
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.
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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.

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

Türk İslam Bilim Kültür 
Mirası Dizisi için:

https://satis.tuba.gov.tr



Değerli TÜBA-
GÜNCE okurları,

2019’un ilk sayısını 
sunarken, yeni yılın 
ülkemiz için başarı 
ve huzurla geçmesini 
diliyorum. 

Türkiye’mizin ulusal 
bilimler akademi-
si olarak, mevzuat 

değişikliğinden kaynaklanan çalışmalarla birlikte ola-
ğan faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu çerçevede, 30 
Kasım-2 Aralık tarihlerinde, Ankara’da TÜBA-GEBİP 
Yıllık değerlendirme toplantısını ve Akademi’mizin 54. 
Genel Kurulu’nu gerçekleştirdik. Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Fatih Mehmet Kacır’ın da katıldığı 
ortak açılışı takiben Ankara Hacı Bayram Üniversite-
si Türk Müziği Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar “Cinuçen Tanrıkorur’un 
Türk Musikisine ve Kültürüne Katkısı” konulu Akade-
mi Konferansını ve merhum bestecimizin eserlerinden 
oluşan ut dinletisini sundu. GEBİP Yıllık Değerlendir-
me Toplantısı’nda üç yıllık süre içindeki ödül sahip-
lerimizin projelerine ilişkin sunumları, programa ve 
geleceğe ilişkin ümit ve inancımızı pekiştirdi. Genel 
Kurul’da, süresi dolanlar yerine Akademi Konseyi’ne 
beş yeni üye ile üçüncü dönem için dört Asosye üyemiz 
yeniden seçildiler. Yeni Konsey üyelerimiz ile yeniden 
seçilen Asosye üyelerimizi tebrik ediyoruz.

26 Aralık 2018’de Cumhurbaşkanlığı himayesinde dü-
zenlenen törenle 2018 yılı TÜBA-Uluslararası Akade-
mi, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) ve Bilim-
sel Telif Eser (TESEP) Ödüllerimiz sahiplerini buldu. 
2018’de dördü Uluslararası Akademi, 37’si GEBİP, 
biri “Halil İnalcık Özel Ödülü” olmak üzere yedisi ise 
TESEP olmak üzere toplam 48 başarılı bilim insanı ve 
eser sahibi ödüllendirildi. Böylece TÜBA-GEBİP Ödülü 
kazanan üstün başarılı genç bilim insanı sayısı toplam-
da 480’e, ödüllendirilen eser sayısı 196’ya; Uluslararası 
Akademi Ödülü sayısı 13’e, toplam ödül sayısı da 689’a 
yükseldi. Uluslararası akademi ödüllerini ABD, Singa-
pur, Moğolistan ve Romanya’dan dört seçkin bilim in-
sanı kazandı. Aynı törende 2018 TÜBİTAK ödülleri de 
tevdi edildi. Ödül kazanan tüm bilim insanlarını tebrik 
ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Bu arada, 2019 TÜBA GEBİP ve TESEP Ödülleri için 
de çağrıya çıktık. Başvurular, 4 Mart 2019’a kadar de-
vam edecek. TÜBA uluslararası Akademi Ödülleri 
için de önümüzdeki günlerde çağrıya çıkacağız. Kasım 

ayında, Fuat Sezgin Yılı Etkinlikleri kapsamında Kı-
rıkkale Üniversitesi ve Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi 
Araştırmaları Vakfı ile bir işbirliği protokolü imzaladık. 
Cumhurbaşkanımızca Fuat Sezgin Yılı ilan edilen bu 
yıl, bilim tarihi ve ilgili alanlardaki bilimsel çalışma ve 
eserleri takdir ve teşvik amacıyla, 30 Haziran 2018’de 
vefat eden Şeref üyemiz Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına 
“TÜBA Fuat Sezgin Ödülleri” programını da başlataca-
ğız. Bu vesileyle, Fuat Sezgin ile 10 Aralık 2018’de vefat 
eden Bozkurt Güvenç ve vefat eden tüm hocalarımıza 
Allah’tan rahmet diliyoruz.

2018’in Temmuz ayında yayımlanan yeni kararname-
de yapılması gereken değişiklikler ve yeni alt mevzua-
tın hazırlanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 
En son Aralık ayında, Cumhurbaşkanlığı yetkilileriyle 
müzakere ederek kendilerine verdiğimiz söz konusu 
değişiklik önerilerimizin gerçekleşmesini bekliyoruz. 
Bu bağlamda, karşılaştığımız bir sorun da 15 Temmuz 
2018’den sonra sözleşmesi sona eren bazı araştırıcıla-
rımızın, yeni mevzuatın öngördüğü bazı düzenleme ve 
kararlar henüz gerçekleşmediği için, iş sözleşmelerini 
yenileyememek idi. 28 Aralık 2018 tarihli ve 25 sayılı 
CBK ile anılan arkadaşlarımızın yeni mevzuatın öngör-
düğü alt düzenlemeler yapılıncaya kadar, eski mevzu-
at hükümlerine göre istihdamlarına devam edilmesine 
imkân sağlanmasıyla bu sorun çözülmüş oldu.

Bu dönemde, Akademi’mizce Türkçeye çevirisi ta-
mamlanan ve yayımlanan Malcolm N. Shaw’ın “Ulus-
lararası Hukuk” kitabı okuruyla buluştu. Kitabın, ülke-
mizde uluslararası hukuk alanında önemli bir başvuru 
kaynağı olacağına inanıyoruz. Mühendislik Terimleri 
Sözlüğü’müz de, yayına hazırlık çalışmalarının tamam-
lanmasını takiben yayımlanacak. 6 cildi yayımlanan 
Tietze’nin “Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lu-
gati”nin tamamlanan yedinci cildi de önümüzdeki ay-
larda yayımlanacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 
yürütülen “Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası” projesi 
kapsamında çalışılan eserler de tamamlandıkça okurla-
rıyla buluşacak. Bunların yanı sıra, diğer süreli ve süre-
siz yayınlarımıza ilişkin faaliyetlerimiz ile Akademi ve 
Üniversite Konferanslarımız da devam ediyor.

Bu sayıda, üyelerimizin başarılarına dair haberler ile 
“Genetik İlaçlar”, ”Üniversiteler”, “Hukuk-Ahlâk İliş-
kisi” ve “Fuat Sezgin”le ilgili yazıları da yer alıyor.

2019 yılının Akademi’miz, ülkemiz ve insanlık için ba-
şarı, barış ve iyiliklerle geçmesini diliyor, selâm ve say-
gılarımı sunuyorum.

başkandan...başkandan...

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR
TÜBA Başkanı
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2018 “TÜBA ÖDÜLLERI” 
SAHIPLERINI BULDU

2018 TÜBA Uluslararası Akademi, GEBİP ve TESEP Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde 26 Aralık 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 

gerçekleştirilen törenle sahiplerine tevdi edildi.

2018 TÜBA Uluslararası Akademi, TÜBA-Üstün Başarılı 
Genç Bilim İnsanı (TÜBA-GEBİP) ve TÜBA Bilimsel Te-
lif Eser (TÜBA-TESEP) Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı hi-
mayelerinde 26 Aralık 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde gerçekleştirilen    "TÜBİTAK ve TÜBA Ödül 
Töreni" ile sahiplerine tevdi edildi. Törende 2018 TÜBİ-
TAK Ödülleri de sahiplerine takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen “TÜBİTAK ve TÜBA 
Ödülleri Töreni”ne; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Sa-
raç, milletvekilleri, YÖK üyeleri, TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Cevat Acar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal, TÜBA üyeleri, üniversite rektörleri,  diğer pro-
tokol mensupları ile akademisyenler, ödül sahiplerinin 
yakınları ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Varank, TÜBA Başkanı Acar ve TÜBİTAK Başkanı Man-
dal'ın konuşmalarının ardından 2018 TÜBA Ödülleri sa-
hiplerine tevdi edildi. TÜBA 2018 Uluslararası Akademi, 
GEBİP ve TESEP Ödül sahipleri ödüllerini Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tören’de yaptığı konuşmada, 
“Günümüz dünyasında gerçek anlamda bağımsızlığın 
ilk şartı teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç 
eden ülke konumuna ulaşmaktır. Ülkemizin millî tek-
noloji hamlesinin başarıya ulaşması, teknoloji üreten bir 
toplum hâline dönüşmemizle mümkündür” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan: “Genç 
bilim insanlarımızın gözlerinden yansıyan 
heyecan ülkemizin geleceği adına bize büyük 
umutlar aşılıyor.”
Ödüle layık görülen tüm bilim insanlarını kutlayarak 
kendilerine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Genç bilim insanlarımızın gözlerinden yansıyan 
heyecan, azim, gurur ve cesaret, ülkemizin geleceği adına 
bize büyük umutlar aşılıyor” diye konuştu.

Ödül alanlara; okuma, öğrenme, tüm insanlığa faydalı 
olma aşklarının hiç sönmemesi temennisinde bulunan 
ve TÜBİTAK ile TÜBA’yı, bilimsel araştırma havuzunun 
genişlemesine yaptıkları katkı için tebrik eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, bu yıl TÜBA tarafından üç farklı alanda 
verilen 47 ödülün verildiğini aktardı.

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri’ni; Moğolistan, Ro-
manya, Singapur ve Amerika’dan dört bilim insanının ka-
zandığını, TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödül-
leri’ni ise 24 farklı üniversiteden 37 genç bilim adamına 
takdim edildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ayrıca bu yıl, biri “Halil İnalcık Özel Ödülü” olmak üzere 
yedi eserin TÜBA-Bilimsel Telif Eser Ödülü’ne layık gö-
rüldüğünü sözlerine ekledi.
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“Bilim ve teknolojiden mahrum bir kalkın-
ma çabasının menzile varması mümkün değildir” 
Bu yıl İslam bilim tarihi alanında yazdığı eşsiz eserlerle 
dünya çapında üne sahip olan bir ismin, Prof. Dr. Fuat 
Sezgin’in vefat ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, merhum Prof. Sezgin için şu ifadelere yer verdi: “Ho-
camız, sadece ülkemizin son yıllarda yetiştirdiği en velut, 
en başarılı, en çalışkan ilim insanlarından biri değildi. O 
aynı zamanda, yüreği bu ülke için çarpan, bu ülkenin is-
tikbali için fikir çilesi çeken, emek veren, üreten gerçek 
bir vatanseverdi. O 94 yıllık ömrünün kahir ekseriyetini, 
medeniyetimizin ilmi birikimini gün yüzüne çıkarmaya 
adayan bir fikir işçisiydi.”

Merhum Sezgin’in adının yaşatılmasını boyunlarının 
borcu olarak gördüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Er-
doğan, bu amaçla 2019 yılını ülke genelinde “Prof. Dr. 
Fuat Sezgin Yılı” ilan ettiklerini; yıl boyunca düzenlene-
cek etkinliklerin, onun ve ömrünü adadığı İslam kültür 
ve medeniyet hazinesinin daha iyi anlaşılmasına katkı 
sağlayacağına inandığını söyledi. 2016 yılında vefat eden 
tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık’ı özlemle yâd ettiğini belir-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yüce Mevla’m, ülkemizin 

bu güzide iki ilim adamına rahmet ve mağfiret eylesin di-
yorum” diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TÜBA ve TÜBİTAK tarafın-
dan ödül verilen tüm bilim insanlarımıza ülkem ve mil-
letim adına teşekkür ediyorum. Kendilerinden çok daha 
büyük başarılara, araştırmalara, akademik ve ilmi çalış-
malara imza atmalarını beklediğimizi özellikle belirtmek 
istiyorum.” şeklinde konuştu.

Bilim ve teknolojiden mahrum bir kalkınma çabası-
nın menzile varmasının mümkün olmadığını kaydeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim, kültür ve sanat adamla-
rına destek olmayan bir devletin, atılım sürecine girmesi-
nin bir hayal olarak kalacağını, kültür ve medeniyet kök-
lerinden, manevi hazinelerinden kopuk yürüyen bilimsel 
çabaların da, eksik ve yarım kalacağını vurguladı.

“Ülkemizi geleceğe çok güçlü bir şekilde taşıyacak 
her türlü birikim millî hazinemizde bulunuyor” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her açıdan müs-
tesna bir kültür, ilim ve tarih havzasının üzerinde, asır-
lardır farklı kültür, medeniyet ve inançları bünyesinde 
başarıyla meczetmiş bir coğrafyanın kavşak noktasında 
yer aldığına dikkat çekerek, “Ülkemizi geleceğe çok güçlü 
bir şekilde taşıyacak her türlü birikim, millî hazinemizde 
bulunuyor” dedi.

Ancak uzun zamandır bu hazinenin kapağının açılıp is-
tifade edilemediğini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Son iki asırdır sadece ülke olarak değil; İslam 
dünyası olarak da ilmi çalışmalarda, üretimde, sanayide, 
bilimsel araştırmalarda, kültür ve sanatta yeterli inkişafı, 
yeterli başarıyı yakalayamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bunda Türkiye’nin ve İslam dünyasının son asırlarda ma-
ruz kaldığı emperyalist saldırıların çok büyük etkisinin 
olduğunu, İslam coğrafyasının, son dönemde büyük bir 
oyunun malzemesi yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Kaynakları sömürülmüş, toprakları parçalan-
mış, sınırları petrol, altın ve çıkar hesapları üzerinden 
yeniden çizilmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrası inşa 
edilen, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise tahkim edilen 
yeni küresel sistem, İslam âlemini âdeta çeperlere itmiş-
tir” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan

TÜBA ve TÜBİTAK tarafından ödül 
verilen tüm bilim insanlarımıza ülkem 
ve milletim adına teşekkür ediyorum. 

Kendilerinden çok daha büyük 
başarılara, araştırmalara, akademik 
ve ilmi çalışmalara imza atmalarını 

beklediğimizi özellikle belirtmek 
istiyorum. 

““
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank

TÜBA bilimsel düşünce ve başarının 
özendirilmesi ve geliştirilmesini, bilim 

temelli danışmanlık ve uluslararası 
temsil görevlerini başarıyla yerine 

getiriyor.

““
“Üniversitelerimiz, hayata geçirdiğimiz reform-
larla tarihî bir değişim yaşadı”
Türkiye’nin, özellikle son 16 yıldaki hamleleriyle, asır-
lardır kendisine ve medeniyetine giydirilmeye çalışılan 
bağımlılık gömleğini parçaladığının altını çizen Cumhur-
başkanı Erdoğan, bu dönemde Türkiye’nin ekonomiyle 
beraber sanayi, ticaret, ulaşım ve teknolojide de çok bü-
yük mesafe kat ettiğine işaret etti.

Gerçekleştirilen hamlelerle milletin inancının artıp ken-
dine güveninin yeniden geldiğini kaydeden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Tüm bunları da demokrasi ve özgürlükler 
alanında gerçekleştirdiğimiz sessiz devrimlerle başardık. 
Türkiye’nin son 16 yılda yakaladığı başarının sırrı devle-
tiyle milletinin kaynaşmasını en üst düzeye çıkarmış ol-
masıdır” sözlerine yer verdi.

Türkiye’nin bu başarısının arkasında, ilmi çalışmaların 
önünü açılmasının, bilim insanlarının desteklenmesinin 
ve bu alandaki baskı ve kayırmacılığa son verilmesinin 
yattığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir dö-
nem, darbecilerin, cuntacıların, vesayet güçlerinin âdeta 
eşik bekçisi, âdeta meşruiyet mekanizması gibi görülen 
üniversitelerimiz, hayata geçirdiğimiz reformlarla tarihî 
bir değişim yaşadı” dedi.

“Özgürlüğün olmadığı yerde özgünlük de olmaz” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Uzun yıllar 
çatışmalarla, siyasi kavgalarla, ideolojik kamplaşmalarla 
anılan Türk üniversiteleri, ilk defa bizim dönemimizde 
bilim üretim merkezleri hâline geldi ve görevlerini yerine 
getirebilecekleri imkânlara kavuştu. Açık ve net söylüyo-
rum: Kapısına ikna odalarının kurulduğu bir üniversite 
atmosferinden ne bilim çıkar ne âlim çıkar ne de dünya 
çapında araştırmacılar çıkar. Öğrencilerin yetişmesiyle, 
eğitimiyle değil de; başörtüsüyle, sakalıyla, kılık-kıyafe-
tiyle uğraşan bir üniversitenin, ne ülkeye ne de millete bir 
faydası olur. Liyakat ve ehliyet yerine hizip dayanışması-
nın hâkim olduğu bir üniversiteden bilim dünyasına katkı 
beklemek beyhudedir. Öğrencilerin vakitlerini laboratu-
var ve kütüphaneler yerine kavgalarla geçirdiği bir üni-
versite atmosferinde Fuat Sezginler, Aziz Sancarlar hayat 
bulamaz. Hepsinden önemlisi özgürlüğün olmadığı yerde 
özgünlük de olmaz.”

Bu anlayışla, son 16 yılda sadece ekonomide, siyasette, 
diplomaside değil; üniversitelerin demokratikleşip öz-
gürleşmesinde de önemli adımlar attıklarını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteleri ve kültür haya-
tını çölleştiren, bilimin gelişmesine engel olan yasakçı, 
hizipçi, fanatik ve içi kof zihniyetin cenderesinden kur-
tarmak için 16 yıldır büyük çaba harcadıklarını kaydetti.

Uzun yıllar öğrenci olayları, yasaklar, ikna odaları ve kimi 
örgütlerin baskılarıyla anılan üniversitelerin artık tarih 
olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, atılan 
adımlar sayesinde üniversitelerin gerçek anlamda bilim 
ve akademik çalışma yapabilecekleri imkânlara kavuş-
tuğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün üni-
versitelerimizde teröre bulaşmadığı, şiddeti kutsamadığı 
sürece her türlü fikrin, her türlü eleştirinin yapılabildiği, 
bilimsel araştırmalara her türlü desteğin verildiği bir öz-
gürlük ortamını tesis ettik” ifadelerini kullandı.

Eksiklerin olduğunu; her şey gibi akademideki gelişme-
lerin de insana, insan kalitesine ve eldeki imkânların ne 
şekilde değerlendirildiğine bağlı olduğunu sözlerine ek-
leyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteler geliştikçe, 
araştırmacıların üretkenliği arttıkça, Türkiye’nin bu alan-
da da hak ettiği yere geleceğine inancının tam olduğunu 
belirtti.

“16 yıllık dönemde, 20 bin 155 projeye 10 milyar 
liranın üzerinde akademik Ar-Ge katkısı verdik” 
Ülke yöneticileri olarak görevlerinin; bilim adamlarını 
desteklemek, araştırmalarını yapmak ve hiç çekinmeden 
sorularını rahatça sorabilecekleri bir iklimi tesis etmek 
olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu an-
layışla bilim insanlarının çalışmalarına büyük destekler 
verdiklerini ve yenilikçi fikirleri teşvik ettiklerini kaydetti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Günümüz dünyasında gerçek 
anlamda bağımsızlığın ilk şartı teknolojiyi tasarlayan, ge-
liştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır. 
Ülkemizin millî teknoloji hamlesinin başarıya ulaşması, 
teknoloji üreten bir toplum hâline dönüşmemizle müm-
kündür” şeklinde konuştu.
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TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Türkiye’mizin bilimsel ve topyekün 
kalkınması ve bağımsızlığı yolundaki 

gayret ve liderlikleri ile TÜBA’ya, Türk-
İslâm Bilim Kültür Mirası Projemize ve 

Ödüllerimize sağladıkları yüksek himaye 
ve destekleri için Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 
şükranlarımızı arz ediyorum. 

““
16 yıllık dönemde, 20 bin 155 projeye 10 milyar liranın 
üzerinde akademik Ar-Ge katkısı verdiklerini, Türkiye’ye 
gelecek üst düzey araştırmacılara cazip teşvikler sunan 
Uluslararası Lider Araştırmacılar programını hazırla-
dıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tasarım 
merkezleri ve teknoparkları işaret ederek başarılı olan 
çocuklar ve gençler için üretkenliklerini artırıp fikirlerini 
somut projelere dökebilecekleri ekosistemler sundukları-
nı dile getirdi.

“Artık fiziki güvenliğinizi siber güvenlikle tahkim et-
miyorsanız kendinizi kandırıyorsunuz demektir” 
Konuşmasında siber güvenlik konusuna da değinerek, “Ar-
tık fiziki güvenliğinizi siber güvenlikle, dijital sanayiyle, 
yerli yazılımla ve yapay zekâyla tahkim etmiyorsanız, kendi 
kendinizi kandırıyorsunuz demektir” ifadelerini kullanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırların korunmasına göster-
dikleri hassasiyeti, ülkenin ürettiği verilerin korunmasına 
da göstermek durumunda olduklarını vurguladı.

Geliştirilen Ahtapot yazılımının bir kuvvet komutanlığı 
karargâhına yapılan siber saldırıyı engelleyip bir NATO 
tatbikatına dâhil edildiğine, Türkiye’nin artık uzaydan 
kutuplara kadar her noktada çalışmalar yürüttüğüne ve 
Uzay Ajansı’nı kurduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Savunma sektöründe gösterdiğimiz başarı-
yı; yazılım, finans, sağlık, enerji ve diğer kritik teknoloji 
alanlarında da yakalayıp ekonomik bağımsızlığımızı per-
çinlemeliyiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı: 
“Ülkemizdeki bilim ve eğitim kuruluşlarımızdan bek-
lentimiz; düşünen, merak eden, araştıran, soruşturan ve 
sürekli daha ileriye gitmeyi hedefleyen bir anlayışı top-
luma yerleştirmeleridir. TÜBİTAK ve TÜBA’ya bu konu-
da önemli görevler düşüyor. Gayretleriyle, emekleriyle, 
birikimleriyle, eserleriyle bilim dünyasına, ülkemize ve 
tüm insanlığa katkılar sağlayan hocalarımıza, şahsım ve 
milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu duygularla 
ödül alan bilim insanlarımızı bir kez daha can-ı gönülden 
tebrik ediyorum.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Milli Tekno-
loji, Güçlü Sanayi”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ödül töre-
ninin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşmesinin 
Türkiye’nin bilim ve teknolojideki millilik hamlesinde ne 
derece kararlı olduğunun net bir ifadesi olduğunu söyle-
di. Varank, bilimsel ilerlemeyi bitiş çizgisi olmayan bir ya-
rışa benzeterek, Türkiye’nin kendine yaraşır bir biçimde 
bu yarıştan asla kopmamasının gelecek nesillere karşı en 
önemli sorumlulukları olduğunu ifade etti.

Varank, yüksek katma değerli üretim, dijitalleşme, ve-
rimlilik artışları ve bölgesel kalkınmayı “Milli Teknoloji, 
Güçlü Sanayi” vizyonunun gelişme eksenleri olarak belir-
lediklerini anımsatarak, bu alanların her birinde başarıya 
ulaşmak için bilim insanlarının orijinal katkı ve fikirleri-
ne ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Fen ve sosyal bilimlerde Türkiye’yi hedefine ulaştıracak 
tüm somut önerilere açık olduklarını vurgulayan Varank, 
şöyle devam etti: “TÜBİTAK, bilim ve teknoloji ekosiste-
mine verdiği desteklerin yanı sıra savunmadan enerjiye, 
ilaçtan gıdaya, malzemeden siber güvenliğe çok çeşitli 
stratejik alanlarda milli ve özgün teknolojiler için Ar-Ge 
faaliyetleri yürütüyor. Akademik Ar-Ge ve özel sektör 
destekleriyle bugüne kadar 36 binden fazla projeye 18 
milyar liranın üzerinde hibe desteği sağladık. Gençle-
rimizin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin hayata 
geçmesi için 6 senede bin 94 girişime 112 milyon lira ser-
maye katkısı verdik.”

Varank, yakın zamanda iki “vizyoner” program başlat-
tıklarını hatırlatarak, bu programlardan ilkinin Sanayi 
Doktora Programı olduğunu, bununla sanayi sektöründe 
nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini ve istihdamını 
teşvik ettiklerini anlattı ve “Buna göre, 33 üniversitenin 
77 firmayla yaptığı 120 farklı iş birliği projesini destek-
leyeceğiz. Böylelikle, 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. 
Bu öğrenciler mezun olduktan sonra da 3 yıl boyunca is-
tihdam desteği alabilecekler.” değerlendirmesini yaptı.
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Prof. Dr. Bold Luvsandorj Akademi Ödülü’nü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

2018 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödüllerini Kazananlar

Prof. Dr. Viorel Panaite Akademi Ödülü’nü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Prof. Dr. Jackie Y. Ying Akademi Ödülü’nü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

İkinci projenin de Uluslararası Lider Araştırmacılar 
Programı olduğunu aktaran Varank, “Amerika, Avrupa ve 
Asya’nın saygın üniversitelerindeki Türk ve yabancı aka-
demisyenlerden her gün programla ilgili sorular alıyoruz, 
heyecanlarına bizzat şahitlik ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Varank, iki programın milli teknolojilerin gelişimi ve 
ekonomik değere dönüşümü açısından önemli bir rol oy-
nayacağını belirterek, karşılaştıkları yoğun ilginin Türki-
ye’de bilim yapma atmosferine yönelik temelsiz eleştirile-
re en güzel cevap olduğunu dile getirdi.

Türkiye’de bilim ekosisteminin Cumhuriyet tarihinde 
olmadığı kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğinde son 16 yılda desteklendiğine dikkati çeken 
Varank, “İdeolojik saplantılarla kendi ülkesini karalama-
ya çalışanlara inat herkes biliyor ki bilim yapmak isteyene 
Türkiye’nin kapıları ve imkanları sonuna kadar açık. Ver-
diğimiz destekler, ilan ettiğimiz programlarla Türkiye’deki 
bilim altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Varank, TÜBA’nın bilimsel düşünce ve başarının özendi-
rilerek geliştirilmesi, bilim temelli danışmanlık ve ulusla-
rarası temsil görevlerini başarıyla yerine getirdiğine işaret 
ederek, akademinin bilim insanlarının gönüllü katkılarıy-
la bilim eğitimi, kök hücre, gıda ve enerji gibi alanlarda 
faaliyetlerini sürdürdüğünü anlattı.

“TÜBA- Türk-İslam Bilim Kültür Mirası”
Önemsedikleri çalışmalardan birinin de Cumhurbaş-
kanlığı himayesinde yürütülen “TÜBA Türk-İslam Bilim 
Kültür Mirası Projesi” olduğunu vurgulayan Varank, bu 

projenin genç nesillerin atalarının düşünce tarihine sun-
duğu katkıları öğrenmeleri ve kendi araştırmalarında kul-
lanmaları açısından oldukça faydalı bir girişim olduğunu 
bildirdi.

TÜBİTAK ve TÜBA’nın gücünü ve prestijlerini daha da 
artıracak destekleri devam ettireceklerini belirterek Va-
rank “Bu güzide kurumlarımız, yalan yanlış haberlerle bi-
linçli bir şekilde yıpratılmak isteniyor. TÜBİTAK’tan geri 
çevrilip, Harvard Üniversitesi’nde sözüm ona yarışma ka-
zanan proje haberleri gibi doğru olmayan haberler sıkça 
gündeme getiriliyor. Oysa araştırdığınızda görüyorsunuz 
ki bahse konu projelerin Harvard ile tek ilgisi okulun 
kampüsünün kullanılması. Ne üniversite böyle bir etkin-
lik düzenlemiş ne de bir ödül var. İşin daha da ilginci baş-
ka bir kurumun kampüste düzenlediği konferansa, yayını 
olsun ya da olmasın parasını ödeyen herkes katılabiliyor. 
Anlayacağınız ortada bir yarışma da yok.” dedi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar Tören’de 
yaptığı konuşmasında; Türkiye’nin tüm bilim alanlarını 
kapsayan millî bilimler akademisi TÜBA’nın “özerk bir 
istişari bilimsel prestij ve temsil kuruluşu” olarak, 167 yıl 
önce kurulan ilk Türk akademisi “Encümen-i Dâniş” ile 
başlayan akademi geleneğini çeyrek asırdır geliştirerek 
sürdürdüğünü hatırlatarak konuşmasına başladı.

TÜBA, üstün bilimsel başarıları onurlandırma ve ödüllen-
dirme, bilim temelli rehberlik ve danışmanlık, bilimi ve 
bilimsel çalışmaları ve anlayışı geliştirmeyle ilgili faaliyet-
leri yanında Türk bilim camiasını uluslararası akademiler 
dünyasında temsil etmektedir. TÜBA faaliyetlerini; çeşitli 
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TÜBİTAK Başkanı ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Hasan Mandal

Prof. Dr. Jackie Y. Ying Akademi Ödülü’nü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Prof. Dr. Fatih Mehmet Uçkun'un Akademi Ödülü’nü kendisi adına 
TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Prof. Dr. Fatih Mehmet Uçkun

çalışma grupları marifetiyle ve çeşitli program ve projeler 
çerçevesinde, esas olarak seçkin üyeleri ve diğer bilim in-
sanlarının “gönüllü” katkılarıyla yerine getirmektedir.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar: 
Akademi’den 2019 yılında “Fuat Sezgin Özel Ödülü”
Üstün bilimsel başarıları ödüllerinin, Dünya bilim akade-
milerinin en önemli işlevlerinden olduğunu, bu çerçevede 
TÜBA tarafından, Uluslararası Akademi, TÜBA-GEBİP 
ve TÜBA-TESEP Ödül programları yürüttüğünü ifade 
eden Acar, Moğolistan, Romanya, Singapur ve ABD’n-
den dört seçkin bilim insanına Bold Luvsandorj ve Vio-
rel Panaite’ye Jackie Y. Ying’e ve Fatih Mehmet Uçkun’a 
TÜBA-Uluslararası Akademi Ödülleri’nin; 24 üniversite-
den 37 üstün başarılı genç bilim insanına TÜBA-GEBİP 
Ödülleri’nin, biri “Halil İnalcık Özel Ödülü” olmak üzere, 
yedi bilim insanına da TÜBA-TESEP Ödülleri’nin takdim 
edileceğini bildirdi. Bu ödüllerle birlikte, TÜBA tarafın-
dan ödüllendirilen bilim insanı ve eser sayısı 888’e yüksel-
diği bilgisini verdi.

“Fuat Sezgin Yılı” ilan edilen 2019’da ise ünlü İslam bi-
lim tarihçisi; TÜBA Şeref Üyesi Fuat Sezgin adına “Fuat 
Sezgin Özel Ödülü”nün Akademi tarafından verileceği 
haberini de veren Prof. Acar, Ödül kazanan tüm bilim in-
sanlarını kutladı.

“Ülkemizin seçkin bilim insanları ve bilimsel ça-
lışmalar için bir “cazibe merkezi” olması açısın-
dan, ödüller özel bir öneme sahip”
Türkiye’nin topyekün kalkınması ve millî hedeflerimize 
ulaşması için her alanda bilim, Ar-Ge ve yenilikçilik faa-

liyetlerinin son derece önemli olduğunun herkesçe kabul 
edilen bir gerçek olduğunu vurgulayan Prof. Acar “ Bu 
konuda, tek bir alanda değil, bütün bilim alanlarında nite-
lik ve performansın geliştirilmesi; bunun için de, bilim in-
sanları ve kuruluşları için başarıyı özendiren “Uygun bir 
bilim ve araştırma iklimi”nin oluşturulması, büyük önem 
taşımaktadır. Bilimsel başarıların geliştirilerek sürdürül-
mesi ve ülkemizin seçkin bilim insanları ve bilimsel ça-
lışmalar için bir “cazibe merkezi” olması açısından, ödül-
ler özel bir öneme sahiptir. TÜBA, bu konularda üzerine 
düşen görevleri yapmaya devam edecektir. Türkiye’mizin 
bilimsel ve topyekün kalkınması ve bağımsızlığı yolun-
daki gayret ve liderlikleri ile TÜBA’ya, Türk-İslâm Bilim 
Kültür Mirası Projemize ve Ödüllerimize sağladıkları 
yüksek himaye ve destekleri için Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı arz ediyorum. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a ile 
Ödül programlarımıza ve Akademi faaliyetlerimize katkı 
sağlayan Akademi üyelerimiz, bilim insanları ve çalışan-
larımıza, ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarımıza teşek-
kürlerimizi sunuyorum.” dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: 
“Bu törenin Sayın Cumhurbaşkanımızın 
himayelerinde gerçekleştiriliyor olması 
ödüllerimizi daha da anlamlı hale getirmiştir.”
Prof. Dr. Hasan Mandal, törende yaptığı konuşmada, ken-
disinin de 2005 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülünü almaya 
layık görüldüğünü hatırlatarak, “Ancak 2005 yılında bu 
ödülümü Cumhurbaşkanından almam mümkün olama-
mıştı. Bugün bu törenin Sayın Cumhurbaşkanımızın hi-
mayelerinde gerçekleştiriliyor olması ve daha da önemlisi 
bu ödüllerin bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 
tevdi edilecek olması, ödüllerimizi daha da anlamlı hale 
getirmiştir. Bunun için şahsım, kurumum ve meslektaşla-
rım adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunu-
yorum” ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri’ne layık görülen tüm bilim 
insanlarını tebrik eden Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK’ın 
1966 yılından bu yana, 53 yıldır “Bilim, Özel, Hizmet 
ve Teşvik Ödüllerini”nin verdiğini anımsattı. Ülkemizin 
2023, 2053 ve 2071 yılı hedeflerine ulaşabilmesinin, bilim 
temelli yüksek teknoloji geliştiren ve üreten bir ülke ol-
ması ile mümkün olabileceğine işaret eden Prof. Mandal, 
bu kapsamda TÜBİTAK’a büyük görev düştüğünü dile 
getirdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dr. 
Öğr. Üyesi Canan Acar/Bahçeşehir Üni. 
Enerji Sistemleri Müh. /TÜBA-GEBİP Ödülü

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Prof. Dr. Hilal 
Erkuş Öztürk/Akdeniz Üniversitesi Şehir 
ve Bölge Planlama/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. 
Dr. Mine İnce Ocakoğlu/Tarsus Üniversitesi 
Enerji Sistemleri/TÜBA-GEBİP Ödülü

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Doç. Dr. 
Duygu Sağ/Dokuz Eylül Üniversitesi 
İmmünoloji/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. 
Dr. Kaan Yetilmezsoy/Yıldız Teknik Üniver-
sitesi Çevre Teknolojisi/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Prof. Dr. Duygun Erol Barkana/Yeditepe Üni. 
Elektrik-Elektronik Müh./TÜBA-GEBİP Ödülü

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Doç. Dr. 
Seymur Jahangirov/Bilkent Üniversitesi 
UNAM Fizik/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. Dr. 
Buerhan Saiti/İstanbul Sabahattin Zaim Üni. 
İslâmî Ekonomi ve Finans/TÜBA-GEBİP Ödülü

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Doç. Dr. Canan 
Aslı Yıldırım/Dokuz Eylül Üniversitesi Göz 
Hastalıkları/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. 
Dr. Altay Tayfun Özcan/Moğol Rus İlişkileri/
TÜBA-TESEP Ödülü

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Doç. Dr. Emrah Safa 
Gürkan/Sultanın Casusları: 16. Yüzyılda İstihbarat, 
Sabotaj ve Rüşvet Ağları/TÜBA-TESEP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dr. Kenan Yıl-
dız/1660 İstanbul Yangını ve Etkileri: Vakıflar, Toplum 
ve Ekonomi/TÜBA-TESEP Kayda Değer Eser Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. Dr. Murat 
Tuğluca/XVII. Yüzyıl Sonu Şikayet Defterlerine Göre: 
Osmanlı Devlet-Toplum İlişkisinde Şikâyet Mekanizması 
ve İşleyiş Biçimi/TÜBA-TESEP Halil İnalcık Özel Ödülü

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Doç. Dr. E. 
Yalçın Ersoy/Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji 
Mühendisliği/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Doç. Dr. Mehmet Kahraman/Gaziantep 
Üniversitesi Kimya/TÜBA-GEBİP Ödülü

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Doç. Dr. Ela 
Tarakçı/İstanbul Üniversitesi Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. 
Dr. Mustafa Tuğrul Yılmaz/Orta Doğu Teknik 
Üni. İnşaat Mühendisliği/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. 
Dr. Tilbe Göksun Yörük/Koç Üniversitesi 
Psikoloji/TÜBA-GEBİP Ödülü

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Doç. Dr. 
Göktuğ Karpat/İzmir Ekonomi Üniversitesi 
Fizik/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. 
Dr. İlker Temizer/Bilkent Üniversitesi Makine 
Mühendisliği/TÜBA-GEBİP Ödülü

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi 
Açelya Yılmazer Aktuna/Ankara Üniversitesi 
Biyomedikal Mühendisliği/TÜBA-GEBİP Ödülü

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Doç. Dr. Em-
rullah Görkem Günbaş/Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Kimya/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. 
Dr. Görkem Kısmalı/Ankara Üniversitesi 
Veterinerlik Biyokimya/TÜBA-GEBİP Ödülü

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi 
Serhat Tozburun/Dokuz Eylül Üniversitesi 
Moleküler Biyoteknoloji/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. 
Dr. Seda Yolsal Çevikbilen/İstanbul Teknik 
Üniversitesi Jeofizik/TÜBA-GEBİP Ödülü

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Doç. Dr. 
Yasemin Afacan/Bilkent Üniversitesi 
Mimarlık/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Doç. Dr. Özgür Akarsu/İstanbul Teknik 
Üniversitesi Fizik/TÜBA-GEBİP Ödülü’nü

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Doç. Dr. Nilüfer 
Zümrüt Aydınoğlu/Koç Üniversitesi İşletme-
Pazarlama/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. Dr. 
Ahmet Çiçek/Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. 
Nanobilim ve Nanoteknoloji/TÜBA-GEBİP Ödülü

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Doç. Dr. 
Yasemin Yüksel Durmaz/İstanbul Medipol 
Üni. Biyomedikal Müh./TÜBA-GEBİP Ödülü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. Dr. Asım 
Cüneyd Köksal/Fıkıh ve Siyaset: Osmanlılarda Siyâ-
set-i Şer'iyye/TÜBA-TESEP Kayda Değer Eser Ödülü

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Doç. Dr. Ramazan Er-
han Güllü/Ermeni Sorunu ve İstanbul Ermeni Pat-
rikhanesi/TÜBA-TESEP Kayda Değer Eser Ödülü

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Prof. Dr. 
Enbiya Yıldırım/Hüsn-i Hat ve Hadis/             
TÜBA-TESEP Kayda Değer Eser Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. 
Dr. Emrah Safa Gürkan/İstanbul 29 Mayıs 
Üniversitesi Tarih/TÜBA-GEBİP Ödülü

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Doç. Dr. Gazi 
Huri/Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve 
Travmatoloji/TÜBA-GEBİP Ödülü

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Doç. 
Dr. İsmail Öçsoy/Erciyes Üniversitesi 
Eczacılık/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. 
Dr. İbrahim T. Özdür/Abdullah Gül Üni. Elek-
trik-Elektronik Müh./TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doç. Dr. 
Nurcan Tunçbağ/Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Kanser Sistem Biyolojisi/TÜBA-GEBİP Ödülü

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Doç. Dr. 
Hamid Akın Ünver/Kadir Has Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler/TÜBA-GEBİP Ödülü

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Doç. Dr. 
Mustafa Yücel/Orta Doğu Teknik Üniver-
sitesi Deniz Bilimleri/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Doç. Dr. Saadet Yüksel/İstanbul 
Üniversitesi Hukuk /TÜBA-GEBİP Ödülü

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Doç. Dr. Rezan 
Demir Çakan/Gebze Teknik Üniversitesi 
Kimya Mühendisliği/TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Doç. Dr. Mehmet Erkut Erdem/Hacettepe 
Üni. Bilgisayar Müh. TÜBA-GEBİP Ödülü

                                               4
  ULUSLARARASI TÜBA AKADEMİ ÖDÜLÜ 

                                      37
  GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ 

                              7
  TELİF ESER ÖDÜLÜ 

“TÜBİTAK olarak geleceğe yönelik temel stratejimizi araş-
tırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde milli he-
deflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine 
kurguladık” diyerek sözlerine devam eden TÜBİTAK Başka-
nı, “Buna yönelik bir durum değerlendirmesi yaptığımızda, 
Kurumum tarafından 2002 yılında 150 Milyon TL destek 
sağlanırken, 2018 yılında bu destek miktarımız 1.6 Milyar 
TL’ye ulaşıp 10 katın üzerinde bir artış sağlanmıştır. Bu des-
tekler üniversitelerimizin ve sanayimizin araştırma kapasi-
tesini önemli ölçüde artırmış ve bu doğrultuda 2002 yılında 
düşük ve orta-düşük teknoloji üreten bir ülke iken, özellikle 
orta yüksek teknolojide önemli artış sağlamıştır” dedi.

Konuşmaların ardından TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri sa-
hiplerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım tarafından takdim edildi. 

2018 "TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü mühendislik bilimleri ala-
nında Prof. Dr. Mustafa Erdik ve Prof. Dr. Cengiz Kahraman 
alırken sağlık bilimleri alanında ise TÜBA Asli Üyesi Prof. 
Dr. Ertuğrul Kılıç kazandı.

TÜBİTAK Özel Ödülü'nü ise temel bilimler alanında Prof. 
Dr. Mehmet Acet, mühendislik bilimlerinden Prof. Dr. Tanju 
Karanfil ve sağlık bilimleri kategorisinden TÜBA Şeref Üyesi 
Prof. Dr. Ömer Küçük aldı. 

Teşvik Ödülleri üç kategoride 12 bilim insanına verildi. Te-
mel Bilimlerde; GEBİP Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Emrul-
lahoğlu, Doç. Dr. İmren Hatay Patır, Doç. Dr. Hasan Şahin 
ve Doç. Dr. Mehmet Zahmakıran ile Prof. Dr. Veysi Erkcan 
Özcan ödül aldı.

Mühendislik Bilimleri alanında; GEBİP Üyeleri Doç. Dr. 
Engin Durgun,Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu ile Doç. Dr. Nadir 
Dizge ödül aldı. 

Sosyal Bilimler alanında ise ödülü;     GEBİP Üyeleri Doç. Dr. 
Cengiz Erişen ve Doç. Dr. Eren İnci ile Dr. Ahmet Şensoy ve 
Prof. Dr. Mustafa Sami Topçu aldı. Tören, fotoğraf çekimiyle 
sona erdi.
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TÜBA-GEBIP ve TESEP ÖDÜLLERI IÇIN 
2019 YILI BAŞVURULARI BAŞLADI

TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TESEP 2019 yılı ödül başvuruları 4 Mart 2019 Pazartesi 
gününe kadar devam edecek.

TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri             
(TÜBA-GEBİP) ve TÜBA Bilimsel Telif Eser Ödülleri 
(TÜBA-TESEP) 2019 yılı ödül başvuruları için 4 Mart 
2019 Pazartesi gününe kadar yapılabilecek.

2001 yılından beri yürütülen TÜBA-GEBİP kapsamın-
da farklı bilim alanlarından 480 üstün başarılı genç 
bilim insanı; 2008’den beri yürütülen TÜBA-TESEP 
kapsamında ise 196 Türkçe bilimsel eser ödüllen-
dirildi. 2017 yılından beri TÜBA-TESEP kapsa-
mında her yıl "sosyal bilimler" alanında bir esere 
"TÜBA-TESEP Halil İnalcık Özel Ödülü" verili-
yor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 
“Fuat Sezgin yılı” ilan edilen 2019’dan itibaren 
TÜBA tarafından “TÜBA-Fuat Sezgin Özel Ödü-
lü” verilmeye de başlanacak.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar konuyla 
ilgili açıklamasında şunları ifade etti: “Üstün başarılı 
bilim insanlarını ve başarılı çalışmalarını ödüllendir-
mek, dünyadaki muadilleri gibi TÜBA’nın da en önem-
li amaç ve işlevlerinden biridir. Bu amaç doğrultusunda 
Uluslararası TÜBA Akademi, TÜBA-GEBİP ve TESEP 
Ödül Programları’nı yürütüyoruz. 2015’ten beri Cumhur-
başkanlığı himayesinde gerçekleştirilen törenlerle verilen 
TÜBA Ödülleri, bilim dünyasında saygın ve müstesna bir 
konuma sahip. TÜBA ödülleri, nesnel ve titiz bir değer-
lendirme süreci sonunda bilimsel liyakate göre veriliyor. 
TÜBA-GEBİP ve TESEP Ödülleri, seçkin bilim insanla-
rının Türkiye kaynaklı bilimsel çalışmalarını ve Türkçe 

TÜBA Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

2015’ten beri Cumhurbaşkanlığı 
himayesinde gerçekleştirilen 

törenlerle verilen TÜBA Ödülleri, bilim 
dünyasında saygın ve müstesna bir 

konuma sahip.

““

yayınlarını özendirici ve artırıcı bir etki de gösteriyor. 
Yine titizlikle yürüttüğümüz Uluslararası TÜBA Akade-
mi Ödülleri’miz de, Türkiye’nin uluslararası akademik 
ilişkileri ve tanıtımı bakımından önemli bir boşluğu dol-
duruyor. Ödül programlarımız kapsamında 2017’den beri 
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REKTÖR ve KURUM BAŞKANLARINDAN
TÜBA’YA ZIYARET

Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak ve 
Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem 
Yıldız 23 Ocak,  Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Habip Asan ise 29 Ocak 2019 tarihinde TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ı ziyaret etti.

Nezaket ziyaretlerinde; ortak faaliyetler ve iş birliği hak-
kında görüşüldü, bilgi ve fikir alışverişinde bulunuldu.

Prof. Dr. Habip Asan'ın ziyaretinde Akademi Genel Ko-
ordinatörü Mete Kurt da yer aldı.

KKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Rekabet Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Ömer Torlak, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar

Akademi Koordinatörü Mete Kurt, Türk Patent ve Marka Kuru-
mu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar

verdiğimiz “Halil İnalcık Özel Ödülü”nün 
yanı sıra bu yıl vermeye başlayacağımız 
“Fuat Sezgin Özel Ödülü”nün de bizim 
için özel bir öneme sahip olduğunu vur-
gulamak isterim. TÜBA Ödül sahiplerinin 
ulusal ve uluslararası düzeyde gösterdikleri 
başarıları ve aldıkları ödülleri, programla-
rımızın başarısının göstergesi olarak de-
ğerlendiriyoruz. Ödüllerin duyurulması ve 
başvuruların artırılması konusunda bilim 
insanlarımızın ve üniversite yöneticilerinin 
ilgi, destek ve teşvikleri,  ödüllerin etkinli-
ği ve yararlılığı açısından büyük önem ta-
şıyor. Bu konudaki ilgi, katkı ve destekleri 
için bilim dünyasına çok teşekkür ediyor, 
başarılı bilim insanlarımızı ödüllerimize 
başvurmaya, ilgili rektörlerimizi de aday 
göstermeye davet ediyorum.”

Fuat Sezgin Özel ÖdülüAkademi Başkanı 
Acar ayrıca; 2019 yılında TÜBA GEBİP ve 
TESEP kapsamında, Bilim Tarihi, İslam Bilim Tarihi ile 
ilgili çalışma ve projeleri olan genç bilim insanları ile anı-
lan konulardaki eserler arasından seçilecek kişi ve eserlere 
"Fuat Sezgin Özel Ödülü” verileceğinin altını çizdi.

TÜBA-GEBİP Ödülü sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl için 
20.000 TL’nin yanı sıra ayrıca her yıl, tez aşamasındaki 
doktora öğrencilerinin çalışmalarında kullanılmak üzere 
6.000 TL, uluslararası nitelikteki bilimsel çalışmaları kap-

samında düzenleyecekleri ulusal ve uluslararası toplantı-
lar için ise 4.500 TL’ye kadar ilave mali destek ve Akademi 
üyelerimizce bilimsel danışmanlık desteği sağlanıyor. İlk 3 
yıldan sonraki 5 yıl boyunca yılda bir kez yurt dışı bilimsel 
toplantılara ve etkinliklere katılım desteği olarak Avrupa 
ülkeleri için 1500$ karşılığı TL, Avrupa dışı ülkeler için 
2000$ karşılığı TL veriliyor. TESEP kapsamında ise; telif 
eserler için 20.000 TL ve Kayda Değer Eser Ödülü (Man-
siyon) olarak ise telif eserlerde 7.000 TL parasal ödül ve-
riliyor.
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TÜBA 54. GENEL KURULU ve GEBIP 
YILLIK DEĞERLENDIRME TOPLANTISI

TÜBA GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısı ve 54. Genel Kurulu 30 Kasım-2 Aralık 
tarihleri arasında  Ankara’da gerçekleştirildi.

Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme 
Programı (TÜBA-GEBİP) kapsamında her yıl düzenle-
nen TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısı, 30 
Kasım günü TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımıcısı Meh-
met Fatih Kacır'ın konuşmaları ve Ankara Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülçin Yahya 
Kaçar'ın "Cinuçen Tanrıkorur'un Türk Musikisine ve 
Kültürüne Katkısı" konulu Akademi Konferansıyla baş-
ladı. 1 Aralık'ta sona eren Değerlendirme Toplantısının 
ardından 2 Aralık günü  Akademi üyelerinin katılımıyla 
TÜBA 54. Genel Kurulu The Green Park Ankara’da ger-
çekleştirildi.

TÜBA’nın Türkiye’de tüm bilim alanlarındaki araştır-
maları, bilim insanlığını ve araştırıcılığını özendirmek 
bu alanlarda emeği geçenleri onurlandırmak, bilim ve 
araştırmaya yönlendirmek, bilim insanları ve araştırı-
cılarının toplumsal statülerini yükseltmek ve bilim ve 
araştırma standartlarını yükseltmek hedefleriyle değerli 
faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyerek konuşmasına 
başlayan Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, bu 
amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmalardan birinin 
de GEBİP olduğunu vurguladı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Mehmet Fatih Kacır “Milli teknoloji hamlesi bütün 
alanlardaki üstün nitelikli bilimsel çalışmalarla 
mümkün.”
GEBİP’in, TÜBA Ödülleri içerisinde ve Türkiye’de 
bilimsel çalışmalar içerisinde çok müstesna bir yere 
sahip, özgün bir program olduğuna inanıyorum diyen 
Kacır “Araştırmalarıyla ön plana çıkmış genç bilim 
insanlarını ödüllendirmeyi ve ülkemizde yapacakları 
nitelikli araştırmaları desteklemeyi amaçlayan bu 
programın uzun yıllar başarıyla devam ettirilmesini canı 
gönülden arzu ediyorum. TÜBA Akademi Ödülleri, eser 
ödül programları, çalışma grupları ve yayınlarıyla bilim 
dünyamıza kıymetli katkılar sunmaya devam ediyor 
ve edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın son 
dönemde gündemde tuttuğu konuların başında milli 
teknoloji hamlesini gerçekleştirmek geliyor. Ülkemizi 
küresel ekonomik düzen içerisinde daha üstün kılacak 
yüksek katma değerli ürünlerin milli ve özgün olarak 
geliştirilmesi ve üretilmesi milli teknoloji hamlesinin 
ana unsurları. Tüm bunlar bütün alanlardaki üstün 
nitelikli bilimsel çalışmalarla mümkün. Tıptan sosyal 
bilimlere, mühendislikten doğa bilimlerine bütün 
bilimsel alanlardaki çalışmalar topyekûn şekilde milli 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır

Araştırmalarıyla ön plana çıkmış genç 
bilim insanlarını ödüllendirmeyi ve 

ülkemizde yapacakları nitelikli araştırmaları 
desteklemeyi amaçlayan bu programın 
uzun yıllar başarıyla devam ettirilmesini 

canı gönülden arzu ediyorum. 

““
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TÜBA Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Son yasal düzenlemeler ile üye 
seçimi noktasında çok önemli 

gelişmeler sağlandı.

““
teknoloji hamlesini başarmamızı mümkün kılacak. 
Tüm bilimsel alanlarda ve toplumun tüm fertleriyle 
aynı hedeflere inanması ve bu hedefler doğrultusunda 
çalışmasıyla mümkün olacak milli teknoloji hamlesini 
gerçekleştirmek konusunda kararlıyız ve inanıyoruz.” 
dedi.

Bakanlık olarak bilim insanları ve onların araştırmala-
rına verilen desteğin bu hedeflere koşmak konusunda 
bilim dünyasına önemli katkılar sunduğunu ve sunmaya 
devam edeceğini söyleyen Bakan Yardımcısı Mehmet 
Fatih Kacır “Bizler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak 
ülke kalkınmasının yegane anahtarının bilim olduğuna 
inanıyor ve bilim insanlarımız ve bilimsel çalışmalara 
katkı vermeyi en önemli ödevimiz olarak görüyoruz. Ben 
bu vesileyle GEBİP’in hayırlara vesile olmasını diliyor, 
TÜBA’nın çalışmalarına bakanlık olarak destek olmaya 
her daim hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.” dedi.
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TÜBA Başkanı Prof. Acar “Başarılı genç bilim 
insanlarının ve çalışmalarının her koşulda ve azami 
şekilde desteklenmesinin önemine inanıyoruz.” 
2001 yılından bu yana yürütülen Dünya’da ve Türkiye’de 
genç bilim akademisi olarak ifade edilen yapılanmanın 
en önemli örneklerinden biri olan GEBİP’in 18 yıldır 
sürdürüldüğünü ifade eden Prof. Acar: “Programı büyük 
bir hassasiyetle, bilimsel liyakat ve ilkelere riayetle büyük 
bir titizlikle yürütüyoruz. Başkanlığımın ilk gününden 
bu yana farklılıklarımızı çatışma değil zenginlik olarak 
değerlendirerek yola çıktık ve sizin de desteğinizle 
sanıyorum ki başarılı bir sınav verdik. GEBİP ve diğer 
ödül programlarımızda da bu esasa azami ölçüde riayet 
etmeye özen gösterdik. 443 genç bilim insanı şimdiye 
kadar bu program kapsamında ödüllendirildi. Bu yıl 
ilan edeceğimiz 2018 ödülleriyle beraber bu rakam öyle 
görünüyor ki 470’lere çıkacak. Program, 3 yıl boyunca 
verilen para ödülü, Akademi üyelerinin danışmanlığı, 
periyodik raporlama, yurt içi ve yurt dışı etkinliklere 
katılım ile özgünlüğünü koruyor. Bu program 
kapsamında desteklenen genç bilim insanlarımız ulusal 
ve uluslararası ödül ve başarıların da sahibi oluyorlar. 

Başarılı genç bilim insanlarının ve çalışmalarının her 
koşulda ve azami şekilde desteklenmesinin önemine 
inanıyoruz. Türkiye iddia sahibi bir ülke ve topyekün 
kalkınmamız için bilimsel olarak ilerlememiz son 
derece önemli. Son yıllarda Türkiye Ar-Ge’ye ayırdığı 
pay açısından ciddi bir atılım gerçekleştirdi. Eğitim ve 
bilim alanında nicel anlamda bir büyüme sağladık fakat 
kalite ve performansın geliştirilmesi konusunda yapacak 
çok işimiz var ve üstelik bu konu artık ertelenemeyecek 
bir mahiyet arz ediyor. Türkiye ancak bu şekilde 
yenilikçi bir ekonomiye sahip olabilir. Bilimin ve 
buna bağlı yenilik çalışmalarının özendirilmesi ve bu 
konudaki performansımızın artışıyla üretilen bilginin 
ve teknolojinin uygulayıcısı olmanın ötesine geçip daha 
üst sıralara çıkabiliriz. Yaşadığımız zorlukları aşarak 
hedeflerimize ulaşacağımızı biliyorum. Ben Türkiye’ye 
ve geleceğimize inanıyorum.” dedi.

TÜBA ve tarihi hakkında bilgi veren Prof. Acar, kısa 
süre önce vefat eden Akademi Şeref Üyesi Prof. Dr. Fuat 
Sezgin’i anarak konuşmasına devam etti. Bilim akade-
milerinin icracı değil istişari ve prestij kurumlar oldu-
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ğunun altını çizdi. Son yasal düzenlemelerle üye seçimi 
noktasında çok önemli gelişmeler sağlandığını söyleyen 
ve Akademi üyelerinin tamamının Akademi tarafından 
seçilecek olmasının önemini vurgulayan Prof. Dr. Ah-
met Cevat Acar, "Personel konusunda çalışmalarımız 
sürüyor ancak gayretlerimiz olmasına rağmen Akade-
mi’nin temsil rolüne uygun bir binaya kavuşamadık. Bu 
konunun da çözüme kavuşturulacağına inanıyorum”  
dedi. Prof. Acar konuşmasının ardından “Cinuçen 
Tanrıkorur’un Türk Musikisine ve Kültürüne Katkısı” 
konulu Akademi Konferansı’nı verecek olan Prof. Dr. 
Gülçin Yahya Kaçar’ı takdim etti.

Açılış konuşmalarının ardından TÜBA Başkanı Prof. 
Acar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Mehmet Fatih Kacır’a TÜBA tarafından hazırlanan ve 
Akademi’nin Türk İslam Bilim Kültür Mirası kapsa-
mında yayımlanan eserleri armağan etti.

Akademi Konferansı: Prof. Kaçar’dan “Cinuçen 
Tanrıkorur’un Türk Musikisine ve Kültürüne 
Katkısı”
TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri 
Yurdusev’in tanıtımın ardından konferansına başlayan 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği 
Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülçin 
Yahya Kaçar, “Cinuçen Tanrıkorur’un Türk Musikisine 
ve Kültürüne Katkısı” konulu Akademi Konferansını 
verdi. Prof. Kaçar ayrıca Tanrıkorur’un bestelerini 
icra ettiği bir ud resitali de verdi. Tanrıkorur'un ud 
metodunu altı ay gibi kısa sürede öğrenen ilk ve tek 
öğrencisi olma unvanına da sahip olan Prof. Kaçar, 
Cinuçen Tanrıkorur’un, Türk musikisi ve kültürüne 
katkıları üzerine konuştu. Konferansında kendisinden 
aldığı eğitim süresince gözlemlediği Tanrıkorur’un 
akademisyenliği, müzikle ilişkisi, insanlığı ve daha pek 
çok konu hakkında bilgi veren Prof. Kaçar’ın konferansı 
Akademi Üyeleri tarafından ilgiyle takip edildi.
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Konferansın sonunda Prof. Acar, Prof. Kaçar’a Türk 
müziğinin önemli değerlerinden Cinuçen Tanrıkorur’a 
dair detaylı konferans için teşekkür plaketi sundu.

Altı eş zamanlı oturum düzenlendi
The Green Park Ankara’da devam eden ve üç yıl bo-
yunca ödül sahiplerinin mali ve bilimsel olarak destek-
lenmesini içeren GEBİP Ödül Programı kapsamında 
ödül sahipleri, her yıl TÜBA tarafından düzenlenen 
Yıllık Değerlendirme Toplantısı’yla kendilerine TÜBA-      
GEBİP Ödülü kazandıran projelerin ve diğer projeleri-
nin gelişim süreçlerini ve geldiği noktaya dair sunumla-
rını gerçekleştirdi.

Bu doğrultuda; gün boyunca Fen Bilimleri I-II, Sağlık 
ve Yaşam Bilimleri, Mühendislik Bilimleri I-II ve Sos-
yal Bilimler’den oluşan altı ayrı eş zamanlı oturumda; 
alanlarındaki bilimsel projelerine ve son bir yılda yürüt-
tükleri çalışmalarına ilişkin sunumlarını ve değerlen-

dirmelerini Akademi Üyeleri ve GEBİP Ödül sahipleri 
karşısında yaptı. 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar başkanlığında; Akademi 
Şeref Üyesi Prof. Dr. Metin Arık, Akademi Asli Üyeleri 
Prof. Dr. Mustafa Reşat Apak, Prof. Dr. Fikrettin Şahin, 
Prof. Dr. Kazım Şahin, Prof. Dr. Ahmet Murat Tekalp 
ve Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev’in oluşturduğu kurul 
tarafından düzenlenen Genel Değerlendirme Toplantı-
sı, ilgilenen tüm bilim insanlarına açık olan sunumların 
sonunda tüm ödül sahiplerinin katılımı ile gerçekleşti. 
Prof. Acar toplantının sonunda “Memnuniyetle görü-
yoruz ki, TÜBA GEBİP Ödüllerini kazanan siz bilim 
insanları ses getiren yeniliklere ve bilimsel çalışmalara 
imza atıyor, Akademi’nin ne denli doğru kararlar ver-
diğini her defasında bize gösteriyorsunuz. Hem ulusal 
hem uluslararası bilim camiasında aldığınız takdirler 
bizleri ayrıca gururlandırıyor.” dedi.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mustafa Reşat Apak, TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Metin Arık, TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Fikrettin Şahin,  Akademi 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, TÜBA Asli Üyeleri Prof. Dr. Kazım Şahin ve  Prof. Dr. 
Ahmet Murat Tekalp 
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TÜBA Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

443 genç bilim insanı şimdiye kadar 
bu program kapsamında ödüllendirildi. 
Bu yıl ilan edeceğimiz 2018 ödülleriyle 
beraber bu rakam öyle görünüyor ki 

470’lere çıkacak.

““
TÜBA 54. Genel Kurulu
Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirildiği 2 Aralık 
günü yapılan oylama sonucu; Akademi’nin dört asosye 
üyesinin üyelik süreleri uzatılırken, Akademi Konseyi’nde 
beş üyenin görev süresinin dolması nedeniyle yeni üyeler 
seçildi.

The Green Park Ankara’da düzenlenen Genel Kurul, Aka-
demi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ın konuşma-
sıyla başladı; 53. Genel Kurul’dan bu yana Akademi’nin 
gerçekleştirilen faaliyetleri ve projelerinden bahseden 
Prof. Acar, konuşmasına planlanan çalışmalar hakkında 
bilgi vererek devam etti. Akademi’nin Temmuz ayında 
yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hakkında 
detaylı bilgi veren Prof. Acar, Kararnamenin hazırlık aşa-
ması sırasında Akademi tarafından verilen katkıları dile 
getirdi. Yeni Kararnameyle birlikte özellikle üye seçimi 
noktasında TÜBİTAK ve YÖK’ün ancak öneride bulu-
nulabileceğinin, artık nihai kararın Akademi tarafından 
verileceğinin altını çizdi. TÜBA’nın personel istihdamı 
konusunda yapılması gereken değişiklikler hakkında da 
gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü ve konuya dair ge-
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lişmelerin takip edildiğini söyleyen Prof. Acar, bu yeniden 
yapılanma sürecinin Akademi açısından yakın zamanda 
sona ereceğini ifade etti. Akademi’ye bina tahsisi ihtiyacı-
nın tüm çalışmalara rağmen giderilemediğini de belirten 
Prof. Acar, kendisinin görev süresinin sona erdiğini fakat 
görevi devredeceği başkanlık döneminde sorunun gideri-
leceğine dair inancının tam olduğunu belirtti.

Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar konuşma-
sının ardından 53. Genel Kurul’da Asli Üye seçilen ODTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök’e ve Asosye Üye 
seçilen Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder 
Metin’e üyelik beratlarını takdim etti.

Akademi Konseyi’ne beş yeni üye
TÜBA Akademi Konseyi’nde beş üyenin görev süresinin 
dolması nedeniyle yapılan oylama sonucunda TÜBA Asli 
Üyeleri; Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar,  Prof. Dr. Mustafa 
Çiçekler, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Mustafa 
Ersöz ve Prof. Dr. Kazım Şahin Akademi Konsey Üyesi 
seçildi. 

Akademi'nin dört Asosye Üyesinin üyelik süreleri 
uzatıldı
Yapılan oylama sonucunda; İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bulut, Asel-
san Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. 
Haluk Görgün, Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve Marmara Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Haluk Rahmi Topçuoğlu'nun Asosye 
üyeliklerinin devamına karar verildi. Seçimlerin ardından 
Genel Kurul sona erdi.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ve Koç Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Metin’e berat takdimi

Seçilen Yeni  Konsey Üyeleri: Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Mustafa Ersöz, 
Prof. Dr. Kazım Şahin
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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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Genetik İlaçlar ve 
Toplum Sağlığı-1*

Prof. Dr. Tayfun Özçelik
TÜBA Asli Üyesi

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı

Güzel bir atasözümüz vardır. Ateş düştüğü yeri yakar 
diye. Mutasyon da oluştuğu hücreyi hastalandırıyor. Tıp 
bu mutasyonlara karşı yakın bir zamana kadar çaresizdi. 
Ama bu durum değişmeye başladı. 2018 genetik alanın-
daki gelişmeleri toplumun derinden hissettiği bir yıl ola-
rak dikkat çekti. Direkt olarak mutasyonları hedefleyen 
“genetik cerrahi” ve “gen ilaçları” hayatımıza girmeye baş-
ladı. Ülkemizde ve dünyada hararetli tartışmalar olurken, 
yeni politikalara duyulan gereksinim gözler önüne serildi. 
Bu nedenle öncelikle SMA (Spinal Musküler Atrofi) has-
talığı üzerinde odaklanarak genetik ilaçlar ve ardından da 
ikinci bir yazı ile CRISPR/Cas-9 tabanlı genetik cerrahi 
üzerine bilgi sunmayı ve nasıl bir yol izlenebileceği husu-
sunda önerilerde bulunmayı amaçlıyorum. Bu yazı gene-
tik ilaçlar üzerinedir.

Her şeyden önce üç temel tespiti yapmamız gerekiyor. 
Birinci olarak, nasıl ki yirminci yüzyılın başında fizik 
bilimi dünyada güç dengelerinin değişiminde temel itici 
güç olmuştu, günümüzde de genetik bilimi benzer bir etki 
yaratmaya başladı. İkincisi, bilimsel gelişmelerin ürünü 
olan yeni teknolojiler iyi yönde de kötü yönde de kullanı-
labiliyorlar. İyi yönden bakıldığında, atomları parçalamak 
neredeyse sınırsız ve kontrollü enerji kaynaklarının kapı-
sını açarken, genleri düzenlemek ölümcül hastalıkların 
çaresi olabiliyor. Ama diğer yandan Hiroşima ve Nagazaki 
gibi büyük trajediler de yaşanabiliyor. Son olarak önemle 
vurgulanması gereken husus bu çağ atlatıcı bilimsel ge-
lişmeler birden bire ve kendiliğinden olmuyorlar, her bi-
rinin ardında sarsılmaz bir irade ile yürütülen ve onlarca 
yıla dayanan araştırmalar bulunuyor. Kısa vadeli ve temel 
bilimleri ikinci plana alarak teknoloji geliştirme üzerine 
odaklanan programlar gerçek anlamda çığır açıcı geliş-
melerin önünü kapatabiliyorlar. 

Aşık Veysel’in “Uzun ince bir yoldayım, Gidiyorum gün-
düz gece, Bilmiyorum ne haldeyim, Gidiyorum gündüz 
gece” mısraları belki de başarıya giden bilimsel sürecin en 
güzel anlatımıdır. Nitekim gen ilaçları ve genetik cerrahi 
de 19. yüzyılın ikinci yarısında Darwin ve Mendel ile baş-
layan, 20 ve 21. yüzyılda onlarca Nobel Ödülü ile taçlanan 
temel buluşların (Tablo 1) ve büyük yatırımlarla gerçekle-
şen “Genom Projeleri”nin direkt bir ürünüdür. 

SMA Hastalığı
SMA 1891 ve 1893 yıllarında Alman ve Avusturyalı he-
kimler Guido Werdnig ve Johan Hoffman tarafından ta-
nımlanmıştır (1,2). Daha sonra alt tiplerinin de olduğu 
anlaşılan bu omurilik ön boynuz hastalığına neden olan 
gen yaklaşık bir yüzyıl sonra 1995’te Fransız genetikçi Je-
dith Melki tarafından keşfedilmiştir (3). Böylece DNA in-
celemesine dayanan hasta ve taşıyıcıların genetik tanısı ve 
toplum taramalarının önü açılmıştır. Tedavisi için mole-
küler bir hedef ortaya çıkmıştır. Ardından geçen 20 yıllık 
dönemde önce hastalığın patogenezi konusunda bilgiler 
elde edilmiş, 23 Aralık 2016 tarihinde FDA tarafından ilk 
tedavi ajanı olan Spinraza (Nusinersen) onaylanmıştır. 
Bu önemli gelişmeyi gerçekleştiren Adrian Krainer ve C. 
Frank Bennett 2019 Breakthrough Prize in Life Sciences 
Ödülü’nü kazanmıştır (4). 

SMA hastalığı geninin bulunmasını yakından izleyen ve 
ülkemizde genetik tanısını 1993 yılında ilk kez gerçek-
leştiren hekimlerden biri olarak tedavi seçeneğinin de 
gündeme geldiğini görmek benim için büyük bir mut-
luluk kaynağıdır. Çaresiz durumda olan aileler için bu 
gelişmeler büyük bir umut kaynağı olmuş, tüm dünya ile 
birlikte ülkemizde de genetik tabanlı SMA ilacı kullanıma 
girmiştir.

Avrupa Birliği Nadir Hastalıklar Bilimsel Komisyonu ve 
ülkemizde Kas Hastalıkları Derneği’nin bir üyesi olarak 
bu gelişmelerin içinde yer aldım, ilaç geliştirmeyi amaçla-
yan araştırmaların desteklenmesine yönelik programlar-
da hakemlikler yaptım. Mutlulukla ifade etmeyi isterim 
ki genetik hastalıkların tedavisine yönelik yenilikler SMA 
hastalığı ile sınırlı değil. Ailesel lipoprotein lipaz eksikliği 
(LPLD), üre siklusu hastalıkları (UCD), kronik granülo-
matoz hastalık (CGD), şiddetli malignant osteopetrosis 
(SMO), paroksismal noktürnal hemoglobinüri (PNH) 
ve atipik hemolitik üremik sendrom (HUS) gibi sayıları 
binleri bulan, çekinik karakterli hastalıkların genleri bu-
lundukça ilaç hedefleri ortaya çıkıyor, ilaç endüstrisinin 
yatırımları ile yeni ilaçlar geliştiriliyor. Bunlar çok güzel 
haberler, ama bir de madalyonunun ekonomik yüzü bu-
lunuyor.
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Biyoekonomi
Genetik ilaçların temel bir özelliği çok pahalı olmalarıdır. 
Ne yazık ki geliştirilmeleri milyar dolar düzeyinde yatı-
rımlarla mümkün oluyor. Ölüm vadisi olarak adlandırı-
lan süreçte ilaç adayı moleküllerin büyük bir çoğunluğu 
ya istenmeyen yan etkileri, ya da yetersiz biyoyararlanım-
ları nedeniyle rafa kaldırılıyorlar. Bu durum ise direkt 
olarak ilaç fiyatlarına yansıyor. Nitekim halen dünyada 
satılan en pahalı ilaçlar listesinin ilk altı sırasında yer alan 
genetik ilaçların yıllık maliyeti hasta başına 543 bin do-
lar ile 1 milyon dolar arasında değişiyor (Tablo 2). Ve bu 
ilaçlar maalesef bir kez alınmıyorlar, ömür boyu alınma-
ları gerekiyor. Örneğin, SMA hastalığını incelersek hasta 
başına ilk yıl 750.000 dolar daha sonra yılda 350.000 do-
lar tutuyor. Böylece bir hastanın 10 yıllık tedavi masrafı 
3.900.000 dolar oluyor. 

SMA hastalığı farklı toplumlarda yaklaşık 1/6.000-10.000 
sıklıkla görülmektedir. Türkiye yüksek akraba evlilikleri  
nedeniyle SMA hastalığının en sık görüldüğü ülkelerden 
bir tanesidir. Ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin 
bebeğin doğduğu göz önüne alınırsa bu yaklaşık 216 yeni 
SMA hastasına karşılık gelmektedir. Bu hastaların tümü-
nün ilaca erişimi olacağını ve yaşamlarını sürdürecekleri-
ni varsayarsak 2030 yılına gelindiğinde ülkemizde 2.000-
2.200 SMA hastasının bulunacağı öngörülebilir. Böylece 
tedavi maliyeti tüm hastalar için 10 yıllık dönemde yak-
laşık 5,3 milyar dolar (28 milyar TL) düzeyine çıkacaktır. 

Konuya bir de sahada mevcut duruma bakarak yaklaşır-
sak, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Haluk Topaloğlu’nun verilerine göre halen Tür-
kiye’de 270 adet SMA tip I hastasına Spinraza ilacı veril-
mekte. Bu da beklenen hasta sayısı ile gözlenen hasta sa-
yısının birbirine yakın olduğuna işaret ediyor. 

Yine sahadan bir başka hastalığı incelersek, Duchenne 
Musküler Distrofi (DMD) hastaları için de genetik ilaç 
uygulaması (Translarna) ülkemizde başlamış bulunuyor. 
Bir hasta için yıllık tedavi maliyeti 270.000 dolar tuta-
rında. Hastalığın görülme sıklığı ise 1/5.000 düzeyinde. 
DMD hastalarının hemen kaybedilmedileri göz önüne 
alınırsak her yıl yaklaşık 50 hasta çocuğun doğması bek-
lenebilir. Hasta çocukların yaklaşık yüzde 13-15 oranın-
da bir bölümü gen ilacı için aday oluyor. Genomlarında 
bulunan mütasyon tedaviye cevap veriyor. Nitekim halen 
ülkemizde yaklaşık 140 hasta tedavi altında bulunuyor. 
Bu sayıya her yıl 10 yeni hastanın eklenmesini beklersek, 
2030 yılında toplam yaklaşık 230 hasta olacaktır ki kümü-
latif tedavi masrafı yaklaşık 500 milyon dolar olarak ön-
görülebilir. Eğer hastaların 50 yaşına kadar yaşayacakları 
öngörülürse – ki bu yönde ümit verici gözlemler bulun-
maktadır – bir SMA hastasının tedavi maliyeti 19 milyon, 
bir DMD hastasının 13,5 milyon dolar olması beklenebi-

lir. Yetmiş yaşına kadar yaşarlarsa SMA 26,6 ve DMD 19 
milyon dolar düzeyine çıkabilir. İnsülin 1923 yılında keş-
fedilmişti ve tip I diyabet hastaları şimdi 100 yıla yaklaşan 
bir süredir bu ilacı kullanıyorlar. Bunlara zaman içinde tip 
2 diyabet hastalarının bir bölümü de eklenmiş bulunuyor. 
SMA tip II ve III benzer bir durum arz ediyor.

Bu yüksek rakamlar nedeniyle söz konusu ilaçların sosyal 
güvence kapsamına alınması konusunda farklı uygula-
malar bulunuyor. Avrupa ve bazı Orta Doğu ülkelerine 
bakıldığında 2018 yılı itibarı ile SMA 16 ülkede sosyal gü-
vence kapsamına alınmış, 25 ülkede ise bu gerçekleşme-
miştir (5). Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, 
Almanya, Rusya, Çin gibi ülkelerde geniş kapsamlı bir uy-
gulama sigorta şirketleri tarafından yapılmazken Kanada 
ve Japonya’da kapsama alınmıştır. Tabii burada hastalığın 
toplumda görülme sıklığı ve taşıyıcı tanısı programlarının 
varlığı karar vericilerin göz önüne aldıkları önemli bir et-
ken olmaktadır. 

Ve üzerinde önemli durulması gereken ikinci bir husus 
vardır. SMA bir örnek oluşturacağı için genetik ilaçlarla 
tedavi edilen diğer kalıtsal hastalıkların da sigorta ödeme-
si kapsamına alınması ile mali yük hızla artmaya adaydır. 
Gerçekleşmiş buluşlar üzerinden değerlendirirsek, Tablo 
2’de yer alan ve Pompe hastalığının tedavisinde kullanılan 
ilacın 2019 ülkemize maliyeti 65 yeni hasta için 40 mil-
yon, 2020 yılında 130 hasta için 81 milyon, 2030 yılında 
407 milyon dolara çıkacaktır. Benzer bir şekilde PNH ve 
HUS hastalıkları için 2019 yılında 88 milyon, 2020 yılın-
da 176 milyon, 2030 yılında 880 milyon dolar bütçe ayrıl-
ması gerekeceği ön görülebilir. Altı adet ilacın tümünün 
kapsama alınması durumunda ise ülkemiz ekonomisine 
10 yıllık maliyeti yaklaşık 13,6 milyar dolar olarak öngö-
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rülebilir. Bu ise gayrisafi milli hasılamızın yaklaşık binde 
1,6’sına karşılık gelmektedir ki yüzde 4,3 düzeyinde olan 
cari sağlık harcamaların yaklaşık 1/20-25 gibi bir oranı 
sekiz nadir hastalığın tedavisine ayrılacaktır. Bu durum 
ekonomik olarak sürdürülebilir gözükmemektedir. Özel-
likle yeni ilaçların devreye girmesi ile bir toplumsal bas-
kının oluşması ve pek çok farklı hastalığın SMA statüsüne 
yükseltilmesi taleplerinin artması beklenebilir.

Yine üzerinde önemle durarak bir tespit yapmamız ge-
rekiyor. Nadir hastalıkların tedavisi için geliştirilen ilaç-
lar ölçek ekonomisinden yararlanamayabilirler. Bunun 
temel sebebi etkin taşıyıcı tanısı ve bilgiye dayalı üreme 
programlarının devreye girmesi olacaktır. Örneğin, halen 
SMA için geri ödeme yapan Danimarka veya Japonya’da 
akraba evliliklerinin az olması nedeniyle hastalığın gö-
rülme sıklığı 1/10.000 düzeyinden daha azdır. Hatta Ja-
ponya’da halen yılda yaklaşık 9 SMA hastası doğmaktadır. 
Bu ülkemizdeki yeni hastaların 1/24’ü oranındadır. Böyle 
olunca rekombinant insülin üretiminde olduğu gibi mali-
yetlerin aşağı çekilmesinin çok zor olacağı öngörülebilir. 
Teknolojinin gelişmesi ile tek seferlik gen tedavileri bir 
başka seçenek olabilir fakat bu durumda da, SMA temelli 
inceleme yaparsak, tek dozluk ilacın maliyetinin yaklaşık 
4-5 milyon dolar olması öngörülmektedir (6). 

Toplum Sağlığı ve Türkiye Genom Projesi
Ülkemiz yenidoğan tarama programları açısından örnek 
olarak gösterilen başarılar kazanmıştır. Fenilketonüri ta-
rama programı 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile başlatılmış, 1990 
yılında bütün il merkezlerini kapsayacak şekilde genişle-
tilmiştir. 2004 yılında işitme, 2006 yılında konjenital hi-
potiroidi, 2008 yılında biyotidinaz eksikliği, 2010 yılında 
gelişimsel kalça displazisi, 2015 yılında kistik fibrosis, 

2017 yılında konjenital adrenal hiperplazi programları 
uygulamaya alınmıştır. Ama bunlar erken tanı program-
larıdır ve mümkün olan en erken devrede ilgili hastalık-
ların saptanarak tedaviye geçilmesini hedeflemektedir. 
Ayrıca aile içinde taşıyıcıların tespitini ve doğum öncesi 
tanıyı hedefleyen ulusal bir program henüz başlatılma-
mıştır.

Diğer yandan epidemiyolojik verilerin Hardy-Weinberg 
denklemine uyarlanması bize çok değerli bilgiler vermek-
tedir. Örneğin, ülkemizde taşıyıcılık oranları fenilketo-
nüri için yaklaşık 1/25, kistik fibroz için 1/30, SMA için 
1/40-50 düzeyindedir. Bu demektir ki ülkemizde halen 
3 milyon 200 bin fenilketonüri, 2 milyon 733 bin kistik 
fibroz, 2 milyon SMA taşıyıcısı vardır.

Ailelerin ve bireylerin taşıyıcılık statülerinin tespiti ve 
bilgiye dayalı üreme seçeneklerinin temel alınacağı prog-
ramlar ülkemizde ivedilikle uygulamaya konmalıdır. Bu-
nun için DNA incelemesine dayanan teknolojilerin kulla-
nılması kaçınılmaz gözükmektedir. 

Ama unutulmaması gereken en önemli husus, tıbbın yeni 
bir döneme girmiş olduğudur. Yaklaşık 7 bin farklı ka-
lıtsal hastalığın genlerinin birer birer tanımlandığı, ilaç 
hedeflerinin saptandığı ve ilaçların geliştirildiği bir çağda 
yaşıyoruz. SMA bu hastalıklardan sadece bir tanesi olarak 
gündeme gelmiştir.

Esas olan ülkemizde hem temel bilimlerin hem de sağlık 
hizmetlerinin gelişmesine çok büyük katkılar yapacağı 
şüphesiz olan bir “Türkiye Genom Projesi”nin bir an önce 
hayata geçirilmesidir. 

* Prof. Dr. Tayfun Özçelik'in yazısının 2. Bölümü TÜBA GÜNCE'nin 60. 
sayısında yayımlanacaktır.
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SMA tedavisi sigorta kapsamında ödenen ülkeler: Avusturya, Belçika, 
Çekya, Danimarka, Hırvatistan, Finlandiya, Hollanda, İspanya, İsrail, 
İsviçre, İtalya, Latviya, Litvanya, Lüksemburg, Norveç, Yunanistan. 
SMA tedavisi sigorta kapsamında ödenmeyen ülkeler: Birleşik Arap 
Emirlikleri, Bulgaristan, Kıbrıs, İngiltere ve Galler, Estonya, Fransa, Al-
manya, Macaristan, İrlanda, İskoçya, İzlanda, Katar, Kuzey İrlanda, Ku-
veyt, Latvia, Makedonya, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan 
ve Ukrayna ile görüşmeler sürmektedir.

SMA hastalığı farklı toplumlarda yaklaşık 
1/6.000-10.000 sıklıkla görülmektedir. 
Türkiye yüksek akraba evlilikleri oranı 
nedeniyle SMA hastalığının en sık görüldüğü 
ülkelerden bir tanesidir.
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        Tablo 1. Genetik ilaçlar ve genetik cerrahinin önünü açan Nobel Ödülleri

Bilim Alanı/
Yılı

Kazanan Gerekçesi

Kimya/2015 Tomas Lindahl, Paul Modrich, Aziz 
Sancar

“for mechanistic studies of DNA repair”

Tıp/2012 Sir John B. Gurdon, Shinya Yamanaka “for the discovery that mature cells can be reprogram-
med to become pluripotent”

Tıp/2010 Robert G. Edwards “for the development of in vitro fertilization”
Kimya/2009 Venkatraman Ramakrishnan, Thomas 

A. Steitz, Ada E. Yonath
“for studies of the structure and function of the riboso-
me”

Tıp/2010 Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Gre-
ider, Jack W. Szostak

“for the discovery of how chromosomes are protected 
by telomeres and the enzyme telomerase”

Tıp/2007 Mario R. Capecchi, Sir Martin J. 
Evans, Oliver Smithies

“for their discoveries of principles for introducing spe-
cific gene modifications in mice by the use of embryo-
nic stem cells”

Kimya/2006 Roger D. Kornberg “for his studies of the molecular basis of eukaryotic 
transcription”

Tıp/2006 Andrew Z. Fire, Craig C. Mello “for their discovery of RNA interference – gene silen-
cing by double-stranded RNA”

Kimya/2004 Aaron Ciechanover, Avram Hersh-
ko, Irwin Rose

“for the discovery of ubiquitin-mediated protein deg-
radation”

Tıp/2002 Sydney Brenner, H. Robert Hor-
vitz, John E. Sulston

“for their discoveries concerning genetic regulation of 
organ development and programmed cell death”

Tıp/2001 Leland H. Hartwell, Tim Hunt, Sir Paul 
M. Nurse

“for their discoveries of key regulators of the cell cycle”

Tıp/1995 Edward B. Lewis, Christiane Nüssle-
in-Volhard, Eric F. Wieschaus

“for their discoveries concerning the genetic control of 
early embryonic development”

Kimya/1993 Kary B. Mullis “for his invention of the polymerase chain reaction 
(PCR) method”

Kimya/1993 Michael Smith “for his fundamental contributions to the establishment 
of oligonucleotide-based, site-directed mutagenesis and 
its development for protein studies”

Tıp/1993 Richard J. Roberts, Phillip A. Sharp “for their discoveries of split genes”
Kimya/1989 Sidney Altman, Thomas R. Cech “for their discovery of catalytic properties of RNA”
Tıp/1989 J. Michael Bishop, Harold E. Varmus “for their discovery of the cellular origin of retroviral 

oncogenes”
Tıp/1988 Sir James W. Black, Gertrude B. Eli-

on, George H. Hitchings
“for their discoveries of important principles for drug 
treatment”

Tıp/1987 Susumu Tonegawa “for his discovery of the genetic principle for generati-
on of antibody diversity”

Tıp/1983 Barbara McClintock “for her discovery of mobile genetic elements”
Kimya/1980 Paul Berg “for his fundamental studies of the biochemistry of nuc-

leic acids, with particular regard to recombinant-DNA”
Kimya/1980 Walter Gilbert, Frederick Sanger “for their contributions concerning the determination of 

base sequences in nucleic acids”
Tıp/1978 Werner Arber, Daniel Nathans, Hamil-

ton O. Smith
“for the discovery of restriction enzymes and their app-
lication to problems of molecular genetics”

Tıp/1975 David Baltimore, Renato Dulbec-
co, Howard Martin Temin

“for their discoveries concerning the interaction betwe-
en tumour viruses and the genetic material of the cell”

Kimya/1972 Christian B. Anfinsen “for his work on ribonuclease, especially concerning 
the connection between the amino acid sequence and 
the biologically active conformation”



Kimya/1972 Stanford Moore, William H. Stein “for their contribution to the understanding of the con-
nection between chemical structure and catalytic acti-
vity of the active centre of the ribonuclease molecule”

Tıp/1969 Max Delbrück, Alfred D. Hershey, Sal-
vador E. Luria

“for their discoveries concerning the replication mecha-
nism and the genetic structure of viruses”

Tıp/1968 Robert W. Holley, Har Gobind Khora-
na, Marshall W. Nirenberg

“for their interpretation of the genetic code and its fun-
ction in protein synthesis”

Tıp/1965 François Jacob, André Lwoff, Jacques 
Monod

“for their discoveries concerning genetic control of en-
zyme and virus synthesis”

Tıp/1962 Francis Harry Compton Crick, James 
Dewey Watson, Maurice Hugh Frede-
rick Wilkins

“for their discoveries concerning the molecular structu-
re of nucleic acids and its significance for information 
transfer in living material”

Tıp/1959 Severo Ochoa, Arthur Kornberg “for their discovery of the mechanisms in the biologi-
cal synthesis of ribonucleic acid and deoxyribonucleic 
acid”

Kimya/1958 Frederick Sanger “for his work on the structure of proteins, especially 
that of insulin”

Tıp/1958 George Wells Beadle, Edward Lawrie 
Tatum

“for their discovery that genes act by regulating definite 
chemical events”

Tıp/1958 Joshua Lederberg “for his discoveries concerning genetic recombination 
and the organization of the genetic material of bacteria”

Tıp/1946 Hermann Joseph Muller “for the discovery of the production of mutations by 
means of X-ray irradiation”

Tıp/1933 Thomas Hunt Morgan “for his discoveries concerning the role played by the 
chromosome in heredity”

*https://www.nobelprize.org

        Tablo 2. En pahalı genetik ilaçlar ve Türkiye için öngörülen maliyetler

İlaç Hastalık Fiyat/yıl
(000 $)

Görülme 
Sıklığı 
1/….

Yeni 
Hasta/
Yıl

Taşıyıcı
Sayısı 
1/…

Yıllık 
Maliyet
(000.000 $)

10 yıl
Maliyet
(000.000 $)

Kümülatif
Hasta-2030

Glybera LPLD 1.000 200-
250.000 6 1.350 6 330 60

Ravicti UCD 794 100-
160.000 13 670 10 567 130

Spinraza SMA 750->375 6.000 216 40 162 5.265 2.160

Lumizyme Pompe 626 20-40.000 65 120 41 2.238 650

Actimmu-
ne UCD+SMO 572 100.000 13 670 7 409 130

Soliris PNH+HUS 543 8-10.000 162 60 88 4.838 1.620

Toplam 475 314 13.647 4.750

* https://www.thebalance.com/the-8-most-expensive-prescription-drugs-in-the-world-2663232
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        Tablo 3. Genetik ilaçların GSMH’ya oranlarının Avrupa’da dağılımı

Ülke Nüfus SMA
(milyon $)

8 Hastalık 
(milyon $)

GSMH*
(milyar $)

SMA/GSMH
(%)

8H/GSMH
(%)

Moldova 4.029.750 129 334 11 0,12 0,30
Ukrayna 43.795.220 1.412 3.660 126 0,11 0,29
Türkiye 82.003,882 5.265 13.647 851 0,06 0,16
Arnavutluk 2.938.428 94 244 15 0,06 0,16
Sırbistan 8.733.407 280 726 48 0,06 0,15
Bosna Hersek 3.501.774 112 290 20 0,06 0,15
Makedonya 2.086.720 67 174 12 0,05 0,15
Belarus 9.433.874 303 785 57 0,05 0,14
Montenegro 629.355 20 52 5 0,04 0,10
Bulgaristan 6.988.739 224 580 64 0,04 0,09
Rusya 143.895.551 4.622 11.980 1.576 0,03 0,08
Romanya 19.483.360 610 1.581 239 0,03 0,07
Polonya 38.028.278 1.220 3.162 549 0,02 0,06
Hırvatistan 4.140.148 133 345 60 0,002 0,06
Litvanya 2.864.459 92 238 52 0,02 0,05
Macaristan 9.655.361 310 803 156 0,02 0,05
Latvia 1.911.108 61 158 34 0,02 0,05
Yunanistan 11.124.603 353 915 218 0,02 0,04
Çekya 10.630.589 340 881 245 0,01 0,04
Portekiz 10.254.666 329 853 238 0,01 0,04
Slovakya 5.450.987 175 453 107 0,02 0,04
Estonya 1.303.798 42 109 30 0,01 0,04
Slovenya 2.081.900 67 174 55 0,01 0,03
İspanya 46.441.049 1.477 3.828 1.437 0,01 0,03
Almanya 82.438.639 2.632 6.822 4.029 0,006 0,02
Fransa 65.480.710 2.087 5.409 2.795 0,007 0,02
İtalya 59.216.525 1.894 4.909 2.087 0,009 0,02
Hollanda 17.132.908 546 1.415 910 0,006 0,02
Belçika 11.562.784 385 998 536 0,007 0,02
Avusturya 8.766.201 281 728 459 0,006 0,02
Finlandiya 5.561.389 178 461 277 0,006 0,02
Malta 433.245 14 36 15 0,009 0.02
İsveç 10.053.135 321 832 555 0,006 0,01
İsviçre 8.608.259 276 715 709 0,004 0,01
Danimarka 5.775.224 185 480 355 0,005 0,01
Norveç 5.400.916 173 448 441 0,004 0,01
İrlanda 4.847.139 156 404 366 0,004 0,01
İzlanda 340.566 11 28 27 0,004 0,01
Lüksemburg 596.992 19 49 69 0,003 0,007

*https://www.imf.org/ Report for Selected Countries and Subjects
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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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“2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” etkinliklerinin koor-
dinasyonunu yürüten Kırıkkale Üniversitesi’yle (KKÜ) 
TÜBA, TRT, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı  (İB-
TAV), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kuru-
mu (TÜBİTAK) ve Yurt Dışı Türk ve Akraba Topluluk-
lar Başkanlığı (YTB) arasında “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin 
Yılı” Etkinlikleri Protokolü’nü 19 Kasım 2018 tarihinde 
imzalandı.

Haziran 2018’de vefat eden TÜBA Şeref Üyesi ve İslam 
Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin’e ithaf 
edilen “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Etkinlikleri’ için 
TRT Genel Müdürlüğü´nde yapılan protokol imza töre-
nine TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, KKÜ 
Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, İBTAV Mütevelli Heyeti 
Başkanı Mecit Çetinkaya, TRT Genel Müdürü İbrahim 
Eren, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve YTB 
Başkanı Abdullah Eren katıldı. Protokollerle kurumların 
ilgi ve etki alanlarına göre “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin 
Yılı” boyunca yapacakları etkinlikler belirlendi.

Protokole imza atan kurumlara teşekkür eden Rektör 
Prof. Aslan “2019 yılı boyunca Türkiye içindeki 81 mil-
yon vatandaşımızın ve gönül coğrafyamızdaki bütün mil-

letlerin hem Fuat Sezgin Hoca’mızı hem de Hoca’mızın 
İslam Bilim Tarihi´ne katkılarını bilmelerini ve en önem-
lisi “Dünya medeniyeti, dünya bilim tarihi, İslam Mede-
niyeti olmaksızın bilinemez.” sözünün içeriğinin bilin-
mesi ve yerine getirilmesi anlamında herkesin katkılarını 
bekliyoruz.” dedi.

TÜBA “2019 PROF. DR. FUAT SEZGIN YILI 
ETKINLIKLERI PROTOKOLÜ”NÜ IMZALADI

TÜBA AKADEMI KONSEYI, SANAYI ve TEKNOLOJI BAKANI 
MUSTAFA VARANK’I ZIYARET ETTI

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve Akademi 
Konsey Üyeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank’ı 27 Kasım 2018 tarihinde ziyaret etti. Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı ve TÜBA arasında yapılacak çalışmaların 
konuşulduğu ziyarette hem üniversitelere hem de sanayi 

kuruluşlarına katkı sağlayacak projelerin yürütülmesi ile 
ilgili görüşler de paylaşıldı.

TÜBA'nın faaliyetleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunu-
lan ziyarette karşılıklı iyi niyet ve başarı dilekleri iletildi.
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Davranış Normları Teorisi 
Hukuk ve Ahlak İlişkisi

Prof. Dr. İzzet Özgenç
TÜBA Asli Üyesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

I. Hukuk, normatif bir bilimdir. De lege ferenda hukuk 
normları, yere, zamana ve hatta kültüre göre değişmezler. 
Ancak, belirli bir toplumda ve belirli bir zamanda 
uygulama kabiliyeti bulan ve uygulanan kurallar bütünü 
olan pozitif hukuk (de lege lata), olması gereken hukukla 
telif edildiği ölçüde meşruiyet iktisap edebilir. 

II. İnsanı diğer canlılardan ayıran özellik, onun şahsiyet 
sahibi oluşudur. Şahsiyetli olmak, doğru olanla olmayan, 
iyi olanla olmayan, haklı olanla olmayan arasında ayırım 
yapabilmeyi ifade eden değerlendirme yeteneğine ve 
davranışlarını buna göre yönlendirme yeteneğine sahip 
olmanın bir soncudur. 

Şahsiyet, tekâmüle (“gelişime”) elverişli bir vasıftır. Doğru 
ile yanlış arasında, iyi ile kötü arasında, haklı ile haksız 
arasında tercihte bulunma imkân ve iktidarından yoksun 
bırakılan insanın şahsiyetinin tekâmül ettirilmesinden 
söz edilemez. Şahsiyetin tekamülü ile sorumluluk 
bilincinin gelişmesi arasında bir paralellik mevcuttur. 
Toplumun bir örgütleşmiş şekli olan devletin amacı, 
insana kendi şahsiyetini tekâmül ettirme imkânlarını 
sağlamaktır. 

Ancak belirtmek gerekir ki, değerlendirme yeteneği ve 
dolayısıyla şahsiyetin tekamülü, doğru ile yanlış, iyi ile 
kötü, haklı ile haksız arasında ayırım yapılabilmesi için 

belirli ölçütleri gerekli kılmaktadır. Bu ölçütleri, davranış 
normları oluşturmaktadır. 

Davranış normlarının en önemli özelliği, insanın 
doğasıyla uyumlu (fıtrî) oluşlarıdır. Hangi kültür 
ortamında yaşanırsa yaşansın, hangi dünya görüşü 
benimsenirse benimsensin, söz konusu davranış 
normlarının muhtevasının -hiç olmazsa ana hatlarıyla- 
belirlenmesinde bütün insanlık fikir birliği içindedir. 

Davranış normlarının muhatabı, insandır. Kusur 
ehliyetine sahip olup olmadığına bakılmaksızın, herkes 
bu normların muhatabıdır. Hatta, özel bir yükümlülüğün 
kaynağını teşkil eden davranış normları açısından 
da, nitelik, sıfat farkı gözetilmeksizin, bütün insanlar 
muhatap olarak telâkki edilmektedirler.

Bazı davranış normlarında, belli vasıfları haiz kişiler (intraneus) 
aslî muhatap olarak belirlenmiştir. Buna göre, örneğin gerçeği, 
doğruyu söyleme yükümlülüğü, ancak bir vakıa hakkında 
beş duyusuyla bilgi sahibi olan ve bir hukuki ihtilâfın halli 
dolayısıyla şahitlik yapan kişinin aslî muhatap olduğu bir 
yükümlülüktür. Keza, velâyet görevi veya kamu görevi gibi bir 
görevin gereklerine göre hareket edilmesi gerektiği hususundaki 
yükümlülük, ancak bu görevlerin kendilerine tahmil edildiği 
kişilerin aslî muhatap olduğu yükümlülüktür. 
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Ancak bu normların ihtiva ettiği emir veya yasaklara riayet 
edilmesi, toplumdaki hukuk güvenliğinin temini açısından, 
herkesi alâkadar eden bir husustur. Dolayısıyla, bu özel 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından haricî kişilerin 
(extraneus) tamamen ilgisiz oldukları söylenemez. Bu itibarla, 
haricî kişiler de ilgili davranış normunun talî muhatabıdırlar. 
Yani, haricî kişiler, en azından, belirli vasıfları haiz kişinin bu 
özel yükümlülüğüne aykırı davranışına katkıda bulunmama 
yükümlülüğü altındadır.

Söz konusu normlara uygun bir davranış, doğru olan 
bir davranıştır; hukuka ve evleviyetle ahlâka uygun bir 
davranıştır. Dolayısıyla, bu davranış, müsbet anlamda bir 
değer, kıymet ifade etmektedir. 

Bu normların ifa ettiği ilk fonksiyon; icraî olsun, ihmalî 
olsun, insanın belli fiillerinin ahlâken ve hukuken tasvip 
edilemez olduğu hususunda bir yargıyı ifade etmeleridir. 
Yani, bu normlar, belli davranış biçimleri hakkında bir 
değersizlik yargısının (veya menfî, olumsuz anlamda 
bir değer yargısının) oluşumunu sağlamaktadırlar. Bu 
normlar, kişilerin belli davranışlarının muhteva itibarıyla 
doğru olmadıklarının, bir haksızlık teşkil ettiklerinin 
tespitini sağlarlar. Dolayısıyla, davranış normları, 
toplumda değer telâkkilerinin oluşumunu sağlamaktadır. 
Bir davranışın bu normlardan birini ihlâl etmesi, bu 
davranışa haksızlık muhtevasını kazandıracaktır. Bir fiilin 
kanunla suç (veya genel bir ifadeyle, haksızlık) olarak 
tarifine takaddüm eden söz konusu normlar sayesinde bu 
fiilin değerlendirilmesini yapmak kabil olacaktır: Davranış 
normunun değerlendirme fonksiyonu.

Fakat, davranış normlarının fonksiyonu, insanın belli 
davranışları hakkındaki değer yargısından ibaret değildir. 
Bu normlar, insanlara belli davranışlardan kaçınmayı 
veya belirli olumlu davranışlarda, icraî davranışlarda 
bulunmayı buyurmaktadır: Davranış normunun 
buyurucu karakteri. 

Davranış normları, muhatabı olan insan bakımından bir 
yükümlülük ifade etmektedir. İnsanın davranışlarını 
tayin etme serbestisine ve hürriyetine sahip olması 
karşısında; bu normlar, kişi açısından bir mecburiyet 
ifade etmez. İnsanın kişiliğini geliştirmesi, hayatını 
ancak bu normlara uygun bir şekilde yönlendirmesiyle 
mümkündür. Buna karşılık, söz konusu davranış 
normlarına aykırılık yönündeki bir tercih, insan 
açısından sorumluluk gerektiren bir husustur. Çünkü, 
insan, bu yükümlülüklerine uygun hareket etme imkân 
ve iktidarına sahip olmasına rağmen; iradesini, tercihini 
aykırı hareket etme yönünde kullanmıştır. 

Bu itibarla, gerek ahlâkın gerek hukukun müşterek 
bir kaynağı mevcuttur. Bu da, davranış normlarıdır. 
Ahlâk ve hukuk kuralları müşterek bir zemine sahip 
bulunmaktadır. Hukuki olan bir davranış, aynı zamanda 
ahlâkîdir; ahlâka aykırı bir davranış da, hiçbir zaman 
hukuki koruma altına alınamaz. 

Bu müşterek zemine karşılık; ahlâkla hukuk arasında bir 
farklılık bulunmaktadır. Davranış normlarına aykırı her 
davranış, ahlâka aykırılık arzeder ve dolayısıyla, “ahlâkî” 
sorumluluğu gerektirir. Hukukun alanı ise, davranış 
normlarına aykırılığın hukuk toplumunda hakim olan 
düzeni bozucu bir boyuta ulaştığı anda başlamaktadır. 
Meselâ mücerret yalan, doğru sözlülüğü emreden 
davranış normlarına ve dolayısıyla, ahlâka aykırı bir 
davranıştır. Ancak, yalanın bir başkasının hukukunu 
etkileyici bir sonuç icra edebileceği durumlarda, hukukun 
müdahale alanı başlamaktadır. Yani, çeşitli yalan 
beyan tarzları itibarıyla, iftira, suç tasnii, yalan şahitlik, 
hile, sahtekârlık ve dolandırıcılık gibi haksızlıkların 
gerçekleşmesi halinde, hukukun müdahale edebileceği 
bir norma aykırılık mevcut olacaktır. 

Keza, davranış normlarıyla yasaklanmış bulunan bir cinsî 
ilişki biçimi, dokunulmaz, mahrem bir alan içerisinde, 
kişilerin özel hayatı çerçevesinde cereyan ettiği sürece, 
ahlâka aykırı ve fakat hukuken müdahale edilemeyen bir 
davranış olarak telakki edilmelidir. Ancak, bu aykırı davranış 
biçiminin özel hayatın çerçevesi dışında, dokunulmaz, 
mahrem alanın dışında gerçekleşmesi halinde, bir başka 
ifadeyle, aleniyet kazanması halinde, hukuken müdahale 
etme imkânı doğacaktır.

Belli bir insan davranışının hukukun müdahale alanı 
dışında kalması, bu davranışın hukuken değerlendirme 
dışı kaldığı anlamına gelmez. 

Bu itibarla, hukukla ahlâk arasında sıkı bir ilişki 
mevcuttur. Bu ilişki, aynı merkeze sahip ve fakat çapları 
birbirinden farklı olan iki daireye benzetilmektedir. 
Bunlardan çapı büyük olan ahlâkı, küçük olan ise hukuku 
ifade etmektedir. Pozitif hukuk, ahlâkî yükümlülüklerin 
yerine getirilmesine insanı mecbur eden değil; bunların 
yerine getirilmesini insana mümkün kılan bir araç olarak 
anlaşılmalıdır. Hukuk, insan şahsiyetinin serbestçe 
tekâmülünü mümkün kılacak ve bunun şartlarını 
teminat altına alacaktır. Netice olarak, hukukla ahlâk 
arasında hiçbir zaman bir çelişkinin mevcudiyetinden 
bahsedilemez.

Ancak, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel 
Kurulunun 6.7.2018 tarihli ve K. 2018/7 sayılı Kararında 
(RG: 8 Aralık 2018), 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 
185. maddesinde (f. 3) hüküm altına alınan sadakat 

Davranış normlarının en önemli özelliği, insanın 
doğasıyla uyumlu (fıtrî) oluşlarıdır. Hangi kültür 
ortamında yaşanırsa yaşansın, hangi dünya 
görüşü benimsenirse benimsensin, söz konusu 
davranış normlarının muhtevasının -hiç olmaz-
sa ana hatlarıyla- belirlenmesinde bütün insanlık 
fikir birliği içindedir. 
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yükümlülüğünün, sadece evli eşler bakımından hukuki 
sonuç doğurduğu kabul edilmektedir. Söz konusu Karara 
göre, evli eşlerden biriyle duygusal ve hatta cinsel ilişkide 
bulunan üçüncü şahıs, sadakat yükümlülüğün muhatabı 
değildir. Bu itibarla, söz konusu yükümlülükten, eşini 
aldatan kişiyle örneğin cinsel ilişkide bulunan üçüncü 
şahıs bakımından sorumluluğu gerektiren bir sonuç 
çıkarılamaz. Büyük Genel Kurul kararındaki ifadelere 
göre; 

“… evlilik birliğinin tarafı olmayan ve dolayısıyla 
sadakat yükümlülüğü bulunmayan üçüncü 
kişinin eşler arasındaki evlilik sözleşmesinden 
kaynaklanan yükümlülüklere uyma zorunluluğu 
bulunmamaktadır.” 

“… üçüncü kişinin eyleminin herhangi bir 
koruma normunu ihlal ettiği söylenemeyeceğinden 
bu yönden hukuka aykırı kabul edilmesine 
olanak bulunmamaktadır.”

“Eşlerden biri yalnızca diğer eşten sadakat 
yükümlülüğüne uygun davranmasını 
talep edebilir. Üçüncü kişinin sadakat 
yükümlülüğünün bulunmaması nedeniyle, evli 
eşle birlikte olan üçüncü kişinin bu davranışının 
diğer eşin kişilik haklarına doğrudan bir saldırı 
niteliğinde olduğu söylenemez.”

“… üçüncü kişinin cinsel birliktelik yaşadığı 
eşe karşı herhangi bir hukuka aykırı fiili 
bulunmamaktadır ki, aynı fiil ile diğer eşin de 
kişilik haklarına saldırıldığından bahsedilsin …”

“Evli bir kişiyle birlikte olan üçüncü kişinin 
eyleminin ahlâka aykırı olduğunu söylemek 
mümkündür …”

Büyük Genel Kurul, söz konusu kararda, bir fiilin ahlaka 
aykırı olmakla birlikte hukuka aykırı olmayabileceğini 
kabul etmektedir. Oysa 6708 sayılı Borçlar Kanununun 
49. maddesinin ikinci fıkrasında, 

“Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı 
bulunmasa bile, ahlâka aykırı bir fiille başkasına 
kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle 
yükümlüdür.” 

hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümle, ahlaka 
aykırı fiili yasaklayan bir pozitif hukuk kuralının 
bulunmayabileceğine işaret edilmektedir. Ancak bu 
hüküm, ahlaka aykırı bir fiili yasaklayan bir pozitif hukuk 
kuralının bulunmamasından, bu fiilin hukuka aykırı 
olmadığı sonucu çıkarılacak şekilde yorumlanamaz. Oysa 
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 
söz konusu kararında;

“Genel ve toplumsal ahlâk kurallarına aykırı 
bir fiille başkasına zarar verilmesi durumunda 
fiil hukuka aykırı olmasa bile TBK’nın 49. 
maddesinin 2. fıkrasına göre tazminat talep 
edilebilecektir.”

ifadesine yer verilmiştir. İlginçtir ki, söz konusu 
kararlarda bir taraftan “aldatılan eş” ibaresi kullanılmakta, 
diğer yandan ise, buna rağmen “aldatılan bu eşin kişilik 
değerlerine saldırı oluşturacak nitelikte bir eylem”in 
varlığı kabul edilmemektedir.

Büyük Genel Kurul’a göre;

“… üçüncü kişinin fiilinin haksız fiil 
olarak nitelendirilebilmesine olanak 
bulunmadığından sadece aldatma fiiline iştirak 
etmesi nedeniyle, aldatan eşle birlikte TBK’nun 
61. maddesi çerçevesinde müteselsilen sorumlu 
tutulabilmesi mümkün değildir.” 

Ancak, Büyük Genel Kurul kararında “evli olduğunu 
bilerek bir kişiyle birlikte olan üçüncü kişinin … evlilik 
birliğine karşı göstermesi gereken özen ve saygıyı 
göstermemiş olması”ndan söz edilerek, hukuka aykırılık 
bağlamında dikkate alınması gereken bazı doğru ifadelere 
de yer verilmiştir. Buna rağmen Büyük Genel Kurul, 
üçüncü kişinin fiili bağlamında “haksız fiile ilişkin 
genel koşulları taşımayan eylem”den söz edilmektedir. 
Üçüncü kişinin fiili bağlamında hukuka aykırılıktan söz 
edebilmek için, “aldatılan eşin konut dokunulmazlığını 
ihlal etmesi, özel yaşamına müdahale etmesi, sır alanına 
girmesi, ele geçirdiği bazı özel bilgileri ifşa etmesi, 
kullandığı söz ve diğer ifadeler ile onur ve saygınlığını 
zedelemesi” gerekmektedir. 

Önemle belirtmemiz gerekir ki, bu üçüncü kişinin eşi 
tarafından cinsel sadakatsizliğe uğrayan -aldatılan- eşe 
karşı aldatan eş ile birlikte tazminat sorumluluğunun 
olup olmaması, bir ceza hukukçusu olarak bizi 
ilgilendirmemektedir. Bizi ilgilendiren ve hukuken 
sorunlu olan husus, mahkemeler bakımından bağlayıcı 
bir etkiye sahip bulunan Yargıtay içtihadıyla söz konusu 
fiilin, hukuka aykırı olduğunun kabul edilmemesidir.
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ULUSLARARASI HUKUK

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

Uluslararası Hukuk için: https://satis.tuba.gov.tr
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Geleceği tahmin etmek imkânsız ve boş bir çabadır, do-
layısıyla gelecekteki olayları öngörmek için etkili yollar 
az ve birbirinden çok uzaktır. İyi niyetle yapılmış gelecek 
tahminleri genellikle yıllar sonra yapılan sunumlarda eğ-
lenceli alıntılar olur. Örneğin Michigan Savings Bankası-
nın başkanının Henry Ford’un avukatı Horace Rackham’a 
Ford Motor Co.’ya yatırım yapmaması için “At burada 
kalıcı, fakat otomobil sadece bir yenilik- bir moda” tavsi-
yesinde bulunması gibi. 

Yine de geleceği tahmin etme alıştırmalarının (1) geçmiş 
olayların eş zamanlı olarak ele alınmasını sağlamak (2) 
mevcut durumun analizi, onu etkileyen en önemli kuv-
vetlerin ve başarı faktörlerinin tahmini (3) gelecekteki 
olası ilerlemeleri analiz etme ve üzerinde düşünmeyi te-
tikleme gibi iyi yönleri vardır. Bu konular strateji geliştir-
menin temel bileşenleridir. Evet, geleceği tahmin etmek 
imkansız olabilir, ancak arzu edilen bir “yarın” için uyar-
lanabilirlik ve yenilikçiliği benimseyerek belirsizliği fırsa-
ta dönüştürmek mümkündür. 

Bu karmaşa ve hata olasılığı içinde farklı perspektiflerden 
küresel uzmanların düşüncelerine baktığımızda üniversi-
telerin karşı karşıya bulunduğu fırsatlar ve tehditler ko-
nusunda genel bir görüş birliği olduğu görülebilir. 2040’a 
doğru (Üniversite 4.0) üniversitenin vizyonu akademikle-
rin ve öğrencilerin, endüstri, hükümet ve sosyal paydaşlar-
la birlikte eş zamanlı olarak çalışarak iş ve sosyal sorunları 

Üniversitelerin Geleceği

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

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

Prof. Dr. Adil Denizli
TÜBA Asli Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Biyokimya Ana Bilim Dalı

ele almak, yeni bilgi ve çözümler oluşturmaktır. Bünyele-
rinde zorlu bir değişikliği yürütebilen üniversiteler belir-
sizliği ve yenilikçi bir dönüşümü benimseyerek öncü ola-
cak ve daha iyi bir hayatta kalma şansı elde edecektir. 

Neden Şimdi?
Çok büyük küresel güçlüklerle karşı karşıya iken, üniver-
sitelere iş yeniliği tedarik zincirleri, işverenlerin yetenek 
gereksinimleri ve daha genel olarak bölgesel ihtiyaçlara 
göre daha iyi bir düzenleme gereklidir. Ayrıca bilgi odaklı 
“akıllı” toplumların gelişimi için bilgili liderlik gereklidir. 

Buna rağmen yüksek öğretim sektöründe belirgin bir il-
ham ve yenilikçilik eksikliği yaşanmaktadır. Yüksek öğ-
retimle ilgili çoğu tartışma ve model mevcut modellerin 
sıklıkla sadece biraz teknoloji eklenmiş maceradan uzak 
uyarlamalarıdır. 

Üniversitelerin konunun dışında kalma riskine karşı de-
ğişimi benimsemeleri ve daha mutlu bir toplum için nasıl 
katkıda bulunacaklarına karar verme fırsatını kaçırma-
maları gereklidir. Fakat nasıl? Pazarınıza bir yıkıcı gir-
mesine engel olmanın en iyi yolu kendi pazarınızı içten 
yıkmaktır... Şimdi soru şu; tüm bunlar 2040’ta nasıl gö-
rünecek ve üniversiteler bunu yapmaya istekli olacak mı?

2040’a Doğru Üniversitelerin Gelişimine Mega- 
Eğilimlerin Olası Etkisi
OECD’nin tahminlerine göre endüstrileşmiş ülkeler ka-
dar, küresel olarak da yüksek öğretime olan gereksinim 
artmaya devam edecektir. 

Bu, gelecekte üniversitelerin gelişimini etkileyecek çok 
sayıda etmenden sadece bir tanesidir. Gelecekte üniver-
siteler konusuna değinirken küresel mega-eğilimler açı-
sından bakmak faydalı olacaktır. Küresel mega-eğilimler 
geçen yıllardan günümüze kadar toplumumuzu etkileyen 
“dünyayı yeniden şekillendiren küresel değişimler” olarak 
şu şekilde tanımlanabilir;
• Gelişmekte olan piyasalar ve kentleşme;
• Ticaret, insanlar, finans ve veri: Daha fazla küresel 

bağlantı;

Girişimci üniversitelerin 2040 
yılına kadar bilginin gelişmesi 
ve şekillenmesini nasıl etkileye-

ceğine dair bir bakış açısı... 
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• Hızlanan teknolojik değişim;
• Yaşlanan bir dünyanın güçlüklerine yanıt vermek.

“Gelişmekte olan piyasalar ve kentleşme mega-eğilimi” 
eşsiz bir tüketici piyasasına yol açacak ve gelişmekte olan 
piyasa şehirler küresel GSYİH büyümesinin yarısını kar-
şılayacaktır. Ekonomik ölçekler güneye ve doğuya doğru 
kaydıkça ve şehirlerin boyutları daha da büyüdükçe bu 
durum üniversiteleri çıpa kurumlar olarak nereye bıra-
kacak? Öncelikle, endüstrileşmiş ülkelerdeki üniversiteler 
için uluslararası öğrenciler üzerinden ithal beyin gücü 
kazanma fırsatları vardır. Mevcut durumda, gelişmekte 
olan ülkelerden gelen öğrenci kitleleri ABD, İngiltere ve 
Avustralya gibi daha yerleşik marketlerde yüksek dereceli 
üniversitelerde iş olanakları aramaktadırlar. Ancak, önü-
müzdeki yıllarda gelişmekte olan pazarlardaki üniversite-
lerin kalitesi arttıkça bu talep azalacaktır. Yine de gelişmiş 
ülkelerdeki üniversitelerin gelişmekte olan pazarlardaki 
en motive olmuş ve en iyi öğrencileri “toplama” fırsatları 
devam edecektir. Ulusal hükümetler için ve bir ölçüde de 
üniversiteler için hedef bu yeteneklerin ilgisini çekerek 
elde tutmak ve böylece bilgi toplumunda rekabet gücü-
nü korumak olacaktır. Dahası genel nüfus ve orta sınıf 
gelişen marketlerin büyümesinden kaynaklanan eğitim 
masraflarını karşılayabildiklerinden Batı ekonomilerinin 
nüfuslarının azalmasına rağmen küresel olarak yüksek 
öğretime olan talep artmaya devam edecektir. 

Bu mega eğilim öncelikle gelişmekte olan ülkelerdeki 
yerel üniversitelerin, endüstrileşmiş ülkelerdeki elit üni-
versitelerin veya bu ülkelerdeki elit-olmayan üniversiteler 
arasından daha fazla girişimci olan üniversitelerin fayda-
sına olacaktır. 

Kentleşme bölgesel üniversitelerin aksine genel olarak 
kentleri tercih edecektir. Bununla birlikte, bazı bölgesel 
üniversitelerin kapanmasının belirgin örnekleri ile görül-
düğü üzere bölgesel hükümetler yerel üniversitelerin böl-
gelerinin motorları olduğunu ve bu eğilimin azaltılmasına 
yönelik çözümün bir parçası olduğunu görecektir. Bölge-
sel üniversitelerin ortadan kalkmasıyla ortaya çıkan şehir-

lere doğru “beyin göçü” nün artacağı ve yeni endüstri ve 
yerel iş kaynaklarının kaybedileceğine dair bir farkındalık 
olacaktır. Buna bağlı olarak yerel yönetimler ve endüstri 
üniversitelerini korumak için daha çok savaşmaktadır. 

“Ticaret, insanlar, finans ve veri: Daha fazla küresel bağ-
lantılar” mega-eğilimi küresel bağlantıların arttığını ve iş-
birliği için coğrafi sınırların yıkıldığını işaret etmektedir. 
Potansiyel; öğrencilerin yer değiştirmesi ile daha polarize 
bir yüksek öğretim sektörünün oluşması ve yanı sıra üni-
versiteler arasındaki bağlantılar, iş ve arz inovasyon ağları 
ve açık inovasyon ağlarında yatmaktadır. Bu kutuplaşma, 
sonrasında kaynak bakımından zengin ve aranan seçkin 
üniversitelerin, dünyanın dört bir yanındaki şirketlerle 
daha fazla işbirliği yapmasını ve öncü araştırmalar yap-
malarını sağlayacak ve inovasyon zorluklarını çözmek 
üzere bu şirketlere yetenekler kazandıracaktır. 

Aynı zamanda üniversitelerin “geri kalanı” bir taraftan 
kitlesel çevrimiçi açık kurslarla (MOOCler) ve yüksek 
öğretim sektöründeki Coursera, edX ve LinkedIn gibi 
radikal yeni oyuncularla mücadele ederken hayatta kal-
maya devam edebilmek için çeşitlenmeye, uzmanlaşma-
ya, birleşmeye veya radikal bir değişime zorlanacaktır. 
Hayatta kalabilen üniversiteler için başarılı çeşitlenme 
stratejileri (1) ortaya çıkan ihtiyaçlara (örneğin çift prog-
ramlar, yaşam boyu öğrenme) (2) ortaya çıkan özel teknik 
yapabilirliklere (örneğin ileri imalat, BİT, yapay zeka) (3) 
özel programlara (örneğin eko-enerji, mobilite, güven-
lik ve terörizm, büyük veri yönetimi, sosyal girişimcilik) 
odaklanmayı içerecektir. “Kalanlar” aynı zamanda eği-
timlerinin odağını derin teknik bilgiden problem çözme, 
öz-yönetim ve girişimcilik gibi yeteneklere sahip ve aynı 
zamanda yumuşak beceriler ve duygusal zekaya sahip 
“geleceğe yönelik” daha “T-şekilli” öğrenciler yetiştirmeye 
kaydıracaklardır. 

Bu mega-eğilimler aynı zamanda “Hızlanan teknolojik 
değişim” mega-eğiliminin etkisi altında kalacak ve etki-
leri iki-kat artacaktır. Öncelikle, robotik ve yapay zeka 
gibi teknolojiler hem mavi hem beyaz yakalı alanlarda 



36 TÜBA GÜNCE   OCAK 2019

Teknolojinin kullanımı halihazırda üniversiteler-
deki rutin idari ve akademik pozisyonların sayı-
sını azaltmıştır ve bu eğilim özellikle internet ve 
MOOC’lar üzerinden bilginin daha ulaşılabilir ol-
masıyla artmaya devam edecektir.

yüksek-hızlı doğruluk ve tekrarlanabilirlik gerektiren iş-
lerin yerini aldıkça, insanların bilişsel, eleştirel ve yaratıcı 
düşünme yeteneklerini gerektiren bilgi-yoğunluklu işlere 
olan gereksinim, yüksek öğrenim derecelerine sahip olma 
gereksinimiyle birlikte artacaktır. 

Teknolojinin kullanımı halihazırda üniversitelerdeki rutin 
idari ve akademik pozisyonların sayısını azaltmıştır ve bu 
eğilim özellikle internet ve MOOC’lar üzerinden bilginin 
daha ulaşılabilir olmasıyla artmaya devam edecektir. Ayrıca 
yapay zeka teknolojisi ile birleşince lisans derecesinin baş-
langıç yılları teknoloji tarafından daha iyi ve bireysel olarak 
desteklenerek, gerekli öğretim elemanı sayısını azaltacaktır. 

Bunun aksine, disiplinler ve sınırlar arası öğrenci etkileşi-
mi ve grup çalışmalarını ortaya koyabilecek daha kişiselleş-
tirilmiş danışmanlığa gereksinim olacaktır. Bu bile kısmen 
bir taraftan canlı çeviri sağlarken bir yandan öğrencilerin 
nabız atışlarını, gözbebeklerini ve yüz ipuçlarını izleyen 
yapay zeka ile desteklenecektir. Bu gelişmeler aynı zaman-
da, katılımcıların avatarlarını ve gerçekçi hologramlarını 
içeren uluslararası portallara dönüşen ekranlar ve her biri 
daha iyi iletişime olanak sağlayan mobilite araçları gibi 
teknolojiden faydalanacaktır. Bu aynı zamanda kentleşme 
ve yükselen piyasa eğilimini farklı bir perspektife yerleş-
tirecektir. Yani söylendiği gibi “dünya, yüksek öğretimde 

sanal, artırılmış veya karıştırılmış gerçekliğin uygulanması 
ile gerçek olacaktır”.

Teknolojiye iş kaybı verilmesi, endüstrileşmiş ülkelerde-
ki çalışma yaşındaki nüfusun azalması ve “yaşlanan bir 
dünyanın zorluklarına cevap verme” ihtiyacından dolayı 
kısmen telafi edilecektir. Emeklilik yaşının ilerlemesine 
karşın, bebek bakma işleri kısmen teknoloji tarafından 
devralınacak, ancak yine de daha insan merkezli sağlık ça-
lışanları (sosyal ve beşeri bilimler) sağlık uzmanları (bilim, 
teknoloji, mühendislik ve matematik) gerektirecektir. 

Daha ileri yaşlarda (örneğin 50’den sonra) işyerini hatta iş 
türünü değiştirmek daha yaygın olacaktır. Teknoloji, bilgi 
ve olguları daha yaygınlaştıracağından yararlı bilgileri süz-
mek ve eldeki işe uyarlamak için deneyim bugünkünden 
daha değerli olacaktır. Yaşam sürelerindeki artış ve gele-
cekteki işçilerin kariyerlerini birçok kez değiştirecekleri 
olasılığı üniversitelere önemli fırsatlar sunacaktır. Bunları 
göz önüne aldığımızda, günümüzün teknolojisiyle yetişen 
ve üniversiteyi şu anki haliyle tanıyan 45’in üzerinde çok az 
kişi var, birçok kişi hala yeni bir beceri kazanmak için üni-
versiteye yönelecek, kendilerini yeniden keşfedecek veya 
emekliliğe doğru ilerlerken ilgisiz kalacak! 
 
Kaynakça
OECD. (2015). How is the global talent pool changing (2013, 2030)? Edu-
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king-the-potential-of-emerging-market-cities 
http://www.machinedesign.com/industrial-automation/yes-in-
dustry-50-already-horizon 
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SAĞLIK BILIMLERININ YENIDEN 
YAPILANDIRILMASI ARAMA KONFERANSI

Atatürk Üniversitesi tarafından 17-18 Kasım 2018 ta-
rihlerinde düzenlenen “Sağlık Bilimlerinin Yeniden Ya-
pılandırılması Arama Konferansı”na TÜBA'yı temsilen 
Akademi Konsey Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer katıldı. 

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı 
başkanlığında, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönü-
şüm Projesi kapsamında düzenlenlenen konferansa; Rek-
tör Yardımcıları, Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Sağlık 
Bilimleri ve Eczacılık Fakülteleri ile hastane yöneticileri, 
TÜBA'yı temsilen Akademi Konsey Üyesi Prof. Dr. Ta-
ner Demirer katıldı. Toplam 120 kişinin katılım sağladığı 
Arama Konferansı’na, Atatürk Üniversitesi dışında, Sağlık 
İl Müdürlüğü ve bağlı hastanelerin başhekimleri, Anka-
ra, İstanbul, Hacettepe, Dokuz Eylül, Atılım, Bezmi Alem 
Üniversitelerinden akademisyenler, araştırma merkezleri 
ve enstitülerinden araştırmacılar ve özel hastane yönetici-
leri katkı verdi.

İki gün süren çalışmada ilk olarak Dünya'da ve Türkiye’de 
sağlık alanındaki değişimler ele alındı. Tıpta robot, simü-
lasyonlar, sanal gerçeklik, yapay zekânın kullanımı, yeni 
hastalıklar, gen teknolojileri, tıp etiği ve insan gücü gibi 
konular tartışıldı. Oturumlarda geleceğe hazır olmanın 
ve üniversitenin öncülüğünün önemi vurgulandı. Daha 
sonra Atatürk Üniversitesi’nin sağlık alanında bugünkü 
durumu masaya yatırıldı. Sağlıktaki geniş kapsama alanı, 
güçlü altyapısı ve akademik başarısıyla bölgesel bir mer-
kez olduğu tespitlerinin yanı sıra öğrenci ve hasta sayısı-
nın fazlalığının araştırma alanındaki performansı ve eği-
tim kalitesini olumsuz yönde etkilediği ortaya konuldu.

Arama Konferansı’nın devam eden bölümünde katılım-
cılar sekiz ayrı grupta Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilim-
lerinin geleceğinin nasıl olması gerektiğini tasarladılar. 

Üniversitenin bölgesel sorunlar odaklı olarak araştırma 
ve ar-ge çalışmalarının geliştirilmesi, tıp eğitiminin mar-
ka haline gelmesi ve teknolojik gelişmelere adaptasyonu 
ile hastane hizmetlerinin niteliğinin artırılması tasarlan-
dı. Grup çalışmalarında ayrıca multidisipliner çalışmalar, 
akademisyenlerin gelişim planları, uluslararasılaşma, iş 
birlikleri, yönetim yaklaşımı ve altyapı konularında öne-
riler geliştirildi.

Arama Konferansı'nın son bölümünde katılımcılar gele-
ceğe dönük somut projeler üzerinde çalıştı. 50’ye yakın 
projenin, hedefleri, faaliyetleri ve sorumluları bazında 
üretildiği bu aşamada akıllı ve dijital hastane, genetik 
araştırmalar, sağlıkta yeni neslin eğitimi, sanal gerçeklik 
laboratuvarı, eğitimde markalaşma, kamuyla iş birliği gibi 
proje başlıkları yer aldı.

Rektör Çomaklı, çalıştayda ortaya çıkan gelecek tasarımı-
nın ve yapılan önerilerin bizzat kendisi tarafından takip 
edileceğini ve önümüzdeki günlerde ele alınarak bir yol 
haritası haline dönüştürüleceğini belirtti. 

YÖKAK BAŞKANI PROF. ELMAS ve TÇÜD GENEL SEKRETERI  
DR. YAYAN'DAN TÜBA’YA ZIYARET

Yükseköğretim Kalite Kurulu  (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. 
Muzaffer Elmas 20 Kasım 2018, Türkiye Çelik Üreticileri 
Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri, Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı Eski Müsteşarı Dr. Veysel Yayan ise 23 
Ocak 2019 tarihinde TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ce-

vat Acar’ı ziyaret etti. TÜBA ve faaliyetleri hakkında görüş 
alışverişinde bulunulan ziyareterde; Akademi Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev ile Akademi Genel 
Koordinatörü Mete Kurt da yer aldı.

TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, Akade-
mi Koordinatörü Mete Kurt, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer 
Elmas, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Akademi Koordinatörü Mete Kurt, TÇÜD Genel Sekreteri Dr. 
Veysel Yayan, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
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TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

ARKEOLOJİ DERGİSİ

23. SAYI

Türkiye’nin arkeolojik ve tarihsel değerlerinin gün ışığına 
çıkarılması konusunda önemli bir işlevi yerine getiren 
TÜBA-AR’ın 23. sayısı okurlarıyla buluştu. 

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

https://satis.tuba.gov.tr
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TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

ARKEOLOJİ DERGİSİ

2018 YILI ÖZEL SAYI

2018 yılıyla birlikte yılda bir kez hazırlanmasına karar verilen Özel 
Sayı’nın ilkinde "Ölü Gömme Gelenekleri" temelinde "Doğu 
Anadolu ve yakın çevresinin Geç Tunç-Erken Demir Çağı" ile ilgili 
yazılara yer verildi.

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

https://satis.tuba.gov.tr
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2. ULUSLARARASI EMI GIRIŞIMCILIK
ve SOSYAL BILIMLER KONGRESI

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 9-11 Kasım 
2018 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniver-
sitesi’nde (NEVÜ) düzenlenen “2. Uluslararası EMI Giri-
şimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi”ne katıldı. 

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Kong-
re'ye; MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletve-
kili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, TÜBA Başkanı Prof. Dr 
Ahmet Cevat Acar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kapadokya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Kıbrıs Sosyal Bilim-
ler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Nişan-
taşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Ankara 
Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Barca, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Murat Türk, , EMI Kongre Başkanı Prof. Dr. Himmet 
Karadal ile Yeni Zelanda, Kanada, Birleşik Krallık, Kırgı-
zistan, Kazakistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün, Ma-
kedonya, Romanya, Slovakya, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ve yurt içinden akademisyenler, davetliler ve 
öğrenciler katıldı.

Kongre; Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 
80. Yıldönümü dolayısıyla saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunmasıyla başladı.  TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ah-
met Cevat Acar, EMI Kongre Başkanı Prof. Dr. Himmet 
Karadal ve katılımcı rektörlerin konuşma yaptığı kongre-
nin açılışında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, yurt içinden ve yurt dışından 
akademisyenleri ağırlamaktan ve kongreye ev sahipli-
ği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bağ-
lı “Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 80. Yılında rahmet 
ve minnetle anıyorum. Bu kongrenin organizasyonunda 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diyerek başla-
dığı konuşmasını NEVÜ’nün eğitim sistemi hakkında ve 
bölgeye verdiği katkılar hakkında bilgi vererek sürdürdü. 

Konuşmacılara plaket takdiminin yapıldığı ve Mustafa 
Kemal Atatürk’ün sevdiği bestelerin seslendirildiği açılışın 
ardından Kongre; bildiriyle katılım gösteren bilim insan-
larını buluşturdu, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı otu-
rumların ardından sona erdi.

TÜBA Başkanı Prof. Acar Rektör Bağlı’yı ziyaret etti. 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar,  Kongre'nin 
ardından NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı maka-
mında ziyaret etti.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 9-11 Kasım 2018 tarihlerinde NEVÜ'de 
düzenlenen “2. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi”ne katıldı. 

TÜBA ve Nevşehir Üniversitesi arasında gerçekleştirilebi-
lecek iş birliğinin konuşulduğu ziyarette Prof. Acar Prof. 
Bağlı’ya Akademi tarafından yürütülen Türk İslam Bilim 
Kültür Mirası kapsamında yayımlanan eserleri armağan 
etti.
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TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

 KÜLTÜR ENVANTERİ DERGİSİ

18. SAYI

TÜBA-KED’in 18. 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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Fuat Sezgin Hoca’nın 
Bilim Tarihine Katkıları

Prof. Dr. Yasin Aktay
TÜBA Asli Üyesi

Geçtiğimiz yıl 94 yaşında kaybettiğimiz Prof. Dr. Fuat 
Sezgin Hoca’nın bilim tarihine katkılarını, matematikten, 
tarihe, coğrafyadan astronomiye, bilim ve teknolojiden 
edebiyata kadar uzanan çok farklı alanlarda ortaya koy-
duğu çok sayıda çalışması ve eseriyle saymaya kalkmak 
mümkün. Bu tür bir değerlendirme yapmayı burada ge-
reksiz görüyorum. Bunun için çok daha detaylı, her bir 
çalışması için çok daha derinlemesine çalışma yapmayı 
fazlasıyla hak ediyor Sezgin Hoca. Burada onun gerek 
Türk bilim dünyasına, gerek genel anlamda bilim tarihine 
bilim yapma tarzıyla ve felsefesiyle fiilen yapmış olduğu 
birkaç katkıya değinmeye, onu bu açıdan değerlendirme-
ye çalışacağım. Doğrusu bu yazının sınırları daha fazlası-
na müsaade etmez zaten.

Batı-merkezli tarih ve coğrafyanın 
dekonstrüksiyonu
Fuat Sezgin’in Batımerkezli bir bilim, felsefe, tarih ve coğ-
rafya anlayışının hiçbir şekilde toz dokundurulmaksızın, 
sorgulanmaksızın kaziye olarak kabul edildiği bir vasat-
ta, bütün akıntılara karış kürek çekmeye cesaret ederek 
bu dünyaya ait bütün ezberlere meydan okuyan bir bilim 
insanı. Aslında meydan okuma, bir yerde kolay, denilebi-
lir. Sömürge bir ruhla zayıfsanız da emperyalizme karşı 
yüreğinizi ortaya koyar, ne olursa olsun batının üstünlü-
ğünü kabul etmeyeceğinizi ilan edersiniz. Bir tür cesur 
yürek; yenilmiş ama onurlu, bedeni zaptedilmiş olabilir 
ama ruhunu düşmanına teslim etmemiş olmanın müste-
rihliğiyle meydan okumak. Son iki yüzyıldır kurulu olan 
batı merkezli, oryantalist bilim ve tarih anlayışında Batı 

dışındakilerin ortaya koyabildiği tek onurlu tavır bu ola-
gelmiş. Gerisi yenilginin bütün psikolojisi ve tesellisinden 
ibaret. Oysa Fuat Sezgin Hoca bu meydan okumanın altı-
nı dolduruyor. İtiraz edilemeyecek tezlerle Batı-merkezli 
tarih ve coğrafyayı dekonstrükte ediyor. Batıya ait olduğu 
tartışılmaksızın kabul edilen birçok coğrafi buluş, birçok 
bilimsel ve teknolojik buluşun, kökeninde Müslüman 
ilim adamları tarafından geliştirilmiş olduğunu, bütün 
bilimsel ve tarihi belgeleriyle ortaya koyuyor. Almanya’ya 
gittiğinde İslam tarihinde Müslüman bilim insanlarının 
geliştirmiş olduğu bazı teknolojik aletlerin bugün tekrar 
modellerinin geliştirilmesi hususunda kendisinden önce 
başlatılmış bir çalışma var. Ancak bu çalışmada sadece 
beş alet günümüzde tekrar uyarlanarak geliştirilmiştir. 
Kendisi belki hayatı boyunca 30 aletin modelini aslına 
uygun yeniden üretme konusunda bir hedef belirliyor an-
cak zamanla 800 kadar aletin aslına uygun modellemesini 
bulup geliştiriyor. Bu aletleri Frankfurt'ta kurduğu İslam 
Bilim Tarihi müzesinde sergiye açmıştır. Bu çalışmaların 
kendisi Batıya karşı iki yüzyıllık müzmin aşağılık komp-
leksinin tam bir özgüvene dönüşmesinin bütün argüman-
larını, delillerini ve gerekçelerini sağlamıştır. Kuşkusuz 
bilim ve teknolojinin dayandığı felsefeyle ilgili ayrı de-
ğerlendirmeler yapmak da gerekir. Batı’nın bugün birçok 
alanda tam bir suç makinasına alet olarak dönüştürmüş 
olduğu bilim ve teknolojinin kökünün Müslümanlar ol-
duğunu söylemek bir bakıma bu suça orta olmak anlamı-
na da geliyor ve bu şekilde İslam felsefesini batılı metafi-
zikle aynı kökene ait görenlerin söylemlerine bir haklılık 
da kazandırmış oluyor. Ancak burada batı-merkezci bir 
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etnosentrizme karşı Fuat Sezgin’in Müslümanlara sağla-
mış olduğu, boş olmayan, bir temele ve gerekçelere daya-
nan özgüvenin altını çizmek gerekiyor. 

Bir yaşam tarzı olarak bilim
Fuat Hoca hakkında vurgulanması gereken başka bir 
önemli özelliği ise müthiş çalışma disiplini ve aşkıdır. 
O kadar ki, onun bilimi bir yaşam tarzına dönüştürmüş 
olduğu ve müthiş bir püriten ahlakla bu faaliyetini sür-
dürmüş olduğu çok bariz. Bizde doçent olduktan hemen 
sonra neredeyse emeklilik moduna geçip, akademik di-

siplinden ve anlayıştan bir tür muafiyet kazandıklarını 
hisseden akademisyen tipi ne yazık ki yaygın bir tipolo-
jidir. Bu bilim insanları o saatten sonra ya hiç çalışmıyor 
veya hasbelkader yaptıkları çalışmalarda hiçbir akademik 
titizlikle kendilerini mukayyet görmeyebiliyorlar. Profe-
sör olduktan sonra da titiz, ciddi ve yeni çalışmalar ortaya 
koyabilen o kadar az ki. Bu yüzden araştırma disiplini ve 
aşkının bir kültüre dönüşmesi mümkün olmuyor. 

Yıllar önce 104 yaşında vefat eden felsefi hermenötiğin 
ünlü ismi Hans-Georg Gadamer’in 95 yaşındayken ka-
tıldığı bir konferansa sunduğu bir tebliği okuduğumda, 
bizimkilerle aynı karşılaştırmayı yapmıştım. Fuat Sezgin 
Hoca, aslında ilerleyen yaşına rağmen, ömrünün son de-
mine kadar ısrarla sürdürdüğü çalışma azmi, heyecanı ve 
disiplini dolayısıyla bizim akademik dünyamıza bir rol 
model olmak üzere Türk bilim tarihine bu vasfıyla önem-
li bir katkıda bulunmuş oluyor. Doğrusu hocası Hellmut 
Ritter’le ilk tanışmasından itibaren bu aşkı ve disiplini 
kapmış olduğu kendi anlatımından anlaşılıyor. Daha ilk 
tanışmasında kaç saat çalıştığı sorusuna “16 saat” diye 
cevap verdiğinde Ritter, “Bu kadar yetmez, gerçek bir bi-
lim adamı olmak istiyorsan, birkaç saat daha eklemelisin” 
deyince Fuat Hoca günde neredeyse 20 saat çalışmayı 
bütün hayatı boyunca bir yaşam tarzı ve disiplini haline 
getiriyor. Öldüğü güne kadar bu disiplinden hiç taviz ver-
meyen bir bilim insanını neyin bu kadar sıkı çalışmaya 
motive ettiği gerçekten de ayrı bir tefekkür konusudur. 
Kütüphanesinde çalışırken yemeğe fazla zaman ayırma-

mak için evden az bir miktar yemek getiriyor. Toplam 
yemeğe ayırdığı vakit 7 dakika ve geriye kalan vakitlerin 
hepsinde sadece araştırmalarına devam ediyor. Neredey-
se hiç tatil yapmadan yılın 365 günü bu tempoyla ortaya 
konulan çalışmanın neticesinde yüzlerce cilt dolusu ki-
tap, araştırma ve bilime adanmış bir ömür ortaya çıkıyor. 
Fuat Hoca’nın bu bilim çabası dindarca, çile çeker gibi, 
bir büyük davete, hasret kalınmış sevgilinin davetine ica-
bet eder gibi koşulan bir faaliyet. Bu tutkuyla bağlı olu-
nan faaliyeti yapmaya çok insan özenebilir. Fuat Hoca’nın 
bu yönü genç bilim insanlarına emsalsiz, özenilesi, gıpta 
edilesi bir model oluşturur. Bugün için böyle bir bilim in-
sanı modelinin çok zor olabildiğini hepimiz görüyoruz. 
Bu açıdan Fuat Hoca’nın bugünün akademisyenlerine ne 
kadar rol modeli olma ihtimali olduğu da tam da bundan 
dolayı tartışılabilecek bir şeydir. Çünkü bu kadar ascetic 
(çileci) bir bilim çabasına girmenin zorluğu nispetinde 
model uygulanabilmekten uzaklaşabilir. Doğrusu bu du-
rumda Fuat Hoca’nın bilim aşkı bir tür Mecnun ve Ferhat 
aşkı gibi, bilimin ideal niteliği konusunda çok güzel duy-
gular verir ama taklit edilebilir olma boyutu da o kadar az 
olur. Bu elbette Fuat Sezgin’in kusuru değil, hatta bilakis 
onun bilim aşkındaki olağanüstülüğünü teslim eden bir 
tespittir. 

Bir “âlem” olarak bilim insanı
Fuat Sezgin Hoca’nın vefatının ardından yazdığım bir ya-
zıda Peygamber Efendimiz’in (S.A): “Âlimin ölümü, âle-
min ölümü gibidir.” sözüne atıfta bulunan bir değerlen-
dirme yapmıştım. Bu sözün ilim ehli insanlar için apayrı 
bir anlamı var elbet. Her âlimin bir âlemi vardır. Bu âle-
min girişi-çıkışı zannedildiği kadar da kolay değildir. İlim 
yoluyla bir âlemin inşasının nasıl gerçekleşiyor olduğuna 
ve burada kimin ne kadar eğlenebildiğini, kimin hangi 
kenarına, hangi ucuna ne kadar girip hangi nasibini ne 
kadar alabildiğini gerçek ilim sahipleri çok iyi müşahede 
ederler. 

Bu müşahedelerinin hepsini herkesle paylaşmazlar. Pay-
laşmak isteseler de paylaşamazlar, çünkü müşahede et-
tikleri gerçekleri, müşahede ettikleri şekilde, ağırlıkta 
ve ehemmiyette herkesin idrak etmesi mümkün olmaz. 
Buna rağmen onların âlemine girmek isteyenlerin de 
kendi kaplarına göre bir nasipleri olabiliyor, o kaba göre 
alacaklarını alıyorlardır. 

Geçtiğimiz yıl bir âlimin, bir ilim çınarının ölümüne, do-
layısıyla bir âlemin kapanışına şahit olduk. Prof. Dr. Fuat 
Sezgin Hoca’yı, ilme adanmış ve son dakikasına kadar da 
heyecanını yitirmeden aynı çabasını sürdürdüğü 94 yıllık 
ömrünün son yolculuğuna uğurladık.

Bitlis’ten başlayan ve sahasında dünyanın en büyük âli-
mi olmasına kadar giden Prof. Dr. Fuat Sezgin Hoca bir 
âlem olma tecrübesini en iyi hissettiren isimlerden biri 
olsa gerek. İçinde yaşadığı dünyada paralel olarak devam 
eden ve kendi hayatını etkilemeye, belirlemeye çalışan 
hayat mecralarını nasıl yok sayarak kendi âlemini itina 
ile işlemiş olmanın tecrübesi… Aslında yukarıda ifade 
ettiğimiz, bilimi püriten bir anlayışla, müthiş bir meslek 
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disiplini ve adanmışlıkla yapmaya çalışan tarafı insana 
bambaşka bir âlemin insanı olduğunu yeterince hissettiri-
yor. Dışarıdan bakan onun bu mesleki adanmışlığını nasıl 
görür, nasıl değerlendirir. Onun peşine düştüğü herhangi 
bir bilgi kırıntısının değerini dışarıdan bakan kimsenin 
takdir etmesi herhalde mümkün olmaz. O bilgi kırıntısı-
nın kendi bütünsel bilgi seyri veya kompozisyonu içinde 
nasıl bir yer tuttuğunu takdir etmek ancak kendisi için 
mümkün olabilir. Yine de âlimin âlemi, tamamen kendi-
ne kapalı değildir. İnşa ettiği âlemi başkalarının ziyareti-
ne, şehadetine, seyrü sülukuna da hazırlayan kişiye denir 
âlim. Ama o kapıdan kim girebilir, kim yanmadan orada 
durup yoluna devam edebilir, kim hiçbir şekilde taham-
mül etmeden çıkar? 

Fuat Hoca’nın kendi âlemini inşa etme kabiliyeti nok-
tasında burada vurgulamak istediğim, başka bir önemli 
özelliği ise tam da kendi âlemini, dünyanın içinden geç-
mekte olduğu, bizzat kendisinin de yaşamak durumun-
da kaldığı olaylardan koruyarak örme konusunda ortaya 
koyduğu inanılmaz iradedir.

Malum, 1960 cuntacılarının değişik bahanelerle üniversi-
telerden attıkları meşhur 147’lik listenin içinde, o zaman-
lar 36 yaşında genç bir doçent olan Fuat Hoca da vardır. 
Bir tasnife göre “iyi oryantalist” diye nitelenebilecek Hell-
mut Ritter ismindeki Alman hocasından kaptığı ilim aşkı 
ve disipliniyle ilk eserlerini vermeye başlamış bile. Buha-
ri’nin Kaynakları üzerine oryantalist hadis literatürünün 
bütün kabullerini çürüten eserini ortaya koymuş. 

İlim konusunda kendisine bir rota da çizmişken karşısına 
böyle bir engelleme çıkmış. Üniversiteye, ilme, aydına ba-
kışı dar, sığ, araçsal çerçevenin ötesine geçemeyen döne-
min siyaset ve bilim çevrelerinin traji-komik iş birliğiyle 
durdurulmak istenmiş Fuat Hoca. “Cahillerin değerlen-
dirmesine maruz kalan” nice bilim insanının içine düşe-
bileceği karamsarlıkla oracıkta durabilir, pes edebilir veya 
sonradan işlerin düzelmesiyle kaldığı yerden daha düşük 
tempoyla devam edebilirdi. 

Oysa, yaşamakta olduğu bu tecrübenin zorbalığından 
daha fazla sığlığı, darlığı ve cahilliğini görerek kendi 
gördüğü asıl âlemi inşa etmeye ve o âlemin kralı olmaya 
devam etti. Gerçek bir âlimin yaşamakta olduğu günübir-
lik-tarihsel tecrübelerin üstüne çıkabilme başarısı onun 
kendi âleminin insanı olduğunun veya ilmi derinliğinin 
de ifadesidir. 

Nitekim Fuat Hoca, kendi ifadesiyle bu yaşadıklarından 
dolayı geçici ve ufak bir teessür yaşamışsa da kızıp mem-

leketine, insanına küsmemiş. Kendi âleminin kralı olarak 
başka âlemlerde tanınıp tanınmamaya, iyi muamele gö-
rüp görmemeye takılmamıştır. Kendi âleminin sınırlarını 
genişletmeye, kalitesini artırmaya, güzelliğini özenle işle-
meye devam etmiştir. O yüzden Frankfurt’a taşınmasının 
malum bir sebebi olarak hep hatırlansa da o buna hiçbir 
zaman takılıp gereğinden fazla büyütmemiştir. Zaten 
gittiği yerde, Frankfurt’ta ortaya koyduğu çalışmalarla, 
çalışma temposu ve disipliniyle bir bakıma kendisine bu 
zulmü reva görenlere ironik bir biçimde müteşekkir oldu-
ğunu bile ifade etmiştir. Aslında Fuat Hoca kendi kişisel 
biyografisine eşlik eden bu tür olayları dışsallaştırmayı, 
kendi asli mecrasına karıştırmamayı çok iyi başarmış biri 
olmuştur hep. Bu açıdan da kelimenin tam anlamıyla bir 
âlim olarak kendi “âlem”inde kalmayı, o âlemde efendili-
ğini sürdürmeyi çok iyi başarmış biridir.

Üstelik Almanya’ya göç ettiği altmışlı yılların başların-
dan itibaren gerek Türkiye’de gerek Almanya’da, gerekse 
de bütün dünyada bütün dünyanın ilgisini çeken, insan-
ların hayatlarını etkileyen çok sayıda gelişmeler yaşandı. 
O gelişmeleri belki o da duydu, o da etkilenip bir şekilde 
değerlendirip kendi görüşünü ortaya koydu. Ancak bun-
dan daha önemlisi Fuat Sezgin Hoca bütün bu yaşanan-
lara karşı kendi bilimsel araştırma dünyasını ayrı tutmayı 
başarabilmiştir. Bazen çok ufak bir bilgi kırıntısının pe-
şinde koşarken yaşadığı heyecanın tarifi imkânsız olsa 
gerek. Dünyanın başka mecralarında, başka âlemlerinde 
eşzamanlı olarak yaşanan bir çok büyük ve global olayla 
farklı zamanlarda yaşıyor gibi bir hali vardır. Onun ken-
dine göre kurup geliştirdiği bilim dünyası elbette kendine 
özgüdür, kendi tarihine ve gerilimlerine sahiptir. 

Neticede Fuat Sezgin Hoca önümüze muhteşem bir kül-
liyat bırakmıştır. Öyle bir külliyat ki, işin uzmanına da 
uzman olmayan ortalama okuyucusuna da ayrıca hitap 
eden boyutlara sahip bir külliyat. Kendi talebiyle Gülhane 
Parkında tesis etmiş olduğu İslam, Bilim ve Teknoloji Mü-
zesi ve Kütüphanesi bugünlerde ayrı bir çıkış yaşamakta 
olan İstanbul’u İslam dünyasının bilim ve teknoloji mer-
kezi olarak tarihsel konumuna tekrar yerleştiren yeni bir 
coğrafi konumlandırmayı bilfiil deruhte etmiştir. Bizatihi 
bu eylemin kendisi dünya bilim ve tarihi için önemli bir 
katkı olarak kaydedilmesi gereken bir şeydir. Aslında Fuat 
Sezgin Hoca bir bakıma yeni bir şey -yeni bir bilim ve tek-
noloji- bulmuş değildir. Onun yaptığı şey tarihte Müslü-
manlara ait olanın tekrar Müslümanlara iade edilmesi için 
verdiği bir tür mülkiyet kavgasıdır. Batı rönesansında da 
reform ve aydınlanmasında da fazlasıyla mevcut olan ama 
hiçbir zaman referans verilmemiş, intihale maruz kalmış, 
Müslüman kaynaklarının altını çizmesi başlıbaşına büyük 
bir iş olmuştur. Bununla Avrupa-merkezciliği derinden 
sarsmış, aynı zamanda da Müslüman dünyaya gereken 
özgüveni kazandırmıştır. Buna rağmen yaptığı şey sadece 
Müslümanların yararlandığı, sadece Müslümanların işine 
yarayacak bir şey değildir. Bu keşifleri, Batı bilim tarihi-
nin de kendi kökenlerini daha sağlıklı bir şekilde değer-
lendirebilmesi açısından paha biçilmez değerde işlerdir. 
Tabiİ, bilip değerlendirebilirlerse. 

Fuat Hoca günde neredeyse 20 saat çalışmayı 
bütün hayatı boyunca bir yaşam tarzı ve 
disiplini haline getiriyor. Öldüğü güne kadar bu 
disiplinden hiç taviz vermeyen bir bilim insanını 
neyin bu kadar sıkı çalışmaya motive ettiği 
gerçekten de ayrı bir tefekkür konusudur.
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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

KASIM 2018

OCAK 2019

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak “Marmara 
Denizi Fay Modellerine Göre Tarihsel Depremler, Yıkım Senaryoları ve Stres Trans-
ferinin Son 1500 Yılık Tarihi” başlıklı konferansını 28 Kasım 2018’de TÜBA-Rabi 
Medrese’de gerçekleştirdi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melek Öztürk “Apoptoz (Programlı Hücre Ölümü)” başlıklı 
konferansını 30 Ocak 2019’da TÜBA-Rabi Medrese’de gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Cenk Yaltırak

Prof. Dr. Melek Öztürk

Prof. Dr. Bekir Çetinkaya

Prof. Dr. Emin Kansu Prof. Dr. Saim Özkar Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Bekir Çetinkaya, TÜBA Üniversite Konferansları Programı 
çerçevesinde, 13 Aralık 2018 tarihinde Erciyes Üniversitesi’nde “Kimya-Toplum ve 
Ekoloji İlişkisi” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu, TÜBA Üniversite Konferansları Programı 
çerçevesinde, 16 Kasım 2018 tarihinde, Mersin Üniversitesi’nde “Nobel Ödülleri ve 
Bilimde Merakın Önemi” konulu konferansını verdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Saim Özkar, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çer-
çevesinde, Pamukkale Üniversitesi’nde, 8 Kasım 2018 tarihinde “Küresel Isınmaya 
Karşı Hidrojen Üretiminde Geçiş Metal Nanokümeleri” konulu konferansını verdi.

TÜBA Asosye Üyesi ve İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi 
Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçeve-
sinde, Atatürk Üniversitesi’nde, 2 Kasım 2018 tarihinde “Peynir Haritası: Akdeniz 
Ülkeleri ve Türkiye” konulu konferansını verdi.

ARALIK 2018

KASIM 2018
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TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak’a 
Necip Fazıl Ödülü 

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak’a 21 Ara-
lık 2018 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda 

düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri töreninde “Fikir Araştır-
ma” dalında elde ettiği ödül takdim edildi. 

Prof. Ahmet Yaşar Ocak; Anadolu coğrafyasının inanç ta-
rihi ve Babailer, kalenderiler, vefailer gibi çok az bilinen 
heteredoks yapılar üzerine yaptığı yetkin akademik çalış-
malar ve yetiştirdiği öğrencilerle kültüre ve tarih çalışma-
larına önemli katkılar sağlaması dolayısıyla Necip Fazıl 
Fikir Araştırma Ödülü’ne layık görüldü.

Törende ayrıca; Prof. Dr. Nevzad Atlığ’a Saygı Ödülü, 
Fatih Baha Aydın ve Yasemin Karahüseyin’e İlk Eserler 
Ödülü, Arif Ay’a Şiir Ödülü, Prof. Dr. Muhammed’e Harb  
Uluslararası Kültür Sanat Ödülü, Aykut Ertuğrul’a ise  Hi-
kaye-Roman Ödülü takdim edildi.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Özçelik ve 
Ekibinden “TYK2"  Keşfi

TÜBA Asli Üyesi ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Tayfun Özçelik'in de bulunduğu uluslararası 
konsorsiyum, tüberküloz mikrobuna karşı direncin kırıl-
masına neden olan "TYK2" isimli geni buldu.

Özçelik, Rockefeller Üniversitesinden Prof. Dr. Jean-La-
urent Casanova'nın yürütücülüğünde ABD, Avustralya, 
Brezilya, Fas, Fransa, İsveç, İran, Kanada, Singapur, Şili 
ve Türkiye'den klinisyenlerin katıldığı uluslararası bir 
konsorsiyum olarak tüberküloz mikrobuna karşı direncin 
kırılmasına neden olan "TYK2" isimli geni keşfettikleri-
ni açıkladı. Özçelik, çalışmalarının Science Immunology 
dergisinde yayımlanan bir araştırma ile dünyaya ilan edil-
diğini bildirdi.

Dünyada her 5 kişiden birinin yani 1,5 milyar insanın 
tüberküloz hastalığına neden olan "mycobacterium tu-
berculosis" mikrobu taşıyıcısı olduğunu söyleyen Prof. 
Özçelik, mikrobun taşıyıcılarından yüzde 10'unun has-
talandığını aktardı. Büyük orandaki taşıyıcının bağışıklık 
sisteminin mikroba karşı direnç için yeterli donanıma sa-
hip olması dolayısıyla sağlıklı kaldığını anlatan Özçelik, 
hastalığın başta akciğerler olmak üzere farklı organlarda 
ortaya çıktığını belirtti ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Rahatsızlık tedavi edilmediğinde veya tedaviye direnç 
geliştiğinde tüberküloz ölüme yol açar. 1940'lı yıllarda 
Türkiye'de ilk sırada gelen ölüm nedeniydi. Çiçek hastalı-
ğı ya da çocuk felcinde olduğu gibi tüberkülozun dünya-
dan tamamen silinmesi mümkün değil, hala ölüm sebep-
leri arasında 9. sırada yer alıyor.”

2017 verilerine göre, Türkiye'de 15 bin aktif tüberküloz 
hastası bulunduğuna ve çabalara ve bilimsel ilerlemelere 
rağmen tüberküloz hastalığının tamamen yok edilemedi-
ğine işaret eden Özçelik, keşfi yapılan yeni gene ilişkin şu 
değerlendirmeyi yaptı: "Bu mutasyonun toplumda görül-
me oranı yüksektir ve şimdiye kadar tanımlanan en sık 
tek gen hastalıklarından biri olma özelliğini taşımaktadır. 
Avrupa'da yaklaşık yüzde 9, Türkiye'de yüzde 5 gibi bir 
heterozigot oranı bulunuyor. Buna göre her 600-1000 ki-
şiden bir tanesi TYK2 mutasyonu için homozigot durum-
da. Örneğin halen Türkiye'de yaklaşık 80 bin Avrupa'da 
1 milyon kişinin bu geni taşıması ihtimaller arasında. 
İşte bu kişilerin tüberküloz mikrobu ile karşılaştıklarında 
hastalığa yakalanma oranları taşıyıcı olmayanlara oranla 
ciddi derecede daha fazla."
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TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Bozkurt Güvenç Vefat Etti

TÜBA Şeref Üyelerinden antropolog, mimar, bilim insanı Prof. Dr. 
Bozkurt Güvenç, 10 Aralık 2018 tarihinde 92 yaşında hayatını kaybetti.

Prof. Güvenç için 14 Aralık günü Hacettepe Üniversitesi Beytepe 
Kampüsü’nde bulanan Kongre ve Kültür Merkezi’nde tören düzen-
lendi. Merhumun cenazesi, aynı gün Ahmet Hamdi Akseki Camii’n-
de cuma namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Kar-
şıyaka Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Andı, Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Atandı

TÜBA Asli Üyesi Prof. Alma’nın Projesine TSE Patenti

TÜBA Asli Üyesi ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 27 Aralık 
2018 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
Rektörlüğüne atandı.

Söz konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu-
nu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince ger-
çekleştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları şöyle:
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlter Kuş,
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sami Özgül,
Harran Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik,
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul,
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin,

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muham-
med Fatih Andı,
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kerim Güney,
Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Can Çoğun.

TÜBA Asli Üyesi ve Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Hakkı Alma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni-

versitesi ile birlikte yürütülen proje kapsamında, ortak 
başvuru sahipliğini yaptığı proje ile Türk Standartları 
Enstitüsü’nden (TSE) patent aldı. 

Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın Kahramanma-
raş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Endüstri Mühendis-
liği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Altuntaş ve 
Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühen-
disliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Eyyüp Karaoğul ile ortak 
yürüttüğü, “Bor ve çeşitli mineral katkılı Lignoselülozik 
çay atıklarından yanmaya karşı dirençli Poliüretan tipi 
köpük üretim yöntemi ve bu yöntemle elde edilen köpük” 
buluşuna TSE tarafından patent verildi. 
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TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ekmel Özbay 
OSA’ya Üye Seçildi

TÜBA Asli Üyesi ve Bilkent Üniversitesi Nanoteknoloji 
Araştırma Merkezi (NANOTAM) Başkanı Prof. Dr. Ek-
mel Özbay’a Amerikan Optik Cemiyeti (The Optical So-
ciety / OSA) tarafından üyelik (Fellow) unvanı verildi.

Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekmel Özbay, nanofo-
tonik, fotonik kristaller ve metamalzemelere ilişkin üstün 
nitelikli araştırmaları dolayısıyla ABD merkezli OSA ta-
rafından Fellow unvanına layık görüldü.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Akyıldız’dan
“Osmanlı Merkez Bürokrasisi (1836-1856)”

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın “Osmanlı Merkez 
Bürokrasisi (1836-1856)” adlı eseri Aralık 2018’de yayım-
landı. 

Prof. Dr. Ali Akyıldız kitapta, günümüzde karşılaşılan 
birçok meselenin düğümlendiği, siyasi, sosyal, kültürel 
ve iktisadi tarihimiz açısından önemli bir dönüm noktası 
olan Tanzimat dönemi reformları ile Osmanlı bürokrasi-
sinin yenileşme ve dönüşüm serüvenini birinci el kaynak-
lara istinaden açıklıyor.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Sarıoğlu’nun 
“İbn Rüşd” Adlı Eseri Yayımlandı

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu tarafından “İbn Rüşd Hayatı, 
Şahsiyeti, Etkileri” adlı eseri yayımlandı. 

İbn Rüşd’ün İslam tarihinin bilim ve düşünce alanındaki 
en parlak döneminin sonlarına doğru Endülüs’te yaşamış 
olan önemli bir hukukçu, hekim ve büyük bir filozof ol-
duğu bilgisini veren Prof. Sarıoğlu “12. yüzyıla gelinceye 
kadar ilim ve düşünce alanında oluşmuş bulunan zengin 
birikimi yeniden ele alıp tartışan, bıraktığı ölümsüz eser-
ler ve ortaya koyduğu farklı yorumlarla Latin Orta Çağı’nı 
etkileyen İbn Rüşd, Batı’da Rönesans fikrinin uyanmasın-
da önemli katkılar sağladı.” dedi.
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TÜBA Üyelerine YÖK Üyeliği ve Rektörlük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YÖK Üyeliği 
ve Rektör atamalarına ilişkin kararı 23 Kasım 2018 tarihli 
Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. 
Naci Gündoğan YÖK Üyesi seçilirken, TÜBA Asli Üyesi 

Prof. Dr. Gülfettin Çelik İstanbul Medeniyet Üniversite-
si’nin, TÜBA-GEBİP Üyesi Prof. Dr. Yusuf Baran ise İz-
mir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün rektörlüğüne atandı.

Anadolu Üniversitesi’nde 9 yıl hem rektör yardımcısı hem 
de rektörlük görevini sürdüren Prof. Dr. Naci Gündoğan 
YÖK Başkanlık Danışmanlığı görevini yürütürken alınan 
son kararla YÖK Üyesi seçildi. 2016 yılından bu yana 
Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. 
Gülfettin Çelik Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi 
rektörlüğüne, Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı 
ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı Prof. 
Dr. Yusuf Baran ise İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün 
rektörlüğüne atandı.

TÜBA Asli Üyesi
Prof. Dr. Naci Gündoğan

TÜBA Asli Üyesi
Prof. Dr. Gülfettin Çelik

TÜBA-GEBİP Üyesi
Prof. Dr. Yusuf Baran

TÜBA Asosye Üyesi Prof. Demirköz’e 
Elginkan Vakfı’ndan Ödül

TÜBA Asosye Üyesi ve ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
M. Bilge Demirköz, 2018 Yılı Elginkan Vakfı Teknoloji 
Ödülü’ne layık görüldü. 

Elginkan Vakfı tarafından 2006 yılında hayata geçirilen 
“Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji 
Ödülleri”ni 13. yılında alanlar açıklandı. Türkiye’deki bi-
lim, kültür ve sanat alanlarında yapılan çalışmalara, araş-
tırmalara ve hizmetlere katkıda bulunmak, bu alanların 
gelişimine destek olmak amacıyla verilecek ödülleri ala-
caklar şu şekilde belirlendi.

Elginkan Vakfı 2018 Yılı Türk Kültürü Araştırma Ödülü’nün,
- Meslek hayatı boyunca yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Prof. Dr. 
Zehra Toska’ya,
- “Türk-Altay Kuramı” adlı çalışmasından dolayı Prof. Dr. Abdullah Se-
mih Güneri’ye,
- “Manisa Ağızları” adlı çalışmasından dolayı Prof. Dr. Ayşe İlker’e,
- “Dede Korkut” adlı çalışmasından dolayı Prof. Dr. Sadettin Özçelik’e

Elginkan Vakfı 2018 Yılı Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülü’nün,
- Parçacık Radyasyonu Testleri Oluşturma Laboratuvarı projesi ile Prof. 
Dr. M. Bilge Demirköz’e,

- Tam Çift Yönlü Radyo Tasarımı, Gerçeklenmesi ve Tam Çift Yönlü Or-
tam Erişimi projesi ile Prof. Dr. Özgür Gürbüz Ünlüyurt ve Prof. Dr. 
İbrahim Tekin’e verilmesi kararlaştırıldı.

Ödüllerin takdim edileceği tören tarihi ilerleyen günlerde Vakıf tarafın-
dan açıklanacak.
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TÜBA Üyelerine "10 TÜBİTAK Ödülü"

TÜBİTAK 2018 yılı “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve 
Teşvik Ödülleri”ni kazananlar açıklandı. Bu yıl 3 Bilim 
Ödülü, 3 Özel Ödül ve 12 Teşvik Ödülü olmak üzere veri-
len toplam 18 ödülün 10’unu TÜBA üyeleri kazandı.

2018 Yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü’nün sağlık bilimleri 
alanında sahibi TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Kı-
lıç olurken, Özel Ödülü ise yine sağlık bilimleri alanında 
Akademi Asli Üyesi Prof. Dr. Ömer Küçük kazandı.

Teşvik Ödülleri’nin sahibi ise; temel bilimler alanında 
2017 TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Hasan Şahin, 2016 
TÜBA-GEBİP Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Emrullahoğlu, 
Doç. Dr. İmren Hatay Patır ile 2013 TÜBA-GEBİP Üye-
si Doç. Dr. Mehmet Zahmakıran, mühendislik bilimle-
ri alanında 2015 TÜBA-GEBİP Üyeleri Doç. Dr. Engin 
Durgun, Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu ve sosyal bilimler 
alanında ise 2014 TÜBA-GEBİP Üyeleri Doç. Dr. Cengiz 
Erişen ve Doç. Dr. Eren İnci oldu.

TÜBA Asli Üyesi
Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç

TÜBA Asli Üyesi
Prof. Dr. Ömer Küçük

TÜBA-GEBİP Üyesi
Doç. Dr. Hasan Şahin

TÜBA-GEBİP Üyesi
Doç. Dr. Mustafa Emrullahoğlu

TÜBA-GEBİP Üyesi
Doç. Dr. İmren Hatay Patır

TÜBA-GEBİP Üyesi
Doç. Dr. Mehmet Zahmakıran

TÜBA-GEBİP Üyesi
Doç. Dr. Engin Durgun

TÜBA-GEBİP Üyesi
Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu

TÜBA-GEBİP Üyesi
Doç. Dr. Cengiz Erişen

TÜBA-GEBİP Üyesi
Doç. Dr. Eren İnci

TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Yurtcan’dan 
Yakıt Pilinde Büyük Gelişme

2017 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi ve Atatürk Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, 
geliştirdiği nanomalzemeler aracılığıyla elektrikle çalışan 
araçlarda 5 dakikalık dolumla şarj olup yaklaşık 480 kilo-
metre yol gitmeyi sağlayan ve lityum bataryalı araçlara da 
rakip olacak yakıt pili üretti.

16 yıldır bilimsel çalışma yapan Doç. Dr. Yurtcan, bu 
alanda önemli başarılara imza attı. Elektrikle çalışan araç-
lardaki lityum bataryaya rakip olacak yakıt pili alanındaki 
çalışmasıyla TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi olan Doç. Dr. 
Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, geliştirdiği nanomalzemeler 
sayesinde elektrikle çalışan otomobillerde 5 dakikalık do-
lumla şarj olan yakıt pili üretmeyi başardı. Elektrikli araç-
larda lityum bataryalar yerine kullanılabilmesi bakımın-
dan önem arz eden ve 5 dakikada şarj olan yakıt pillerinin 
takılacağı araçlar, 480 kilometre yol kat edebilecek. Çevre 
dostu olan yakıt pili, bu özelliği dolayısıyla elektrikli araç-
larda kullanılan ve 30 dakika ile 12 saat arasında dolup 
240 kilometre gitmeyi sağlayan lityum bataryalara rakip 
olacak.” dedi.

Kalkınma Bakanlığı’nın yakıt pili konusunda alt yapıyı 
oluşturmak için proje çağrısına çıktığını söyleyen Yurt-
can şu şekilde devam etti: “Nano teknolojide en çok dik-
kat etmemiz gereken sağlık, enerji ve savunma sanayi. 
Biz enerji ayağındayız. Şu an dünyada yüzde 75 oranında 
fosil yakıt bazlı enerji kullanımı var. Dolayısıyla biz yakıt 
pilleriyle hidrojeni kullanarak çevresel olarak çok temiz 
ve sadece su buharının çıktığı bir sistemle elektrik elde 
etmiş olacağız. Bu hidrojeni de alternatif kaynaklardan 
elde ettiğimizde daha çok temiz ve çevre dostu teknolo-
jiyle elektrik üretimi gerçekleştireceğiz." dedi.
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TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Gazi Huri’den 
Kemik Boyunu Uzatan İcat

2018 yılı TÜBA GEBİP Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gazi Huri, kemik boyunu gün-
de 1 milimetre ve toplamda 4 santimetreye kadar uzatan 
icadı ile uluslararası patent alarak, adını tıp literatürüne 
yazdırdı.

"Hareketli kemik plağı" adı verilen yeni nesil implant ile 
hayvan deneylerinde başarı gösteren Huri'nin geliştirdiği 
bu teknoloji, Avrupalı ve Amerikalı bilim insanları ara-
sında da büyük ilgi uyandırdı.

Yüksekten düşmeler, trafik kazaları gibi yüksek enerjili 
travmalar sonucu meydana gelen kırıklarda iyileşme so-
runlarının yaşandığına işaret eden Huri, bu durumda or-
topedik cerrahların kırığın başarılı ve düzgün bir biçimde 
iyileşmesi için farklı ameliyat seçeneklerinden birini ter-
cih ettiklerini anlattı.

Kemik tümörünün çıkartılması veya kazalar sonrası ke-
mik kayıpları ile sonuçlanan vakalarda kemiklerin boyu-
nun uzatılmasının gerekebileceğini belirten Gazi Huri, 
bunun için etkilenmiş uzvun çevresine dışarıdan iskele 
sistemlerinin kurulduğunu, ancak bu yöntemin hasta 
konforu açısından bazı zorluklar oluşturduğunu ifade etti.

Kemiklerin uzatılması için "hareketli kemik plağı" adını 
verdiği ayarlanabilir yeni bir implant geliştirdiklerini bil-
diren Huri, çalışmasına ilişkin şu bilgileri verdi: "2012 yı-
lında başlattığımız çalışmamızda, kırık veya kemik tümö-
rü tedavileri gibi kemikte kayıplara veya kısalıklara neden 
olabilen durumlarda kemik boyunun uzatılması için yeni 
nesil bir implant geliştirdik. Ayarlanabilir hareketli plağı 
sayesinde kemiği bir seansta ya da kademeli olarak uzata-
biliyoruz. Günümüzde kemik uzatma ameliyatları, kanal 
içi çivilerle veya iskele sistemleriyle sağlanırken, daha ko-
lay uygulanabilir bir şekilde aynı görevi görecek plaklara 
ortopedi pratiğinde henüz rastlanmamaktadır.

Yöntemimizde, örneğin trafik kazası sonucu kol kemiğin-
de kısalık oluşan bir hastada bu durum hareketli kemik 
plağı ile tek bir seansta veya günde 1 milimetre uzatılarak 
tedavi edilebilecek. Bu teknikle plak kemiğe vidalar ile 
sabitlense de implantın kırık hattında uzamaya ya da kı-
salmaya izin vermesi oldukça önemli bir özellik. Bu özel-

liği sayesinde hem kırık kaynaması için önemli olan kırık 
uçlarının birbirine yaklaştırılmasına, yani kompresyona 
hem de kemik uzatma işlemine, yani distraksiyona izin 
vermektedir."

Doç. Dr. Huri, "söz konusu yöntemin boyunu uzatmak 
isteyenler için kullanılıp kullanılmayacağı"na ilişkin soru 
üzerine, etik olarak kozmetik amaçlı boy uzatmadıklarını 
söyledi. 

Boy uzatma için mevcut yöntemlerin vücudun dışından 
iskele sisteminin kurulmasıyla yapıldığını aktaran Huri, 
bu tekniğin barındırdığı riskler nedeniyle estetik amaçlı 
pek yapılmadığını belirtti.

Geliştirdikleri implantta komplikasyon ihtimalini mini-
malize edilmesi için çalışmalarının bulunduğuna işaret 
eden Gazi Huri, "Sistemimizin avantajı, dışarıya maruzi-
yetin minimal olması. Birinci jenerasyonu tamamlanmış 
kemik plağının geliştirilmesi için TÜBİTAK projemiz de 
devam ediyor. Bu projede üreteceğimiz uzaktan kontrol 
sistemi ile tornavida gibi mekanik bir aygıta ihtiyaç kal-
madan kemik uzaması sağlanmış olacak ve ileriki dö-
nemlerde boy uzatma için de kullanılabilecek duruma 
gelebileceğiz." dedi.
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TÜBA-GEBİP Üyesi Prof. Uysal IEEE Üyesi Seçildi

2011 yılı TÜBA-GEBİP Üyesi ve Özyeğin Üniversitesi 
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Murat Uysal, başarılı çalışmalarından dolayı Elektrik 
ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (The Institute of 
Electrical and Electronics Engineers - IEEE) tarafından, 
en üst düzey üyelik anlamına gelen "Fellow" unvanına la-
yık görüldü.

Prof. Uysal, 160 ülkede 425 bini aşkın üyesi ile elektrik ve 
elektronik mühendisliği alanında faaliyet gösteren ve kâr 
amacı gütmeyen uluslararası organizasyon IEEE tarafın-
dan "Fellow" derecesi ile onurlandırıldı. Haberleşme ku-
ramı ve kablosuz haberleşme alanlarında çalışma ve araş-
tırmalara imza atan Prof. Dr. Uysal’ın bu alanlarda yaptığı 

300'den fazla uluslararası dergi ve konferans yayını ve bu 
yayınlara aldığı 9 bin 500’den fazla atıf bulunuyor.

TÜBA-GEBİP Ödülü Sahibi Dr. Yıldıray Yıldız’dan 
“Akıllı Bilgisayar Yazılımı”

Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğ-
retim Üyesi Dr.Yıldıray Yıldız ve ekibi tarafından havada 
hareket halindeki roketlerin hızını otomatik değiştirebil-
me olanağı sağlayan akıllı bilgisayar yazılımı geliştirildi.

Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğre-
tim üyesi Doktor Yıldıray Yıldız ve öğrencisi Anıl Alan 
tarafından geliştirilen, deneyleri yapılan teknoloji, ka-
pak makalesi olarak Uluslararası Elektrik ve Elektronik 
Mühendisleri Birliğince çıkarılan IEEE Control Systems 
Magazine'de bilim dünyasına duyuruldu. IEEE Control 

Systems Magazine dergisinin Ekim sayısının kapak konu-
su "Zaman Gecikmeli Sistemler İçin Yüksek Performanslı 
Basınç Kontrolcüsü Geliştirilmesi" makaleleri oldu. 

Geliştirdikleri teknolojinin akıllı bir yazılıma dayandığını 
söyleyen Dr. Yıldız "Geliştirdiğimiz teknoloji ile havada 
hareket halindeki roketlerin hızları ayarlanabilir hale ge-
lebilecek. Roketler havaya gönderilmelerinin ardından 
belli bir hız profilinde hareket ediyor. Yaptığımız çalışma 
ile havada hareket halindeki roketlere yeni bir özellik ka-
zandırmış olduk. Geliştirdiğimiz akıllı yazılım ile roketler 
artık havada hareket halindeyken hızlarını azaltabilecek 
ya da hızlarını artırabilecekler. Örneğin, keskin manev-
ralar sırasında hızlarını azaltıp, doğrusal hareket halinde 
iken hızlarını artırabilecekler. Bu özellikleri ile roketler, 
hedef takibini çok daha iyi performansla yapabilecekler."

Çalışmalarının literatürde “ilk” niteliği taşıyan önem-
li özelliklerinin bulunduğunun altını çizen Dr. Yıldıray 
Yıldız ROKETSAN'da yapılan deneylerin de sistemin iyi 
çalıştığını gösterdiğine işaret ediyor dedi ve "Sistemin teo-
riğini Bilkent Üniversitesi’nde geliştirdik. Deney düzeneği 
ise ROKETSAN'da geliştirildi. Deney kısmında öğrenci-
miz Anıl Alan ve ROKETSAN mühendislerinin bir sene-
lik çalışması oldu. Bundan sonrası çalışmanın endüstriye 
kazandırılması olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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TÜBA-GEBİP Üyelerine “ODTÜ Prof. Dr. Mustafa 
N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Ödülü”

TÜBA-GEBİP Ödülü’nü 2018 yılında kazanan Doç. Dr. 
Emrullah Görkem Günbaş, 2017 yılı ödül sahipleri; Doç. 
Dr. Ertuğrul Başar, Doç. Dr. Mehmet Emre Taşgın, Doç. 
Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Dr. Öğr. Üyesi Bilge Bay-
tekin, Dr. Öğr. Üyesi A. Ercüment Çiçek, Dr. Öğr. Üyesi 
Selçuk Yerci, Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray Yıldız, 2016 yılı ka-
zananları; Doç. Dr. Güneş Özhan Baykan, Doç. Dr. Pınar 
Yılgör Huri 2014 yılı ödülü sahipleri; Doç. Dr. Cem Sevik 
ve Dr. Öğr. Üyesi Urartu Özgür Şafak Şeker ve 2011 yılı 
kazananı Prof. Dr. Sreeparna Banerjee ODTÜ Prof. Dr. 
Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Ödülü’ne la-
yık görüldüler.

Ödül Töreni 19 Aralık 2017 tarihinde ODTÜ Kültür ve 
Kongre Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi. Araştırmala-
rıyla bilim alanlarından birinin gelişmesine katkıda bu-

lunan ya da bu alanda ülke sorunlarının çözümüne yar-
dımcı olan 40 yaşını doldurmamış genç araştırmacılara 
verilen Araştırma Teşvik Ödülü’nü; ODTÜ’den Doç. Dr. 
Emrullah Görkem Günbaş ve Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Yerci, 
Koç Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ertuğrul Başar, Hacettepe 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Emre Taşgın, Atatürk 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, 
Bilkent Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Bilge Baytekin, 
Dr. Öğr. Üyesi A. Ercüment Çiçek, Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray 
Yıldız ve Dr. Öğr. Üyesi Urartu Özgür Şafak Şeker, Dokuz 
Eylül Üniversitesi Doç. Dr. Güneş Özhan Baykan, Anka-
ra Üniversitesi’nden Doç. Dr. Pınar Yılgör Huri, Anadolu 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cem Sevik alırken ODTÜ Fen 
Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Sreeparna Banerjee 2018 Öğretim Yılı ODTÜ Yılın 
Eğitimcisi Ödülü’nü kazandı.

Doç. Dr. Emrullah Görkem 
Günbaş

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk 
Yerci

Doç. Dr. Güneş Özhan 
Baykan

 Doç. Dr. Pınar Yılgör 
Huri

Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray 
Yıldız

Dr. Öğr. Üyesi Urartu 
Özgür Şafak Şeker

Prof. Dr. Sreeparna 
Banerjee Doç. Dr. Cem Sevik

Doç. Dr. Ertuğrul Başar Doç. Dr. Mehmet Emre 
Taşgın

Doç. Dr. Ayşe 
Bayrakçeken Yurtcan

Dr. Öğr. Üyesi Bilge 
Baytekin

Dr. Öğr. Üyesi 
A. Ercüment Çiçek
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TÜBA-GEBİP Üyesi Prof. Algı’nın 
“Borla Kanser Savaşı”

2015 yılı TÜBA-GEBİP Üyesi ve Aksaray Üniversitesi 
(ASÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoteknoloji ve Moleküler 
Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Algı, kan-
ser hastalığının teşhis ve tedavisinde kullanılmak üzere 
bor madeninden yeni malzemeler geliştirmeye dair çalış-
malar yapıyor.  Algı'nın çalışmaları, Ulusal Bor Araştırma 
Enstitüsü (BOREN) tarafından da destekleniyor.

ASÜ ve BOREN iş birliğinde kansere dair görüntüleme, 
teşhis ve tedavinin tek bir ajanla yapılması hedefleniyor. 
Prof. Algı, her geçen yıl dünyada kansere yakalanan insan 
sayısının ciddi oranda arttığını ve kanserin ölümcül has-
talıklardan biri olduğunu ifade ederek “Kanser, kalıcı bir 
şekilde hasara uğrayan hücrelerin anormal bir biçimde 
çoğalması olarak tarif edilebilir. Şu anda kanserin teşhis 
ve tedavisi için ayrı ayrı klinik yöntemler kullanılıyor ve 
çok büyük paralar harcanıyor. Buna rağmen uygulanan 
tedavilerin birçok dezavantajı veya yan etkisi söz konusu” 
dedi. Çalışma grubu olarak, kanserin teşhis ve tedavisini 
birlikte yapabilecek borlu yeni malzemeler geliştirmeyi 
hedeflediklerine dikkat çeken Algı, “Dahası, bor içeren 
bu yeni malzemelerin en önemli özelliği yazdığınız ad-
rese, yani hastalıklı dokulara gidip orada aktive edilebil-

meleridir. Bu durum yan etki göstermelerini ve sağlıklı 
dokuların zarar görmesini önleyecektir. Bu malzemeler; 
ara-bul, göster ve yok et komutlarına programlanmış 
moleküler veya nano boyutta robotlar olarak tasarlandı. 
Ülkemiz dünyanın en büyük bor rezervlerine sahip ve bu 
rezervleri akılcı bir şekilde kullanmalı” dedi. Proje nihai 
hedeflerine ulaştığında borlu malzemelerle milyarlarca 
dolarlık bir endüstri haline dönüşmüş olan kanser teşhis 
ve tedavisine yönelik ilaç ve malzeme üretimi mümkün 
olabilecek. 



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 59
. 
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