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Avusturyalı ünlü Türkolog TÜBA Şeref Üyesi Prof. Andreas Tietze’nin 65 
yıllık çalışmasının ürünü “Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati”nın 
A-B, C-E, F- J, K-L, M-N, O-R harflerini içeren altı cildi TÜBA tarafından 
yayımlandı. Prof. Tietze’nin sağlığında yedi cilt olarak planladığı Lugat’i 

TÜBA, dokuz cilt ve bir dizin olarak yeniden düzenledi.

TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında hazırlanan 
" XVI. Yüzyıl Osmanlı Ulema Defterleri, Tuhfetü'l-Kibâr fî Esfâri'l-Bihâr, Resimli Kâmûs-ı 

Fransevî Cilt II, Nusretnâme" başlıklı eserler TÜBA'nın "Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Dizisi" 
kapsamında yayımlandı.
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Türk İslam Bilim Kültür 
Mirası Dizisi için:

https://satis.tuba.gov.tr



Değerli Bilim Dostları,

Geçen sayımızdan beri, 
Türkiye ve Akademi ola-
rak önemli ve hızlı deği-
şimleri yaşadığımız bir 
süreçten geçiyoruz. Ülke 
olarak, 24 Haziran’da, ge-
çen yıl halkoyuyla kabul 
edilen anayasa değişiklik-
leri çerçevesinde Cumhur-
başkanlığı yönetim siste-

minin partiler arası ittifaklarla gidilen ilk cumhurbaşkanı 
ve milletvekili seçimlerini gerçekleştirdik. Parlamenter 
sistemin son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
%52,6 oyla yeni sistemin de ilk Cumhurbaşkanı olarak se-
çildi. Milletvekili seçimlerinde AK Parti %42,6 oyla birin-
ci, CHP %22,7, oyla ana muhalefet partisi olurken, HDP, 
MHP ile İyi Parti TBMM’de temsil edilen diğer partiler 
oldular.

Seçimlerin ardından 4 Temmuz’daki Akademi Genel 
Kurulu’muzda, yeni üyelerin ve gelecek dönem için baş-
kan adaylarının seçimini yaptık. Genel Kurul’u tâkiben, 
seçilen başkan adaylarını Cumhurbaşkanına arz edilmek 
üzere Bakanlığımıza sunduk. Ardından, Temmuz’un 
ikinci ve üçüncü haftalarında Cumhurbaşkanlığı yönetim 
sistemiyle ilgili hızlı ve kapsamlı mevzuat değişikliklerini 
yaşadık. 9 Temmuz’da yayımlanan 703 s. KHK ile TÜ-
BA’nın ve birçok kurumun önceki mevzuatı, tamamen 
veya büyük ölçüde yürürlükten kaldırıldı. Akabinde, 
Cumhurbaşkanlığı ve Kamu Yönetimi Teşkilat ve yöne-
timiyle ilgili yeni düzenlemelerden sonra, kapatılanlar 
dışındaki kuruluşların mevzuatı, 15 Temmuz’da yayım-
lanan 4 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile 
yeniden düzenlendi. 4 no’lu CBK ile, TÜBA’nın teşkilat 
ve yönetimi de, 497 s. KHK’deki hükümlerin çoğunlu-
ğu korunarak, yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeler-
le, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili, tüzel kişiliğe, 
bilimsel, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli” ola-
rak tanımlanan TÜBA’nın üye sayısı ve seçimi, yabancı 
şeref üyeleri, başkan adaylarının belirlenmesi, personel 
istihdamı, mevcut sözleşmeli personelinin durumu gibi 
konularda değişiklikler yapıldı. Bunlardan Akademi’nin 
bakanlıkla bağlantısı ve üyelikle ilgili değişiklikler, dört 
yılı aşkın süredir yasalaşması için çaba gösterdiğimiz 
TÜBA kanun taslağında da benzerleri bulunan olum-
lu değişiklikler olarak yeni mevzuatımızda yer aldı. Bu-
nunla birlikte, diğer değişiklikler ve önceki mevzuattan 
çok küçük bazı değişiklerle aynen aktarılan hükümlerin 
varlığı, Akademi’nin statü, işlev ve ihtiyaçlarına uygun 
mevzuat değişiklikleri çabalarımızın devamını gerektiren 
bir durum ortaya çıkardı. Bu bağlamda, başta sözleşmesi 
sona eren arkadaşlarımızın sözleşmelerinin yenilenmesi-
ne imkân verecek düzenlemeler olmak üzere, yeni mev-
zuatımızda yapılması gereken değişikliklere ilişkin ilgili 
kişi ve makamlar nezdinde sürdürdüğümüz çabalarımız 
devam etmektedir.

Mevzuat değişiklikleriyle ilgili yoğun mesailerimizin yanı 
sıra, Akademi’mizin olağan faaliyetlerini de sürdürdük. 
16-20 Temmuz tarihlerinde, 2018 Türk Dünyası Kültür 
Başkenti Kastamonu’da Türk Dünyası Ulusal Akademi-
ler Birliği “Uluslararası Hukuk, Diplomasi ve İş Birliği” 
Yaz Okulu’nun ikincisini TİKA’nın mali desteğiyle Kas-
tamonu Üniversitesi’nde gerçekleştirdik. Önemli işlevle-
rimizden uluslararası ilişkiler faaliyetlerimiz bu dönemde 
de sürdü: Konsey Üyemiz Prof. Dr. Fikrettin Şahin, 24-25 
Temmuz’da Arjantin’de gerçekleştirilen ve bu yılki or-
tak bildirinin imzalandığı S-20 Toplantısı’nda TÜBA’yı 
ve ülkemizi temsil etti. Başkan Yardımcımız Prof. Dr. A. 
Nuri Yurdusev, 5-8 Ağustos’ta Endonezya’da düzenlenen 
AASSA “SHARE İletişimi” toplantısına katıldı. Prof. Yur-
dusev ayrıca, 31 Ekim’de Tayland’da yapılan genel kurul-
da AASSA (Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Bir-
liği) Yönetim Kurulu’na seçildi. 19 Haziran’da Vietnam 
Bilimler Akademisi ile ikili iş birliği anlaşması imzaladık. 
Bu dönemde, Azerbaycan, Makedonya, Kazakistan, Ür-
dün’den meslektaşlarımız Başkanlığımızı ziyaret ettiler. 
Akademi’mizce desteklenen ve başkanlığını Asli Üyemiz 
Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın yaptığı 5.Uluslararası Teorik ve 
Uygulamalı Matematik Konferansı Trabzon’da gerçek-
leştirildi. Konsey Üyemiz Prof. Dr. Reşat Apak’ın İngiliz 
Kraliyet Kimya Akademisi’ne üye (Fellow Member) se-
çilmesi ile üyelerimizin sağladıkları uluslararası ve ulu-
sal başarıların sevincini de yaşadık. Başarılarıyla bizleri 
onurlandıran tüm üyelerimizi tebrik ediyoruz. 9 Ekim’de 
yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, altı üyemiz 
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına atandı. Akademi 
ve Üniversite Konferanslarımız ile süreli ve süresiz yayın 
faaliyetlerimiz de devam etti. Değerleme süreci tamam-
lanmak üzere olan TÜBA Ödüllerimizi de, inşallah önü-
müzdeki haftalarda açıklayacağız.

30 Haziran’da vefat eden dünyaca ünlü İslâm bilim tarih-
çisi TÜBA Şeref Üyemiz Prof. Dr. Fuat Sezgin Hocamızı 
1 Temmuz’da Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla 
ebediyete uğurladık. Değerli Hocamıza ve cümle geçmiş-
lerimize Allah’tan rahmet, değerli ailesi ve sevenleriyle bi-
lim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Cumhurbaşkanımız-
ca “Fuat Sezgin Yılı” ilan edilen 2019’dan itibaren “TÜBA 
Fuat Sezgin Özel Ödülü” vermeye başlayacağımızı da bu 
vesileyle ifade etmek isterim.

9 Temmuz’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ant içerek yeni dönem görevine başlamasını 
takiben açıklanan yeni kabinede Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı olarak görevlendirilen yeni Bakanımız Sayın Musta-
fa Varank, önceki Bakanımız Sayın Dr. Faruk Özlü’den 
görevi devraldı. Yeni yönetim sisteminin Türkiye’miz 
için hayırlı olmasını diliyor; Sayın Cumhurbaşkanımızı, 
yeni ve eski bakanlarımız ile kabine üyelerimizi tebrik 
ediyor, ülkemizin bilimsel ve topyekûn kalkınması yo-
lunda başarılarının devamını diliyoruz.

Selâm ve saygılarımla,

başkandan...başkandan...

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR
TÜBA Başkanı
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TÜBA 53. GENEL KURULU
“Gelecek dönem başkan adayları ile yeni üyelerin de seçildiği Akademi’nin 53. 

Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü

TÜBA’nın 53. Genel Kurul Toplantısı, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve Akademi üyelerinin 
katılımıyla 4 Temmuz 2018’de Greenpark Hotel Anka-
ra’da gerçekleştirildi. Akademi Asli Üyesi ve Princeton 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Şükrü Hanioğlu 
tarafından verilen "İkinci Meşrutiyet Garbcılığı ve Dinde 
Reform" konulu Akademi Konferansı’nın ardından ger-
çekleştirilen Genel Kurul’da önümüzdeki dönem başkan 
adayları ile yeni akademi üyelerinin seçimi de yapıldı. 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ın başkanlıktaki ikinci döne-
minin 2018 yılı içinde sona erecek olması nedeniyle ya-
pılan başkan adaylığı seçiminde TÜBA Konsey Üyesi ve 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü (NEÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, üyelerin çoğunluğunun oyunu 
alarak birinci aday seçildi.  Oylama sonucunda Prof. Dr. 
İbrahim Dinçer ikinci, Prof. Dr. Taner Demirer ise üçün-
cü sırada yer aldı. Akademi Konseyi’nce önerilen aday-
lardan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim 
Üyesi ve Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök Asli Üye, 
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Me-
tin ise Asosye Üye seçildiler.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan 
Özlü, bilim dünyasından önemli katılımcılarla bir araya 
gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Genel 
Kurul’un TÜBA ve bilim dünyası için hayırlı sonuçlar 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Dr. Faruk Özlü

Ülkemizi, bilim insanlarımızla 
'bilim merkezi, teknoloji üssü, 

ileri sanayi ülkesi' hedefine 
taşıyacağız.

““
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getirmesini temenni etti. Konuşmasının başında, TÜBA 
Şeref Üyesi ve İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. 
Fuat Sezgin’i rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade 
eden Özlü "Rahmetli Fuat Sezgin Hoca’mız; Cumhuriyet 
tarihimizin yetiştirdiği çok müstesna isimlerden biriydi. 
Rahmetli Fuat Zengin'in; İslam bilim tarihine verdiği hiz-
metleri unutmayacağız. İsminin yaşaması ve bıraktığı bü-
yük mirasın korunması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
Yeni dönem, her alanda olduğu gibi bilim ve teknolojide 
de şahlanacağımız bir dönem olacak. Biz, bakanlık olarak 
bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla, bu şahlanışın fikri 
ve fiziki altyapısını hazırladık. Elimizdeki bütün imkân-
ları ve araçları Türkiye’nin bilim merkezi olabilmesi için 
seferber ettik." dedi.

Bakan Özlü, TÜBA’nın yasaya ihtiyacı olduğunu belirte-
rek, "Kurum için cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkara-
cağız. İkinci konu bina. Arzumuz TÜBA'nın çok prestijli 
bir binasının olması. Bina konusu hükümetimizin gün-

deminde. Ben konuyu takibe devam edeceğim. TÜBA’nın 
bazı konularda uluslararası sempozyumlar düzenlemesi 
gerektiğini söyledi. Türkiye'nin bilimsel geleceği, Tür-
kiye'nin sanayi devriminin sosyal etkileri, Türkiye ve 
dünyadaki bilimler akademilerinin çalışmaları ile eğitim 
alanlarına ilişkin uluslararası sempozyumlar gerçekleşti-
rilmesinin önemine işaret eden Özlü, bu etkinlikleri ken-
disinin de destekleyeceğini bildirdi." dedi.

Bakan Dr. Özlü: "Yeni dönemde her alanda olduğu 
gibi bilim ve teknolojide de şahlanacağız."

TÜBA'nın, Türkiye için çok önemli ve değerli bir misyo-
nu temsil ettiğini dile getiren Özlü, kurumun ülkeyi dün-
ya bilim topluluğunun etkin ortağı yapma görevi olduğu-
nu söyledi. 

Özlü, özellikle yeni dönemde TÜBA'nın işlev ve sorum-
luluğunun artacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti: 
"Yeni dönem her alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji-
de de şahlanacağımız bir dönem olacak. Bakanlık olarak, 
bütün imkân ve araçları Türkiye'nin bilim merkezi ola-
bilmesi için seferber ettik. Yerli ve milli bilimsel birikimi-
mizi, yerli ve milli teknolojinin mayalandığı bir kaynağa 
dönüştürmek için büyük gayret gösterdik. Yeni dönemde 
de bu çabalarımızın ve ortaya koyduğumuz somut pro-
jelerin meyvesini almaya inşallah devam edeceğiz. Ülke-
mizi, bilim insanlarımızla 'bilim merkezi, teknoloji üssü, 
ileri sanayi ülkesi' hedefine taşıyacağız." 

Batı biliminin, yüzlerce yıl boyunca ülke medeniyetinden, 
coğrafyasından, ilim erbabından referans aldığını vurgula-
yan Özlü, Batı bilimine pusula olan Türk-İslam medeniyet 
çizgisini yeniden ayağa kaldırmanın, geleceği ilimle inşa 
etmenin ortak bir görev olduğunu dile getirdi. Özlü, Türki-
ye'nin asırlık bilim tecrübesiyle dünyanın parmakla göste-
rilen bilim ve teknoloji üslerinden biri olacağını belirterek, 
ülkenin bilim insanı ve araştırmacılarıyla bilim ve teknoloji 
maratonunda en ön saflarda yerini alacağını bildirdi.

TÜBA Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Farklılıkları zenginlik olarak 
değerlendirme, stratejik bir bakışla 

Akademi’nin kurumsallaştırılması 
ve tüm bilim alanlarını kapsayan 

Türkiye’nin ulusal Akademi'si olma 
bilinci ve sorumluluğuyla hareket 

ettik.

““
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Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, genel kurul 
üyeleri ve Bakan Özlü'ye teşekkürlerini ve gerçekleştirile-
cek olan Akademi başkanlık seçimiyle ilgili temennileri-
ni dile getirerek başladığı konuşmasında TÜBA’nın yeni 
başkanıyla da dünya bilim topluluğunun saygın ve aktif 
bir üyesi olarak çalışmalarına devam edeceğine inandığı-
nı dile getirdi ve "iki dönemdir sürdürdüğüm Başkanlık 
görevim boyunca eğer bir başarı varsa bu başarı; başkan 

yardımcımız, konsey üyelerimiz, çalışma grupları ve tüm 
üyelerimizle birlikte yaptığımız çalışmalar sonucunda 
elde edilmiştir dedi.

Başkan Acar: "Farklılıkları çatışma nedeni de-
ğil zenginlik olarak değerlendirme anlayışıyla ve 
‘Türkiye'nin Ulusal Bilimler Akademisi olma so-
rumluluğuyla’ hareket ettik." 
Ağustos 2012’de üyelerin yaklaşık yarısının Akademi’den 
ayrıldığı, ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan tartışma-
ların yaşandığı bir ortamda göreve başladığını söyleyen 
Prof. Acar,  ilk günden itibaren farklılıkları çatışma ne-
deni olarak değil, aksine zenginlik olarak gördüğünü ve 
tüm faaliyetlerin bu doğrultuda şekillendirildiğini ifade 
etti. Başkan Acar sözlerine şu şekilde devam etti: “Ben 
ve yönetimdeki mesai arkadaşlarım, hiçbir zaman sade-
ce düşünsel, inançsal, siyasal anlamda hiçbir üye ve bilim 
insanımıza ayrım göstermedik, bu konudaki destek ve te-
veccühleri için çok teşekkür etmek isterim. Göreve geldi-
ğimde Akademi’nin kurumsallaşması önemli bir konuy-
du. TÜBA operasyonel olmaması dolayısıyla bilinirliği az 
bir kurumdu. Biz olabildiğince kapsayıcı bir şekilde, tüm 
faaliyetlerimizde bütün paydaşları davet ederek katılım-
larını sağladık. Bu paydaşlarımızdan gelen geri bildirim-
ler de bizim motivasyonumuza katkı sağlamıştır. Akade-
mi’nin kurumsallaşmasının bir başka boyutu da yasal ve 
yapısal eksikliklerinin giderilmesidir. Bu anlamda ilk yıl-
dan itibaren başta üye seçimi olmak üzere bir kısım konu-
larda değişiklik yapılmasını öngören çalışmaları başlattık 
ancak elimizde olmayan nedenlerle hayata geçirme imkâ-
nımız olmadı. Bunun üzerine yasa hazırlama faaliyetlerini 
sürdürdüysek de sonuca ulaşma fırsatımız olmadı. Fakat 
önümüzdeki günlerde Bakanımızın da desteğiyle yasanın 
çıkacağını umuyoruz. Akademi’nin bina temini noktasın-
da da başarılı olamadık; sorumluluğunu üstleniyorum. 
Bakanımızın bizim düşündüğümüzden çok daha iyi bir 
bina konusunda çalışmaları olduğunu biliyoruz. Her iki 
konudaki desteği dolayısıyla teşekkür ederiz. İlk olarak 
farklılıkları zenginlik olarak değerlendirme, ikinci olarak 
ise stratejik bir bakışla Akademi’nin kurumsallaştırılması 
ve tüm bilim alanlarını kapsayan Türkiye’nin ulusal Aka-
demisi olma bilinci ve sorumluluğuyla hareket ettik. Milli 
ve yerli kavramını başlangıcından beri sıklıkla kullanıyo-

TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Şeker
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rum. Temel çizgimiz şuydu; Türkiye’nin birliğine, bütün-
lüğüne, bağımsızlığına ve varlığına sadakat. Akademi’nin 
mümkün olduğu kadar günlük tartışmaların dışında 
kalmasına gayret ettik. FETÖ, PKK ve benzeri örgütlere 
ve bunların ülkemize, milletimize, seçilmiş hükümete ve 
devletimize karşı her tür kalkışma ve ihanetinin karşı-
sında olacağımızı gereken açıklıkla vurguladık. Türkiye, 
Türk milleti ve devleti söz konusu olduğunda hepimizin 
Türk vatandaşı olmanın sorumluluğuna uygun şekilde 
davranmasının ulusal görev olduğunu düşünüyoruz.” 
dedi ve konuşmasını Akademi faaliyetleri hakkında bilgi 
vererek sürdürdü. Başkan Acar, 2012'den beri yürüttüğü 
görevi boyunca sağladıkları destek ve katkı için Akademi 
üyeleri ve çalışanlarıyla tüm paydaşlara teşekkür ettiğini 
ve Akademi’ye üye olarak da elinden gelen katkıyı verme-
ye devam edeceğini söyleyerek sözlerini tamamladı.

Akademi Konferansı
Açılış konuşmalarının ardından TÜBA Asli Üyesi ve 
Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları Bölümü 
öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmed Şükrü Hanioğlu, "İkin-
ci Meşrutiyet Garbcılığı ve Dinde Reform" konulu Genel 
Kurul Akademi Konferansı'nı verdi.

Başkanlık Adayı ve Üye Seçimi 
Genel Kurul'da Akademi başkanı adaylığı ve üyeliği se-
çimleri de yapıldı. Akademi Başkan Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar'ın II. dönem görev süresinin dolacak olması 
nedeniyle yapılan seçimde başkan adaylarından Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker 66, Prof. Dr. İbrahim Dinçer 30, Prof. Dr. 
Taner Demirer 19 oy aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın onayıyla belirlenecek TÜBA'nın yeni başkanı, 
görevi Prof. Acar'dan devralacak. Genel Kurulca yapılan 
üyelik seçimlerinde ise, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Verşan Kök TÜBA Asli Üyesi, 2014 TÜBA-GEBİP (Üstün 
Başarılı Genç Bilim İnsanı) Ödülü sahibi ve Atatürk Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Metin ise TÜBA 
Asosye Üyesi olarak seçildi. 

Anma Konuşmaları
Toplantıda ayrıca; bu yıl vefat eden “TÜBA Şeref Üyesi 
Prof. Dr. Bernard Lewis” için TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. 
Şükrü Hanioğlu, 30 Haziran 2018'de vefat eden  “TÜBA 
Şeref Üyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin” için de TÜBA Asli Üye-
si Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur birer anma konuşması 
yaptı. Genel Kurul, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ce-
vat Acar'ın 2018 yılı ile başkanlık dönemine ait Akademi 
program ve projelerine dair sunumu ve gündemdeki di-
ğer maddelerin görüşülmesinin ardından sona erdi.

ODTÜ Öğretim Üyesi ve Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Metin
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TÜBA ASLI ÜYESI PROF. HANIOĞLU’NDAN 
AKADEMI KONFERANSI

Akademi Asli Üyesi ve Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları Bölümü 
Öğretim Üyesi  Prof. Dr. M. Şükrü Hanioğlu, 4 Temmuz 2018 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirilen TÜBA 53. Genel Kurulu’nda "İkinci Meşrutiyet Garbcılığı ve Dinde 

Reform" konulu Akademi Konferansı verdi.

Akademi Asli Üyesi ve Princeton Üniversitesi Yakın Doğu 
Araştırmaları Bölümü Öğretim Üyesi  Prof. Dr. M. Şükrü 
Hanioğlu, 4 Temmuz 2018 tarihinde Ankara’da gerçek-
leştirilen TÜBA 53. Genel Kurulu’nda "İkinci Meşrutiyet 
Garbcılığı ve Dinde Reform" konulu Akademi Konferansı 
verdi. 

Genel Kurul; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü ile Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'ın 

açılış konuşmalarıyla başladı. Prof. Hanioğlu açılışın ar-
dından başlayan konferansın amacının “ikinci meşrutiyet 
batıcılığının kavramsallaştırılması gibi temel yaklaşım-
ların ve din tasavvurunun nasıl ele alındığının üzerinde 
durmak” olduğunu söyledi ve “Temel olarak iki nokta 
üzerinde duracağım; biz genellikle ikinci meşrutiyet gar-
bçılığını III. Selim’den başlayan ve erken cumhuriyete 
ulaşan batılılaşmanın bir aşaması olarak kavramsallaştı-
rıyoruz. Cumhuriyet bir anlamda bunu miras olarak aldı. 
Bunun ne kadar anlamlı olduğunu tartışmaya çalışaca-
ğım.” dedi.

Diğer bir tartışma konusun da erken cumhuriyetin dinde 
reform ve batılılaşma projesinin sanıldığı gibi ikinci meş-
rutiyet garbçılığına dayanıp dayanmadığı, tamamen bun-
ların bir tekrarından ibaret olup olmadığı üzerine olacağı-
nı söyleyen Prof. Hanioğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“İkinci meşrutiyet garbçılığının önde gelen isimlerinden 
Dr. Abdullah Cevdet’in 1926’da mebusluğunun günde-
me gelmesi üzerine buluştuğu Atatürk kendisine “Dok-
tor, bu zamanda kadar sen çok şeyler yazdın, şimdi biz 
onları yapıyoruz.” diyor. Gene Celal Nuri Bey, I. Meclis’te 
uzun bir süre milletvekili olarak görev yapıyor, o döne-
min önde gelen simalarından biri. Kılıçzâde Hakkı Bey, 
İçtihat Dergisi’nin 55. ve 57. sayılarında yayımlanan “Pek 
Uyanık Uyku” adlı batılılaşma projesinin yazarı. 1913 
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yılında yayımlanan bu rapor, bir anlamda erken cumhu-
riyetin reformlarının da bir taslağı niteliğini taşıyor, içe-
risinde; fesin kaldırılması ve yerine şapkanın getirilmesi, 
Arap harflerinin yerine Latin harflerinin kullanılması, 
medreselerin kapatılarak Fransız okulları gibi kurumların 
açılması, kadın hakları konusunda cumhuriyet projesine 
benzer fikirler vb. Buralardan yola çıkılarak deniliyor ki; 
aslında bu insanların batılılaşma tasavvuru ve din projesi 
erken cumhuriyetin bu alandaki reformlarının ve pro-
jesinin temelini oluşturdu. Ben iki şeyi sorgulayacağım; 
birincisi 1913’ten sonra 1908-1918 arasında bu insanların 
geliştirdiği fikirler Lale Devri’nden beri devam eden bir 
sürecin halkası mıydı? İkinci olarak aslında erken cum-
huriyet liderlerinin batılılaşma ve dinde reform projesi bu 
insanların fikirlerine mi dayanıyordu? Bunları tartışmaya 
çalışacağım.” dedi.

“Ziya Gökalp 1913 yılında ülkemizde üç fikir cereyanı var 
olduğunu ileri sürdüğü ünlü “Türkleşmek, İslamlaşmak, 
Muasırlaşmak” yazı dizisinde modernizasyon karşılığı 
olarak kullandığı muasırlaşmak cereyanını Osmanlı ül-
kesindeki ilk çağdaş düşünce akımı olduğunu savunmuş-
tu.” diyen Prof. Dr. Şükrü Hanioğlu dizinin ana fikrinin; 
Yusuf Akçura’nın 1904 yılında kaleme aldığı “Üç Tarz-ı 
Siyaset” adlı eserinin teziyle Hüseyinzâde Ali Bey’in 1907 
yılında Bakü’de yayımlanan “Füyûzât Mecmuası”nda or-
taya koyduğu “Türk milliyetçiliğinde İslam ve Avrupa 

medeniyetinin anlamlı bir sentezinin yapılması savı”nın 
telif edilmesiyle ortaya koyulduğunu vurguladı. Bu telif 
sonucunda Gökalp’in, III. Selim’den itibaren izlenen siya-
setlerle her ne kadar isimlerini açıkça zikretmese de ikin-
ci meşrutiyet garbçılarının tezleri arasında bir devamlılık 
olduğunu savunduğunu ifade eden Hanioğlu yaklaşık 
bir saat süren konferansının sonunda “İkinci meşrutiyet 
garbçılığı aslında bizim genellikle varsaydığımız gibi III. 
Selim’den ya da Lale Devri’nden devam eden batılılaşma, 
batıdan kurum ithalinin devamı değil, başka bir şey söy-
lüyor; yeni bir ahlak tesisi ortaya koyma iddiasında bir 
hareket. İkinci olarak ise; bu insanların ortaya attığı din 
ve geleceğin toplumunda dinin yeri konusundaki tartış-
manın en üst ve basit mesajlarını erken cumhuriyet ku-
rucuları almışlardır. Onun bir yerde çok daha sofistike 
olan yani felsefi bir dindarlığın yaratılmasının gerekliliği, 
dinin yerine bilimin alacağı çok mekanik bir değişimin 
gerçekleşmesinin mümkün olmadığı, tabii bunlar hep 
Duen Morale fikirlerdir. Erken cumhuriyet ideolojisi 
olmamıştır. Tabii bunun bu ideolojinin belli bir sığlıkta 
kalmasının nedenlerinden birisi olduğunu söylememiz 
mümkündür.” dedi.

Akademi üyeleri tarafından ilgiyle takip edilen konferan-
sın sonunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar tara-
fından Prof. Hanioğlu’na teşekkür plaketi takdim edildi. 
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CUMHURBAŞKANI ve 27. DÖNEM 
MILLETVEKILI SEÇIMLERI

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri 24 Haziran 2018’de gerçekleştirildi.  Seçim 
sonucunda Recep Tayyip Erdoğan %52,6 oyla yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri 24 
Haziran 2018’de gerçekleştirildi.  Seçim sonucunda Recep 
Tayyip Erdoğan %52,6 oyla yeni dönemin ilk Cumhur-
başkanı oldu.

2017’de yapılan halkoylaması ile kabul edilen Cumhur-
başkanlığı Hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı ve 
milletvekili seçimleri 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçek-
leştirildi. Seçim sonucunda Recep Tayyip Erdoğan %52,6 
oyla yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

Aynı tarihte yapılan 27. Dönem Milletvekili seçim-
lerinde ise Adalet ve Kalkınma Partisi %42,6; Cum-
huriyet Halk Partisi %22,7; Halkların Demokratik 
partisi %11,7; Milliyetçi Hareket Partisi %11,1; İyi 
Parti %9,96, Saadet Partisi %1,34 oy aldı. AK Parti ile 
MHP’nin “Cumhur İttifakı”; CHP, İyi Parti ve Saadet 
Partisi’nin “Millet İttifakı” altında girdiği seçimlerde 
%10 barajı altında kalan İyi Parti de Meclis’te temsil 
imkânı buldu. 

Seçim sonucunda TBMM’nde AK Parti 295, CHP 146, 
HDP 67, MHP 49, İyi Parti 43 milletvekilliği kazandı.

Cumurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin resmî kesin 
sonuçlarının ilanından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 
Temmuz’da TBMM’nde and içerek yeni dönem Cumhur-
başkanlığı görevine başladı. 10 Temmuz 2018 tarihinde 
de yeni Bakanlar Kurulu açıklandı. Yeni Kabine'de; İlk 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı 
Abdülhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albay-
rak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Baka-
nı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Er-
soy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Çalışma 
Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Ba-
kanı Ruhsar Pekcan yer aldı.

Recep
Tayyip

Erdoğan: 
%52,6

Muharrem 
İnce: 

%30,6

Selahattin 
Demirtaş: 

%8,4

Meral 
Akşener: 

%7,3

Doğu 
Perinçek: 

%0,2

Temel 
Karamollaoğlu: 

%0,9

59.367.469 kayıtlı seçmenin %86,24’ünün oy kullandığı Cumhurbaşkanı seçimlerinde; 
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TÜBA MEVZUATINDA 
DEĞIŞIKLIK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle ilgili değişiklikler çerçevesinde; 4 nolu Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi'yle çok sayıda kuruluşla birlikte TÜBA'nın mevzuatı da yeniden düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçişle ilgili Türk 
kamu yönetimi ve teşkilatında yapılan değişiklikler bağ-
lamında 15 Temmuz 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayım-
lanan 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle çok sa-
yıda kuruluşla birlikte TÜBA’nın teşkilat ve görevleri de 
yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemede, 497 s.KHK’de yer 
alan düzenlemelerin çoğu korunurken, bazı maddelerde 
değişikler yapıldı.

2017’de yapılan halk oylamasıyla kabul edilen anayasa de-
ğişiklikleri sonrasında 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaş-
kanı ve milletvekili seçimleriyle geçilen Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet sistemine ilişkin değişiklikler kapsamında 
703 s. KHK ile çok sayıda Bakanlık ve kamu kurum ve 
kuruluşu ile TÜBA'nın yürürlükten kaldırılan mevzuatı, 
4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle yeniden dü-
zenlendi. Kararnamenin TÜBA’ya ilişkin maddelerine 
www.tuba.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Bu kapsamda, 497 sayılı KHK yürürlükten kaldırılarak 
TÜBA’nın teşkilat ve görevleri de 4 nolu Cumhurbaşkan-
lığı Kararnamesi’yle yeniden düzenlendi. Yeni düzenle-
mede 497 sayılı KHK’deki hükümlerin büyük çoğunluğu 
korunurken üye seçimi ve personel istihdamı gibi bazı ko-
nularda değişikliklere gidildi. Yeni düzenlemede TÜBA; 
“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili” özerk bir kuruluş 
olarak tanımlandı. Akademi üyeliğine seçimin, asli üyeler 
yanında YÖK ve TÜBİTAK’ın önereceği adayların genel 
kurulca onaylanması suretiyle gerçekleştirileceği hük-
me bağlandı. Ayrıca, yabancı şeref üyelerinin toplantı ve 
karar nisabında hesaba katılmayacağı ve oy kullanama-

yacakları hükmü getirildi. Ayrıca, personel istihdamının 
375 sayılı KHK’nin ek 25. ve ek 26. maddelerine göre ya-
pılacağı ve Konsey üyelerine ayda bir toplantı için huzur 
hakkı ödenmesine dair düzenlemeler yapıldı.

Yine bu kapsamında; mevcut personelin sözleşmelerinin 
sonuna kadar önceki mevzuat hükümlerine göre istih-
damlarına devam olunacağı düzenlemesi getirildi. Tem-
muz ayında yürürlüğe giren bu değişiklikler sonucunda, 
özellikle istihdama ilişkin  yeni mevzuata göre  Akade-
mi dışındaki kurum ve yetkililerce yapılması öngörülen 
düzenleme ve işlemlerin tamamlanmaması nedeniyle, 
sözleşmesi sona eren dört Araştırıcı’nın sözleşmeleri ye-
nilenemedi. Akademi Başkanlığı’nın yeni düzenlemedeki 
eksikliklerin giderilmesine yönelik çabaları devam et-
mektedir.

Akademi Başkanı Acar, konuya ilişkin olarak şunları ifade 
etti: “Önceki mevzuatın yürürlükten kaldırılması, bizim 
için de sürpriz oldu. Esasen 497 sayılı KHK’deki hüküm-
lerin çok büyük bölümü yeni düzenlemede de yer alıyor. 
4 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üye seçi-
mi, üye sayısı, yabancı şeref üyeleri vb. ile ilgili getirilen 
olumlu ve önemli değişiklikler var. Ancak personel istih-
damı, kurumlardan özellikle üniversitelerden yapılacak 
görevlendirmeler, personel ücretlerinin belirlenmesi gibi 
bazı konulara dair yeni düzenlemeler, mevcut halleriyle 
ciddi sıkıntılar doğuracak nitelikte, nitekim bunların ba-
zılarını şimdiden yaşamaya başladık bile. Örneğin, sözleş-
meleri sona eren arkadaşlarımızın sözleşmelerini, bizim 
dışımızda yapılması öngörülen düzenleme ve işlemler ta-
mamlanmadığı için yenileyemedik. Yine yeni düzenleme, 
kurumlar arası görevlendirmelerde çalışanların sadece ya 
kendi kurumlarından ya da TÜBA’dan ücret alabilecekle-
rini öngörüyor. Bu haliyle söz konusu düzenleme, özel-
likle üniversitelerden büyük çoğunluğu kısmi süreli olan 
araştırıcı ve danışman olarak görevlendirilecek öğretim 
elemanlarının istihdamlarını neredeyse imkansız hale ge-
tiriyor. Genel olarak bakıldığında, yeni sistem gereğince 
yapılan mevzuat ve yapı değişikliklerinin, ilgili kurum ve 
kuruluşların katkı ve katılımı, yetki-sorumluluk denkli-
ği, kurumların özellik ve ihtiyaçlarının dikkate alınması 
gibi hususlar bakımından geliştirilmeye muhtaç olduğu 
gözleniyor. Yeni düzenlemelerdeki eksikliklerin gideril-
mesi için ilgili makamlar nezdinde devam eden çalışma 
ve çabalarımızın olumlu sonuçlar vermesini diliyor ve 
bekliyoruz.” dedi.
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TÜBA-ULUSLARARASI HUKUK, 
DIPLOMASI ve IŞ BIRLIĞI YAZ OKULU
TÜBA tarafından “2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu”da  düzenlenen Türk Dünyası 

“Uluslararası Hukuk, Diplomasi ve İş Birliği Yaz Okulu”, 16-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında 
Kastamonu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

TÜBA tarafından 16-20 
Temmuz tarihleri arasında 
“2018 Türk Dünyası Kültür 
Başkenti Kastamonu”da Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) 
da desteğiyle düzenlenen 
“Türk Dünyası Ulusal Bilim 
Akademileri Birliği (TU-

BAB) - Uluslararası Hukuk, Diplomasi ve İş Birliği Yaz 
Okulu” Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez 
Kütüphanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

“Türk Dünyası Kültür Başkenti” geleneğine, hem de kar-
deş ve yakın ülkelerin bilim insanları ve uzmanları arasın-
daki iş birliğine katkı sağlamayı amaçlayan Yaz Okulu’na; 
kardeş, komşu ve yakın ülkelerin uluslararası hukuk, dip-
lomasi alanında çalışan akademisyenleri, bilim insanları 
ile profesyoneller katıldı.

12 farklı ülkeden 26 bilim insanı
TUBAB’a üye akademiler ile bölge akademilerce önerilen 
bilim insanları, kamu ve özel sektördeki genç uzmanlar, 
lisansüstü öğrencileri ile uluslararası ilişkiler ve hukuk 
alanında birikime sahip genç akademisyenler için düzen-
lenen Yaz Okulu’nda 12 farklı ülkeden 26 bilim insanı yer 
aldı. 20 Temmuz günü sona eren Yaz Okulu Programı’nda 

“Uluslararası hukuk düzeninin temelleri, Teknoloji, kal-
kınma ve çevre alanlarında iş birliği, Bilim diplomasisi ve 
uluslararası bilimsel iş birliği, Anlaşmazlıkların dostane 
çözümü, Uluslararası kuruluşlar ve iş birliği, Bölgesel so-
runlar” gibi konularda dersler, TÜBA Üyelerinin yanı sıra 
uzmanlar ve akademisyenler tarafından verildi.

TÜBA Başkanı Prof. Acar: “Kardeşliğimiz ve dost-
luğumuz gelişerek devam etsin.”
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Pakistan, 
Moldova, Makedonya, Kazakistan, Bosna-Hersek, Moğo-
listan, Azerbaycan, Arnavutluk, Kırgızistan, Afganistan 
dahil Orta Asya’dan Balkanlara kadar 12 kardeş ve dost 
ülkeden misafirlerin ağırlandığını dile getirerek başladığı 
konuşmasında bilim, diplomasi, ve uluslararası hukukun 
çok önemli bir konu olduğunun altını çizdi ve “Burada 
olmanız bizim için memnuniyet verici. Özellikle bir nok-
tayı belirtmek isterim; Kastamonu Türk Dünyası Kültür 
Başkenti olmadan önce de Kastamonu Üniversitesi Türk 
dünyası üniversitesi gibi bir motivasyonla pek çok ça-
lışma gerçekleştirdi. Prof. Aydın’a Türk dünyasına dair 
yaptığı çalışmalar ve ev sahipliği dolayısıyla çok teşek-
kür ediyoruz. Türk ve akraba topluluklar ile ilişkilerimi-
zi önemseyen bir bilim insanı olarak konu hakkında çok 
mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim dedi ve katılımcı-
lara kardeşliğimiz ve dostluğumuz gelişerek devam etsin 
diyerek sözlerine son verdi.

TÜBA Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Pakistan, Moldova, Makedonya, 
Kazakistan, Bosna-Hersek, 

Moğolistan, Azerbaycan, Arnavutluk, 
Kırgızistan, Afganistan dahil Orta 

Asya’dan Balkanlara kadar 12 kardeş 
ve dost ülkeden misafirleri ağırladık.

““
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TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Yurdusev: “Yaz 
Okulu, akademik olarak katkılarının yanı sıra 
sosyal ve kültürel olarak da katılımcılara fayda 
sağlıyor.”
Akademi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdu-
sev ise ev sahipliğinden ötürü Kastamonu Üniversitesi'ne 
teşekkür ederek ve katılımcıları selamlayarak başladığı 
konuşmasını Yaz Okulu’nun ilkinin geçtiğimiz yıl İstan-
bul’da bulunan Süleymaniye Külliyesi içerisinde yer alan 
TÜBA-Rabi Medrese’de gerçekleştirildiğini ve oldukça 
verimli geçtiğini hatırlatarak sürdürdü. Oldukça ses ge-
tiren Yaz Okulu’nun TÜBA ev sahipliğinde gerçekleştiril-
diği bilgisini de veren Prof. Yurdusev 2018 yılında ikinci 
kez bir arada olmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. 
2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Kastamonu'nun 

tarihinden bahseden Prof. Dr. Yurdusev, şehrin Osmanlı 
dönemindeki ve öncesindeki önemini ve büyüklüğünü 
anlattı. Ayrıca Yaz Okulu boyunca ders veren akademis-
yenlerin birçoğunun TÜBA Üyesi olduğunun altını çizdi. 
Yaz Okullarımız, akademik olarak katkılarının yanı sıra 
aynı zamanda sosyal ve kültürel olarak da katılımcılara 
fayda sağladığını belirtti.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Aydın: 
“Farabi, İbn Sina, İbn Haldun gibi abide şahsiyet-
leri yetiştirmiş bir medeniyetin mirasçıları olarak 
bilimsel kuruluşların kılavuzluğu bizim için çok 
önemlidir.”
TÜBA’nın düzenlediği beş günlük Yaz Okulu’nun oldukça 
önemli olduğunu söyleyen Kastamonu Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Seyit Aydın, Yaz Okulu katılımcılarını misa-

TÜBA Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev

Yaz Okullarımız, akademik olarak 
katkılarının yanı sıra aynı zamanda 

sosyal ve kültürel olarak da 
katılımcılara fayda sağladı.

““
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fir etmenin kendileri için şeref kaynağı olduğunu dile ge-
tirdi ve “Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti 
seçildi. %67’si ormanla kaplı, dağı, denizi, mavisi, yeşili bir 
arada fakat diğer yandan kış mevsiminde iki metre karla 
kaplanan Ilgaz Dağı’nı barındırıyoruz. Selçuklu Beylik-
leri’nin ve Osmanlı’nın önemli şehir merkezlerinden bi-
riyiz. Dolayısıyla TÜBA ve Türk Dünyası Ulusal Bilim 
Akademileri Birliği’nin Yaz Okulu’nu şehrimizde düzen-
leme kararı bizi fazlasıyla mutlu etti. Diğer yandan bilim 
politikalarımıza yön veren, bilimsel danışmanlık yapan, 
araştırmacılığı ve bilim insanlarını destekleyen TÜBA’nın 
her geçen gün artarak devam eden milletlerarası iş bir-
liği ve çalışmalarının milli stratejimize de hizmet etmesi 
ayrıca gurur verici. TÜBA’nın ve üniversitelerimizin, faa-
liyetlerini 2023, 2053, 2071 hedeflerine uygun bir şekilde 
tarihten de aldığı ilhamla ve insanlığa hizmet etme arzu-
suyla yürütmek hepimizin sorumluluğudur. Farabi, İbn 
Sina, İbn Haldun gibi abide şahsiyetleri yetiştirmiş bir 
medeniyetin mirasçıları olarak bilimsel kuruluşların kı-
lavuzluğu bizim için çok önemlidir. Muvaffak olmanın, 
başarılı olmanın sırrı öncelikle kişinin başarabileceğine 
inanmasıdır diyerek katılımcılara diliyorum.” dedi. Prof. 
Aydın konuşmasının sonunda 15 Temmuz’un yıldönü-
münü hatırlattı ve hain darbe girişimini lanetlediğini vur-
gulayarak sözlerini tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından Akademi Başkanı Prof. 
Acar, Rektör Aydın’a teşekkür plaketi takdim etti. Prof. 
Acar ile Akademi Başkan Yardımcısı Prof. Yurdusev ve 
Akademi Genel Koordinatörü Mete Kurt, Prof. Aydın’ı 
makamında ziyaret etti. 

Akademi Başkan Yardımcısı Prof. Yurdusev Yaz Oku-
lu’nun son günü yaptığı kapanış konuşmasının ardından 
Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sez-
gin Ayan’la birlikte katılımcılara sertifikalarını verdi. 

Kastamonu Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Seyit Aydın

TÜBA ve Türk Dünyası Ulusal Bilim 
Akademileri Birliği’nin Yaz Okulu’nu 

şehrimizde düzenlenmesi bizi 
fazlasıyla mutlu etti.

““
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BILIM, SANAYI ve TEKNOLOJI BAKANI 
FARUK ÖZLÜ, GÖREVI MUSTAFA 

VARANK’A DEVRETTI
10 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlık toplantı salonunda yapılan devir-teslim 

töreniyle, önceki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bakanlık görevini 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a devretti.

Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Öz-
lü’nün görevini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank’a devri 10 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşti. 

Eski ve yeni bakanlarla, Bakanlık yetkililerinin ve 
bağlı ve ilgili kuruluş yöneticileri ve TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'ın da katıldığı devir tes-
lim töreninde konuşan Varank, Özlü'nün bakanlık 
dönemindeki gayret ve emeklerine yakından şahit 
olduğunu söyledi. Varank, "Bu vesileyle kendilerine 
milletimiz adına da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. 
Yapacak çok işimiz var, çok yoğun bir gündemimiz 
olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunu ha-
yata geçirmek için 'bismillah' diyerek hemen ça-
lışmaya başlayacağız. Rabbim inşallah milletimize 
karşı bizleri mahcup etmesin, bizlere hayırlı, faydalı 
hizmetler yapmayı nasip etsin." diye konuştu.

Faruk Özlü de 24 Mayıs 2016'dan bugüne görevi 
taşımaktan büyük onur ve gurur duyduğunu belirt-
ti. Görevinin, millete ve devlete hizmet etmek için 
emanet edildiğini hiç unutmadığını vurgulayan 
Özlü, alanıyla ilgili en iyi hizmeti vermek için çalış-
tıklarını anlattı.

Özlü, çalışmaların çerçevesini "Bilim merkezi, tek-
noloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye" hedefine 
yönelik adımlarla belirlediklerine işaret ederek, "4 
yapısal dönüşüm çalışması yaptık. Bunlardan ikisi 
yasalaştı, birisi Meclis'te, bir diğeri de diğer bakan-
lıklarla koordinasyon aşamasında. 26 ay boyunca 
693 yeni Ar-Ge merkezi, 231 tasarım merkezi, 17 
teknopark ve 26 yeni OSB'yi milletimizin hizmeti-
ne sunduk. İnanıyorum ki ülkemizin 2023, 2053 ve 
2071 hedeflerine ulaşmasında önemli bir kaldıraç 
görevi görecek olan bu vizyon, bundan sonra da ko-
runacak ve daha da ileriye götürülecektir." değerlen-
dirmesinde bulundu.
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CUMHURBAŞKANLIĞI POLITIKA 
KURULLARI’NA ATAMALAR YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki dokuz politika kuruluna, aralarında TÜBA Başkanı 
dahil toplam altı TÜBA üyesinin de yer aldığı 76 isim atandı.

9 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cum-
hurbaşkanı kararıyla, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde-
ki dokuz politika kuruluna, aralarında TÜBA Başkanı 
dahil toplam altı TÜBA üyesinin de yer aldığı 76 isim 
atandı. Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nda Aka-
demi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ın yanı sıra 
TÜBA Asli Üyeleri Prof. Dr. Abdullah Atalar, Prof. Dr. 
Umran S. İnan yer alırken Bilim, Teknoloji ve Yenilik 
Politikaları Kurulu’na ise; TÜBA Asli Üyeleri Prof. Dr. 
Hasan Mandal ve Prof. Dr. Mehmet Çelik ile TÜBA Şe-
ref Üyesi Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı atandı.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkan-
lığı Kararnamesi'nin 21. maddesi gereğince Cumhur-
başkanlığı politika kurullarına aşağıdaki isimler atandı:

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu: Prof. Dr. 
Hasan Mandal, Prof. Dr. Mehmet Çelik, Mehmet Ali 
Yalçındağ, Dr. Osman Coşkun ve Prof. Dr. Şaban Te-
oman Duralı.

Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu: Prof. Dr. Ab-
dullah Atalar, Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Ahmet 
Gündoğdu, Kemal Şamlıoğlu, Prof. Dr. Öktem Vardar, 
Selçuk Pehlivanoğlu, Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Prof. 
Dr. Umran S. İnan, Prof. Dr. Yavuz Atar.

Ekonomi Politikaları Kurulu: Dr. Cemil Ragıp Ertem, 
Gülsüm Azeri, Hakan Yurdakul, Doç. Dr. Hatice Ka-
rahan, Korkmaz Karaca, Mehmet Ali Akben, Meltem 
Taylan Aydın, Nihat Zeybekci, Prof. Dr. Servet Bayın-
dır, Yiğit Bulut.

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu: Adnan Tanrıverdi, 
Prof. Dr. Burhanettin Duran, Prof. Dr. Çağrı Erhan, 
Prof. Dr. Gülnur Aybet, Prof. Dr. H. Beril Dedeoğlu, 
Doç. Dr. İbrahim Kalın, İlnur Çevik, Dr. İsmail Safi, 
Doç. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Prof. Dr. Mesut Hakkı 
Caşın, Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Prof. Dr. Seyit 
Sertçelik.

Hukuk Politikaları Kurulu: Ayşe Nur Bahçekapılı, Ayşe 
Türkmenoğlu, Prof. Dr. Burhan Kuzu, Prof. Dr. Hasan 
Nuri Yaşar, Mehmet Uçum, Mustafa Akış, Uğur Kızılca.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu: Alev Alatlı, Havva 
Hümeyra Şahin, Hülya Soydan, Prof. Dr. İskender Pala, 
Mehmed Özçay, Murat Bardakçı, Orhan Gencebay, Ra-
sim Özdenören, Prof. Dr. Ümit Meriç.

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu: Prof. Dr. İbrahim 
Adnan Saraçoğlu, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Dr. Sema 
Ramazanoğlu, Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Dr. Ümmü 
Gülşen Öztürk, Zülfiye Füsun Kümet, Prof. Dr. Zümrüt 
Begüm Ögel.

Sosyal Politikalar Kurulu: Prof. Dr. Edibe Sözen, Dr. 
İbrahim Altan, Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Dr. Mehmet 
Güllüoğlu, Dr. Murat Yılmaz, Prof. Dr. Vedat Bilgin, 
Prof. Dr. Vedat Işıkhan. 

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu: Asım Aykan, Hayret-
tin Güngör, Dr. Hayri Baraçlı, Prof. Dr. Lütfi Akça, Dr. 
Mehmet Karabay, Oktay Saral, Refik Tuzcuoğlu, Prof. 
Dr. Şükrü Karatepe, Prof. Dr. Tarkan Oktay, Tuna Koç.

Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar

Prof. Dr. Şaban 
Teoman Duralı

Prof. Dr. Hasan 
Mandal

Prof. Dr. Abdullah 
Atalar

Prof. Dr. Umran 
Savaş İnan

Prof. Dr. Mehmet 
Çelik
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2018 NOBEL ÖDÜLLERI
Tıp, fizik, kimya, barış ve ekonomi alanında verilen 2018 Nobel Ödülleri'nin 

kazananları belli oldu.

Tıp, fizik, kimya, barış ve ekonomi alanında verilen 2018 
Nobel Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

2018 yılı Nobel Barış Ödülü’nü tecavüzün savaşlarda bir 
silah olarak kullanılmasını engellemek amacıyla yürüt-
tükleri çalışmalardan dolayı Kongolu jinekolog Dr. De-
nis Mukwege ve Ezidi insan hakları savunucusu Nadia 
Murad'a verildi. Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen 
Ezidi kadın hakları savunucusu Nadia Murad "Bu ödülü 
bütün Ezidiler, bütün Iraklılar, Kürtler, bütün azınlıklar 
ve dünya çapındaki cinsel şiddet mağdurlarının hepsiyle 
paylaşıyorum" dedi.

Nobel Kimya Ödülü, evrim biyolojisi alanındaki ça-
lışmalarından ötürü bilim insanları ABD'li Frances H. 
Arnold, George P. Smith ve İngiliz Gregory P. Winter 
arasında paylaştırıldı. İsveç Kraliyet Bilimler Akade-
misi’nden yapılan açıklamada Arnold'un enzimlerin 
biyolojik evriminin yönetilebileceğini ortaya koyduğu, 
Smith ve Winter'ın ise bunun pratik alanlarda uygulan-
masını sağlayan laboratuvar yöntemlerini geliştirdikleri 
için ödüle layık görüldüğü ifade edildi.

Nobel Fizik Ödülü 'lazer fiziğini kökten değiştiren icat-
larından' dolayı ABD'li Arthur Ashkin, Fransız Gerard 
Mourou ve Kanadalı Donna Strickland'e verildi. A. Ash-
kin atom, virüs gibi küçük cisimleri yakalayabilen optik 
cımbızın; Mourou ve Strickland ise bugün göz ameliyat-
larında da kullanılan lazer teknolojisinin keşfi için ödüle 
layık görüldü.

Nobel Tıp Ödülü, bu yıl kanser alanındaki çalışmalarıyla 
tıp dünyasına yaptıkları katkılardan ötürü Japon Tasuku 
Honjo ile ABD'li James P. Allison arasında paylaştırıldı. 
Nobel Komitesinden yapılan açıklamada, bilim insanla-
rının "negatif bağışıklık düzenlemelerini önleyen kanser 
tedavi yöntemini keşfettikleri için" ödüle layık görüldü-
ğü ifade edildi. Ayrıca Nobel Ödülleri Töreni’nin 10 Ara-
lık 2018 tarihinde açıklandı.

2018 Nobel Ekonomi Ödülleri ise ABD’nin Yale Üniver-
sitesi’nden William Nordhaus ve New York 
Üniversitesi’nden Paul Romer’e verildi.  
William Nordhaus’a ödülü “iklim 
değişikliğinin genel denge yakla-
şımı içerisinde modellenmesi”; 
Paul Romer’in ödülü ise “yeni-
likçilik ve araştırma-geliştir-
meye dayalı bilgi ekonomisi 
ve büyüme modellerine katkı-
ları” üzerine sunuldu. William Nordhaus, Paul Romer

Dr. Denis Mukwege, Nadia Murad

Frances H. Arnold, George P. Smith, Gregory P. Winter

Arthur Ashkin, Gerard Mourou, Donna Strickland

James P. Allison, Tasuku Honjo
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Çocukların kimyasallarla olan ilişkisi ebeveynler, toplum 
ve hatta politikacılar için büyük bir endişe konusudur. 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) çocukların sağlığına yöne-
lik altı temel çevresel tehdit tanımlamıştır. Tüm bu tehdit-
ler güçlü kimyasal bileşenlere sahiptir. Bu tehditler; insan 
kaynaklı ve doğal kökenli olabilen hava ve su kirliliği, ye-
tersiz hijyen, hastalık taşıyıcılar, kimyasal kazalar, iklim 
değişikliği ve ozon tabakasının azalması, elektromanyetik 
alanların oluşturduğu potansiyel riskler gibi sorunlardır.

Kimyasallar günlük hayatta yaygın olarak kulla-
nılmaktadır
Kimyasallar, insan ve hayvan sağlığını korumak, hijyeni 
sağlamak, tarım ürünlerini korumak, hastalık taşıyıcı-
larını kontrol altına almak gibi birçok fayda sağlarlar. 
Bunun yanında kimyasallar insan ve hayvan sağlığı için 
önemli riskler de oluşturabilirler. Kimyasal maddeler 
ayrıca, oyuncaklar (kurşun, kadmiyum, fitalat), takılar 
(kurşun, kadmiyum), elektronik ürünler (kurşun, cıva, 
kadmiyum ve bromlu alev geciktiriciler), piller (kurşun 
ve diğer ağır metal-
ler), tekstil ürünleri 
(su geçirmez giysi-
lerdeki perflorlanmış 
bileşikler, yüzey aktif 
maddeler olarak no-
nilfenol etoksilatlar), 
mobilyalar (mantar 
ilaçları) gibi geniş 
ürün yelpazesinde de 
kullanılmaktadır. Ço-

cuklar hem kırsal hem de kentsel ortamlarda; evde, okul-
da, parkta, tarlada ve sokakta sayısız kimyasal maddeye 
maruz kalmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde 
kimyasal maddelerin bertaraf edilmesi ve geri dönüşümü 
büyük bir önem taşımaktadır. Geri dönüşümün yanlış ya 
da eksik yapılması çevrede kronik maruziyete ve zehirlen-
melere neden olabilmektedir. Çocukların mikro ve makro 
çevrelerinde kimyasal maddelere maruz kalması, bünye-
lerinde işlevsel ve organik hasarlara neden olabilir.
 
Çocuklar dinamik fizyolojiye sahiptirler. Büyüme evre-
lerinde organların ve sistemlerin farklılaşması ve olgun-
laşması sırasında hasar oluşabilir. Embriyo, fetüs, bebek 
ve tüm yaşam evreleri dahil olmak üzere ergenliğin ta-
mamlanmasına kadar çocuklar, birçok nedenden dolayı 
çevresel tehlikelerden, yetişkinlere göre daha fazla risk 
altındadırlar. Çocuklar, fizyolojik gelişim sürecinde be-
denlerinin farklılaşıp büyümesi nedeniyle yetişkinlerde 
görülmeyen risklere de sahiptirler. Çocuklar daha uzun 
bir yaşam süresine sahip oldukları için hayatlarının ilerle-

yen yıllarında kronik 
zehirlenmelere bağlı 
hastalıkların ortaya 
çıkması mümkün 
olabilir. Son olarak, 
çocuklar savunma-
sızdır ve zehirli çevre 
maddelere karşı ken-
dilerini koruyamaz-
lar.

Çocuklar ve 
Kimyasal Maddeler
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Fetüs, anne rahminden plasentaya geçen kimyasal (kir-
leticiler ve tıbbi ürünler), fiziksel (radyasyon ve ısı) ve 
biyolojik (virüsler ve parazitler) zehirli çevresel kimyasal 
maddelere maruz kalabilirler. Bebekler ise anne sütüne 
geçen kirleticilere zaman zaman maruz kalmaktadırlar. 
Bu durum, bebeklere özgü olup yetişkinlerde ve çocuk-
larda görülmemektedir. Çocukların büyüme ve gelişim 
evreleri yetişkinlerden farklıdır. 

Gelişmekte olan çocuğun fizyolojik sistemi üzerinde her 
tip maruziyetin farklı etkileri söz konusudur. Karbon mo-
noksit veya aspirinin doz aşımı gibi kısa süreli akut ze-
hirlenmeler, organofosforlu pestisitler, kurşun ve arsenik 
zehirlenmesi gibi 24 saatten fazla, haftalar veya aylarca 
maruz kalınan kronik zehirlenmeler cilt veya mesane 
kanserine neden olmaktadırlar. Ayrıca görülen bu etkiler, 
maruz kalınan kimyasal maddenin türü, miktarı, zaman-
laması ve çocuğun beslenme ve gelişim durumuna bağ-
lıdır. Genel olarak, yüksek doz maruziyetleri zehirlenme 
eğilimi göstererek kolay teşhis edilirler. Düşük doz ma-
ruziyetlerinin teşhis edilmesi zordur ve çocuklarda fark 
edilmesi güç zararlara yol açabilirler. Daha uzun vadede, 
yetişkinlikte hastalığa yol açarlar. 

Küçük kaşifler olarak adlandırılan çocuklar, her şeye te-
mas etmek, dokunmak ve tadına bakmak isterler. Evler-
de ve çevrede yaygın olarak bulunan ve çocukların kolay 
erişebileceği bazı kimyasal maddeler çizelgede verilmiştir.

Antropojenik kaynaklar, insan veya endüstriyel kaynaklıdır. 
Bazı kimyasal maddeler çevrede doğal olarak bulunur ve 

insanlar üzerinde olumsuz etkilere neden olabilirler. Doğal 
kimyasal maddelerden olan cıva ve azotun çevredeki mik-
tarları, madencilik ve tarımsal gübreleme gibi insan faali-
yetleri sonucu artabilir. Çevre sularında bulunan mavi-yeşil 
alg toksinlerinin, gıdalardaki aflatoksinlerin (mikotoksin-
ler) çocuklarda başta karaciğer ve bağışıklık sistemi olmak 
üzere diğer organlar üzerinde de zehirli etkileri vardır.

Tarım ilaçları her yerde... 
Çocuklar böcek öldürücüler, herbisitler ve mantar öldü-
rücüler gibi birçok pestisite maruz kalabilmektedirler. 
Tarım ilaçları evlerde böcek öldürücü olarak kullanıldı-
ğında; halılar, gözenekli yüzeyler, oyuncaklar gibi zemine 
yakın yerlerde kalıcı olduklarından çocukların maruziye-
ti artmaktadır. Organik kimyasal maddeler, boyalar, ver-
nikler, balmumu, kozmetik, yağ giderme, ahşap koruyucu 
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maddeler, temizleyiciler, dezenfektanlar, güve kovucular, 
hava spreyleri, aerosol insektisitler, sivrisinek kovucular 
oyuncaklarda yaygın olarak kullanılmaktadırlar. 

Küçük çocukların oynarken, gezinirken veya uyurken 
zemine yakın olmaları, bazı kimyasal maddelere maru-
ziyetlerini artırmaktadır. Klorpirifos, okullarda ve evler-
de pestisit olarak kullanılan organofosforlu bir bileşiktir. 
Yeni doğan sıçanlar ile yapılan deneylerde, klorpirifos’un 

beyin hücrelerinde hasara neden olduğu gösterilmiştir. 
Yapılan çalışmalar, pestisit buharının zeminden yaklaşık 
25 cm yükseğe kadar daha fazla olduğunu göstermekte-
dir. Bu da çocukların soluk alma bölgesidir. Soluk alma 
bölgesi 100 cm olan bir yetişkinle kıyaslandığında pestisit 
buharının çocukları daha fazla etkileyeceği açıktır. 

Pediatrik toksikoloji alanında laboratuvar çalışmaları 
büyük önem taşımaktadır. Biyolojik sıvılardaki seviye-
leri tespit ederek, maruziyeti doğrulamak, maruziyetin 
büyüklüğünü ve şiddetini belirlemek, etkileri değerlen-
dirmek ve ölçmek, tedavinin etkinliğini izlemek, klinik 
gelişimin önemli aşamalarıdır. Ne yazık ki, kimyasal 
maddelere maruz kalanların sadece çok az bir kısmı öl-
çülebilir, anlaşılabilir ve tedavi edilebilir. Genel olarak ge-
lişmekte olan ülkelerde özel analizler yapılmaz. Kimyasal 
maruziyetlerin etkilerini önlemek için en önemli basa-
mak bu etkiye karşı önlem almaktır.

Çocuklar Tüm Kimyasal Tehlikelerden Korunmalıdır!
Çocukları kimyasal tehlikelerden korumak için bir dizi 
önlem almak esastır. Evlerde ve okullarda kullanılan te-
mizleyici, yakıt, çözücü, böcek ilacı ve diğer kimyasal 
maddelerin etiketlenmesi sağlanmalı ve güvenli bir şe-
kilde, çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edil-
melidir. Ebeveynler, öğretmenler ve çocuk bakıcıları, 
çocukların zamanlarını geçirdikleri yerlerdeki potansiyel 
kimyasal tehlikeler hakkında bilgilendirilmelidir. Sağlık 
personeli, zehirli maruziyetlerin anlaşılması, önlenmesi, 
yönetimi ve belirli riskleri araştırılabilmesi için eğitilme-
lidir. Çocukların çevre öyküler bu nedenle çok önemlidir. 
Kimyasal maddelerin güvenli kullanımı ve sağlık eğitimi 
okul müfredatına dahil edilmelidir. Kimyasal maddelerin 
güvenli kullanımını ve bertarafını teşvik etmek için ge-
rekli mevzuatlar oluşturulmalı ve titizlikle uygulanmalı-
dır. Çevre kirliliğini azaltmak ve iyileştirmek için politi-
kacılar teşvik edilmelidir. Kirlenmiş alanların ve tehlikeli 

endüstriyel tesislerin yakınında 
ev, okul ve oyun alanlarının inşa 
edilmesinden kaçınılmalıdır. Ze-
hirler, ilaçlar, ağartıcılar, asitler 
ve sıvı yakıtlar asla içme şişele-
rinde saklanmamalıdır. Bu tür 
sıvılar ve zehirler, çocukların 
erişebileceği noktalardan uzakta 
ve tehlike-uyarı işareti bulunan 
kapalı kaplarda tutulmalıdır.

Çocuklar güçsüz ve savunmasız-
dırlar. Onları yaşadıkları evlerde, 
eğitim aldıkları okullarda, oyun 
oynadıkları parklarda kısacası 
her yerde zararlı kimyasal mad-
delerden korumak, güvenli ve 
sağlıklı çevrede büyütmek yetiş-
kinlerin en önemli görevidir. 

Kaynak: http://www.who.int/ceh/capa-
city/chemicals.pdf

 

KİMYASALLAR- AKUT ZEHİRLENMELER
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TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

ARKEOLOJİ DERGİSİ

22. SAYI

Türkiye’nin arkeolojik ve tarihsel değerlerinin gün ışığına 
çıkarılması konusunda önemli bir işlevi yerine getiren 
TÜBA-AR’ın 22. sayısı okurlarıyla buluştu. 

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

https://satis.tuba.gov.tr
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 G-20 ÜLKELERININ ULUSAL BILIM 
AKADEMILERININ KATILDIĞI 2018 YILI S-20 

TOPLANTISI ARJANTIN’DE YAPILDI

G20 ülkelerinin ulusal bilim akademilerinin oluşturduğu 
S-20 (Science-20) Forumu’nun her yıl ilgili akademilerin 
başkan ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen son top-
lantısı, 24-25 Temmuz 2018 tarihinde Arjantin’de gerçekleş-
tirildi. S20 Arjantin Toplantısı’na Türkiye ve TÜBA’yı temsi-
len Akademi Konsey Üyesi ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Konsey Üyesi Prof. Dr Fikrettin Şahin katıldı.

Günümüzün acil ve öncelikli problemlerini masaya yatıran 
ve sorunlara küresel ölçekte çözümler arayan G20; Arjantin, 
Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Almanya, Fransa, Hindis-
tan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Ara-
bistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık,  
ABD ve AB’nin ortak çalışmasıyla oluşturuldu. 

Ülke temsilcilerinin bulunduğu, dönem başkanlığını Arjan-
tin’in yürüttüğü toplantıda “çalışma hayatının geleceği”, “kal-
kınma için altyapı yatırımları” ve “sürdürülebilir gıda gelece-
ği” konuları ön plana çıktı.

Erozyon, organik karbon kaybı, besin dengesizlikleri, tuzlan-
ma ve alkalileşme, biyoçeşitliliğin kaybı, kirlenme, asitlenme, 
sıkıştırma ve kentleşmenin tehdit ettiği dünyada,  toprak kay-
nakları üzerindeki insani baskılar ciddi sınırlara ulaşıyor. Bu 
bağlamda, S 20 Ulusal Bilim Akademileri başkan veya temsil-
cilerince imzalanan ve toprakların sürdürülebilir yönetimine 
ilişkin tavsiyeleri içeren 2019 S-20 Bildirgesi, toplantı sonun-
da yayınlandı.  Prof. Şahin, S20 Bildirgesi’ni TÜBA adına im-
zaladı.

G20 kapsamında 24-25 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen S20 Arjantin’e Türkiye 
ve TÜBA’yı temsilen Akademi Konsey Üyesi ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr Fikrettin Şahin katıldı. 
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Gıda	ve	Beslenme	Güvenliği:	
Toprağı	Geliştirme	ve	Verimliliği	Artırma	

	
	

Yönetici	Özeti	
	

Toprak,	 su	ve	enerji,	dünyada	gıda	güvenliğini	 sağlamak	 için	gerekli	 kaynaklardır.	Toprak	
kaynakları	üzerindeki	insani	baskılar	ciddi	sınırlara	ulaşıyor.	Ana	tehditler	erozyon,	organik	
karbon	kaybı,	besin	dengesizlikleri,	tuzlanma	ve	alkalileşme,	biyoçeşitliliğin	kaybı,	kirlenme,	
asitlenme,	 sıkıştırma	 ve	 kentleşmedir.	 Bu	 bağlamda,	 S20	 üye	 grubu,	 toprakların	
sürdürülebilir	yönetimi	için	aşağıda	belirlenmiş	tavsiyeleri	yapmaktadır:	
	
1.	İyi	toprak	yönetimini	teşvik	etmek.	Kentsel	yayılmayı	sınırlandırmaya	ve	toprak	yönetiminin	uyum	
sağlama	stratejilerinin	iklim	değişikliğine	yönlendirilmesine	öncelik	verilmelidir.	Toprak	restorasyon	
programlarını	değerlendirmek	ve	toprak	bozulmasında	sınır	noktalarını	 tespit	etmek	 için	gösterge	
sahalarına	ve/veya	kalıcı	gözlemevlerine	dayanan	 toprak	gözetimi	gereklidir.	Toprak,	 su	ve	hasat	
verilerinin	bilimsel	 temelli	modellere	entegre	edilmesi,	 senaryoların	oluşturulmasına	ve	kararların	
alınmasına	 imkân	verir.	Özellikle	 toprak	muhafaza	ve	koruma	 ile	 ilgili	mevzuatlar	 ile	 ilgili	politika	
eylemlerinde	devletleri	ve	sivil	toplumu,	bilgilendirmek	için	bilime	ihtiyaç	vardır.	Eğitimin	(okullar	ve	
medya),	 toprağın	 temel	 rolüne	 dair	 kamu	 bilincini	 artırmak	 için	 bir	 araç	 olarak	 teşvik	 edilmesi	
gerekmektedir.	 Sürdürülebilir	 toprak	 yönetiminde	 çiftçileri	 eğitmeyi	 amaçlayan	 programlara	 çok	
ihtiyaç	vardır.	
2.	Belirli	alanlarda	toprak	bilgisinin	teşvik	edilmesi.	Kapsamlı	3D	yüksek	çözünürlüklü	(30-m)	dijital	
haritalama,	toprak	özellikleri	ile	araştırma	ve	yönetim	ile	ilgisi	hakkında	bilgi	üretmek	için	gereklidir.	
Hava	durumu	 izleme	ve	ürün	uygunluğu	 ile	3D	dijital	 toprak	özelliklerinin	entegre	edilmesi,	 su	ve	
gübre	 verimliliğini	 artıracak	 ve	 yerel	 ve	 bölgesel	 koşullara	 uyarlanmış	 en	 iyi	 uygulamaları	
tanımlayacaktır.	 Bu	 toprak	 ve	 ürün	 uygunluğu	 haritaları,	 dijital	 tarımı	 hızlandırmak	 için	 gerçek	
zamanlı	 büyük	 veri	 kullanan	 yakın	 toprak	 algılama	 yöntemleri	 ile	 tamamlanmalıdır.	 Toprak	
üzerindeki	 araştırma	 ajandası	 aşağıdakileri	 içermelidir:	 a)	 Toprak	 mikrobiyomunun	 ve	
biyoçeşitliliğinin	 zemin	 fonksiyonları	 ve	 bitki	 ve	 insan	 sağlığı	 üzerindeki	mekanik	 fonksiyonlarının	
deşifre	edilmesi;	b)	Verimliliği	ve	gübrelerin	verimli	geri	dönüşümünü	incelemek,	elde	edilen	verime	
ciddi	bir	küresel	sınırlama;	c)	Karbonun	kısa	ve	uzun	süreli	tutulumunun	incelenmesi,	toprak	organik	
maddesinin	 korunması	 ve	 bozulmuş	 toprakların	 rehabilitasyonu;	 d)	 Ekolojik	 prosedürlerle	 zararlı	
böceklerle	 mücadele,	 daha	 az	 toksik	 ve	 hızla	 ayrışan	 pestisitler	 kullanarak	 ve	 yüksek	 düzeyde	
hedeflenmiş	 tedavilerin	 uygulanması	 dahil	 olmak	 üzere,	 zirai	 ilaçların	 toksikolojik	 yönlerini	
azaltmaya	yönelik	stratejiler	geliştirme.	
3.	Sürdürülebilir	toprak	yönetiminde	uluslararası	bilimsel	iş	birliği	programlarının	arttırılması.	Daha	
az	gelişmiş	ülkelerin	profesyonellerini	ve	bilim	insanlarının	gelişmesini	sağlayan	doktora	ve	doktora	
sonrası	programlar,	özel	olarak	oluşturulmalı	ve	geliştirilmelidir.	
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Toprak,	 insan	 faaliyetlerine	 cevap	 veren	 kırılgan	 yüzey	 oluşumudur.	 Dünya	 Toprak	
Nizamnamesi’nde	 belirtildiği	 üzere:	 “Toprak	 yeryüzündeki	 yaşamın	 temelidir,	 ancak	 toprak	
kaynakları	 üzerindeki	 insani	 baskılar	 kritik	 sınırlara	 ulaşmaktadır”	 (FAO,	 2015a).	 İnsan	
uygarlığını	sürdürmek	için	toprakların	muhafazası	ve	korunması	şarttır.	
	
Tarım	gündeminde	toprakla	ilgili	konuların	listesi	son	yıllarda	büyük	ölçüde	artmıştır.	Dünya	
Toprak	Kaynaklarının	2015	Durumu,	toprağa	yönelik	ana	tehditleri	toprak	erozyonu,	organik	
karbon	kaybı	ve	besin	dengesizlikleri	olarak	tanımlamaktadır.	Diğer	tehditler	arasında	toprak	
tuzlanması	 ve	 alkalileşme,	 toprak	 biyoçeşitliliğinin	 kaybı,	 toprak	 kirlenmesi,	 asitlenme	 ve	
sıkıştırma	 yer	 almaktadır	 (FAO,	 2015b).	 Ek	 olarak,	 yüksek	 kaliteli	 topraklar	 kentleşme	 ve	
endüstriyel	gelişmeyle	birlikte	kaybolmaktadır.	 FAO’ya	 (2015b)	göre,	dünyadaki	 toprakların	
yüzde	33’ü	bu	tehditler	yüzünden	büyük	ölçüde	bozulmuş	durumdadır.	
	
Toprak,	su	ve	enerji,	dünyada	gıda	güvenliğini	sağlamak	için	gerekli	kaynaklardır.	FAO	(2015c),	
küresel	 gıda	 üretiminin	 yaklaşık	 yüzde	 95’inin	 doğrudan	 veya	 dolaylı	 olarak	 topraklardan	
geldiğini	 tahmin	 etmektedir.	 Mevcut	 nüfus	 artış	 hızı	 ve	 beslenme	 biçiminde	 öngörülen	
değişikliklerle,	 güvenli-gıda	 dünyası	 için	 fonksiyonel	 toprakların	 korunmasının	
önceliklendirilmesini	gerektirdiği	şekilde,	2050	yılına	kadar	dünyanın	yüzde	60	daha	fazla	gıda	
üretmesi	gerekeceği	tahmin	edilmektedir.	
	
Toprağın	 yönetimi,	 sürdürülebilir	 tarımın	 yanı	 sıra	 doğal	 ekosistemlerin	 bakımı	 ve	 iklim	
düzenlemesi	 için	 toprakların	 daha	 geniş	 işlevlerini	 de	 kapsamalıdır.	 Biyofiziksel,	 ekonomik,	
sosyal	 ve	 politika	 boyutlarını	 ölçmek	 için	 çok-disiplinli	 bir	 küresel	 toprak	 sürdürülebilirliği	
kavramına	ihtiyaç	vardır.	Toprak	sürdürülebilirliği,	genellikle	özel	mülkiyete	ait	olan	fakat	yine	
de	önemli	bir	kamu	malı	olan	doğal	bir	kaynağın	kaliteli	tarım	uygulamalarında	bilgi,	mevzuat	
ve	eğitim	gerektirir.	Oluşturulan	bilgiye	geniş	erişim	zorunludur.	
	
Sürdürülebilir	 toprak	yönetimi	yaklaşımlarının	çeşitliliği,	 FAO	(2015b)	ve	UNCCD	(2017)	gibi	
BM	 organizasyonları	 raporlarında	 açıklanmaktadır.	 Bunlar,	 toprak	 erozyonuyla	 mücadele	
etmeyi,	 toprak	 organik	 maddesini	 arttırmayı	 ve	 toprak	 karbon	 ayrılmasını	 teşvik	 etmeyi,	
toprak	 sızdırmazlığını	 sınırlamayı,	 toprak	 biyoçeşitliliğini	 ve	 uzun	 vadeli	 fiziksel	 ve	 kimyasal	
verimliliği	artırmayı	amaçlamaktadır.	Tüm	bunlar,	ayrıca	 iklim	yumaşatmasına	ve	ekosistem	
hizmetlerinin	korunmasına	katkıda	bulunurken,	bilimsel,	kanıta	dayalı	ve	yerel	bilgiyi	kullanan	
sürdürülebilir	 toprak	 yönetiminin,	 besleyici	 gıda	 arzını	 koruyabildiği	 ya	 da	 arttırabileceği	
önermesini	paylaşmaktadır	(FAO	2015b).	
	
Bu	 bağlamda,	 S20	 üye	 grubu,	 toprakların	 sürdürülebilir	 yönetimi	 için	 kanıt	 tabanını	
iyileştirmeyi	ve	verimliliği	artırmayı	amaçlayan	aşağıda	belirlenmiş	tavsiyeleri	yapmaktadır:	
	
1.	 İyi	 toprak	 yönetiminin	 desteklenmesi,	 yukarıda	 belirtilen	 tehditlere	 karşı	 toprağın	
korunmasını	 ifade	 eder.	 Kentsel	 yayılmayı	 sınırlandırmaya	 ve	 toprak	 yönetiminin	 uyum	
sağlama	 stratejilerinin	 iklim	 değişikliğine	 yönlendirilmesine	 öncelik	 verilmelidir.	 Toprak	
restorasyon	 programlarını	 değerlendirmek	 ve	 toprak	 bozulmasında	 sınır	 noktalarını	 tespit	
etmek	 için	 gösterge	 sahalarına	 ve/veya	 kalıcı	 gözlemevlerine	 dayanan	 toprak	 gözetimi	
gereklidir.	Göstergeler,	politika	yapıcılar	ve	paydaşlar	için	ilgili	bilgileri	oluşturmak	bölgesel	ve	
yerel	koşullara	göre	tanımlanmalıdır.	Toprak,	su	ve	hasat	verilerinin	bilimsel	temelli	modellere	
entegre	edilmesi,	senaryoların	oluşturulmasına	ve	kararların	alınmasına	imkân	verir.	Özellikle	
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toprak	muhafaza	ve	koruma	ile	ilgili	mevzuatlar	ile	ilgili	politika	eylemlerinde	devletleri	ve	sivil	
toplumu,	bilgilendirmek	için	bilime	ihtiyaç	vardır.	Eğitimin	(okullar	ve	medya),	toprağın	temel	
rolüne	 dair	 kamu	 bilincini	 artırmak	 için	 bir	 araç	 olarak	 teşvik	 edilmesi	 gerekmektedir.	
Sürdürülebilir	toprak	yönetiminde	çiftçileri	eğitmeyi	amaçlayan	programlara	çok	ihtiyaç	vardır.	
	
2.	Toprak	bilgisinde	elle	tutulur	ilerleme,	toprak	verilerinin	karar	araçlarına	entegre	edilmesini	
içerir.	 Kapsamlı	 3D	 yüksek	 çözünürlüklü	 (30-m)	 dijital	 haritalama,	 toprak	 özellikleri	 ile	
araştırma	 ve	 yönetim	 ile	 ilgisi	 hakkında	 bilgi	 üretmek	 için	 gereklidir.	 Toprağın	 eksiklerini	
tanımlamak	ve	toprağı	iyileştirebilecek	yeni	uygulamaları	desteklemek	için	bu	çaba	dünyanın	
tüm	 coğrafi	 bölgelerine	 yayılmalıdır.	 Hava	 durumu	 izleme	 ve	 ürün	 uygunluğu	 ile	 3D	 dijital	
toprak	özelliklerinin	entegre	edilmesi,	su	ve	gübre	verimliliğini	artıracak	ve	yerel	ve	bölgesel	
koşullara	 uyarlanmış	 en	 iyi	 uygulamaları	 tanımlayacaktır.	 Bu	 toprak	 ve	 ürün	 uygunluğu	
haritaları,	 dijital	 tarımı	 hızlandırmak	 için	 gerçek	 zamanlı	 büyük	 veri	 kullanan	 yakın	 toprak	
algılama	yöntemleri	ile	tamamlanmalıdır.	Bu,	üretkenliği	korurken	veya	iyileştirirken	girdileri	
azaltacak	ve	çevresel	çıktıları	iyileştirecektir.	
Toprak	üzerindeki	araştırma	ajandası	aşağıdakileri	içermelidir:	

a)	 Toprak	 mikrobiyomunun	 ve	 biyoçeşitliliğinin	 zemin	 fonksiyonları	 ve	 bitki	 ve	 insan	
sağlığı	 üzerindeki	mekanik	 fonksiyonlarının	 deşifre	 edilmesi	modern	 biyolojideki	 daha	
ilginç	zorluklardan	biridir.	Modern	yüksek	verimli	sıralama,	tarım,	iklim	ve	tıp	için	temel	
bir	dizi	toprak	işleminde	genetiği	ve	enzimatik	kontrolleri	ölçmek	için	temel	olacaktır.	Bu	
karmaşık	araştırma	alanı	henüz	emekleme	aşamasında	olmasına	rağmen,	bu	çalışmalar	
sonuç	 olarak	 toprak	 verimliliğini	 arttırmak	 ve	mikrobiyal	 iyileştirme	 ile	 arındırma	 için	
yararlı	olabilir.	
b)	Verimliliği	ve	gübrelerin	verimli	geri	dönüşümünü	incelemek,	elde	edilen	verime	ciddi	
bir	küresel	sınırlama;	
c)	Karbonun	kısa	ve	uzun	 süreli	 tutulumunun	 incelenmesi,	 toprak	organik	maddesinin	
korunması	ve	bozulmuş	toprakların	rehabilitasyonu;	
d)	 Toprak	 kontaminasyonunu	 azaltmayı	 ve	 nihayetinde	 kaçınmayı	 amaçlayan	
programlar	 teşvik	 edilmeli,	 zirai	 kimyasalların	 ve	 sürdürülebilir	 uygulamaların	
toksikolojisi	ve	çevresel	yönleri	üzerinde	durulmalıdır.	Örnekler,	ekolojik	prosedürler	ile	
zararlılar	ile	mücadeleyi,	daha	az	toksik	ve	hızla	ayrışan	pestisitlerin	kullanımı	ve	yüksek	
düzeyde	hedeflenmiş	tedavileri	içermektedir.	

3.	Sürdürülebilir	toprak	yönetiminde	uluslararası	bilimsel	iş	birliği	programlarının	arttırılması.	
Daha	az	gelişmiş	ülkelerin	profesyonellerini	ve	bilim	insanlarının	gelişmesini	sağlayan	doktora	
ve	doktora	sonrası	programlar,	özel	olarak	oluşturulmalı	ve	geliştirilmelidir.	
	
Kaynaklar	
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GIDA	VE	BESLENME	GÜVENLİĞİNDE	ZORLUKLAR	VE	FIRSATLAR:	
BİLİM	AKADEMİLERİ	VİZYONU	

	
Bilim	Akademileri	Küresel	Ağı	(IAP)	

Gıda	ve	Beslenme	Güvenliğinin	Analizi	
	
	

	
	
	
	
Yönetici	Özeti	
	
Bütün	 ülkeler,	 Sürdürülebilir	 Kalkınma	 Hedeflerine	 ulaşma	 çabalarının	 bir	 parçası	 olarak	
kötü	beslenmenin	yüküyle	mücadele	sorunuyla	karşı	karşıyadır.	IAP	tarafından	düzenlenen	
ve	dört	bölgesel	akademi	ağını	kapsayan	bir	proje,	gıda	ve	beslenme	güvenliğiyle	mücadele	
için	geniş	bir	yelpazede	bilim	fırsatlarını	herkes	için	çevresel	olarak	sürdürülebilir	ve	kültürel	
olarak	kabul	edilebilir	olan	sağlıklı	ve	uygun	bir	beslenme	biçimine	erişim	sağlama	amacı	ile	
değerlendirdi.	 Dört	 bölgesel	 rapor	 yayınlandı	 ve	 beşinci,	 küresel	 bir	 rapor	 tamamlandı,	
burada	IAP	aşağıdakileri	içeren	yeni	noktaları	vurguladı:	
(1)	 sağlık	 ve	 refahı	 sağlamak	 için	 bir	 gıda	 sistemi	 perspektifi	 belirlemek,	 (2)	 verimlilik,	
sürdürülebilirlik	 ve	 esneklik	 açısından	 gıda	 üretimi	 ve	 kullanım	 konularını	 anlamak,	 (3)	
biyoloji	ve	diğer	disiplinlerdeki	son	bilimsel	gelişmelerden	yararlanmak,	(4)	sağlıklı	beslenme	
biçimlerine	 dönüşümü	 vurgulamak,	 (5)	 gıda-enerji-su-sağlık	 bağlantısını	 ele	 almak	 ve	 (6)	
bilim	politikasında	faaliyetleri	teşvik	etmek	ve	politika	kesintilerini	gidermek.	
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Bütün	 ülkeler	 kötü	 beslenme	 ile	 mücadelede	 çeşitli	 biçimlerle	 karşı	 karşıyadır:	 yetersiz	
beslenme	ve	mikro-besin	eksiklikleri	ile	aşırı	kilo	ve	obezite.	Birleşmiş	Milletler’in	son	verileri	
ilgilenilmesi	gereken	gıda	ve	beslenme	güvenliğindeki	endişe	verici	eğilimleri	göstermektedir.	
Bilim;	 sağlık,	 beslenme,	 tarım,	 iklim	 değişikliği,	 ekoloji	 ve	 insan	 davranışlarını	 kapsayan	
konuların	 karmaşık	 etkileşimi	 ile	 ilgili	 ulusal	 ve	 küresel	 gıda	 sistemleri	 için	 sürdürülebilir	
çözümler	bulma	potansiyeline	sahiptir.	
	
Bilim	Akademileri	Küresel	Ağı	(IAP)	bünyesinde	yer	alan	bilim	akademileri,	bu	alanlarda	önemli	
bir	ilgi	ve	başarı	geçmişine	sahiptir	ve	küresel,	bölgesel	ve	ulusal	düzeylerdeki	kanıt	tabanını	
güçlendirmek	 için	geniş	bir	şekilde	çalışmaya	kendilerini	adamışlardır.	Bizler,	akademiler	ve	
diğer	 paydaşlar	 arasındaki	 öğrenmeyi	 kolaylaştırmayı	 ve	 akademilerin	 tartışmalı	 konuların	
açıklığa	kavuşturulması,	kanıt	 tabanının	geliştirilmesi	ve	 iletilmesi	 ile	politika	seçeneklerinin	
seçimine	dair	bilgilendirmede	iyi	uygulamaların	paylaşılmasına	ve	uygulanmasına	nasıl	katkıda	
bulunabileceğini	göstermeyi	hedefliyoruz.	Bilimsel	 fırsatları	araştırmak	 için	akademilerin	bir	
araya	gelmesi,	kanıt	toplaması	ve	analitik	işlevlerini	aşağıdaki	maddeleri	gözeterek	kullandık:	
	

(i)	 Sorumlu	yeniliği	desteklemek,	 sağlam	politika	geliştirmeyi	 iyileştirmek	ve	 zorlukları	
kamuoyuna	açıklamak	ve	şekillendirmek	için	mevcut	bilimsel	bilgi	ve	verileri	kullanmak.	
(ii)	 Yeni	 araştırma	 öncelikleri	 ve	 yakın	 bilgi	 boşlukları	 belirlemek	 için	 küresel	 bilimsel	
kapasite	ve	ortaklıklar	inşa	etmek.	

	
Bilim	 akademileri	 küresel	 ağı	 olan	 IAP’nin	 bugünkü	 çalışması,	 kurulan	 bölgesel	 akademiler	
ağını	bir	araya	getirerek,	toplumun	önceliklerinin	ele	alınmasında	bilimin	sesinin	duyulmasını	
sağlamak	için	yeni	bir	iş	birliği	tesis	ediyor.	“Gıda	ve	Beslenme	Güvenliği	ve	Tarım”	üzerine	olan	
IAP	 projesinin	 ilk	 aşaması,	 her	 biri	 bölgedeki	 uzmanlardan	 oluşan	 dört	 paralel	 bölgesel	
akademi	 ağ	 çalışma	 grubunu	 (Afrika,	 Asya,	 Amerika	 ve	 Avrupa)	 kapsayacak	 şekilde	 üstün	
bilimden	yararlanarak	ve	ana	temaların	üzerinde	anlaşılan	IAP	şablonunun	temsil	ettiği	ortak	
bir	başlangıç	noktasından	 ilerleyerek	tasarlandı.	Bu	dört	bölgesel	grubun	raporları	2017’nin	
sonlarında-2018'in	ortalarında	yayınlandı.	IAP	projesinin	ikinci	aşamasında,	bu	dört	bölgesel	
değerlendirmeden	elde	edilen	çıktılar,	benzerlik	ve	farklılıklarının	analizi	 ile	birlikte,	beşinci,	
küresel-odaklı	bir	rapor	oluşturmak	için	kaynak	olarak	kullanılmaktadır.	
	
Sürdürülebilir	Kalkınma	Hedefleri	(SDGs),	zorlukların	anlaşılması	ve	üstesinden	gelinmesi	için	
kritik	 öneme	 sahip	 bir	 politika	 çerçevesi	 sağlar,	 ancak	 kanıta	 dayalı	 politikaların	 ve	
programların	karmaşıklıklarını	çözmek	için	bilimin	müdahil	olması	gerekir.	Gıda	ve	beslenme	
güvenliği	için	istenen	sonucu,	herkes	için	çevresel	olarak	sürdürülebilir	ve	kültürel	olarak	kabul	
edilebilir	olan	sağlıklı	ve	uygun	bir	beslenme	biçimine	erişimini	sağlama	olarak	tanımlıyoruz.	
Gıda	ve	beslenme	güvenliğinin	sağlanmasına	yönelik	başlıca	küresel	zorluklar,	artan	nüfusun,	
kentleşmenin,	 iklim	değişikliğinin	 ve	diğer	 çevresel	değişimlerin,	ekonomik	eşitsizliklerin	 ve	
piyasa	istikrarsızlığının	baskısıyla	birleşmiştir.	Zorlukların	üstesinden	gelecek	tutarlı	bir	strateji	
hem	arz	tarafı	hem	de	talep	tarafı	unsurlarını	kapsamalıdır:	bütün	aşamaları	içerecek	şekilde	
bütünleştirici	 gıda	 sistemleri	 yaklaşımını,	 işleme,	 taşıma,	 ticaret,	 satın	 alma	 ve	 tüketme	
sürecine	kadar	ele	alıyoruz.	Kaynak	verimliliği,	çevresel	sürdürülebilirlik,	esneklik	ve	halk	sağlığı	
gündemi	 konuları	 ele	 alınırken,	 sistemlerin	 yerel-küresel	 birbirine	 bağlılığı	 da	 göz	 önünde	
bulundurulmaktadır.	
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Yanlış	 beslenmenin	 üçlü	 külfetini	 (yetersiz	 beslenme,	 mikro-besin	 eksikliği	 ve	 obezite	 ile	
beraber	 aşırı	 şişmanlık)	 dikkate	 alarak,	 geniş	 bir	 yelpazede	 bilimsel	 fırsatları	 araştırıyoruz.	
Bizler,	temel	ve	uygulamalı	araştırmaları	desteklemenin,	disiplinler	arası	ve	son	teknolojilerle	
olan	 bağlantıların	 tutarlılığının	 öneminin;	 eğitim,	 öğretim	 ve	 sosyal	 yardım	 bağlantısının;	
büyük	veri	 toplamanın	ve	paylaşmanın	eş	 ihtiyacının	ve	araştırmanın	yeniliğe	dönüşümünü	
geciktiren	engelleri	ele	almak	zorunluluğunun	altını	çiziyoruz.	Bilimsel	altyapının	geliştirilmesi	
hayati	önem	taşımaktadır,	ancak	ülkeler	arasında	daha	fazla	iş	birliğinin	sağlanması,	bilimsel	
uzmanlık	ve	tesislerin	paylaşılması	ve	gelişmekte	olan	ekonomilerde	kapasite	oluşturulmasına	
yardımcı	olunması	da	önemlidir.	Sürdürülebilir	Kalkınma	Hedefleri	(SDGs),	iklim	hedefleri	ve	
ilgili	 konular	 hakkında	 bilimsel	 ve	 politik	 topluluklar	 arasındaki	 bölgeler-üstü	 bağlılık	
taahhüdünün	eşlik	ettiği	yeni	bölgeler-üstü	araştırma	girişimleri	temin	edilmelidir.	
	
Sonuçlar	IAP	tarafından	onaylanmak	için	henüz	kesinleşmemiştir,	ancak	ortaya	çıkan	noktalar	
şunlardır:	
	

• Sürdürülebilir	gıda	ve	beslenme	sistemlerini	geliştirmek;	sağlık	ve	refahı	sağlamak	için	
gıda	 işleme,	 gıda	 kayıplarının	 azaltılması	 ve	 pazar	 esnekliğinin	 sağlanması	 gibi	
araştırma	öncelikleriyle	bir	sistem	perspektifi	belirlemek.	

• Örneğin	etkilerini	değerlendirirken,	araştırma	öncelikleri	ile	verimlilik,	sürdürülebilirlik	
ve	 kaynak	 çeşitliliğini	 göz	 önünde	 bulundurarak	 gıda	 üretimi	 ve	 kullanım	 konularını	
anlamak.	

• Yeni	yetiştirme	teknikleri	ve	hassas	tarım	gibi	araştırma	öncelikleri	ile	biyobilimler	ve	
diğer	hızlı	gelişen	bilimlerdeki	çeşitlilikten	faydalanmak.	

• Tüketici	davranışlarını	ve	özel	sektördeki	yenilikleri	anlamak	gibi	araştırma	öncelikleri	
ile	sağlıklı	bir	beslenme	biçimine	dönüşü	vurgulamak.	

• Farklı	ekosistem	hizmetleri	arasındaki	dengeleri	gözetmek	gibi	araştırma	öncelikleri	ile	
gıda-enerji-su-sağlık	bağlantısını	ele	almak.	

• Araştırma	 üretme	 ve	 paylaşmada	 küresel	 kapasite	 geliştirme;	 kamu-özel	 sektör	 iş	
birliklerinin	teşvik	edilmesi	ile	esnek	ve	uygun	yenilikçilik	düzenlemelerinin	geliştirilmesi	
gibi	 öncelikler	 konusunda	 bilim	 politikasında	 faaliyetleri	 teşvik	 etmek	 ve	 politika	
kesintilerini	gidermek.	

	
Tarım	ve	gıda	sistemleri,	Sürdürülebilir	Kalkınma	Hedeflerine	ulaşmak	için	hayati	önem	taşıyan	
araçlardır.	Bununla	birlikte,	kolektif	olarak,	 sürdürülebilir	 ve	 sağlıklı	 beslenme	biçimleri	 için	
bilimsel	fırsatları	belirlemede	daha	istekli	olma	ihtiyacı	vardır.	Tarım	ve	gıda	sistemleri	belirsiz	
ve	 hızla	 bağlantılı	 bir	 dünyada	 geçiş	 halindedir:	 gezegen	 sınırları	 içinde	 yaşamak	 ve	 sağlıklı	
nüfusa	sahip	olmak	gıda	sistemlerine	yeni	yaklaşımlar	gerektirir.	Araştırma	ve	yenilikte	ciddi	
birikim	 oluşturma	 ve	 bu	 kaynakları	 bilimsel	 topluluk,	 politika	 yapıcılar	 ve	 diğer	 paydaşlar	
arasındaki	ilişkide	harekete	geçirme	ihtiyacı	vardır.	IAP,	bu	öncelikler	doğrultusunda	tartışmayı	
ve	 hareketi	 sağlamaya	 devam	 etmek	 için	 akademileri	 ve	 bölgesel	 ağları	 teşvik	 etmekte	 ve	
desteklemektedir.	
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TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

 KÜLTÜR ENVANTERİ DERGİSİ

17. SAYI

TÜBA-KED’in 17. 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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TÜSEB 2018 AZIZ SANCAR ÖDÜLLERI 
SAHIPLERINI BULDU

2018 Aziz Sancar Bilim Ödülleri’ni Akademi Konsey Üyesi Prof. Dr. Feridun Cahit Tanyel ile Asli 
Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç; Aziz Sancar Teşvik Ödülleri’ni ise TÜBA-GEBİP Üyeleri Doç. Dr. 

Tevfik Tamer Önder, Dr. Öğr. Üyesi Urartu Özgür Şafak Şeker, Doç. Dr. Sinan Güven ve Doç. Dr. 
Mehmet Kahraman kazandı. 

Nobel Ödüllü TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Aziz Sancar 
adına verilen 2018 Aziz Sancar Bilim Ödülleri’ni Akade-
mi Konsey Üyesi Prof. Dr. Feridun Cahit Tanyel ile Asli 
Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç; Aziz Sancar Teşvik Ödül-
leri’ni ise TÜBA-GEBİP Üyeleri Doç. Dr. Tevfik Tamer 
Önder, Dr. Öğr. Üyesi Urartu Özgür Şafak Şeker, Doç. Dr. 
Sinan Güven ve Doç. Dr. Mehmet Kahraman kazandı. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve 
Dünya Sağlık Örgütü’nün desteğiyle Türkiye Sağlık Ensti-
tüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından İstanbul’da düzenle-
nen “Bulaşıcı olmayan Hastalıkların Önlenmesi, Kontro-
lü ve Yönetimi” konulu 5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nın 
ilk günü 27 Ekim gün sonunda düzenlenen törende, tıp 

alanında yaptıkları çalışmalarla ödüle hak kazanan bi-
lim insanları ödüllerini; TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı 
Dr. Fahrettin Koca’nın elinden aldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve TBMM Başkanı Bi-
nali Yıldırım’ın birer konuşma yaptığı Törene ve Kongre-
ye, Türkiye’den ve yurt dışından çok sayıda bilim insanı, 
sağlık yöneticisi ve sağlık sektörü temsilcisi ile TÜBA Baş-
kanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Konsey Üyeleri 
Prof. Dr. Mustafa Solak, Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Prof. 
Dr. Fikrettin Şahin, TÜBA asli üyeleri Prof. Dr. Fahret-
tin Keleştimur, Prof. Dr. Ömer Küçük, Prof. Dr. Umran S. 
İnan, Prof. Dr. Mehmet Öztürk de katıldı.

TBMM Başkanı
Binali Yıldırım

Sağlık teknolojisi alanında çalışanlara 
patent ve buluşlarını ülkemize 
getirmesi adına tüm kolaylık 

sağlanacak.

““ Sağlık Bakanı
Dr. Fahrettin Koca

Dünyanın dört bir yanında araştırmalar 
ve ileri seviyede klinik çalışmalar yapan 

kıymetli Türk bilim insanlarımızdan bu 
konularda bize yeni ufuklar açmalarını 

bekliyoruz.

““
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TBMM Başkanı Yıldırım: “Sağlıkta teknolojik 
gelişim, en önemli hedefimiz.”
TBMM Başkanı Binali Yıldırım yaptığı konuşmada, tüm 
alanlarda teknolojik gelişime önem verildiğini ancak 
özellikle sağlıkta teknoloji yatırımlarının son derece kri-
tik olduğunun altını çizdi. Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti’nin, üniversitelere, araştırma kuruluşlarına ve özel sek-
töre bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduğunu 
ifade eden Yıldırım, uluslararası kuruşları da bu alanda 
ülkemize yatırım yapmaya çağırdı. Binali Yıldırım, sağlık 
teknolojisi alanında çalışanlara patent ve buluşlarını ül-
kemize getirmesi adına tüm kolaylığın sağlanacağını da 
sözlerine ekledi.

Bakan   Koca: “Kronik hastalıklarla mücadelede ülke 
olarak çok sektörlü bir politika izlemeye kararlıyız.” 
Törenin açılış konuşmasını yapan Sağlık Bakanı Dr. Fah-
rettin Koca, “Yurt dışında ülkemizin gönüllü elçileri olan, 
bulundukları pozisyonlar ve kariyerleriyle göğsümüzü 
kabartan, insanlığa verdiği her katkıyla vatanına bağlılı-
ğını gösteren değerli bilim adamlarımız. Sizler bu Kurul-
tayların ana dinamiğini oluşturuyorsunuz” diyerek katı-
lımcıları selamladı. 

Bakan Koca, kurultayın ana temasını oluşturan kronik 
hastalıklarla  mücadelenin tek kanaldan yürütülmesinin 
mümkün olmadığının altını çizdi. Bu konuda yürütülen 
çok sektörlü çalışmaları özetleyen Bakan Koca, “Tüm 
gayretimizle obezite, diyabet, KOAH, iskemik kalp ve da-
mar hastalıkları, hipertansiyon, maligniteler gibi pek çok 
kronik hastalığın görülme sıklığını azaltmayı hedefliyo-
ruz” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, bu hedefe erişme yolunda Türkiye’de 
çok ileri seviyede araştırma merkezleri kurulduğunun 
altını çizdi ve şunları kaydetti: “Bilim insanlarımızın bu 
yolda araştırmalar yapmasını, dünyada hayranlık uyan-
dıracak buluşlar yaparak insanlığın hizmetine sunmasını 
istiyoruz. Şehir hastanelerimiz gibi büyük sağlık tesisle-
rini aynı zamanda bu araştırmalara merkez yapmak ar-
zusundayız. Dünyanın dört bir yanında araştırmalar ve 
ileri seviyede klinik çalışmalar yapan kıymetli Türk bilim 
insanlarımızdan bu konularda bize yeni ufuklar açmala-
rını bekliyoruz.”

TÜBA Başkanı Acar: “Aziz Sancar Ödülleri ve 
Türk Tıp Dünyası Kongresi önemli etkinlikler.” 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Aziz Sancar 
Ödülleri ve Kongre'ye ilişkin yaptığı açıklamada şunları 
söyledi: “Nobel Ödüllü Şeref Üyemiz Aziz Sancar adına 
TÜBA Asli Üyemiz Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur’un 
TÜSEB Başkanlığı döneminde başlatılan “Aziz Sancar 
Ödülleri”nin ülkemizde tıp alanındaki bilimsel çalışmala-
rın teşviki açısından, “Türk Tıp Dünyası Kongresi”nin de 
Sağlık konusundaki uluslararası işbirliğinin geliştirilme-
si bakımından önemli etkinlikler olduğuna inanıyorum. 
Diğer ödüllerde olduğu gibi bu yılki Aziz Sancar Ödülle-

ri’nde de TÜBA üyelerimizin gösterdiği başarıdan ayrıca 
memnuniyet duyuyoruz. 2018 Aziz Sancar Ödülleri'ni 
kazanan TÜBA üyelerimizi ve diğer bilim insanlarımızı 
gönülden kutluyorum. Ödüllerin başlatılması ve yürütül-
mesindeki gayretleri dolayısıyla TÜSEB kurucu Başkanı 
asli üyemiz Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur ile TÜSEB Ge-
nel Sekreteri Prof. Dr. Bayram Yılmaz’a ve TÜSEB çalı-
şanlarına; Sağlık Bakanlığımıza, Kongreyi himaye eden 
Cumhurbaşkanlığımıza, törene iştirak eden TBMM Baş-
kanımız Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcımız 
Fuat Oktay ve Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ile 
katkı ve katılım sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ediyo-
rum.” dedi.

TÜBA Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

2018 Aziz Sancar Ödülleri’nde de TÜBA 
üyelerimizin gösterdiği başarıdan ayrıca 

memnuniyet duyuyoruz.

““
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SEMIH TEZCAN ve 
TÜRKOLOJI SEMPOZYUMU

Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 11 Ekim 2018 tarihinde Hacettepe 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Semih Tezcan ve Türkoloji Sempozyumu”na katıldı.

Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 11 Ekim 
2018 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Mehmet Akif Er-
soy Salonu’nda gerçekleştirilen “Semih Tezcan ve Türko-
loji Sempozyumu”na katıldı.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Adil Denizli, akademisyenler, 
öğrenciler ile yurt içi ve yurt dışından Türkoloji alanında 
uzmanların yer aldığı Sempozyum’un açılış konuşmaları; 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Hacettepe Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal Güzel, Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Sibel Bozbeyoğlu, Çağdaş Türk Lehçele-
ri ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurettin Demir, 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Yılmaz ve Türkiyat Araş-
tırma Enstitüsü Prof. Dr. Yunus Koç tarafından yapıldı.

Prof. Acar Türk dilinin geçmişi, bugünü ve geleceğinin 
hepimizin ortak meselesi olduğunun altını çizerek başla-
dığı konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Milli beka mesele-
si açısından dilimize sahip çıkmanın, yaşatmanın ve geliş-
tirmenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Her ne kadar 
uzmanlık alanım dışında olsa da Türk dili ile ilgili yapılan 
çalışmaları daima ilgiyle izledim, imkânlar ölçüsünde de 
destek ya da katkıda bulunmaya çalıştım.”

Akademi Şeref Üyesi Prof. Andreas Tietze’nin Tarihi ve 
Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati projesinin 2012 yılında 
Akademi’ye sunulduğunda memnuniyetle kabul edildiği-
ni söyleyen Prof. Acar, Lugat’in bu projeyle kaybolmaktan 
kurtulmasını sağlamanın ve projeyi sürdürmenin onur 
verici olduğunu ifade etti ve “Tietze ailesi ve özellikle Ho-
ca’mızın kızı Filiz Tietze ile yazışma ve görüşmelerimiz, 
Avusturya Bilimler Akademisi ve Simurg Yayınevi’nden 
gerekli vekâletlerin alınması sonucunda Prof. Tietze’nin 
Lugat çalışmalarına dair bilgi, belge, fiş ve taslakları bize 
ulaştı. Semih Hoca ile anlaşmamızı 2015 yılında imzala-
dık. Hoca’mız ekibiyle birlikte çalışarak daha önce yayım-
lanmış olan ilk iki cildi daha uygun ebatlarda hazırladı 
ve üç cilt haline getirdi. 4. cildi de sağlığında bitirdik, 5. 
cilt çalışmalarında son aşamaya geldiğinde ise Hoca’mızı 
kaybettik. Bu vesileyle kendisine tekrar Allah’tan rahmet 
diliyorum.” dedi.

TÜBA Başkanı Prof. Acar “Tevazu sahibi bir bilim 
insanıydı.”
Projeye başladığımızda Hoca’mın nasıl bir çalışma yapa-
cağı konusunda tam bir fikre sahip değildim. Daha sonra 
anladım ki Hocam genişletilmiş bir baskı yapmayı plan-
lıyor. Biraz da haddimi aşarak Hoca’ma “Akademi olarak 

Prof. Dr. Semih Tezcan
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Lugati eksiğiyle gediğiyle, olabildiğince özgün haliyle ya-
yımlamayı istiyoruz.” dedim ve tamamen Tietze’den ka-
lan özgün çalışmaya bağlı kalarak çalışmaya devam ettik. 
Yine ilk ciltlerimiz baskıya gitmeden önce göz gezdirir-
ken Semih Hoca’mın Osmanlıcayı bazı bölümlerde bir 
dilmiş gibi ifade ettiğini gördüm. Hoca’mdan müsaade 
alarak kendisine “Osmanlıcanın bir dil olup olmadığını, 
doğrusunun Osmanlı Türkçesi olduğunu” söyledim. Ho-
cam beni hoşgörüsüyle karşıladı ve içeriği Osmanlı Türk-
çesi şeklinde düzeltti. Bu aynı zamanda bilim insanının 

bilgi ve yetkinliğinin arttığı ölçüde tevazuunun da art-
ması gerektiği deyişinin Hoca’nın şahsında somutlaşmış 
bir örneğiydi benim için. Hoca’mızın Türkoloji dünyası 
ve Türk kültürüne belki de kaybolma tehlikesiyle karşı 
karşıya bulunan çok değerli bir Lugat’in ihyası anlamına 
gelen bir projenin başlatıcısı olarak çok büyük bir hizmet 
verdiğini düşünüyorum. Hoca’mızın ardından kendisi-
nin üzerinde çalıştığı 5 ve 6. ciltlerin Prof. Dr. Nurettin 
Demir ve Prof. Dr. Emine Yılmaz yürütücülüğünde bir 
ekip tarafından sürdürülmesine karar verdik. 5. ve 6. cilt 

beklenenden çok daha hızlı tamamlandı. Prof. Tietze’yi ve 
Semih Hoca’yı minnet ve şükranla anıyor, hocalarımıza 
da teşekkür ediyorum.”

Prof. Acar konuşmasının sonunda özellikle tarihe not 
düşmek açısından “Türk dili, milletimiz açısından çok 
önemli bir meseledir. Özellikle bilim ve eğitim dilinde 
Türkçenin esas alınması, yabancı bir dille öğretimin bir 
yabancı dil öğretme metodu olmaktan çıkarılması ya da 
öğretim dilini yabancı dil yapmadan gençlerimize ya-
bancı dil öğretmenin yolunun bulunması çok önemli bir 
konu.” diyerek sözlerini bitirdi.

İki gün süren Sempozyum’da toplam altı oturum 
düzenlendi
Akademi tarafından açılan stantta Prof. Andreas Tiet-
ze'nin Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati eseri 
sergilendi ve ilgiyle karşılanan eserler hakkında katılım-
cılara bilgi verildi.

Açılış konuşmalarının ardından Sempozyum’un İlk otu-
rumunun başkanlığını Ingeborg Baldauf yerine getirdi. 
Oturum’da; Nuran Tezcan “Vahşî Kelimât”tan Öz Türk-
çeye Bir Kilometre Taşı: Semih Tezcan”, Peter Zieme 

TÜBA Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Hoca’mızın Türkoloji dünyası ve Türk 
kültürüne belki de kaybolma tehlikesiyle 

karşı karşıya bulunan çok değerli bir 
Lugat’in ihyası anlamına gelen bir 

projenin başlatıcısı olarak çok büyük bir 
hizmet verdiğini düşünüyorum.

““

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Asli Üyesi ve Hacettepe 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Denizli ile
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“Insadi-oloji ve Semih Bey’le Hatıralarım”, Klaus Kreiser 
“Semih Tezcan: İki Almanya Arasında Bir Türk Bilimada-
mı”, Sabri Koz “Yazar, Çevirmen ve Editör Olarak Semih 
Tezcan’la 18 Yıl” başlıkları altında sunumlarını yaptılar.

İkinci Oturum’un başkanlığını Klaus Kreiser yürütürken; 
Nurettin Demir “Semih Tezcan ve Türkolojide Eleştiri”, 
Emine Yılmaz “Semih Tezcan ve Andreas Tietze Sözlüğü” 
ve Aysu Ata “Bir Hocanın Öğrencisini Savunması” üzerine 
konuşmalarının ardından tartışma bölümüne geçildi.

Zafer Önler’in “Osmanlı Dönemi Metinlerinde Sesbil-
gisi Sorunları”, Serdar Erkan’ın “Kitabı Dedem Korkut’a 
Sözlü Kültür Dünyasından Bakmak”, Işıl Aydın Özkan’ın 
“Dede Korkut Oğuznameleri’nde Yantümce Yüklemleri-
nin İstemleri Üzerine Bir İnceleme” ve İlker Aytürk’ün 
ise “Siyaset Bilimci Gözüyle Dede Korkut Oğuznameleri” 
başlıklı konuşmalarıyla yer aldığı üçüncü oturumu Mar-
cel Erdal yönetti.

Öğleden sonra düzenlenecek dördüncü oturumda 
Deniz Abik başkanlık görevini üstlenirken; Mevlüt 
Erdem “Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Kelime 
Yapımı ve Türetkenlik”, Başak Öztürk Bitik “Evliyâ 

Çelebi’nin Karagöz Perdesi”, Cennet Altundaş “Evliyâ 
Çelebi Seyahatnâmesi’nde Bergama” ve Meriç Kurtuluş 
“Gazâvât-ı Hayreddin Paşa’da Kurgunun Romans-Epikten 
Biyografiye Dönüşümü” üzerine konuştu.

Sempozyum’un ikinci günü düzenlenecek olan ve Peter 
Zieme tarafından başkanlığını yapacağı beşinci oturum-
da Marcel Erdal “Eski Türkçede Devrik Cümle”, Deniz 
Abik “Kutadgu Bilig’de iki böz ‘iki bez’ Üzerine”, Ferruh 
Ağca “Eski Uygurcada Honorifik Yapılar Üzerine”, Rysbek 
Alimov ”(Tonyukuk Yazıtı Örneğinde) Eski Türk Yazıtla-
rında Hakkak Hataları” ve Ayşe Kılıç Cengiz “Eski Uygur 
Türkçesinde tolı, yaşın ve viçin Sözcükleri Üzerine” konu-
lu sunumlarını gerçekleştirdiler.

Altıncı ve son oturum ise Sabri Koz tarafından yönetildi. 
Ingeborg Baldauf “The Uzbek and Turkmen Idioms of 
North Afghanistan and Social Prestige”, İbrahim Ahmet 
Aydemir “İran’daki Türk Dillerinde Amaç Yancümleleri: 
Tipolojik Bir Değerlendirme”, Mikail Cengiz “Güney Si-
birya’da Bir Türk Topluluğu: Kalmaklar ve Dil Durumla-
rı Üzerine Alan Notları”, Hasan Güzel “Telhab Halaçları: 
Toplumdilbilimsel Bir İnceleme” ve Hasan Hayırsever 
“Azericedeki Rusça Seçilmiş Kopyalar Üzerine” konuştular.

MANU ÜYESI PROF. DR. NUMAN ARUÇ’TAN TÜBA’YA ZIYARET

Makedonya Bilimler Akademisi'nden (MANU) Prof. 
Numan Aruç ile Makedonyalı Gazeteci-Yazar Eyüp 
Salih, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'ı 13 
Ekim 2018 tarihinde ziyaret etti.

Nezaket ziyaretinde, MANU ve TÜBA arasında gerçek-
leştirilebilecek iş birliği faaliyetleri hakkında görüşüldü.
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YESSENOV ÜNIVERSITESI’NDEN TÜBA’YA ZIYARET

Kazakistan’ın Yessenov Üniversitesi Rektörü Berik 
Akhmetov ve Rektör Yardıcımcısı Y. Nurmaganbet ile 
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.  Himmet 
Karadal, 11 Ekim 2018 tarihinde TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Cevat Acar’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Yessenov Üniversitesi ve Akademi arasında 
yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi ve fikir alışveri-
şinde bulunuldu. 

TÜBA ve VASS ARASINDA IKILI IŞ BIRLIĞI 
ANLAŞMASI IMZALANDI

TÜBA ve Vietnam Sosyal Bilimler Akademisi (Vietnam 
Academy of Social Sciences-VASS) arasında 19 Haziran 
2018 tarihinde “İkili İş Birliği Anlaşması ve Protokol” 
imzalandı.

TÜBA Başkanı Prof. Ahmet Cevat Acar ile VASS Baş-
kanı Prof. Nguyen Quang Thuan tarafından imzalanan 
anlaşma, iki akademi arasında ikili bilimsel toplantı, 
sempozyum, konferans ve çalıştaylara dair iş birliğini 
içeriyor. VASS ile birlikte Akademi’nin  ikili iş birliği 
yaptığı akademi sayısı 34’ü buldu. VASS Başkanı Prof. 
Nguyen Quang Thuan, VASS Uluslararası İlişkiler Bi-
rimi Genel Koordinatörü Nguyen Thanh Ha, VASS 

Afrika ve Ortadoğu Çalışmaları Direktörü Doç. Dr. 
Le Phuoc Minh, VASS Hindistan ve Kuzeydoğu Asya 
Çalışmaları Enstitüsü Direktörü Doç. Dr. Ngo Xuan 
Binh,VASS  Ofis’ten Nguyen Bui Nam, Vietnam Türki-
ye Büyükelçisi Pham Anh Tuan, Vietnam Türkiye Bü-
yükelçisi Sekreteri Nguyen Trong Kim’den oluşan yedi 
kişilik heyete Prof. Acar, Akademi tarafından geçtiği-
miz aylarda baskısı gerçekleştirilen TÜBA Şeref Üyesi 
Prof. Andreas Tietze’nin 65 yıllık çalışması “Tarihi ve 
Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati”ni armağan etti. Zi-
yarette TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri 
Yurdusev de yer aldı.
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DÜNYA MATEMATIKÇILERI 
TÜBA DESTEĞIYLE BULUŞTU

Akademi Asli Üyesi ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın başkanlığında 
düzenlenen ve Akademi tarafından desteklenen “5. Teorik ve Uygulamalı Matematik Konferansı” 

23-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Akademi Asli Üyesi ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ekrem Savaş’ın başkanlığında düzenlenen ve Akade-
mi tarafından desteklenen “5. Teorik ve Uygulamalı Ma-
tematik Konferansı” 23-27 Temmuz 2018 tarihleri arasın-
da Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre 
Merkezi'nde düzenlenen konferans, farklı ülkelerden 
katılan matematikçiler ile Türkiye’deki matematikçileri 
bir araya getirdi ve güncel bazı matematik problemleri-
ne çözüm aramakla kalmayıp ülkelerin kalkınmasında 
matematik biliminin ne kadar önemli olduğu konusun-
da gündem yarattı. Konferansta; kriptolojiden, finans ve 
biyoloji matematiğine kadar birçok alanda bildiriler yer 
aldı, Dünyanın birçok yerinden Cezayir’den, Tunus’tan, 
Fas’tan, Kanada’dan, Almanya’dan Rusya’dan, Ukray-

na’dan, İran’dan, Pakistan’dan, Hindistan’dan ve dünya-
nın değişik birçok yerinden matematik konferansına ilgi 
gösterildi ve bildiriler sunuldu. Prof. Savaş’ın başkanlığını 
yürüttüğü konferansın açılış töreninde Kırşehir Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Örem 
de bulundu.

Prof. Örem konuşmasında; matematiğin sadece temel bi-
limler için değil, tıp bilimleri için de vazgeçilmez oldu-
ğunu vurgulayarak, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 
böyle bir organizasyonun yapılmış olmasından mutluluk 
duyduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Ekrem Savaş ise; son yüzyılda insanlığa maddi 
refahı ve hemen her türlü modern ihtiyaç vasıtalarını sağ-
layan şeyin matematik alanındaki gelişmeler olduğunu 

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ekrem Savaş



ifade etti ve “Modern teknolojiye sahip olmanın teme-
linde matematik bilimi vardır ve matematik yüzyıllardır 
devam eden, uygarlığın temel taşlarıdır.” dedi. Prof. Sa-
vaş sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Birçok mühendislik 
alanında matematik ciddi anlamda kullanılırken, günü-
müz bilgi çağının bir gereği olarak şifreleme sistemleri-
nin matematiğe olan kriptografi bilimi, bilgi güvenliğinin 
temelini oluşturuyor. Nitekim, bugün internet ortamın-
da bankacılık işlemleri, sanal alışverişler, kısaca e-devlet 
denilen sağlık, vergi gibi kişiye özel devletin kamusal 
faaliyet alanındaki bürokratik işlemlerin güvenli bir şe-
kilde yapılabiliyor olmasını uzun yıllar üzerinde araş-
tırmalar yapılan matematik araştırmalarına borçluyuz. 
Bu matematik buluşları sadece teknolojik gelişmeye yön 
vermemiş aynı zamanda bilgi toplumu ihtiyaçları da ma-
tematikte yeni araştırmaları tetiklemiştir. Hem ülkemizin 
tanıtılması hem de matematik biliminin gelişmesi açısın-
dan bu konferansları çok önemli buluyorum. Maalesef 
ülkemizde matematiğin önemi bir çok sektör tarafından 
farkına varılmadığı için en büyük zorluğumuz sponsor 
bulmak olmaktadır. Bu anlamda verdikleri azda olsa bi-
zim için önem arz eden destekten dolayı üyesi olmakla 

gurur duyduğum Akademi’ye ve Akademi Başkanlığına 
teşekkürlerimi iletiyorum.”

Matematik biliminin ülkenin kalkınması ve geleceği için 
gerekliliğinin altını çizen Prof. Savaş, matematik bilimle-
rini desteklemek, niteliğini artırmak devletin en önem-
li çalışmalarından biridir. Matematik bilimine desteğin 
azaltılmasının; öğrenmeyi ve buna bağlı olarak bu alan-
da yetenek geliştirmeyi dış kaynaklara ve dolayısıyla dış 
kuruluşların tasarrufuna bırakmak anlamına geldiğini 
söyledi ve “Günümüzde herkes Silikon Vadisi’nde yapılan 
buluş ve yenilikleri, bilgisayar ve ileri bilgi teknolojisini 
konuşuyor ve bu teknolojilerin ürünlerini kullanıyor. Bu-
nun arka planında; İngiltere’de Alan Turing diye bir ada-
mı yetiştiren, Macaristan göçmeni John von Neumann 
diye bir adamı eğiten ve var eden bilgi sistem var. Bu meş-
hur iki matematikçi olmasa, bugün ne Steve Jobs olur-
du ne Bill Gates ne de Mark Zuckerberg. Biz o yaratılan 
matematiği değil, kısa yoldan Steve Jobs’u istiyoruz. Biz 
hemen komşu Stanford Üniversitesi’ni değil, önce Silikon 
Vadisi’ni istiyoruz. Şunu kafamıza sokmalıyız ki Stanford 
ve Berkeley gibi üniversiteler olmasa, bu gün ne Silikon 
Vadisi ne de Bill Gates olurdu.” dedi.

TÜBA BAŞKANI PROF. ACAR’DAN SANAYI ve 
TEKNOLOJI BAKANI MUSTAFA VARANK’A ZIYARET

Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı 21 Temmuz günü 
ziyaret etti. 

Prof. Acar tebrik ziyaretinde; Bakan Varank'a Akade-
mi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve TÜBA tara-
fından yürütülen Türk İslam Bilim Kültür Mirası eser-
lerinden armağan etti.



40 TÜBA GÜNCE   EKİM 2018

TÜBA ŞEREF ÜYESI PROF. DR. FUAT 
SEZGIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

30 Haziran 2018 tarihinde vefat eden Dünyanın önde gelen bilim tarihçilerinden TÜBA Şeref Üyesi 
ve İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, 1 Temmuz’da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hasta-
nede 94 yaşında yaşamını yitiren Prof. Sezgin için 1 Temmuz 
günü Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından 
Gülhane Parkı içerisinde bulunan İslam Bilim ve Teknoloji 
Tarihi Müzesi'nin önünde ayrılan kısma defnedildi.

Cenaze törenine; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıl-
dırım, Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ ve Fikri Işık, 
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanı Berat Albayrak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Faruk Özlü, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ-
lu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, eski Başbakan Ah-
met Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza 
Kavakçı Kan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Prof. Dr. İhsan Sü-
reyya Sırma, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 
milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2019 
“Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı” olacak."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze töreninde 
yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Sezgin'i tanıdığı andan iti-
baren ilim noktasında nasıl kararlı bir insan ve nasıl bir 
vatan sevdalısı olduğuna bizzat tanık olduğunu vurguladı. 
Fuat Sezgin'in hayatı boyunca birçok eseri olduğunu ha-
tırlatan Erdoğan, "Gerek İslam, bilim, düşünce, fizik, tıp, 
astronomi ve diğer alanlarda kaleme aldığı bu eserleriyle 
birlikte olayı şöyle cilt olarak raflara dizdiğimizde 1300 
ciltlik bir eser ki bunun bir takımı da Cumhurbaşkanlığı 
Kütüphanesi'nde yerini almış vaziyette." şeklinde konuştu. 
Erdoğan, şu anda Sezgin'in yurt dışında kalan eserlerinin 
de getirilmesi noktasında çalışmaların sürdüğünü ifade 
ederek, "Buradaki vakıf yönetimi bu konuyu sıkı bir takip-
te. Onların gelişiyle birlikte de gerek buradaki müze ge-

rek kütüphane çok daha güçlü bir hale gelecek. 2019 yılını 
inşallah “Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı” olarak ilan 
edeceğiz. Bunun da talimatını verdik. İnşallah bu da hem 
bilim tarihimiz için, hem ilim irfan tarihimiz için hayırla-
ra vesile olur. Bu da bizim onun manevi noktadaki hayatı 
için bir izdüşümü olur diye düşünüyorum. Ve diğer mer-
hum kardeşlerime de Allah’tan rahmet diliyoruz, merhu-
me kardeşimize de Allah’tan rahmet diliyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, tüm İslam 
âlemine baş sağlığı dileyerek Türkiye'nin Cumhuriyet ta-
rihi boyunca yetirmiş olduğu dünya çapında bir yıldızı 
kaybettiğini söyledi ve “Fuat Sezgin Hocayı 94 yaşında 
rahmet-i Rahman'a uğurladık. Gerçekten eşi bulunmaz, 
yeri doldurulamaz büyük bir bilim insanıydı." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: 
"Kendisinin izini takip eden sayısız bilim insanı 
yetiştirdi."
Kurtulmuş, Sezgin'in 1964'ten bu yana çalışmalarını 
Frankfurt'ta sürdürdüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti: 

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan

Fuat Sezgin'in İslam, bilim, 
düşünce, fizik, tıp, astronomi ve 

diğer alanlarda kaleme aldığı 1300 
ciltlik eseri bulunuyor. 

““



"Özellikle İslam bilim tarihi üzerine dünya çapında çalış-
maları olan büyük bir yıldızdı. Çok sayıda eser, öğrenci 
geride bıraktı. Hem Avrupa'da hem İslam dünyasında 
kendisinin izini takip eden sayısız bilim insanı yetiştirdi 
ve çok az bilim insanına nasip olan, hele hele bizim ülke-
mizde çok az insana nasip olan, hayattayken kadr ü kıy-
meti en üst düzeyde bilinen bir insan olarak bu âlemden 
göçtü. Aşağı yukarı 2008 yılından bu yana Sayın Cum-
hurbaşkanımız kendisiyle çok yakın temas içerisindeydi. 
Önce Gülhane Parkı içerisinde 'Prof. Dr. Fuat Sezgin ve 
Dr. Ursula Sezgin Kütüphanesi'ni oluşturduk. Aynı za-
manda da yan tarafında İstanbul İslam, Bilim ve Tekno-
loji Müzesi oluştu. Müzenin üst katında da rahmetli hoca 
vefat edene kadar kendisi yaşıyordu, bir lojman haline 
getirmişti."

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar: 
"Hoca’mızın bıraktığı mirasa dair çalışmalarımızı 
geliştirerek sürdüreceğiz."
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da Prof. Dr. 
Fuat Sezgin'in Akademi’nin üyelerinden biri olduğunu 
belirterek, "TÜBA ve Türk bilim camiası adına merhum 
hocamıza Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine, bilim ca-
miasına ve milletimize de başsağlığı diliyorum. Hoca bi-
zim çok değerli bir üyemizdi. Hoca’nın bilim tarihine en 
önemli katkısı, İslam biliminin -Müslümanlarca üretilen 
bilimin-, dünya biliminin gelişmesine olan katkısını açığa 
çıkarmış olmasıdır." diye konuştu. Prof. Sezgin'i en son ge-
çen yıl ziyaret ettiklerini dile getiren Prof. Acar "Hoca’mız 
Almanya'da Arap İslam Bilim Tarihi Enstitüsü'nde bin 
500'den fazla eserin yayımlanmasına vesile oldu. Adına 
kurulan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi Türk ve İs-
lam bilimine çok önemli bir katkı. Hoca’mız tarihte derin 
bir iz bıraktı." dedi. TÜBA olarak Fuat Sezgin'in eserlerine 
sahip çıkacaklarını vurgulayan Acar, "Akademi olarak ho-
camızın 'İslam'da Bilim ve Teknik' adlı kitabını daha önce 

çevirtmiştik. Eserin yeni baskılarını yaptık ve talepler 
doğrultusunda Hoca’mızın bıraktığı mirasa dair çalışma-
larımızı geliştirerek sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Prof. Sezgin İslam bilim ve teknolojisi dalında 17 
ciltlik kitap yazdı
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise 
Prof. Sezgin için şu şekilde konuştu; "Türkiye bilim ve 
teknoloji bakımından gözlerin hep Avrupa'ya çevrildiği 
bir zaman, tam aksine Avrupa'nın da ilham kaynağı ve 
dayandığı nokta olarak İslam kültürünü, İslam bilim ve 
teknoloji alanındaki gelişmeleri öne çıkaran, bizim asıl 
güç kaynağımızın da İslam bilim ve teknolojisi olduğunu 
ortaya koyan çok değerli bir insan. Bu anlamda kendi söz-
leri de ortada, 'Ben Memun'un haritasını bulduktan son-
ra, coğrafyalar üzerindeki fikrim değişti.' dedi. Özellikle 
Amerika'nın keşfi bakımından Müslümanların rolünü 
çok önemsiyordu. Bunlar hep başlıklar açılacak konu-
lardır." Prof. Dr. Ak, Sezgin'in müstakil eserlerinin yanı. 
sıra, en önemli eserinin İslam bilim ve teknolojisi dalında 
yazmış olduğu 17 ciltlik kitap olduğuna dikkati çekerek, 
"Her zaman başvuru kaynağı olabilecek bir eserdir. Bu 
eseri 18 cilt olarak planlamıştı hoca, fakat 17 cildi bitirdi. 
Ne yazık ki bu 17 cilt de Türkçeye çevrilmemişti. Hocanın 
sağlığında bir ideal olarak ortaya çıktı ve üniversitemizin 
önderliğinde 4 kademeli bir tercüme heyeti oluşturuldu. 
Şu anda bu yıl içerisinde bu eserin tamamının tercümesi 
bitirilmiş olacak." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı 
Numan Kurtulmuş

Ülkemizde çok az insana nasip olan, 
hayattayken kadr ü kıymeti en üst 
düzeyde bilinen bir insan olarak bu 

âlemden göçtü.

““

TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Hoca’nın bilim tarihine en önemli katkısı, 
İslam biliminin -Müslümanlarca üretilen 

bilimin-, dünya biliminin gelişmesine 
olan katkısını açığa çıkarmış olmasıdır

““
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Prof. Dr. Fuat Sezgin Kimdir? 
Prof. Dr. Fuat Sezgin 24 Ekim 1924 tarihinde Bitlis’te 
doğdu. Erzurum´da ortaokulu ve liseyi bitirip 1943 
yılında ilk planına göre matematik okuyup mühendis 
olmak için İstanbul´a geldi. Bir akrabasının tavsiyesi 
üzerine, İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmala-
rı Enstitüsü´nde alanında en tanınmış uzmanlardan 
Alman şarkiyatçı Helmut Ritter tarafından verilen bir 
seminere katılan Sezgin, ilk planını kökten değiştirdi. 
Ritter´in anlattıklarının büyüleyici etkisi altında Fuat 
Sezgin ertesi gün derslere kayıt olmak üzere Enstitü´ye 
gitti. Ne kayıt için son günün geçmesi, ne de Ritter´in 
alanının çok zor olduğuna yönelik uyarmaları, Sez-
gin´i kesin kararından vazgeçiremedi.

Alman ordusunun 1943 yılında Bulgaristan´a kadar 
ilerlemesinden dolayı Türkiye´de üniversite öğretimi 
askıya alındığında, Ritter öğrencilerine bu uzun ara-
yı değerlendirmeleri ve Arapça öğrenmelerini tavsiye 
etti. O sırada Fuat Sezgin Cerîr et-Taberî’nin tefsirini, 
Türkçe meali içeren kitaplarla karşılaştırmaya karar 
verdi ve zor bir dille yazılan tefsiri anlayabilmek için 
altı ay boyunca her gün 17 saat Arapça çalıştı. Altı ayın 
sonunda Taberî tefsirinin Arapçasını gazete okur gibi 
okuyordu. Helmut Ritter, Ebû Hamid el-Gazalî’nin İh-
yâu Ulûmi´d-Dîn kitabını okuması için Fuat Sezgin´in 
önüne koyduğunda, öğrencisinin bunu kolayca başa-
rabilmesine çok memnun oldu. Dil öğrenmede büyük 
yeteneğe sahip olan Fuat Sezgin’in beş dile aynı anda 
başlayarak her yıl yeni bir dil öğrenmesini önerdi. Sez-
gin de ileri yaşlarına kadar bu yüksek çalışma tempo-
sunu devam ettirdi.

1947 yılında Bedî’ ilminin tekâmülü konusundaki 
tezini bitirdikten sonra, Helmut Ritter´in danışman-
lığıyla Ebû Ubeyde Me’mar ibn el-Musennâ´nın Me-

câzu´l-Kur’ân’ındaki filolojik tefsirini konu alan ikinci 
bir tez hazırladı. Fuat Sezgin, doktora tezi için araştır-
malarını sürdürdüğü Muhammed el-Buhârî’nin hadis 
kitabından bazı yerlerin  Mecâzu´l-Kur’ân´dan alındı-
ğını fark etti. El-Buhârî’nin yazılı kaynakları kullanmış 
olması, daha önce akademisyenlerin ve muhaddislerin 
mecmualarının sadece sözlü geleneğe dayandıklarına 
dair tezlerinin yanlış olduğunu kanıtladı. Fuat Sezgin 
Buhârî´nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar adın-
daki takdim tezini 1956 yılında yayımladı.

1960 yılında Türkiye’deki askerî darbenin iktidara ge-
tirdiği hükümet tarafından hazırlanan ve 147 akade-
misyenin üniversitelerden men edildiği listede kendi 
adının da bulunması üzerine Sezgin, Türkiye dışında 
çalışmalarını sürdürmek zorunda kaldı. Çaresiz anava-
tandan ayrılarak Frankfurt üniversitesinde araştırma 
ve öğretim faaliyetlerine devam etti. 1965 yılında Câbir 
ibn Hayyân konusunda ikinci doktora tezini Frankfurt 
Üniversitesi Institut für Geschichte der Naturwissens-
chaften´da yazdı ve bir yıl sonra profesör unvanını ka-
zandı.

Aynı yıl kendisi gibi şarkiyatçi olan Ursula Sezgin´le 
evlendi. Kızları Hilal, 1970 yılında dünyaya geldi. İn-
sanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar sahasın-
da yazılan en kapsamlı eser olan Arap-İslam Bilim Ta-
rihi’nin (Geschichte des Arabischen Schrifttums) ilk 
cildini, 1967 yılında yayınladı. Eser toplam 17 ciltten 
oluşuyordu. Bu kapsamlı eserin (GAS), muhtelif ciltle-
rinde bulunan konulardan bazısı şöyledir: Kur’an ilim-
leri, hadis ilimleri, tarih, fıkıh, kelam, tasavvuf, şiir, tıp, 
farmakoloji, zooloji, veterinerlik, simya, kimya, bota-
nik, ziraat, matematik, astronomi, astroloji, meteoro-
loji ve ilgili alanlar, dilbilgisi, matematiksel coğrafya, 
İslâm’da kartografya, İslam felsefe tarihi.
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Carl Brockelmann´ın Geschichte der Arabischen Li-
teratur adlı eserini geliştirmekle ilgilenen ve farklı ül-
kelerden seçilen 10’dan fazla akademisyenden oluşan 
bir komite GAS´ı takdir etti ve Brockelmann´ın eserini 
geliştirme işini Sezgin´e bırakmaya karar vererek 1967 
yılında kendisini lağv etti. Aynı yıl, Fuat Sezgin´in 
İstanbul´da bulunan Hocası Ritter´in uzman gözüy-
le değerlendirmesini öğrenmek için birinci cildin bir 
kopyasını gönderdiği zaman, tecrübeli şarkiyatçi, 
“böyle bir çalışmayı daha önce kimsenin yapamadığını 
ve bundan sonra da hiç kimsenin yapamayacağını” ifa-
de ederek Fuat Sezgin’i kutladı.

1978 yılında Kral Faysal İslamî İlimler Ödülü’ne lâyık 
görülen Fuat Sezgin, bu ödül kendisine takdim edildi-
ğinde, verilen bu desteği değerlendirerek 1982 yılında, 
Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi´ne bağlı olan, 
hâlen yürütücüsü olduğu Institut für Geschichte der 
Arabisch-Islamischen Wissenschaften´ı kurdu.

İslam bilim aletlerini kitaplardan modeller halinde in-
sanlara tanıtmak isteyen Alman fizikçi Eilhard Wiede-
mann 1900 yılında İslam bilim aletlerinin modellerini 
yapmaya başlamış, 1928 yılına kadar hayatının yakla-
şık 30 yılında beş aletin modelini yapmayı başarmıştır. 
Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamız "Acaba 30 aleti yapmayı 
başarabilir miyim?", "Bir müze olmasa bile bir odayı 
doldurabilir miyim?" düşüncesi ile başladığı çalışma-
larını Frankfurt´ta kurduğu İslam Bilim Tarihi müze-
sinde 800´den fazla alete ulaştırmıştır. Müzede, İslam 
kültür çevresinde yetişen bilim insanlarının buluşları-
nı bilimsel alet, araç ve gereçlerinin yazılı kaynaklara 
dayanarak yaptırdığı sekiz yüzden fazla örnekleri ser-
gilenmektedir. Aynı binada hayatı boyunca dünyanın 
her yerinden büyük bir özenle, zorluk ve sıkıntılara 
katlanarak aldığı 45.000 ciltlik kitaplarla kurduğu Bi-
limler Tarihi Kütüphanesi bulunmaktadır. Bazı ki-
tapları, sahasında orijinal tek nüsha olma özelliğini 
taşıyan bu kütüphane İslam Bilimler Tarihi açısından 
dünyada tek olma özelliğine sahip, koleksiyon bir ihti-
sas kütüphanesidir.

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in olağanüstü gayretleri ve ça-
lışmalarıyla ikinci bir müze 2008 tarihinde içerisinde 
yaklaşık 700 eserin olduğu ve bu eserlerin tamamına 
yakını saygıdeğer hocamızın çabalarıyla bağış olarak 
kazandırılmış İstanbul Gülhane Parkı içerisindeki bi-
nada bütün milletimize armağan edilmiştir. Bu mü-
zeler, Müslüman bilim adamlarının yüzyıllar boyu in-
sanlığa armağan ettiği icat ve keşiflerini bilim tarihinin 
değişik disiplinlerdeki evrimini kapsamlı bir şekilde 
sunmakta olup kendi sahasında dünyada bir yenilik 
arz etmektedir. Astronomi, coğrafya, gemicilik, zaman 
ölçümü, geometri, optik, tıp, kimya, mineraloji, fizik, 
mimari, teknik ve harp tekniği sahalarında sistematik 
bir düzenle sergilenen eserler, İslam Bilimlerinin bü-
yük keşif ve muazzam buluşlarını göstermekle birlikte 
bu keşif ve buluşların değişik yollardan Avrupa’ya ge-
çip orada kabul bulduğunu ve alınarak özümsendiğini 

nefis bir görsellikle ziyaretçilerine apaçık bir şekilde 
sunmaktadır. Böylece bilimler tarihinin de bir bütün 
olduğunu, gerçeğe uygun, hislerden ve önyargılardan 
uzak, tam bir objektiflikle ispatlamaktadır.

Bu müzelerdeki aletleri tanıtıcı mahiyette Prof. Dr. 
Fuat Sezgin tarafından yazılmış olan 5 ciltlik toplam 
1.121 sayfadan oluşan “İslam’da Bilim ve Teknik” adlı 
katalog eser bulunmaktadır. Böyle bütüncül ve kap-
samlı bir eser bugüne kadar müze kataloğu olarak 
ilk defa yazılabilmiş, Türkçe, İngilizce, Almanca ve 
Fransızca olarak 4 dilde yayınlanmıştır. Prof. Dr. Fuat 
Sezgin tarafından Almanca olarak yazılan ve Türkçe 
çevirisinin telif ve yayın hakları TÜBA’ya devredilen 
beş ciltlik “İslam’da Bilim ve Teknik” başlıklı eserin 
Akademi tarafından gerçekleştirilen Türkçe çevirisi-
nin şimdiye kadar üç baskısı yapılmıştır. 

2010 tarihinde İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Mü-
zesi’nin faaliyetlerini desteklemek amacıyla Prof. Dr. 
Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı 
kurulmuş, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
bünyesinde kurulan Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim 
Tarihi Enstitüsü ise 2013 yılında öğretime başlamıştır. 
Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları 
Vakfı, Bilim Tarihi bölümünde lisans eğitimi alan öğ-
rencilere ayda 1.000 TL, enstitüde yüksek lisans yapan 
öğrencilere ayda 1.400 TL burs vermektedir. Fuat Sez-
gin’in vakıf tarafından yayınlanan kitaplarının satışın-
dan elde edilen gelir öğrenci burslarına tahsis edilmek-
tedir.

Prof. Dr. Fuat Sezgin öncülüğünde kurulan İstanbul 
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, üstün nitelikli 
eser ve ortaya konan özgün çalışmalardan dolayı ku-
rum statüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı 2016 Özel 
Ödülü´ne layık görülmüştür.

2005 yılında TÜBA Üyesi olan, çok sayıda önemli ödül 
ve nişana layık görülen Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Kahire 
Arap Dili Akademisi, Şam Arap Dili Akademisi, Fas 
Rabat Kraliyet Akademisi, Bağdat Arap Dili Akademi-
si gibi uluslararası pek çok akademiye de üyeliği bu-
lunmaktadır. Erzurum Atatürk Üniversitesi, Isparta 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üni-
versitesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından Prof. Dr. 
Fuat Sezgin´e fahri doktora unvanı verilmiştir. Ayrıca 
Frankfurt am Main Goethe Plaketi, Almanya Birinci 
Derece Federal Hizmet Madalyası, Almanya Üstün 
Hizmet Madalyası, İran İslami Bilimler Kitap Ödülü, 
Hessen Kültür Ödülü ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Kül-
tür ve Sanat Büyük Ödülü sahibidir. 

30 Haziran 2018’de İstanbul’da vefat eden Şeref üye-
miz Prof. Dr. Fuat Sezgin’in anısına, 2019 yılı, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan tarafından “Fuat Sezgin Yılı” ilan 
edilmiştir. TÜBA, “Fuat Sezgin Özel ödülü” ihdas et-
menin yanında yıl etkinliklerine katkıda bulunacaktır.
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Toplum 5.0 Vurgusu-2*

Prof. Dr. Ali Ekber Akgün
TÜBA Asosye Üyesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Halit Keskin
TÜBA Asosye Üyesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. İpek Koçoğlu
Gebze Teknik Üniversitesi

Ceebit bilişim fuarında Japonya başbakanı tarafından ta-
nıtılan Toplum 5.0, teknolojik gücü doğru yönetecek akıl-
lı toplumun gelişimine odaklanan bir felsefeye karşılık 
gelmektedir. Endüstri 4.0 devriminin ardından yaşanan 
yeni dönemi ifade etmektedir. Toplum 5.0, endüstri 4.0’ın 
getirdiği teknolojik yenilikleri topluma en verimli şekilde 
entegre ederek, beraberinde getirebileceği sosyal ve top-
lumsal riskleri ortadan kaldırabilecek bir devrim olarak 
değerlendirilmektedir. Endüstri 4.0’a cevap olarak Ja-
ponya’nın Toplum 5.0 olarak adlandırdığı “akıllı toplum” 
dönemi teknolojinin toplumsal zekâyı geliştirmek üzere 
yardımcı olarak kullanıldığı süper akıllı topluma geçişi 
ifade etmektedir. Sanayi 4.0’ın sosyal etkilerini anlamak 
dünya ile rekabette olan Türkiye için hayati önem taşı-
maktadır. Bunun için Toplum 5.0 ile ileri sürülen bakış 
açısı önemli bir vizyon teşkil etmektedir. 

Süper akıllı topluma geçiş
Toplum 5.0 bilgi toplumundan süper akıllı topluma geçişi 
temsil etmektedir. Toplum 5.0’ın temel düşüncesi yaşanan 
teknolojik yeniliklerle beraber, dijitalleşmenin ve robot-
ların etkisini; demografik, ekonomik, etik ve sosyolojik 
yönden değerlendirerek, insanların makine ve robotlar-
la ilişkisinin en verimli biçimde sağlandığı “süper akıllı 
toplum” modelinin sağlanmasıdır. Diğer bir deyişle tek-
nolojik gücü doğru yönetecek akıllı toplum felsefesinin 
benimsenmesi ve uygulanmasıdır. Bu bağlamda, Toplum 
5.0, bilgi toplumundan süper akıllı topluma geçişi ifade 
etmektedir.

Japon Ekonomik Organizasyon-
lar Federasyonu Keidanren’in 
hazırladığı toplumsal diji-
talleşme ve dönüşümün 
altını çizen çalışmada 
Toplum 5.0 felsefesi 
ışığında gelişmesi 
beklenen eko-
nomi ve sosyo-
loji reformunu 
geniş kitlelere 
a n l a t m a y ı 

amaçlamaktadır. Japon Ekonomik Organizasyonlar Fede-
rasyonu, Toplum 5.0’ın değiştirmeyi hedeflediği ve top-
lumsal dönüşümün önünde engel taşıyan 5 önemli kısıtı 
şöyle sıralamaktadır:
• Dijitalleşme ve teknoloji engelleri
• Hukuk sistemindeki engeller
• İnsan kaynaklarındaki engeller
• Ulusal strateji ve politik entegrasyon engelleri 
• Toplumsal direnç, etik ve sosyal kabul engelleri

Bu engellerin her birinin toplumsal aktörleri ulusal bir dö-
nüşüm stratejisi çerçevesinde bir araya getirerek aşılması 
gerçekleştirilebilir. Endüstri 4.0 gibi köklü bir dönüşüme 
ayak uydurabilmek için toplumun her alanında bu deği-
şimi kucaklayabilecek altyapının, düşünce biçiminin ve 
uyum içerisinde bir stratejinin geliştirilmesi anahtardır.

Dönüşümü sağlamada toplumsal aktörler çok önemli bir 
role sahiptir. Bu değişimi kucaklamak için yeterli sosyal 
ve toplumsal donanıma sahip miyiz? Toplum 5.0 yolun-
da nelere ihtiyacımız var? Bu soruların cevabı için sadece 
sanayi değil toplumun tüm paydaşlarının; vatandaşlar, 
hükûmetler, kurumlar ve bilim camiasının dikkati ve 
katılımı gereklidir. Bu felsefeden yola çıkarak, Endüstri 
4.0’ın toplumsal risklerine yönelik etkin plan ve stratejiler 
üretme yönünde en etkin çözüm toplumsal aktörlerin ön-
gördüğü sorun ve tartışma konularını anlayarak bunları 
irdelemekten geçmektedir.

Endüstri 4.0’ın ekonomik etki 
alanı

Ekonomistler Endüstri 
4.0’ın sektörel, ekonomik 

ve toplumsal etkile-
rine odaklanmak-

tadır. Yeni eko-
nominin ortaya 

çıkmasına ne-
den olan En-
düstri 4.0’ın 
e k o n o m i k 
etki alanları 



üç temel bakış açısı ile özetlenebilir.
1. Bozulma: Endüstri 4.0 tümüyle yeni iş ve değer mo-

dellerinin oluşmasına temel hazırlamaktadır.
2. İlerleme: Endüstri 4.0 bugünün sorunlarını yarının 

teknolojileri ile çözmektedir. 
3. Yıkım: Üretimin dijitalleşmesine odaklanan Endüstri 

4.0 yeni ortaya çıkan bir teknolojik süreç değildir, do-
layısıyla yenilikçi yaklaşımlardan yoksundur. 

Endüstri 4.0’ın hangi yönde ilerleyeceği belli olmamakla 
beraber Bozulma ve İlerleme yaklaşımlarını izleyeceği ön 
görülmektedir. Bu bağlamda üzerinde durulan fırsatlar 
aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Sanayi süreçlerinin eş-zamanlı entegrasyonu 
üretimin daha etkin ve sürdürülebilir hale gel-
mesine ve üretim maliyetlerinin azalmasına, ne-
den olmaktadır.

• Dijital ağlar müşteri taleplerinin direkt üretim 
sürecine dahil edilmesini ve ürün ve hizmetle-
rin etkin maliyetler ile kişiselleştirilmesini sağ-
lamaktadır.

• İş dünyasının daha hümanist olmasını teşvik et-
mektedir.

• Yeni ürün, hizmet ve kişilerin günlük hayatlarını 
kolaylaştırabilecek çözümler için çok değerli bir 
potansiyel oluşturmaktadır. 

Endüstri 4.0 yoğun bir dijital dönüşümü de gündeme ge-
tirmiştir. Geçmişi başarılarla dolu olsa da dijitalleşmenin 
hızlı dönüşümüne uyum sağlayamayan işletmelerin ticari 
varlığı tehlikeye girecektir. 

Dijitalleşme artacak
Bilim insanları Endüstri 4.0’ın yeni yetenekler üretme po-
tansiyeline odaklanmaktadır. Günümüz itibarıyla Alman-
ya’da bile işletmelerin yalnızca %20’si yüksek bir dijitalleş-
me düzeyine erişmiştir. Önümüzdeki beş sene içerisinde 
bu rakamın %80’e ulaşması öngörülmektedir. Dünyanın 
Endüstri 4.0’a verdiği önem ve finansal yatırım göz önün-
de bulundurulursa diğer ülkeler de gelecek 10 sene içe-
risinde Almanya’nın dijitalleşme trendini takip edecektir. 
Bu nedenle işletmeler dijitalleşmeye daha fazla yatırım 
yapacak ve iş süreçleri ve iş güçlerini Endüstri 4.0 odaklı 
yetkinlikler ile tamamlayacaklardır. Bu motivasyonun ar-
dında yatan üç itici güç yer almaktadır. Bunlar:
• Yatay ve dikey değer zincirlerini kontrol etme kapa-

sitesinin artması,
• İşletmelerin ürün ve hizmetlerinin dijitalleşme düze-

yindeki artış ve küresel ağlara dahil olması,
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• Tüm değer zincirindeki artan iş birliği ve verinin en-
tegre kullanımı ve analizi nedeniyle yeni iş modelle-
rinin ortaya çıkmasıdır.

Bu üç itici kuvvet iş gücünün yeni yeteneklere sahip olma-
sını gerektirmekte ve işletmeleri bu yönde yatırıma sevk 
etmektedir. Dijitalleşmedeki bu hızlı yükseliş iş dünyası 
ve çalışanların sürece uyumu bağlamındaki tartışmaları 
gündeme getirmiştir. 

İşletmeler, işverenler ve çalışanlar olumsuz etki-
lenecek mi?
Endüstri 4.0 hakkındaki en büyük iki kaygıdan biri gü-
venlik iken, diğeri de robotik sistemlerin yaygınlaşması 
sonucunda iş kaybı yaşanmasıdır. Aslında bu kaygının 
gerçekçi olmadığını görmek için Üçüncü Endüstri Dev-
rimi dönemine bakmak yeterli olacaktır. Bu devrim sı-
rasında özellikle otomotivde otomasyon artarken işsizlik 
artmadı. Tam aksine, Üçüncü Endüstri Devrimi’yle gelen 
ekonomik büyüme, yeni ve inovatif iş alanlarının doğma-
sına, yeni mesleklerin ortaya çıkmasına (otomasyondaki 
robot ve makinelerin bakımı/ tamiri gibi), iş imkânlarının 
artmasına yol açtı. 

Dolayısıyla, Endüstri 4.0 için de aynı beklenti içine gir-
mek mantıklı olacaktır. Dünya genelinde kaydedilen her 
gelişme beraberinde bir değişim süreci getirir. Ama bu 
değişim sürecinde her zaman yeni fırsatlar doğar. Endüst-
ri 4.0 yatırımlarının kısa vadede yüzde 6 istihdam artı-
şı sağlayacağı, uzun vadede ise başta BT ve mekatronik 

alanlarında olmak üzere nitelikli işgücü talebinin ciddi 
düzeyde artacağı öngörülüyor. Bu beklentiler gerek dev-
letlerin gerekse bireylerin eğitim sisteminden beklentile-
rini de değiştirecek gibi görünüyor.

* Yazının ilk bölümü "Endüstri 4.0 ile Oyunun Kurallarını 
Değiştiren Toplumsal Etki Oluşturmak-1" adıyla TÜBA-
Günce’nin 57. sayısında yayımlanmıştır.
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Endüstri 4.0 gibi köklü bir dönüşüme ayak uydu-
rabilmek için toplumun her alanında bu değişimi 
kucaklayabilecek altyapının, düşünce biçiminin 
ve uyum içerisinde bir stratejinin geliştirilmesi 
anahtardır.
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ANCIENT WOODLANDS AND TREES: A GUIDE FOR 
LANDSCAPE PLANNERS AND FOREST MANAGERS

“Ancient Woodlands and Trees: A Guide For Landscape Planners And Forest 
Managers / Doğal Yaşlı Ormanlar ve Ağaçlar: Peyzaj Planlamacılar ve Orman 
İşletmecileri İçin Bir Rehber” adlı rapor TÜBA ile Uluslararası Ormancılık Araştırma 
Kuruluşları Birliği (IUFRO) arasında imzalanan “Ortak Yayın Anlaşması” kapsamında 
yayımlandı.

Eser, ülkemizden ve Avrupa'dan ekoloji, tarih, ormancılık, doğa koruma ve peyzaj 
planlama konularında uzmanlaşmış yazarların bir araya gelmesiyle hazırlanan 17 
bölümden oluşuyor. Doğal yaşlı ormanların ve ağaçların birer eko-kültürel kaynak 
olarak ele alındığı yayında ekoloji ve doğa, tarih, gelenekler, arkeoloji ve edebiyat gibi 
uzmanlıklardan yararlanıldı.

Ancient Woodlands and Trees: A Guide For Landscape Planners And Forest Managers için: 

https://satis.tuba.gov.tr
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AZERBAYCAN BILIM GELIŞTIRME VAKFI'NDAN 
TÜBA’YA ZIYARET

AKADEMI BAŞKANI PROF. ACAR’DAN AYK ZIYARETI

Azerbaycan Bilim Geliştirme Vakfı (Science Develop-
ment Foundation) Genel Müdürü Elchin Babayev ve 
Özel Kalem Müdürü Leman Huseynbaylı 2 Ekim 2018 
tarihinde Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’a nezaket ziyare-
tinde bulundu.

TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdu-
sev ve Akademi Genel Koordinatörü Mete Kurt’un da 
yer aldığı görüşmede ortak çalışmalar hakkında bilgi 
alışverişinde bulunuldu.

Prof. Acar, Elchin Babayev’e Akademi tarafından ya-
yımlanan; TÜBA Şeref Üyesi Prof. Andreas Tietze’nin 
65 yıllık çalışması “Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türk-
çesi Lugati”,  TÜBA-Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası 
(TİBKM) Projesi kapsamında baskısı gerçekleştirilen 

“Osmanlı Müellifleri” ve Akademi Şeref Üyesi Prof. Dr. 
Fuat Sezgin’in “İslam’da Bilim ve Teknik” adlı eserini 
armağan etti.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar,  17 Ekim 
2018 tarihinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku-
rumu (AYK) Başkanı Prof. Dr. Derya Örs’ü ziyaret etti. 

Prof. Acar ve Prof. Örs AYK ve Akademi’nin aralarında 
gerçekleştireceği çalışmalar üzerine konuştu.

TÜBA 54. GENEL KURULU ARALIK’TA…

TÜBA 54. Akademi Genel Kurulu Akademi üyelerinin 
katılımıyla 2 Aralık Pazar günü The Green Park Anka-
ra’da gerçekleştirilecek. 

Genel Kurul’da Akademi’nin dört asosye üyesinin üye-
lik sürelerinin uzatılması ve Akademi Konseyi’nde beş 

üyenin görev süresinin dolması sebebiyle oylama ger-
çekleştirilecek.

Genel Kurul, basına kapalı olarak gündemindeki konu-
ları görüşecek.
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IAS GENEL DIREKTÖRÜ DR. MONEEF R. ZOU'BI’DEN 
TÜBA’YA ZIYARET

TÜBA BAŞKAN YARDIMCISI PROF. YURDUSEV 
“SHARE ILETIŞIMI” ÇALIŞTAYI’NA KATILDI

İslam Dünyası Bilimler Akademisi (IAS) Genel Direk-
törü Dr. Moneef R. Zou'bi, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ah-
met Cevat Acar’ı 19 Temmuz 2018 tarihinde ziyaret etti.

TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yur-
dusev'in de yer aldığı görüşmede 2017 yılında IAS ve 
TÜBA arasında imzalanan ikili iş birliği anlaşması 
doğrultusunda yapılacak faaliyetler, ortak çalışmalar 
hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.  Prof. Acar, Dr. 
Zou'bi’ye TÜBA Türk-İslam Bilim Kültür Mirası (Tİ-
BKM) Projesi kapsamında yayımlanan Osmanlı Müel-
lifleri adlı eseri armağan etti.

Akademi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yur-
dusev, Endonezya Bilimler Akademisi (The Indonesian 
Academy of Sciences - AIPI) ile Asya Bilim Akademi-
leri ve Toplulukları Birliği (The Association of Acade-
mies and Societies of Sciences in Asia - AASSA) tara-
fından düzenlenen ve AIPI ev sahipliğinde Jakarta’da 
5-8 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen “SHARE 
(Science, Health, Agriculture Risk and Environment) 
Communication” Çalıştayı’na katıldı.

Çalıştay’ın odak noktası olarak SHARE iletişiminde 
kamu yararına duyarlı araştırma ve gelişme çalışmala-
rında medyanın rolü tartışıldı. Yurdusev konuşmasında 
bilim insanlarının ve bilim akademilerinin, çalışmala-
rında özgürce faaliyet göstermesinin esas olduğunun 
altını çizdi ve bunun kamu sorumluluğunu da bera-
berinde taşıdığını vurguladı. Özgür çalışmanın sadece 
bilim, sağlık, tarım ve çevre alanlarında değil kamu için 
risk olan her alanda gözetilmesi gerektiğini de belirtti.

AIPI Başkan Yardımcısı Prof. Armida Alisjahbana ile 
Prof. Yurdusev’in gerçekleştirdiği görüşmede her iki 
akademi arasında ikili iş birliğinin geliştirilmesi için ön 
mutabakata varıldı.

Yurdusev ayrıca AASSA Başkanı Prof. Yoo Hang Kim, 
Inter-Academy Partnership (IAP) Eş Başkanı Prof. 
Krishan Lal ve Pakistan Bilimler Akademisi (The Pakis-
tan Academy of Sciences – PAS) Genel Sekreteri Zabta 
Khan Shinwari ile de bir araya geldi. Toplantıda AAS-
SA’nın önümüzdeki dönem faaliyetlerine ilişkin görüş 
alışverişinde bulunuldu.
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Yazan Prof. Dr. Ersan Aslan
Kırıkkale Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Fuat Sezgin;
Tarihi Çınarın 
Gölgesinde

İnsanın bazı anları ve dönemleri vardır. İnsanoğlunun kı-
sacık ömrü içerisinde tüm hayatını kuşatıcı olan anlardır 
bunlar. Öyle anlar da vardır ki bir sakinlik, bir huzur ve 
yaslanacak bir arka arar insan. Böyle anlarda hayatıma 
girmiştir Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştır-
maları Vakfı ve Prof. Dr. Fuat Sezgin.

“Prof. Dr. Fuat Sezgin kimdir?” sorusunu cevaplayabil-
mek hayli zor iken bir o kadar da kolaydır. 

Zordur, çünkü coğrafyamızda özellikle Türkiye’de kendi-
sini tanıyan sayısı sınırlıdır. 

Zordur, çünkü 1924 yılında doğumundan 30 Haziran 
2018 tarihinde ölümüne kadar geçen sürede ne tür sıkın-
tılar veya güzelliklerle hayatını geçirmiştir, bilinmez. 

Zordur, çünkü hocası Alman Helmoth Ritter’in İstanbul’da 
30 yıllık kütüphaneler krallığını kendisine emanet ettiğinde 
nasıl bir ağır yük aldığının farkında olarak nasıl sıkıntı çek-
tiğini, fakat memnuniyetini çok az kişi anlamıştır. 

Zordur, çünkü rahmetli hocamızın günde 18 saat çalış-
masının arkasındaki itici gücü idrak edebilmenin sıkıntısı 
vardır. 

Zordur, çünkü doktora tezini “Buhari’nin Kaynakları” 
olarak seçmesinin deruninini anlamak gerekir. 

Zordur, çünkü 1960 ihtilalinden sonra üniversitesinden 
atılmasında ve yurt dışına gitmek zorunda kalmasındaki 
çektiği acıyı anlamak gerekir. 

Zordur, çünkü 94 yıllık hayatına bir Avrupa ülkesinde 
İslam Bilim Tarihi ile ilgili bir enstitü, binlerce ciltlik kü-
tüphane ve yaşayan bir İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi 
sığdırmıştır. 

Zordur, çünkü onun dünyanın gözbebeği İstanbul’da Av-
rupa’dakinin benzeri bir müze ve kütüphanenin hayata 
geçirilmesindeki güçlüğünü anlayabilmek, uzunca bir dü-
şünme zamanı gerektirir. 

Zordur, çünkü 17 ciltlik Arap-İslam Bilim Tarihi eserinin 
18. cildini 94 yaşında olmasına rağmen hazırlamasındaki 
motivasyonunu anlamak gerekir.

Zordur, çünkü ömrünün son günlerinde Almanya’da mü-
zesine, enstitüsüne ve ofisine el konulmuş bir bilim insa-
nının hislerini anlayabilmek gerekir. 

Prof. Dr. Fuat Sezgin’i anlamak kolaydır, çünkü medeni-
yetimizin anlaşılması ve anlatılması için ömrünü adamış-
tır. Bizi, biz yapan değerleri anlatabilmesinin derdinde 
olmuştur hep. 

Anlayabilmenin kolaylığını rahmetli hocamızın şu sözle-
rinde görebiliriz. “20-25 sene önce Kuveyt’te bir konferans 
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vermiştim. O zamanlar kitabımın “G.A.S.”ın (Geschichte 
des Arabischen Schrifttums/ Arap-İslam Bilimleri Tarihi) 
6. cildi çıkmıştı. Bir genç kalktı bana dedi ki “Siz bu zor 
kitabı yazıyorsunuz, bize neler tavsiye ediyorsunuz? Ben 
de ona Arapça dedim ki, “gerçek bir zühd.” Yani dünya 
nimetlerinden feragat edebilme! Belki daha iyi şartlarda 
yaşayabilirdim, ama otuz yıldan beri evden çıkarken çan-
tama sadece küçük bir ekmek parçası koyarak gidiyorum 
enstitüme. Enstitüye geldiğimde dolabımdan ufak bir 
peynir parçası veya yağsız reçel çıkarır, onunla öğle ye-
meğini hallederim. Yani 10 dakikayı geçmiyor benim öğle 
yemeğim. İkincisi “sabrun cemil”. Tatlı sabır. Üçüncüsü 
“Allah korkusu…” Allah’ın bütün hareketlerimizi kontrol 
altında tutuğunu bilme şuurunu tavsiye derim. Ben bu ki-
tapları yazarken bazen yorulduğum oluyor masa başında. 
Ara sıra dinlemek istiyorum. Sonra hemen aklıma şu ge-
liyor: Vakit geçiyor vakit! Zaman geçiyor! “Kendine nasıl 
zaman tanıyabilirsin!” diye kendime kızıyorum. Sonra 
hemen dinlenmeyi bırakır, kendimi yazmaya zorlarım. 
Yani OKUYAN, YAZAN ve DÜŞÜNEN BİR MİLLET ol-
malıyız.”

Rahmetli Prof. Dr. Fuat Sezgin, hayatını bu düstur içeri-
sinde yaşamış ve ebedi âleme göç eylemiştir.

Bizler, çalışmasının motivasyonunu ve amacını anlaya-
bilmek için onu genç nesillere aktarmak durumundayız. 
Onun genç ve gelecek nesillere tavsiyesini de şu sözle-
rinde aramak gerekir: “Müslümanlar, ilimler tarihindeki 
muazzam yerlerini bilmedikleri için yahut müthiş yanlış 
şeyler bildikleri için Avrupa dünyası karşısında büyük bir 
aşağılık duygusu içindeler. Ben her zaman onlara ecdatla-
rının, atalarının ilimler tarihindeki muazzam yerini öğ-
retmek, onları bu aşağılık duygusundan kurtarmak için 
mücadele ettim."

Gençliğin bu duygu ve anlayış çerçevesinde farkındalı-
ğının artırılması ve dünya medeniyetinde İslam mede-
niyetinin de önemli katkısının olduğunun anlatılması 
amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2019 Prof. 
Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan edilmiştir ve etkinliklerin Prof. 

Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile 
birlikte yapılması istenmiştir.

Bu yıl kapsamında Türkiye’deki üniversiteler, sivil toplum 
kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile Avrupa, Orta 
Asya ve Uzak Asya ülkelerindeki üniversite ve kuruluş-
lar ile protokoller yapılmıştır. Prof. Sezgin özelinde İslam 
medeniyetinin dünya medeniyetine yapmış oldukları kat-
kıların anlatılacağı 500’ün üzerindeki etkinlik Kırıkkale 
Üniversitesinin koordinasyonunda planlanmış ve başla-
mıştır. 

Kurumların internet sayfalarında Prof. Dr. Fuat Sezgin ve 
İslam Bilim İnsanları ile ilgili paylaşımlar ve eserlerinin 
sergileri, konferanslar, ulusal ve uluslararası sempozyum-
lar, konu ile ilgili makale, şiir ve nesir yarışmaları, bilim 
şenlikleri, proje pazarları, üniversitelerde konferans, labo-
ratuvar, kongre merkezi ve alanlara Prof. Dr. Fuat Sezgin 
isminin verilmesi ve Fuat Sezgin köşelerinin oluşturul-
ması, açık alanlarda İslam bilim insanlarının eserleri ile 
posterlerinin asılması gibi etkinlikler ile medeniyetimizin 
zenginlikleri ülkemiz ve 300 milyon gönül coğrafyamız-
daki insanımıza anlatılacaktır.

Bu kapsamda Rahmetli Prof. Dr. Fuat Sezgin’i ve ebedi-
yete göç etmiş tüm bilim insanlarımızı yaptıkları katkı-
lardan dolayı minnet ve şükranla anıyor, onların izinden 
yürümenin onların çalışma azmi ile çalışmak olduğunu 
genç nesillere anlatabilmenin çabası içerisinde 2019 yılı-
nı medeniyetimizin yeniden idrakinde bir vesile olmasını 
temenni ediyorum.

“Müslümanlar, ilimler tarihindeki muazzam 
yerlerini bilmedikleri için yahut müthiş yanlış 
şeyler bildikleri için Avrupa dünyası karşısında 
büyük bir aşağılık duygusu içindeler. Ben her 
zaman onlara ecdatlarının, atalarının ilimler 
tarihindeki muazzam yerini öğretmek, onları bu 
aşağılık duygusundan kurtarmak için mücadele 
ettim."
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1995 yılından bu yana süre gelen Akademi Konferansları, tüm akademik dallarda önemli bilimsel gelişmelerin, geniş bir dinleyici kitlesini hedef alarak kamuya mâl edilmesini; 
diğer yandan ülke gündemindeki çeşitli sorunların bilimsel bir yaklaşımla ele alındığı, özgün katkılar içeren, farklı ve tartışmaya açık görüşlerin sunulduğu kamusal bir platform 
oluşturulmasını hedefiyle Ankara TÜBA Başkanlık Konferans Salonu ve İstanbul TÜBA Maçka Ofisi ile TÜBA Rabi Medrese’de ve ayrıca zaman zaman da çeşitli üniversiteilerde 
bütün hızıyla devam ediyor.

TÜBA, Akademi üyelerinin tüm üniversitelerde, bilimsel konuların ve sorunların tartışılması, bilimsel alandaki ve araştırmalardaki gelişmelerin paylaşılması, akademi üyeleri 
ile üniversitelerimizdeki öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki yakınlaşma ve iletişim-etkileşim ortamının oluşması amacıyla 1995 yılından bu yana tamamen gönüllülük 
esasıyla TÜBA Üniversite Konferansları’na devam ediyor.

AKADEMİ & ÜNİVERSİTE
KONFERANSLARI
DEVAM EDİYOR

HAZİRAN 2018

EKİM 2018

TÜBA Asli Üyesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak “Tür-
kiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsangücünün Son 12 Yılı: Genel Bir Değerlendirme” 
başlıklı konferansını 20 Haziran 2018 tarihinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Atatürk 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

TÜBA Asosye Üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Orhan İçelli “Nükleer Enerjimin Dünü, Bugünü ve Yarını” başlıklı konferansını 24 
Ekim 2018 tarihinde TÜBA-Rabi Medrese’de gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Mustafa Solak

Prof. Dr. Orhan İçelli

Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu Prof. Dr. Kazım Şahin

Prof. Dr. Oğuz Okay

TÜBA Asosye Üyesi ve İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde, 19 Ekim 2018 
tarihinde “Peynir Haritası: Akdeniz Ülkeleri ve Türkiye” konulu konferansı verdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ka-
zım Şahin, Anadolu Üniversitesi’nde, 12 Ekim 2018 tarihinde “Bilimde Başarının Sırları” 
konulu konferansını verdi.

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Oğuz Okay, Dicle Üniversitesi’nde, 29 Haziran 2018 tarihinde “Akıllı Polimer Mal-
zemeler” konulu konferansı verdi.

EKİM 2018

HAZİRAN 2018
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TÜRK İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİ

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 Bilim Kültür Mirası Dizisi için: https://satis.tuba.gov.tr
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TÜBA Üyesi Prof. Sancar’a Aziz Sancar'a 
Özbekistan'da Fahri Doktora

Akademi Şeref Üyesi ve 2015 yılı Nobel Kimya Ödülü sa-
hibi Prof. Dr. Aziz Sancar’a 17 Ekim 2018 tarihinde Özbe-
kistan Milli Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı 
verildi. 

"Bilim olmadan saygınlık kazanamayız. Bunu Türk dün-
yası beraber çalışarak yapabilir. Ortak çalışma yapmamız 
çok önemli. Dilimiz, dinimiz ve köklerimiz aynı. Bizler 
beraber çalışırsak büyük işler yaparız. Bilimde büyük bir 
kuvvet olacağız." dedi.

Türk Hava Yolları ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajan-
sı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Özbekistan Milli 
Üniversitesi’nin davetlisi olan Prof. Sancar, onuruna dü-
zenlenen "Aziz Sancar: Bilimin Sonsuzluğunda Bir Hayat" 
konulu uluslararası konferansa çok sayıda Özbek öğrenci 
ve öğretim üyesi katıldı. Konferansta Aziz Sancar'ın hayat 
hikayesi ve bilim dünyasına yaptığını katkıların anlatıl-
dığı sinevizyon gösterisi düzenlendi ve ardından Rektör 
Avaz Marahimov, Aziz Sancar'a Özbekistan Milli Üniver-
sitesi’nin fahri doktora unvanını takdim etti. 

Geçmişte yaşayan Türk bilginlerin bilimin gelişmesine 
büyük katkı sağladığını ifade eden Sancar, "Bu topraklar-
da yaşayan ve matematiğin gelişmesine büyük katkı sağla-
yan El Harezmi'nin torunları olarak tüm Türk gençlerinin 
görevi dünya bilimine katkı yapmaktır." dedi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Karpat 
İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliğine Atandı

Osmanlı ve Türkiye tarihi tarihçilerden İstanbul Şehir 
Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karpat Prof. Dr. Kemal Kar-
pat'ın Üniversite’nin Mütevelli Heyet Üyesi olarak atandı.

Prof. Karpat, 2011 yılında koleksiyonunu İstanbul Şehir 
Üniversitesi Kütüphanesi’ne bağışlamıştı.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Ortaylı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı 

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun, 3 
Ekim 2018 tarihinde Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın bakanlık 
danışmanı olduğunu duyurdu. 

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Dursun, “İlber Or-
taylı hepimizin hocasıdır. Kültürel konularda Bakanlık 
danışmanı olarak bize katkı verecek. Hepimiz Türk kültü-
rünün hizmetindeyiz” dedi.
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TÜBA Şeref Üyesi Prof. Ocak’a 
Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü

Edebiyatçı ve fikir insanı Necip Fazıl’ın manevi ve kültü-
rel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 
Necip Fazıl Ödülleri’ni kazananlar 28 Eylül 2018 tarihin-
de açıklandı; 2018 yılı Fikir-Araştırma Ödülü TÜBA Şe-
ref Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak layık görüldü.

Kültür-sanat dünyasında büyük yankı uyandıran ve bu 
sene 5. kez gerçekleştirilen Necip Fazıl Ödülleri 6 ayrı dal-
da 7 kişiye layık görüldü. Eserleriyle Türkiye’nin edebiyat 
ve düşünce dünyasında önemli yeri olan adayları belirle-
mek üzere bir araya gelen Beşir Ayvazoğlu, M. Fatih Andı, 
Osman Konuk, Turan Karataş ve Necip Tosun’dan oluşan 
Necip Fazıl Jüri Heyeti, ön ve asıl toplantıların ardından 
ödül alanları açıkladı.

Necip Fazıl Ödülleri 2018 Kazananları
Necip Fazıl Şiir Ödülü: Arif Ay
Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Aykut Ertuğrul
Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak
Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Yasemin Karahüseyin
Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Fatih Baha Aydın
Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Prof. Dr. Muham-
med Harb
Necip Fazıl Saygı Ödülü: Prof. Dr. Nevzad Atlığ

TÜBA Asli Üyesi Prof. Keleştemur 
Avrupa Akademisi Üyesi Seçildi

TÜBA Asli Üyesi, 2105-2018 yılları arasında yürüttüğü 
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) kurucu 
başkanlığının ardından Yeditepe Üniversitesi Hastaneler 
Direktörlüğüne atanan Prof. Dr. Hasan Fahrettin Keleş-
temur, 22 Ekim 2018’de Avrupa Akademisi (Academia 
Europaea) Üyesi seçildi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Kakaç’ın Eseri 5. Baskısını Yaptı

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Prof. Dr. Sadık Kakaç, Yaman 
Yener  ve Carolina P. Naveira-Cotta’nın Isı İletimi  (Heat 
Conduction) adlı eserinin ABD’de 5. baskısı gerçekleşti. 

ABD dahil pek çok ülkedeki üniversitede de yüksek lisans 
ve doktora programlarında ders kitabı olarak en çok ter-
cih edilen eserler arasında bulunan kitabın yeni baskısı; 
eğitmenler için problem çözümlerinin yanı sıra, hetero-
jen ortamda ısı iletimi problemlerinin analitik çözümü-
nün sistemli bir türevi, integral dönüşüm yöntemine da-
yanan daha genel bir yaklaşım sunuyor.
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TÜBA Konsey Üyesi Prof. Şahin ve Ekibine 
ISIF’18’den Dört Ödül

TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Yurdusev 
AASSA Yönetim Kurulu'na Seçildi

TÜBA Asli Üyesi ve Yeditepe Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Fikrettin Şahin ve ekibi, 27-29 Eylül 2018 tarih-
lerinde düzenlenen III. İstanbul Uluslararası Buluş Fua-
rı'nda (ISIF'18) bir altın üç bronz madalyanın sahibi oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayeleri ile Türk Pa-
tent ve Marka Kurumu'nun ev sahipliğinde gerçekleştiri-
len ISIF'18 kapsamında, Mühendislik Fakültesi Genetik 
ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fikrettin 
Şahin ve ekibinin buluşlarından biri altın, üçü bronz ma-
dalyaya değer görüldü.

Prof. Dr. Fikrettin Şahin, ödülleri Türk Patent ve Marka 
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'dan aldı. Prof. Dr. 
Fikrettin Şahin, Dr. Zeynep İyigündoğdu ve Uzman Okan 
Demir'in "Tohum ve Yüzey Sterilizasyonu İçin Kaplama 
Formülasyonu" isimli çalışmaları altın madalya, Prof. Dr. 
Fikrettin Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Gülengül Duman ve Dr. 
Öğr. Üyesi Müge Yazıcı'nın "Biyolojik Mücadele İçin Yeni 

Bakteri Suşları", Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Dr. Selami De-
mirci ve Dr. Ayşegül Doğan'ın "Bor Katkılı Hücre Don-
durma Besiyeri", Prof. Dr. Fikrettin Şahin ve Dr. Pakize 
Neslihan Taşlı'nın "Dental Farklılaşma Ürünü" çalışmala-
rı ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği'nin (AAS-
SA) 31 Ekim 2018 tarihinde Tayland-Bangkok’ta düzen-
lenen 4. Genel Kurulu’nda TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, 2018-2021 dönemi için AAS-
SA Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Tayland Kraliyet Bilim Akademisi’nin ev sahipliği ve The 
InterAcademy Partnership (IAP) desteğiyle gerçekleştiri-
len 4. Genel Kurul toplantısında 2018-2021 dönemi Yö-
netim Kurulu için yapılan seçimlerin yanı sıra AASSA’nın 
önceki dönem faaliyetleri ve gelecek dönem için yapıl-
ması düşünülen faaliyetleri tartışıldı. Ayrıca, AASSA ve 
IAP’nin yürüttüğü "Gıda-Beslenme Güvenliği ve Tarım" 
projesine katkılarda gözden geçirildi. "Bilim ve Sağlık 
İletişiminde Bilim İnsanları ve Medyanın Rolünün Geliş-
tirilmesi" konulu Uluslararası Sempozyum ve Genel Ku-
rul’da TÜBA’yı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri 
Yurdusev temsil etti.

AASSA’nın yeni yönetim kurulu şöyle oluştu: Başkan Yoo 
Hang Kim (Güney Kore), Seçilmiş Başkan Khairul Anuar 
bin Abdullah (Malezya), Başkan Yardımcısı Satryo Soe-
mantri Brodjonegoro (Endonezya), Muhasip Üye Zabta 
Khan Shinwari (Pakistan), Üye Cheryl E. Praeger (Avust-
ralya), Üye Quazi Abdul Fattah (Bangladeş), Üye Hiroshi 
Yoshino (Japonya), Üye Victor Vsevolodovich Bogatov 
(Rusya) ve Üye Ahmet Nuri Yurdusev (Türkiye).
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TÜBA Konsey Üyesi Prof. Apak, İngiliz Kraliyet 
Bilimler Akademisi Kimya Topluluğu'na Üye Seçildi

TÜBA Konsey Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Reşat Apak, İngiliz Kraliyet Bi-
limler Akademisi Kimya Topluluğu (The Royal Society 
of Chemistry - RSC) tarafından "Danışman Üye/Fellow 
Member" seçildi.

Prof. Dr. Mustafa Reşat Apak, kimya alanına önemli 
katkıları, araştırmaları ve farklı stratejik bakış açısı do-
layısıyla verilen RSC üyelik kararının 27 Temmuz 2018 
tarihinde alındığı bilgisini verdi. 26-30 Ağustos 2018 ta-
rihinde İngiltere’nin Liverpool şehrinde düzenlenecek 7. 
EuCheMS Kimya Kongresi’ne davetli konuşmacı olarak 
katılacak olan Prof. Apak’a eş zamanlı olarak RSC üyelik 
sertifikası da takdim edilecek.

RSC’nin 175 yıllık bir geçmişi ve dünya çapında 
50.000’den fazla üyesi bulunuyor. Uluslararası platformda 
kimya alanında önemli katkılar sağlayan saygın bilim in-
sanlarını bir araya getiren RSC topluluğu, kimya alanında 
yaygın, etkisi yüksek bilimsel çalışmaların sürdürülmesi 

ve yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Her biri kimya alanına 
önemli katkılarda bulunmuş üyeler bağımsız hakemler 
tarafından yapılan değerlendirme sonucunda RSC tara-
fından seçildikten sonra, FRSC üyelerine tebliğ edilirken 
aynı zamanda The Times Gazetesi’nde FRSC üye listesi 
resmi olarak ilan ediliyor.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Gürsan ve Ekibinden 
“Zearalenon Sensörü”

TÜBA Asli Üyesi ve Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan ve eki-
bi, bazı küfler tarafından üretilen, gıdalarda verim ve üretim 
kaybına neden olan ve bu gıdalar tüketildiğinde insan sağlı-
ğını tehdit eden mikotoksinlerin tespit edilmesini sağlayan 
bir sensör geliştirerek önemli bir başarıya imza attı.

Günümüzde bu analizler, ELISA Testi ile yapılıyordu. Gı-
daların üretim ve tüketim aşamasına kadar küf mantarı-
nın yol açtığı bir mikotoksin olan Zearalenon’un (ZEN) 
tespiti araştırma ekibinin geliştirdiği yöntemle artık çok 
daha ucuz, hızlı ve kolay olacak.

BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından dünyada üretilen 
hububatın yaklaşık yüzde 25’inin mikotoksinlerle kon-
tamine (bulaşmış) olmasının öngörüldüğüne yönelik 
rapor hazırlandığını hatırlatan Prof. Dr. Arzum Erdem 
Gürsan “Mikotoksinlere bağlı olarak üretimde verim ve 
kalite kaybının yanı sıra, bu ürünlerin tüketimi sonucun-
da çeşitli hastalıkların gelişmesi sebebiyle insan sağlığını 
tehdit ediyor, dolayısıyla her ülkede tarımsal ve işlenmiş 
gıdalarda mikotoksinlerin izlenmesi gerekiyor. Son ça-
lışmalarımızdan birinde, bitkisel bir mikotoksin olan 
Zearalenon'un duyarlı ve seçimli şekilde elektrokimyasal 
analizini mümkün kılan maliyeti düşük ‘kullan-at' sensör 
teknolojisi (ZentoSens) geliştirilmesi konusunu ele aldık 
ve patent başvurusu yaptık. Çalışmamızda mısır unu, mı-
sır nişastası ve malt içeceği gibi gıda örneklerinde Zeara-
lenon analizi gerçekleştirdik.” dedi.

Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan ekibiyle birlikte araştırma 
laboratuvarında sağlık, gıda, çevre ve savunma sanayine 
yönelik biyosensörler tasarlıyor ve geliştirdikleri biyosen-
sör sistemlerinin Hepatit B, AIDS, Zika virüsü gibi bulaşı-
cı ve Faktör V-Leiden Mutasyonu ve Akdeniz Anemisi gibi 
kalıtımsal bazı hastalıkların yanı sıra kanser, diyabet gibi 
hastalıklara ait çeşitli biyobelirteçlerin analizi, gıda kon-
taminantları ile çevresel kirleticilerin (ağır metaller, tok-
sinler) analizinde kullanılması için çalışmaları yürütüyor.
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TÜBA Asli Üyesi Prof. Safran
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Getirildi

TÜBA Asli Üyesi Prof. Özkan 
TÜBİTAK Yönetim Kurulu’na Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Res-
mi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına 
göre, TÜBA Asli Üyesi ve YÖK Denetleme Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Mustafa Safran ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer Milli 
Eğitim Bakan Yardımcılıklarına getirildi.

Akademi Asli Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmed Özkan, 24 Ekim 2018 tarihinde TÜBİ-
TAK Yönetim Kurulu’na atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atamasıyla olu-
şan Yönetim Kurulu’nda akıllı robotlar ve robotik cerrahi 
ile biyomedikal elektronik alanlarında çalışan  Prof. Öz-
kan’ın yanı sıra, Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Meh-
med Özkan, Prof. Dr. Metin Orhan, İhsan Taşer, Haluk 
Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk ve Aydın Ünal 
yer alıyor.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Hotamışlıgil’e Büyük Ödül

Akademi Asli Üyesi ve Sabri Ülker Metabolik Araştırma-
lar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, obe-
zite ve diyabet alanında gerçekleştirdiği çalışmalar dola-
yısıyla Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği (EASD) ve 
Novo Nordisk Vakfı tarafından verilen 2018 yılı EASD–
Novo Nordisk Vakfı Diyabet Mükemmeliyet Ödülü’nün 
sahibi oldu.

Harvard Üniversitesi’nde genetik ve kompleks hastalık-
lar üzerine çalışan yapan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, 
obezite ve diyabet arasındaki ilişki ile bu hastalıkların te-
davi yolları konusunda yaptığı çığır açıcı çalışmalar nede-
niyle EASD–Novo Nordisk Vakfı Diyabet Ödülü’ne layık 
görüldü.

Dünyada 425 milyondan fazla kişinin mücadele ettiği di-
yabet ve 650 milyon kişide görülen obezite alanında ye-
nilikçi araştırmaları teşvik etmek amacıyla üstün başarı 

gösteren bilim insanlarına verilen EASD–Novo Nordisk 
Vakfı Diyabet Mükemmeliyet Ödülü, 3 Ekim tarihinde 
Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleştirilecek 54. EASD 
Yıllık Toplantısı’nda düzenlenecek törenle Prof. Dr. Gök-
han Hotamışlıgil’e takdim edilecek.
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TÜBA Asli Üyesi Prof. Emecen’den “Savaşın Sultanları”

TÜBA Asli Üyesi Prof. Akyıldız’dan
“Yapay Tarihin Esirleri”

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın “Yapay 
Tarihin Esirleri” adlı eseri yayımlandı. 

Eser okuyucuya, tarihi peşin hükümlerin onaylayıcısı ol-
maktan çıkarıp rasyonel ve tutarlı bir tarih kavrayışının 
nasıl olması gerektiğine dair müthiş bir perspektif sunu-
yor. Bir tarih araştırmasının sınırları nasıl çizilir, müessese 
tarihi ve süreç analizi nasıl yapılır, detay ve genel çerçeve 
arasındaki denge ne şekilde kurulur, kaynak kritiği nasıl 
yapılır, bir tarihî karakterin terekesinden çıkan eşyalarla 
o kişinin yaşamı canlandırılabilir mi gibi birçok soruyu 
kendi tecrübelerinden yola çıkarak cevaplandırıyor. Diğer 
yandan; Osmanlı’nın modernleşme macerası, harem, pa-
dişah kızları ve valide sultanlar, kâğıt paraya geçiş, Türki-
ye’de zayıf bir tarih alanı olarak kalan biyografi çalışmaları 
gibi birçok konuyla ilgili ufuk açıcı bilgiler paylaşıyor.

Akademi Asli Üyesi ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen 
ve Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Prof. Dr. Erhan 
Afyoncu’nun hazırladığı “Savaşın Sultanları” adlı 2 ciltlik 
eser yayımlandı. 

Osmanlı sultanlarının bizzat katıldıkları büyük meydan 
savaşlarını konu alan bu eserde, henüz küçük bir beylik-
ken imparatorluk birliklerine kafa tutulduğu Bafeus Sava-
şı'ndan (1302) İznik'i kurtarma hayalleri kuran Bizans'ın 
aldığı mağlubiyetle kendine geldiği Palekanon Savaşı'na 
(1329); Zafer dolayısıyla sevincin, sultanın şehadetiyle de 
hüznün simgesi olan I. Kosova Savaşı'ndan (1389) Av-
rupa'da Batılı müttefiklere karşı kazanılan ilk mücadele 
olan Niğbolu Savaşı'na (1396); Bir sultanın esir düştüğü 

ve akabinde devletin yıkılma tehlikesi geçirdiği Ankara 
Savaşı'ndan (1402) yapılan antlaşmayı hiçe sayıp sultanın 
tahtını küçük yaştaki oğluna bırakmasından cesaret bulan 
Haçlıların bir kez daha hezimete uğratıldığı Varna Sava-
şı'na (1444); Büyük dedesi ve adaşı olan sultanın şehit ol-
duğu ovada Haçlıları hezimete uğratıp Balkanlar'dan ge-
lebilecek tehlikeleri ortadan kaldıran sultanın II. Kosava 
Savaşı'ndan (1448) sadece Akkoyunlu birliklerinin değil, 
1402'deki savaştan sonra oluşan doğu kompleksinin de 
bertaraf edildiği Otlukbeli Savaşı'na (1473); Doğu haki-
miyetini sağlayan Çaldıran Savaşı'ndan (1514) Mısır'ı ve 
İslam mirasını Osmanlı İmparatorluğu'na sunan Mercida-
bık ve Ridaniye Savaşları'na (1516/1517); Orta Avrupa'yı 
Osmanlı İmparatorluğu'na açan Mohaç Meydan Muhare-
besi'nden (1526) ataları gibi tekrar savaş meydanına inen 
sultanın, sonucu olmayan büyük zaferi Haçovası Meydan 
Savaşı'na (1596); Savaş meydanındaki belirsizliğe rağmen 
diplomasiyle kazanılan Hotin Seferi’nden (1621) Viya-
na Bozgun Yılları'nın (1683-1699) verdiği üzüntüye dur 
demek isteyen ve atalarının savaş meydanlarında açtığı 
yoldan ilerleyen bir diğer sultanın bazı zaferler kazandığı 
Buldur Muharebeleri  (1695 / 1696) ve yine aynı sultanın 
Prens Eugen gibi bir askeri dehanın karşısında alınan bazı 
yanlış kararların binlerce şehide mâl olduğu Zenta Sava-
şı'na (1697) kadar sultanların bizzat katıldığı önemli sa-
vaşlar yerli ve yabancı kaynaklar ışığında ele alınıyor. Yerli 
ve yabancı pek çok görsel malzeme kullanılan eserde, bazı 
görseller okuyucuyla ilk defa buluşturuldu.
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TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Yekta Saraç’a 
TFD’den Onur Ödülü

Akademi Asli Üyesi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a Türk Fizik Derneği (TFD) 
tarafından Türk Fizik Derneği Özel Onur Ödülü verildi.

Prof. Saraç’a Ödülü, 5-9 Eylül tarihleri arasında Bod-
rum’da düzenlenen Uluslararası Fizik Kongresi’nde tak-
dim edildi. 34. kez düzenlenen; astrofizik, kozmoloji, 
atom ve molekül fiziği, enerji, fizik eğitimi ve felsefesi, 
istatistiksel fizik, matematiksel fizik, medikal fizik, nük-
leer fizik, uygulamalı fizik, yoğun madde fiziği ve yüksek 
enerji ve plazma fiziği konularını kapsayan uluslararası 
kongreye eğitim camiasından birçok öğretim görevlisi ve 
öğrencinin yanı sıra Akademi Asli Üyesi ve TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da katıldı.

 “Faizsiz Finans Standartları” TÜBA Asosye Üyesi 
Prof. Bulut Koordinatörlüğünde Türkçeye Çevrildi

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), İslami Finans 
Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI), 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile Bankacılık Dü-
zenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İslam bankacı-
lığı standartlarının Türkçeye çeviri projesi için 26 Nisan 
2018 tarihinde bir araya gelmiş ve kapsamlı bir protokol 
anlaşmasına imza atılmıştı.

Proje kapsamında, Arapça olarak yayınlanan ve dünyada-
ki faizsiz finans kurumlarınca esas kabul edilen 58 Faiz-
siz Finans Standardı, Türkçeye tercüme edildi. TKBB’nin 
öncülüğünde gerçekleşen projede, destekleyici kurum 
olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) yer alırken, standartların tüm çeviri süreci ise 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin koordinasyo-
nuyla yürütüldü.

AAOIFI’nin 2015 tarihli 58 Standartını içeren Faizsiz 
Finans Standartları adlı kitabın Türkçeye çevirisi, Prof. 
Dr. Mehmet Bulut’un Proje Koordinatörü olarak başında 

bulunduğu, alanında uzman 17 kişilik bir çeviri ekibi gö-
rev aldı. Tercümelerin tamamlanmasıyla birlikte AAOIFI 
standartlarının Türkçe dijital ve matbu versiyonlarının 
dağıtımına başlandı. AAOIFI standartlarının Türkçeye 
kazandırılmasıyla birlikte İslami finans alanında uzman 
veya konuya ilgi duyan üniversite, sektör paydaşları ve 
kamu kesiminde irtibatlı tüm taraflara Türkçe kaynak 
olarak katkı sunulması hedefleniyor.

Kitabın yayınlanmasından duyduğu memnuniyeti dile 
getiren İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut şunları 
söyledi: “Asıl olan, tabii ve insani olan faizsiz finans siste-
midir. Faizli sistem arızî bir sistemdir. Günümüzde, tüm 
dünyada alternatif bir finans sistemi arayışı bulunuyor. 
Bu kapsamda faizsiz ekonomi kanaatimizce önemli bir 
alternatiftir ve uygulanacak bir modeldir. Bunun stan-
dartları da artık oluşmuştur. Çünkü tarihsel süreç içinde 
uygulamaları mevcuttur. Bu kapsamda AAOIFI standart-
larının da dilimize çevrilmesi, ülkemizde otuz yılını ik-
mal eden faizsiz ekonomik model ya da bugün ki adıyla 
katılım bankacılığı için önemli bir kazanım olacaktır. Ay-
rıca bu alanda akademik çalışmalar yürütecek insanlara 
da katkı sağlayacaktır. Türkiye Katılım Bankaları Birliği 
(TKBB), İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim 
Kuruluşu (AAOIFI), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversi-
tesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na  
(BDDK), İslam bankacılığı standartlarının Türkçe ’ye çe-
viri projesine verdikleri katkılardan dolayı teşekkürlerimi 
sunuyorum. Diyoruz ki tabii olan, güzel olan, kısacası in-
sani ve fıtri olan faizsiz sistem herkes için ve her ülke için 
gereklidir. İşte bu standartlar bunun yol haritasıdır.”



61EKİM 2018   TÜBA GÜNCE

TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Açılan’a 
L'Oréal&UNESCO’dan “Bilim Kadınları İçin 2018 Ödülü”

2017 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi ve Koç Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyda Ayhan Açılan, L'Oréal’in 
Türkiye’de 16 yıldır UNESCO iş birliği ile sürdürdüğü 
“Bilim Kadınları İçin” programı kapsamında belirlenen 
2018’in bilim kadınları arasında yer aldı.

Burs kazanan bilim kadınları, akademik özgeçmişleri, 
projelerinin bilime yaptığı katkı, uygulanabilirliği, bilim-
sel yeniliği ve sürdürülebilirliği gibi kriterler göz önüne 
alınarak UNESCO Türkiye Millî Komisyonu bağımsız jü-
risi tarafından seçildi.

Malzeme Bilimleri kategorisinde; Bilkent Üniversitesi, 
Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nden Dr. Serim 
Kayacan İlday, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Ta-
rım ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Sündüs Erbaş 
Çakmak ve İstanbul Medipol Üniversitesi, Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği 
Bölümü’nden Doç. Dr. Yasemin Yüksel Durmaz, Yaşam 
Bilimleri kategorisinde; Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi’n-
den Dr. Ceyda Açılan Ayhan, Orta Doğu Teknik Üniver-
sitesi, Enformatik Enstitüsü Sağlık Bölümü’nden Dr. Nur-
can Tunçbağ ve İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi 
Biyokimya Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Selvi Durmuş Erim 
2018’in bilim kadınları olarak belirlendi.

L'Oréal Türkiye’nin kadınların bilime olan katkısına, bi-
limde cinsiyet eşitliğine dikkat çekmeyi ve rol modeller 
oluşturmayı hedefleyen programında, “Yaşam Bilimleri” 
ve “Malzeme Bilimleri” kategorilerinde seçilen genç ve 
yetenekli 6 bilim kadınının her birine, araştırmalarında 
kullanılmak üzere 50 Bin TL burs veriliyor.

“TURQLAKES2016” Çalıştayı Özel Sayısı 
“Quaternary International”da Yayımlandı

TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllen-
dirme Programı (TÜBA-GEBİP) dahilinde Akademi ta-
rafından desteklenen; “Türkiye Göllerinde Paleoiklimsel 
ve Paleoekolojik Araştırmalar / Paleoclimatic and Paleoe-
cological Studies in Turkey’s Lakes – TURQLAKES2016” 
Çalıştayı’nda sunulan göl araştırmalarından 16’sı Quater-
nary International (Elsevier) adlı dergide yayımlandı.

21-23 Haziran 2016 tarihinde Ardahan Üniversitesi 
(ARÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen, düzenleme kurulu 
başkanlığını TÜBA-GEBİP Üyesi Prof. Dr. Ahmet Evren 
Erginal, açılış konuşmasını ise TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Cevat Acar'ın yaptığı “Türkiye Göllerinde 
Paleoiklimsel ve Paleoekolojik Araştırmalar Çalıştayı 
(Paleoclimatic and Paleoecological Studies in Turkey’s 
Lakes – TURQLAKES2016” başlıklı uluslararası katılımlı 
Çalıştay’daki seçili çalışmalar; misafir editörlüğünü 

TÜBA-GEBİP Üyesi Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal’ın 
yaptığı Quaternary International (Elsevier) adlı derginin 
Ağustos 2018 için hazırlanan 486. sayısında özel sayı 
olarak yayımlandı.

Özel sayıya ulaşmak için: https://www.sciencedirect.com/
journal/quaternary-international/vol/486/suppl/C
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TÜBA Üyeleri Dünyanın En İyi Bilim İnsanları Arasında

Dünya çapında 20 binden fazla üniversitenin ve yüz bin-
lerce bilim insanının akademik performanslarını değer-
lendiren Webometrics tarafından dünyanın en iyi nano-
teknolojinanobilim uzmanları arasında TÜBA Şeref Üyesi 
Prof. Dr. Salim Çıracı’nın yanı sıra TÜBA-GEBİP Üyeleri 
Doç. Dr. Engin Durgun, Yrd. Doç. Dr. Tamer Uyar, Doç. 
Dr. Gökhan Demirel ve Doç. Dr. Hasan Şahin de yer aldı.

Webometrics, dünya çapında 20 binden fazla üniversi-
tenin ve yüz binlerce bilim insanının akademik perfor-
manslarını değerlendirmek üzere 2006 yılında İspanya’da 
kuruldu. 

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin milyarlar-
ca dolar bütçe ayırdıkları ve geleceğin teknolojisi olarak 
gösterilen nanoteknoloji alanında çalışan bilim uzman-
larının ürettikleri bilimsel çıktıları değerlendiren Webo-
metrics, dünyanın en başarılı bin 800 bilim insanını açık-
ladı. Sıralamada en iyilerin belirlenmesi amacıyla bilimsel 
ürünlerin etkinliğini ortaya koyan Hindeks, atıf sayısı, 
doküman sayısı gibi geçerliliği ve güvenilirliği yüksek 
olan bilimsel kriterler kullanıldı. Webometrics, bu güncel 
sıralamada Hindeksi 20’nin altında olan bilim insanları-

nı değerlendirme dışında bıraktı. Dünyanın en kapsamlı 
akademik performans sıralama sistemi olan Webometri-
cs’e göre Türkiye'den sadece 15 akademisyen bu özel liste-
de yer alabildi.

Sıralamada yer alma başarısı göstererek hem kendilerini 
hem de üniversitelerini listeye sokan akademisyenler ve 
üniversiteleri:
Bilkent Üniversitesi: Prof. Dr. Salim Çıracı 
Bilkent Üniversitesi: Prof. Dr. Tamer Uyar 
Gazi Üniversitesi: Doç. Dr. Gökhan Demirel 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: Doç. Dr. Hasan Şahin
Bilkent Üniversitesi: Dr. Engin Durgun
Koç Üniversitesi: Prof. Dr. Can Erkey
Gazi Üniversitesi: Prof. Dr. Gülay Bayramoğlu
Erzurum Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Hasan Türkez
Abdullah Gül Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Şahin
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: Prof.Dr. Nahit Aktaş
Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Necati Özkan
Bilkent Üniversitesi: Dr. Seymur Jahangirov
Sabancı Üniversitesi: Prof. Dr. Yuda Yürüm
Sabancı Üniversitesi: Prof. Dr. Yusuf Menceloglu
Gebze Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Zafer Ziya Öztürk

Prof. Dr. Salim Çıracı Doç. Dr. Engin Durgun Yrd. Doç. Dr. Tamer Uyar Doç. Dr. Gökhan Demirel Doç. Dr. Hasan Şahin
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TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Küçük’e “Amerika 
Hematoloji Derneği Küresel Araştırma Ödülü”

2017 TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi ve Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Can Küçük, Amerikan Hematoloji Derne-
ği (The American Society of Hematology-ASH) tarafın-
dan verilen “Küresel Araştırma Ödülü’ne layık görüldü. 

2018 yılında ASH’nin 7 ülkeden seçtiği 8 bilim insanı 
arasında yer alan İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) 
Araştırma Grup Lideri ve 140.000 Dolar değerindeki 
ödülün sahibi Doç. Dr. Can Küçük şu şekilde konuştu; 
“Ödül kazanan projede, plazma hücre neoplazmlarında 
(PCN) genomik ve transkriptomik analizler yoluyla inva-
zif olmayan (veya minimal invazif) tanının iyileştirilmesi 
ve selim plazma hücre neoplazmlarından overt multipl 
myeloma dönüşüm riski ve süresinin öngörülebilmesi 
için özgün biyobelirteçlerin varlığı araştırılacak. Küresel 
Araştırma Ödülü, gelecekteki uluslararası bilimsel lider-
lerin desteklenmesi, hematolojik kapasitenin artırılma-
sı, küresel kolaborasyonun geliştirilmesi için bağımsız 
akademik kariyerlerinin ilk aşamalarında olan bilim in-
sanlarına araştırma veya eğitimsel programlar için ASH 
tarafından bu yıl ilk kez verilen küresel çapta bir bilim 
ödülü. Pek çok diğer ödül kategorileri de bulunan ASH’in 
kuruluşundan itibaren sadece Türkiye değil; Ortadoğu, 
Balkanlar ve Türk-İslam coğrafyasındaki devletlerde ça-
lışmakta olan bir bilim insanına verdiği ilk ödül. Türk 
Hematoloji Derneği Başkanı ve Dokuz Eylül Üniversite-
si (DEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güner Hayri Özsan'ın 
aracılığıyla varlığından haberdar olduğum ödüle başvuru 
önkoşullarından biri ASH üyesi olmaktı, aksi halde baş-
vuru yapılamıyordu. Dolayısıyla ASH üyeliğime sponsor-
luğu için DEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih 
Demirkan’a ayrıca teşekkür etmek isterim.” dedi.

Bu yıl Tanzanya, Guatemala, Brezilya, Singapur, İngiltere 
ve İtalya’dan da bilim insanlarını destekleyen ASH, her yıl 
verdiği ödüllerle hematoloji alanındaki çalışmalar arası 
sınırların kaldırılmasını sağlayarak iş birliğinin önünü 
açıyor. 

Emmanuela Ambrose, MD / Bugando Medical Centre, Mwan-
za, Tanzania
Siana Nkya, PhD / Muhimbili University of Health and Allied 
Sciences, Dar es Salaam, Tanzania
Cyntia Fabiola Valvert Gamboa, MD / Instituto Nacional Con-
tra El Cancer, Guatemala
Renato Luiz Guerino Cunha, MD, PhD / Ribeirão Preto School 
of Medicine of São Paulo University, Brazil
Can Küçük, PhD / Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
Alice Cheung, PhD / Singapore General Hospital, Singapore
Paolo Gallipoli, MD, PhD / University of Cambridge, United 
Kingdom
Antonella Nai, PhD / Ospedale San Raffaele, Milan, Italy



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

Avusturyalı ünlü Türkolog TÜBA Şeref Üyesi Prof. Andreas Tietze’nin 65 
yıllık çalışmasının ürünü “Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati”nın 
A-B, C-E, F- J, K-L, M-N, O-R harflerini içeren altı cildi TÜBA tarafından 
yayımlandı. Prof. Tietze’nin sağlığında yedi cilt olarak planladığı Lugat’i 

TÜBA, dokuz cilt ve bir dizin olarak yeniden düzenledi.

TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında hazırlanan 
" XVI. Yüzyıl Osmanlı Ulema Defterleri, Tuhfetü'l-Kibâr fî Esfâri'l-Bihâr, Resimli Kâmûs-ı 

Fransevî Cilt II, Nusretnâme" başlıklı eserler TÜBA'nın "Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Dizisi" 
kapsamında yayımlandı.

TÜRK-İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİTARİHÎ VE ETİMOLOJİK  TÜRKİYE TÜRKÇESİ LUGATİ

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 GUNCE 58
. 
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