretilmesi ve ma-
dencilik: En basit ifadeyle H 
fonksiyonun çıktısının (özet 
değerinin) belirli sayıdaki ilk 
bitlerinin sıfır olmasını sağlayan bir “teksa” bulunmasıyla 
bitcoin üretilmiş olur. Blok zinciri teknolojisi ile oluşturu-
lan yeni veritabanı yaklaşımının paralelinde ortaya konu-
lan ve emeğin ispatı anlamına gelen “Proof-of-Work” kav-
ramı ise kriptografik hesaplamaların zorluğunu arkasına 
alarak harcanan emeğin üretilen kripto para ile bir varlık/
emtia/değer olmasını sağlamaktadır.

Bitcoin sisteminde ortalama 10 dakikada bir blok üretil-
mektedir. Blok üretim hızı madencilikte kullanılan özet 
alma hızından bağımsız olarak belirlenmiştir. Bunu sağla-
mak için de zorluk derecesi (difficulty level) olarak isim-
lendirilen bir kavram kullanılır. Satoshi üreteceği ilk blok 
için öyle bir Teksa bulmalıydı ki çıkan özet değerinin ilk 
32 biti (veya daha fazlası) sıfır olsun. Bu yazının yazıldı-
ğı tarihte bu zorluk derecesi 73 bittir. Zorluk derecesi her 
2016 blokta bir, ağın toplam özet alma hızını baz alarak 
blok üretme süresinin ortalama 10 dakika olmasını sağ-
layacak şekilde yeniden hesaplanır. Bu zorluk derecesi 
arttıkça veya azaldıkça özet almaya ilişkin hesaplamalar 
zorlaşacağından veya kolaylaşacağından dolayı, blok üre-

tim süresi, ağın özet alma 
hızına göre kalibre edilir. 
Eğer ağın özet alma hızı 
azalırsa, zorluk derece-
si azaltılarak blok üretme 
süresinin 10 dakika olma-
sı sağlanır. Diğer yandan 
ağın özet alma hızı artarsa 
zorluk derecesi de arttırı-
lır ki her bir blok ortalama 
10 dakikada üretilsin. Bit-
coin sisteminde her blok 
üretimi sonucunda yeni 
bitcoinler üretilir. İlk 210 
bin blokta 50 bitcoin üre-
tilirken, her 210 bin blok-
ta bir bu üretilen bitcoin 
miktarı yarıya inmektedir. 
Geometrik seri toplamı he-
sabıyla, üretelebilecek top-
lam bitcoin saysısının, 50 x 
(1+1/2+1/4…+1/2^k+…) x 
210.000 = 21 milyon, oldu-
ğu bulunur.

Bitcoin Transferi: Diyelim 
ki bir kullanıcının harcan-

mamış bir işlemi (transaction) olsun. Bu işlem ya maden-
cilikten ya da başarılı bir transfer sonucunda gerçekleş-
tirilmiş olabilir. Kullanıcı, kendisine ait bu harcanmamış 
işlemden istediği miktardaki bitcoini aşağıdaki adımları 
izleyerek transferi gerçekleştirir (detaylar için bknz. [3]):
1. Bir işlem kısaca girdi, çıktı, Bitcoin adresi ve imza 

değerinden oluşur. Bir girdi ancak ve ancak işlem 
üzerinde bir imzalama yapılarak harcanabilmektedir. 
Öncelikle harcanmayan işlem üzerinde belirli bir iş-
lem yapılarak yeni bir işlem üretilir. Bu işlem üzerin-
de gizli anahtar ile imzalama yapılarak önceki işlem 
ile arasında bir bağ kurulur.

2. Ortaya çıkan yeni işlem düğümlere gönderilir. Dü-
ğümler öncelikle işlemdeki imzanın doğruluğunu 
kontrol eder, doğru ise, bu işlemi gerçekleştiren kul-
lanıcının geçmişe dönük hareketlerine bakarak, bu 
işlemdeki girdi olarak gösterilen harcanmamış işle-
min blok zincirinde bulunduğunu ve harcanabilir 
olup olmadığını kontrol ederler. Bu işlem bütün bu 
kontrollerden geçtikten sonra blok zincirine yazılmak 
üzere bir havuza alınır. Sırası geldiğinde bu işlem ve 

Figür 2: Bitcoin adresinin oluşturulması (SHA256 ve RIPEMD standart özet fonksiyonlarıdır.)
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havuzda bekleyen diğer işlemler bir araya getirilerek 
bu işlemlerin bir blok olmasını sağlayacak teksa değe-
ri kaba kuvvet (brute force) ile aranır. Teksa bulundu-
ğu anda bu işlemler ve teksa değeri diğer düğümlere 
onaylanması için gönderilir. Düğümler tarafından bu 
işlemlerin doğruluğu ve teksanın protokolün öngör-
düğü sayıda 0 bitini oluşturduğu kontrol edildikten 
sonra bu işlemler bir blok halinde blok zincire yazılır.

Bitcoin Değerli midir?
Bitcoin’in ekonomi alanında doğurduğu fırsat ve tehdit-
ler finans dünyasında paranın gerçek manada ne anlama 
geldiği sorusunu akıllara getirmiştir. Bu anlamda paranın 
fonksiyonları
• Değişim aracı olması
• Hesap birimi olması
• Değer biriktirme aracı olması şeklinde özetlenebilir. 

Diğer taraftan
• Geniş ölçüde kabul görmesi
• Bölünebilir olması
• Kolay taşınabilir olması
• Üretiminde standardizasyon olması paranın özellik-

leri olarak sıralanabilir. 

Bitcoin’in yukarıda belirtilen fonksiyon ve özellikleri sağ-
laması sebebiyle para olduğunu söylemek mümkündür. 
Günümüzde yaygın olarak altın karşılığı olmayan itibari 
para kullanılmaktadır. Hem mal olarak değeri olan, hem de 
değişimde kullanılan para “mal para” olarak isimlendirilir. 
Mal para kullanımında altın ve gümüş tercih edilmektedir. 
Teoride yeni açılacak madenler ve bulunacak rezervlerle 
dolaşıma çıkabilecek altın miktarını kestirmek mümkün 
değildir. Bu durum altın gibi güçlü bir “mal para” için dahi 
çıkarımındaki zorluk, emek gereksinimi ve arz/talep den-

gesine dayalı değerlemeyi belirsiz kılmaktadır. Bitcoin’de 
durum böyle değildir. Madencilikle elde edilebilecek Bit-
coin miktarı 21 milyon adetle sabitlenmiştir. 

Günümüzde Bitcoin bloklarının elde edilmesi için ciddi 
miktarda işlem gücü gereksinimi nedeni ile kayda değer 
bir elektrik tüketimi söz konusudur. İşlem gücü ve enerji 
olarak yüksek girdi gereksinimi dahi Bitcoin’e değer at-
feder niteliktedir. Her 210 bin blokta bir (210 bin blok 
ortalama 4 senede üretilir) üretilen bitcoin miktarının 
yarılanmasından ve toplam üretilebilecek bitcoinin 21 
milyonla sınırlanmış olmasından yola çıkılarak Bitcoin’in 
gelecekte daha da büyük değer kazanacağı söylenebilir. 
Ancak, Bitcoin’in ve Ethereum’un mevcut blok zinciri 
yapısında, gerçekleştirilen tüm işlemlerin herkes tarafın-
dan izlenebilir olması kabul edilebilir değildir (hesapların 
anonim olması yeterli değildir, ifşa olduğu anda geçmiş ve 
gelecek tüm hareketler de ifşa olabilmektedir). Diğer ta-
raftan mükemmel mahremiyet sağlayan sistemler de (ör-
neğin, Zcash [4], Monero [5], Dash [6]) mevcut yapılara 
uygun değildir. Otoriteler bu hareketleri izleyemediğin-
den dolayı bu sistemlerin karanlık bir yüzü vardır ve bu 
paraların ödeme sistemlerinde kullanılması durumunda 
vergilendirme problemi açık bir problem olarak durmak-
tadır. Bundan dolayı kişiden kişiye mahremiyet sağlayabi-
lecek ancak otoritelerin izleyebileceği yeni kripto paralar 
gelecekte öne çıkabilir.

12’nci FED Başkanı Narayana R. Kocherlakota [7] ma-
kalesinde teorik olarak paranın hafızaya eşit olduğunu 
ispatlamıştır. Kısaca, öyle bir hafıza düşünün ki sonsuz 
büyüklükte, herkesin herşey hakkındaki tüm işlemlerini 
bilsin. Bu hafızanın paraya eşit olduğunu göstermiştir. 
Buradaki hafıza blok zincirindeki dağıtık veritabanı ola-
rak görülebilir.
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Blok Zincirinde Akıllı Kontratlar
Bitcoin, başlangıçta sadece para olarak kabul edilirken, 
Bitcoin’in ortaya çıkardığı blok zinciri teknolojisinin daha 
genel kullanım alanları olabileceği fark edilmiştir. Blok 
zinciri teknolojisinin sağladığı olanaklar ve çeşitlendiri-
lebilir uygulamaları göz önünde bulundurulduğunda, bu 
teknolojinin daha geniş bir uygulanabilirlik yelpazesine 
sahip olduğu anlaşılır. 

Blok zincirinin, varlık/değer transferinin yoğun olduğu 
finans sektöründe kullanılabilmesi için, hem akademik 
çevreler hem de özel Ar-Ge merkezleri tarafından ölçek-
lenebilirlik ve çözüm modelleri konusunda yoğun çalış-
malar yapılmaktadır. 

Bitcoin, dijital paralar içerisinde baskın bir hacme sahip 
olsa da, Ethereum gibi farklı platformlar Bitcoin’e kıyasla 

çok daha geniş bir avantaj ve etki alanına sahiptir. Ethereum 
akıllı kontratların ve bu kontratlarda tanımlanabilen 
kurallara göre eylemler gerçekleştirmenin önünü açmıştır. 
Kısaca, Bitcoin’deki veri alanı kısmına kendi başına 
çalışabilen (executable) bir kod yerleştirmeyi öneren Vitalik 
Buterin, bu sayede akıllı kontratların önününü açarak 
blok zincirinin para transferi dışında pek çok sektörde 
kullanımına olanak sağlamştır. Ethereum ağı, herkesin 
erişebileceği küresel bir bilgisayar olarak görülebilir. Bitcoin 
merkezi olmayan para birimi için bir platform sunarken, 
Ethereum bunun yanında güvenilir üçüncü tarafa 
(merkezi sunuculara) ihtiyaç duyulmadan çalıştırılabilen 
uygulamalar sunmaktadır. Ethereum’un sunduğu akıllı 
kontrat mantığıyla birlikte mevcut internet teknolojileri baş 
döndürücü bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir.

Blok Zinciri Teknolojisinin Uygulanabilirliği
Blok zinciri teknolojisinin, her kullanım senaryosu ve iş 
modeli için uygun olduğunu söylemek doğru olmaz. Bu 
yüzden blok zinciri teknolojisi kullanılmadan önce gerek-
sinimlerin uygunluğu kontrol edilmelidir. Örneğin, 
• Tutulacak veri birden fazla aktör tarafından oluştu-

rulmayacak ve okunmayacaksa blok zinciri kullanıl-
masına gerek yoktur. 

• Blok zinciri taraflar arasında güvenin dağıtılmasını 
sağladığından ötürü, verileri işleyecek/kullanacak ta-
raflar arasında güven mekanizması oluşturulmasına 
gerek yoksa, yine blok zincirine ihtiyaç duyulmaz. 

• Diğer taraftan açık bir denetleme mekanizmasına 
ihtiyaç yoksa ve kayıtların değiştirilmesi ciddi önem 
arz etmiyorsa da blok zinciri teknolojisine ihtiyaç du-
yulmayacaktır.

Figür 3: İş modelinizde blokzincire ihtiyacınız var mı? [8]
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Uygunluk kriterleri kontrol edildikten sonra blok zincir, 
teknolojisi kullanılmak istenirse, kullanılacak sistemde 
sağlanacak temel faydalar:
• Güven mekanizması kişilere ya da kurumlara dayan-

mayıp, dağıtık yapıdaki birden fazla düğüme ve al-
tındaki matematiksel işlemlerin zorluğuna dayandığı 
için teknik olarak güven sağlanması.

• Blok zincirinin yapısına bağlı olarak, kurulacak sis-
temde kullanıcıların mahremiyetleri tam olarak sağ-
lanabilmesi.

• Merkezi sistem ihtiyacının ortadan kaldırılıp, kendi 
yönetimini kendisi yapan bir sistem elde edilmesi.

• Sistemin bir ya da birkaç otoriteden değil, pek çok 
sayıda küçük kullanıcı üzerinden oluşturulup, sürdü-
rülebilmesi olarak özetlenebilir.

Blok Zinciri Teknolojisinin Geleceği
Bitcoin altyapısını oluşturan blok zinciri teknolojisi gele-
cek vadeden bir teknoloji olmakla birlikte, bu teknolojinin 
özellikle finans alanında daha etkin kullanımı için yeterli 
olgunluğa erişebilmesi yolunda atılması gereken adımlar 
vardır. İsviçre merkezli Credit Suisse tarafından hazırla-
nan geniş çaplı rapora göre, blok zinciri sadece dijital para 
birimleri veya finansal hizmetler için değil birçok alanda 
kullanılmaktadır [9]. Dünya Ekonomik Forumu tarafın-
dan yapılan bir ankete göre ise, yöneticilerin %58’i küresel 
gayri safi milli üretimin %10’unun “2025’den önce blok 
zincirinde bulunacağı” şeklinde bir tahmin yürütmekte-
dir. İçinde bulunduğumuz yıl olgunluğa erişim yılı olarak 
belirtilmiştir. Şu anda blok zinciri teknolojisi konusunda 
prototip geliştirme ve deneysel çalışmalar büyük bir hızla 
devam etmektedir.

Bununla beraber, 2017 yılında birçok blok zinciri ortak-
lığı yapılmıştır. Örneğin; mali hizmetlerde, bankalar blok 
zincirini test etmek amacıyla ortak girişimler başlatmış-
lardır. 2017 yılı sonu, Aralık ayında İsviçre merkezli ve 
dünyanın en büyük finans şirketlerinden biri olan UBS 

bankası, Avrupa’da bir dizi bankayla blok zinciri teknolo-
jisini denemek amacıyla anlaşmalar gerçekleştirmiştir. Bu 
anlaşmalarla geliştirilecek ürünlerde verilerin gözden ge-
çirilmesi ve doğruluğunun sağlanması konusunda üçün-
cü bir şahsa veya kuruma güvenmek yerine blok zinciri 
teknolojisine güvenilecektir. Bu bankaya göre blok zinciri 
teknolojisinden sadece finansal hizmetler değil diğer sek-
törler de faydalanacaktır.

Blokzincirin genel olarak uygulama alanları:
• Bankacılık
• FinTech
• Para Transferleri
• Değerli Belgelerin Yaratılması ve Saklanması
• E-Ticaret ve Ödemeler
• Hisse Senetleri ve Borsalar
• E-Noter
• Kişiden Kişiye Borçlanma ve Dağıtık Yapılı Kredi Sis-

temleri
• Bağış Sistemleri ve Mikro Ödemeler
• Bulut Bilişim ve Güvenli Bulut Depolama
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TÜBA BAŞKAN YARDIMCISI 
PROF. YURDUSEV STS FORUM, ISSC

ve UAI TOPLANTILARINA KATILDI 

Akademi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yur-
dusev; Science and Technology in Society Forum’un 
(STS Forum) Kyoto’da 1-3 Ekim 2017 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen 14. yıllık toplantısına, 22-27 Ekim 2017 
tarihlerinde Taipei’de yapılan Uluslararası Sosyal Bilim-
ler Konseyi’nin (ISSC) olağanüstü Genel Kurulu ve ICSU 
ile ortaklaşa düzenlenen toplantısına ve Tokyo’da gerçek-
leşen Uluslararası Akademiler Birliği (UAI) 2017 Genel 
Kurulu’na katıldı. 

Bilim akademilerinin yanı sıra, destekleyici kuruluşların, 
bilim ve teknoloji bakanlıklarının, üniversitelerin ve fark-
lı bilimsel kuruluşların temsilcilerinin katıldığı STS Fo-
rum’da üç gün boyunca süren bilim ve teknoloji konuları 
panellerde ve oturumlarda tartışıldı.

Forum dâhilinde gerçekleştirilen Bilim Akademileri Bu-
luşması’nın “Transdisciplinary Science/Disiplinler Öte-
si Bilim” başlıklı tartışmasında konuşan Prof. Yurdusev 
disiplinler ötesi bilim yaklaşımının tek tek disiplinlerle 
sınırlanan bilimsel yaklaşımların getirdiği tek boyutlu-
luk ve disiplin muhafazakârlığını aşmak bakımından ve 
realitenin ve bilimsel araştırma problemlerinin tek tek 
kompartımanlara bölünemeyecek bir bütünlük taşıdığı 
için bir değer ifade ettiğini ve dikkate alınması gerektiğini 
kaydetti. Fakat bunun fetişleştirilmemesi gerektiğini be-
lirten Yurdusev, disiplin dâhili ve disiplin ötesi yaklaşım-
ların makul bir dengede tutulmasının mecburi olduğunu 
belirtti.

Taipei’de düzenlenen ISSC ve ICSU ortak toplantısında 
ise iki küresel bilim kuruluşunun Uluslararası Bilim Kon-
seyi (International Science Council) adı altında tek çatıda 
toplanması kararı alındı. Yeni Konsey’in kurucu Genel 
Kurulu Temmuz 2018’de Paris’te yapılacak. Uluslararası 
Akademiler Birliği’nin Genel Kurul’unda Birlik başkan-
lığına Avustralya Beşeri Bilimler Akademisinden Samuel 
N.C. Lieu seçildi ve UAI’nın yüzüncü yılı olan 2019 top-
lantısı hazırlıkları gözden geçirildi. 

Akademi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev; Science and Technology in Society 
Forum'un (STS Forum) 14. yıllık toplantısına,  Uluslararası Sosyal Bilimler Konseyi'nin (ISSC) 

olağanüstü Genel Kurulu ve Uluslararası Akademiler Birliği (UAI) 2017 Genel Kurulu’na katıldı. 
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TÜBA KONSEY ÜYESI PROF. DEMIRER 
MANU’NUN 50. KURULUŞ 

YILDÖNÜMÜ ETKINLIKLERINE KATILDI
TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer 9-10 Ekim 2017 tarihlerinde Makedonya 

Bilimler ve Sanatlar Akademisi’nin (Macedonian Academy of Sciences And Arts-MANU) 
“50. Kuruluş Yıldönümü” dolayısıyla Üsküp’te düzenlediği törende TÜBA’yı temsil etti.

1967 yılında kurulan MANU’nun “50. Yıl Kutlamaları”nın 
açılış konuşması; Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge 
İvanov, MANU Başkanı Taki Fiti, TÜBA Konsey Üyesi 
Prof. Dr. Taner Demirer ve diğer akademi başkanları 
tarafından gerçekleştirildi.

Komşu ülkelerin bilim akademisi başkanlarının yanı sıra, 
üniversite rektörleri, dekanları ve akademisyenleri ile ba-
sın mensuplarının da katıldığı törende müzik dinletisi 
ile MANU’nun 50 yıllık çalışmalarını anlatan sinevizyon 
gösterisi yapıldı.

Aynı zamanda Akademi'nin Kanser Çalışma Grubu Yü-
rütücüsü de olan Prof. Demirer törende yaptığı konuşma-
sında Makedonya’nın Türkiye ile kuvvetli bir tarihsel bağı 
olduğunu ifade etti ve “Türkiye için MANU’nun özel bir 
önemi var. Özellikle TÜBA son dört yılda bu coğrafyada-
ki komşu akademilerle iş birliğine ayrı bir önem veriyor, 
politika ve stratejilerini bu yönde de yoğunlaştırıyor. Aka-
demi’mizde bulunan “Kanser, Kök Hücre, Enerji, Gıda ve 
Beslenme ile Bilim ve Eğitim Politikaları Çalışma Grupla-
rı”mız Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya’daki Türki Cum-
huriyetlerde bulunan akademilerle iş birliği konusunda 
oldukça istekli ve bu doğrultuda pek çok çalışma yürü-
tüyor. Dünyanın ve dolayısıyla içinde bulunduğumuz 
coğrafyanın önümüzdeki yıllarda her alanda ciddi prob-
lemlerle karşılaşacağı öngörülüyor. Bu nedenle kanser ve 
kök hücre tedavilerinde, yenilikçi tedavilerin uygulanma-
sında, enerji- su kaynaklarında, gıda-beslenme ve bilim 

eğitimi gibi konularda ulusal ve bölgesel politikaların, 
stratejilerin belirlenmesi hakkında komşu akademilerle iş 
birliğinin önemi açıkça ortaya çıkıyor. Özellikle vurgula-
mak istiyorum ki Akademi’miz bu coğrafyadaki komşu 
ülkelerden bilim insanlarının karşılıklı ziyaret ve çalışma-
larına sıcak bakıyor.” dedi.

Prof. Demirer sözlerini MANU’nun “50. Kuruluş Yıl-
dönümünü”nü kutlayarak ve gelecekteki çalışmalarında 
başarılar dileyerek sonlandırırken günün anısına ithafen 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar tarafından 
iletilen hediyeyi MANU Başkanı Taki Fiti’ye takdim etti.
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TÜBA&IAS&NEÜ’DEN "KÜRESEL BARIŞ 
ve REFAH IÇIN BILIM, TEKNOLOJI ve 

YENILIK" ULUSLARARASI KONFERANSI 
TÜBA, İslam Dünyası Bilimler Akademisi (IAS) ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin (NEÜ) 

ortaklaşa düzenlediği "Küresel Barış ve Refah İçin Bilim, Teknoloji ve Yenilik" başlıklı 
21. Uluslararası Konferans 8-11 Ekim 2017 tarihinde Konya’da gerçekleştirildi.

IAS Konya 2017 Bildirgesi yayımlandı.
Konferansın sonunda hazırlanan bildirge metni oy birliği 
ile kabul edildi. Deklarasyon metni İslam ülkelerinin ilgili 
bilimsel kuruluşları ve hükümet yetkilileri ile paylaşıla-
cak. Konferansın sonuç bildirisini İslam Dünyası Bilimler 
Akademisi Genel Müdürü Dr. Moneef R.  Zoubi okudu. 
Bildiride ilk olarak medeniyetlerin gelişmesinde, bilim, 
teknoloji ve inovasyon üretmenin gerekliliği tartışmasız 
bir gerçek olduğuna dikkat çekildi. Bilimin, zihinsel ve 
uygulamaya dayalı, tecrübe, deneyim ve gözlem yolu ile 
ortaya çıkan sistemsel bir yapı olduğu belirtilirken; ino-
vasyonun yeni buluş, fikir ve icatların sistemlerimize ta-
nıtılması olduğu anlatıldı.

İslam İş Birliği Teşkilatı, bilgiyi üretme ve pazarlama 
arasındaki köprüyü yeterince kuramadı.
Bildiri’de: “İslam İş Birliği Teşkilatı, bilgiyi üretme ve bil-
giyi pazarlama arasındaki köprüyü kurmak noktasında 
yetersiz kalmıştır. İslam ülkeleri olarak, bu bilimsel ino-
vasyon boşluğunu doldurmak zorundayız. Bunun için 
üniversitelere büyük görevler düşmektedir. Ayrıca İs-
lam ülkelerinin geliştirmiş olduğu politikalar, inovasyon 
üretme hususunda genç girişimcilere yeterli imkânlar 
sunmakta yetersiz kalmıştır. Bu bağlamda İslam Dünyası 

Bilimler Akademisi; İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik 
ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi; Avrupa Kalkınma 
Bankası ile iş birliği içerisinde bir inovasyon barometresi 
oluşturmaktadır. Bu inisiyatif sayesinde karar alıcıların 
bilimsel inovasyon üretmenin gerekliliğine olan inanç-
larının artırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca üzücü olan 
İslam dünyası ülkeleri olarak geçtiğimiz yüzyılda bilimin 
ve inovasyon üretmenin gereklerini yerine getiremedik, 
bunun için gerekli bir zemin oluşturamadık, bunun ana 
sebebi İslam dünyasında barışı tesis edemememizdir. Ge-
lecek dönemlerde ümmet olarak daha fazla iş birliğine ve 
huzurlu bir zemine ihtiyaç duymaktayız. Tarihsel biriki-
mimiz, zengin insan kaynağımız ve doğal kaynaklarımız-
la bu amacın gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyduğumuz 
olanaklara ve imkânlara sahibiz.” ifadelerine yer verildi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar “İslam 
Dünyası ülkeleri arasında bilim ve teknoloji alanı 
da dahil olmak üzere her türlü iş birliği son derece 
gereklidir.”
30 ülkeden seçilen 85 yabancı akademisyenin katıldığı 
konferansta konuşan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ce-
vat Acar sözlerine, tüm ülkelerin refahı ve gelişimi için, 
küresel barış için bilim, teknoloji ve yeniliğin zorunluluk 

TÜBA Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 

Farklılıklarımızı çatışmadan çok 

zenginlik kaynağı olarak görmeliyiz ve 

"kardeşliğimizi" güçlendirmeliyiz. 

Bu ve benzeri ortak faaliyetlerimizi 

artırmak zorundayız.

““
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olduğunun altını çizerek başladı ve “İslam ülkeleri, bilim-
sel ve teknolojik gelişme ve refah seviyelerine göre önemli 
farklılıklar gösteriyor. Çoğu sadece teknoloji kullanıyor 
ancak üretmiyor. Ayrıca, iç ve bölgesel istikrar ve barış, 
bilimsel ve teknolojik gelişme ve refah için de önemlidir. 
Maalesef, İslam dünyası bununla ilgili olarak iyi durumda 
değil. Bugün itibarıyla İslam dünyasının, hibrit savaşlar 
yoluyla Balkanlaştırılması ve parçalanması amaçlanıyor 
ve bu doğrultuda tüm İslam ülkeleri bir mücadele ile karşı 
karşıya. Bu süreçte İslam dünyası ülkeleri arasında bilim 
ve teknoloji alanında iş birliği de dahil olmak üzere her 
türlü iş birliği son derece gereklidir. Üniversitelerimiz ve 
bilimsel kuruluşlar arasındaki ilişkileri ve iş birliğini iler-
letmek zorundayız. İslam Dünyası ülkeleri tarafından ku-
rulan uluslararası örgütlerin daha etkin çalışması gerekir. 
Farklılıklarımızı çatışmadan çok zenginlik kaynağı olarak 
görmeliyiz ve “kardeşliğimizi” güçlendirmeliyiz. Bu ve 
benzeri ortak faaliyetlerimizi artırmak zorundayız.” dedi. 

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, konferansta 
dört gün boyunca yaşam bilimlerinden doğa bilimlerine 
ve temel bilimlere dair her alandan pek çok konunun 30 
farklı ülkeden gelen bilim insanı tarafından mercek altına 
alındığını söyledi.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker “İslam dün-
yası ülkelerinin yürüteceği iş birliği çok önemli, 
bu çalışmalar bilim, teknoloji ve sanatta barış ve 
ekonomik zenginliği de beraberinde getirecek.”
Konferans süresince ele alınan başlıkların ayrı ayrı önem 
taşıdığını ve bu konuların sadece İslam dünyasını değil, 
tüm dünyayı ilgilendirdiğini dile getiren Prof. Şeker “Bi-
liyoruz ki Müslüman ülkeler özellikle coğrafi konumla-
rından dolayı doğal kaynaklara sahipler ve bu kaynaklar 
terörist gruplar tarafından işgal ediliyor. İslam ülkelerinin 
içinde bulunduğu zor koşulların altından kalkması esasen 
bilim insanlarının çabasına bağlı. İslam dünyası ülkeleri-
nin yürüteceği iş birliği çok önemli, bu çalışmalarla bilim, 
teknoloji ve sanatta barış ve ekonomik zenginliği de bera-
berinde getirecek.” dedi.

NEÜ Rektörü

Prof. Dr. Muzaffer Şeker 

İslam ülkelerinin içinde bulunduğu zor 

koşulların altından kalkması esasen 

bilim insanlarının çabasına bağlı.

““
IAS Başkanı

Prof. Dr. Abdel Salam Majali

Her gün teröre ve savaşa sessiz 

kalan dünyaya karşı, İslam ülkeleri 

olarak bir şeyler yapmak gerekiyor.

““
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Açılış konuşmalarının ardından Türkiye Bilimsel ve Tek-
nolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Arif Ergin “Türkiye’nin Yenilik Gündemi” başlıklı 
sunumunu gerçekleştirdi ve “IAS-COMSTECH İbrahim 
Anma Ödülü”nün takdimi yapıldı.

IAS Başkanı Prof. Dr. Abdel Salam Majali de, Hazreti 
Mevlana’nın üstünde durduğu değerlere vurgu yaparak 
İslam’ın barışı öğütleyen bir din olduğunu söyledi ve “Her 
gün teröre ve savaşa sessiz kalan dünyaya karşı, İslam ül-
keleri olarak bir şeyler yapmak gerektiğini söylemek isti-
yorum. İslam’ı terör ile ilişkilendirmeye çalışanlar büyük 
yanılgı içindedirler. İslam; barış, sevgi ve kardeşlik dinidir. 
İslam dünyası bunun farkında olmalı ve birbirimizi bu an-
lamda kollamamız gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Gençlere caniliği, zorbalığı değil hoş görüyü ve barışı aşı-
lamak gerektiğini söyleyen Majali, Müslüman ülkelerin 
uluslararası ve yerel politik görüşmelerini de bu bağlam-
da geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Akademik gelişme-
nin önemine vurgu yapan Majali, su ve enerji kaynakla-
rının üretim ve kullanımının da hem bilimsel anlamda 
hem teknolojik olarak yaşanacak gelişmeler bağlamında 
önemli olduğunun ve bu konuda da Müslüman bilim in-
sanlarına görevler düştüğünün altını çizdi. “Çocukları-
mıza ve torunlarımıza bizim yaptıklarımız örnek olacak, 
böylece onlar da İslam aleminin gelişimine katkı sağla-
yacak çalışmaların içinde yer alacaklardır.” diyen Majali, 
programa katkı sunan herkese teşekkür ederek konuşma-
sını sonlandırdı.

Eski Ürdün Başbakanı Prof. Dr. Adnan Badran, Mevla-
na’nın mesajlarına odaklanılması gerektiğini söyleyerek, 
onun bahsettiği değerleri politik çalışmalarda da uygula-
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manın Müslüman ülkeleri ileriye taşıyacağını dile getirdi. 
Belli başlı, yapılması gereken reformları yerine getiren de-
mokratik sistemlerin başarılı olduğunu söyleyen Badran, 
“Bu başarıyı Türkiye ve Endonezya örneğinde görmekte-
yiz. Bu durum tüm ümmete de örnek teşkil etmektedir. 
Geliştirici ve analitik düşünme bizi yeni teknolojiler üret-
meye götürecektir. Bu anlamda toplumda en büyük görev 
de elbette üniversitelere düşmektedir.” şeklinde konuştu.

Altı oturum ve iki atölye çalışmasında pek çok 
konu masaya yatırıldı.
Türkiye, Azerbaycan, Ürdün, İran, Filistin, Tunus, 
Bangladeş, Kazakistan, Mısır, Tunus, Malezya, Pakis-
tan gibi İslam ülkelerinden gelen katılımcıların yanı 
sıra Rusya, Avrupa ve Amerika’da bilimsel çalışmaları-
nı yürüten bilim insanının yer aldığı ve dört gün sü-
ren Konferans’ta; “üniversitelerin dönüşen rolü, İslam 
dünyasında sosyal bilimler, tıp eğitiminin geleceği, Or-
tadoğu’da ar-ge, teknoloji ve yenilikçilik, bilim kültürü, 
Mevlana” gibi birçok konu altı oturum ve iki atölye ça-
lışmasında ele aldı.

“Celâleddin-i Rûmî’nin Gölgesinde” adlı ilk oturumu 
TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. A. Nuri Yurdusev ve 
Azerbaycan’dan Prof. Dr. Hamlet Isaxanli yürüttü. NEÜ 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Rumi Medeniyetler 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bilal 
Kuşpınar “İslam Düşüncesi ve Kültürüne Celâleddin-i 
Rûmî’nin Son Etkisi”, TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Üni-
versitesi (İÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Şinasi Gündüz ise “Çeşitliliklerin Barış İçinde Birlikte Ya-
şamasının Temeli Olarak Dinlerin Altın Kuralları” üzeri-
ne konuştu.
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9 Ekim günü düzenlenen ikinci oturumunun başkanlığını 
Ürdün’den Prof. Abdel Salam Majali ve Prof. Dr. Talip Alp 
üstlendi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) 
Prof. Dr. Jackie Ying “Enerji ve Biyomedikal Uygulamalar 
için Nanoyapılı Malzemeler”, Ürdün Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Adnan Badran “Ortadoğu’da Ar-Ge, Teknoloji 
ve Yenilikte Dünyaya Karşı Yükselme ve Düşüş” ve Pa-
kistan’dan COMSTECH Genel Koordinatörü Dr. Shaukat 
Hameed Khan “İİT Bilim, Teknoloji ve Yenilik Yol Hari-
tası; Modern Ekonomide Teknoloji Yönetimi” hakkında 
konuşacak ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Ensar Gül ise “Yenilik Konuma (Coğrafyaya) Bağlı mı?” 
sorusunu masaya yatırdı.

Aynı gün düzenlenen “Üniversitelerin Dönüşen Rolü” 
başlıklı üçüncü oturumun yürütücülüğünü ise Prof. Dr. 
Adnan Badran ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin 
yerine getirdi. Malezya’dan UCSI Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Khalid Yusoff “Tıp Eğitiminin Geleceği”, 
Pakistan Karachi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Muhammad 
Ajmal Khan “Mega Şehirlerde Mega Üniversiteler: Nexus 
Etkisi”, Kazakistan Shakarim Üniversitesi Rektörü Dr. 
Meir Yeskendirov “Üniversitelerin Dönüşen Rolü”, NEÜ 
Öğretim Üyesi Dr. Kemal Argon “Çağdaş Türk ve Müslü-
man Alimler ve Başarılı Temsiliyetin Yönleri” ve yine aynı 
üniversiteden Dr. Tarık M. Quadir “İslami Sürdürülebilir 
Kalkınma için Eğitimin Gerekliliğini Düşünmek” üzerine 
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sunumlarını yaptı. Programın ikinci günü “Niceliksel ve 
Niteliksel Faktörler” üzerine düzenlenen atölye çalışma-
larının ardından sona erdi.

10 Ekim günü gerçekleşen “Sürdürülebilir Kalkınma” 
adlı dördüncü oturum Prof. Dr. Şinasi Gündüz ve Prof. 
Zabta Shinwari tarafından yönetildi. Oturumun ilk ko-
nuşmasını Ege Üniversitesi’nden Prof. Münir Öztürk 
“Biyolojik İzleme: İİT Ülkeleri İçin Önerilen Bir Şab-
lon” üzerine yaptı. “Sürdürülebilir Kalkınma için Bilim, 
Teknoloji ve Uluslararası İş Birliği” konulu sunum ABD 
Ulusal Bilimler Akademisi’nden Dr. Dalal Najib, “Sür-
dürülebilir Biyolojik Çeşitlilik: İİT Ülkeleri için Görü-
nüm” Putra Malaysia (UPM) Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Faridah Ibrahim, “Üniversitelerin Milletlerin Sürdürü-
lebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşması Üzerindeki Rolü 
ve Etkileri” TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Muammer 
Koç ve “Gıda Katkı Maddelerinin Güvenlik Kaygısı” adlı 
sunumu ise yine TÜBA Asli Üyesi Prof. Fatih Gültekin 
yaptı.

TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Tataris-
tan’dan Prof. Gulnar Vagapova ise beşinci oturumu yönet-
ti. ABD’den PharmaCore Başkanı Dr. Adnan Mjalli Hon 
“Küresel Unmet Tıbbi İhtiyaçların Tedavisi İçin Yenilik-
çi Bilimlerin İlaçlara Dönüştürülmesi”, Pakistan Islamia 
Üniversitesi’nden Prof. Shazia Anjum “Pakistan Koreli 
Çölü’ndeki Anti-diyabetik Tıbbi Bitkilerin Kanıta Daya-
lı Arama ve Standardizasyonu”, Tehran Üniversitesi’n-
den Prof. Ali A. Moosavi-Movahedi “Serbest Radikaller: 
Diyabet Komplikasyonları”, Almanya Juelich Araştırma 
Merkezi’nden Prof. Syed M. Qaim “Yeni Hızlandırıcının 
Ürettiği Radyonüklidlerin Tıpta Kullanımı”, Yıldırım Be-
yazıt Üniversitesi’nden ise Dr. M. Nedim Aytekin ve An-
kara 2. Bölge Kamu Hastaneleri Kurumu’ndan Dr. Furkan 
Erol Karabekmez “IAS Tıp Dergisi: Dün, Bugün ve Gele-
cek” hakkında konuştu.

Konferansın altıncı ve son oturumu “Yenilik Hikayeleri” 
başlığı altında iki ayrı oturum şeklinde düzenlendi; top-
lam 10 ayrı sunumun gerçekleştiği oturumlara ilk olarak 
Prof. Münir Öztürk ve Prof. Syed M. Qaim ile Prof. Khati-
jah Yusoff ve Prof. Khalid Yusoff başkanlık etti.

Konferans 11 Ekim 2017 tarihinde “İslam Dünyasında Bi-
lim Kültürü” başlıklı ikinci atölye çalışmasının ardından 
düzenlenen ve Prof. Abdel Salam Majali’nin başkanlık et-
tiği; Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Prof. 
Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, Prof. Münir Öztürk ve Dr. Mo-
neef R. Zou’bi’nin yer aldığı kapanış oturumuyla sona erdi. 

IAS ve TÜBA arasında iş birliği anlaşması imzalandı. 
TÜBA ve IAS arasında 11 Ekim 2017 tarihinde “İkili İş 
Birliği Anlaşması” imzalandı.

TÜBA Başkanı Prof. Ahmet Cevat Acar ile IAS Başkanı 
Prof. Dr. Abdel Salam Majali tarafından imzalanan anlaş-
ma, iki akademi arasında ikili bilimsel toplantı, sempoz-
yum, konferans ve çalıştaylara dair iş birliğinde bulunul-
masını öngörüyor. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar konuya ilişkin 
açıklamasında “TÜBA’nın önemli işlevlerinden birinin de 
uluslararası bilimsel ilişkiler ve iş birlikleri kurmak ve ge-
liştirmek olduğunu belirterek şunları söyledi: “TÜBA’nın 
bir bakıma bilim diplomasisi olarak nitelendirilebilecek 
bu işlevi çerçevesinde ikili iş birliği yaptığı akademi sayısı 
33’ü bulmuş ve üye olduğu “akademiler arası kuruluş” sa-
yısı da 12’ye ulaşmıştır. IAS ile yapılan anlaşmanın İslam 
ülkeleri arasındaki bilimsel ve diğer alanlardaki iş birliği 
ve ilişkilere önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.”

İmza töreninde ayrıca; TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Nuri Yurdusev ve TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker de yer aldı.
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KONYA, TÜRKİYE / 21 MUHARREM 1439 / 11 EKİM 2017

1. Bilim, Teknoloji ve Yenilik medeniyetlerin ilerlemesinin ardındaki başlıca güçlerdir.
İnsani başarılar esasen, bilimsel keşif, buluş, teknolojik ve mühendislik gelişimine dayalı 
yeniliklerden ve aynı zamanda bilim ve teknolojinin (B&T) yaşamın her kesiminde 
kullanılmasından elde edilmiştir;

2. Bilim, ‘fiziksel ve doğal dünyanın yapısını ve davranışını gözlem ve deney yoluyla 
sistematik olarak inceleyen entelektüel ve pratik etkinlik’ olarak tanımlanmış olsa da yenilik 
yeni fikirleri, cihazları, yöntemleri veya gerçekten yeni fikirler, cihazlar ya da yöntemler 
geliştirme süreçlerini kapsar;

3. Basit fiziksel altyapıdan çok ulusal bir yenilik sistemi geliştirmeye devam etmesinden 
ötürü, İİT bilim topluluğu, bilgi üretme ve bilginin ticarileştirilmesi arasındaki ayrım 
hususunda köprü kuramadı. Somut düşünceler ve değerler de hayati önem taşımaktadır.
Bunlar, şeffaflık, hukukun üstünlüğü, yolsuzluğa müsamaha göstermemek, girişimlerin 
ödüllendirilmesi, iş dünyası için sağlıklı bir iklim, çevreye saygı ve modern bilimin ve 
teknolojinin faydalarının yoksullar dahil olmak üzere tüm nüfusa yaygınlaştırılmasını içerir.
İslam dünyası, -var olan yerlerde- mevcut ulusal yenilik politikalarının iş dünyası ve 
ekonomide genç girişimcilerin taleplerini artık yerine getirmediği bir geçiş evresinden 
geçiyor. Yenilik farkının kapatılması İİT ve gelişmekte olan ülkelerdeki üniversitelerin 
vazgeçilmez bir rolüdür; yenilikçiliği teşvik etmek öğretim ve araştırma kadar önem 
kazanmalıdır;

4. Bu girişimi daha da ileriye götürmek için IAS, Akdeniz Entegrasyonu Merkezi aracılığıyla 
Avrupa Yatırım Bankası ve SESRIC ile iş birliği içinde İİT ülkeleri için bir yenilik-
barometresi geliştirmeyi planlıyor. Yenilik Barometresi iki temel sütundan oluşuyoe: “Giriş 
ve Etkinleştiriciler” ve “Çıktı ve Etki”. “Giriş ve Etkinleştiriciler” sütunu, “İnsan 
Kaynakları”, “Bilgi Etkinleştiricileri” ve “İş Etkinleştiricileri” olarak alt bölümlere 
ayrılmıştır. İkinci sütun olan “Çıktı ve Etki”, "Özel Sektörün Katma-Değer Potansiyeli", 
“Skolastik Üretiminin Kalitesi”, “İş Etkisi” ve “Fikri Varlık Oluşumu” başlıklarını yansıtan 
istatistiksel göstergelerden oluşmaktadır. Tüm taraflar, yenilik-barometresinin bir ülkenin 
normalleştirilmiş skorları, ülkenin yenilikçi, bilgiye dayalı ekonomi ile birlikte yüksek katma 
değerli işler ve sosyal içerme, barış ve refaha verdiği öncelikler ve engeller temelinde politika 
yapıcılara göstermek için önemli ve kapsamlı bir araç olduğunu düşünüyorlar;

5. Son dönemde benimsenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) ile kesişen STI 
bileşeni, COP21'den çıkan iklim bilimi üzerindeki uluslararası araştırma gündemi ve su, gıda, 
enerji ve sağlık güvenliği gibi diğer kalkınma hedefleri ile ortaya çıkan uluslararası kalkınma 
gündemi İİT ve gelişmekte olan ülkeler ve diğer yerlerde de öncelikli alanlar arasında olmayı 
sürdürüyor;

6. Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündemi, “Dünyamızı Değiştirmek: Sürdürülebilir 
Kalkınma İçin 2030 Gündemi" başlıklı belgede 25 Eylül 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler 
tarafından kabul edildi. Gündem, içinde yaşadığımız dünyayı dönüştürmeyi amaçlıyor ve 17 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG) etrafında şekillenmiş olan yeni küresel kalkınma 
çerçevesini, ekonomik, sosyal kalkınma ve çevre korumayı kapsayan toplam 169 hedeften 
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oluşuyor. Bununla birlikte, SDG’nin kalbinde büyük bir hipotez, İslam dünyasının pek 
hoşuna gitmeyen bir şey; ulusal ve bölgesel düzeylerde politik istikrar;
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ulusal araştırma merkezleri ve ulusal bilim akademileri için de gereklidir. Türkiye'de 
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ayrıcalıksız ve hassas nüfuslar, farklı sağlık sistemleri, iklim değişikliği ve azalan değerler, 
güçlendirilmesi veya dahil edilmesi gereken özelliklerdir. Sağlık ile ilgili meslekler ile sosyal 
sektörler arasında daha fazla iletişim sağlanmalı ve sağlık kurumları ile personel ve sağlık 
sistemleri arasında daha fazla bağlantı kurulması gerekmektedir. Öğrenme / öğretme ortamı 
yeniden değerlendirilmeli ve yeniden düzenlenmelidir. Tıp öğretmeni ve sağlık uzmanının 
rolü değişmektedir ancak her geçen gün bu meslekler daha da önem kazanmaktadır. Tıp 
mesleği, tıp fakültesi ve toplum, bu gerçekleri ve değişim ihtiyacı için duyarlı olmalıdır. Aynı 
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“Skolastik Üretiminin Kalitesi”, “İş Etkisi” ve “Fikri Varlık Oluşumu” başlıklarını yansıtan 
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bileşeni, COP21'den çıkan iklim bilimi üzerindeki uluslararası araştırma gündemi ve su, gıda, 
enerji ve sağlık güvenliği gibi diğer kalkınma hedefleri ile ortaya çıkan uluslararası kalkınma 
gündemi İİT ve gelişmekte olan ülkeler ve diğer yerlerde de öncelikli alanlar arasında olmayı 
sürdürüyor;

6. Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündemi, “Dünyamızı Değiştirmek: Sürdürülebilir 
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şeyi tekrar tekrar yapmak, yeni çözümler sağlamayabilir; dolayısı ile çözümler gecikebilir ve 
yapılması gereken şey ile yapılan arasındaki bağlantı kesilebilir;

13. Arketip, anlaşılacağı üzere hükümetler bilimin yönetilmesini; BTY sistemlerini kurarak, 
bilim camiası ile iletişim kurarak, ulusal BTY politikalarını derhal benimseyerek ve 
uyarlayarak, özel sektör paydaşlarını dahil ederek Ar-Ge harcamalarını artırıp GSYİH 
içerisindeki payını %1’e ulaştırmak için yenilikçi yollar geliştirerek, mükemmellik 
merkezleri ağlarını güçlendirerek, kadınları ve genç bilim insanlarını güçlendirerek, politika 
tartışmalarını teşvik ederek, yapılan en iyi uygulamalar ve öğrenilen derslerle ilgili bilgi 
alışverişinde bulunarak ve yerel kurumları güçlendirerek ulusal düzeyde geliştirmelidirler;

14. Yukarıdaki ulusal BTY gündeminin uygulanması tüm paydaşların iş birliğini gerektirir.
Daha büyük bir başarı şansını sağlamak için, ‘Akıllı Ortaklık’ ilkeleri ve uygulamaları, ilgili 
İİT ve gelişmekte olan ülkeler tarafından benimsenmesi önerilmektedir. ‘Akıllı Ortaklık’, 
BTY yönetiminin yaygınlaştırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası çabaları güçlendirmek 
için uygun bir çerçeve olabilir;

15. Bilim, öğrenme ve araştırmayı değerlendirecek ve merak ve eleştiriyi teşvik eden bilimsel 
bir kültür –veya sadece kültür– olmadan ortaya çıkamaz. Tarih, sekizinci yüzyılın 
Müslümanlarının yalnızca İslam’ın öğretilerine dayanan, ancak fizik dünyasına da meraklı 
olan ve keşfetmeye istekli aynı zamanda da İslam ‘bilimlerine’ hâkim olduklarını bize 
anlatıyor. Matematik ve astronomiden fizik ve kimyaya, anatomi ve tıp, botanik ve zooloji, 
felsefe ve spekülatif düşünceye kadar her türlü bilimsel bilgiye karşı doyumsuz bir istekleri 
vardı;

16. Bu tür sorulara cevap bulmak için, IAS, İslam dünyasındakii bilimsel kültürün tarihsel ve 
güncel belirleyicilerini, din-bilim arasındaki uyumun yerini ve bunun diğer tarihi, kültürel ve 
siyasi faktörlerini anlamak için teologlar, tarihçiler, filozoflar, bilim adamları ve bilim 
iletişimi konularında uzman bir görev gücünün toplanmasına yardımcı olacaktır;

17. IAS, BTY’nin liderlik rolünü ve politika oluşturma konusunda bilimsel temelli kararların 
kalitesini artıracak sağlam, bağımsız bir bilimsel danışma sisteminin varlığının kritik rolünü 
kabul etmektedir. IAS, bilimin politika üretmede daha belirgin kullanımı için yeni küresel 
trendleri ve bu bölünmeleri bilim adamları ve politika yapıcılar arasında köprü kurma 
çabalarını memnuniyetle karşılamaktadır. Tabii ki, bu tür kurumların bulunmadığı İİT 
ülkelerinde ulusal bilim akademilerinin kurulması da bu konuda bir zorunluluktur;

18. Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye gibi Ortadoğu’daki ülkeler tarafından sığınma, yemek, su 
sağlanması yönünde yapılan büyük çabalara rağmen; evrensel eğitim hakkına uyulmasını 
sağlamak için, bu hükümetlerin, ülkelerinde ikamet eden yerinden olmuş kişilere BM, diğer
ilgili kurumlar ve uluslararası toplumun tam desteği ile eğitim vermeye çağırıyoruz.

İslam Dünyası Bilimler Akademisi Olarak;
Himayelerinden ve desteklerinden ötürü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a; konferansa destek mesajları için tüm üst düzey yöneticilere; konferansın 
ortaklaşa düzenlenmesi ve sponsorluğundan dolayı Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve 
Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne; Ekonomik ve Sosyal Gelişim Arap Fonu’na (AFESD); 
Ekonomik İşbirliği Örgütü Bilim Vakfı’na (ECOSF); İslam Kalkınma Bankas’na (IDB); İİT 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Bakanı Komitesi’ne (COMSTECH) ve cömert eş-sponsorluğu 
için Arap Potash Şirketi’ne teşekkür ederiz.

“
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17. IAS, BTY’nin liderlik rolünü ve politika oluşturma konusunda bilimsel temelli kararların 
kalitesini artıracak sağlam, bağımsız bir bilimsel danışma sisteminin varlığının kritik rolünü 
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çabalarını memnuniyetle karşılamaktadır. Tabii ki, bu tür kurumların bulunmadığı İİT 
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“

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

 KÜLTÜR ENVANTERİ DERGİSİ

16. SAYI

TÜBA-KED’in 16. 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 

https://satis.tuba.gov.tr
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“TÜBA-GIDA GÜVENLIĞI SEMPOZYUMU: 
ORGANIK ÜRÜNLER ve SAĞLIK”

TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu ve Kanser Çalışma Grubu’nun düzenlediği 
“Gıda Güvenliği Sempozyumu: Organik Ürünler ve Sağlık” konulu bilimsel toplantı, 

12-14 Ekim 2017 tarihinde İnönü Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar “Ar-
Ge ve yenilikçilik performansımızı geliştirdiğimiz 
ölçüde ulusal hedeflerimize ulaşabiliriz.”
TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu’nun Sempoz-
yum’un oluşturulmasında aktif olarak görev aldığını dile 
getiren Prof. Acar “TÜBA olarak önemli, öncelikli ve gün-
cel konulara dair politika ve stratejiler düzeyinde öneriler 
üretmek üzere çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz ve bu 
faaliyetleri de rapor haline getirip ilgili paydaşlara ve kamu 
yönetimi temsilcileri ile karar vericilere aktarıyoruz.” dedi.

Prof. Acar şu şekilde devam etti “Bilimsel, ekonomik ve 
sosyal gelişme için öncelikli olarak istikrar ve güvenlik 
fazlasıyla belirleyicidir. Bu anlamda ülkemizin, güvenliği-
ne ve bütünlüğüne sahip çıkmanın ilk görevimiz olduğu-
nu unutmamak gerekiyor. Şu anda maalesef emperyalist 
odaklar tarafından hedef alındığı gözlenen bölgemizin 
ve Türkiye’mizin ciddi saldırılarla karşı karşıya olduğunu 
görmek zorundayız. Bütün olumsuz çabalara karşın fark-
lılıklarımızı zenginlik olarak değerlendirmek, asgari müş-
tereklerimizi geliştirme temelinde birliğimizi korumayı 

TÜBA Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 

Bilimi ve teknolojiyi kullanan değil 

üreten bir ülke olmalıyız bunun için de 

üniversitelerimizdeki niteliği, kaliteyi 

ve yenilikçilik performansını artırmak 

hayati bir önem taşıyor. 

““
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ve desteklemeyi öngören bir yaklaşımla hareket etmek 
zorundayız. Hepimizin mutluluğu ve gelecek kuşakla-
ra olan sorumluluğumuz açısından bu konunun önemli 
olduğunu düşünüyorum. Özellikle bilim insanları, aydın 
kesim ve üniversitelerin bu konudaki sorumluluğunun 
daha fazla olduğunu ifade etmek isterim. Bilimi ve tek-
nolojiyi kullanan değil üreten bir ülke olmalıyız bunun 
için de üniversitelerimizdeki niteliği, kaliteyi ve yenilik-
çilik performansını artırmak hayati bir önem taşıyor. Bu 
açıdan eğitime ve bilime gerekli önemi hiç geciktirmeden 
vermek zorundayız. Ancak Ar-Ge ve yenilikçilik perfor-
mansımızı geliştirdiğimiz ölçüde ulusal hedeflerimize 
ulaşabiliriz.”

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay 
“TÜBA’nın bundan sonra düzenleyeceği çalışmalarında 
da ev sahipliği yapmaktan onur duyacağız.”

TÜBA’nın bu Sempozyum’a ev sahipliği yapmaktan gurur 
duyduklarını ifade eden Prof. Kızılay, organik tarımın gü-
nümüzde yükselen bir değer olduğunu söyledi ve “Bilim 
insanlarımızdan çok kıymetli katkılar elde edeceğimize 
eminim. Kayısı Malatya’nın bir markasıdır. Dünyadaki 
kuru kayısı üretiminin çok önemli bir oranını karşılıyo-
ruz. Bu Sempozyum’la “Malatya’mızda üretilen kayısının 
yüzde kaçı organik tarım esasına göre üretiliyor?” Bizim 
elimizde bu soruya cevap verecek bir çalışma yok, bu 
Sempozyum’la hocalarımızın şehirdeki ilgili kuruluş ve 
birimlerle ortak bir şekilde araştırmaya ve buna yönelik 
çalışmalara başlamak uygun olur.” dedi ve TÜBA’nın bun-
dan sonra düzenleyeceği çalışmalarında da ev sahipliği 
yapmaktan onur duyacaklarını dile getirerek konuşması-
nı sonlandırdı.

TÜBA Asli Üyesi ve Gıda ve Beslenme Çalışma 
Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin 
“Sempozyum rapor haline getirilecek.”
Türkiye’de gıda güvenliği kavramı ile ilişkili olarak “orga-
nik ürün” tanımı hakkında detaylı bilgiler vermenin; top-
lumda yerleşmiş yanlış algıların önüne geçerek “organik 
ürün” tanımını gerçek anlamda insanların bilgisine sun-
manın önemli olduğunu ifade eden Prof. Şahin sözlerini 
şu şekilde sürdürdü: “Toplumda geleneksel (köy ürünle-
ri), konvansiyonel, sürdürülebilir, iyi tarım uygulamala-
rı ve organik tarım yetiştiriciliğinin farkları tam olarak 
bilinmemekte ve bundan dolayı da haksız kazançlar elde 
edilmektedir. Bilgi birikimi gerektiren organik tarım yön-

temi, geleneksel yöntemlere kıyasla daha çok işgücüne da-
yalıdır. Asıl amacı ürün kalitesini artırmaya çalışmak olan 
organik tarımsal üretimin kesin kuralları ve standartları 
mevcuttur ve üretimde kullanılacak girdiler sınırlıdır. 
Organik tarımda, insan sağlığı üzerinde zararlı olacak her 
türlü maddenin kullanılması yasaklanmaktadır.”

Bir ürünün organik olabilmesi için Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kontrol ve 
sertifika kuruluşu tarafından gerekli kontrollerinin ve 
sertifikalandırılmasının yapılması gerektiğini dile getiren 
Prof. Şahin, son yıllarda iç piyasada sıkça kullanılan “doğal 
ürün, klasik ürün, köy ürünü, naturel ürün” şeklinde ad-
landırılan ürünlerin organik ürün olmadığını söyledi ve 
“Marketlerde satışa sunulan organik ürünlerin ambalajla-
rında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yanı sıra 
inceleme ve sertifikasyon kuruluşlarının logosunun bu-
lunması ve organik ürünün ambalajında inceleme ve ser-
tifika firması tarafından incelenip sertifikalandırmanın 
yapıldığına dair yazı bulunması gerekmektedir. Örneğin, 
iyi tarım uygulamaları kapsamında gezinti alanına sahip 
olan kümeslerden elde edilen yumurtaların organik ürün 
olmadığını bilmemiz gerekir. Çünkü pek çok işletmede 
bu hayvanlara yedirilen yemlerin sertifikalı olmadıklarını 
biliyoruz.”

TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu 

Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin 

Yapılan pek çok çalışmada organik 

ürünlerin besin madde bileşimi ile 

geleneksel veya konvansiyonel ürünlerin 
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olarak bir farklılık tespit edilmiyor.
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Prof. Şahin ayrıca, yapılan pek çok çalışmada organik 
ürünlerin besin madde bileşimi ile geleneksel veya 
konvansiyonel ürünlerin besin madde bileşimleri 
arasında genelde bir farklılık tespit edilmediğinin altını 
çizdi. Ancak, bazı zıt sonuçlar da bulunduğunun üzerinde 
duran Prof. Dr. Kazım Şahin, İngiltere’de yapılan ve Food 
Chemistry 2018 Ocak sayısında yayınlanacak olan bir 
araştırmada, organik sütün konvansiyonel süte göre 
%44 daha düşük iyot düzeyine (427 vs. 241µg/L) sahip 
olduğunu, konvansiyonel sütün organik veya UHT süt 
ile değiştirilmesinin, özellikle gebe veya emziren kadınlar 
için alt optimal iyot durumu riskini artıracağını gösterdiği 
bilgisini verdi. Diğer yandan alanın en iyi dergilerinden 
biri olan Poultry Science dergisinde de Temmuz 2017 
yayınlanan bir makalede, organik yumurtanın sarısının 
konvansiyonel yumurtaya göre daha yüksek protein (17.7 
g/100 g), potasyum (134.7 mg/kg), ve Cu (0.15 mg/kg) 
düzeyine sahip olduğunun belirlendiğinin altını çizen 
Prof. Şahin, “Organik sığır etlerinin organik olmayan 
sığır etlerine göre daha yüksek konjuge linoleik asit ve 
omega-3 yağ asitleri konsantrasyonlarına sahip olduğu 
bir başka çalışmada bildirilmiştir. Benzer şekilde, organik 
yöntemlerle üretilen domateste daha fazla C vitamini 
tespit edilirken, organik sebzelerde konvansiyonele göre 
daha düşük antimikrobiyal direnç tespit edilmiştir.” dedi.

TÜBA Konsey Üyesi ve Kanser Çalışma Grubu 
Yürütücüsü Prof. Dr. Taner Demirer “Gıda 
güvenliği, kanser, kök hücre konularında ulusal ve 
uluslararası stratejiler geliştirmemiz gerekiyor.”
Gıda, beslenme ve kanserin birbiriyle son derece ilişkili 
konular olduğunun altını çizen Prof. Demirer, bugün itiba-
rıyla bakıldığında bütün dünyada kanserin %32 oranında 
sigaradan kaynaklandığını söyledi ve “Sigara 20 farklı 
kanser türünden sorumlu. %35’lik kanser riski ise yanlış 
beslenme alışkanlıkları ve obeziteden kaynaklanıyor. Do-
layısıyla, diyet, obezite ve kanser birbiriyle sıkı sıkıya iliş-
kili. Ülkemizde 14 milyon obezite hastası var ve toplumu-
muzun %35’i aşırı kilolu. Bu konuda neredeyse ABD ile 

yarışıyoruz. Türkiye’de 8 milyon diyabet hastası var ve di-
yabet olduklarının farkında değiller. Bunu özellikle söylü-
yorum çünkü diyabet de kanserde risk yaratan önemli bir 
hastalık. Önümüzdeki dönemlerde; kanserde yeni tedavi 
yöntemleri, gen ve kök hücre tedavileri, su kaynakları, 
yenilenebilir enerji kaynakları, gıda ve beslenme üzerinde 
durulması gereken başlıklar ve çözüm bulunması gereken 
sorunlardır. Bu konularda ulusal ve uluslararası stratejiler 
geliştirmemiz gerekiyor. Gıda Güvenliği Sempozyumu bu 
bağlamda çok önemli. Diğer toplantılarımızda olduğu gibi 
bu Sempozyum sonunda da hazırlayacağımız raporu tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarına ulaştıracağız. ” dedi.

Sempozyum’da; “Dünyada ve 
Ülkemizde Organik Tarımın 
Durumu, Organik Tarım Gir-
dileri, Organik Tarım Mev-
zuatı ve Denetimi, Organik 
Tarımın Geliştirilmesi ve Al-
ternatif Stratejiler, Hayvansal 
ve Bitkisel Üretim, Organik 
Gıda ve Beslenme, Gıda, 
Beslenme ve Kanserden Ko-
runma” konularında konuş-
macılar tarafından önemli su-
numlar yapılacağını ve daha 
sonra rapor halinde kamuo-
yuna sunulacağını söyleyen 
Prof. Dr. Kazım Şahin ayrıca 
toplumda her zaman tartış-
ma konusu olan GDO ile ilgili 
olarak da “Gıda Üretiminde 
Biyoteknolojik Yaklaşımlar” 
konusunda önemli bir otu-
rum gerçekleştirileceği bilgi-
sini verdi.

TÜBA-Kanser Çalışma Grubu 

Yürütücüsü Prof. Dr. Taner Demirer 

Kanserde yeni tedavi yöntemleri, gen 

ve kök hücre tedavileri, su kaynakları, 

yenilenebilir enerji kaynakları, gıda ve 

beslenme üzerinde durulması ve çözüm 

bulunması gereken sorunlar. 

““
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Sempozyumda beş oturum düzenlendi.
Başkanlığını Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu ve Prof. Dr. 
Hasan Hüseyin Atar üstlediği ilk oturumda; Prof. Dr. Ra-
mazan Çakmakçı “Organik Tarım Nedir? Ne Değildir?”, 
Prof. Dr. Cengiz Sayın ise “Dünyada ve Ülkemizde Orga-
nik Tarım: Genel Bakış” üzerine konuştu.

İkinci oturumun başkanlığı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur 
ve Prof. Dr. Hasan Yetim tarafında yürütüldü. Oturumda; 
Prof. Dr. Dilek Anaç “Organik Tarım Girdileri”, Hülya Er-
demir Yağlı “Organik Tarım Mevzuatı ve Denetimi (Am-
balaj, Etiket, Sertifikasyon, Standardizasyon)” ve Mehmet 
Hasdemir “Tarım Ürünlerinin Belgelendirilmesi ve Akre-
ditasyonu” hakkında sunumlarını gerçekleştirdiler.

Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu’nun başkanlık yaptığı 
üçüncü oturumda; Prof. Dr. İbrahim Ak “Organik Tarım: 
Hayvansal Üretim” Prof. Dr. Lütfi Pırlak “Organik Tarım: 
Bitkisel Üretim” ve Prof. Dr. İhsan Karabulut “Organik 
Tarım Perspektifinde Kayısı” başlıkları altında konuştular.

Prof. Dr. H. Tanju Besler dördüncü oturumun başkanlığı 
görevini yerine getirdi; Prof. Dr. Habibe Şahin “Organik 
Gıda ve Beslenme” Prof. Dr. Canan Fisun Abay “Organik 
Gıda Tercihinde Tüketici Eğilimi”, Prof. Dr. Taner Demi-
rer “Gıda, Beslenme ve Kanserden Korunma” hakkında 
sunumlarını yaptılar.

Son oturumun başkanlık görevini ise TÜBA-Kanser Ça-
lışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özet üstlendi. Yrd. 
Doç. Dr. Bahar Soğutmaz Özdemir “Gıda Üretiminde Bi-
yoteknolojik Yaklaşımlar: Çekinceler” Prof. Dr. Gültekin 
Yıldız “Gıda Üretiminde Biyoteknolojik Yaklaşımlar: Ya-
rarları”, Dr. Senem Güner ise “Biyoteknolojik Ürünlerin 
Epigenetik, Transgenetik ve Proteomikse Etkileri” hak-
kında konuştu.

Sempozyumda ayrıca; Prof. Dr. Ka-
zım Şahin, TÜBA-Gıda ve Beslenme 
Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. İrfan 
Erol, TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. 
Taner Demirer, TÜBA Asosye Üyesi 
ve TÜBA-Kanser Çalışma Grubu Üye-
si Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, TÜBA 
Asli Üyesi ve TÜBA-Gıda ve Beslenme 
Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Fatih 
Gültekin’in katıldığı panel ve genel de-
ğerlendirme düzenlendi.

14 Ekim 2017 tarihinde ise katılımcılar 
için Arapgir’e gezi düzenlendi. TÜBA 
Başkanı Prof. Acar, beraberindeki he-
yet ve katılımcılar Arapgir Belediye 
Başkanı Haluk Cömertoğlu tarafından 
karşılandı. Tarihi ve turistik bölgelere 
yapılan ziyaretler katılımcılar tarafın-
dan ilgiyle karşılandı.

Prof. Acar’dan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Kızılay’a ve “TÜBA Malatya Tanıtım 
Ofisi”ne ziyaret

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, İnönü Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı ve Mühendislik 
Fakültesi’nde bulunan TÜBA Malatya Tanıtım Ofisi’ni zi-
yaret etti. 

Mayıs 2016’da Prof. Kızılay, bazı TÜBA üyeleri ve Mü-
hendislik Fakültesi öğretim üyelerinin katılımıyla açılan 
TÜBA Malatya Tanıtım Ofisi’ni TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Cevat Acar ile birlikte, Prof. Dr. Fahrettin Keleş-
temur, Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 
Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, Prof. Dr. Hakan Parlakpı-
nar ve Sempozyum’a katılan bazı misafirler ziyaret ettiler. 

Ofisin kuruluş fikri ve faaliyeti hakkında Fakülte Dekanı 
Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu ile görüşen TÜBA Başkanı 
Acar, Tanıtım Ofisi’nin Türkiye’de ilk kez Malatya İnönü 
Üniversitesi’nde açıldığını, ofisin TÜBA’nın tanıtımına 
ve misyonunun yayılmasına sağlayacağı katkının yanı 
sıra öğrenciler ve akademisyenleri bilime özendirmek 
konusunda da fayda sağlayacağını belirtti. Prof. Acar ay-
rıca TÜBA Başkanlığı olarak Malatya Tanıtım Ofisi’ne 
süreli yayınların ve kitapların sağlanması, ofisin bilimsel 
materyal bakımından güçlendirilmesi konusunda destek 
vereceklerini belirtti.
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2017 YILI “CUMHURBAŞKANLIĞI 
KÜLTÜR ve SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERI”

“Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri” Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
21 Aralık 2017 tarihinde düzenlenen törenle sahiplerine tevdi edildi.

2017 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülle-
ri Töreni’nde; tarih alanında TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. 
İlber Ortaylı, resim alanında Selahattin Kara, müzik ala-
nında Göksel Baktagir, geleneksel sanatlar alanında Ali 
Toy, sinema alanında Yavuz Turgul ödül aldı, vefa ödü-
lüne  layık görülen Nurettin Topçu'nun adına ise ödül, 
yeğeni Ayşe Nermin Topçu'ya verildi.

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

Ödüle değer bulunan isimleri ve onlar adına ödül alacak-
ları tebrik ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, ödülleri; milletin ve devletin, kül-
tür-sanat insanlarına teşekkür ve takdirinin bir nişanesi 
olarak verdiklerini söyledi.

“Tarihini başkalarından öğrenen bir millet, 
mazisiyle atisi arasında güçlü bir köprü kuramaz.”
Kültür-sanat alanında zirveye çıkamayan bir ülkenin, di-
ğer alanlardaki başarılarını kalıcı hâle getirme, tarihe altın 
harflerle nakşetme imkânı olmadığını ifade eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Kendi tarihini başkalarından öğrenen 
bir millet, mazisiyle atisi arasında güçlü bir köprü kuramaz. 
İlhamını kendi özünden almadığı sanat, müzik, kültür abi-
deleri üretemeyen bir milletin dünya çapında eserler ortaya 
koyabilmesi mümkün değildir” diye konuştu.

Kültürün geleceğini görmek için, gençlerin ve çocukların 
dünyasına bakılması gerektiğini belirterek, “Gençlerin ve 
çocukların gönül dünyasına, diline, hayallerine erişeme-
yen bir kültür, müzelerde, kütüphanelerin tozlu raflarında 
kalmaya mahkûmdur.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yeni nesilleri Türk kültür tarih ve medeniyetinin kökle-
riyle buluşturmakta zorlanıldığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sanatın ve kültürün küresel 
etkisinde siz sadece eğer alansanız, siz sadece tüketense-
niz, işte o zaman güneşin altında kalan bir buzdan heykel 
gibi erimeye başlıyorsunuz. Tam tersine, şayet siz kendi 
kültürünüz ve sanatınızın gücüyle küresel düzeyde etki 
sahibiyseniz, işte o zaman tunçtan veya mermerden bir 
heykel gibi pırıl pırıl parlayarak cazibe merkezi hâline ge-
lirsiniz” şeklinde konuştu.

“Yeni nesillerin ruhunu ve dimağını doyuracak 
kültür ürünleri ortaya koymalıyız.”
“Kendimize sahip olduğumuz görkemli geçmişe layık bir 
gelecek inşa etmeliyiz. Bunu da ancak yeni nesillerin gön-
lünü, ruhunu ve dimağını doyuracak kültür sanat ürünleri 
ortaya koyarak yapabiliriz” ifadelerini kullanan Cumhur-
başkanı Erdoğan, kültür ile sanata ve bunların zeminini 
teşkil eden eğitime özel önem verdiklerini kaydetti.

Geçen 15 yılda, bu alanlarda arzu ettikleri, hayal ettikleri 
ve hedefledikleri ilerlemenin kaydedilemediğini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ekonomide üç kat 
büyüdüğü bir dönemde kültür ve sanat alanları ile ilgili 

Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan 
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görkemli geçmişe layık bir gelecek 

inşa etmeliyiz.

““



bu durumdan üzüntü duyduğunu ifade etti. Önümüzdeki 
dönemde kültür, sanat ve eğitimi öncelikler arasında ilk 
sıralara taşıyacaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Sadece fiziki altyapılarıyla değil, insan kaynağından 
içeriğine kadar her alanda kültür-sanat, eğitim-öğretim 
konusunda devrim niteliğinde reformları hep birlikte ha-
yata geçireceğiz” diye ekledi.

Dünyanın ve bölgenin içinden geçtiği sancılı süreçte, 
Türkiye’yi güçlü bir şekilde ayakta tutmak ve 2023 he-
deflerine ulaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabbimizin yardımı 
ve milletimizin desteğiyle çok önemli başarılara da imza 
attık, beklediğimizi bulamadığımız durumlar da yaşadık. 
Ülkemizde belli bir kesimin, yaşadığımız hadiselerin öne-
mini ve tarihî mahiyetini kavrayamadığını görüyoruz. Biz 
bunlara rağmen milletimizle birlikte geleceğe yürümeye 
devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Ülkemizi durdurmak için önümüze çıkartılan her 
engel, hedeflerimize ulaşma azmimizi kamçılıyor.”
Terör örgütleriyle Türkiye içindeki mücadeleyi kararlılık 
ve başarıyla sürdürdüklerini, Türkiye’nin güneyinde oluş-
turulmaya çalışılan terör koridoruna izin vermeyecekleri-
ni açıkça ortaya koyduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Ekonomimize sahip çıktığımızı, ülkemizin kal-
kınma çabalarının önünün öyle küçük operasyonlarla ke-
silemeyeceğini, büyüme oranlarımızla, ihracatımızla, is-
tihdamımızla, üretimimizle ispat ediyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi durdurmak için çı-
kartılan her engelin, hedeflere ulaşma azimlerini daha 
da kamçıladığını söyledi ve “15 Temmuz darbe girişi-
minin zirvesini oluşturduğu saldırılar, bizi yolumuzdan 
döndürmek bir yana, mücadelemizi çok daha kararlı bir 
şekilde yürütmeye sevk etmiştir. Bu süreçte asla ihmal et-
mememiz gereken alanların başında kültür ve sanat çalış-
malarımızın geldiğini biliyoruz” sözlerine yer verdi.

“Türkiye’nin bugün verdiği mücadelenin anlamını, 
ancak tarihimize bakarak kavrayabiliriz.”
Karşılaşılan her önemli sıkıntının ardından, vatandaş-
ların tarihlerini ve medeniyetlerini öğrenme arzusunun 
yükseliyor olmasının boşuna olmadığının altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin bugün Suriye’de, 
Irak’ta, tüm Orta Doğu’da, Balkanlarda, Kafkasya’da, Ku-
zey Afrika ve diğer coğrafyalarda verdiği mücadelenin 
anlamını, ancak tarihimize bakarak kavrayabiliriz” dedi.

Fahreddin Paşa ve onun komutasında gerçekleştirilen 
Medine Müdafaası bilinmediği takdirde, bazı kendini bil-
mezlerin de çıkıp Fahreddin Paşa’ya “hırsız” diyebilecek 
kadar alçaklaşacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu adam neyin şımarı-
ğıdır? Petrolün şımarığıdır, elindeki paranın şımarığıdır. 
Benim ecdadım Medine’yi müdafaa ederken, be terbiye-
siz senin ecdadın neredeydi? Sen önce bunun hesabını 
bize ver. 3 yıla yakın Fahreddin Paşa orada görev yaptı ve 
o mukaddes emanetleri biliyordu ki İngilizler gelip orada 
bir işgal hareketine girerse o zaman oradaki o emanetler 
acaba nereye gider, bunun bilinci içerisinde. Ufku o kadar 
geniş ve ne yapıyor? Oradan o emanetleri 2 bin civarında 
askerle İstanbul’a gönderiyor. İstanbul’a gelen bu emanet-
ler belli bir süre sonra da buraya da herhangi bir saldırı 
olur diye Anadolu’nun bilinmez bir köşesinde koruma 
altına alınıyor. Bakın şimdi Topkapı Sarayı’nda bu kutsal 
emanetlerin olduğu yerde 24 saat Kur’an-ı Kerim tilavet 
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Selahattin Kara

Göksel Baktagir



edilmek suretiyle oranın anlamına, manasına uygun bir 
şekilde bu koruma süreci devam ediyor. Ama bu saygısız-
lığı, bu hakareti yapan kişi, acaba bu emanetler nedir diye 
sorsanız inanın bilmez, bunlar öyle de cahildir.”

“Ortak tarih ve medeniyet geçmişine sahip 
olduğumuz kardeşlerimizin haklarını savunmaya 
devam edeceğiz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs’ün asırlarca Osmanlı 
Devleti tarafından yönetildiğinin bilinmemesi durumun-
da, bugün o bölge de yaşanan hadiselerin hikmetinin 
çözülemeyeceğini sözlerine ekledi ve “Libya’da, Yemen’de 
verdiğimiz mücadeleleri bilmezsek, bugün oralar konu-
sunda gösterdiğimiz hassasiyetin sebebini kimseye izah 
edemeyiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, Yemen türküsünün sözlerinden örnek 
vererek, “İşte biz, işte bu Yemen’e düşman ayağı basmasın 
diye canımız ortaya koymuştuk” diye konuşan Cumhur-

başkanı Erdoğan, bugün aynı Yemen’in kardeş kavgasıyla, 
kan ve ateşe boğulduğuna dikkat çekti. Pek çok coğraf-
yanın da Yemen’den farklı olmadığını söyleyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, şu açıklamaları yaptı: “Asırlarca barış 
içinde, huzur içinde yaşadığımız yerlerde bugün karşımı-
za çıkan görüntüler gerçekten yüreğimizi yaralıyor. Kendi 
meselelerimizin üstesinden gelmek için uğraşırken, bu 
kardeşlerimizin bulunduğu durumu görmezden gelmek 
bize yakışmaz. Bu sebeple bedel ödeyeceğimizi bilsek de 
asırlarca birlikte yaşadığımız ortak tarih ve medeniyet 
geçmişine sahip olduğumuz kardeşlerimizin haklarını sa-
vunmaya devam edeceğiz.”

“Türkiye’nin iradesini satın alamazsınız.”
Yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 
Kudüs ile ilgili oylamaya ve oylama öncesi ABD’nin tehdit 
içerikli açıklamalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti; “Ne yapıyor Amerika’nın Başkanı? Tehdit 
sallıyor. Nedir bu tehdit? Diyor ki, ‘biz; yüz binler, yüz mil-
yonlar veriyoruz, milyarlar veriyoruz. Bizim düşüncemizin 
aksine hareket edenler var, bunların hepsini tek tek kay-
dediyoruz.’ Peki, Amerika’ya ne diyorlar? Demokrasinin 
beşiği. Demokrasinin beşiği, dünyada dolarla satın alına-
cak iradeler arıyor. Sayın Trump, siz Türkiye’nin demokrasi 
iradesini dolarlarınızla satın alamazsınız, bizim kararımız 
bellidir. Ve tüm dünyaya da sesleniyorum. Sakın ha, böyle 
ufak tefek dolarlarla demokrasi mücadelenizde iradenizi 
birilerine asla satmayın. O dolarlar gelir, ama satılan irade 
bir daha geri gelmez, onun için duruşunuz çok önemli.”

ABD’li yetkililerin dünyaya yönelttiği tehditlere işaret 
ederek, ülkelerin “bu nasıl bir demokrasidir” diye dü-
şünmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
demokrasi mücadelesinin; ülkelerin iradelerinin dolarla 
satın alınarak ve engellenerek değil, her ülkenin iradesi-
nin özgür bir şekilde ortaya koymasının sağlanarak ve-
rileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleri-
nin devamında “Temenni ediyorum ki bugün Amerika 
oradan beklediği neticeyi alamaz. Bu noktada da dünya 
Amerika’ya çok güzel bir ders verir diye beklentim var, 
temennim var” ifadelerini kullandı.

“Kültür-sanat konusunda da geleceğimiz 
aydınlıktır.”
Bu yılki Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödül-
lerini alanlardan Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ve kanun 
sanatçısı Göksel Baktagir’in, yaptıkları konuşmalarda 
müstakil bir çini müzesinin kurulması ve ilk öğretimde 
enstrüman eğitimi verilmesine ilişkin yaptıkları teklifler 
için de kendilerine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Biz ülkemizin ve milletimizin kabiliyetinin, gücü-
nün, imkânlarının farkındayız. Her alanda olduğu gibi 
kültür-sanat alanında da bu potansiyelin harekete geçme 
zamanının geldiğine inanıyorum” dedi.

Türkiye’nin bir ferdi olarak millete daima güvendiğini ve 
bugüne kadar hiç hayal kırıklığına uğramadığını dile geti-
ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu tecrübeyle diyorum ki, 
Türkiye’yi çok güzel günler bekliyor. Diğer alanlarla bir-
likte kültür-sanat konusunda da geleceğimiz aydınlıktır, 
çünkü buna inanıyoruz” diye konuştu.

Ali Toy

Yavuz Turgul'un ödülünü, Turgul adına yönetmen Ayhan Özen aldı

Nurettin Topçu'nun ödülünü, Topçu adına yeğeni Ayşe Nermin 
Topçu  aldı
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TÜBA BAŞKANI PROF. ACAR, ÖSYM BAŞKANI 
PROF. ÖZER’I ZIYARET ETTI 

TÜBA BAŞKAN YARDIMCISI PROF. YURDUSEV 
“KÜRESELCILIĞE KARŞI ULUSÇULUK 

KONFERANSI”NA KATILDI

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 18 Ekim 
2017 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer’i ziyaret etti.

4 Ekim 2017’de ÖSYM Başkanlığına atanan Prof. Dr. 
Mahmut Özer’e nezaket ziyaretinde bulunan Prof. Acar, 
Özer’i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri 
Yurdusev, Karadağ Bilimler ve Sanatlar Akademi-
si tarafından 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde düzen-
lenen “Küreselciliğe Karşı Uluşçuluk/ Globalism 
vs Nationalism” başlıklı uluslararası konferansa 
katıldı.

Karadağ’ın başkenti Podgorica’da gerçekleştirilen 
konferansa; Dünya Sanat ve Bilim Akademisi, Av-
rupa Bilimler ve Sanatlar Akademisi ve Küresel 
Yuvarlak Masa Vakfı da destek verdi. Konferans-
ta küreselleşme, serbest ticaret, kitlesel göç hare-
ketleri, ulusçuluk, etnik ve mikro milliyetçilikler, 
yabancı düşmanlığı gibi konularda tebliğler su-
nuldu. Prof. Yurdusev “Küreselcilik ve Ulusçuluk: 
Aynı Madalyonun İki Yüzü?/Globalism and Nationalism: 
Two Sides of the Same Coin?” başlıklı bir tebliğ sundu. 
Yurdusev tebliğinde, karşıt hareketler ve fikirlermiş gibi 

görünseler de, küreselcilik ve uluşçuluğun aynı madal-
yonun farklı yüzlerini oluşturduğunu, her ikisinin de 
modernite ile bağlantılı olduğunu ve farklılıkları dışlayıp 
yeknesaklığı empoze ettiklerini ifade etti. 
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Şerif Mardin’in 
Bıraktığı Miras-2*

Prof. Dr. Yasin Aktay
TÜBA Asli Üyesi

Şerif Mardin’e TÜBA Ödülü 
Nihayet TÜBA, 2016 yılında Sosyal ve Beşeri Bilim-
ler kategorisinde Prof. Dr. Şerif Mardin’e Uluslararası 
Akademi Ödülü’nü tevdi etti. Bu ödül için Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesinde 1 Şubat 2017 tarihinde gerçekleşen 
törende ödülü törene sağlık sorunları nedeniyle bizzat 
değilse de telekonferans yoluyla katılan Mardin’e biz-
zat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. 

Bu vesileyle TÜBA ile “Şerif Mardin” isimleri ara-
sındaki ilişkinin, Türkiye’nin bilim tarihinde bir dizi 
tartışmayı, bilim-siyaset-ideoloji eksenindeki bir dizi 
gerilimi de tetikleyen nasıl tipik bir ilişki biçimi oldu-
ğunu tekrar hatırladık. 

Mardin, hiç kuşkusuz Türkiye’nin sosyal bilim gelene-
ği içinde çok müstesna bir yere sahip bir isim. Sosyal 
bilim araştırmalarında ortaya koyduğu ciddi ve kendine 
göre hayli tutarlı yöntembilimi dolayısıyla bütün sos-
yal bilimciler arasında itiraz edilemez bir saygınlık ve 
yetkinlik ortaya koymuş, belli konularda çalışmaları 
vazgeçilmez ve gözden gelinemez referanslar arasında 
olmuştur. 

Herkesin kendi teorisini “otlatmakla” meşgul olduğu 
altmışlı yıllarda o, araştırma alanında yer alan insanla-
rın zihniyet dünyalarına yoğunlaşmış, onların zihniyet 
kalıplarını, kavram ve tasavvurlarını çözümlemeye gi-
rişmiş, bunun için hayli zahmetli sayılabilecek şekilde 
düşüncelere, ideolojiye, kültüre yoğunlaşmıştır. 

Bir üstyapı alanı olarak algılanıp gereksiz görülen hat-
ta aşağılanan zihniyet dünyalarını çalışmakla kalmayıp 
bir de Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu’nu incele-
miş, oradan Jön Türklerin Siyasi Fikirlerine gitmiş. Din 
ve İdeoloji arasındaki ilişkilerin mahiyetine ve Türki-
ye’deki şekillenişine dair ilk zamanlarda büyük bir ka-
yıtsızlıkla karşılaşan eserler ortaya koymuş. Aslında 
Türkiye’de Marksist sosyolojinin ciddi bir hegemon-
yasının olduğu o yıllarda Weberyen anlamacı-yorumcu 
tarzda ortaya koyduğu sosyoloji pratiği dolayısıyla Tür-
kiye gerçeğine çok daha fazla yaklaştıkça, sesi fazla çı-
kanların gündeminden de o kadar uzaklaşmış oluyordu.

Mardin asıl büyük kabahati Said Nursi ve Nurculuk 
üzerine yapacağı bir çalışma dolayısıyla işlemiş ola-
caktı. Seksenli yıllarda Türkiye’de aslında değeri gide-
rek anlaşılmaya başlanan Mardin bu çalışmayla sosyal 
bilim camiasında tam hak ettiği büyük kabule mazhar 
olacakken asıl büyük aforoza maruz kalır. Türkiye’de 
öyle veya böyle, beğenirsiniz veya beğenmezsiniz, se-
versiniz veya sevmezsiniz bir sosyal gerçeklik haline 
gelmiş olan Nurculuk hareketini bir sosyal bilimci ola-
rak gözardı edemezsiniz. Batı sosyal bilim geleneğinde 
düşmanların zihniyet dünyası bile, ona karşı tedbir al-
mak amacıyla da olsa en gerçekçi, en kapsamlı biçimde 
araştırılır, incelenir. Bizde ise hiçbir zaman doğru dü-
rüst bir Rusya araştırmaları, İran araştırmaları veya bazı 
zamanlarda Arap dünyasına dönük araştırmalar ortaya 
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çıkmadı. Ne yazık ki Kürt sorunu üzerine belli önyar-
gılardan arındırılmış, anlamacı çalışmalar da ancak son 
zamanlarda ortaya çıkmaya yüz tuttu. Sosyal bilimcile-
rin araştırma alanları dolayısıyla yargılama konusu ol-
maları elbette sadece Türkiye’ye özgü değil, ama Türki-
ye’deki tecrübelerin fazladan bir hayli ibretlik. 

Mardin’in salt Said Nursi ve Nurculuk çalışmış olması 
dolayısıyla bir yargıya, hatta infaza konu olmuş olması 
Türk Sosyal bilim tarihinin önemli bir ukdesidir. Tam 
da bu yüzden defalarca gündeme geldiği halde ve bildi-
ğim kadarıyla başvuran kendisi de olmadığı halde, her 
seferinde TÜBA’ya üyeliği reddedilmiştir. 

Dönemin TÜBA Başkanı Prof. Dr. Yücel Kanpolat ken-
di ret kararlarını savunurken, onun Said Nursi çalışmış 
olması değil, “Nursi’yi çalışması esnasında parlatmış 
olması veya onu yeterince eleştirmemiş olmasını” ge-
rekçe olarak telaffuz etmişti. Tam özrü kabahatinden 
büyük bir açıklamaydı doğrusu. Yani beklenen şey onu 
eleştirmek hatta demonize etmekti ki, bir defa sosyal 
bilimcinin zihin haritasını veya düşüncelerini veya pra-
tiğini ortaya koymaya çalıştığı birilerini eleştirmek, 
şeytanlaştırmak gibi bir misyonu yok. Zaten kendi kav-
ramsallaştırma biçimiyle ortaya koyduğu portre muhte-
melen sosyal bilimcinin kendi zihniyet dünyasına dair 
de bazı ipuçları ortaya koyar. 

O yüzden Mardin’in veya başka her hangi birinin Said 
Nursi incelerken ondan ne beklediği, ona nasıl bir an-
lam atfettiğini de ele verir ki, Mardin’in dünyasıyla 
Nursi’nin dünyası birbiriyle hiçbir zaman buluşama-
yacak iki dünya. Tam da bu durum Mardin’in Nursi’yi 
anlama çabasını çok değerli ve çok anlamlı kılmıştır. 

İkincisi Nursi’nin Mardin tarafından parlatılmaya 
ihtiyacı yoktu. Bir vaka olarak önümüzde bir-
çok takipçisi bulunan, metinleriyle, öğretileri ve 
cemaatleşme pratiğiyle anlaşılmayı, yorumlanmayı, 
açıklanmayı bekleyen bir soru olarak duruyor Nursi. 
Buna lakayt kalmak bir sosyal bilim geleneğinin ayıbı 
olabilir ancak.

Ben şahsen Mardin’in Nursi incelemesini bir sosyal bi-
lim pratiği olarak çok değerli bulmakla birlikte o ka-
dar da başarılı bulmam. Ama onun bizzat kendi çabası 
hakkındaki sınırlar konusuna da ayrı bir farkındalığı 
olduğunu gördükçe benim gözümde bir sosyal bilimci 
olarak saygınlığı daha da artmıştır.

Mardin’in çevre-merkez ilişkileri konusunda yazdıkla-
rı da, kuşkusuz, çok önemli referans metinler. Ancak 
referans metni olmaları doğru oldukları anlamına gel-
miyor. Sosyal bilimde referans oluşturabilecek metinler 
yazmanın, kavram üretmenin başlı başına değerli oldu-
ğunu söyleyebilirim ancak. Nitekim yukarıda eleştirel 
yaklaştığımız, 2007’den sonra ortaya koyduğu mahalle 

baskısı kavramının bile, bütün nahoş içerimlerine rağ-
men bir kavramsallaştırma olarak başarılı olduğunu 
kabul etmek lazım. O kavramı sadece muhafazakârlar 
arasında geçerli olan veya sadece onlar tarafından uy-
gulanan bir mekanizma olarak görmemek şartıyla, kav-
ram her zaman her yerde ortaya çıkabilecek bir sosyal 
ilişki biçimini çok iyi betimliyor. 

Şerif Mardin’in Said Nursi ve Fethullah Gülen Analizleri
Doğrusu Şerif Mardin’in gerek Said Nursi çalışması, 
gerekse de sonradan girişeceği ve yarım kalacak olan 
Fethullah Gülen ve hareketi ile ilgili çalışmaları onun 
65 yıllık akademik hayatı içinde merkezi sayılabilecek 
çalışmalar değil, ama muhtemelen onu en çok tartışılır 
kılan çalışmaları bunlar oldu. Yurt dışından, Türkiye’yi 
anlamaya çalışan akademik dünya için bu çalışmaları 
bile önemli referanslar arasına geçmiş olsa da, Türki-
ye’de bu çalışmaların değerlendirme ölçütleri bam-
başka bir bağlamda teşekkül etti. Yukarıda da ifade 
ettiğimiz gibi, onun bu çalışmalarıyla Said Nursi’ye de 
sonradan Fethullah Gülen’e ve hareketine meşruiyet 
sağlamış olduğu eleştirileri bilhassa vefatının ardından 
tekrarlanan eleştirilerdi. Oysa Mardin’in sadece bir 
konuyu araştırmış olması dolayısıyla o araştırma 
nesnesine bir meşruiyet kazandırma veya o hareketin 
gelişimini sağlamış olması mümkün değildi. Herhangi 
bir hareket için de söz konusu olamayacak bu katkıya 
Nursi’nin veya Gülen’in ihtiyaç duyacağını da söyle-
mek mümkün değil. Bir defa bu meşruiyeti kimin adına 

Müslüman cemaatlere, Nurculara, ve İslami 
gelişmelere gerçekten de dışarıdan biri gibi 
baktı Mardin. Bu dışarıdanlık onun çalışmalarını 
biraz da oryantalizm hanesine yazıyor.
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sağlamış olacaktı? Mardin’in böyle bir katkısından bah-
setmek, Türkiye’de meşruiyetin bir takım merkezlerce 
bahşedilebilen bir lütuf olduğunu, böylesi bir görünmez 
iktidarın var olduğunu itiraf etmek anlamına gelir. Oysa 
Nursi, Mardin onu çalışmaya başladığında toplumda 
meşruiyet sorununu zaten büyük ölçüde haletmiş du-
rumdaydı. Aynı şey Gülen için de söz konusudur. Bu-
günün perspektifinden bakmayalım elbet. Mardin’in 
Gülen hareketine ilgi duyduğu günlerde bu hareket 
meşruiyete muhtaç değil, bilakis ilgilenene meşruiyet 
bahşedebilen bir iktidar konumuna yerleşmişti bile. Po-
liste, yargıda, askeri ve idari bürokrasiyle birlikte med-
ya ve akademik ortamda sahip oldukları geniş network, 
bu hareketin ciddi bir iktidar alanı oluşturmuş olduğunu 
yeterince gösteriyordu. Bu güce ulaşmış bir hareketin 
arka planındaki zihniyete ilgi duymamak ise ancak aka-
demik körlükle izah edilebilir. Mardin bu akademik 
körlüğe razı olacak biri değildi. Türkiye’de bu seviye-
de bir etkinliğe ulaşmış bir hareketi akademik bir ilgi 
ve üslupla değerlendirmeye almıştı. Bu değerlendirme 
için bazı fonlar kullanmış olma ihtimalini elbette yok 
saymıyorum. Doğrusu artık bazı akademik çalışmaların 
kalitesini bu tür fonlarla ilgiye bağlamak da gereksiz 
bir uğraş olur. Önemli olan çalışmanın belli bir düzeyde 
dürüstçe ve akademik üslup ve kurallara uygun olarak 
yapılmış olmasıydı. Mardin’in bu dürüstlüğü, üslup ve 
kaliteyi yeterince ortaya koymuş olduğu, akademik nes-
nesine karşı her zaman bir sosyal bilimcide olması ge-
reken bir mesafeyi başarılı bir biçimde korumuş olduğu 
tartışmasız bir gerçek.

Müslüman cemaatlere, Nurculara, ve İslami gelişmelere 
gerçekten de dışarıdan biri gibi baktı Mardin. Bu dışarı-
danlık onun çalışmalarını biraz da oryantalizm hanesine 
yazıyor. Dr. Alim Arlı onun yaklaşımlarının oryanta-
lizm/oksidentalizm boyutunu ele alan müstakil bir ki-
tap yazdı. Mardin’in oryantalistliği çok da yadırgana-
cak bir şey değil oysa. İslam cemaatlerine veya doğuya 
akademik ilgi dışarıdan bakan birini kaçınılmaz olarak 
oryantalist kılıyor. Önemli olan kişinin bu ontolojik bir 
gerçeklik olarak içinde bulunduğu oryantalist episte-
molojinin ne kadar farkında olduğu ve ürettiği bilgide 
onun payının ne olduğu hakkında bir fikrinin olmasıdır. 
Dahası, Mardin’in çalışma alanıyla ilgili kendi sınırla-
rını bilme konusunda fazladan bir meziyeti olduğunu 
söyleyebiliriz.

Mardin’in Said Nursi çalışmasında Nursi’yi parlatma-
ya özel bir gayret gösterdiğini şahsen hiç hissetmedim. 
Buna karşılık, Türkiye’de önemli bir toplumsal karşılığı 
olan bir hareketi anlamaya çalışan, onun zihniyet kod-
larını çözümlemeye çalışan ve bunu yaparken araştırma 
nesnesi hakkında yargıda bulunmayan olağan bir 
sosyal bilim pratiği gördüm. Sosyal bilimci araştırdığı 
insanların fikir ve inançlarının doğruluğu veya 
yanlışlığı konusunda bir yargıda bulunmaz. Bulunursa 
o gerçekliğin karşısında doğrudan bir taraf olarak, o 
gerçekliğin bir parçası olarak kendini ifade etmiş olur. 

Birilerinin beklentisi tabi Mardin’in eli değmişken Said 
Nursi’nin ne kadar mürteci, ne kadar yobaz olduğunu 
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da kanıtlamaya çalışmasıydı. Ama o zaman yapılacak 
olan şeyin sosyal bilimle zerre kadar ilgisi olmazdı.

Doğrusu, yukarıda da değindiğimiz gibi, Mardin kali-
tesinde bir sosyolojik gözün, Gülen hareketinin Türki-
ye’de giderek ciddi bir fenomene dönüşmüş varlığını 
görmezden gelmesi mümkün görülemez. Neredeyse 
ülkenin bütün kurumlarında ve alanlarında ciddi bir 
örgütlülük ve toplumsallık düzeyine ulaşmış, aşırı bir 
görünürlük kazanmış bir hareketi ciddi hiçbir sosyolog 
gözardı edemez. 

Acizane daha 1997 yılında ODTÜ’de bitirdiğim Doktora 
tezimde hareketin o günkü durumunu baz almak üzere iki 
bölümde yer verdim. Onu incelerken ona güzellemeler 
yapmak ile onu şeytanlaştırmak arasında dürüstçe bir yol 
tutturmak da mümkündü, onu yapmaya çalıştım. Buna 
rağmen, hareketin kendini diğer ana akım Müslüman 
camialardan ayırmak hususunda sergilediği özel çabayı, 
hem devlete hem de diğer cemaatlere karşı takiyeyi nasıl 
bir yol edinmiş olduğunu, siyaseti aşağıladığı halde so-
nuna kadar siyasetle içli dışlı olmasının ortaya çıkardığı 
ikircikli durumları birer tespit olarak kaydettim. Doğrusu 
sonraki gözlemlerimde de bu konudaki tespitlerimi de-
ğiştirecek farklı veriler elde etmiş değilim. 

Mardin’i de Said Nursi ve Nurculuğu araştırmaya yö-
nelten sebepler tam da bu nedenle Fethullah Gülen 
ve hareketini de incelemeye sevk etmiş. Ancak bir 
aşamadan sonra bir sosyolog olarak bu hareketi anlamak 
ve açıklamak konusunda aczini itiraf ederek bana 
göre sosyolojik yöntem tarihine de çok önemli bir not 
düşmüş. Çünkü Gülen hareketinin mevcut haliyle bir 
sosyolojik araştırmanın toplayabileceği bütün verilerini 
bozan bir yapısı olduğunu tespit etmiş. Takiyye ve giz-
liliğin boyutları karşısında Mardin, 2010 yılında Ruşen 
Çakır’a verdiği bir mülakatta “Ben bu hareketi çözeme-
dim.” demek durumunda kaldı. Nedenini de “Fethullah 
cemaatine bakıldığı zaman iç organizasyonuna bakma-
mak lazım onu bulamazsınız. Şimdiye kadar kullandı-
ğımız metotlarla araştırılmaya müsait bir tutkal değil” 
şeklinde ifade etti. 

Bir sosyolojik çalışma yolu olarak ABD’de aralarında 
Gülencilerin olduğu bir ortamda dört ay kaldığı halde 

anladığı en önemli şey bu hareketin farklı bir tutkalı-
nın olduğu ve onu anlamanın o kadar da kolay olma-
dığıydı. Bilahare Neşe Düzel’e de vereceği mülakatta 
benzer ifadelerle Gülen hakkında anladığı şeylerden 
ziyade anlamadığı, bir türlü açıklayamadığı şeylere 
daha fazla vurgu yapmış olması yeterince ilginçti. Bu 
bir bakıma, bir sosyal olaya dışarıdan bakan bir sosyal 
bilimcinin ideal mütevazılığının bir yansıması. Yarım 
yamalak bilgilerle her şeyi açıklamaya kalkmak yerine 
bilmediklerini veya bilmekte zorlanabileceği alanları 
işaret etmek bana göre yeterince büyük bir erdem. 

Bir sosyal hareket olarak yeterince karmaşık olan Gü-
lencilerin bir de fazladan olmak üzere kendileri hakkın-
daki algıyı yönetme konusundaki çabaları sosyolojik 
verileri tamamen tahrif eden bir etki yapıyor olduğunu 
ayrıca kaydedelim. Daha önce bu duruma “Camianın 
algı yönetimi: Ayna ayna söyle bakayım var mı benden 
iyisi?” başlığı altında işaret etmiştim. 

PR işini, takiyenin bir uygulaması olarak apayrı bir ih-
tisasa dönüştürmüş olan yapı, kendisi hakkında istedi-
ği algıyı üretmek için özel çabalar sergiliyor, bu arada 
kendi gerçek gündemini, yüzünü, niyetini gözlerden 
kaçırmayı başarıyordu. O yüzden Mardin gibi dışarıdan 
bakmaya ve anlamaya çalışan bir sosyoloğun Gülen ha-
reketini anlamamış olması onun eksikliği değil, bilakis 
kendisine sunulandan farklı bir gerçekliğin var olduğu-
nu görüp buna işaret etmiş olması, sosyal bilimsel çaba-
sının rüştünü gösteren bir meziyet. 

Gülen ve hareketi hakkında ifade etmiş olduğu bu sos-
yolojik olarak “bilinemezcilik” durumu bile kanaatimce 
bu hareketi anlamakla ilgili çabaya en ciddi katkı sayıl-
sa yeridir. 

Sonuç
Bu yazıda Mardin’in en doğru ve en gerçeğe uygun aka-
demik portresini ortaya koymaya çalışmadık. Böyle bir 
iddiadan da kaçındık. Doğrusu vefatının ardından onun-
la ilgili bazı tartışmalara sadece bir katkıda bulunmaya 
çalışmakla yetindik. Mardin, Türkiye’nin sosyolojisinin 
ana hatlarının ortaya konulmasına ciddi katkısı olmuş, 
önemli bir sosyolog. Geride kesinlikle ciddiye alına-
cak, görmezden gelinemeyecek bir literatür bıraktı. 
Bu literatürün Türkiye’yi sosyolojik olarak anlama ve 
açıklama çabasına girişecekler için oldukça işlevsel 
bir çerçeve sağlıyor olduğunda kuşku yok. Tartışmalı 
kişiliği onun risk alabilen cesur yanından ileri geliyor. 
Hakkında söylenenlerin çeşitliliği düşünce ve akademik 
konforları bozacak kadar insanları yeni düşünce 
maceralarına ve kavgalarına sevk edebilen yanını işaret 
ediyor. Daha geniş ve her biri anlamlı, farklı Mardin 
portreleri çizilebilir elbet ve öyle görünüyor ki, onun 
üretken merası bu çizimlere gereken fırsatları sunacak. 

*Prof. Dr. Yasin Aktay’ın yazısının ilk bölümü TÜBA-Günce’nin 55. 
sayısında yayımlanmıştır.

Takiyye ve gizliliğin boyutları karşısında Mardin, 
2010 yılında Ruşen Çakır’a verdiği bir mülakatta 
“Ben bu hareketi çözemedim.” demek durumunda 
kaldı. Nedenini de “Fethullah cemaatine bakıldığı 
zaman iç organizasyonuna bakmamak lazım 
onu bulamazsınız. Şimdiye kadar kullandığımız 
metotlarla araştırılmaya müsait bir tutkal değil” 
şeklinde ifade etti. 
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2017 “TÜBITAK ÖDÜLLERI” VERILDI
TÜBİTAK tarafından her yıl verilmekte olan “Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri”
28 Aralık 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle verildi.

15 ödülün 10'unu TÜBA Üyeleri kazandı. 

TÜBİTAK Bilim Ödülleri’ni kimya alanında TÜBA Asli 
Üyesi ve Konsey Üyesi Prof. Dr. Reşat Apak, fizik alanın-
da 2006 TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Fatih Ömer İlday, 
mühendislik alanında Prof. Dr. Ömer Civalek, sosyal bi-
limler alanında ise Prof. Dr. Sumru Altuğ kazandı.

Teşvik Ödüllerini temel bilimler alanında; 2013 TÜBA-
GEBİP Üyesi Prof. Dr. Şule Erten Ela, 2014 TÜBA-GEBİP 
Üyesi Doç. Dr. Önder Metin, TÜBA Asosye Üyesi ve 2015 
TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Filiz Kuralay, mühendislik 
bilimleri alanında; Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, 2013 
TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. V. Çağrı Güngör, Doç. Dr. 
Tuğba Ölmez Hancı, 2014 TÜBA GEBİP Üyesi Doç. Dr. 
Cem Sevik, 2015 TÜBA-GEBİP Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza 
Yıldız; sosyal bilimler alanında; 2012 TÜBA-GEBİP Üyesi 

Doç. Dr. Reşat Bayer, 2012 TÜBA-GEBİP Üyesi Seda 
Ertaç Güler ile Doç. Dr. Ebru Kaya kazandı.

“TÜBİTAK 2017 Yılı Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödül-
leri” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
sahiplerine verildi. Yaptığı konuşmada yarım asırdan faz-
ladır devam eden bu geleneğin bundan sonra da presti-
jine prestij katarak devam edeceğine inancını vurgulayan 
Erdoğan, bu yıl dört Bilim Ödülü ve 11 Teşvik Ödülü ve-
rildiğini anımsatarak; Bilim Ödülü kategorisinde temel 
bilimler alanında İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Re-
şat Apak ve Bilkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. F. Ömer İl-
day’ı, mühendislik bilimlerinde Akdeniz Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Ömer Civalek’i, sosyal bilimlerde Koç Üniversi-
tesi’nden Prof. Dr. Sumru Altuğ’u; “Teşvik Ödülleri”nde, 

Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan 

Bir milletin istikbali bilgi kaynaklarıyla 

kurduğu ilişkinin niteliğine bağlıdır.
““

TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Reşat Apak 2006 TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Fatih Ömer İlday 2012 TÜBA-GEBİP Üyesi                Doç. Dr. Reşat Bayer
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temel bilimlerde Prof. Dr. Şule Erten Ela, Doç. Dr. Filiz 
Kuralay, Doç. Dr. Önder Metin, mühendislik bilimlerinde 
Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Doç. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, 
Doç. Dr. Tuğba Ölmez Hancı, Doç. Dr. Cem Sevik, Prof. 
Dr. Ali Rıza Yıldız, Sosyal Bilimlerde Doç. Dr. Reşat Ba-
yer, Doç. Dr. Seda Ertaç Güler ve Doç. Dr. Ebru Kaya’yı 
tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, bilim insanlarına bundan sonraki çalışma-
larında başarı dileyerek, “Kendilerinden ülkemizin önü-
nü açacak, bilim dünyasına yön verecek çok daha büyük 
başarılar beklediğimizi de özellikle ifade etmek isterim.” 
dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bir milletin istikbali bilgi kaynaklarıyla kurduğu ilişkinin 
niteliğine bağlıdır. Kitapla kalemle ilimle bağı güçlü olan 
toplumların uzun yıllar boyunca varlıklarını idame ettik-
lerini görürüz. Öte taraftan bu bağ ne kadar zayıfsa o mil-
letin ayakta kalma şansı da o derece zayıftır. Bu gerçeğin 
en yakın şahidi bizzat kendi tarihimizdir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilginin, kendine bigâne kalan 
kişileri ve toplumları affetmediğinin altını çizerek, şunları 
söyledi: “Bir milletin istikbali bilgi kaynaklarıyla kurdu-
ğu ilişkinin niteliğine bağlıdır. Kitapla kalemle ilimle bağı 
güçlü olan toplumların uzun yıllar boyunca varlıklarını 
idame ettiklerini görürüz. Öte taraftan bu bağ ne kadar 
zayıfsa o milletin ayakta kalma şansı da o derece zayıf-
tır. Bu gerçeğin en yakın şahidi bizzat kendi tarihimizdir. 
Kendi mazimize baktığımızda ecdadın inkişaf yani yük-
seliş dönemlerinin aynı zamanda ilmi açıdan da yeninin 
öncülüğünü yaptıkları dönemlere tekabül ettiğine şahit 
oluyoruz. Ecdat, at üstünde kılıçla sınırlarını Asya’dan 
Avrupa’ya ve Afrika’ya genişletirken, bunu çok güçlü bir 
ilmi, kültürel ve siyasi birikimle de desteklemiştir.”

Benzer ilmi keşiflerin, Selçuklu ve Osmanlı’da da ol-
duğunun görüldüğünü anımsatan Erdoğan, yalnızca 
ilim erbaplarının değil birçok sultan ve hükümdarın da 
farklı buluş ve yeniliklere imza attığını ifade etti. Fatih 
Sultan Mehmet’in bunun en güzel ve somut örneği ol-
duğunu belirten Erdoğan, “Günümüzün ifadesiyle Fatih 
Sultan Mehmet Han kendi döneminin en büyük aslında 
Ar-Ge’cisidir. İstanbul sadece silahlı güçle, askeri kuvvet-
le fethedilmemiştir. İstanbul aynı zamanda Fatih Sultan 
Mehmet Han’ın askeri alanlardaki Ar-Ge ve yenilikçi ka-
biliyeti ile de alınmıştır. Tasarımını bizzat kendisinin yap-
tığı şahi topları, top döküm teknolojisinde zamanının en 
az 100 yıl ilerisinde bir teknolojiye sahipti” diye konuştu.

“Bu topraklar dünya bilim tarihine yön veren çok 
sayıda ilim adamı yetiştirdi.”
Bu toprakların asırlar boyu İbn-i Sina’dan Farabi’ye, Fe-
ridüddin Attar’dan Ömer Hayyam’a, Ali Kuşçu’dan Ha-
rizmi’ye, Cabir bin Hayyam’a kadar dünya bilim tarihine 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Dr. Faruk Özlü 

Batı bilimi, yüzlerce yıl boyunca bizim 

medeniyetimizden, coğrafyamızdan, 

ilim erbabımızdan referans almıştır. 

““

2012 TÜBA-GEBİP Üyesi                Doç. Dr. Reşat Bayer 2012 TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Seda Ertaç Güler 2013 TÜBA-GEBİP Üyesi Prof. Dr. Şule Erten Ela
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yön veren çok sayıda ilim adamı yetiştirdiğini ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yüzyıllarca sayısız yeniliğe 
imza atmış bir ecdadın torunları olarak acaba neden bu 
kadar mevzi kaybettik? Nasıl oldu da bilim ve teknoloji 
konusunda bu kadar geriye düştük?” diye sordu. Erdoğan, 
kimilerinin buna maddiyat dediğini, kimilerinin problemi 
beşeri sermayede aradığını, kimilerinin de sorunun kayna-
ğı olarak devleti veya akademiyi gösterdiğini belirtti. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, çoğunluğun ise bütçe rakamlarıyla 
meseleyi açıklamaya çalıştığını aktardı. Bu sayılanların ta-
mamının belli oranda etkisinin bulunduğunu dile getiren 
Erdoğan, “Son iki asırda yaşadığımız geri kalmışlığı yalnız-
ca maddiyatla, bütçeyle veya insan kaynağıyla açıklamak 
bana göre hatalı bir yaklaşım olacaktır. Ben burada temel 
sıkıntının zihniyet meselesi olduğunu düşünüyorum. Evet, 
biz mücadeleyi önce zihinlerimizde ve gönüllerimizde kay-
bettik. Bu süreçte en büyük hatayı, özgüvenimizi, kendi-
mize olan itimadımızı, başarabileceğimize dair inancımızı 
törpüleyerek yaptık.” diye konuştu. Okullarda çocuklara 
senelerce neden yapamayacaklarının öğretildiğini, onlara 
yeni işler çıkararak “sakın başınıza dert açmayın” denildi-
ğini ifade eden Erdoğan, öğrencilerden genellikle statükoya 
boyun eğmelerinin istendiğini belirtti.

“Eğitim öğretim sistemimiz kendinden utanan, tarihin-
den, kimliğinden, inancından hicap duyan nesiller yetiş-

tirmeye ayarlanmıştı. Bunun neticesi olarak Batı karşısın-
da ezik ilerlemeyi Batı’ya öykünmekte gören, öte yandan 
kendi değerlerine karşı da nobran kuşaklar yetişti” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Farabi, Ali Kuşçu, Piri Reis 
denildiğinde bunu hafife alan, bilimin merkezi olarak sa-
dece Batı’yı gören hastalıklı bir anlayışın zihinlere hakim 
olduğunu vurguladı. İnsanı formatlayan bir eğitim-öğ-
retim sistemi içerisinde sürekli umutsuzluk, karamsarlık 
pompalandığını söyleyen Erdoğan, başarının sırrının 
önce yapabileceğine inanmak olduğuna işaret eden etti ve 
“Biz bile ilkokula giderken alfabemizde belki çok basit ge-
lecek ama ‘yat yat uyu, uyu uyu yat’, bununla yetiştirildik. 
Halbuki tam aksi olması gerekirdi. ‘Çalış çalış, oku oku’ 
denmesi gerekirdi. Benim okuduğum alfabede bu yazı-
yordu. Başarının anahtarı özgüven sahibi olmak. Kendi 
kabiliyetlerinin farkına varmaktır. İman varsa Allah’ın iz-
niyle imkan da vardır” diye konuştu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü: 
“Gittiği her yere medeniyet ve ilim götüren bir 
milletin evlatları olarak tüm çabamız bilim ve 
teknolojiye öncülük etmek.” 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, bütün 
kurumlar ve yetişmiş insan kaynağıyla girişimcilerin, 
firmaların ve bilim insanlarının hizmetinde olacaklarını 
belirterek, “Bilim ve teknoloji politikaları ile sanayi poli-

TÜBİTAK Başkanı

Prof. Dr. A. Arif Ergin 

Kritik teknolojileri yerli ve milli hale 

getirmemiz ancak böyle bir kararlılık ve 

uyum sayesinde mümkün olabiliyor. 

““
2014 TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Önder Metin 2014 TÜBA-GEBİP Üyesi                  Doç. Dr. Cem Sevik2013 TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Vehbi Çağrı Güngör
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tikalarını bütünleştireceğiz. Türkiye’yi bilim merkezi, tek-
noloji üssü ve ileri sanayi ülkesi yapmak için durmadan, 
dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. Bakan 
Özlü, TÜBİTAK 2017 Bilim ve Teşvik Ödülleri Töreni’n-
de yaptığı konuşmada, bilim ve teknolojide en büyük öz-
güven ve dayanak noktasının medeniyet bilinci olduğuna 
işaret etti. Ülke topraklarında ve kültüründe, bilim ve bi-
lim insanlarının her zaman takdir edildiğini, itibar gördü-
ğünü, el üstünde tutulduğunu söyleyen Özlü, “Batı bilimi, 
yüzlerce yıl boyunca bizim medeniyetimizden, coğrafya-
mızdan, ilim erbabımızdan referans almıştır.” dedi. Gittiği 
her yere medeniyet ve ilim götüren bir milletin evlatla-
rı olarak tüm çabalarının, bilime ve teknolojiye öncülük 
etmek olduğunu dile getiren Özlü, Türkiye’nin bilimsel 
bilgi üretme yeteneğini ekonomik ve toplumsal faydaya 
dönüştürmek için çalışmaya, terlemeye ve üretmeye de-
vam edeceklerini belirterek, bütün kurumlar ve yetişmiş 
insan kaynağıyla girişimcilerin, firmaların ve bilim insan-
larının hizmetinde olacaklarını bildirdi. Bilim ve teknolo-
ji politikaları ile sanayi politikalarını bütünleştireceklerini 
söyleyen Özlü, Türkiye’yi bilim merkezi, teknoloji üssü ve 
ileri sanayi ülkesi yapmak için durmadan, dinlenmeden 
çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğine dikkati çeken Özlü, 
“TÜBİTAK Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödüllerine layık gö-
rülen bilim insanlarımızı tebrik ediyorum. Bilime ve bi-
lim adamlarına gösterdiğiniz ilgi, teşvik ve yüksek himaye 
için zat-ı devletinize bir kez daha şükranlarımı ve saygıla-
rımı arz ediyorum” dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Ergin: “Ödüle layık görülen 
bilim insanlarımızı ve her daim onların arkasında 
duran ailelerini kutluyorum.” 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin de, ödül 
törenindeki konuşmasında, mühendis olarak işe 
başladığı kurumda katıldığı bazı projelere değindi. Bu 
projelerin, bir konuya siyasi iradenin liderlik etmesinin, 
yön göstermesinin ve bizzat ilgili kurumlarca da 
sahiplenilmesinin değerini gösterdiğini ifade eden Prof. 
Ergin, şunları söyledi: “Kritik teknolojileri yerli ve milli 
hale getirmemiz ancak böyle bir kararlılık ve uyum 
sayesinde mümkün olabiliyor. Bugün bir ürünün 10 
kritik parçasının dokuz tanesini üretiyor olsanız bile, 
üretemediğiniz o bir parça ileride ciddi sorunlara yol 

açabiliyor. En mükemmel elektronik devre tasarımlarını 
yapsanız dahi, eğer çiplerinizi yerli olarak üretemiyorsanız, 
bunun anlamı ne yazık ki o çiplerin kontrolünün sizin 
elinizde olmadığıdır. Halihazırda TÜBİTAK’ta kurulu 
Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı’nda 
tasarım ve sınırlı ölçekte bir çip üretimi yapabiliyoruz. 
İnşallah Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile ortak 
olarak şirket kurulum işlemlerini tamamladığımız çip 
fabrikası faaliyete başlayınca tam manasıyla seri üretim 
yapabilir hale geleceğiz ve 1980 öncesine uzanan bir hayali 
daha gerçekleştirmiş olacağız. Bunun sonucu olarak, çipli 
kimlik kartı, güdüm dedektörleri ve pek çok ürünün 
çiplerini yabancı eli değmeden üretebileceğiz.”

“Kamu kurumlarından PARDUS dönüşümü 
konusunda daha kararlı ve cesur adımlar 
atmalarını bekliyoruz.” 
PARDUS’un sadece ekonomik gerekçelerle değil güvenlik 
açısından da son derece kritik bir proje olduğuna dikkati 
çeken Prof. Dr. Ergin, bütün kamu kurumlarından 
PARDUS dönüşümü konusunda daha kararlı ve cesur 
adımlar atmalarını beklediklerini bildirdi. Prof. Ergin, 
Türkiye Araştırma Alanı’nın (TARAL) 2005 yılı bütçesinin 
345 milyon lira, bu kapsamda yapılan harcamaların 
103 milyon lira seviyesindeyken bu yıl neredeyse 
tamamı kullanılan TARAL bütçesinin büyüklüğünün 
1,5 milyar liraya ulaştığına dikkati çekti. TÜBİTAK’ın 
Ar-Ge desteklerini kurgulama ve uygulama konusunda 
sahip olduğu bilgi ve tecrübenin, bu desteklerin 
niceliğinden çok daha büyük bir değer taşıdığını dile 
getiren Prof. Dr. Ergin, sınırlı kaynakları birçok alana 
azar azar paylaştırmak yerine, birkaç öncelikli alana 
yoğunlaştırmanın daha iyi sonuçlar vereceğine inandığını 
vurguladı. Prof. Dr. Ergin, sözlerine şöyle devam etti: 
“Öncelikli alanların devletin en üst iradesi tarafından 
belirlenmesi, sahiplenilmesi ve takip edilmesi, bilim 
ve teknoloji alanındaki çalışmalara çok ciddi bir yön 
verecek, güç, ivme ve enerji kazandıracaktır. Gelişmiş 
ülkelerin uzun yıllara dayanan tecrübeleri de bizim son 
15 yıllık tecrübemiz de bu gerçeği teyit etmektedir. Ödüle 
layık görülen bilim insanlarımızı ve her daim onların 
arkasında duran ailelerini tekrar kutluyor, gerek yurt 
içinde gerek yurt dışında çalışmalarını sürdüren tüm 
bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

2014 TÜBA-GEBİP Üyesi                  Doç. Dr. Cem Sevik 2015 TÜBA-GEBİP Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız TÜBA Asosye Üyesi ve 2015 TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Filiz Kuralay
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 “TÜRKIYE’DE BILGI ÜRETIMI ve BILIM 
POLITIKALARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU” 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve Konsey Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
15-17 Kasım 2017 tarihinde Ahi Evran Üniversitesi’nde düzenlenen “Türkiye’de Bilgi Üretimi 

ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu”na katıldı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) 
ve Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) iş birliğiyle ger-
çekleştirilen ve üç gün süren Sempozyum’da 51 bildiri eş 
zamanlı olarak üç salonda sunuldu. 

“Benim manevî mirasım ilim ve akıldır.” diyen Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk’ün vefatının 79. yılı anısına düzenlenen 
Sempozyum’un 15 Kasım günü Fen Edebiyat Fakültesi 
Konferans Salonu’nda yapılan açılışı TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Cevat Acar, Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya 
ve ATAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan tarafın-
dan yapıldı. Açılışa ayrıca Ahi Evran Üniversitesi Rektör 

Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ve Prof. Dr. Mustafa 
Kurt ile il yöneticileri, bilim insanları ve öğrenciler katıldı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar: “Eğitim 
alanında kalite artmalı.” 
Türkiye’nin ihtiyacı olan bilimsel çalışmalar ve eğitim sis-
temi üzerine değerlendirmelerde bulunan Acar, bilginin 
artırılması ve üretilmesi konusunda Milli Eğitim Bakan-
lığı’nın birçok yatırım yaptığını belirterek nicel anlamda 
bakıldığında Türkiye’de bilim alanında büyümenin sağ-
landığını söyledi. Eğitim alanında kalitenin artmasının 
ihmal edilemez bir gerçek olduğunu dile getiren TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, sistemde yapılan 
yeniliklerle çok daha iyi sonuçlar alınacağını dile getirdi.

Prof. Acar yabancı dilde eğitim konusunda ise şu şekilde 
konuştu: “Türkiye’de yabancı dille öğretim yaparak bilim 
üretimi olamaz. En etkili bilimsel bilgi ana dille yapılan-
dır. Ama biz yabancı dilde eğitim vermek konusunda ya-
rışır durumdayız. Eğer Türkiye’nin bir medeniyet iddiası 
varsa -ki olmak zorundadır- Türkçenin eğitim ve bilim 
dili olması şarttır. Aksi halde yabancı dille eğitim yaparak 
o dilin ülkelerine hizmet edersiniz. Yabancı dil öğretmek 
için bilgi üretimini feda etmeye değer mi? Osmanlı’nın 
son dönemlerinde yetişen önemli isimler yabancı dilde 
eğitim almadan dil öğrenmişlerdir. Türkiye’de kendimizin 
de içinden geçtiği öğretmemeyi amaçlayan yabancı dilde 
bilgi üretiminin ivedilikle ele alınması gerektiğini düşü-
nüyorum.”
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ATAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan: “Ül-
kemizde geniş bir üniversite potansiyeli var.” 
Sempozyum’unun 2017 yılında gerçekleştirilen üçüncü 
etkinlik olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, 
bundan önce gerçekleştirilen etkinlikler hakkında da bilgi 
verdi. Ülkemizde geniş bir üniversite potansiyeli olduğu-
nu belirten Beyhan, ülkemizin bu tür bilimsel aktivitele-
re ihtiyacı olduğunu ifade etti. Cumhuriyetimizin kuru-
luşunun 100. yılına denk gelen 2023 yılı için Türkiye’de 
birçok planlama ve çalışma yapıldığını vurgulayan Prof. 
Dr. Mehmet Ali Beyhan, bu kapsamda akademisyenlere 
de büyük görev düştüğünü söyledi. Şimdiye kadar ger-
çekleştirdikleri sempozyumlarla bilim dünyasına ve ülke-
mize kattıkları değerlerin muhasebesini yaptıklarını dile 
getiren Beyhan, bu kapsamda Türkiye’nin geldiği konumu 
değerlendirerek daha fazla bilgi üretmeye ihtiyaç olduğu-
nun altını çizdi.

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan 
Karakaya: “Türkiye’de bilgi üretimi ekonomik bü-
yüme ve uluslararası ilişkiler kadar önemlidir.”
Türkiye’de bilgi üretimi konusu üzerine kısa bir değerlen-
dirme yapan Prof. Karakaya, bilgi üretimi ve bilim poli-
tikaları konusunun Türkiye’nin ekonomik büyümesi ve 
uluslararası ilişkileri kadar önemli olduğuna inandığını 
belirtti ve bir ülkenin hedeflerinin bilimsel verilere da-
yanması gerektiğini vurguladı. Rektör Karakaya sözlerini 
şu şekilde sürdürdü: “Bu yüzden ülkemizin bilim politi-
kaları sürekli gündemimizde olmalı ve üzerinde tartışıyor 

olmalıyız. Ülkemizde bilgi üretimi konusuna nitelik ve 
değer üretme açısından bakıldığında sonuçlar istenildi-
ği gibi değildir. Bu anlamda dünya ülkeleri ile aramızda 
bir fark var. Bilgi sadece teknoloji için üretilmez, ülke 
olarak sosyal değişimlerin etkisini yönlendirecek bilim-
sel bilgi düzeyimiz yüksek değil. Ülkemiz bilim insanları 
tarafından ortaya konulan bir sosyal teori, toplum tara-
fından takip edilerek dönüşüm yaşanacak ortamlara he-
nüz ulaşamamıştır. Bu sonuçları doğuran süreçler yanlış 
kurgulanmış eğitim politikalarından kaynaklanmaktadır. 
Evrensel tanımı gereği bilgi üretim merkezleri olan üni-
versitelerin evrensel tanımlarına göre konumlanamamış 
olması, bilgi üretimi konusundaki temel problemlerden 
birini teşkil etmektedir. Bilimsel bilgi üretim evreleri olan 
lisansüstü çalışmaların kalitesini artırmak zorundayız.”

Açılış konuşmalarının ardından ATAM Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Ali Beyhan’ın başkanlığını yaptığı ilk oturumda; 
Prof. Dr. Hamza Yılmaz “İnsan Potansiyelimiz ve Bilim 
Politikalarımız”, Prof. Dr. Vatan Karakaya “Matematik 
Öğretimi ve Bilimsel Düşünce İlişkisi”, Prof. Dr. Hasan 
Tahsin Fendoğlu “Türkiye’de Hukuk Eğitimi”, TÜBA 
Konsey Üyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Muzaffer Şeker “Türkiye’de Sağlık Alanındaki 
Bilimsel Faaliyetlerin Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Hasan 
Onat “Din Alanında Bilgi ve Din – Bilim İlişkisi”, Doç. Dr. 
Burak Tangör “Kuram ve Siyasa Arasındaki İlişki: Siyasa 
Bağıntılı Kuramsal Çalışmaların Artırılmasına Yönelik 
Öneriler” konulu bildirilerini sundular.

TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, Ahmet 
Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız

AYÜ MÜTEVELLI HEYET BAŞKANI 
PROF. YILDIZ'DAN  TÜBA’YA ZIYARET

Ahmet Yesevi Üniversitesi (AYÜ) Mütevelli Heyet Baş-
kanı Prof. Dr. Musa Yıldız  21 Kasım 2017 tarihinde 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ı ziyaret 
etti.

TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdu-
sev'in de yer aldığı ziyarette TÜBA ile iş birliği içinde 
yapılabilecek faaliyetler hakkında görüşüldü.
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Türk Bilim Dünyasında 
Uluslararası Bir Siyaset Bilimci: 

Prof. Dr. Metin Heper

Sibel Baysallar
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilim Uzgörü Çalışma Grubu

Yrd. Doç. Dr. Haydar Yalçın
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 

Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Türk siyasal yazınında önemli bir yer edinen ve Türkiye 
Bilimler Akademisi Kurucu Üyelerinden olan Prof. Dr. 
Metin Heper, 1940 yılı İstanbul doğumludur. Eğitim ve 
öğretim hayatını küçük yaşlardan itibaren hem yurt için-
de hem yurt dışında sürdürmüştür. Akademik kariyeri 
boyunca Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversi-
telerinde bulunan Heper, üniversite hayatına İstanbul’da 
başladıktan sonra kariyerine Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD)’nde devam etmiştir. 1971 yılında doktora derece-
sini Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde 
bulunan Syracuse Üniversitesinden alan Heper, yaklaşık 

14 yıl sonra 1985 yılında Profesör ünvanını elde etmiş-
tir. Akademik kariyeri boyunca ABD, İngiltere ve İsrail 
başta olmak üzere birçok ülkede misafir araştırmacı ve 
misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Kendi ülkesin-
de ise Boğaziçi, Orta Doğu Teknik, Koç ve Bilkent gibi 
Türkiye’nin en saygın üniversitelerinde akademisyenlik 
yapmıştır. Akademik görevlerinin yanı sıra farklı üniver-
sitelerde birçok idari görevi üstlendiği ve bu görevleri de 
başarıyla yürüttüğü bilinmektedir. Türk Siyasal Hayatı, 
Din-Devlet-Politika İlişkisi, Laiklik-Sekülerizm, Devlet 
Geleneği, Demokratikleşme, Asker-Sivil İlişkileri, Etnik 
Sorunlar, Siyasal Partiler, Siyasal Liderler Karşılaştırma-
lı Siyaset akademisyen yazarın öncelikli çalışma alanları 
içerisinde yer almaktadır. Akademisyen yazar Prof. Dr. 
Metin Heper çalışmalarını halen Bilkent Üniversitesi 
bünyesinde sürdürmektedir. Aynı zamanda Bilkent Üni-
versitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Deka-
nı’dır. Akademisyen yazarın çok sayıda yayınlanmış Türk-
çe ve İngilizce bilimsel eseri bulunmaktadır. Politika ve 
siyaset alanında önemli birçok uluslararası dergide maka-
lesi bulunan Prof. Dr. Metin Heper uluslararası akademik 
dünyada saygın Türk siyaset bilimcisi olarak yer almakta 
ve tanınmaktadır. Prof. Dr. Metin Heper, 2016 yılında, 
bilimsel araştırmalarıyla bilime evrensel düzeyde önemli 
katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilen 
TÜBİTAK Bilim Ödülü’nün sosyal bilimler alanındaki 
kazanan ismi olmuştur. Bilim ödülünün verilme nede-
ni ise “siyaset bilimi alanında Türkiye’nin Siyasal Hayatı 
konularında üstün nitelikli çalışmalar yapmak” şeklinde 
aktarılmıştır.

Siyaset bilimi alanında öncü olan akademisyen yazar 
Prof. Dr. Heper’in bilim dünyasında yarattığı akademik 
etki, ortaya koyduğu bilimsel eserler ile somutlaşmakta-
dır. Siyaset bilimi alanında dünyaca tanınmış olan aka-
demisyenin ortaya koyduğu bilimsel eserler bu çerçevede 
bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmiştir. Bibliyo-
metrik analizi gerçekleştirilecek veriler Scopus ve Web 

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Metin Heper
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of Science (WoS) bibliyografik veri tabanları kullanılarak 
derlenmiştir1. Bahsedilen iki veri tabanı, veri tabanları 
farklı dergi gruplarını dizinlediği ve Prof. Dr. Metin He-
per’in tüm yayınları ele alınarak çalışmanın kapsayıcılığı 
artırılmak istendiği için kullanılmıştır. Prof. Dr. Metin 
Heper’in Scopus ve WoS veri tabanı kayıtları sırasıyla Şe-
kil.1 ve Şekil.2’de yer almaktadır.

Her iki veri tabanı kullanılarak elde edilen veri setinde 
1975-2017 yılları arası toplam 48 adet yayına ulaşılmış-
tır. Yapılan bibliyometrik analiz sonucunda bilimsel yayın 
türleri, yıllara bağlı yayın sayıları ve en çok yayın yapı-
lan ilk beş dergi temel bibliyografik veri olarak ortaya 
konmuştur. Tablo.1 incelendiğinde yazarın birinci sıra-
da makale sonrasında ise kitap türünde eserleri olduğu 
1 Scopus veri tabanında, AU-ID (“Heper, Metin” 55951873700) yazar 

koduyla, Web of Science veri tabanında METIN HEPER – Ihsan Do-
gramacı Bilkent University bağlantıları ile dizinlenen Prof. Dr. Metin 
HEPER’e ait toplam 48 adet eserine ulaşılmıştır (Şekil 1 ve Şekil 2).

görülmektedir. Tablo. 2 incelendiğinde ise “Middle East 
Journal”, “Turkish Studies”, “Middle Eastern Studies”, 
“Administration & Society” ve “Armed Forces & Society” 
Prof. Dr. Heper’in en fazla yayın yaptığı ilk beş dergi ola-
rak karşımıza çıkmaktadır.

Tablo. 1 Prof. Dr. Metin Heper Eserlerinin Yayın Türleri

Yayın Türü Yayın Sayısı %

Article 28 58%

Book Review 11 23%

Book Chapter 3 6%

Proceedings Paper 3 6%

Book 1 2%

Editorial Material 1 2%

Note 1 2%

Şekil 1. Prof. Dr. Metin Heper’in Scopus Veri Tabanı Kayıtları

Şekil 2. Prof. Dr. Metin Heper’in WoS Veri Tabanı Kayıtları
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Tablo. 2 Prof. Dr. Metin Heper’in En Fazla Yayın Yaptığı İlk Beş Dergi

Dergi İsmi Yayın Sayısı

MIDDLE EAST JOURNAL 9

TURKISH STUDIES 5

MIDDLE EASTERN STUDIES 3

ADMINISTRATION & SOCIETY 2

ARMED FORCES & SOCIETY 2

Grafik.1’de ise Prof. Dr. Metin Heper’in yıllara bağlı yayın 
sayıları yer almaktadır. Grafik 1 incelendiğinde akade-
misyen yazarın ortaya koyduğu bilimsel yayınlar, 1975-
2017 olmak üzere ele alınan dönem aralığında, sürekli bir 
artış ya da azalış ivmesiyle hareket etmediği görülmüştür. 
Yazarın bilimsel çıktı anlamında en verimli olduğu beş 
yıllık periyodik dönem aralıkları ise 2010-2015 ve 2005-
2010 olarak saptanmıştır.

Sosyal Ağ Analizi
Temel bibliyografik bulgular elde edildikten sonra ise 
Prof. Dr. Metin Heper’in odaklandığı araştırma alanları 
ve çalışma konularına yoğunlaşılmıştır. Araştırma alan-
ları ve çalışma konularını belirlemek içinse sosyal ağ 
analizi yöntemi tercih edilmiştir. Sosyal ağ analizi temel 

anlamda ele alınan analiz birimleri arasındaki ilişkiyi ya-
pısal bağlar ile anlamlandırmaktadır. Sosyal ağ analizi ile 
elde edilen sosyal ilişki görüntüleri, düğüm ve bağları or-
taya çıkaran ağ teorisi ile ortaya çıkarılmaktadır. Bu yazı 
kapsamında dünyaca ünlü siyaset bilimci Prof. Dr. Metin 
Heper’in araştırma alanları ve çalışma konuları, bilimsel 
yayınları üzerinden gerçekleştirilen sosyal ağ analizi ile 
ortaya konmuştur. Analiz birimi olarak makale başlık-
larındaki kelime gruplarından faydalanılmıştır. Kelime 
gruplarının oluşturulmasında Doğal Dil İşleme (Natural 
Language Processing) yaklaşımları kullanılmıştır. Toplam 
128 adet kelime grubu oluşturulmuş, oluşturulan gruplar 
içerisinde genel kavramlara yönelik terimler analiz dışı 
bırakılarak toplam 112 kelime grubu üzerinden analiz 
gerçekleştirilmiştir. Gerçekletirilen analiz sonucunda Re-
sim.1’de yer alan görsel elde edilmiştir. Resimde yer alan 
kümeler, ilişkisel kavramların bir araya gelerek oluşturdu-
ğu çalışma alanlarını ifade etmektedir. Her bir kümelen-
me farklı bir renk ile gösterilmiştir. Görsel genel olarak 
incelendiğinde Prof. Dr. Metin Heper’in çoğunlukla Tür-
kiye eksenli çalışmalar yürüttüğü, bununla birlikte “state”, 
“bureaucracy”, “turkish case”, “democracy”, “religion” kav-
ramlarının ağ yapısı içerisinde ön plana çıkarak yazarın 
öncelikli çalışma alanlarını işaret ettiği görülmektedir. 
Bununla birlikte “Turkey” kümesinin yoğunluğu ve kü-
menin bağlantılı olduğu kavramsal ağ yapısı, bahsedilen 
kümenin akademisyen yazarın bilimsel yayınlarının odak 
noktasını oluşturduğunu ifade etmektedir. Diğer kümeler 
ise bağlantılı oldukları kavramlar ile ayrı ayrı yapılanmış, 
farklı çalışma alanlarını göstermektedir. Siyaset bilimi 
yazınında önemli bir isim olan Prof. Dr. Metin Heper’in 
akademik kariyeri bilim dünyasına yaptığı katkılar ve ül-
kesini konu alan çalışmaları ile parlamaktadır. Şüphesiz 
tüm aktarılan bilgiler aktarılmayanlarla birlikte Prof. Dr. 
Heper’in Türkiye için ne derece önemli bir bilim insanı 
olduğunu açıklamaktadır. 

Bu yazı kapsamında dünyaca ünlü siyaset 
bilimci Prof. Dr. Metin Heper’in araştırma 
alanları ve çalışma konuları, bilimsel yayınları 
üzerinden gerçekleştirilen sosyal ağ analizi ile 
ortaya konmuştur.

Tablo.2 Prof.Dr. Metin Heper’in En Fazla Yayın Yaptığı İlk Beş Dergi 
Dergi İsmi Yayın Sayısı 

MIDDLE EAST JOURNAL 9 

TURKISH STUDIES 5 

MIDDLE EASTERN STUDIES 3 

ADMINISTRATION & SOCIETY 2 

ARMED FORCES & SOCIETY 2 

 
Grafik.1’de ise Prof. Dr. Metin Heper’in yıllara bağlı yayın sayıları yer almaktadır. Grafik 1 
incelendiğinde akademisyen yazarın ortaya koyduğu bilimsel yayınlar, 1975-2017 olmak üzere ele 
alınan dönem aralığında, sürekli bir artış ya da azalış ivmesiyle hareket etmediği görülmüştür. 
Yazarın bilimsel çıktı anlamında en verimli olduğu beş yıllık periyodik dönem aralıkları ise 2010-
2015 ve 2005-2010 olarak saptanmıştır. 
 

 
   

 
Sosyal Ağ Analizi 
Temel bibliyografik bulgular elde edildikten sonra ise Prof. Dr. Metin Heper’in odaklandığı 
araştırma alanları ve çalışma konularına yoğunlaşılmıştır. Araştırma alanları ve çalışma konularını 
belirlemek içinse sosyal ağ analizi yöntemi tercih edilmiştir. Sosyal ağ analizi temel anlamda ele 
alınan analiz birimleri arasındaki ilişkiyi yapısal bağlar ile anlamlandırmaktadır. Sosyal ağ analizi 
ile elde edilen sosyal ilişki görüntüleri, düğüm ve bağları ortaya çıkaran ağ teorisi ile ortaya 
çıkarılmaktadır. Bu yazı kapsamında dünyaca ünlü siyaset bilimci Prof. Dr. Metin Heper’in 
araştırma alanları ve çalışma konuları, bilimsel yayınları üzerinden gerçekleştirilen sosyal ağ 
analizi ile ortaya konmuştur. Analiz birimi olarak makale başlıklarındaki kelime gruplarından 
faydalanılmıştır. Kelime gruplarının oluşturulmasında Doğal Dil İşleme (Natural Language 
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Yazan Prof. Dr. Halit Keskin
TÜBA Asosye Üyesi

Yıldız Teknik Üniversitesi
 İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

Başarılarla Dolu 
70 Yıl: Prof. Dr. 
Hüseyin Leblebici

Ebediyete intikal edişi, Türkiye’de ve yaşamının büyük 
kısmını geçirdiği Amerika Birleşik Devletleri’nde derin 
bir üzüntü yaratan Prof. Dr. Hüseyin Leblebici, İşletme 
ve Yönetim alanına çok önemli katkılarda bulunan, dün-
ya çapında tanınan çok başarılı bir bilim insanı, çeşit-
li idari görevleri başarıyla yürüten çok iyi bir yönetici, 
aynı zamanda mütevazı kişiliği ile çevresindeki insanlar 
tarafından çok sevilen ve takdir gören bir insandı. Prof. 
Dr. Hüseyin Leblebici’nin başarılarla dolu 70 yıllık hayat 
hikâyesi, akademik kariyeri boyunca hayatlarına dokun-
duğu öğrenciler ve akademisyenler için feyiz kaynağı 
olduğu kadar, onunla tanışma fırsatı bulamayan Türki-
ye’deki ve dünyadaki diğer genç akademisyenler için de 
bir ilham kaynağı olacaktır. 

Merhum Prof. Dr. Hüseyin Leblebici, 26 Ekim 1947’de 
İstanbul’da, Fevziye (Bilgemen) Leblebici ve Selim Leb-
lebici’nin oğlu olarak dünyaya geldi. Çocukluk ve ilk 
gençlik yıllarının geçtiği beş şehir arasında en uzun sü-
reli olarak, lise ve üniversite öğrenimini gördüğü Anka-
ra’da yaşadı. Lisans öğrenimini 1969 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlayan 
Leblebici, 1970 yılında kazandığı burs ile akademik ça-
lışmalarını Amerika Birleşik Devletleri’nde, University 
of Illinois at Urbana-Champaign’de sürdürdü. 1972 yı-
lında yüksek lisans, 1975 yılında ise örgütsel davranış 
alanında doktora derecesini aldı. 

Doktora derecesini aldıktan sonra Türkiye’ye dönerek 
mezunu olduğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 
önce öğretim görevlisi, ardından yardımcı doçent ola-
rak görev yapan Leblebici, 1979 yılında tekrar Amerika 

Birleşik Devletleri’ne döndü ve 38 yıl boyunca Illinois 
Üniversitesi Urbana Champaign İşletme Bölümünde 
öğretim üyesi olarak görev yaptı. Örgütler arası ilişki-
ler, örgütsel tasarım, örgütsel davranış dersleri veren 
Prof. Dr. Hüseyin Leblebici, mesleki kariyerin sosyo-
lojisi, mesleki kariyer ile örgütsel alanların geçirdikleri 
eş zamanlı gelişim süreçleri, iş modellerinin evriminin 

ODTÜ yılları
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endüstri gelişimi ve firmaların rekabet gücü üzerine et-
kisi üzerine çalışmalar yaptı. Illinois Üniversitesi’ndeki 
onlarca doktora öğrencisine rehberlik ve danışmanlık 
yapan Prof. Dr. Hüseyin Leblebici, bu alandaki özverili 
çalışmalarından dolayı mükemmeliyet ödülü ile onur-
landırıldı.

Örgüt Kuramı alanında çok önemli katkıları olan Prof. 
Dr. Hüseyin Leblebici’nin eserleri, Administrative 
Science Quarterly, Social Forces, Organization Studies, 
Strategic Organization and Strategic Management 
Journal gibi yönetim ve organizasyon alanının önde 
gelen dergilerinde yayımlandı.

1999-2010 yılları arasında örgütsel davranış, yönetim 
bilişim sistemleri, üretim yönetimi ve pazarlama gibi 
farklı uzmanlık alanlarına sahip 60 öğretim üyesinden 
oluşan Illinois Üniversitesi İşletme Bölümünün bölüm 
başkanlığı görevini başarıyla yürüttü. Aynı zamanda, 
1997-2003 yılları arasında, Illinois Üniversitesi İnovas-
yon ve Girişimcilik Merkezi yöneticiliğini yaptı. 

Administrative Science Quarterly, Academy of Ma-
nagement Review, Organization Science, Journal of 
Management, Academy of Management Review, and 
Organization Studies’in de içinde bulunduğu, yöne-
tim-organizasyon alanında önde gelen çok sayıda dergi-
nin hakemlik ve editörlük kurulu üyesi olarak görev ya-
pan Leblebici, Academy of Management Review dergisi 
için yardımcı editörlük ve Organization Studies dergisi 
için özel sayı editörlüğü görevlerini yürüttü. 2014 yılın-

da ise Journal of Profession and Organization dergisini 
kurucu editör olarak hayata geçirdi.

Akademik hayatı boyunca Türkiye ile bağlarını kopar-
mayan Prof. Dr. Hüseyin Leblebici, Türkiye’deki çeşitli 
üniversitelerde verdiği derslerle Türkiye’deki öğrencilere 
ve genç akademisyenlere yeni ufuklar açtı. Türkiye’deki 
çok sayıda yeni üniversitenin İşletme fakültelerinin ku-
ruluşuna katkıda bulunan ve Ulusal Yönetim ve Orga-
nizasyon Kongresi, Örgüt Kuramı Çalıştayı gibi organi-
zasyonların başlatılmasına destek veren Leblebici, 2012 
yılında TÜBA Üyesi olarak seçildi.

Kendisini akademiye ve öğrencilerine adayan Leblebici, 
2017 yılında sağlık sorunları nedeniyle emekliye ayrıldı. 
Gerek kişiliği, gerekse bilime olan katkıları ile derin izler 
bırakan Prof. Dr. Hüseyin Leblebici, 4 Ekim 2017 tari-
hinde aramızdan ayrıldı. 

Ömrünü bilime adayan, yüzlerce genç akademisyenin 
yetişmesinde emeği geçen, iş arkadaşları ve öğrencile-
ri tarafından çok sevilen ve saygı gören bir bilim insanı 
olan Prof. Dr. Leblebici aynı zamanda, sosyal hayatında 
da çok sevilen, saygı duyulan bir insandı. İçtenliği, iyim-
serliği, nezaketi, mizah anlayışı ve çevresindekilerden 
esirgemediği desteği her zaman büyük takdir kazandı. 
Başarıları, bilime olan katkıları, mütevazı kişiliği Türki-
ye’deki ve dünyadaki kariyerinin başındaki genç akade-
misyenler için ilham kaynağı olmuştur. Saygı ve özlemle 
anıyoruz.
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1995 yılından bu yana süre gelen Akademi Konferansları, tüm akademik dallarda önemli bilimsel gelişmelerin, geniş bir dinleyici 
kitlesini hedef alarak kamuya mâl edilmesini; diğer yandan ülke gündemindeki çeşitli sorunların bilimsel bir yaklaşımla ele alındığı, 
özgün katkılar içeren, farklı ve tartışmaya açık görüşlerin sunulduğu kamusal bir platform oluşturulmasını hedefiyle Ankara TÜBA 
Başkanlık Konferans Salonu ve İstanbul TÜBA Maçka Ofisi ile TÜBA Rabi Medrese’de ve ayrıca zaman zaman da çeşitli üniversiteilerde 
bütün hızıyla devam ediyor.

KASIM 2017
TÜBA Asli Üyesi ve Yalova Üniversitesi Polimer Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım “Geleceğin Teknolojilerinde Plastik ve Plastik Esaslı Kompozit 
Malzemelerin Önemi” adlı konferansını 29 Kasım 2017 tarihinde TÜBA Maçka Ofisi’nde 
gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Yasin Aktay “Şerif Mardin’in Türkiye’de Sosyal Bilim Çalış-
malarına Katkısı” adlı konferansını 29 Kasım 2017 tarihinde Ankara TÜBA Başkanlığı 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Tuncay Taymaz

Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç

Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım Prof. Dr. Yasin Aktay

Prof. Dr. Ali Akyıldız

Prof. Dr. İbrahim Dinçer

EKİM 2017

EYLÜL 2017

TÜBA Asli Üyesi ve Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç “Nörobiyolog Yaklaşımıyla Ülkemizde Temel Bilimler” adlı 
konferansını 25 Ekim 2017 tarihinde TÜBA Rabi Medrese’de gerçekleştirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Başba-
kanlık AFAD Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuncay Taymaz “Türkiye’nin Kırık-
ları- Deprem-Tsunami Oluşumları ve Anadolu'nun Yeraltı Görüntüleri” adlı konferansını           
27 Eylül 2017 tarihinde TÜBA Rabi Medrese’de gerçekleştirdi.

ARALIK 2017

OCAK 2018

TÜBA Asli Üyesi ve 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akyıl-
dız, “İlk Türk Bilim Akademisi Encümen-i Daniş'in Kuruluşu ve Faaliyetleri (1851-1863)” 
başlıklı konferansını 27 Aralık 2017 tarihinde TÜBA Maçka Ofisi’nde gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer, 
“Kritik Enerji Çözümlerine Bütüncül Bir Bakış” başlıklı konferansını 31 Ocak 2018 
tarihinde TÜBA-Rabi Medrese’de gerçekleştirdi.
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TÜBA, Akademi üyelerinin tüm üniversitelerde, bilimsel konuların ve sorunların tartışılması, bilimsel alandaki ve araştırmalar-
daki gelişmelerin paylaşılması, akademi üyeleri ile üniversitelerimizdeki öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki yakınlaşma ve 
iletişim-etkileşim ortamının oluşması amacıyla 1995 yılından bu yana tamamen gönüllülük esasıyla TÜBA Üniversite Konfe-
ransları’na devam ediyor.

EKİM 2017

EYLÜL 2017

TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin, TÜBA Üniversite Konferansları Programı 
çerçevesinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 10 Ocak 2018 tarihinde “Bilimde Başarının Sırları” konulu konferansını gerçekleştirdi.

KASIM 2017

TÜBA Asosye Üyesi ve ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz, TÜBA Üniversite Kon-
feransları Programı çerçevesinde, Avrasya Üniversitesinde 8 Aralık 2017 tarihinde “Uzay Radyasyon Testleri Projesi: Bir CERN 
Ortaklığı” konulu konferansını verdi.

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç, TÜBA Üniversite Konferansları 
Programı çerçevesinde, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde, 7 Aralık 2017 tarihinde “Ülkemiz Temel ve Klinik Bilimlerinin 
Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi ve Yaygın Etkisi” konulu konferansını verdi. 

TÜBA Şeref Üyesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç, 
TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, 11 Aralık 2017 tarihinde Trakya Üniversitesi’nde “Elektrik Enerjisi ve Yenile-
nebilir Enerji Kaynakları-Ülkemizde Durum” konulu konferansını verdi.

ARALIK 2017

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, 7 Kasım 2017 tarihinde Çukurova 
Üniversitesi’nde “Nobel Ödülleri ve Bilime Yolculuk” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi ve Ege Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Çetinkaya, TÜBA Üniversite Konferansları Prog-
ramı çerçevesinde, 11 Kasım 2017 tarihinde Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde “Kimya-Toplum-Ekoloji 
İlişkisi” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin, TÜBA Üniversite Konferansları Prog-
ramı çerçevesinde, Ahi Evran Üniversitesi’nde 13 Kasım 2017 tarihinde “Bilimde Başarının Sırları” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, 14 Kasım 2017 tarihinde Trakya 
Üniversitesi’nde “Akademik Mikroçerçeve” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asosye Üyesi ve ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz, TÜBA Üniversite Konfe-
ransları Programı çerçevesinde, Ordu Üniversitesi’nde 17 Kasım 2017 tarihinde “Uzay Radyasyon Testleri Projesi: Bir CERN Ortak-
lığı” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin, TÜBA Üniversite Konferansları Prog-
ramı çerçevesinde, İstanbul Medipol Üniversitesi’nde, 30 Kasım 2017 tarihinde “Bilimde Başarının Sırları” konulu konferansını verdi.

OCAK 2018

TÜBA Şeref Üyesi ve Ege Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Çetinkaya, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçe-
vesinde, 18 Ekim 2017 tarihinde Dumlupınar Üniversitesi’nde, “Kimya-Toplum-Ekoloji İlişkisi” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Gültekin, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, 
Kafkas Üniversitesi’nde 27 Ekim 2017 tarihinde “Gıda Katkı Maddeleri Sağlığımız İçin Tehdit midir?” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç, TÜBA 
Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, 13 Eylül 2017 tarihinde Hitit Üniversitesi’nde 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi’nde, 
“Nanoakışkanlar ile Kanallarda Konveksiyon Isı Transferinin Artırılması” konulu konferansını verdi.

Prof. Dr. Kazım Şahin

Prof. Dr. Bilge Demirköz

Prof. Dr. Sadık Kakaç

Prof. Dr. Bekir ÇetinkayaProf. Dr. Emin Kansu

Prof. Dr. Emin KansuProf. Dr. Kazım Şahin

Prof. Dr. Bilge Demirköz Prof. Dr. Kazım Şahin

Prof. Dr. Fatih GültekinProf. Dr. Bekir Çetinkaya

Prof. Dr. Sadık Kakaç

Pof. Dr. Ertuğrul Kılıç
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TÜBA Şeref Üyesi Prof. Duralı’ya “Necip Fazıl Saygı Ödülü”

TÜBA Şeref Üyesi ve İbn Haldun Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, Star Gazetesi tarafın-
dan dördüncüsü düzenlenen “Necip Fazıl Ödülleri” kapsa-
mında 2017 yılı “Necip Fazıl Saygı Ödülü”ne layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle bu yıl 4.’sü ve-
rilen ödülleri kazanan isimler; Beşir Ayvazoğlu, Osman 
Konuk, Prof. Dr. Turan Karataş, TÜBA Asli Üyesi Prof. 
Dr. M. Fatih Andı ve Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç’tan oluşan 
jüri kararıyla 11 Ekim günü açıklandı.

“Necip Fazıl Ödülleri 2017”de, önceki yıllardan farklı ola-
rak  “Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü”nün de 
yer aldığı 6 ayrı dalda ödül kazananlar belirlendi.

Hem geleneksel hem modern şiir birikimine yaslanarak 
ve modern Türk şiirinde ana akım içinde kalarak özgün 
bir eser ortaya koyması dolayısıyla “Necip Fazıl Şiir Ödü-
lü”ne Ahmet Murat, hikayeciliği ve hikayeler üzerine yap-
tığı araştırmalardan dolayı “Necip Fazıl Hikaye-Roman 
Ödülü”ne ise Necip Tosun layık görüldü.

Bu yıl öykü dili denemeleriyle Betül Nurata, hayata ve 
dünyaya şaşırtıcı aralıklardan bakış gibi nitelikleriyle de 
Emre Ergin “Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü”nü almaya hak 
kazandı.

Kültür ve edebiyat dünyasında geçmişle bugünü buluştu-
ran çalışmalarıyla “Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü”ne 
N. Ahmet Özalp seçildi.

Bu kapsamda Bosna Hersek ile Türkiye arasında köprü 
vazifesi gören aydınlardan biri olması dolayısıyla bu yıl 
ilki verilen “Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödü-
lü”ne de Bosnalı Şair Cemalettin Latiç layık görüldü.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Hasan Mandal 
Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü'ne Atandı

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Hasan Mandal 15 Ocak 2018 
tarihinde Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili Ayşe Kadıoğ-
lu’ndan rektörlük görevini gerçekleştirilen törenle devraldı. 

Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı 
eşliğinde Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu, SSBF Görsel Sanatlar 

Stüdyo ve Atölyeler eski sorumlusu sanatçı Bayram Can-
dan tarafından tasarlanan ve üzerinde “Sabancı Üniversi-
tesi’nin Akademik Özgürlük Bildirisi” bulunan yazıtı yeni 
Rektör Prof. Dr. Hasan Mandal’a devretti. 

Prof. Mandal “Önümüzdeki yeni dönemde, üniversitemi-
zin var olma sebebi olan ‘birlikte yaratmak ve geliştirmek’ 
misyonumuza daha fazla sarılarak, ortak hedeflerimiz 
için üniversitemizin üç fakültesindeki tüm programları-
mızda, merkezlerimizde ve forumlarımızda çalışmaları-
mızı geliştireceğiz. Üniversitemizin en güçlü yönlerinin 
başında iş birliği geliştirme ve sürdürme potansiyeli ge-
liyor. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sıralama-
sında 6 yıl üst üste İş Birliği ve Etkileşim boyutundan tam 
puan olan 25 puanı almamız bunun en somut örneklerin-
den biri. 2017-2022 yıllarını kapsayan stratejik planımız 
için vizyonumuz; “Sabancı Üniversitesi, lider ve yenilikçi 
konumunu, toplum üzerinde dönüştürücü etkileri olan 
araştırmalar yürüterek ve geleceği tasarlayacak bireyler 
yetiştirerek, ileriye taşıyacaktır.” dedi.
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UNİKOP’un Yeni Dönem Başkanı 
TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Şeker 

TÜBA Konsey Üyesi Prof. Demirer’den Önemli Yayın

TÜBA Konsey Üyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Konya Ovası 
Projesi (KOP) Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) 
dönem başkanlığını KTO Karatay Üniversitesi’nde dü-
zenlenen törenle devraldı.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi toplantı salonunda 
gerçekleştirilen toplantıya UNİKOP üyesi üniversitele-
rin rektörleri ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kal-
kınma İdaresi Başkanlığı yetkilileri katıldı.

Törendeki konuşmasına KTO Karatay Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Bayram Sade ve ekibine teşekkür ederek 
başlayan Prof. Şeker, “Toplantıda yeni dönemi iyi ge-
çirmek için istişareler yapılacak, görüş ve öneriler ko-
nuşulacak ve Kapadokya Üniversitesinin katılım talebi 
değerlendirilerek inşallah daha geniş bir aileye dönüş-
me adımı atılmış olacak. KOP İdaresinin desteğiyle her 
dönemde yeni işlere imza atılıyor. Birlik ve beraberlik 
içinde yeni dönemin iyi geçirilmesi adına diğer üniver-

sitelerimizin de desteklerini beklediğimizi ifade ediyo-
rum.” dedi.  

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sa-
de’nin Prof. Muzaffer Şeker’e dönem başkanlığını teslim et-
mesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

TÜBA Konsey Üyesi ve aynı zamanda Akademi’nin Kanser Çalışma Grubu Yürütücüsü 
Prof. Dr. Taner Demirer’in editörü olduğu “Haploidentical Stem Cell Transplantation: 
An Emerging Treatment Modality” adlı kitap, Kasım 2017’de Springer Humana Press 
tarafından yayımlandı.

Toplam 200 sayfa ve 13 bölümden oluşan kitap “haploidentik transplantasyon” konu-
sunda kapsamı açısından dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Pek çok ülkeden alanında 
uzman 27 yazarın katkısını içeren kitap, bu yeni metodun mantığının yanı sıra temel 
yaklaşımlar ile klinik uygulamalara da yer veriyor.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Leblebici Vefat Etti 

TÜBA Şeref Üyesi ve Illinois Üniversitesi Urbana Cham-
paign İşletmecilik Okulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüse-
yin Leblebici 4 Ekim 2017 tarihinde hayatını kaybetti.

Akademik birikimi ve kişiliği ile ardında çok önemli izler 
bırakan Prof. Dr. Hüseyin Leblebici Hoca’mıza Allah’tan 
rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.
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TÜBA Üyeleri İÜ’nün “En Başarılı Öğretim Üyeleri” Seçildi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) 12 Ekim günü düzenlediği 
2017-2018 Akademik Eğitim Yılı Açılış Töreni’nde “Yük-
sek Etki Değerli Bilimsel Çalışma Ödülleri” kapsamında; 
2016-2017 dönemi itibarıyla uluslararası bilimsel camia-
da yüksek etki değerli (impact factor) dergilerde çıkardık-
ları yayınlar ve geliştirmiş oldukları etki alanı başarısıyla 
TÜBA Asli Üyeleri Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve 
Prof. Dr. Mustafa Reşat Apak ile 2014 yılı TÜBA-GEBİP 
Ödülü sahibi Doç. Dr. Rabia Burcu Çakırlı Mutlu ödüle 
layık görüldü. Prof. Apak ayrıca Uluslararası Patent Tesci-
li Ödülü’nün de sahibi oldu.

Ulusal ve uluslararası patent tescili ve sanayi firmaları ile 
gerçekleştirdikleri başarılı projeler dolayısıyla da ödül-
lendirilen öğretim üyelerine tam destek sağlandığını dile 
getiren İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak “Son 3 yıldır 316 
patent başvurusu yaptık. Patentlerimiz, Türk Patent ve 
Marka Kurumu, Avrupa Birliği Patent Ofisi ve Amerika 
Patent ve Marka Ofisi tarafından tescil edilmeye başlan-
mıştır.” dedi.

2016-2017 dönemi itibarıyla: Uluslararası bilimsel cami-
ada yüksek etki değerli (impact factor) sahip dergilerde 
çıkardıkları yayınlar ve geliştirmiş olduğu etki alanı başa-
rısıyla ödüle layık görülen öğretim üyeleri
Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Prof. Dr. Ahmet Gül / İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Reşat Apak / Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Pınar Ünsal / Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Zeynep Hande Turna / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Doç. Dr. Rabia Burcu Çakırlı Mutlu / Fen Fakültesi
Doç. Dr. Nazlı Demirel / Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Doç. Dr. Sevim Cesur / Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Gürel Çetin / İktisat Fakültesi
Arş. Gör. Dr. Sevda Küçük / Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

“Uluslararası Patent Tescili Ödülü” alan öğretim üyeleri
Prof. Dr. Mustafa Reşat Apak / Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Nuray Çağlar / Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Prof. Dr. Erdal Cevher / Eczacılık Fakültesi
Prof. Dr. Saadet Kevser Pabuccuoğlu / Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Cem Gazioğlu / Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Koray Gök / Mühendislik Fakültesi

“Ulusal Patent Tescili Ödülü” alan öğretim üyeleri
Prof. Dr. Halil Koyuncu / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Prof. Dr. Cemalettin Ertekin / İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Yıldız Özsoy Erginer / Eczacılık Fakültesi
Prof. Dr. Yeşim Erbil / İstanbul Tıp Fakültesi- Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Cem Gazioğlu / Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Prof. Dr. Ayben Kilislioğlu / Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Zehra Tuba Şişmanoğlu / Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Gülin Selda Pozan Soylu / Mühendislik Fakültesi
Doç. Dr. Elif İnce / Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi 
Doç. Dr. Gülçin Bozkurt / Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Doç. Dr. Gebrail Bekdaş / Mühendislik Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Tülay Yılmaz / Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Yrd. Doç. Dr.Öznur Özden / Orman Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Meral Madenoğlu / Kıvanç Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Koray Gök / Mühendislik Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Selcan Karakuş / Mühendislik Fakültesi
Arş. Gör. Dr. Hüsniye Dinç / Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Arş. Gör. Özlem Akarsu / Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi 

Sanayi firmaları ile gerçekleştirdikleri başarılı projeler 
dolayısıyla ödül alan öğretim üyeleri
Prof. Dr. Sevgi Güngör / Eczacılık Fakültesi
Prof. Dr. Yıldız Özsoy Erginer / Eczacılık Fakültesi
Prof. Dr. Gürhan Raif Çiftçioğlu / Veteriner Fakültesi
Prof. Dr. M. Hüsnü Dirikolu / Mühendislik Fakültesi
Doç. Dr. Derya Dışpınar / Mühendislik Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Muhammed Ali Aydın / Mühendislik Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Koray Gürkan / Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Bülent Zülfikar Prof. Dr. Reşat Apak Doç. Dr. Rabia Burcu 
Çakırlı Mutlu

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ekrem Savaş 
Uşak Üniversitesi Rektörlüğü'ne Atandı 

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ekrem Savaş, 30 Kasım 2017 
tarihinde Uşak Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhu-
riyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 Sayılı Yükseköğre-
tim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca Uşak Üni-
versitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Savaş'ı atadı.
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TÜBA Asosye Üyesi Prof. Belen’e “Mehmet Akif Ersoy Bilim Ödülü” 

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Elmas 
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Seçildi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin Tiran Üniversitesi ve 
Türkiye Maarif Vakfı iş birliğinde Arnavutluk’un Başkenti 
Tiran’da 5 Aralık 2017 tarihinde düzenlediği II. Ulusla-
rarası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu&Bilim Sanat 
Ödülleri Töreni’nde TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Hay-
runnisa Bolay Belen fen bilimleri alanında verilen Meh-
met Akif Ersoy Bilim Ödülü’nün sahibi oldu.

İlki 2016 yılında düzenlenen Uluslararası Mehmet Akif 
Ersoy Sempozyumu&Bilim Sanat Ödülleri Töreni’ne; Dı-
şişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Cumhuri-
yeti Cumhurbaşkanı İlir Meta, Arnavutluk Kültür Bakanı 

Milena Kumbaro Furxhi, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar, Tiran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mynyr 
Koni, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, büyükelçiler, mil-
letvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, jüri 
üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Düzenlenen sempozyumun ardından program “II. Ulus-
lararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödül Töreni” 
ile devam etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tara-
fından bilim kategorisinde fen bilimleri alanında Derviş 
Karaboğa ve Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen’e; sosyal 
bilimler alanında Ahmet Ayhan Çitil’e; sanat kategorisin-
de “Sanatta Başarı Ödülü” Müzikolog Yrd. Doç. Dr. Nuri 
Özcan’a; “Türk İslam Kültürü Hizmet Başarı Ödülü” Bü-
yüyen Ay Anadolu Mektebi’ne; “Mehmet Akif Ersoy Özel 
Ödülü” ise Prof. Dr. Adnan İsmaili, Mehmet Rüyan Soy-
dan, Alsar Vakfı ve Naim Süleymanoğlu’na verildi. Vefat 
eden milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun ödülünü, abi-
si Muharrem Süleymanoğlu aldı. 

TÜBA Asli Üyesi ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Muzaffer Elmas, Yükseköğretim Kalite Kurulu Baş-
kanlığı’na seçildi.

Prof. Dr. Muzaffer Elmas, 31 Ocak 2018 tarihinde yapılan 
Yükseköğretim Kalite Kurulu toplantısında yapılan seçim 
sonucunda dört yıl süresince Yükseköğretim Kalite Kuru-
lu Başkanlığı görevini yürütecek.

TÜBA Asosye Üyesi Prof. Koyuncu ve Ekibinden  
“Atıksu Arıtımı Teknojileri” Kitabı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Ko-
ruma Vakfı’nın (TÜÇEV) başlattığı “Kitap Yazan Akade-
misyenlere Maddi Destek Programı” kapsamında TÜBA 
Asosye Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çevre 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Ko-
yuncu ve ekibi tarafından hazırlanan "Su/Atıksu Arıtımı 
ve Geri Kazanılmasında Membran Teknolojileri ve Uygu-
lamaları" kitabı örnek baskıları Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı Müsteşarı Mustafa Öztürk’e teslim edildi.

Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve ekibi tarafından aylar süren 
çalışmalar sonrasında, büyük bir titizlikle iki cilt halinde 
hazırlanan eser alanındaki çalışmalar öncülük edecek ve 
başlangıç olarak iki bin adet basılacak. Türkiye’deki bütün 

organize sanayi bölgelerine, büyükşehir, il belediyeleri, 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin yanı sıra Çevre ve 
Şehir Kütüphanesine de ulaştırılacak.
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TÜBA-GEBİP Üyelerine “ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. 
Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Ödülü” 

TÜBA-GEBİP Ödülü’nü 2017 yılında kazanan Doç. Dr. 
Barbaros Çetin ve Doç. Dr. Hasan Şahin, 2015 yılı ödül 
sahipleri Doç. Dr. Emre Onur Kahya, Doç. Dr. Sinem Çö-
leri Ergen ve Doç. Dr. Tunahan Çakır,  2013 yılı kazananı 
Doç. Dr. Mehmet Fatih Danışman ve 2011 yılı ödülü sa-
hibi Prof. Dr. Ali Koşar, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Par-
lar Eğitim ve Araştırma Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü’ne 
layık görüldü.

Ödül Töreni 19 Aralık 2017 tarihinde ODTÜ Kültür ve 
Kongre Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Araştırma-
larıyla bilim alanlarından birinin gelişmesine katkıda 
bulunan ya da bu alanda ülke sorunlarının çözümüne 
yardımcı olan 40 yaşını doldurmamış genç araştırmacı-
lara verilen Araştırma Teşvik Ödülü’nü; Gebze Teknik 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tunahan Çakır, Bilkent Üni-
versitesi’nden Doç. Dr. Barbaros Çetin, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Fatih Danışman, Koç 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sinem Çöleri Ergen, İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emre Onur Kahya, İz-
mir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Doç. Dr. Hasan Şa-
hin kazandı. Teknoloji geliştirmeye yönelik çalışmalarıyla 
belli bir endüstri dalının gelişmesine katkıda bulunan 
yine 40 yaşını doldurmamış genç araştırmacı/geliştirme-
cilere verilen Teknoloji Teşvik Ödülü’nü ise Sabancı Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. Ali Koşar elde etti.  

ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştır-
ma Vakfı bilimsel teknolojik gelişmeye hizmet amacıyla 
üniversite-endüstri ilişkilerini geliştirmek, bilimsel araş-
tırmalara ve araştırmacılara destek olmak, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi’ne teknik donanım ve gereç sağla-
mak, öğrencilerine burs vermek, öğretim elemanlarına 
maddi destek sağlamaktır.  Vakıf aynı zamanda bilim ve 
endüstride yapılan araştırma çalışmalarını ve hizmetle-
rini değerlendirmek, yetişmekte olan kuşakları özendir-
mek teşvik etmek amacıyla her yıl Onur, Bilim, Hizmet 
İle Araştırma ve Teknoloji Teşvik Ödülleri ile ayrıca Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde doktora ve yüksek 
lisans öğrencilerine yönelik ODTÜ Yılın Tezi Ödülleri, 
öğretim elemanlarına yönelik ODTÜ Yılın Eğitimcisi 

Ödülleri vermekte  ve 1996-1997 öğretim yılında başla-
tılan yeni bir uygulamayla Tez Danışman’ı Ödülleri ve 
üç kez eğitim ödülü alan öğretim üye veya elemanlarına 
ODTÜ Eğitimde Üstün Başarı Ödülleri vermektedir.
Teknoloji Teşvik Ödülü
Demirci Proje Grubu – Ankara Üniversitesi, Fizik Bölümü
Prof. Dr. Ali Koşar – Sabancı Üniversitesi, Mekatronik Programı
Yrd. Doç. Dr. Tolga Sütlü – Sabancı Üniversitesi, Nanoteknoloji 
Araştırma ve Uygulama Merkezi

Araştırma Teşvik Ödülü
Prof. Dr. Cem Yüce – Anadolu Üniversitesi, Fizik Bölümü
Doç. Dr. Nilay Noyan Bülbül – Sabancı Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Tunahan Çakır – Gebze Teknik Üniversitesi
Biyomühendislik Bölümü
Doç. Dr. Barbaros Çetin – Bilkent Üniversitesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Mehmet Fatih Danışman – Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi, Kimya Bölümü
Doç. Dr. Sinem Çöleri Ergen – Koç Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Doç. Dr. Emre Onur Kahya – İstanbul Teknik Üniversitesi
Fizik Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Hasan Şahin – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Fotonik Bölümü
Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Enformatik Enstitüsü 

2016 – 2017 Öğretim Yılı ODTÜ Yılın Eğitimcisi Ödülü
Prof. Dr. Sreeparna Banerjee – Fen Edebiyat Fakültesi
Biyolojik Bilimler Bölümü
Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner – Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Perihan Savaş – Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Kaan Sayıt – Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Y. Doç. Dr. Başak Şahin Acar – Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Y. Doç. Dr. Ayşe Güzide Naz Börekçi – Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Öğr. Gör. Dr. Patricia Elaine Schroeder – İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Öğr. Gör. Muhtar Ural Uluer – Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü 

Doç. Dr. Barbaros Çetin Doç. Dr. Hasan Şahin Doç. Dr. Emre Onur 
Kahya

Doç. Dr. Sinem Çöleri 
Ergen Doç. Dr. Tunahan Çakır Doç. Dr. Mehmet Fatih 

Danışman Prof. Dr. Ali Koşar
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TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Somel’in 
“NEOGENE Projesi”ne ERC’den Büyük Destek

2015 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi ve Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi (ODTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Somel’in ne-
olitik yaşam tarzının ortaya çıkışı ve yayılım serüvenini 
içeren bilimsel projesi “NEOGENE”e Avrupa Araştırma 
Konseyi’nden (European Research Council-ERC) 2,5 mil-
yon euro destek sağlandı.

"ERC Consolidator Grant 2017" çağrısı kapsamında bü-
tün Avrupa'da kabul edilen 329 proje içerisinde yer alan 
Somel’in "NEOGENE: Neolitik Anadolu toplumlarında 
genetik ve kültürel etkileşimlerin arkeogenomik analizi " 
başlıklı beş yıllık projesi Türkiye’den destek alan tek proje.

Mehmet Somel’in yürütücülüğündeki projede arkeolog-
lar, biyologlar ve antropologlar sıkı bir ortaklık içinde 
çalışıyor. NEOGENE ekibi, DNA analizlerini ve arkeolo-
jik verileri beraber değerlendirerek, Anadolu’da yerleşik 
hayat ve tarımın yaygınlaşmasında insan göçlerinin yanı 
sıra bilgi alışverişi ve kültürel etkileşimin katkısını orta-
ya koymayı umuyor. Hedef, insanlık tarihinin en önemli 
dönüm noktalarından birinin gerçek hikayesini anlamak.

NEOGENE projesi ile Mehmet Somel ve ekibi, avcı-
toplayıcı toplumların yerleşik tarımcı toplumlara evrimini 
araştırırken, aralarındaki gen alışverişiyle beraber 
geleneklerini, sosyal organizasyonlarını ve kültürel 

alışveriş yöntemlerini inceliyor. Proje kapsamında 
Anadolu’dan yüzlerce Neolitik bireyden alınan örneklerde 
antik DNA analizi yapılacak ve bu genetik veri arkeolojik 
veriyle birleştirilerek, insanlık tarihinin bu en önemli 
sosyokültürel dönüşümlerinden birinin eşsiz ayrıntıda bir 
tablosu çıkarılacak. Çalışma, ODTÜ Biyolojik Bilimler, 
ODTÜ TAÇDAM, Hacettepe Antropoloji Bölümü’nden 
araştırmacılarının yanı sıra, Çatalhöyük, Aşıklı Höyük ve 
Çayönü gibi çok sayıda kazı ekibinin dahil olduğu geniş 
bir ekip tarafından yürütülecek.

2016 – 2017 Öğretim Yılı ODTÜ Yılın Tezi Ödülü
Yağmur Ar – Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Bölümü
Danışman: Prof. Dr. A. Nuray Karancı
Mehmet Bakır Bozkurt – Fen Bilimleri Enstitüsü
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Danışman: Prof. Dr. Cem Topkaya
Alper Çelik – Fen Bilimleri Enstitüsü
Makina Mühendisliği Bölümü
Danışman: Doç. Dr. Mehmet Metin Yavuz
Serdar Çiftçi – Fen Bilimleri Enstitüsü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Danışman: Doç. Dr. Ahmet Oğuz Akyüz
Rahime Çobanoğlu – Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Bölümü
Danışman: Prof. Dr. Ali Yıldırım ve Doç. Dr. Yeşim Çapa Aydın
Erhan Gündoğdu – Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik ve Elektro-
nik Mühendisliği Bölümü

Danışman: Prof. Dr. A. Aydın Alatan
Doğancan Sarı – Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği Bölümü
Danışman: Prof. Dr. Tayfur Öztürk ve Doç. Dr. Yunus Eren 
Kalay
Zaliha Yüce Tok – Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Kriptografi 
Bölümü
Danışman: Prof. Dr. Ersan Akyıldız ve Doç. Dr. Sedat Akleylek
Mustafa Ünal – Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve Nanoteknoloji 
Bölümü
Danışman: Prof. Dr. Raşit Turan ve Doç. Dr. H. Emrah Ünalan
İbrahim Yorgun – Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü
Danışman: Prof. Dr. Seçil Akgün
Recep Yüksel – Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve Nanoteknoloji 
Bölümü
Danışman: Prof. Dr. Ali Çırpan ve Doç. Dr. H. Emrah Ünalan
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TÜBA-GEBİP Üyelerine TÜSEB’den 
“Aziz Sancar Bilim ve Teşvik Ödülü”

TÜBA-GEBİP Üyelerine IEEE’den “Araştırma Teşvik Ödülü”

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Aziz Sancar adına TÜSEB 
tarafından düzenlenen ve bu yıl ilk kez verilen “Aziz Sancar 
Bilim ve Teşvik Ödülleri”, 2013 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü 
sahibi Yrd. Doç. Deniz Atasoy, 2014 yılı TÜBA-GEBİP 
Ödülü sahibi Doç. Dr. Özgür Şahin ve 2016 yılı TÜBA-
GEBİP Ödülü sahibi Doç. Dr. Pınar Yılgör Huri’nin oldu.

28 Ekim günü İstanbul’da düzenlenen törende; toplam altı 
doktora, ödülleri Sağlık Bakanı Ahmet Demircan tarafın-
dan takdim edildi. Prof. Dr. Engin Umut Akkaya kimya 
alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle Bilim Ödülü’ne la-
yık görüldü. Doç. Dr. Oktay Algın Santral Sinir Sistemi 
hastalıklarında yeni bir çekim protokolünü veya yaklaşı-
mını tıp literatürüne kazandırdığı, Medipol Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç Dr. Deniz Atasoy ile Doç Dr. Serdar Durdağı fizyo-
loji, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Bölümü’nden Doç. Dr. Özgür Şahin ve Ankara Üniversi-
tesi Biyomedikal Mühendisliği’nden Doç. Dr. Pınar Yılgör 
Huri ise kanser alanında yaptıkları çalışmalar nedeniyle 
teşvik ödülü kazandı.

TÜBA Asli Üyesi ve TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Fahrettin 
Keleştemur yaptığı açılış konuşmasında Nobel Ödüllü bi-
lim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın, törene telekonferans 
sistemiyle bağlanmak istediğini ancak Türkçesinin yeter-
siz kalacağından endişelenmesi üzerine yazılı mesaj gön-
derdiğini belirterek Prof. Sancar’ın mesajını okudu.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise Türkiye’nin yetişmiş 
insanlara ihtiyacı olduğunu belirterek, “Türkiye, kendi dı-
şındaki Türk kardeşleri ve kendi içinde yetiştirip dünyaya 
gönderdiği insanlarıyla burada tekrar bir araya geliyor. 
Hepimiz Türkiye’ye ve insanlığa borcu olan insanlarız. Bu 
borcu elbette ödeyeceğiz. Türkiye’nin yetişmiş insanlara 
ihtiyacı var. Bu noktada hiçbir zaman bağımızı kesmeye-
ceğiz. Türkiye dışındaki kardeşlerimizin de buraya gelip 
bu çalışmalarımıza katılması bize bizim dünyamızın coğ-
rafyayı aştığını bize gösteriyor.” dedi.

2017 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Ba-
şar haberleşme teorisine, 2015 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü 
sahibi Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Çu-
kur ise biomedikal ve manyetik rezonans görüntülemeye 
katkıları dolayısıyla The Institute of Electrical and Ele-
ctronics Engineers/Elektrik ve Elektronik Mühendisleri 
Enstitüsü (IEEE) Türkiye tarafından verilen “Araştırma 
Teşvik Ödülü”nü kazandılar.

2017 yılıyla birlikte ilk defa düzenlenen IEEE Türkiye 
Ödülleri Töreni 21 Aralık 2017 tarihinde Bilkent Üniver-
sitesi Mithat Çoruh Amfisi’nde gerçekleştirildi. Açılış ko-
nuşmasını IEEE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Gözde Bozdağı Akar’ın yaptığı törende dört ayrı kategori-
de ödüller verildi: 2017 yılı Doktora Tezi Ödülü Mehmet 
Nuri Akıncı, Kübra Kalkan, Süheyla Çetin Karayumak, 
Seyhan Uçar ve Kadir Üstün’ün oldu. Araştırma Teşvik 
Ödülleri ise Ertuğrul Başar, Tolga Çukur ve Özgür Ergül’e 
takdim edildi.

Erdal Arıkan, bilgi kuramı ve kodlama alanında yaptığı 
özgün, öncü ve çığır açıcı araştırma çalışmaları ile Tür-
kiye akademik dünyasına uluslararası düzeyde yapmış 
olduğu katkılar nedeni ile “IEEE Türkiye Ömür Boyu Ba-
şarı Ödülü”ne ve Levent Onural, IEEE Türkiye’ye Kurucu 
Başkan sıfatı ile yaptığı katkılar nedeniyle “IEEE Türkiye 
Üstün Hizmet Ödülü”ne layık görüldü.

Yrd. Doç. Dr. Deniz Atasoy Doç. Dr. Özgür Şahin Doç. Dr. Pınar Yılgör Huri

Dr. Tolga ÇukurDoç. Dr. Ertuğrul Başar
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TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Karahasanoğlu’na 
“Georg Forster Araştırma Bursu” 

2016 yılı TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsan-
larını Ödüllendirme Programı) Ödülü sahibi ve İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Karahasanoğlu, Alexan-
der von Humboldt Vakfı’ndan Georg Forster Araştırma 
(Georg Forster Research Fellowship) bursunu almaya hak 
kazandı.

“Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları / Ego-Docu-
ments” konulu projesi dolayısıyla bursu alan Doç. Dr. 
Karahasanoğlu özel olarak, 18. yüzyılda Sıdkı Mustafa 
isimli bir müderris tarafından tutulmuş 1749-1756 yılları 
arasını kapsayan günlük üzerinde duruyor. Bu günlükten 
yola çıkarak, Osmanlı literatüründe ben-anlatılarının ça-
lışılması için bir çerçeve sunmayı hedefliyor.

Almanya'da araştırma gerçekleştirmenin kendisi için 
ufuk açıcı olduğunu ifade eden Karahasanoğlu, Berlin'de 
bulunan Freie Üniversitesi'nde, “Avrupa literatüründe 
ben-anlatıları” konusunda çalışmış geniş bir ekip olduğu-
nu dile getirdi ve “O ekiple temas bana çok şey öğretiyor. 
Prof. Claudia Ulbrich başkanlığındaki tarihçiler grubu 10 
küsur yıl bir DFG projesi (Forschergruppe 530. Selbst-

zeugnisse in transkultureller Perspektive) yürütmüşler, 
ben-anlatıları üzerine. Tabiatıyla, bu alanda geniş bir bi-
rikim oluşturmuşlar. Projenin bir Osmanlı ayağı da var. 
Onun da yürütücülüğünü Prof. Barbara Kellner-Heinke-
le üstlenmiş. Bu bilim insanlarıyla temas, bana Osmanlı 
için yeni ufuklar açıyor. “Georg Forster Research Fellows-
hip” sayesinde bahsettiğim Alman akademik çevreleriyle 
daha yakın iş birliği fırsatı bulacağım ve umuyorum ki, 
Osmanlı literatüründe ben-anlatıları hususunda bir araş-
tırma çerçevesi kurmanın imkânını yakalayacağım.” dedi.

TÜBA-GEBİP Üyelerine Eczacıbaşı’ndan
 “Tıp Teşvik ve Bilim Ödülü”

Eczacıbaşı Tıp Ödülleri kapsamında 2006 yılı TÜBA-GE-
BİP Ödülü sahibi Prof. Dr. Şermin Genç "Tıp Bilim Ödü-
lü'ne, 2014 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi Doç. Dr. Öz-
gür Şahin ise “Tıp Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 13 Ekim günü düzenlenen 
ödül töreninde konuşan TÜBA Şeref Üyesi ve Dr. Nejat 
F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Emin Kansu, bugüne kadar Eczacıbaşı 
Bilimsel Araştırma ve Ödül Fonu tarafından toplam 177 
araştırma projesinin gerekli kaynak ile desteklendiğini 
dile getirdi ve “Bu desteğin, bilim dünyamız açısından çok 
önemli bir katkı olduğuna inanmaktayız.” dedi. 

Törende ayrıca çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında Türk 
ve dünya tıbbına büyük katkıları dolayısıyla Prof. Dr. Ol-
cay Neyzi Tıp Onur Ödülü’nü ödülünü alırken, Dokuz 
Eylül Üniversitesi Uluslararası Biyotıp ve Genom Ensti-
tüsü’nden Prof. Dr. Şermin Genç Tıp Bilim Ödülü’nün, 
Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bö-
lümü’nden Doç. Dr. Özgür Şahin Tıp Teşvik Ödülü’nün, 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana 
Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. A. Süha Yalçın da Bilimsel Araş-
tırma Destek Ödülü’nün sahibi oldu. Hacettepe Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi’nden Barış Boyraz ile Celal Bayar Üni-
versitesi Tıp Fakültesi’nden İbrahim Halil Gürçınar ise, 
Tıp Öğrencileri Proje Ödülü’ne değer bulundular.



Günlük Hayattan Modelleme Soruları; öğretmenler, öğretmen adayları, 

öğrenciler, günlük hayatta matematiği arayanlar ve matematiğe ilgi duyan 

herkes için bir kaynak kitap niteliğinde hazırlandı.

Üç bölümden oluşan bu kitabın birinci bölümünde, matematiksel 

modellemeyi merak edenler ve matematik öğretiminde kullanmak 

isteyenler için matematiksel modellemenin kısa bir açıklaması, 

nasıl kullanılacağı ve matematik eğitimi içindeki yerini içeren bilgiler 

bulunuyor. İkinci ve üçüncü bölümlerde ise daha çok ortaöğretim 

düzeyinde toplam 45 matematiksel modelleme sorusu ve bu 

sorular için örnek çözüm yaklaşımları sunuluyor.

LİSE MATEMATİK KONULARI İÇİN

GÜNLÜK HAYATTAN MODELLEME SORULARI ÇIKTI!

Lise Matematik Konuları için
Günlük Hayattan Modelleme 

Soruları
https://satis.tuba.gov.tr



TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında hazırlanan 
" Şeyhülislam Arzları ve Padişah İradeleri, Resimli Kamus-ı Fransevi, Şehzade Divanı 
Defterleri, Kitâb-u Nûr-i Hadakati el-Ebsâr ve Nûr-u Hadîkat el-Enzâr, Hoca Dehhânî 
Divanı, Enîsü'l-Celîs Sultana Öğütler, Osmanlı Müellifleri, İsâgucî Mantığa Giriş" başlıklı 

eserler TÜBA'nın "Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Dizisi" kapsamında yayımlandı.

TÜRK-İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİ

Türk İslam Bilim Kültür 
Mirası Dizisi için:

https://satis.tuba.gov.tr



TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında 
hazırlanan "Fenn-i Terbiye, Ferec ba‘d eş-Şidde, Hümayunname, Târîh-i Ungurus,
es-Sahâifü’l-İlâhiyye, Mantığa Başlangıç Risâleleri, Levâmi‘u'n-Nûr fî Zulmet-i Atlas 

Minor, Tezkeretü'l-Evliyâ,  Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasâyihi’l-Vüzerâ ve’l-Mülûk, 
Tiryâkî Hasan Paşa Gazavâtnâmesi ve Bazı Filolojik Notlar, Üsûlûcyâ, 

Vâkı‘ât-ı Rûz-merre I-IV" başlıklı eserler okuruyla buluştu.

TÜRK-İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİ


