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Değerli Günce Okurları,

Dünyamızın ve tabii ki ülkemizin mücadele içinde geçirdiği bir yılı 
geride bırakmak üzereyiz. Her açıdan önemli dersler aldığımız, so-
nuçlar elde ettiğimiz bu dönemde bilimsel anlamda ciddi gelişme-
lere imza atılırken, daha pek çok gelişmenin haberini de kısa süre 
içerisinde alacağımızı düşünüyorum. 

TÜBA olarak bu dönemde program ve proje ve faaliyetlerimizi 
pandemi koşullarına uygun olarak yürüttük; dördü küresel sal-
gınla ilgili olmak üzere bağışıklıktan iklim değişikliğine, enerjiden 
oldukça ses getiren Türkiye Bilim Raporu’na değin toplam dokuz 
bilimsel rapor yayımladık. Diğer yandan Boğaziçi Üniversitesi’n-
de gerçekleştirdiğimiz Çalıştayın akabinde hazırladığımız “Bilişim 
Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği” kitabının 

yanı sıra  “Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği” ve İngilizce versiyonu olan 
“Reflections on the Pandemic in the Future of the World” adlı eserlerimizin baskısını yaptık ve bu 
yayınları online erişime açtık. Akademimizin temel misyonu olan bilim diplomasisi odağında küresel 
salgının çeşitli yönlerini ele alan diğer İngilizce rapor ve eserlerimiz ise 100’ün üzerinde ülke bilim 
akademisi ile kargo yolu ile paylaşılmıştır. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde 
15 Eylül’de düzenlediğimiz Cengiz Han ve Mirası Çalıştayı’nda Akademi üyeleri ve ülkemizin farklı 
üniversitelerinden bilim insanları bir araya geldi. Ülkemizin geleceği adına son yılların en önemli ge-
lişmelerinden biri olan Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz rezervinin ardından TÜBA Enerji Çalışma 
Grubumuz tarafından 8 Ekim tarihinde gerçekleştirilen, kamuoyunda fazlasıyla ilgi gören “Doğal Gaz 
Çalıştayı ve Paneli”mizin sonuçlarının yer alacağı raporlama çalışmalarımız ise devam etmektedir. 
TÜBA Ödülleri 22 Aralık tarihinde kamuoyu ile paylaşılmış ve 4 bilim insanı TÜBA Uluslararası 
Akademi, 31 bilim insanı TÜBA GEBİP ve 8 eser de TÜBA TESEP ödülüne layık görülmüştür. CO-
VID–19 Özel Ödül’üne başvurularımız 13 Kasım’da sona ermiş ve değerlendirme süreçlerinin ardın-
dan sonuçlar kamuoyu ile yakın zamanda paylaşılacaktır. 

G20 liderler zirvesinin bir parçası olarak S20 organizasyonu çerçevesinde yılın başından bu yana dü-
zenlenen ve Türkiye’yi temsilen katıldığımız Bilim-20 (Science-20) toplantılarının nihayetinde üye 
akademilerin katkı ve katılımlarıyla oluşturulan S-20 Bildirgesi, G-20 ülkeleri liderlerine takdim edil-
di. Dünyanın önde gelen lider ekonomileri olan G20 ülkeleri, bir sonraki pandemi ve gelecekteki 
diğer kritik geçişlerin getireceği sistem düzeyindeki olası ekonomik ve sosyal aksaklıkları hafifletmek 
için gerekli hazırlık yapmaları hakkında G20 ülkelerinin Bilimler Akademilerinin tavsiyelerinin yer 
aldığı bildirge, TÜBA ağ sayfasından da yayımlandı. 

Bu zorlu süreçte Bilim Akademileri ve çatı kuruluşlarla aramızda sürdürdüğümüz bilgi, yayın ve elde 
ettiğimiz sonuçlara ilişkin paylaşımlarımız bilim diplomasisi bağlamında çok daha büyük önem ka-
zandı. Dünya, ilk defa küresel olarak tek bir sorunla topyekûn mücadele ederken birlikte hareket 
etmenin değerini ve bu paralelde varılan sonuçlarda elde edilen başarının büyüklüğünü konuşmaya 
başladı. Bu bağlamda ortak akılda ulaşmanın insanlık adına önemli bir aşama olduğunu düşünüyo-
rum. 

Akademimizin çalışmalarının yanı sıra, bilim dünyasının gündemi ve gelişmelerine yer verdiğimiz, 
bilim insanlarımızın başarılarını büyük bir gururla paylaştığımız uzun yıllardan bu yana yayımlanan 
TÜBA-Günce’nin 64. sayısını keyifle okumanız dileğiyle…

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
TÜBA Başkanı

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

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

BAĞIŞIKLIK, BESLENME ve YAŞAM TARZI RAPORU
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TÜBA’DAN “COVID-19 KÜRESEL 
SALGINLA MÜCADELE ÖZEL ÖDÜLÜ”

TÜBA Akademi Konseyi tarafından 2020 yılında verilmesi kararlaştırılan 
Özel Ödüle başvurular 19 Ekim 2020 tarihinde başladı.

TÜBA Akademi Konseyince 2020 yılı için; COVID-19 
İle ilgili ulusal düzeyde hastalıkla mücadele ile teşhisten 
tedaviye tüm aşamalara yönelik özgün yöntem ve ürün 
geliştiren araştırmacılara, sağlık temel bilim alanlarında 
çalışan bilim insanlarının başvurabileceği bir ödül prog-
ramı oluşturulması kararlaştırıldı. Bu kapsamda TÜBA, 
tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 küresel salgını 
ile ilgili üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan 
bilim insanlarını, araştırmalarında teşvik etmek, destek-
lemek ve onurlandırmak üzere programladığı “TÜBA 
COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülü” için 
son başvuru tarihi 13 Kasım olarak belirlendi. 

TÜBA Başkanı Prof. Muzaffer Şeker konuyla ilgili yaptı-
ğı açıklamada; Ödüle Türkiye’de COVID-19 ile ilgili ilaç 
veya aşı geliştirme çalışmaları yürütenler ile konu ile ilgili 
temel bilim araştırmalarına dahil olanlar veya hastalığın 
teşhis ve tedavi süreçlerinde aktif olarak görev alan bilim 
insanlarının bireysel olarak başvurabileceğini/kurumlar 
tarafından da aday gösterilebileceğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelede top-
lumun her kesiminin görevinin çok önemli olduğunu 
vurgulayan Prof. Şeker şu şekilde devam etti “İnsanlığı 
tek bir paydada birleştirebilen bir nevi küresel bir sava-
şın yürütüldüğü bu dönemde elimizdeki tek silah bilim. 
Ön saflarda gösterilen bu insanüstü çabaların büyük veya 
küçük fark etmeksizin her biri takdir edilmeye değer. Bu 
doğrultuda TÜBA kuruluş amacı gereği ‘COVID-19 Kü-
resel Salgınla Mücadele Özel Ödülü’nü başvuruya açmış 
bulunuyor. Ödüle aday olan projenin ağırlıklı olarak Tür-
kiye’deki merkezlerde çalışılmış ve yürütülmüş olması ve 
bilimsel etik izninin var olması bizim için ayrıca önem arz 
ediyor. Başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılar Akademi’nin 
ağ sayfasında yer alıyor.” dedi. 

Prof. Şeker ayrıca COVID-19 Küresel Salgınla Mücade-
le Özel Ödülü başvurularının değerlendirilmesi ve ödül 
verileceklerin belirlenmesinin ise, Akademi Konseyi’nce 
oluşturulan Ödül Değerlendirme Komitesi ve değerlen-
dirme kriterleri tarafından yürütüleceğini ifade etti.

Başvuru için detaylı bilgi: www.tuba.gov.tr
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COVID-19'U AĞIR GEÇIRENLERIN 
GENETIK ŞIFRESI ÇÖZÜLDÜ

TÜBA Asli Üyesi Prof. Tayfun Özçelik'in yer aldığı "Covid İnsan Genetiği 
Konsorsiyumu", yoğun bakımda tedavi görenlerin genetik yapısının "tip I interferon" 

isimli protein grubunu üretemediğini ortaya çıkardı.

TÜBA Üyesi ve Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı, 
Prof. Dr. Tayfun Özçelik’in yönetim kurulu üyesi olduğu 
ve dünya genelinde 50 genetik merkezi araştırmacıların-
dan kurulan “Covid İnsan Genetiği Konsorsiyumu” ağır 
hastalar üzerinde yaptığı araştırma, kronik rahatsızlığı 
olmamasına rağmen yoğun bakımda tedavi görenlerin 
genetik yapısının, virüse karşı savaşan “tip I interferon” 
isimli protein grubunu üretemediğini ortaya çıkardı. 
Araştırmanın sonuçları, Science dergisinde yayınlanan 
iki makale ile bilim dünyasına duyuruldu.

Prof. Dr. Tayfun Özçelik yaptığı açıklamada; bilim insan-
ları, çalışma ile kimlerin ağır hasta olacağını, kimlerin 
ise asemptomatik şekilde hastalığı geçireceğini de artık 
genlere bakarak öngörebilmenin mümkün hale gelebile-
ceğini belirtti. Bu araştırma ile ilk kez, yaşamı tehdit eden 
Covid-19’un tip I interferon sinyal ağının bozulmasın-
dan kaynaklandığının ortaya çıktığını bildiren Özçelik, 
“Kimlerin ağır hasta olacağı, kimlerin ise asemptomatik 
şekilde hastalığı geçireceğini de artık genlere bakarak ön-
görebileceğiz. Bunun için tüm dünyada genetik testlerin 
yapılması gündeme geliyor.” dedi.

Prof. Dr. Tayfun Özçelik “Araştırma, tüm dünyadan yak-
laşık 50 genetik merkezi ve yüzlerce hastanenin katılımı 
ile yürütüldü. Asya, Avrupa, Amerika, Avustralya ve Orta 

Doğu ülkelerinin yer aldığı ve “Covid İnsan Genetiği 
Konsorsiyumu” olarak da adlandırılan çok uluslu araştır-
manın yönetim kurulu üyeliğini Bilkent Üniversitesi Fen 
Fakültesi Dekanı, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 
Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik yaparken ana ekibin kli-
nisyenleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesinden 
Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, Prof. Dr. Nevin Hatipoğlu, 
Dr. Sevtap Şenoğlu ve Dr. Şemsi Nur Karabela yer aldı.

Prof. Dr. Tayfun Özçelik “Ağır Covid-19 hastalarının 
yüzde 10’undan fazlasında antikorlarının virüsü 
değil, bağışıklık sisteminin kendisini hedefliyor.” 
Koronavirüsün özellikle 65 yaş üstünde tehlikeli boyut-
lara varabildiğini, 50 yaş altındakilerde de ağır seyrede-
bildiğini, bunun nedenini bütün dünyanın merak ettiğini 
dile getirdi. Bunun için 28 ülkeden 50 genetik merkezin-
den ve 150’ye yakın hastanenin bir araya gelerek “Covid 
İnsan Genetiği Konsorsiyumu”nu oluşturduğunu bildiren 
Özçelik, çalışmalara Covid-19’a yakalanmış bireylerin 
genlerini inceleyerek başladıklarını belirtti. Bağışıklık sis-
temini oluşturan hücrelerin vücutla olan haberleşmesin-
de yer alan genlerde bozukluklar olabileceği hipotezinden 
yola çıktıklarını anlatan Özçelik, Türkiye’den 60, dünya-
dan 600 olmak üzere toplam 650 ağır Covid-19 hastası-
nın genomlarını incelediklerini anlattı. Özçelik, bunun 
sonucunda hastalığa ağır yakalanan kişilerin, interferon 
sinyal ileti yolunda yer alan genlerinde doğuştan gelen 
mutasyonları tespit ettiklerini, bu nedenle de vücutta an-
tikor oluşumunun sekteye uğradığını ortaya çıkardıkları-
nı belirterek, şöyle devam etti: “Hastalığı ağır geçirenlerde 
vücudu virüslerden koruyan ve 17 proteinden oluşan tip I 
interferon bulunmadığı tespit edildi. Böylece hayatı tehdit 
eden ağır Covid-19 hastalığının genetik ve immünolojik 
nedenleri keşfedilmiş oldu. Araştırmada, ağır Covid-19 
hastalarının yüzde 10’undan fazlasında antikorlarının 
virüsü değil, bağışıklık sisteminin kendisini hedeflediği 
ortaya çıktı. Yine ağır Covid-19 hastalarının yaklaşık yüz-
de 4’ünde doğuştan gelen genetik mutasyonların olduğu 
gösterildi. Her iki durumda da temel mekanizmanın aynı 
olduğu görüldü: Şöyle ki hastalarda vücudu virüslerden 
koruyan ve 17 proteinden oluşan tip I interferon bulun-
madığı tespit edildi. Böylece ister oto-antikorların nötra-
lizan etkisi sonucu olsun ister mutasyona uğramış genle-
rin bir neticesi sonucunda gelişsin, günümüze dek yeterli 
düzeyde anlaşılamayan ağır Covid-19 hastalığının mole-
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küler yapısının bir protein grubunun eksikliğinden kay-
naklandığı anlaşıldı. Böylece 20’li yaşlarda olup herhangi 
bir kronik hastalığı olmamasına rağmen ağır seyreden bir 
klinik tabloyla yoğun bakımda tedavi gören kişilerin ge-
netik yapıları açıklığa kavuşmuş oldu. Araştırma, kadın-
lara oranla erkeklerin neden daha çok kaybedildiklerini 
de açıklar nitelikte.”

Tedavide aşının önemli olduğunu, ikinci önemli noktanın 
da tedavi edici ajanlar olduğunu anlatan Özçelik, şöyle 
konuştu: “Şu an tedavi edici ajanlar var ama bunlar spesi-
fik değil. Bu araştırmanın sonuçlarına göre ileri sürdüğü-
müz sav, interferon sinyal ileti yolunu direkt olarak uya-
ran beta interferon ilacının erken dönemde kullanılmaya 
başlanması bu hastaların çabuk iyileşmesi için anahtar 
niteliğinde olabilir. Çalışma bize interferon tabanlı teda-
vilerin gerekliliğini ve önemini göstermiş oldu.”

Konsorsiyumun her hafta toplantı yaptığına işaret eden 
Özçelik, “Alınan karar, ‘şu anda dünyada Covid tedavisi 
klinik incelemelerinde var olan hastalara beta interferon 
gibi ajanları vermeye başlayalım mı?’ yönünde. Tedaviler-
de etik kurul izinleri önemli bir safhayı oluşturuyor. Bu 
izinlerin alınmaya başlamasıyla ilgili adımlar atılmaya 
başlamış bulunuyor. Bu ajanların kullanılması kurtarıcı 
olabilir mi? Konsorsiyumun öncelikli çalışması bunun 
üzerine yoğunlaşmıştır.” diye konuştu.

Covid-19 genetiği
Özçelik’in verdiği bilgilere göre, koronavirüsün insanları 
farklı şekilde etkilemesinin nedeni bir bilmece gibi kar-
maşık bir durum. Virüs, bazı insanlarda semptom gös-
termiyor ve kısa sürede atlatılıyor, bazılarında birkaç gün 
içinde öldürücü bir tablo ile sonuçlanabiliyor.

Konsorsiyum, 2020 yılının şubat ayından itibaren binler-
ce Covid-19 hastasının genetik yapısını inceleyerek klinik 
farklılıkların moleküler temellerini araştırmaya başladı.

Araştırmanın bir kolunda ağır zatürre ile seyreden ve yüz-
de 14’ü kaybedilmiş 650 Covid-19 hastasının kan örnek-
leri genetik incelemeye alındı. Kontrol olarak ise hastalığı 
asemptomatik veya hafif geçiren 530 birey incelendi. İlk 
aşamada vücudun influenza virüsüne karşı yanıtında kri-
tik öneme sahip olduğu bilinen 13 genin DNA dizisi iki 

grup arasında karşılaştırıldı. Bu genlerin tip I interferon 
yanıtını düzenleyen genler olduğu biliniyordu.

Hastalığı ağır geçiren bireylerin anlamlı bir bölümünün 
bu 13 gende nadir görülen mutasyonları taşıdıkları ve 
yüzde 3’ten fazlasının ise işlevsel bir gene sahip olma-
dığı kısa bir süre içinde anlaşıldı. Bunun üstüne yapılan 
hücre biyolojisi incelemeleri ile söz konusu hastaların,                 
Covid-19’a karşı tip I interferonu hiç üretmedikleri sap-
tandı.

Doğuştan gelen bağışıklığın bir parçası olan moleküller 
olan interferonlar, özellikle virüslere karşı hücrenin hız-
lı yanıtında önemli görevler alıyorlar. İnterferon tip I yol 
ağını etkileyen mutasyonlara sahip insan fibroblast hüc-
relerinde yapılan incelemeler, bu hücrelerin koronavirüse 
karşı daha hassas olduklarını ve karşı gelemeyerek öldük-
lerini gösterdi.

Gizemli bir otoimmün hastalık
Araştırmanın bir sonraki aşamasında otoantikor üreti-
minin Covid-19 için de geçerli bir senaryo olup olmadığı 
sorusuna yanıt arandı.

Covid-19’a bağlı olup yaşamı tehdit edici düzeyde zatürre 
görülen 987 hastanın yüzde 10’undan fazlasında enfeksi-
yonun başlangıç aşamasında interferonlara karşı otoanti-
korların gelişmiş olduğu tespit edildi. Bu hastaların yüzde 
95’inin erkek olduğu görüldü.

Biyokimyasal deneyler bu otoantikorların interferon tip I 
etkinliğini bozduğunu teyit etti. Bazı durumlarda bu oto-
antikorlar enfeksiyon öncesinde hastanın kanında tespit 
edilebilirken bazılarında bunların enfeksiyonun erken 
safhasında ve bağışıklık sistemi henüz bir yanıt verme-
mişken mevcut olduğu görüldü.

Tedavi ile ilgili yeni yaklaşımların önü açıldı
Bu buluşlar tedavi ile ilgili yeni yaklaşımların da önünü 
açtı. Örneğin, kronik viral hepatit tedavisinde kullanılan 
iki çeşit interferon bulunduğu iyi biliniyor.

COVID İnsan Genetiği Konsorsiyumu başka interferon 
sinyal iletimi yol ağlarını ve Covid-19’u ağır geçiren has-
taların bağışıklık yanıtının farklı yönlerini etkileyebilecek 
genetik değişimleri incelemeye devam ediyor.
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Rapor, TÜBA-Enerji Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “TÜBA−Jeotermal 
Enerji Teknolojileri ve Çalıştayı Paneli”nde sunulan bildiriler esas olmak üzere, 
güncel literatürden taranan bilimsel çalışmaların derlenmesiyle hazırlandı.

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

TÜBA -JEOTERMAL ENERJİ TEKNOLOJİLERİ RAPORU
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TÜBA Enerji Çalışma Grubu tarafından 8-9 Ekim 2020 
tarihinde iki gün şeklinde programlanan "Doğal Gaz Ça-
lıştayı ve Paneli" zoom üzerinden gerçekleştirildi ve ilgi-
lenen herkesin takip edebilmesi için YouTube kanalından 
canlı olarak paylaşıldı. 

İlgili kurumların yöneticileri, enerji uzmanları ve dış 
paydaşların da dahil olduğu Çalıştayda iki gün süresin-
ce TÜBA Üyelerinin de yer aldığı 30’u aşkın bilim insanı 
“Türkiye’nin Ekonomi Güvenliğinde Enerjinin Rolü”nden 
“Dünya’da ve Türkiye’de Doğal Gaz Politikaları, Stratejile-
ri ve Teknik Boyutlar”ına “Doğal Gaz Yatırımları, Gele-
cek Projeksiyonları ve Öneriler»den “TANAP Boru Hattı 
Kontrol ve Elektronik Güvenlik Sistemleri”ne kadar şim-
diye kadar değinilmemiş pek çok konu başlığını tartışarak 
soruları cevapladı.

TÜBA’nın misyonu hakkında bilgi veren TÜBA Başkanı 
Prof. Muzaffer Şeker Çalıştayın kapanışında yaptığı açık-
lamada Akademi’nin görevlerini, çeşitli program ve pro-
jeler yanında oluşturduğu çeşitli çalışma grupları marife-
tiyle yürüttüğünü ifade etti.

TÜBA Başkanı Prof. Muzaffer Şeker “Türkiye, 
multidisipliner çalışmalarla yetişmiş insan 
konusunda sorun yaşıyor.”
Çalıştayın multidisipliner bir yaklaşımla gerçekleşmesine 
özellikle dikkat edildiğini ifade eden Prof. Şeker, titiz bir 
raporlamayla Çalıştayın sonuçlarının da ilgililerle payla-
şılacağı bilgisini verdi ve “Enerji alanında hibrit yapılar 
ve diğer enerji katkılarıyla maksimum fayda sağlayabile-
ceğimiz bir politika geliştirmeliyiz. Bu ekosistemi nitelikli 
insanlarla uzun vadeye yaymalıyız. Türkiye kendi alanın-
da uzmanlar yetiştirmesine karşın multidisipliner çalış-
malarla yetişmiş insan konusunda sorun yaşıyor. Bu bir 
kültürel sorun. Biz bu konuda bencillikleri bir tarafa bı-
rakıp nitelikli insan yetiştirme konusunda çaba sarfetme-
liyiz. Bu konuda bazı vakıf üniversiteleri özel programlar 
açmaya başladı. Danışmanların lisansüstü öğrencileri 
yönlendirecek kapasite konusunda sorunları olduğunu 
düşünüyorum. Öz eleştiriyi bu açıdan düzgün yapmalı-
yız. Özel sektör birkaç adım önde gidiyor. Özel sektörün 
de konuya danışman, akademisyen düzeyinde katkı sağ-
laması gerekiyor. Çalıştayımız bu konuya umuyorum ki 
vesile olacak.” dedi.

“Enerji, ülkemizin sanayi ve teknoloji üretimindeki 
millileşme ve yerli üretim hamlesi ile TÜBA’nın 
gündeminde tuttuğu konuların başında geliyor.”
TÜBA Enerji Çalışma Grubunun Türkiye’nin enerji alter-
natifleri üzerine uzun zamandan beri çalışmalar yaparak 
raporlar yayımladığını vurgulayan Şeker, Çalışma Grubu, 
enerji alanında Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bilimsel ve 
teknolojik konularda çalışmalar yaparak bilgi üretiyor, 
bilimi ve teknolojiyi geliştiriyor, strateji ve politika üreti-
yor ve yol haritaları çıkarıp sorunlara çözümler buluyor.” 
dedi. Prof. Şeker konuşmasını şu şekilde sürdürdü “Bu 
çerçevede Çalışma Grubu, enerji konusunda ülkemizin 
enerji bağımsızlığına, bilimsel ve teknolojik gelişimine ve 
stratejik enerji önceliklerinin belirlenmesine katkı sağ-
layacak etkin ve yetkin bir kurumsal yapıyı oluşturma 
vizyonuyla hareket ediyor. Türkiye’nin öncelikleri Çalış-
ma Grubunun önceliklerini de belirliyor. Bu vizyon ile 
TÜBA Enerji Çalışma Grubu, ana gündeminde yer alan 
ülkemizin ekonomik ilişkilerini ve geleceğini ilgilendiren 
enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi konusunda bağım-
sız adımlar atabilmek için tüm enerji alternatifleri üzerine 

TÜBA-DOĞAL GAZ 
ÇALIŞTAYI ve PANELI

TÜBA Enerji Çalışma Grubu tarafından 8-9 Ekim 2020 tarihinde iki gün şeklinde 
programlanan "Doğal Gaz Çalıştayı ve Paneli" zoom üzerinden gerçekleştirildi ve 
ilgilenen herkesin takip edebilmesi için YouTube kanalından canlı olarak paylaşıldı.

TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker

 TÜBA olarak bizler bu webinar 
benzeri enerji ile ilgili çalışmalarımıza 
devam edeceğiz. Bu doğrultuda bilim 

insanlarıyla enerji politikalarında 
ve teknolojilerinde ileriye yönelik 
reçeteleri, stratejik planları ve yol 

haritaları hazırlamayı hedefliyoruz.

““
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özel çalışmalar yaparak bu çalışmaları raporladı. Tüm bu 
raporların yanı sıra birçok bilimsel toplantı ve çalıştay ile 
enerji, ülkemizin sanayi ve teknoloji üretimindeki milli-
leşme ve yerli üretim hamlesi ile TÜBA’nın gündeminde 
tuttuğu konuların başında geliyor.” dedi.

“Bilim insanlarıyla birlikte, enerji politikalarında 
ve teknolojilerinde ileriye yönelik reçeteleri, 
stratejik planları ve yol haritaları hazırlamayı 
hedefliyoruz.”
Enerjinin ülkemizin en büyük ithalat kalemlerinden biri 
olduğunu vurgulayan Prof. Şeker, alternatif enerji kay-
nakları oluşturarak enerji maliyetlerinin düşürülmesinin, 
üretim sektöründe ülkemizi dünya piyasalarında daha 

rekabetçi konuma getirmenin yanında istihdama da kat-
kı sağlayacağını belirtti. “Ülkemizin alternatif enerji kay-
nakları arayışında kararlı olmasının en önemli göstergesi 
olarak kurulan güneş enerjisi santralleri, rüzgâr enerjisi 
santralleri, nükleer enerji yatırımları sıralanabileceği gibi 
ülkemizin münhasır ekonomik bölgesinde sondaj yapan 
Oruç Reis, Fatih, Yavuz, Kanuni gemileri her imkân ve 
fırsatın değerlendirildiğinin göstergesidir.” dedi. Karade-
niz’de bulunan 320 milyar m3’lük doğal gaz Türkiye’nin 
her alanda açılımına, gelişimine, iyileşmesine ve büyüme-
sine katkı sağlayabilecek bir potansiyele sahip olduğunun 
altını çizen Şeker, bu keşiflerin önümüzdeki günlerde 
artmasının herkesin isteği olduğunu söyledi. “Bu keşfin 
önümüzdeki dönemde ülkemize daha fazla fayda getir-

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı

Alparslan Bayraktar

 Önümüzdeki süreçte, doğal gaz 
alanında gerekli yapısal ve hukuksal 

reformları hayata geçireceğiz.

““ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı

Mehmet Fatih Kacır

 Enerjide verimliliği artıran yatırımlar, 
güneş, rüzgâr, hidro gibi ülke içi 

kaynaklar ile üretilen enerjinin oranın 
artması ve yapılan doğal gaz keşiflerinin 
işlenmeye başlanması ile yerli üretimin 

talebi karşılama oranı artacak.

““
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mesi için enerji boyutundan sosyal boyuta, araştırmadan 
geliştirmeye, inovasyondan teknoloji geliştirmeye kadar 
bütün safhaların bugünden planlanması gerekmektedir. 
Bu noktada titiz bir şekilde yol haritalarının çıkarılması 
gerekmektedir. Bunun yanında stratejik planlar hazırlan-
malıdır ve bu yol haritalarında kısa, orta ve uzun dönem-
ler dikkate alınmalıdır. Ayrıca bilimsel ve teknolojik ola-
rak farklı boyutlara geçişe imkân sağlayacak yerli ve millî 
bir doğal gaz sektörünü oluşturmak önemlidir. Burada 
eğitim ve insan kaynağıyla araştırma, bilimsel ve tekno-
lojik kabiliyetleri ile önümüzdeki on yıllara Türkiye’nin 
hazırlanması büyük bir önem arz etmektedir. TÜBA ola-
rak ülkemizin nitelikli insan gücü kaynağına katkı sun-
maya ve bilim insanlarımızı desteklemeye devam ediyo-
ruz. Geçmişte enerji hem savaşlara hem stratejik barışlara 
hem de bölgesel çıkmazlara neden olan bir etkendi. Bu 
etkene Türkiye kendi bünyesinde ve kendi kaynakları ile 
sahip olarak enerji arz güvenliğini de büyük oranda kont-
rol altına alabilme kabiliyetine erişmek için imkân bula-
caktır. Ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak 
bu kaynak ile Türkiye sürdürülebilir bir enerji ekonomi-
sinin de sayfasını açacaktır. TÜBA olarak bizler bu webi-
nar gibi enerji ile ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
Bu doğrultuda bilim insanlarıyla enerji politikalarında ve 
teknolojilerinde ileriye yönelik reçeteleri, stratejik planla-
rı ve yol haritaları hazırlamayı hedefliyoruz.” dedi.

COVID-19 krizi ile beraber küresel nizamın daha yük-
sek sesle sorgulanmaya başlamasının bunun bir göster-
gesi olduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır “Gerek Kafkasya 
gerek Karadeniz gerekse de Doğu Akdeniz’deki hareket-
lilik Türkiye olarak bizim daima teyakkuzda olmamamızı 
sağlıyor. Küresel sistemdeki dönüşümde ve sorgulamanın 

artışında enerjinin rolünün büyük olduğu bir dönemde 
TÜBA’nın düzenlediği “Doğal Gaz Çalıştayı ve Paneli” 
önemlidir.” dedi.

TÜBA Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. 
Dr. İbrahim Dinçer “Doğal gazdan daha temiz 
teknolojileri hayata geçirmeliyiz.”
İki gün süresince çok verimli bir program gerçekleştiği-
ni dile getiren TÜBA Enerji çalışma Grubu Yürütücüsü 
Prof. Dr. İbrahim Dinçer “Enerji bir ekosistem. Yani ener-
ji tek boyutlu görülmemeli ve bu ekosistemi düzenlemek 
gerek; insan kaynağından başlamak gerekir, yönetmelik-
ler hazırlanmalı ve tüm bu çalışmalar eğitimle desteklen-
meli. Günün sonunda halkı da fotoğrafın parçası yapmak 
gerekiyor. Çok boyutlu bir ekosistem enerji. Doğal gaz 
keşfi Türkiye’nin enerji denklemini değiştirdi. Bu nok-
tada stratejik sorumluluklar söz konusu, çıkarılacak yol 
haritalarıyla ilgili bizim de bir takım çalışmalarımız mev-
cut. Sahalar çok önemli, işletme stratejileri ve piyasa ge-
liştirme üzerine çalışılmalı. Dünyada küresel enerji denk-
lemi de değişiyor. Doğal gazdan daha temiz teknolojileri 

TÜBA Enerji Çalışma Grubu 
Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer

 Doğal gazdan daha temiz teknolojileri 
hayata geçirmeliyiz.

““
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hayata geçirmeliyiz. Birçok ülke 2050 itibarıyla tamamen 
yenilenebilir enerjiye geçme planlarını oluşturdu. Bizim 
de bu çerçevede de alt ve üst yapının yanı sıra dijital plat-
formlarını oluşturmamız gerekiyor. Dijitalleşme ve veri 
olmazsa olmazlarımızdan. Veri madenciliğinin normal 
yer altı kaynaklarının da önüne geçeceği öngörülüyor.” 
şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Mehmet Fatih Kacır “Kendi enerji kaynağı 
bulunmayan gelişmekte olan ülkeler için enerji 
tüketimi ve enerjinin ülke ithalatında kapladığı 
yer oldukça yüksektir. Enerjide dışa bağımlılığı 
azaltmak ekonomik bağımsızlık için de önemlidir.”

“Ülkemiz, gelişmekte olan bir ekonomi olmasının da 
etkisiyle dünya ortalamasından daha hızlı büyüyen bir 
ülke konumunda. Küresel salgın sonrası dönem için 
yapılan tahminlerde de en hızlı toparlanma potansiyeli 
olan ülkelerden birisi olarak görülüyor. Türkiye’nin enerji 
tüketimi de bu trende paralel düzenli olarak artıyor. 
Türkiye’nin toplam enerji tüketimi, 2000 yılında 73,5 
milyon ton karşılığı petrol iken 2018 yılı sonunda bu hacim 
iki katından fazla büyüyerek; 154 milyon tona çıkmış 
durumdadır. Bu da daha fazla enerji ithalatı yapmak 
zorunda kaldığımızı gösteriyor. Yani daha fazla büyümek 
daha fazla enerji talebini beraberinde getiriyor. Ülke 
olarak bu handikapı aşmak için çalışmalar yürütüyoruz. 
Örneğin enerjide verimliliği artıran yatırımlar, güneş, 
rüzgâr, hidro gibi ülke içi kaynaklar ile üretilen enerjinin 
oranın artması ve yapılan doğal gaz keşiflerinin işlenmeye 
başlanması ile yerli üretimin talebi karşılama oranı 
artacak. Özellikle Fatih sondaj gemimizin Karadeniz 
açıklarında Tuna-1 araştırma kuyusunda yürüttüğü 
çalışmalar sonucunda bulduğu 320 milyar metreküplük 
doğal gaz keşfinin bir başlangıç olduğuna inanıyorum. 
Kendi enerji kaynağı bulunmayan gelişmekte olan ülkeler 
için enerji tüketimi ve enerjinin ülke ithalatında kapladığı 
yer oldukça yüksektir. Bu bağlamda, unutmamalıyız ki, 
enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ekonomik bağımsızlık 
için de önemlidir.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Alparslan Bayraktar: “Önümüzdeki 
süreçte, doğal gaz alanında gerekli yapısal ve 
hukuksal reformları hayata geçireceğiz.”
Enerji arz güvenliğini artıracak ve enerji ithalatına bağım-
lılığı azaltacak önlemlerin başında gelen petrol ve doğal 
gaz arama ve üretim faaliyetlerinin başta denizlerde olmak 
üzere hızlandırılarak sürdürüldüğünü belirten Alparslan 
Bayraktar, “Milli petrol arama ve üretim şirketimiz Tür-
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın sahibi olduğu Fatih 
ve Yavuz derin deniz sondaj gemileri ile Doğu Akdeniz, 
Karadeniz ve Marmara’da arama faaliyetlerimize hız kes-
meden devam ediyoruz. Üçüncü derin deniz sondaj ge-
misi Kanuni’yi de filomuza kattık ve devam eden moder-
nizasyonun tamamlanmasını müteakip, yeni yılın başında 
sondaj faaliyetlerine başlatmayı planlıyoruz.” dedi.

“Diğer taraftan, Doğu Akdeniz’de, ülkemizin kıta sahan-
lığında hidrokarbon arama faaliyetlerine hız kesmeden 
devam ediyoruz. Türkiye’nin bölgede gösterdiği tüm fa-
aliyetler uluslararası hukuku gözeterek meşru bir şekilde 
yürütülmektedir. Nitekim geçtiğimiz aylarda imzalanan, 
Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belir-
leyen anlaşmanın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 
tescil edilmesi, Türkiye’nin haklılığını bir kez daha tescil 
etmiştir. Burada belirtmek isterim ki Akdeniz’de, hak, hu-
kuk ve menfaatler çerçevesinde, diyalogdan yana çözüm 
arayışımızı da devam ettirmek suretiyle çalışmalarımıza 
devam edeceğiz. Ülkemizin önemli bir enerji merkezi ol-
ması doğrultusunda şu ana kadar olumlu adımlar attık. 
Doğal gaz piyasaları tüm dünyada elektrik piyasalarını ta-
kip edecek şekilde gelişme gösteriyor. Elektrik sektöründe 
geçtiğimiz süreçte attığımız adımlarla, özel sektör odaklı, 
piyasalara doğru fiyat sinyalleri gönderen ve hatta tüke-
ticilerin elektrik üreterek sisteme satabileceği bir yapıyı 
oluşturmuş bulunuyoruz. Önümüzdeki süreçte, doğal gaz 
alanında gerekli yapısal ve hukuksal reformları hayata 
geçireceğiz. Bu kapsamda, yerli ve yabancı yatırımcılara, 
akademisyenlere ve enerji uzmanlarına önemli görevler 
düşmektedir. Türkiye doğal gaz sektörü, büyük potansi-
yele sahip ve yatırımcılara önemli fırsatlar sunan bir sek-
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tördür.” dedi.

Çalıştayda dört oturum düzelendi.
İlk oturumun başkanlığını TÜBA Asli Üyesi ve Iğdır 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma 
üstlenirken; Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel 
Müdürü Dr. İzzet Alagöz “Doğal Gaz Santrallerinin 
Yerlileştirilmesi”, EPDK Doğal Gaz Piyasası Dairesi 
Grup Başkanı Bağdagül Kaya Caner “Türkiye Doğal Gaz 
Piyasası Genel Görünümü ve EPDK›nın Düzenleme 
Çalışmaları”, EPİAŞ Spot Doğal Gaz Piyasası Müdürü 
Mustafa Güzel “Doğal Gaz Piyasaları ve EPİAŞ’ın Rolü” 
ve BOTAŞ Doğal Gaz Alım ve İhracat Dairesi Başkan 
Yardımcısı Yunus Emre İcik “Türkiye’nin doğal gaz alt 
yapısını, küresel ve yerel doğal gaz piyasalarını ve bu 
kapsamda BOTAŞ’ın hedeflerini” anlattı.
TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Üyesi Prof. Erol Arcaklıoğ-
lu’nun yönettiği ikinci oturumda; Bilkent EPAM’dan Doç. 
Dr. Sohbet Karbuz “Doğu Akdeniz’in Doğal Gaz Potan-
siyeli, Geçmişten Günümüze Arama-Üretim Faaliyetleri 
ve İleriye Yönelik Beklentiler”, Maden ve Petrol İşleri Ge-
nel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sami Sarıyıldız 
“Kara ve Denizlerde Doğal Gaz Aramacılığında Ruhsat-
landırma”, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZ-
BİR), Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, “doğal Gaz 
Dağıtım Sektöründeki Gelişmeleri ve Sektörel Hedefleri”, 
TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Üyesi Prof. Ali Sarı “Tür-
kiye’nin Kaya Gazı Potansiyeli ve Arama Faaliyetleri” ve 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakülte-
si’nden Doç. Dr. Şamil Şen ise “Karadeniz’deki Doğal Gaz 
Potansiyellerinin Değerlendirilmesi” hakkında konuştu.

Üçüncü oturumu TÜBA Asli Üyesi ve TÜBA-Enerji Ça-
lışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı yönetti; Journal 
of Natural Gas Science and Engineering Eski Baş Editö-
rü, Shell Westhollow Technology Center’dan Dr. Birol 
Dindoruk “Doğal Gazın Enerji Talebindeki Konumu ve 
Doğal Gaz Mühendisliği”, Dr. Fikri J. Kuchuk “Challenges 
in the Evaluation of Gas Exploration Wells” TÜBA Asli 
Üyesi ve TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. 
İbrahim Dinçer “Doğal Gazlı Enerji Seçeneklerinde Hid-

rojenli Çözümleri”, TÜBA Asosye Üyesi Prof. Erdal Tanas 
Karagöl “Doğal Gaz Arz Güvenliğinde Türkiye’nin Rolü” 
ve Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nden Dr. 
Öğr. Üyesi Levent Yılmaz, “Türkiye’nin Ekonomi Güven-
liğinde Enerjinin Rolü ve Enerjide Ticaret Merkezi Olma 
Stratejisinin Önemi” başlıklarında sunum yaptı.

Çalıştayın ardından; Fikri Kuchuk, Colorado School Of 
Mines’dan Prof. Dr. Erdal Özkan, Dr. Öğr. Üyesi Levent Yıl-
maz, Doç. Dr. Sohbet Karbuz, Kadir Has Üniversitesi Ener-
ji Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi’nden Prof. Dr. Volkan 
Ş. Ediger ve TANAP Genel Müdürü Dr. Saltuk Düzyol’un 
katılımıyla “Dünya’da ve Türkiye’de Doğal Gaz Politikaları, 
Stratejileri ve Teknik Boyutlar” Paneli düzenlendi.

Programın ikinci günü gerçekleştirilen 4. oturumun baş-
kanlığını TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Kamil Kaygusuz üst-
lenirken; IBM Türkiye’den Hüseyin Erdem Yöntem “Do-
ğal Gaz Sektöründeki Dijital Dönüşüm Projesi”, Kolin 
Enerji Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Davut Bayram 
“Denizlerimizde Yüzer LNG Terminal Uygulamaları ve 
Potansiyelleri”, TANAP Operasyon Teknik Destek Grup 
Müdürü Yakup Yılmaz  “TANAP Boru Hattı Kontrol ve 
Elektronik Güvenlik Sistemleri”, TOBB Doğal Gaz Sektör 
Meclisi Danışmanı Erdinç Özen “Türkiye Doğal Gaz Sek-
tör Görünümü” ve Gebze Teknik Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Mehmet Melikoğlu “Türkiye’nin Doğal Gaz Talebi ve 
Projeksiyonlar” hakkında konuştu.

TÜBA Asli Üyesi ve TÜBA Enerji Çalışma Grubu Üye-
si Prof. Dr. Bahri Şahin “Doğal Gaz Yatırımları, Gelecek 
Projeksiyonları ve Öneriler” Panelinin moderatörlüğünü 
yerine getirdi. Panelde; Erdinç Özen, Davut Bayram, IBM 
Türkiye Müşteri Yönetimi Satış Müdürü Eda Bakır Çelik-
bilek, Nebras Power’dan Can Demir, Hormuz Straits’ten 
Serkan Şahin, UESTCO, Genel Müdürü Tansu Destanoğ-
lu ve Staffordshire Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin 
Şeker soruları cevapladı.



14 TÜBA GÜNCE   EKİM 2020

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu tarafından “Enerji Depolama Teknolojileri” adlı, 
kamu ve özel sektör ile üniversite temsilcilerinden oluşan geniş kapsamlı 
bir çalıştay ve panel düzenlendi. Raporun hazırlanmasında çalıştay 
kapsamındasunulan bildiriler ve literatürde öne çıkan güncel bilimsel 
çalışmalar temel alındı. 

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

TÜBA-ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ RAPORU
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TÜBA Assessment Report on COVID-19 Global Outbreak; yazılı ve görsel medyada 
bilgi kirliliğinin yoğun olduğu COVID-19 küresel salgın sürecinde kamuoyunu sağlıklı 
bilgiye ulaştırmak adına; aralarında TÜBA, Akademi’nin Kanser, Gıda ve Beslenme 
ile Sürdürülebilir Kalkınma, Finans ve Çevre Çalışma Grubu, TÜBA Genç Akademi 
ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin de bulunduğu uzman bilim insanlarının bir 
araya gelerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri değerlendiren açık kaynaklardan 
yararlanılarak hazırlanan, en başta tıp olmak üzere iktisattan ekonomiye pek çok 
alanda gerçekleştirilen çalışmaları ve alınan önlemlerle ilgili önemli ve açıklayıcı verileri 
içeriyor.

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

TÜBA ASSESSMENT REPORT ON COVID-19 GLOBAL OUTBREAK
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VIYANA ÜNIVERSITESI’NDEN PROF. ANDREAS 
TIETZE ADINA “TÜRK ARAŞTIRMALARI” BURSU

Viyana Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları Bölümü, TÜBA Üyesi, ünlü Türkolog 
Prof. Andreas Tietze’nin hayatını ve çalışmalarını anmak için “Andreas Tietze Türk 

Araştırmaları Anma Bursu”nu programladı.

Viyana Üniversitesi (University of Vienna) Yakın Doğu 
Çalışmaları Bölümü, TÜBA Üyesi, ünlü Türkolog Prof. 
Andreas Tietze’nin hayatını ve çalışmalarını anmak için 
“Andreas Tietze Türk Araştırmaları Anma Bursu”nu 
programladı. Burs, Tietze’nin isminin her zaman Viyana 
Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları Bölümü’nde gelecek 
vaat eden akademisyenler tarafından yürütülen olağanüs-
tü araştırmalarla ilişkilendirilmesini sağlamayı hedefliyor.

TÜBA’nın bilim diplomasisine katkısı
Konu hakkında konuşan TÜBA Başkanı Prof. Muzaffer 
Şeker, Prof. Andreas Tietze’nin Türkiye Türkçesine katkı-
sının çok büyük olduğunu vurguladı ve Tietze’nin Türko-
loji dünyasına büyük katkı sağlayan önemli eseri “Tarihî 
ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati”nin toplam 10 cilt 
olmak üzere TÜBA tarafından Türkçeye kazandırıldığını 
hatırlattı. Prof. Şeker Viyana Üniversitesi üzerinden “And-
reas Tietze Türk Araştırmaları Anma Bursu”nun hayata 
geçmesini bilim diplomasisi açısından son derece önemli 
buluyorum. TÜBA Üyesi Prof. Tietze’nin vefatından son-
ra dahi bilim diplomasisine etkisi ne denli büyük bir bilim 
insanı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor” dedi.

Viyana’da doğan ve yine Viyana’da eğitim alan dünyaca 
ünlü Avusturyalı bir Türkolog olan Andreas Tietze kari-
yerine 1938’den 1958’e kadar Hitler rejimi nedeniyle sı-
ğındığı İstanbul Üniversitesi’nde ve 1958’den itibaren Ya-
kın Doğu Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nde fahri Türkçe 
profesörü olduğu Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi’n-
de başladı. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ge-
çirdiği uzun yılların ardından 1973’te Türkoloji profesörü 
olarak Viyana Üniversitesi’ne döndü. 1984’te emekli olana 
kadar Yakın Doğu Çalışmaları Bölümü’nde öğretim üyesi 
olarak görev yaptı.

Sözlükbilim ve etimolojiden tarih ve halk danslarına ka-
dar pek çok konuda kitap ve makale yayınladı. Ayrıca, 
Türk çalışmaları alanına yaptığı önemli katkılardan dola-
yı çok sayıda ödül aldı.

Yıllık olarak planlanan burs, Türk araştırmalarında belirli 
bir konuda çalışan ileri düzey doktora adaylarına ve dok-
tora sonrası / erken aşama araştırmacılarına açık. Çevre 
tarihi, teknoloji tarihi, dijital beşeri bilimler, tüketim ta-
rihi, turizm tarihi ve kültürel miras gibi bölümün mevcut 
araştırmalarına katkı sunacak alanlara öncelik verilecek.

Burs sahibine; araştırma projesi süresince internete ve kü-
tüphaneye erişimi olan bir çalışma alanı sağlanacak. 1-3 
ay arasında faydalanılabilecek burs kapsamında Viyana’da 
yaşama masraflarını karşılamak için toplam 1.500 Euro’ya 
kadar destek verilecek.

TÜBA’nın Viyana Üniversitesi’ne yazdığı teşekkür mektubu

VİYANA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. 
Andreas Tietze’nin  değerli çalışması “Tarihî ve Etimo-
lojik Türkiye Türkçesi Lugati” isimli toplam 10 ciltten 
oluşan eserini yayınlamak üzere 2014 yılında bir proje 
başlatmış ve 2020 yılında eseri tamamlayarak bilim dün-
yasına kazandırmıştır. Prof. Tietze’ye ait yeni malzemele-
rin bulunması ile de eseri yeniden düzenleyerek 2021 yılı 
içerisinde de ikinci güncellenmiş baskısını yayınlamayı 
planlamaktadır. 

Prof. Tietze’nin Türkiye Türkçesine ve Türkoloji dünyası-
na katkısı çok büyüktür. Bu nedenle Viyana Üniversitesi 
(University of Vienna) Yakın Doğu Çalışmaları Bölümü 
olarak Prof. Andreas Tietze’nin hayatını ve çalışmalarını 
anmak için “Andreas Tietze Türk Araştırmaları Anma 
Bursu” programını başlatmanız bizi çok mutlu etmiştir. 
Gereksinim duyulduğunda benzer konularda üniversite-
nize destek vermekten memnuniyet duyacağımızı belirt-
mek isteriz. Bu konudaki desteğiniz ve çalışmalarınız için 
size çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
TÜBA Başkanı
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3. GENEL KURULU

International Science Council 
(ISC) 3. Genel Kurulu, TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şe-
ker’in de katılımıyla 10 Eylül 
2020 tarihinde videokonferans 
yöntemi kullanılarak gerçek-
leştirildi.

27 ülkeden 53 katılımcının yer 
aldığı ISC yıllık olağan top-
lantısı ISC Avrupa Başkanı 
Jürg Pfister’ın konuşmasıyla 
başladı. ISC’nin çalışmaları 
hakkında bilgi aktarılan top-
lantıda 2021 genel kurulunun 
hazırlıkları ve gerçekleştirile-
ceği tarih değerlendirildi. 2021 
sonrasında yapılacak olan yönetim revizyonları konuşu-
lurken, aynı zamanda geçmiş yıla ait faaliyet raporu su-
nularak tartışıldı.

Bilimsel yayıncılık başlıklı toplantının ikinci yarısında; 
ISC’nin konu hakkındaki 2019-2021 eylem planı payla-
şıldı. Yönetim grubu üyeleri; Royal Society’den Geoffrey 
Boulton, İrlanda Kraliyet Akademisi’nden Luke Drury ve 
Fin Akademileri Konseyi’nden Anna Mauranen’in de yer 

aldığı bir çalışma grubu tarafından hazırlanan “Bilimsel 
verilerden faydalanarak bilimsel yayın yapmak bilimin çı-
karlarına hizmet eder” başlıklı makale katılımcı ülkelerin 
temsilcilerine dağıtıldı ve önümüzdeki ay için makaleyi 
değerlendirmek üzere online toplantı kararı alındı. Bilim-
sel yayın sistemlerinde olumlu bir değişim sağlamak için 
tasarlanmış süreçler hakkında tavsiyede bulunulması bek-
lenilen toplantıda yapılan anketlerin sonuçları açıklanacak 
ve bu doğrultuda tasarlanan eylem planı görüşülecek.

ALLEA 2020 GENEL KURUL TOPLANTISI

COVID-19 salgını nedeniyle ALLEA, 2020 Genel Kuru-
lu’nu 3 Haziran Çarşamba günü online gerçekleştirdi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve üye akademi 
başkanları ile temsilcilerinin katıldığı toplantıda 2021 
Helsinki-Finlandiya’da düzenlenecek genel kurul için 
bilgilendirme yapıldı. Diğer yandan 2019 yılında Bern’de 
yapılan Genel Kurul’un sonuç raporu sunuldu, Nisan 
2019 – Mayıs 2020 tarihleri arasında ALLEA faaliyetleri 
hakkında bilgi verildi. Akademiler Birliğinin, 2021 büt-
çesi onaylanırken, ALLEA’ya yeni üye seçilen akademiler 
tebrik edildi. Seçim sonuçları neticesinde belirlenen Yeni 
yönetim kurulu üyeleri takdim edildi.
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TÜBA’NIN YAYIMLADIĞI 
“TÜRKIYE’DE IKLIM DEĞIŞIMI ve HALK SAĞLIĞI” 

RAPORU; GELECEKTE BIZI BEKLEYEN  
SORUNLARA IŞIK TUTUYOR

TÜBA; “Türkiye’de İklim Değişimi ve Sağlık” başlıklı Raporla, Türkiye’deki iklim değişiminin 
sağlık üzerindeki etkilerini mercek altına alıyor. 

TÜBA tarafından yayımlanan  “Türkiye’de İklim Değişi-
mi ve Sağlık” başlıklı Rapor, Türkiye’deki iklim değişimi-
nin sağlık üzerindeki etkilerini detaylandırıyor. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Asli Üye-
si ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. İzzet Öztürk ile TÜBA Asosye Üyesi ve İTÜ Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. İsmail Koyuncu editörlüğünde ha-
zırlanan Rapor’a; TÜBA Asli Üyesi ve Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay-
dın, TÜBA Asosye Üyesi ve İnönü Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ali Özer, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Hasan Hüseyin Eker, İTÜ Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ali Deniz ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı 
Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara katkıda bulundu. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: “Daha 
fazla kazanç hırsı ile insanoğlu dünyada giderek 
biyoçeşitliliği olumsuz etkileyen bir habitat 
oluşturuyor.”
Hızlı sanayileşme sürecinden sonra kâr maksimizasyo-
nu ve kazanç merkezli bakış açısının insanoğlunun tüm 

faaliyetlerinin tırnak içinde söylüyorum “rasyonel”, eko-
nomik ve ticari bir gözle değerlendirilmesi durumunu or-
taya çıkardı diyen Akademi Başkanı Prof. Şeker, bu bakış 
açısının yaygınlaşması, doğal hayatın tahrip edilerek ya-
paylaşmasını, hava, toprak, su da dahil olmak üzere çevre 
kirliliğini beraberinde getirdiğini ifade etti. 

Daha yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir kaynak 
yönetimi için tüm paydaşların ve ülkelerin hep birlikte 
çalışması gerektiğini söyledi ve “Türkiye’nin yürütmüş 
olduğu “Sıfır Atık” projesi ve benzer girişimlerin tüm 
dünyada yayılarak artması ve ülkelerin iş birliği ile sürdü-
rülmesi bu konudaki mücadelenin etkisini arttıracaktır. 
İklim değişikliği, çevre sorunları ve sağlık alanlarının bir-
birleriyle bağlantılı olduğu bilinci ile altını çizmek gerekir 
ki insanoğlu için hayati öneme sahip bu tür çalışmaların 
gayesi gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. 
Sadece bir dünyamız var.” dedi.

AASSA TÜBA Temsilcisi Prof. Dr. İsmail Koyuncu 
“Dünya bilim akademileri “iklim değişikliği” 
üzerine çalışıyor.”
İklim değişimi sonucunda ortaya çıkabilecek durumların, 
21. yüzyılda insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük 
sorunların başında geldiğini vurgulayan Asya Bilim 
Akademileri ve Toplulukları Birliği (AASSA) TÜBA 
Temsilcisi Prof. Koyuncu konu hakkında şu şekilde 
konuştu: “Sıcaklık, yağış, hava ve toprak nemi gibi iklim 
ve iklim ile ilişkili değişkenlerde bölgesel ve küresel 
değişimler bekleniyor. İklim değişimi, halihazırda insan 
sağlığı ve sağlık sistemlerini de etkilemeye ve iklim 
duyarlı sağlık çıktılarının yükünü artırmaya başladı. Bu 
durum özellikle son yıllarda uluslararası gündemde ilk 
sıralarda yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü, 2008 Dünya 
Sağlık Günü temasını küresel ısınma ve iklim değişiminin 
sağlık üzerine etkileri ve bu konuda duyarlılık oluşturmak 
olarak belirledi. Ayrıca, iklim değişimi ve sağlık 
konusunda gelinen noktanın özetlendiği küresel boyutta 
bir detaylı çalışma yapılması gereği ortaya çıktı. Bu 
maksatla, Alman Ulusal Bilimler Akademisi, Leopoldina 
ve Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademileri Küresel Ağı 
InterAcademy Partnership (IAP) “İklim Değişikliği ve 
Halk Sağlığı” konusunda yeni bir proje başlattı ve bu 
proje kapsamında, Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika için 
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dört bölgesel rapor hazırlanmasını planladı. Avrupa için 
bölgesel rapor tamamlandı.”

“İklim değişiminin sağlık üzerindeki etkilerinin 
Türkiye’de en az seviyede hissedilmesi 
bekleniyor.”
AASSA’nın da bu konuda bir çalışma başlattığı ve iklim 
değişimi ve sağlık konusunda Kasım 2019’da kurulan ko-
misyona Türkiye’den üye olarak seçildiği bilgisini veren 
Prof. Dr. İsmail Koyuncu “Türkiye’de İklim Değişimi ve 
Halk Sağlığı Raporu, bu komisyonun Asya Bölgesindeki 
ülkelerde iklim değişiminin sağlık etkilerini ele almak 
üzere hazırlayacağı rapora katkı sağlamak üzere, Türki-
ye’deki iklim değişiminin sağlık etkilerini ele almak için 
konunun uzmanı akademisyenler tarafından hazırlan-
mıştır. Rapor kapsamında, birinci bölümde giriş bilgile-
ri, ikinci bölümde Türkiye ölçeğinde iklim değişiminin 
mevcut durumu, ileriye yönelik projeksiyonlar ve sağlıkta 
mevcut durum ve sağlık altyapısı, üçüncü bölümde iklim 
değişiminin sağlık etkileri, dördüncü bölümde iklim de-
ğişimi ve sağlık üzerinde yapılmış uyum ve etki azaltma 
çalışmaları ve beşinci bölümde sonuç ve öneriler sunul-
du. Karar vericilere rehber niteliği taşıyan çok kapsam-
lı bir rapor oldu. Raporun İngilizceye tercümesi de yine 
Türkçesiyle eş zamanlı olarak dünya bilim akademileriyle 
paylaşıldı.” dedi.

Prof. Koyuncu ayrıca Türkiye’nin iklim değişimine uyum 
sürecinde son 15 yılda çok ciddi çalışmalar yaptığını ve 
yapmaya da devam ettiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın 
iklim değişikliğinin sağlığa etkilerine ilişkin ulusal bir ey-
lem planı hazırladığını ve bu eylem planı doğrultusunda 
çalışmaların sürdürüldüğünün altını çizdi ve sözlerine 

şu şekilde devam etti: “Covid-19 sürecinde de görüldü-
ğü gibi Türkiye’nin sağlık altyapısı birçok gelişmiş ülke-
nin sağlık altyapısından çok daha iyi seviyede ve giderek 
geliştiriliyor. Güçlü sağlık altyapısı ile afet ve salgın du-
rumlarına etkin ve hızlı aksiyon alabilen yetişmiş insan 
kapasitesi dolayısıyla, iklim değişiminin sağlık üzerindeki 
etkilerinin Türkiye’de en az seviyede hissedilmesi bekle-
niyor.”

ISLAM’DA BILIM ve TEKNIK’IN KIRGIZCA ve RUSÇAYA 
TERCÜMESINE ILIŞKIN PROTOKOL IBTAV'LA IMZALANDI

2019 yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Koordinatörü Kırık-
kale Üniversitesi organizasyonuyla TÜBA, Prof. Dr. Fuat 
Sezgin - İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) 
ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi arasında TÜBA 
Şeref Üyesi Merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin’in daha önce 
TÜBA tarafından yayımlanan eseri İslam’da Bilim ve Tek-
nik’in Kırgızca ve Rusçaya Tercümesine İlişkin Protokol 3 
Temmuz 2020 tarihinde imzalandı. 

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Ersan Aslan’ın da yer 
aldığı TÜBA Şeref Üyesi Merhum Fuat Sezgin’in önemli 
eserinin ilk cildi olan İslam´da Bilim ve Teknik´e Giriş’in 
çeviri protokolüne dair toplantıda imzalar, TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İBTAV Yönetim Kurulu Başkanı 
Mecit Çetinkaya ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı tarafından atıldı.
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SCIENCE-20 SONUÇ BILDIRGESI IMZALANDI
G-20 ülkelerinin ulusal akademilerinin temsilcilerinden oluşan Science-20 (S-20) 

topluluğunca imzalanan sonuç bildirgesi G-20 ülke liderlerlerine sunuldu.

G-20 liderler zirvesinin bir parçası olarak düzenlenen S20 
organizasyonu kapsamında; Nisan ve Haziran ayların-
daki “Bütüncül Bakış” başlıklı düzenlenen iki toplantıyı 
Ağustos ayında gerçekleşen Uluslararası Çalıştay ile Eylül 
ayındaki Final Toplantısı takip etti. Toplantılarda Türki-
ye’yi Akademi adına TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, TÜBA 
Asosye Üyeleri Prof. Dr. Ali Özer, Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu 
ve Prof. Dr. Mehmet Bulut ve Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ile 

2017 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü sahibi Prof. Dr. 
Hüseyin Arslan temsil etti.

Tüm toplantıların ardından ise; G-20 ülkelerinin ulusal 
akademilerinin temsilcilerinden oluşan S-20 topluluğun-
ca imzalanan sonuç bildirgesi liderlere sunuldu. G-20 ül-
kelerinin ulusal bilimler akademileri organizasyonu olan 
Science-20 (S-20)’nin G-20 ülkeleri liderlerine takdim 
edilmek üzere üye akademilerin katkı ve katılımlarıyla 
oluşturulan S-20 Bildirgesine Türkiye’yi temsilen TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker imza attı.
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Yönetici Özeti 
 
G-20 ülkelerinin ulusal bilim akademilerinin temsilcilerinden oluşan bilim insanlarnn katk 
ve önerileri sonucu hazrlanan ve akademi başkanlarnca imza altna alnan ortak bildirgenin 
özet çevrisi aşağdaki şekliyle kamuoyuyla paylaşlmştr.  
 
Küresel anlamda tüm ülkelerin karş karşya kaldğ ykc bir olay olan COVID-19 
salgnnda gerçek zamanl örnekliği sonucu; sağlk, çevre ve teknolojide ortaya çkan kritik 
küresel geçişlerin sistematik olarak analiz edilmesiyle dünyamzn ve insanlğn 
meselelerinin bütünsel olarak karşlkl etkileşim içinde değerlendirilmesi gerekliliğine 
ulaşld. Bu viral salgn, toplumlarn sağlk, ekonomik, sosyal ve eğitim anlamndaki 
zayflklarn ortaya çkardğ gibi salgna karş birçok alanda ülkelerin verdiği mücadelenin 
yetersizliğinin görülmesini sağlamştr. Ayrca küresel salgn ve etkileşimleri konularndaki 
öngörü (foresight) eksikliğini de tüm yaln çplaklğ ile ortaya koymuştur. 
 
Dünyann önde gelen lider ekonomileri olan G20 ülkeleri, bir sonraki pandemi ve gelecekteki 
diğer Kritik Geçişlerin getireceği sistem düzeyindeki olas ekonomik ve sosyal aksaklklar 
hafifletmek için gerekli hazrlklar (foresight) yapmaldr. Bu konuda G20 ülkelerinin 
Bilimler Akademileri aşağdaki eylemleri tavsiye etmektedir: 
 

1. Ortaya çkan küresel salgn niteliğindeki hastalklarn izlenmesi, bunlara hzla yant 
verilmesi ve gelecekteki salgnlar ile mücadele etmek için uluslararas işbirliğine 
dayal bir çerçevede mevcut hazrlklarn gözden geçirilerek geliştirilmesi 
gerekmektedir. 

2. Kişiye özgü temelli tedavi geliştirmek ve ileri tedavi yöntemleri ve hassas tp 
araştrmalarn teşvik etmek üzere; teknolojiyi, maliyeti ve erişilebilirliği eşzamanl 
olarak iyileştirmek gereklidir. 

3. Demografik değişimlerden kaynaklanan sorunlar ve çözüm yollarn ele almak için 
ilgili politikalar ve müdahaleler uygulanmaldr. 

4. Doğal kaynaklarn çkarlmas, dağtm, tüketimi, atk haline getirilmesi ve geri 
dönüşümü için entegre ve verimli kapal döngü sistemleri yaklaşm geliştirilmelidir.
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5. Net sfr karbon emisyonunu hedefleyen 3R (Azaltma-Reduce, Yeniden Kullanma-
Reuse, Geri Dönüştürme-Recycle) ve Yenilenebilir Enerji'yi geliştirerek 
malzemelerin ve enerji sistemlerinin döngüsel devamllğn sağlayan tasarmlar 
teşvik edilmelidir. 

6. Dijital ağlarn ve cihazlarn gizliliğini, esnekliğini ve güvenliğini sağlarken, 
dünyadaki tüm insanlarn dijital teknolojilere ve internete erişme ve bunlar kullanma 
becerisine sahip olmasn sağlamak için ortaya çkan dijital uçurumun üstesinden 
gelinmelidir. 

7. Son kullanc cihazlar dahil olmak üzere dijital altyapnn sürdürülebilirliği 
iyileştirilmelidir ve daha temiz bir çevreye katkda bulunmak için akll şehir 
teknolojilerindeki frsatlar geliştirilmelidir. 

8. Dijital altyapnn tüm sosyal, eğitsel, politik, ticari ve kültürel alanlarla tamamen iç 
içe geçtiği, geleceğin insan merkezli, dijital olarak etkinleştirilmiş toplumsal 
planlama için çok disiplinli bir yaklaşm benimsenmelidir. 

9. Kanta dayal bilime, tekrarlanabilir yöntemlere ve açk paylaşma dayanan, karmaşk 
sistem analizindeki son gelişmeleri içeren öngörü araştrmalar (foresight research) 
desteklenmelidir. 

10. Uluslararas işbirliğini sağlamak ve geliştirmek amacyla ayn zamanda öngörü 
araştrmalarna ve faaliyetlerine güvenli bir altyap inşa etmek üzere bir platform 
oluşturulmaldr. 
 

 
G-20 Ülkeleri Bilim Akademileri aşağdaki eylemleri tavsiye ediyor: 
 
Kritik Geçişler: Ekosistemlerin Durumunda Ani Değişimler 
 
Dünya 2008'deki küresel bir mali kriz ile G20 liderleri düzeyinde tartşmalar içeren kritik bir 
geçiş yaşad.1  On iki yl sonra, COVID-19'da küresel salgn ile geniş kapsaml başka bir Kritik 
Geçiş ile karş karşyayz. Bu geçişler, ekosistemlerimizin durumundaki2 ani değişimlerin 
sonucudur ve küresel veya geniş kapsaml etkilerine paralel bu konular daha kritik hale 
gelmektedir. Bu Kritik Geçişlerin küresel etkileri olumsuz ve önlenebilir olmann yan sra 
olumsuz ve kaçnlmaz veya olumlu ve arzu edilen düzeylerde olabilir. Şu anda sağlk, çevre 
ve dijital sektörlerde çeşitli Kritik Geçişler tespit edildi ve benzeri görülmemiş bir hz ve 
büyüklükte gerçekleşmekteler. G20 ülkeleri olarak temsil edilen dünyann önde gelen 
ekonomileri, bu tür Kritik Geçişler srasnda ve sonrasnda meydana gelebilecek sistem 
düzeyinde ekonomik ve toplumsal aksaklklar hafifletme kapasitesine sahip olmaldr. Bilim 
ve mühendislik toplumu, hükümetlerin yaklaşan riskleri ve frsatlar belirlemelerine yardmc 
olmal ve ayn zamanda politika yapclara bu riskleri ele almak veya frsatlar optimize etmek 
için "çözüm alanlarn" keşfetmeleri için kanta dayal tavsiyeler sağlamaldr. 

COVID-19 salgn, nüfusun ikiye katlanmas, kentleşme, küreselleşme ve iklim değişikliği 
başlklaryla birlikte son birkaç on ylda hem sklğ hem de çeşitliliği artan uzun bir bulaşc 

                                                            
1	https://g20.org/en/about/Pages/whatis.aspx	
2	Scheffer,	M.	(2009).	Critical	transitions	in	nature	and	society	(Vol.	16).	Princeton	University	Press.	
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hastalk salgnlar serisinin sonuncusudur.3 Tekrarlayan ve uzun süreli küresel salgnlar 
muhtemelen gelecekte daha yaygn hale gelecek ve bu durum ise sürekli ve veri odakl öngörü 
araştrmalarnn önemini artracaktr. Bağlamsal olarak sağlk hizmetlerine erişimin temel 
hükmünün tamamlaycs olarak "Tek Sağlk" sistemi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalknma Hedefleri (SDGs) bütüncül yaklaşmla ele alnmaldr. Bir başka Kritik Geçiş ise 
sağlk ve sosyo-ekonomi boyutta, birçok ülkenin değişen doğum oranlar, yaşlanan nüfus, göç 
ve kentleşme konularnda karşlaştğ önemli demografik değişimlerden kaynaklanmaktadr. 
Yaşlanma, birçok gelişmiş ülkeyi etkileyen önemli bir demografik değişimi ifade etmektedir. 
Bulaşc hastalklara karş artan savunmaszlk, katlanan sağlk hizmeti harcamalar ve yaşllar 
için ruh sağlğ desteği gibi konular sağlk hizmetlerine olan talebi artrmaktadr. Dahas, sağlk 
hizmetlerinin uygulanma şekli de bir geçiş sürecinin içindedir. Geleneksel terapötik 
yaklaşmlar, temel olarak özgüllük eksikliği ve ilişkili toksisite ile ilgili çeşitli zorluklarla karş 
karşyadr. Son zamanlarda bu snrlamalarn üstesinden gelmek için çoklu omik teknolojisi, 
özel hücresel terapi, spesifik immünoterapi, gen tedavisi ve nanotp gibi birçok yaklaşm ortaya 
çkt. Ancak, uzmanlk, kurumsallaşma, düzenleme ve finansman konularndaki yetersizlikler 
bu alanlarda ilerlemeyi engellemiştir. COVID-19 salgn e-sağlk ve diğer dijital sağlk 
uygulamalarnn kullanmn yaygnlaştrrken, özellikle savunmasz yaş gruplar arasnda 
dijital altyap ve okuryazarlkla ilgili ciddi boşluklarn varlğn göz önüne sermiştir. Bu durum, 
düzenleyici ve yasal kurumlarn olmamas ve ayn zamanda veri gizliliği ve güvenliğini de 
koruyan gerçek zamanl veri paylaşm mekanizmalarnn olmamas nedeniyle daha da güç bir 
hale gelmektedir. 

COVID-19 salgnnn neden olduğu aksaklklar, insan faaliyetlerinin neden olduğu birçok 
çevresel etkiyi geçici olarak yavaşlatmş gibi görünüyor. Yine de "al-yap-tüket-at" 
uygulamalarna dayanan geleneksel bir doğrusal ekonomik modeli izleyerek çevreye zarar 
vermeye devam ediyoruz. Böylece doğal kaynaklarmz sürdürülemez bir şekilde 
kullandğmz ve çok büyük atk ürettiğimiz bir durum var olmaya devam ediyor. Bu geleneksel 
doğrusal ekonomik model ve getirdiği dezavantajlar, "azaltma, yeniden kullanma, onarma, 
yenileme ve geri dönüştürme" ye dayal döngüsel bir ekonomi yoluyla ve yeşil işleri içeren 
ekonomik kalknmaya odaklanmay sürdürerek hafifletilebilir. Bununla birlikte, teknolojik 
zorluklar ve ölçek büyütme ve benimseme için yetersiz teşvikler, döngüsel ekonomik 
tasarmlara hzl bir geçişin önündeki engeller olmaya devam ediyor. Daha döngüsel bir 
ekonomiye doğru ilerlemek, çevre üzerindeki basklarn azaltlmas, hammadde tedarikinin 
artrlmş güvenliği ve artan iş says dahil olmak üzere frsatlar sunmak için mevcut küresel ve 
çevresel çabalar sorunsuz bir şekilde tamamlayacaktr. Bunlar, sürdürülebilir kalknma 
konusunda birçok ilerlemenin önünü açacaktr. Artan sera gaz etkisi, iklim değişikliğinde kritik 
bir geçişi tetikliyor ve bunun sonucunda kara ve deniz ekosistemleri zarar görüyor. Bu da insan 
sağlğ ve yaşamlar için tehdit oluşturuyor. Sera gaz emisyonlar azaltma ve karbon döngüsünü 
sağlama çabalar, sorumlu kalknma için küresel taahhütleri destekleyecek ve ayn zamanda 
aşr büyüme ve kentleşmeden kaynaklanan çevresel basklar azaltacaktr. Karbon 
emisyonlarn azaltma ve karbon döngüsüne uyum sağlama konularndaki mevcut yaklaşmlar 
snrl bir farkndalğa sahiptir. Bu durum bu konudaki değişimleri yönlendirecek ekonomik ve 
düzenleyici teşviklerin eksikliği ile birlikte zayf düzeydedir. Bu konuda değişiklik ihtiyac, 
                                                            
3	http://www3.weforum.org/docs/WEF%20HGHI_Outbreak_Readiness_Business_Impact.pdf	
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şehirleri dirençli ve sürdürülebilir hale getirmek, iklim değişikliği ve etkileriyle mücadele 
etmek ve okyanuslar ve deniz kaynaklarn korumakla ilgili BM'nin Sürdürülebilir Kalknma 
Kriterlerine ulaşma noktasnda oldukça çok önemlidir. 

COVID-19 küresel salgn, toplumlarda özellikle internet ve bunun sağladğ dijital teknoloji 
hizmetlerine snrl erişime sahip olanlar veya erişime sahip olmayanlar ile bunlar kullanm 
yeteneği ve bunlara erişimi olanlar arasndaki bölünmenin altn çizdi. Mevcut salgn, internet 
erişiminin her vatandaşn esas veya temel bir hakk olarak görülmesi gerektiği fikrini daha da 
güçlendirdi. Ayrca, mevcut telekomünikasyon altyapsnn, iklim felaketleri, siber saldrlar ve 
pandemi gibi Kritik Geçişlerin neden olduğu kesintilere karş savunmasz olduğu anlaşlmştr. 
Sağlam altyaplara duyulan güçlü ihtiyaca rağmen, çoğu ülke bu dayankllğ sağlayacak ağ 
düzenine yatrm yapma noktasnda ekonomik ve politik yönlerden kstlanmştr. Bağlant ve 
verilerdeki bu güvenlik açklar, dijital teknolojiye olan güveni sarsmaktadr. Bu güvensizlik 
ortam son zamanlarda derin sahtekarlklarn, yanlş bilgilerin ve yalan haberlerin ortaya 
çkmasyla daha da belirgin bir hal almştr. Birden çok alanda değişen bir toplumsal manzaraya 
tank oluyoruz. Dijital teknoloji, geleneksel endüstrileri bozuyor ve yeni endüstrilere yol açyor. 
Buna karşlk, bu bozulma, baz meslek gruplarn tarihte brakyor, yeni yöntemler ile 
profesyonel çalşma hayatnn niteliğini değiştiriyor ve bu gelişmeler özellikle kadnlar başta 
olmak üzere belirli savunmasz gruplar etkiliyor. Jeopolitik faktörler, gönülsüz insan göçü ve 
iklim değişikliği, artan kentleşmeye neden oluyor. 2050'ye kadar, dünya nüfusunun üçte 
ikisinin kentsel alanlarda yaşamas, bu durumun da şehirlerin işleyişleri ve kaynaklar üzerinde 
ağr bir yüke neden olmas bekleniyor. Akll şehir teknolojileri bu olumsuzluklar telafi 
edebilirken, rakip teknolojiler arasnda birlikte çalşabilirlik eksikliği nedeniyle bunlarn tam 
potansiyelini kullanamyoruz. Dahas, küresel dijital altyap ve bunlarla ilişkili milyarlarca son 
kullanc cihaz büyük miktarda enerji tüketmekte ve küresel sera gaz emisyonunun artmasna 
sebep olmaktadr. Enerji tüketimini ve e-atğ azaltmaya yardmc olmak için yaplmas gereken 
çok şey vardr. 
 
Öngörü: Noktalar Birleştirme (Bütünsel Bakş) 
 
Mevcut salgn ile gelen kriz, Kritik Geçişlerin dünya çapnda geniş kapsaml etkilere sahip 
olabileceğini ve küresel zorluklarn toplumsal, ekonomik, politik ve teknolojik boyutlarn 
hepsinin ötesine geçebileceğini gösterdi. Sistemlerin artan karmaşklğ ve birbirine bağllğ, 
karşlaşacağmz Kritik Geçiş zamanlarnda politika yapclarn alacağ kararlarn etkisini 
anlamalarn giderek zorlaştryor. Daha iyi yönetime, politikaya ve eyleme giden yol, bütüncül 
bir yaklaşm üzerine inşa edilmelidir.  
 
“Öngörü, belirli bir birimin veya aktörlerin sisteminin geleceği hakknda kamu politikas veya 
özel politika oluşturmaya, strateji geliştirmeye ve planlama yapmaya yönelik bilgi üretmeyi 
amaçlayan bir süreçtir.”4 Ancak, COVID-19 salgnna dair öngörülerde tp, halk sağlğ, sosyo-
ekonomi ve diğer tamamlayc disiplinlerin ayn anda önceliklendirme eksiklileri göze 
çarpmaktadr. Tarihten günümüze, geleceğe yön veren çalşmalar büyük ölçüde düşünce 

                                                            
4	https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/fta2014‐posters‐innovation‐theory‐development‐
foresight.pdf	
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kuruluşlarnca, şirketlerce, çok tarafl kuruluşlarca ve hükümetlerdeki politika analistlerince 
yürütülmüştür. Bilim, çoğu öngörü araştrmas için geçici bir kaynak olmuştur. Bununla 
birlikte, derin küresel zorluklar ve Kritik Geçişler, bu geleneksel öngörü egzersizlerini kanta 
dayal öngörü araştrmalaryla dönüştürmek için aydnlatc liderlik ve vizyon gerektirmektedir. 

Öngörü araştrmas, bilim ve mühendislik toplumunu daha derin, daha doğru ve daha kapsaml 
öngörü yöntemleri geliştirmek için ihtiyaç duyulan merkezi bir role itecektir. Noktalar 
birleştirebilen, karar seçeneklerinin etkisinin ve istenmeyen sonuçlarnn değerlendirilmesine 
izin veren ve uluslararas düzeyde vizyoner eylemlere yol açan öngörü araştrmalarna ihtiyaç 
vardr. 

Daha iyi öngörü araştrmalar için uluslararas işbirliğine ve dayanşmaya ihtiyaç vardr. Bu 
salgn, sağlk uzmanlar, mühendisler, bilim adamlar, politika yapclar ve karar vericiler ve 
dünya çapndaki liderler için daha derin bir işbirliği için merkezi bir motivasyon sağlad. 
Nihayetinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasndaki geniş eşitsizlikler göz önüne 
alndğnda öngörü, araştrma imkanlar ve finansman noktasnda bilimsel araştrma ve yenilik 
konularnda uluslararas işbirliğine ihtiyac doğrulamaktadr. Öngörü araştrmalar noktasnda 
uluslararas işbirliği, dünyann artan birbirine bağllğndan kaynaklanmaktadr ve bu durum 
sürdürülebilir kalknma için küresel ortaklğ resmeden Sürdürebilir Kalknmann 17 unsuru ile 
uyumluluk getirmektedir. Öngörü faaliyetlerinde ileri görüş araştrmalar ve uluslararas 
işbirliği, gelecekteki aclardan kaçnmak ve bunlar hafifletmek ve daha fazla sağlk, istikrar ve 
refah elde etmek için en iyi zihni potansiyelleri gerçekleştirme vaadini taşr. 

1. Ortaya çkan küresel salgn niteliğindeki hastalklarn izlenmesi, bunlara hzla yant 
verilmesi ve gelecekteki salgnlar ile mücadele etmek için uluslararas işbirliğine dayal 
bir çerçevede mevcut hazrlklarn gözden geçirilerek geliştirilmesi gerekmektedir. 

 

Pandemi senaryolarnn mevcut sağlk koşullar, yaşam tarzlar ile iklim 
değişikliği ve sosyal etkileşimler gibi çevresel değişiklikler üzerine etkilerini 
çalşmak üzere çağdaş araştrma yöntemlerini kullanarak uluslararas bir 
araştrma gündemi oluşturulmadr. Bu tür araştrmalar, pandemi veya benzeri 
acil sağlk durumlarna karş verilen yant güçlendirmek için mevcut küresel 
çabalara dayanacak ve bunlarla birlikte çalşacaktr. Sosyal ve davranşsal 
araştrmalardan, ruh sağlğndan ve etkilere ilk maruz kalan toplumlarn 
etkileşimlerinden gelen tepki ve geri bildirimler dikkate alnmaldr. Öngörü 
yaplabilmesi için veriler; hakem değerlendirmesini, sürekli bilgi paylaşmn, 
veri asimilasyonunu (verilerin farkl bilgi kaynaklarndan bir araya getirilmesi) 
ve sürekli kalite iyileştirmesini sağlayarak şeffaf bir şekilde iletilen sonuçlarla 
birlikte toplanmal, paylaşlmal ve analiz edilmelidir. 

 

2. Kişiye özgü temelli tedavi geliştirmek ve ileri tedavi yöntemleri ve hassas tp 
araştrmalarn teşvik etmek üzere; teknolojiyi, maliyeti ve erişilebilirliği eşzamanl 
olarak iyileştirmek gereklidir. 

 

Geleneksel sağlk endüstrisini tamamlamak için multi-omics teknolojiler, özel 
hücresel terapi, spesifik immünoterapi, gen tedavisi ve nanotp gibi tekniklerin 
geliştirilmesi sağlanmaldr. Çok disiplinli temel, çeviri, klinik ve etik sonuç 
araştrmalarnn dikey entegrasyonunu teşvik edilmelidir, karşlkl bilgi 
paylaşmna kapal yaklaşmlardan uzak durulmaldr ve daha iyi değişim 
politikalar yoluyla bilim adamlar ve klinisyenlerin uluslararas hareketliliği 
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ve erişilebilirliğini kolaylaştrma ihtiyac dikkate alnmaldr. Hastalar, sağlk 
araştrma programlarna aktif olarak katlma ve işbirliği yapmak için 
yetkilendirilmelidir. Belirlenecek gündem ayn zamanda düşük maliyetli ve 
yüksek hassasiyetli dijital sağlk çözümlerinin geliştirilmesini içermelidir. 
Hastalk oluşum sebeplerini derinlemesine anlamak, yeni ilaç hedeflerini 
belirlemek ve daha kişiselleştirilmiş tan ve tedavi yöntemleri geliştirmek için 
öngörü modellerinden yararlanlmaldr. Aş da dahil olmak üzere yenilikçi 
teşhis ve tedavi bilimlerinin geliştirilmesini ve bunlara erişimi desteklemek 
üzere insan sermayesini artrmak için araştrma ve eğitim programlarna 
yatrm yaplmas gerekmektedir. 

 

3. Demografik değişimlerden kaynaklanan sorunlar ve çözüm yollarn ele almak için 
ilgili politikalar ve müdahaleler uygulanmaldr. 

 

Özellikle hassas/savunmasz nüfus gruplar ve artan eşitsizliklere sahip 
sistemler arasnda daha doğru veri yorumlamaya ve karar vermeye olanak 
sağlamak için sağlkla ilgili veri analizlerindeki küresel demografik, etnik ve 
sosyoekonomik farkllklar hesaba katlmaldr. Benzer şekilde, katma değer 
sağlamak için, üzerinde anlaşmaya varlan bir çerçevede nüfus araştrmalarnda 
uygun örnekler kullanarak farkl ülkelerden toplanan salgn verilerinin 
karşlaştrmal bir analizi yaplmaldr. Yaşl yetişkinler arasnda, sosyal 
izolasyondan kaynaklanan zihinsel sağlk sorunlarnn yan sra daha yüksek 
hastalk kapma riski, snrl dijital okuryazarlk, test ve tedaviye yetersiz 
erişimle ilgili diğer zorluklar ele alnmaldr. 

 

4. Doğal kaynaklarn çkarlmas, dağtm, tüketimi, atk haline getirilmesi ve geri 
dönüşümü için entegre ve verimli kapal döngü sistemleri yaklaşm geliştirilmelidir. 

 

Kapal döngü sistemlerinin büyük çapta kabulünü ve uygulanmas ile 
işletmeler ve tüketiciler tarafndan geri dönüştürülmüş ve geri kazanlan 
ürünlerin kullanmn teşvik etmek için gerekli yasal ve ekonomik yap 
oluşturulmaldr. Özellikle madencilik, imalat, inşaat, hizmetler, tarm ve 
kentsel konutlar gibi kilit sektörler arasnda kapal döngü sistemlerin 
geliştirilmesini ve benimsenmesini teşvik edecek admlar atlmaldr. Bu 
sayede yenilikçi atk azaltma teknolojilerinin araştrlmas, geliştirilmesi ve 
kullanlmas teşvik edilecektir. Döngüsel ekonomi sistemlerinin tasarm yeni 
istihdam sahalar oluşturmaldr. İşlenmemiş materyallerin kullanmn 
azaltmak ve sorumlu tüketimi teşvik etmek için yerel düzeyde toplumsal 
katlm teşvik edilmelidir. Döngüsel ekonominin tüm yönlerinde yenilikçiliğe, 
girişimlere ve işlere yönelik farkndalk yaratmak ve kariyer yollarn açmak 
için tüm eğitim düzeylerini dahil edecek şekilde eğitim materyalleri ve 
programlar geliştirilmelidir. Eşyalarn interneti (IoT), yapay zeka (AI), büyük 
veri (big data) ve blok zinciri (blockchain) gibi gelişmiş dijital teknolojilerden 
yararlanmak, doğal kaynak kullanmnn verimliliğini, esnekliğini ve 
döngüselliğini artrmann yan sra enerji, su, madde ve gdada döngüselliğin 
sinerjisini artracaktr. Döngüselliğe ve atklarn en aza indirilmesine yönelik 
süreçlerde, döngüsel ekonomiye geçiş için hedeflerin oluşturulmasn 
desteklemek üzere standartlaştrlmş döngüsel ekonomi göstergeleri 
kullanlmaldr. 
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5. Net sfr karbon emisyonunu hedefleyen 3R (Azaltma-Reduce, Yeniden Kullanma-
Reuse, Geri Dönüştürme-Recycle) ve Yenilenebilir Enerji'yi geliştirerek malzemelerin 
ve enerji sistemlerinin döngüsel devamllğn sağlayan tasarmlar teşvik edilmelidir. 

 

Fosil yaktlara toplumsal bağmllğ azaltacak pazar temelli yaklaşmlar ve 
farkndalk programlar yoluyla, depolama dahil, uygun fiyatl ve 
sürdürülebilir enerji sistemleriyle birlikte yenilenebilir enerjiyi teşvik 
edilmelidir. Sfr karbon hedeflerini en iyi şekilde karşlayacak entegre 
toplumsal sistemlerde 3R ile ilgili teknolojilerle birlikte alternatif enerji 
teknolojilerinin optimum karşmn belirlemek için tekno-ekonomik fizibilite 
çalşmalar ve yaşam döngüsü değerlendirmesi yaplmaldr. Biyo-Enerji 
Karbon Yakalama ve Depolama (BECCS) gibi yeni ortaya çkan Karbon 
Yakalama, Kullanm ve Depolama (CCUS) teknolojilerinin değerlendirilmesi 
ve tantlmas ile test yatağ sahalarndaki testler de dahil olmak üzere CO2’nin 
ürünlere dönüştürülmesi ölçeklendirme ve uygulama frsatlarnn açklğa 
kavuşturulmas için gerekmektedir. Karbon tutma yöntemleri olarak orman ve 
deniz ekolojisinin iyileştirilmesi ve restorasyonunun teşvik edilmesi eş zamanl 
olarak biyoçeşitliliğin yenilenmesine yardmc olacaktr. 

 

6. Dijital ağlarn ve cihazlarn gizliliğini, esnekliğini ve güvenliğini sağlarken, 
dünyadaki tüm insanlarn dijital teknolojilere ve internete erişme ve bunlar kullanma 
becerisine sahip olmasn sağlamak için ortaya çkan dijital uçurumun üstesinden 
gelinmelidir. 

 

Snrl altyapya sahip yoksul bölgelerde ve uzak yerlerde dağtma ve 
kullanma uygun iletişim teknolojileri ve cihazlarnn geliştirilmesini ve dijital 
altyapnn finansmann teşvik etmek için stratejiler geliştirilmelidir. Özellikle 
kadnlar, aznlk gruplar ve dezavantajl topluluklar arasnda dijital eğitim 
frsatlar sağlamak için kapsayc eğitim ve okuryazarlk programlar 
gereklidir. Gelişmiş esneklik ve artan ağ trafiği talepleri için mevcut sistemleri 
yükseltmek üzere dijital altyap planlamasnda bilimsel topluluklardan (bilim 
insanlarndan) istifade edilmelidir. Sağlam ve dayankl yapay zeka 
algoritmalar, daha güçlü kriptografik protokolleri ile hatalardan ve kötü niyetli 
siber saldrlardan kaynaklanan tehditleri önlemeye yönelik genişletilmiş 
düzenlemeler için kamu yararna, araştrma ve geliştirme faaliyetleri 
konusunda veri bilimini desteklemeye daha fazla kaynak ayrlmaldr. 

 

7. Son kullanc cihazlar dahil olmak üzere dijital altyapnn sürdürülebilirliği 
iyileştirilmelidir ve daha temiz bir çevreye katkda bulunmak için akll şehir 
teknolojilerindeki frsatlar geliştirilmelidir. 

 

Enerji verimliliğine yönelik tasarmlar yapmak, daha az yoğun tüketim 
yöntemleri geliştirmek ve yenilenemeyen enerji kaynaklarnn yerine 
yenilenebilir enerji kaynaklarn kullanmak da dahil olmak üzere dijital 
teknolojilerin çevresel etkisini azaltmay amaçlayan girişimler 
hzlandrlmaldr. Dijital teknolojilerin kullanmnda etkinliği en üst düzeye 
çkarmak ve e-atklar azaltmak üzere yararl ömürlerini en üst düzeye 
çkarmak için standartlaştrlmş araçlar ve çerçeveler geliştirilmelidir. Akll 
şehirleri ve akll topluluklar; kapsayc olacak, kaynak paylaşmn optimize 
edecek, birlikte çalşabilirliği sağlayacak ve sera gaz ile diğer kirletici 
maddelerin emisyonunu azaltacak şekilde tasarlamak gereklidir. Politika 
yapclar, sektör (endüstri), toplumdaki paydaşlar ve bilimsel topluluklar 
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arasnda en iyi uygulamalara ve deneyimlere yönelik işbirlikleri ve bilgi 
paylaşm teşvik edilmelidir. Dijital teknolojilerin kullanmyla ilişkili çevresel 
etki konusunda halkn farkndalğ arttrlmaldr. 

 

8. Dijital altyapnn tüm sosyal, eğitsel, politik, ticari ve kültürel alanlarla tamamen iç 
içe geçtiği, geleceğin insan merkezli, dijital olarak etkinleştirilmiş toplumsal planlama 
için çok disiplinli bir yaklaşm benimsenmelidir. 

 

Fen ve mühendislik, sosyal bilimler, beşerî bilimler ve etik arasnda bağlant 
kurarak çok disiplinli eğitim ve araştrmaya odaklanma güçlendirilmeli ve 
herkes için dijital eğitimin kalitesi arttrlmaldr. Dijital teknolojilerin toplum 
ve sağlk üzerindeki etkileriyle ilgili geniş bilimsel ve kamusal bir söylem 
başlatlmal ve bilimsel kantlara dayal olarak halkn eğitilmesi sağlanmaldr. 
Derin sahtekarlklarn, sahte haberlerin ve dezenformasyonun hzla tespit 
edilmesine ve engellenmesine olanak tanyan teknolojilerin ve insan tarafndan 
yönetilen süreçlerin geliştirilmesi desteklenmelidir. Kullanclar, yanlş ve 
yanltc bilgileri belirleme ve işleme konusunda yetkilendirilmelidir. Finans 
ve sağlk hizmetleri gibi yüksek riskli alanlarda güvenilir ve açklanabilir 
yapay zekann araştrma ve geliştirilmesine yaplan yatrmlar arttrlmal ve 
etik/ahlaki davranşn robotlara ve ilgili otonom teknolojilere dahil edilmesi 
için metodolojiler ve protokoller geliştirilmelidir. 

 

9. Kanta dayal bilime, tekrarlanabilir yöntemlere ve açk paylaşma dayanan, 
karmaşk sistem analizindeki son gelişmeleri içeren öngörü araştrmalar (foresight 
research) desteklenmelidir. 

 

Ağ ve karmaşklk bilimi, yapay zeka, makine öğrenimi, büyük 
veri analitiği ve gelişmiş bilgi işlem (ör. Kuantum hesaplama) 
alanndaki son büyük gelişmeler göz önünde 
bulundurulduğunda öngörü araştrmalar öncelenmesi 
önerilmektedir. Öngörü araştrmalarnn bilime ve açkça 
paylaşlan tekrarlanabilir yöntemlere dayandğndan emin 
olunmaldr. Bu tür araştrmalar, bilimsel ve mühendislik 
yöntemlerinin, teknolojilerinin, eğilimlerin ve itici güçlerin 
yan sra bunlarn iç içe geçmiş olduğu bağlamlarn kesişimini, 
etkileşimini ve/veya kombinasyonunu içerecektir. Bu tür bir 
geliştirme, öngörü araştrmalarnn güvenilirliğini 
güçlendirecek ve bu uygulamalarn kullanmna ve bu 
uygulamalardan elde edilen sonuçlara olan güveni artracaktr. 

 

10. Uluslararas işbirliğini sağlamak ve geliştirmek amacyla ayn zamanda öngörü 
araştrmalarna ve faaliyetlerine güvenli bir altyap inşa etmek üzere bir platform 
oluşturulmaldr. 

 

Uluslararas kuruluşlar (BM gibi) küresel bir değişim/takas merkezi ve bilgi 
paylaşm platformu kurmaya ve ayrca uluslararas işbirliğini ve öngörü 
raporlarnn, verilerinin ve en iyi uygulamalarn ve dünya çapnda yürütülen 
öngörü girişimleri hakknda bilgilerin toplu alşverişini temin etmek için 
bilimsel öngörü araştrmalarn güçlendirmek üzere küresel bir bilimsel 
danşma organ kurulmas teşvik edilmelidir. Bu organizasyon, küresel 
sistemlerin karmaşklğn ve birbirine bağllğn anlamak için öngörü 
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araştrmalarna ve yeterliliklerine duyulan ihtiyaç konusunda uluslararas 
diyaloğu teşvik ederek mevcut (çoğunlukla) bölgesel öngörü çabalarn 
tamamlayacak ve güçlendirecektir. Doğas gereği küresel olan sorunlar 
genellikle farkl bölgesel, ulusal veya yerel bağlamlarda farkl yöntemler içerir 
ve etkili müdahale seçeneklerinin de bu bağlama göre değişiklik göstermesi 
beklenir. Uluslararas işbirliği, çeşitli kültürlerin ve sosyal normlarn kabulünü 
ve hoşgörüsünü teşvik etmelidir. Küresel işbirliği, öngörü araştrmalarn 
teşvik etmek amacyla ağ ve karmaşklk bilimleri, yapay zeka ve büyük 
verilerdeki en son gelişmeleri kullanan uygun yöntemler geliştirmek için 
zengin bir ortak çalşma alan sunacaktr. Bu tür çabalar ayrca ilgili paydaşlar 
arasnda verilere açk erişim sağlamak için hem yerel hem de snr ötesi veri 
paylaşmn kolaylaştracak protokoller, teknolojiler ve düzenlemeler 
geliştirmeye yardmc olmaldr. Bu çabalar ayn zamanda daha geniş kesimde 
toplum ve politika yapclar için öngörü farkndalğn artran programlara 
öncelik verilmesine ve farkl gelecekleri çeşitli kitlelere iletmek için stratejiler 
oluşturmaya katk sunmaldr. 

Referanslar  
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2. Scheffer, M. (2009). Critical transitions in nature and society (Vol. 16). Princeton University 
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3. http://www3.weforum.org/docs/WEF%20HGHI_Outbreak_Readiness_Business_Impact.p
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4. https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/fta2014-posters-innovation-theory-development-
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2020 NOBEL ÖDÜLLERI AÇIKLANDI
2020 Nobel Tıp, Fizik, Kimya, Edebiyat, Ekonomi Ödülü’nü 11 bilim insanı alırken,  

Barış Ödülü’nün sahibi ise Dünya Gıda Programı oldu. 

2020 Nobel Tıp, Fizik, Kimya, Edebiyat, Ekonomi Ödü-
lü’nü 11 bilim insanı alırken, Barış Ödülü’nün sahibi ise 
Dünya Gıda Programı oldu. 2020 Nobel Tıp Ödülü, he-
patite karşı mücadelede önemli katkılar sağlayan üç bilim 
insanı Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. 
Rice’a, Fizik Ödülü kara deliklerin keşfine katkı sağlayan 
çalışmalarından dolayı İngiliz matematiksel fizikçi Roger 
Penrose, Alman astrofizikçi Reinhard Genzel ve Ameri-
kalı gök bilimci Andrea Ghez arasında paylaştırıldı. 7 Ey-
lül 2020’de açıklanan 2020 Nobel Kimya Ödülü ise genom 
düzenleme yöntemi geliştiren Emmanuelle Charpentier 
ve Jennifer A. Doudna’a verildi. 8 Ekim’de açıklanan Nobel 
Edebiyat Ödülü’nün sahibi ABD’li şair Louise Glück’ün, 9 
Ekim günü açıklanan Barış Ödülü’ne Dünya Gıda Prog-
ramı, 12 Ekim’de açıklanan Ekonomi Ödülü’ne ise ABD’li 
Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson layık görüldü.

Milgrom ve Wilson, açık artırma teorisindeki iyileştir-
meler ve yeni açık artırma biçimleri ortaya koymaları do-
layısıyla, Dünya Gıda Programı ise “Açlıkla mücadelesi, 
mevcut durumu iyileştirmeye olan katkısı, çatışma bölge-
lerinde barışa olan katkısı ve savaş ve çatışmalarda açlığın 
bir silah olarak kullanılmasını engellemeye yönelik adım-
ları” nedeniyle ödüllendirildi.

Dünya Gıda Programı “Açlıkla mücadelesi, mevcut duru-
mu iyileştirmeye olan katkısı, çatışma bölgelerinde barışa 
olan katkısı ve savaş ve çatışmalarda açlığın bir silah ola-
rak kullanılmasını engellemeye yönelik adımları” nede-
niyle ödüllendirildi.

Glück’ün ise “yalın bir güzellikle, bireysel varoluşu evren-
selliğe ulaştıran şaşmaz şiirsel sesi” nedeniyle ödüle layık 
görüldüğü belirtildi. Glück’ün “sarihlik arayışıyla biçim-
lendirdiği yapıtlarında, çocukluğu, aile yaşamını, ebevey-
nlerle ve kardeşlerle ilişkileri ele aldığı, bunların yapıtla-
rın merkezini oluşturduğu” bildirildi.

İsveç Kraliyet Bilimleri Akademisi Kimya Ödülü sonuç-
ları hakkında “Bu teknolojinin kanser tedavileri üstünde 
devrim niteliğinde etkisi var. Hatta kalıtımsal hastalıkları 
tedavi etme rüyasını bile gerçeğe çevirebilir” açıklamasını 
yaptı. Fransız Charpentier ve Amerika’lı Doudna, Nobel 

Kimya ödülünü kazanan altıncı ve yedinci kadın bilim 
insanları oldu.

6 Eylül tarihinde Akademi, Fizik Ödülünün yarısının 
“kara deliklerin oluşumunun genel görelilik teorisinin ön-
görüsü olduğuna ilişkin keşfinden ötürü” Penrose’a, diğer 
yarısının ise “Samanyolu Galaksisi’nin merkezindeki dev 
kara deliğin keşfine yönelik çalışmalarından ötürü” Gen-
zel ve Ghez’e verildiğini açıkladı. Duyuruda, bu yılın ödül 
sahiplerinin kainatın en gizemli fenomenlerinden biri 
olan kara deliklerle ilgili keşiflerin öncüleri olduğu vur-
gulandı. Penrose, genel görelilik teorisinin varsayımları-
nın kara deliklerin oluşumu gerektirdiği fikrini ilk kez or-
taya koyarken, Genzel ve Ghez, Samanyolu Galaksisi’nin 
merkezindeki aşırı ağırlıktaki kütle çekim merkezinin yıl-
dızların yörüngelerini etkileyen bir kara delik olduğunun 
keşfine götüren çalışmalara öncülük etti. Genzel ve Ghez, 
öncülük ettikleri çalışmalarda, bölgedeki yıldızların de-
vinimlerinde hareketle yaptıkları analizlerde, bu bölgeye 
yakın yıldızların görünmez ve çok ağır bir kütlenin çekim 
etkisinde olduklarını ortaya koydu. Güneş Sistemi’nden 
daha küçük bir alanda Güneş’ten 4 milyon kat daha güçlü 
bir çekim alanı oluşturan bu kütlenin bir süper-dev kara 
delik olduğunu güçlü kanıtlarla ortaya koydu.

Nobel komitesinden Tıp Ödülü açıklamasında ise; ödül 
sahibi üç bilim insanının çalışmaları sayesinde siroz ve 
karaciğer kanserine yol açan Hepatit C’ye karşı yeni ilaç-
lar geliştirildiği ve milyonlarca kişinin hayatının kurtul-
duğuna vurgu yapıldı.

Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann, Stockholm’de 
yaptığı açıklamada, Amerikalı virologlar Alter ve Rice ile 
İngiliz bilim insanı Houghton’un “Hepatit C virüsünün 
keşfinden ötürü” 2020 Nobel Tıp Ödülü’ne layık görül-
düğünü duyurdu. Bilim insanlarının keşfi sayesinde bu-
gün virüs için çok hassas kan testlerinin mevcut olduğu 
ve bunların dünyanın birçok bölgesinde kan nakli sonrası 
hepatit vakalarını ortadan kaldırıldığı belirtildi. Bu yılki 
Nobel tıp ödülünün, tıbbi araştırmaların toplumlar ve 
ekonomiler için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan 
yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ayrı bir anlam taşı-
dığı ifade ediliyor. Dünya Sağlık Örgütüne göre, dünyada 

Dünya Gıda Programı  Louise Glück Emmanuelle Charpentier Jennifer Doudna Roger Penrose Reinhard Genzel
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70 milyonun üzerinde hepatit vakası bulunuyor ve her yıl 
bu virüs nedeniyle 400 bin kişi hayatını kaybediyor.

Kazanan bilim insanları toplam 10 milyon İsveç kronu 
yani yaklaşık 8 milyon liralık ödülün de sahibi oldu.

Nobel Ödülleri; İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç 
Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komi-
tesi tarafından kişiler veya kuruluşlara fizik, kimya, ede-

biyat, barış ve fizyoloji veya tıp alanlarındaki olağanüstü 
başarılarına veriliyor. 1895 yılındaki Alfred Nobel’in va-
siyeti doğrultusunda, 1896 yılından bu yana Nobel Vakfı 
tarafından idare edilip yürütülür. Ekonomi dalında ve-
rilen bir başka ödül ise 1968 yılında Sveriges Riksbank 
ile merkez bankasının İsveç ekonomisine yapmış olduğu 
katkılar nedeniyle verilmeye başlanmıştı.

Her ödül ayrı bir komite tarafından verilir; İsveç Krali-
yet Bilimler Akademisi fizik, kimya, ekonomi alanın-
daki ödülleri, Karolinska Enstitüsü Fizyoloji veya Tıp 
alanındaki ödülleri ve Norveç Nobel Komitesi edebiyat 
alanındaki ödülleri veriyor. Norveç Parlamentosunca İs-
veç Akademisinden seçilen beş kişilik bir kurul ise barış 
alanındaki ödülleri belirliyor. Ödül almayı hak eden kişi 
veya kurum bir madalya, bir diploma ve yıllar içinde de-
ğişen miktarda para ödülü alıyor.

Paul R. Milgrom kimdir?
1948 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinin Det-
roit şehrinde doğdu. Doktora derecesini Kaliforniya'daki Stanford Üni-
versitesi'nden aldı aynı üniversitede çalışmalarına devam ediyor.

Robert B. Wilson kimdir?
1937 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska eyaletinin Ce-
nevre kasabasında doğdu. Doktora derecesini Harvard Üniversitesi'n-
den alan Wilson, Kaliforniya'daki Standford Üniversitesi onursal profe-
sörleri arasında yer alıyor.

BM Dünya Gıda Programı (WFP)
Yardıma muhtaç ülkelerde ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklen-
mesi amacıyla gıda yardımı sağlanması, acil durum ve kriz anlarında 
ortaya çıkan gıda ihtiyaçlarının karşılanması, BM kuruluşları ve Gıda ve 
Tarım Örgütü’nün (FAO) tavsiyeleri uyarınca dünya gıda güvenliğinin 
desteklenmesi konularında, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
doğrultusunda yardım faaliyetleri yürütüyor.

Louise Glück kimdir?
1943 yılında New York’ta dünyaya geldi. Sarah Lawrence Koleji ve Co-
lumbia Üniversitesi’nde eğitim aldı. İlk kitabı “Firstborn”u (İlk Doğan) 
1968 yılında yayınlayan Glück, Amerikan edebiyatının en önemli şair-
lerinden biri kabul ediliyor. Şairlik dışında şiir konusunda denemeler 
yazdı, üniversitelerde dersler verdi. Bugüne dek 12 şiir kitabı yayınlanan 
şair, Nobel’in yanı sıra 1993’te Wild Iris (Yaban Süsen) kitabıyla Pulit-
zer Ödülü’nü, 2014’te ise Faithful and Virtuous Night (Sadık ve Erdemli 
Gece) kitabıyla Ulusal Kitap Ödülü’nü kazandı. 

Emmanuelle Charpentier kimdir?
1968 yılında Fransa’da dünyaya geldi. Sorbonne Üniversitesinde biyo-
kimya, mikro biyoloji ve genetik eğitimi alan Charpentier, ABD’de New 
York Üniversitesi ve Viyana Üniversitesinde klinik çalışmalar yürüttü. 

Charpentier, halen Almanya’da Max Planck Enstitüsünün enfeksiyon 
biyolojisi bölümünün direktörlüğünü yapıyor.

Jennifer Doudna kimdir?
1964’te ABD’nin Washington kentinde dünyaya geldi. Ponoma Üniver-
sitesindeki eğitiminin ardından Harvard Tıp Fakültesinde doktora yaptı. 
RNA çalışmalarında uzmanlaşan Doudna, halen Kaliforniya Üniversi-
tesinde öğretim üyeliği yapıyor.

Roger Penrose kimdir?
İngiliz matematiksel fizikçi, matematikçi ve bilim felsefecisi Roger Pen-

rose, 1931’de İngiltere’nin Colchester kentinde dünyaya geldi. Londra 
Üniversitesi Akademisinde matematik eğitimi gördü. Geometri ve ast-
ronomi alanında araştırmalar yapan Penrose, Albert Einstein’in genel 
görelilik teorisine yaptığı matematiksel katkılarla tanındı. Penrose, öz-
gün matematiksel yöntemler kullanarak kara deliklerin Einstein’in genel 
görelilik teorisinin doğrudan sonucu olacağını ortaya koydu. Einstein’ın 
kendisi, içine aldığı her şeyi yutup yok eden, ışığın bile kaçamayacağı 
süper-dev kara delikleri bir varsayım olarak kabul etmekle birlikte, ger-
çekte var olduklarına inanmıyordu. Penrose, Ocak 1965’te, Einstein’ın 
ölümünden 10 yıl sonra yazdığı makaleyle kara deliklerin gerçekte olu-
şabileceğini ispatlamakla kalmayıp detaylı bir tanımını yaptı. 

Reinhard Genzel kimdir?
1952 yılında Almanya’da doğan Reinhard Genzel, Bonn Üniversitesin-
deki fizik öğreniminin ardından, aynı kentteki Max Planck Enstitüsün-
de radyo astronomi alanında çalışmalar yaptı. Burada 1990’lı yıllardan 
itibaren Samanyolu Galaksisi’nin merkezindeki çok parlak ve yoğun 
astronomik radyo kaynağı olan “Sagittarius A” bölgesi üzerine yapılan 
gözlem ve araştırmalara öncülük etti.

Andrea Ghez kimdir?
1965 yılında ABD’nin New York şehrinde doğan Andrea Ghez de ilk 
kadın astronot olma hayaliyle başladığı bilim yolculuğunda Massachu-
setts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) fizik dalında lisans ve Kaliforniya 
Teknoloji Üniversitesinde (Caltech) yüksek lisans dereceleri aldı. Ghez, 
Hawaii eyaletindeki W. M. Keck Gözlemevindeki optik ve kızılötesi te-
leskoplarla Sagittarius A bölgesini incelemek üzere çalışmalar yürüttü. 
Amerikalı gökbilimci Ghez, 1901’den bu yana ödülü kazanan dördün-
cü kadın oldu. 1903’te Marie Curie, 1963’te Maria Goeppert-Mayer ve 
2018’de Dana Strickland ödülün sahibi olmuştu.

Harvey J. Alter kimdir?
1935’te New York’ta doğdu. Tıp eğitimini Rochester Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde aldı ve Strong Memorial Hastanesi ve Seattle Üniversite 
Hastanelerinde iç hastalıkları eğitimi aldı. 1961’de Ulusal Sağlık Ensti-
tüleri’nde öğretim üyesi oldu. 1969’da Klinik Merkezi Transfüzyon Tıbbı 
Bölümüne kıdemli araştırmacı olarak katılmak için Ulusal Sağlık Ensti-
tüleri’ne dönmeden önce Georgetown Üniversitesi’nde birkaç yıl çalıştı.

Michael Houghton kimdir?
İngiltere’de doğdu. Doktora derecesini 1977’de King’s College Lon-
don’dan aldı. 1982’de G.D. Searle & Company’ye katıldı. 2010 yılında 
Alberta Üniversitesi’ne başladı. Alberta Üniversitesi’nde Viroloji Profe-
sörü olan Michael Houghton, aynı zamanda Li Ka Shing Uygulamalı 
Viroloji Enstitüsü’nün de direktörü.

Charles M. Rice kimdir?
1952 yılında Sacramento’da doğdu. Doktora derecesini, 1981-1985 yıl-
ları arasında doktora sonrası araştırmacı olarak eğitim aldığı California 
Teknoloji Enstitüsü’nden 1981 yılında aldı. Araştırma grubunu 1986’da 
Washington University School of Medicine, St Louis’de kurdu ve 1995’te 
profesör oldu. 2001’den bu yana New York Rockefeller Üniversitesi’nde 
çalışan Prof. Charles M. Rice, 2001-2018 döneminde halen devam ettiği 
Rockefeller Üniversitesi Hepatit C Araştırma Merkezi Bilimsel ve İdari 
Direktörü olarak görev yaptı.

Andrea Ghez Harvey J. Alter Michael Houghton Charles M. Rice Paul R. Milgrom Robert B. Wilson
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TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

ARKEOLOJİ DERGİSİ

26. SAYI

Türkiye’nin arkeolojik ve tarihsel değerlerinin gün ışığına 

çıkarılması konusunda önemli bir işlevi yerine getiren 

TÜBA-AR’ın 26. sayısı okurlarıyla buluştu. 

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

https://satis.tuba.gov.tr

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

KÜLTÜR ENVANTERİ DERGİSİ

21. SAYI

TÜBA-KED’in 21. sayısında somut kültürel mirastan somut 

olmayan kültürel mirasa, arkeolojik mirastan mimari ve kentsel 

mirasa, obje ve buluntu ölçeğinden kentsel ölçeğe kadar, 

Türkiye’nin farklı bölgelerinden, farklı nitelik ve ölçekteki kültürel 

mirasa ilişkin makaleler yer alıyor.

TÜBA-KED'in tüm sayılarına ulaşmak için: http://tubaar.tuba.gov.tr 
https://satis.tuba.gov.tr
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Bilimsel Üretimin Dinamikleri
Prof. Dr. Adil Denizli

TÜBA Asli Üyesi
Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Biyokimya Ana Bilim Dalı

Dr. Yeşeren Saylan
Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Biyokimya Ana Bilim Dalı

Bin yılın başından bu yana, yenilikçi ve yüksek gelirli ül-
keler, sadece ekonomik gelişmelerin büyük bir etkisi ola-
rak değil, aynı zamanda çevresel değişiklikler ve nüfusun 
yaşlanması gibi toplumsal sorunlara verdikleri tepkilerin 
de önemli bir unsuru olarak kabul edilmektedirler. Yeni-
liği teşvik etmeyi amaçlayan kamu politikaları, gittikçe 
daha fazla kaynakla desteklenmekte ve yeniliğe katkıda 
bulunan faaliyetleri ve etkileri kapsayacak şekilde sürekli 
büyüyen bir araç cephanesi kullanmaktadır.

Bilimsel araştırmanın yeniliğe katkısının daha iyi anla-
şılmasıyla yenilikçi sistemlerinin analizleri de gelişmiştir. 
Bilimsel araştırma, onlarca yıl sürebilen uzun bir zaman-
dan sonra, büyük yeniliklerin temelini oluşturan ve tama-
men yeni ekonomik faaliyetlerin gelişimini teşvik eden 
yeni bilgiler üretir. Kamu kurumları ve özel şirketler tara-
fından yapılan araştırmalar hem yeni bilgileri kullanmak 
hem de çeşitli alanlarda artan üretme kapasitelerini geliş-
tirmek için gereklidir. Ayrıca, yükseköğretim sektörü ile 
etkileşimi araştırmaları, çağdaş yenilikçi sistemleri içinde 
çalışan çok çeşitli bireylerin becerilerinin ve yaratıcılıkla-
rının geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Bilim ve yenilikçilik ekonomisinde yapılan çeşitli deney-
sel çalışmalar, araştırma kalitesinin ekonomik ve sosyal 
etkisini en üst düzeye çıkarmanın anahtarı olduğunu gös-
termiştir. Araştırma sonuçlarının kalitesi ile sermayeleşti-
rilmesi için gerekli olan değişkenler arasında, araştırma-
cıların firmalarla işbirliğine dahil olma veya ticarileştirme 
faaliyetleri (patentler, yeni-küçük şirketler) arasında po-
zitif bir ilişki vardır. Bu bağlamda, araştırmanın bilim-
sel mükemmelliği ve sosyo-ekonomik etkisi birbirini 
tamamlamaktadır. Bu bağlamda, ulusal hükümetler ve 
bu alanlardaki kamu politikalarını iyileştirmekle görevli 
uluslararası kuruluşlar genellikle ülke performanslarını 
araştırma ve yenilikçilik açısından karşılaştırmaya çalış-
maktadır. Ulusal ve uluslararası raporlar yeniliğe katkı-
da bulunabilecek faktörler ile ilgilidir. Özellikle ülkeleri 
bilimsel yayınlarının ötesine geçerek, birbirleriyle ilişkili 
olarak konumlandırmak için bir dizi istatistiksel referans 
noktası önermektedir. Bu önermeler, uluslararası karşı-
laştırmalar yaparken hacim göstergeleri ile yoğunluk gös-
tergeleri arasında ayrım yapmanın önemini hatırlatır. Bi-
rincisi, farklı değişkenler için ülkelerin göreceli ağırlığını 
karşılaştırmaya kullanılabilirken, ikincisi bir değişkenin 
yoğunluğunu veya kalitesini karşılaştırmaya yarar. 

Nüfus, bir ülkenin büyüklüğünü ve çıktısını belirlerken 
önemli bir değişkendir. Dünyanın en kalabalık iki ülke-
si, Çin ve Hindistan benzer demografik ağırlıktayken, en 
kalabalık üçüncü nüfus olan Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) ise dört kat daha küçüktür. Ancak durum, göreceli 
ekonomik ağırlıkları açısından çok farklıdır. Resmi döviz 
kurunda dolar olarak ABD, Çin ve Hindistan için sırasıyla 
%15 ve %5 iken, toplam dünya üretiminin %24’ü ile lider 
güç olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, döviz kuru 
gelişmekte olan ülkelerde hizmetlerin göreli olarak daha 
düşük maliyeti dikkate alındığında, Çin’in ekonomik 
ağırlığı ABD’ninkine eşdeğerdir ve Hindistan’ın dünya 
üretimindeki payı %7.0’ye yükselmektedir. Fransa dünya 
nüfusunun %0.9’unu, dolar cinsinden %3.3’ünü ve satın 
alma gücü paritesinde ise %2.4’ünü oluşturmaktadır. En 
büyük nüfusa veya ekonomiye sahip ülkeler mutlaka en 
üretken ülkeler değildir. ABD kişi başına üretimde 10. 
sırada yer alırken, Almanya 16. ve Fransa 26. sırada yer 
almaktadır. Rusya gibi gelişmekte olan en büyük uluslar 
bu göstergenin çok altında kalmaktadır. Diğer taraftan, 
Kuzey Avrupa’nın küçük ulusları kişi başına yüksek çıktı-
ların tadını çıkarmaktadır. Hacim göstergeleri ile yoğun-
luk göstergeleri arasındaki benzer bir kontrast bilimsel 
alanda bulunabilir.

ABD, kâr amacı gütmeyen Ar-Ge harcamaları olarak öl-
çülen, akademik araştırmalara en fazla kaynağı ayıran 
ülkedir. Bu sıralamada Çin 2., Almanya 3. ve Japonya 4. 
sırada yer almaktadır. Ancak sıralamalar, akademik araş-
tırmalara ayrılan kaynakların yoğunluğu için çok fark-
lıdır. Yani ulusal çıktı payı olarak araştırmaya harcama 
bazında ABD 13. sırada, Japonya 18. sırada ve Çin de 39. 

Araştırma sonuçları açısından, hacim ve kali-
te göstergeleri farklı uluslararası sıralamalar 
vermektedir. 2016 yılında, ABD, Çin ve İngiltere 
dünya yayınlarına ve atıfta bulunulan yayın-
lara en fazla katkıda bulunan üç ülke olmuş-
tur. Fransa, Hindistan, Japonya, Almanya ve 
İtalya'nın arkasındaki en büyük 8. katılımcı 
olurken Hindistan ve Japonya'dan önce etki 
açısından 5. olmuştur.
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sıradadır. Akademik araştırmalar için dünyanın 6. ve en 
büyük bütçesine sahip olan ülke, ulusal çıktıdaki payı ile 
12. sırada yer almaktadır. Bu göstergeye göre Güney Kore 
5., Almanya 6. sıradadır. Ulusal üretimin bir payı olarak, 
Fransa’nın araştırma yatırımları ABD’nin yatırımların-
dan biraz daha yüksek (sırasıyla %0.82 ve %0.79) ve Al-
man yatırımları ise Güney Kore’nin yatırımlarıyla aynı-
dır (%0.94). Akademik araştırmaya ayrılan kaynakların 
yoğunluğu Çin ve Hindistan’da yaklaşık yarısı kadarken 
Kuzey Avrupa’da ise oldukça yüksektir. Akademik araş-
tırma yoğunluğu açısından en yüksek değerlere sahip 
üç ülkede, Danimarka, İsveç ve Finlandiya, harcamalar 
gayri safi yurtiçi hasılanın %0.95’ini aşmaktadır. İsviçre, 
Avusturya ve Hollanda’da %0.90’a yakındır. Genel olarak 
bakıldığında bu grupta farklılıklar olsa da, en zengin ül-
keler akademik araştırmalara yoğun bir şekilde yatırım 
yapanlardır. Örneğin; İtalya ve Birleşik Krallık, akademik 
araştırmalarda nispeten zayıf yoğunluklara sahiptir (gayri 
safi yurtiçi hasılanın %0.6’sı).

Araştırma sonuçları açısından, hacim ve kalite gösterge-
leri farklı uluslararası sıralamalar vermektedir. 2016 yı-
lında, ABD, Çin ve İngiltere dünya yayınlarına ve atıfta 
bulunulan yayınlara en fazla katkıda bulunan üç ülke ol-
muştur. Fransa, Hindistan, Japonya, Almanya ve İtalya›-
nın arkasındaki en büyük 8. katılımcı olurken Hindistan 
ve Japonya’dan önce etki açısından 5. olmuştur. Bilindiği 
gibi yayınların etkisi, aynı yıl ve aynı alandaki yayın başı-
na dünya ortalama atıfıyla normalleştirilen yayın başına 
atıf sayısı ile ölçülür. ABD etki bakımından dünyada 3. sı-
rada yer alırken, Çin 16. sırada yer almaktadır. Almanya, 
İtalya’ya benzer etki endeksi ile 10., Fransa ise 12. sırada 
yer almaktadır. Etki açısından en üst sıralarda Danimar-
ka, Hollanda ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri yer almak-
tadır. Yayınlar ve atıflarda olduğu gibi, ABD yüzyılın son 
çeyreğinde Nobel ödülü kazananlar açısından dünyaya 
öncülük etmektedir. Çin açısından bakıldığında ise konu-
munun kökten farklı olduğu görülmektedir. Çünkü 2015 
yılında sadece bir Çinli araştırmacı Nobel ödülü kazan-
mıştır. Çin›in Nobel ödüllerindeki payının, dünya yayın-
larındaki payının çok altında olması, Çin’in son zaman-
larda kendisini bilimsel bir güç merkezi olarak kurduğu 
gerçeğine atfedilebilir. Çin’in bilimsel çıktısının kalitesi 
artmakta ancak Nobel ödülleri genellikle belirli bir yaş-
taki araştırmacılara verildiği için, Çin’in henüz yeterince 
büyük seçkin aday havuzu yoktur.

Göstergelerin demografik, ekonomik veya bilimsel değiş-
kenleri açısından bir ülkenin büyüklüğüne bağlı olmakla 
birlikte diğer taraftan yoğunluk veya kalite göstergeleri 
bir ülkenin büyüklüğüne bağlı değildir. Çizelge 1, kulla-
nılan ana göstergeleri iki kategoriye ayırmaktadır.

Dünyadaki bilimsel yayınlar ve Nobel ödüllü kişi-
lerin uluslararası hareketliliği
21. yüzyılın başından bu yana, bilimsel yayınların sayısı 
iki kattan fazla artmış ve dünyanın en iyi 20 üreticisinin 
sıralaması sarsılmıştır. Buna ek olarak, gelişmekte olan 
ülkeler kalite açısından büyük adımlar atmıştır. Bilimsel 
yayınların disiplin dağılımı da önemli ölçüde değişmiştir. 
Ortak yayınların oranı artmaya devam etmekle birlikte 
bazı disiplinlerde yazar sayısı da çok artmıştır. Bu küresel 
eğilimler, bilimsel yayınların çıktılarını ülkeye ve büyük 
disipline göre sınıflandırmaya yarayan bir dizi bibliyo-
metrik gösterge kullanılarak analiz edilmektedir. Çin ya-
yınlarının müthiş büyümesinin diğer ülkelerin profili ve 
performansı üzerindeki etkisi, Çin olmadan karşı-olgusal 
bir dünya inşa ederek araştırılmaktadır. Ülkelere göre 
uluslararası ortak yayınların etkisi gibi belirli konular da 
belgelenmiştir. Bibliyometrik göstergeler, Nobel ödüllü 
kişilerin coğrafi dağılımları ve uluslararası hareketlilikle-
rinin bir analizi ile desteklenmektedir.

Dünyadaki yayın sayısındaki artış 
21. yüzyılın başından bu yana dünyadaki yıllık yayın sayı-
sı iki kattan fazla artmış ve 2016’da 1.9 milyona ulaşmış-
tır. Şekil 1, 2000 yılında veritabanında bulunan dergilerde 
veya konferans bildirilerinde yer alan yayın sayısının %27 
arttığını ve 2016 yılına kadar bir milyonun üzerine çık-
tığını göstermektedir. Artışının büyük bir kısmı, Web of 
Science veritabanına yeni dergiler ve bildiriler eklenerek, 
kurumun genişlemesine bağlanabilir. Bu yeni kaynakların 
dahil edilmesi iki farklı eğilime karşılık gelmektedir. İlk 
olarak, Web of Science, dünya bilimsel çıktılarına daha 
kapsamlı bir genel bakış sunmak amacıyla bir seçim sü-
recinden sonra mevcut dergileri birleştirmektedir. Ulusal 
araştırma topluluklarının çıktılarını daha iyi yansıtabil-
mek için veritabanına Almanca, İspanyolca veya Çince 
dergiler eklenmiştir. İkinci olarak, bilimsel alanların orta-
ya çıkmasına yanıt olarak yeni dergiler kurulmuştur. Aynı 
işlem, makale olarak değerlendirilen konferans bildirile-
rinde basılan bildiriler için de geçerlidir. Sonuç olarak, 
veritabanı 2007’de yaklaşık 10.000 dergi, 2012’de 12.600 
ve 2016’da 13.700 dergi içermektedir.

Büyüklüğe bağlı göstergeler Büyüklüğe bağlı olmayan göstergeler

Yayınların sayısı Toplam yayınların yüzdesi olarak ortak veya uluslararası 
yayınların oranı

Yayınların dünya payı Yayın başına yazar sayısı

Atıfta bulunulan yayınların dünya payı Bir disiplin veya araştırma alanı için uzmanlık endeksi

Uluslararası bilimsel ödüllerin sayısı veya payı Yayınların alan normalleştirilmiş etkisi

Atıf sınıfındaki etkinlik göstergesi

Çizelge 1. Ülkeler ve disiplinler için türe göre kullanılan ana göstergeler.
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Ulusal düzeyde, eski ve yeni dergilerdeki yayınların ge-
lişimini izlemede ABD ve Avrupa ülkeleri için benzer 
sonuçlar vermektedir. Mevcut dergilerdeki yayın sayısı 
ABD’de %3, Birleşik Krallık’ta %5, Fransa’da yaklaşık %10 
ve Almanya’da %11 artmıştır. Aynı dönemde, toplam ya-
yın sayısı %70 (ABD, İngiltere, Fransa) ile %80 (Almanya) 
arasında artmıştır. Böylece genel artış, büyük ölçüde ve-
ritabanına yeni dergilerin dahil edilmesine bağlanabilir.

Çin de durum daha keskindir. Çin menşeili yayınla-
rın toplam sayısı 12 kat artarken, 2000 yılında var olan 
dergilerde yayın sayısı 6 kat artmıştır. Yayın sayısındaki 
artışın yaklaşık yarısı, veritabanında halihazırda 2000 yı-
lında mevcut olan dergi ve konferans bildirilerine yapılan 

katkılarla ilişkilendirilebilir. Çin’deki araştırmacılar, çalış-
malarını mevcut dergilerde yayınlamayı başarmış, böy-
lece İngilizce konuşmayan ve gelişmekte olan bir ülkede 
olmanın her iki handikapının da üstesinden gelmişlerdir. 
2000’li yılların ortalarından beri, Çinli araştırmacılar İn-
gilizce yayınlamaya çok daha meyilli hale gelmiştir. Ulus-
lararası ortak yayınlar, en prestijli olmasa da, uluslararası 
dergilere bir erişim yolu sağlamıştır. Şekil 2, ilk 20 üreti-
ciden kaynaklanan yayın sayısının 2000 ile 2016 arasında 
da önemli ölçüde arttığını göstermektedir. Tüm ülkeler 
bu dönemde büyüme görtermiş, ancak yörüngelerin bir 
ülkeden diğerine büyük ölçüde değiştiği görülmüştür. Bu 
da kendi konumlarının yerleriyle sonuçlanmıştır.

 
Şekil 1. Dünya bilimsel yayn says. 
Ulusal düzeyde, eski ve yeni dergilerdeki yaynlarn gelişimini izlemede ABD ve Avrupa ülkeleri 
için benzer sonuçlar vermektedir. Mevcut dergilerdeki yayn says ABD'de %3, Birleşik Krallk'ta 
%5, Fransa'da yaklaşk %10 ve Almanya'da %11 artmştr. Ayn dönemde, toplam yayn says 
%70 (ABD, İngiltere, Fransa) ile %80 (Almanya) arasnda artmştr. Böylece genel artş, büyük 
ölçüde veritabanna yeni dergilerin dahil edilmesine bağlanabilir. 
Çin de durum daha keskindir. Çin menşeili yaynlarn toplam says 12 kat artarken, 2000 ylnda 
var olan dergilerde yayn says 6 kat artmştr. Yayn saysndaki artşn yaklaşk yars, 
veritabannda halihazrda 2000 ylnda mevcut olan dergi ve konferans bildirilerine yaplan 
katklarla ilişkilendirilebilir. Çin'deki araştrmaclar, çalşmalarn mevcut dergilerde yaynlamay 
başarmş, böylece İngilizce konuşmayan ve gelişmekte olan bir ülkede olmann her iki 
handikapnn da üstesinden gelmişlerdir. 2000'li yllarn ortalarndan beri, Çinli araştrmaclar 
İngilizce yaynlamaya çok daha meyilli hale gelmiştir. Uluslararas ortak yaynlar, en prestijli 
olmasa da, uluslararas dergilere bir erişim yolu sağlamştr. Şekil 2, ilk 20 üreticiden kaynaklanan 
yayn saysnn 2000 ile 2016 arasnda da önemli ölçüde arttğn göstermektedir. Tüm ülkeler bu 
dönemde büyüme görtermiş, ancak yörüngelerin bir ülkeden diğerine büyük ölçüde değiştiği 
görülmüştür. Bu da kendi konumlarnn yerleriyle sonuçlanmştr. 
Bin yln başndan bu yana, tarihsel olarak araştrmada yoğun üç ülke yerlerini korumuştur: ABD 
(1), İngiltere (3) ve Almanya (4). Baz gelişmekte olan ülkeler, bilimsel çktlarnda, yayn says 
bakmndan dünya tablosunun tepesine doğru yükselen büyük bir artş görtermiştir. Göze çarpan 
örnek, dünyada 8. srada yer alan Çin'dir. Aslnda, 2016 ylnda Çin ve ABD benzer sayda yayn 
üretmiştir (Şekil 2). Hindistan, Çin ile benzer bir değişiklik göstererek 12'den 6'ya yükselmiştir. 
Güney Kore ve İran srasyla 13'ten 9'a ve 20'den 15'e yükselmiştir. Hindistan’n yayn says 
2005'ten bu yana kademeli olarak artmş, İspanya (2010), Kanada ve İtalya (2011) ve son olarak 
Fransa'y (2014) geride brakmştr. Ayn dönemde Japonya 2. sradan 5. sraya, Kanada ise 6. 
sradan 10. sraya gerilemiştir. Yayn saysndaki sağlam artşa rağmen, İspanya 2016'da 

Şekil 1. Dünya bilimsel yayın sayısı.

Avustralya'nn gerisinde 10'dan 12'ye düşmüştür. Dünyann en büyük 20. akademik yayn üreticisi 
İran olmuştur. 2000 ylnda 5 sra düşerken, 2016'da 5 sra yükselmiştir. Rusya’da durum biraz 
benzersizdir. Rus yaynlarnn says 2000 ylnda çok az artarken 2010'larn başndan beri, 
üretimdeki artş ile Türkiye ve Hollanda'y geçerek 14. sraya yükseldiğini görülmüştür. 

 
Şekil 2. İlk 20 ülke için bilimsel yaynlardaki eğilimler.  
Şekil 3A, dünya bilimsel yaynlarnn gelişen dağlm konusunda başka bir aç sunmaktadr. 
2000'lerin baş ile 2010'larn baş arasnda, ABD ve Çin ile ilgili istatistikler çok daha yaknlaşmş 
ve 2016'da %19 ve %18 orannda kalmştr. Çin'in yükselişinin çeşitli ülkelerin pay üzerindeki 
etkisini detaylarna bakldğnda bir yandan araştrma-yoğun uluslar ve diğer yandan gelişmekte 
olan uluslar arasnda daha geniş bir yaknlaşma fenomeninin bir göstergesi olduğu görülmüştür. 
Araştrma sralamasnn sarslmas, küresel hisse senetlerindeki değişime karşlk gelmektedir. En 
iyi 20 üretici şu anda toplam küresel üretimin daha küçük bir ksmn oluşturmakta ve dünyann 
geri kalanndan gelen yaynlar yüzyln başnda %14'ten 2016'da %16'ya yükselmiştir. Şekil 3B, 
dünyadaki bilimsel yaynlarn %1 ila %0.5'ini üreten ülkelerin de zt dinamikler yaşadklarn 
göstermektedir. İsveç ve Belçika gibi tarihsel araştrma yoğun küçük Avrupa ülkelerinin pay 
giderek azalmaktadr. Aksine, Yunanistan ve Romanya gibi Avrupa ülkelerinin yan sra Asya 
(Malezya), Latin Amerika (Meksika) ve Afrika (Güney Afrika)'dan gelişmekte olan ülkeler de 
küresel paylarn artrmaktadr. Sonuç olarak, gelişmekte olan ülkelerin ve daha genel olarak belirli 
Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere tarihi liderleri yakalayan ülkelerin bilimsel kapasiteleri 
sayesinde dünyann bilimsel yaynlarnn coğrafi olarak daha az yoğunlaştğn göstermektedir. 

Şekil 2. İlk 20 ülke için bilimsel yayınlardaki eğilimler.
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Bin yılın başından bu yana, tarihsel olarak araştırmada 
yoğun üç ülke yerlerini korumuştur: ABD (1), İngiltere 
(3) ve Almanya (4). Bazı gelişmekte olan ülkeler, bilimsel 
çıktılarında, yayın sayısı bakımından dünya tablosunun 
tepesine doğru yükselen büyük bir artış görtermiştir. Göze 
çarpan örnek, dünyada 8. sırada yer alan Çin’dir. Aslında, 
2016 yılında Çin ve ABD benzer sayıda yayın üretmiştir 
(Şekil 2). Hindistan, Çin ile benzer bir değişiklik göstere-
rek 12’den 6’ya yükselmiştir. Güney Kore ve İran sırasıyla 
13’ten 9’a ve 20’den 15’e yükselmiştir. Hindistan’ın yayın 
sayısı 2005’ten bu yana kademeli olarak artmış, İspanya 
(2010), Kanada ve İtalya (2011) ve son olarak Fransa’yı 
(2014) geride bırakmıştır. Aynı dönemde Japonya 2. sıra-
dan 5. sıraya, Kanada ise 6. sıradan 10. sıraya gerilemiştir. 
Yayın sayısındaki sağlam artışa rağmen, İspanya 2016’da 
Avustralya’nın gerisinde 10’dan 12’ye düşmüştür. Dünya-
nın en büyük 20. akademik yayın üreticisi İran olmuştur. 
2000 yılında 5 sıra düşerken, 2016’da 5 sıra yükselmiştir. 
Rusya’da durum biraz benzersizdir. Rus yayınlarının sayı-
sı 2000 yılında çok az artarken 2010’ların başından beri, 
üretimdeki artış ile Türkiye ve Hollanda’yı geçerek 14. sı-
raya yükseldiğini görülmüştür.

Şekil 3A, dünya bilimsel yayınlarının gelişen dağılımı 
konusunda başka bir açı sunmaktadır. 2000’lerin başı ile 

2010’ların başı arasında, ABD ve Çin ile ilgili istatistikler 
çok daha yakınlaşmış ve 2016’da %19 ve %18 oranında 
kalmıştır. Çin’in yükselişinin çeşitli ülkelerin payı üzerin-
deki etkisini detaylarına bakıldığında bir yandan araştır-
ma-yoğun uluslar ve diğer yandan gelişmekte olan ulus-
lar arasında daha geniş bir yakınlaşma fenomeninin bir 
göstergesi olduğu görülmüştür. Araştırma sıralamasının 
sarsılması, küresel hisse senetlerindeki değişime karşılık 
gelmektedir. En iyi 20 üretici şu anda toplam küresel üre-
timin daha küçük bir kısmını oluşturmakta ve dünyanın 
geri kalanından gelen yayınlar yüzyılın başında %14’ten 
2016’da %16’ya yükselmiştir. Şekil 3B, dünyadaki bilim-
sel yayınların %1 ila %0.5’ini üreten ülkelerin de zıt di-
namikler yaşadıklarını göstermektedir. İsveç ve Belçika 
gibi tarihsel araştırma yoğun küçük Avrupa ülkelerinin 
payı giderek azalmaktadır. Aksine, Yunanistan ve Ro-
manya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Asya (Malezya), 
Latin Amerika (Meksika) ve Afrika (Güney Afrika)’dan 
gelişmekte olan ülkeler de küresel paylarını artırmakta-
dır. Sonuç olarak, gelişmekte olan ülkelerin ve daha genel 
olarak belirli Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere tarihi 
liderleri yakalayan ülkelerin bilimsel kapasiteleri sayesin-
de dünyanın bilimsel yayınlarının coğrafi olarak daha az 
yoğunlaştığını göstermektedir.

 
Şekil 3. Bilimsel yaynlarn dünya pay: 1-20 (A) ve 21-40 (B) ülke.  
Yurtiçi ve yurtdş ortak yaynlar 
Küresel düzeyde, birden fazla kurumu içeren ortak yaynlarn says, tek bir kuruma bağl 
yaynlarn saysndan çok daha hzl bir şekilde artmaktadr (Şekil 4). 2000-2016 yllar arasnda 
ortak yayn says üç kattan fazla ve uluslararas ortak yayn says neredeyse dört kattan fazla 
artmştr. Uluslararas ortak yaynlarn pay 2000'de %5'ten 2016'da %25'e yükselmiştir. Bu 
nedenle, birden fazla kurumu içeren işbirliğine dayal araştrmalara yönelik uzun vadeli eğilim 
hem ulusal hem de uluslararas düzeylerde hzla devam etmektedir. 

Şekil 3. Bilimsel yayınların dünya payı: 1-20 (A) ve 21-40 (B) ülke. 



37EKİM 2020   TÜBA GÜNCE

Yurtiçi ve yurtdışı ortak yayınlar
Küresel düzeyde, birden fazla kurumu içeren ortak ya-
yınların sayısı, tek bir kuruma bağlı yayınların sayısından 
çok daha hızlı bir şekilde artmaktadır (Şekil 4). 2000-2016 
yılları arasında ortak yayın sayısı üç kattan fazla ve ulus-
lararası ortak yayın sayısı neredeyse dört kattan fazla art-
mıştır. Uluslararası ortak yayınların payı 2000’de %5’ten 
2016’da %25’e yükselmiştir. Bu nedenle, birden fazla ku-
rumu içeren işbirliğine dayalı araştırmalara yönelik uzun 
vadeli eğilim hem ulusal hem de uluslararası düzeylerde 
hızla devam etmektedir.

Ortak yayın eğilimi tüm disiplinlerde artış göstermekte-
dir. Ancak yayın başına ortalama yazar sayısı bir disiplin-
den diğerine önemli ölçüde değişmektedir. Çizelge 2, en 
yüksek ortalama yazar sayısının 2012-2016 yılları döne-
minde sırasıyla 7.6 ve 37.1 küresel ortalamasıyla fizikte ve 
özellikle parçacık fiziğinde olduğunu göstermektedir. Bu, 
bu disiplindeki büyük ölçekli bilimsel altyapının, özellikle 
de deneysel branşının önemi ile açıklanabilir. Fransa veya 
İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde yazar sayısı, ABD’den 
çok daha fazladır. Örneğin; CERN’deki uluslararası iş-
birlik, birden fazla yazarla ortak yayın sayısını artırmış 
ve böylece hiper işbirlikleri, yazarlar listesinin binlerce 
kişiye yayıldığı yayınlar sağlamıştır. Küresel düzeyde, 
tıbbi araştırma, temel biyoloji ve astronomi alanlarında 
makale başına ortalama yazar sayısı altıya yakındır. Bu 
rakam Avrupa’da, özellikle yer bilimleri-astronomi-astro-
fizikte daha yüksek olma eğilimindedir. Diğer yaşam ve 
malzeme alanlarındaki ortalama yazar sayısı bilimler 3 
ile 5 arasındadır. Fransa ve Rusya hariç gösterilen ülkeler 

için dünya ortalamasından daha fazla sayıda yazar sahibi 
olma eğilimindedir. Bu, özellikle ortalama yazar sayısının 
Fransa için en yüksek olduğu tıbbi araştırma ve temel 
biyoloji için geçerlidir. Beşeri bilimler, sosyal bilimler ve 
matematik 2 ila 3 arasında daha az ortalama yazar sayı-
sına sahiptir. Matematikte ise Fransa ortalaması dünya 
ortalaması ile uyumludur.

Dünya’nın bilimsel etkisi ve çekiciliği en büyük 
yayın üreticileri
Ulusal ve uluslararası düzeylerdeki bilimsel yayınların 
alıntılarının istatistiksel dağılımının oldukça asimetrik 
olduğu sıklıkla belirtilmiştir. Bazı yayınlara asla atıfta bu-
lunulmazken, bazı yayınların da atıfların büyük bir kısmı-
nı oluşturduğu görülmektedir. Benzer bir senaryo, yaza-
rın istatistiklerini bireysel yayınları için analiz edildiğinde 
ortaya çıkar. Yakın tarihli bir çalışma, bu yüzyılın ilk on 
yılına bakan böyle bir analizi içermektedir. 2000-2010 
dönemini kapsayan bu çalışma, 9.5 milyon farklı yazar-
dan 13 milyondan fazla bilimsel yayını tespit etmektedir. 
Böylece, iki milyon yazar, yani toplamın %22’si, çalışma-
nın atıf penceresine karşılık gelen 4 yıllık süre içinde hiç 
atıf almayan 3.5 milyon yayın üretmiştir. Aynı dönemde, 
261.000 yazar, yani toplamın %3’ünden az, en çok alıntı 
yapılan %10’luk yayınların %80’ini üretmiştir. Alıntıların 
asimetrik dağılımı, ülkeler arasındaki karşılaştırmaların, 
yayınların ortalama bilimsel etkisini ölçen göstergeleri, 
her ülkenin yüksek alıntı yapılan yayınları üretme kapa-
sitesini ölçen göstergelerle birleştirmesini gerekli kılmak-
tadır. Atıfta bulunulan yayınlar arasında güçlü temsil, bi-
limsel mükemmelliğin bir göstergesi olarak kabul edilir.

 
Şekil 4. Yurtiçi ve yurtdş ortak yaynlardaki eğilimler. 
Ortak yayn eğilimi tüm disiplinlerde artş göstermektedir. Ancak yayn başna ortalama yazar 
says bir disiplinden diğerine önemli ölçüde değişmektedir. Çizelge 2, en yüksek ortalama yazar 
saysnn 2012-2016 yllar döneminde srasyla 7.6 ve 37.1 küresel ortalamasyla fizikte ve 
özellikle parçack fiziğinde olduğunu göstermektedir. Bu, bu disiplindeki büyük ölçekli bilimsel 
altyapnn, özellikle de deneysel branşnn önemi ile açklanabilir. Fransa veya İngiltere gibi 
Avrupa ülkelerinde yazar says, ABD'den çok daha fazladr. Örneğin; CERN'deki uluslararas 
işbirlik, birden fazla yazarla ortak yayn saysn artrmş ve böylece hiper işbirlikleri, yazarlar 
listesinin binlerce kişiye yayldğ yaynlar sağlamştr. Küresel düzeyde, tbbi araştrma, temel 
biyoloji ve astronomi alanlarnda makale başna ortalama yazar says altya yakndr. Bu rakam 
Avrupa'da, özellikle yer bilimleri-astronomi-astrofizikte daha yüksek olma eğilimindedir. Diğer 
yaşam ve malzeme alanlarndaki ortalama yazar says bilimler 3 ile 5 arasndadr. Fransa ve Rusya 
hariç gösterilen ülkeler için dünya ortalamasndan daha fazla sayda yazar sahibi olma 
eğilimindedir. Bu, özellikle ortalama yazar saysnn Fransa için en yüksek olduğu tbbi araştrma 
ve temel biyoloji için geçerlidir. Beşeri bilimler, sosyal bilimler ve matematik 2 ila 3 arasnda daha 
az ortalama yazar saysna sahiptir. Matematikte ise Fransa ortalamas dünya ortalamas ile 
uyumludur. 
Çizelge 2. Disipline göre yayn başna düşen ortalama yazar says. 
 Dünya ABD Çin Fransa Rusya İngiltere 
Disiplinler 2000-
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04 

2012-
16 

2000-
04 

2012-
16 

2000-
04 

2012-
16 

2000-
04 

2012-
16 

2000-
04 

2012-
16 

Fizik 
Parçack 
fiziği 
Genel fizik 

4.5 
7.9 
5.9 
5.7 

7.6 
37.1 
10.2 
13.7 

6.5 
16.6 
15.1 
8.3 

19.5 
125.8 
39.0 
41.0 

7.9 
25.7 
13.9 
8.5 

17.9 
272.2 
29.3 
47.2 

10.0 
31.1 
21.9 
12.6 

52.6 
358.1 
92.0 
93.2 

10.8 
29.4 
23.7 
11.1 

54.7 
324.2 
76.7 
76.0 

11.3 
38.2 
26.9 
13.7 

55.1 
287.6 
93.8 
103.3 

Şekil 4. Yurtiçi ve yurtdışı ortak yayınlardaki eğilimler.
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2000 yılından bu yana yıllık bilimsel yayın sayısı 2.3 ile 
çarpılarak 2016’da 1.9 milyona ulaşmıştır. Bu artış, fak-
törlerin bir kombinasyonuna atfedilebilir: 2000 yılında 
endekslenmiş dergiler ve bildirilerdeki yayın sayısındaki 
artış, ancak daha da önemlisi, birincil olarak kullanılan 
Web of Science veritabanına yeni dergilerin ve konferans 
bildirilerinin dahil edilmesi ile oldukça fazla artış gözlen-
miştir. Küresel düzeyde, 2000-2016 yılları arasında ortak 
yayın sayısı 3.1 ile, uluslararası ortak yayın sayısı 3.6 ile 
çarpılmıştır. Uluslararası ortak yayınlar 2000 yılında top-
lam yayın üretiminin %15’inden 2016’da %25’e yüksel-
miştir. Kurumlar arasındaki işbirliğine dayalı araştırma 
için uzun vadeli eğilim, hem ulusal hem de uluslararası 
düzeyde hala güçlüdür. Yayın başına yazar sayısı, farklı 
alanlarda çalışan araştırma ekiplerinin ortalama büyük-
lüğüne bağlı olarak bir disiplinden diğerine, fakat disip-
linler arasında da değişir. Belirli bir disiplin için ülkeye 
göre de bir miktar farklılık gösterir.

Bilimsel yayınların büyük yayıncı ülkeler 
üzerindeki etkisi
Bilimsel yayınların en büyük 20 üreticisinden İsviçre, ya-
yın başına düşen alıntı sayısı dünya ortalamasının üçte 
birinden fazla olan ülkedir. Az miktarda yayın üreten 
Hollanda, Avustralya ve Danimarka gibi diğer ülkeler de 
güçlü performanslar sergilemektedir. Amerikan yayın-
larının ortalama etkisi dünya ortalamasından %30 daha 
fazla, Çin yayınlarının etkisi ise %15 daha düşüktür. Ayrı-

ca Çin yayınlarının ortalama etkisi Güney Kore›den biraz 
daha düşük ve İran›dan biraz daha fazladır. Bu da Japon 
yayınlarının etkisini azaltmaktadır.

Nobel ödüllülerin ülke dağılımı ve uluslararası 
hareketliliği
1994 ve 2017 yılları arasında verilen 179 bilimsel Nobel 
ödülü sahibinin coğrafi dağılımı, üç temel tarihte üyelik-
leri temel alınarak analiz edilmiştir: Doktora derecelerini 
aldıklarında, onlara ödül kazanan işi yaptıkları zaman 
ve ödül verildiğinde. Dönem boyunca, ödüllülerin sade-
ce %10’u hala alındıkları ülkede bulunmakta ve yaklaşık 
dörtte biri en az iki farklı ülkede çalışmaktadır. Japon 
ödüller Japonya’da kalma veya Japonya ile ABD arasında 
hareket etme eğilimindedir. Fransız ödüller en yerleşik 
olanlar arasındadır. Amerikan üniversitelerinden doktora 
sahipleri en fazla Nobel ödülü kazanmış ve diğer ülkeler-
den birçok ödüller daha sonra akademik kariyerlerinde 
Amerikan üniversitelerine taşınmıştır. Gelecekteki Nobel 
ödüllü kişilerin %50’sinden fazlası doktora derecelerini 
Amerikan kurumlarından almış, %58’i Amerika’da Nobel 
kazanan çalışmalarını yapmış ve ödül alan yaklaşık üçte 
ikisi Amerikan kurumlarında yaşamaktadır. Bu yüzdeler, 
alıntı yapılan yayınların Amerikan payını çok aşmaktadır. 
Aynı durum İngiltere, Japonya, Fransa, Almanya ve Rus-
ya için de geçerlidir. Aksine, Çin, Kanada ve Avustralya, 
alıntı yapılan yayınların Nobel ödüllülere göre daha yük-
sek bir paya sahiptir (Çizelge 3).

Çizelge 2. Disipline göre yayın başına düşen ortalama yazar sayısı.

Dünya ABD Çin Fransa Rusya İngiltere

Disiplinler 2000-
04

2012-
16

2000-
04

2012-
16

2000-
04

2012-
16

2000-
04

2012-
16

2000-
04

2012-
16

2000-
04

2012-
16

Fizik
Parçacık fiziği
Genel fizik
Nükleer fizik

4.5
7.9
5.9
5.7

7.6
37.1
10.2
13.7

6.5
16.6
15.1
8.3

19.5
125.8
39.0
41.0

7.9
25.7
13.9
8.5

17.9
272.2
29.3
47.2

10.0
31.1
21.9
12.6

52.6
358.1
92.0
93.2

10.8
29.4
23.7
11.1

54.7
324.2
76.7
76.0

11.3
38.2
26.9
13.7

55.1
287.6
93.8
103.3

Yer bilimi 3.5 5.8 3.8 10.1 4.3 10.4 5.0 23.7 4.1 38.0 4.3 19.3

Tıp 4.6 5.8 4.4 5.8 5.1 6.9 5.7 8.2 4.8 7.2 4.2 6.3

Biyoloji 4.4 5.7 4.3 5.8 5.0 7.0 5.6 7.9 4.5 6.3 4.6 6.9

Ekoloji 3.4 4.6 3.4 4.6 4.1 5.9 4.3 6.4 3.1 4.5 3.6 5.6

Kimya 3.8 4.7 3.6 4.8 4.3 5.1 4.5 5.8 4.0 4.7 3.9 5.3

Mühendislik 3.2 3.8 3.2 3.9 3.6 4.1 4.3 4.9 4.5 4.3 3.3 4.2

Sosyal bilimler 2.3 3.1 2.2 3.2 2.9 3.1 3.3 4.3 2.3 3.0 2.1 3.2

Bilgisayar 2.7 3.4 2.7 3.6 3.0 3.7 2.9 3.9 2.4 3.0 2.7 3.8

Beşeri bilimler 2.0 2.5 1.9 2.6 2.6 3.7 2.2 3.1 2.3 2.6 1.8 2.5

Matematik 2.0 2.4 2.1 2.5 2.1 2.7 2.0 2.5 1.8 2.0 2.2 2.6

Tüm disiplinler 3.3 4.5 3.5 6.0 4.1 6.4 4.5 11.2 4.1 11.8 4.0 10.4
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Çizelge 3. 1994-2017 yılları arasında bağlı olduğu ülkeye göre Nobel Ödülü sahipleri. 

Ödül kazananların 
kariyer aşaması

Kazananların  
kurumlarının ülkesi

Ödül sahibi sayısı a Ödül kazananların 
payı

Sayı/100.000  
araştırmacı

Ph.D./M.D.

ABD 90.0 50.3% 8.0
Birleşik Krallık 23.5 13.1% 10.4

Japonya 15.0 8.4% 2.3
Almanya 11.0 6.1% 3.7

Fransa 8.0 4.5% 3.8
İsrail 5.0 2.8% 8.4
Rusya 4.0 2.2% 0.8

Kanada 3.0 1.7% 2.3
İsviçre 2.5 1.4% 9.3

Avustralya 2.5 1.4% 3.2
Norveç 2.0 1.1% 8.1
Belçika 1.0 0.6% 2.7
İtalya 1.0 0.6% 1.1
Çin 1.0 0.6% 0.1

Türkiye 0.5 0.3% 1.1

Ödüllü çalışma

ABD 104.5 58.4% 9.3
Birleşik Krallık 20.5 11.5% 9.0

Japonya 12.0 6.7% 1.8
Fransa 8.0 4.5% 3.8

Almanya 6.5 3.6% 2.2
Avustralya 5.0 2.8% 6.4

İsrail 4.5 2.5% 7.6
Hollanda 3.0 1.7% 5.6

Rusya 3.0 1.7% 0.6
Norveç 2.0 1.1% 8.1
İsviçre 2.0 1.1% 7.4
İsveç 2.0 1.1% 3.8

Kanada 2.0 1.1% 1.5
Danimarka 1.0 0.6% 3.2

Belçika 1.0 0.6% 2.7
Finlandiya 1.0 0.6% 2.6

Çin 1.0 0.6% 0.1

Nobel ödülü verilenb

ABD 112.5 62.8% 10.0
Birleşik Krallık 16.5 9.2% 7.3

Japonya 13.0 7.3% 2.0
Fransa 8.5 4.7% 4.0

Almanya 7.0 3.9% 2.4
İsrail 4.0 2.2% 6.7

Avustralya 3.0 1.7% 3.8
Norveç 2.0 1.1% 8.1
İsviçre 2.0 1.1% 7.4

Hollanda 2.0 1.1% 3.7
Kanada 2.0 1.1% 1.5
Rusya 2.0 1.1% 0.4

Çin 1.5 0.8% 0.1
Danimarka 1.0 0.6% 3.2

Belçika 1.0 0.6% 2.7
İsveç 1.0 0.6% 1.9

Toplam ödüllü sayısı Dünya 179 100% -

a. Bir ödül sahibi, üç kilit andan en az biri için iki farklı ülkede iki farklı kurumla ilişkilendirildiğinde (örneğin, farklı üniversitelerden iki 
doktora derecesi almak), kesirli sayım kullanılır.

b. Nobel Fizik, Kimya veya Tıp ödülü.
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2012-2014 yıllarında AB, ABD (%21) ve Çin (%15) ön-
cesinde dünya bilimsel yayınlarının yaklaşık %30’unu 
üretmiştir. Ancak ABD, en çok atıf yapılan ilk %1 yayın-
ların üretiminde lider olmaya devam etmektedir. Bilimsel 
üretiminde ayrıca en yüksek alıntı yapılan ilk %10 ve en 
iyi %1 yayın yoğunluğuna sahiptir. Nobel ödülü kazanan-
ların ABD’deki payı AB’ninkinden daha yüksektir ve bu 
ödüller kariyerleri boyunca bir kurumdan diğerine geçti-
ğinden daha caziptir.

Bu yazıda, küresel eğilimleri tasvir ederek ve Avrupa Bir-
liği, ABD ve Çin’in yörüngelerini karşılaştırarak, 2000 yı-
lından bu yana bilimsel çıktı dinamiklerini analiz etmeye 
çalışılmıştır. Bilimsel yayınların ve uluslararası ödüllerin 
en büyük payını oluşturan ülkeler için analizler yapıl-
mıştır. Yani özet olarak küresel ekonomik güçler ayrıca 
akademik araştırmalara en fazla yatırım yaptıkları ve en 
fazla yayını ürettikleri için bilimsel güçlerdir. Ancak, çıktı 
başına kalitatif göstergeler kullanılarak kişi başı, yayınla-
rın bilimsel etkisi ya da araştırmacı başına Nobel ödülü 
sahibi sayısı, pozisyonları oldukça çeşitlidir.
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TÜBA Asli Üyesi ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas:

“Üniversitelerimizin bir miktar 
kurumsal motivasyon eksiği var.”

“Dünyada yaklaşık 25.000 üniversite var ve bizim üniversitelerimizin %80’i ilk 2000-3000’nin içinde yer alıyor.”

Asiye Komut Şanlı

Türkiye’de son yıl-
larda çok yoğun bir 
şekilde konuşulan 
yükseköğretim ala-

nında kalite ve ilgili konuların esası nedir? Aslında önce 
kalite nedir? Üniversitelerde kalite nasıl tanımlanır? Türki-
ye’nin bu konudaki artıları, eksileri, doğruları yanlışları ne-
ler? sorularının cevaplarını ilk elden öğrenmek üzere TÜBA 
Asli  Üyesi  ve  Yükseköğretim  Kalite  Kurulu  (YÖKAK) 
Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile görüştük; Türkiye’de 
yükseköğrenimin kalitesini büyüteç altına aldık…

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun 2015 yılında ilk aşama-
da YÖK’ün bünyesinde ayrı bir kurul olarak çalışmalarına 
başladığını ifade eden Prof. Elmas ve YÖKAK’ın 2017 yı-
lında çıkarılan bir kanunla dünyadaki benzerleri gibi idari 
ve mali açıdan bağımsız bir kalite kurulu olarak yeniden 
yapılandırıldığı bilgisini verdi. 

Prof. Elmas ilk olarak “Kalite nedir? sorumuzu cevapla-
yarak başladı “Kalite çok boyutlu bir kavram. Bu kavra-
mın ne olduğu, nasıl olduğu, üniversitelere ve yükseköğ-
retim sistemine katkısı gibi konularda arkadaşlarımızla 
bir model kurmayı planladık. Hedefimizde tüm dünya 
ile konuşan ama ülkemiz gerçeklerini de dikkate alan bir 
kalite kuruluşu olmak vardı ve 2 yıl içinde bu hedefimize 
ulaştığımız düşünüyorum. Bu süre içinde ülkemiz adına 
önemli bir aşama olan Avrupa Kalite Ajanslar Birliği’ne 
(ENQA) tam üye olduk. Daha sonra Güney Doğu Asya 
Ajanslar Birliği (AAPQN), Amerika’daki bir çatı kuruluş 
(CHEA) ve Dünya Kalite Ajanslar Birliği’ne (INQAAHE) 
yine tam üye statüsü aldık.”

“Dünyada öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 
20-30 civarında, Türkiye’de ise 30 ila 50 arasında”.
Üniversite kavramı evrenseldir. Dünyanın her yerinde 
aynı karşılığı bulur ama değişen şey; ülkenin nasıl bir me-
zun profiline ihtiyaç duyduğudur. Bazı ülkeler akademik 
çalışmalara yönelik ya da piyasaya uyum sağlayabilecek 
mezuna ihtiyaç duyar, dolayısıyla eğitimde buna göre bir 
yelpaze oluşturur. Bazı ülkeler sadece yayın ve atıflarla 
süreci yürütürken bir kısım ülkeler ise bu parametrelerle 
değil bunların sonuçları, ülkeye ve topluma katkısı, yayı-
na dönüşmesiyle ya da ürüne dönüşüp dönüşmediğiyle 
ilgilenir. Bu durum ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre 



değişir. Dünyada yaklaşık 25.000 üniversite var ve bizim 
üniversitelerimizin %80’i ilk 2000-3000’nin içinde yer alı-
yor. Üniversitelerimizin durumu gayet iyi fakat bir miktar 
kurumsal motivasyon eksiği var. Bunu sağlayacak yöneti-
cilerin, rektörlerin kurumları bu hedefler doğrultusunda 
motive edecek mekanizmalar kurmaları gerekiyor. Bu fo-
toğrafta biz ülke olarak kötü bir noktada değiliz. 

Dünyada öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 20-30 
civarında, Türkiye’de ise 30 ila 50 arasında. Bu şu anlama 
geliyor; bizim akademisyenlerimizin 15-20 saatlere varan 
haftalık ders yükleri var. Bazı üniversitelerinde bu oranları 
göremezsiniz, haftada 3 saati aşıp 6-7 saat ders verdikle-
rinde itirazlar yükselir, Türkiye’nin bir gerçeği bu. Akade-
misyen zamanını eşit paydalar halinde araştırmaya, eğiti-
me ve toplumla iş birliğine ayıramıyor, zamanının büyük 
bir kısmını eğitimle geçirmek zorunda kalıyor. Kaldı ki bu 
şekliyle sağlıklı bir eğitim de söz konusu değil, günümüz-
de öğretim üyeliği çok zorlaştı, yani akademisyen eskisi 
gibi sınıfa gidip bilgi aktarmanın dışında farklı fonksiyon-
lar da taşıyor artık. YÖKAK, akademisyenleri bu koşul-
lar içinde motive etmek üzere çalışıyor. Tabii bu aşamada 
teşvik mekanizmalarımız biraz zayıf kalıyor, aslında esas 
sorun akademisyenlerin sabit maaş almaları ve kadrolu 
olmaları. Teşvikleri biraz daha artırabiliriz, bu açıdan du-
rumumuz diğer ülkelere kıyasla geride görünüyor. 

Türkiye’nin üniversite eğitimine katkısı dünya ortalama-
larının gerisinde değilse de öğrenci sayımızı azalttığımız-
da talep nedeniyle oluşan yığılma bir sorun olarak ortaya 
çıkıyor, öğrenci sayısını artırmamız halinde ise bambaşka 
sorunlar oluşuyor. Burada dengeyi kurmak zorundayız. 
Bu denklemin çözümü çok basit değil. Yükseköğretimle 
ilgilenen herkes bu politikayı sağlıklı bir zemine oturtmak 

zorunda. Japonya, Amerika ve başka diğer ülkelerle Tür-
kiye’yi kıyaslayıp “Neden böyle?” sorusunun içinde kay-
bolmak bizi bir yere taşımaz. 

“Biz üniversitelerin kendi hedeflerine özgü bir me-
kanizma kurmalarını istiyoruz”. 
Üniversiteler özerk kuruluşlar. Rektör başta olmak üzere 
üniversitelerin yöneticileri dünyada yükseköğretimin na-
sıl geliştiğine, önceliklerinin neler olduğuna, hedeflerinin 
neler olabileceğine ilişkin çalışıyor. Tüm bu kavramları da 
dikkate alarak kendi potansiyeli, bulunduğu bölge ve alt-
yapısıyla üniversite, vizyon ve misyonunu bağımsız şekil-
de belirliyor. YÖKAK; üniversitelerin eğitim, araştırma ve 
diğer tüm süreçlerle ilgili sonuçları değerlendirmeleriyle 
ve bu sonuçları dikkate alarak politikalarını nasıl değiştir-
dikleriyle ilgileniyor. Üniversitelerimizi diğer ülkelerdeki 
üniversitelerle karşılaştırıyoruz, uzmanların görüşlerini 
alıyoruz ve bu aşamalarda bizim üniversitelerimizin ba-
şarılı olduğunu görüyoruz.

Biz üniversitelerin kendi hedeflerine özgü bir kalite me-
kanizması kurmalarını istiyoruz, fakat sorun bu noktada 
başlıyor. Bu mekanizmayı kuran üniversitelerimiz var 
elbette ama sayıları 15’i geçmiyor. Ülkemizde ve üniver-
sitelerimizde bu kültür yaygın olmadığı için de sorun 
yaşıyoruz. Örneğin bir üniversite sosyolog yetiştiriyor; 
mezun ettiği öğrencinin dünyaya kolay adapte olması ve 
kolay iş bulabilmesi için öğrencilere analitik düşünme, li-
derlik becerisi, dijital düşünme ve okuryazarlık yetkinliği 
kazandırmak istiyor. Bu amaçla; sosyoloji bölümü eği-
tim-öğretimini ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik 
planlamak zorunda, yani sosyolojiyle ilgili temel ve uygu-
lama derslerini vermeli, öğrenciye yetkinlik kazandırmak 
için ders verme biçimlerini değiştirmeli, ilave etkinlikler 
planlamalı, süreçleri garanti altına almalı, ders programı-
nı buna göre yapmalı. Nihayetinde “Hedeflediğim şekilde 
bir mezun yetiştirdim mi?” sorusunun cevabını verebil-
meli. Tüm bu süreç içinde verdiği eğitimle bahsi geçen 
halka tamamlanmalı, biz üniversitelerimizden bunu bek-
liyoruz. Fakat gelin görün ki bu aşamada halkalar arasın-
da kopukluklar yaşanıyor. 

Üniversitelerimizin durumu gayet iyi fakat bir 
miktar kurumsal motivasyon eksiği var. Bunu 
sağlayacak yöneticilerin, rektörlerin kurumları 
bu hedefler doğrultusunda motive edecek 
mekanizmalar kurmaları gerekiyor.



Diğer yandan araştırma üst başlığı altında; üniversite bir-
takım çalışmalar yaparak patent, yayın sayısı vb. artırma 
hedefleri de koyuyor. Biz üniversiteler yayınlarını etkili 
dergilerde yayımlansın, etki faktörü yüksek olsun, ül-
kemizi de dünyada üst sıralara taşıyacak mekanizmaları 
kursun istiyoruz, tüm bunlar üniversitedeki akademis-
yenlerin elinde. Üniversite, akademisyenlerde bu bilinci 
geliştirmek üzere alt yapı kurmalı ve sürece destek ver-
meli, süreç sonuçlandığında ise kendini değerlendirecek 
ölçümler yapmalı. YÖKAK olarak bizim işimiz tüm bu 
mekanizma kurulduğunda başlıyor. Biz “Sistem iyi kuru-
luyor mu?, Hedefler izleniyor mu?, Sonuçlar elde edildik-
ten sonra revizyon yapılıyor mu?” sorularının cevaplarını 
alıyoruz. Üniversitelerin program bazındaki izleme ça-
lışması ise Türkiye’de sayıları 18’i bulan ulusal program 
akreditasyon kuruluşları tarafından yapılıyor. Üniversite 
bazında ise izlemeyi YÖKAK olarak biz yapıyoruz ve so-
nuçları raporluyoruz. 

“Dünyada ayakta durabilecek bilgi, beceri ve yetkin-
likte mezun yetiştirmek gerek”
YÖKAK’ın YÖK, üniversiteler, kamu kuruluşu temsilcile-
ri ve bir öğrenciden oluşan 13 kişilik bir yönetim kurulu 
var. Üniversitelerden 20’ye yakın akademisyen ve kadrolu 
personelimizle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ayrıca Tür-
kiye üniversitelerinden ve yurt dışı üniversitelerinden en 
az 10 yıl süreyle bu konuda uzmanlaşmış 3000-3500 bilim 
insanının yer aldığı değerlendirici havuzumuz bulunuyor. 
Bu havuzdan 7-8 kişilik bir ekip seçiyoruz ve onlara ulus-
lararası ölçütleri kullanarak sağlıklı değerlendirmenin 
nasıl yapılacağına dair eğitim veriyoruz. Bu anlamda ül-
keden ülkeye çok az parametre fark gösteriyor; bunlardan 
biri, her üniversitenin kendine göre özellik belirlemesidir; 
örneğin bir üniversite “benim öğrencim sıralayacağım 
özelliklere sahip olacak ama deprem bilincine de sahip 
olacak” diyebilir. Herkesin ortak paydası ise “dünyada 
ayakta durabilecek bilgi, beceri ve yetkinlikte mezun ye-
tiştirmek”tir. Araştırma ise evrensel ölçüdür, değişmez.

Üniversiteler her yıl YÖKAK’a 25-30 sayfa eğitim-öğre-
tim, alıştırmalar, akademisyen eğitimi vb. konuları nasıl 

gerçekleştirildiklerine ilişkin rapor yazarlar. Raporu yaz-
mak yeterli değil, bu yüzden kanıtları da ekleyip, kendi ol-
gunluk düzeylerini belirlerler, bu bizim ülkemize özgü bir 
sistem. Örneğin bir üniversite kendine, iletişim becerisi 
yüksek öğrenci yetiştirme hedefi koyarsa, bunu nasıl ger-
çekleştirdiğini öğrenmemiz gerekiyor, “Öğrenci mezun 
olurken üniversite bunu ölçtü mü?, Mezuniyetten sora 
anket yaptı mı?”. Üniversite bu tür bir iddiada bulunduysa 
ve sahada böyle bir beceri yoksa, iletişim becerisini geliş-
tirmek için araçlarını artırması gerekiyor. Bu döngünün 
her aşamasında puan veriyoruz. Değerlendirici uzmanlar, 
sahaya gitmeden önce bu raporları okuyor ve değerlen-
dirme haritasını çiziyor, hedeflere uygun kanıtları ve so-
nuçları izliyor. Karar verdiğinde ise üniversiteye gidiyor 
ve tek tek yöneticilerle görüşüyor. Ayrıca yönetici olma-
yanlar ve öğrencilerle de görüşüyoruz. Tüm bu görüş-
melerin ardından değerlendirmeyi raporlama süreci baş-
lıyor. Üniversite eğer belli bir puanı geçiyorsa kurumsal 
akreditasyona hak kazanmış, belli standartları yakalamış 
kabul ediyoruz. Belli bir sınırın altındaysa kurum akredi-
te olamıyor. Kurumsal akreditasyon, üniversite içinde be-
lirlenmiş olan bazı kriterleri bu ölçüde sağlaması demek-
tir. Eğer akreditasyon sağlayamazsa, biz ulusal bir ajans 
olarak “üniversite ile birlikte hareket ederek akreditasyon 
sağlaması” için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Amacı-
mız üniversiteyi yargılamak değil, özellikle yeni kurulan 
üniversitelerimizin bu kültüre kavuşmasını sağlamak.

Türkiye’nin en iyi üniversitesinde örneğin kişi başına dü-
şen yayın sayısı 1 ise, bu değerin 5 sene sonra ne olduğuna 
bakıyoruz. Sıralamanın altında olan bir üniversitede ise 
1’in altında kalan yayın sayısının 5 sene sonra ne kadar 
yukarı çıktığını önemsiyoruz, bizi ilgilendiren de bu. 
Dünyada sürekli bir başarılı üniversite sıralaması yapılı-
yor ve Türkiye’den de bazı üniversiteler her zaman bu sı-

Akademisyen zamanını eşit paydalar halinde 
araştırmaya, eğitime ve toplumla iş birliğine 
ayıramıyor, zamanının büyük bir kısmını eğitimle 
geçirmek zorunda kalıyor.
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ralamada yer alıyor. Mühim olan üniversitenin bu listeye 
girmiş olmasının yanında, esas konu her yıl ne kadar iler-
lemiş olduğu, buraya bakmak gerekiyor. Bu üniversiteler 
dünyada geri gidiyorlar ama bizim sıralamamızda birinci-
ler. Buradaki önemli olan konu üniversitenin kendisinin 
aldığı mesafe. 

Dünyadaki diğer benzer kuruluşlarla da irtibat halin-
deyiz, birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Şu an pandemi 
sürecinde olduğumuz için daha çok online görüşmeler 
gerçekleştiriyor, bilgi paylaşıyoruz. Aslında çalışmaları 
pandemi öncesi ve sonrası şeklinde ikiye ayırmakta fay-
da var. Pandemi öncesinde yükseköğretimle ilgili düzenli 
sunum ve toplantılarımız vardı. “Yükseköğretim aslında 
karaya oturacak, türbülansa giriyor” gibi beyanlarla as-
lında önümüzdeki 3-5 yılla ilgili öngörülerde bulunuyor, 
üniversitelerin buna hazırlıklı olmalarını ifade ediyor, 
süregelen mantaliteyle eğitimin yürütülemeyeceğinden 
farklı mekanizmaların kurulması gerektiğinden bahsedi-
yor, eğitim yüz yüze olmaktan çıkıp online destekli ola-
cak diyorduk. Bu yüzden şu anda geldiğimiz nokta çok da 
sürpriz değil aslında.

“Her şeyi eskisi gibi yürütmeye çalışarak pandemiy-
le mücadele edemeyiz.”
Pandemiden önce online destekli eğitim veren üniver-
siteler bazı dersleri uzaktan veriyor ve uzaktan sertifika 
programları yürütüyorlardı, buna göre alt yapıları ve bu 
yönteme alışkın akademisyenleri bulunuyordu. Eğer di-
ğer üniversiteler de bu şekilde konuya aşina olsalardı bu 
denli zorlanmazlardı. Pandeminin ilk günleri uzaktan 
eğitim herkese cazip geldi fakat bir süre sonra bunun 
gerçekçi olmadığı ve belirli oranlarda yüz yüze kısmının 
olması gerektiği görüldü. Özellikle ölçme ve değerlendir-
mede zorluklar yaşandı.

Üniversitelerin ilk dönemdeki aksamaları da göz önünde 
bulundurarak önümüzdeki dönemi planlamaları gereki-
yor; birincisi mutlaka sosyal mesafe düzenlenmeli, ikin-
cisi öğrencilere kazandırılacak bilgi, beceri ve yetkinlikler 

için hazırlıklar yapılmalı. Bu iki ana parametreyi dikkate 
alıp eğitimi ona göre başlatmalılar. Süreçleri hangi bilgiyi 
ne şekilde aktaracağımızı belirleyerek yürütmeliyiz. YÖK, 
yol gösterici kararlar alarak bunları üniversitelerle payla-
şıyor ve esnek bir mekanizma kurmalarına destek oluyor. 
Ama bu işin sorumlusu olan üniversitelerdir, mezun ettiği 
öğrenciden üniversite sorumlu. Pandemi dönemindeyiz, 
daha önceki gibi düşünemeyiz. Her şeyi eskisi gibi yürüt-
meye çalışarak bu dönemi yönetemeyiz. Akademisyenle-
rimizin de üniversitelerin de fedakârlık yaparak bu döne-
mi en az hasarla geçirmeliyiz. Bu dönemin planlamasını 
2019-2020 akademik yılı bahar dönemi gibi düşünmeye-
lim, o dönem afetin ilk dönemiydi. Gelecek dönemi dü-
şündüğümüzde kayıp yıllar oluşturmamalıyız, umuyo-
rum ki biraz çabayla zorlukların üstesinden geleceğiz.

Prof. Dr. Muzaffer Elmas kimdir?
1956 yılında Giresun’da doğdu. 1980 yılında İstanbul Teknik Üniver-
sitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede, 1983 yılında 
yüksek lisans ve 1988 yılında doktora eğitimini tamamladı. 1980 yılında 
Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nde Asistan olarak 
göreve başladı.1988 yılında İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nde yardımcı doçent, 1994 yılında doçent ve 2000 
yılında profesör unvanını aldı. 2002 yılında başladığı rektör yardımcılığı 
görevinde “üniversitede stratejik planlama, kalite, eğitim öğretim ve ya-
tırımlar” alanında çalışmalar yaptı. 2010 yılında aynı üniversiteye rektör 
olarak atandı. Bu süre içinde Yükseköğretimde Kalite, Üniversitelerde 
Kurumsal Değerlendirme ve Akreditasyon süreçlerini ulusal ve ulusla-
rarası alanda kolaylaştıracak Üniversite Yönetim Sistemi kurulmasına 
öncülük etti. Bu sürede çalıştığı kurumda Türkiye mükemmellik ödü-
lü, EFQM Excellence Award, Global Excellence Award ödül süreçlerini, 
EUA IEP ve YÖKAK’ın dış değerlendirme süreçlerini ve ulusal/uluslara-
rası akreditasyon ajansları ile 50’ye yakın program akreditasyon süreçle-
rini yönetti. Ayrıca AFAD Deprem Danışma Kurul Üyesi, YÖK Mesleki 
Yeterlilikler Kurumu Üyesi, Üniversitelerarası Kurul Eğitim Komisyonu 
Başkanı ve TÜBA Asli Üyesidir.

YÖKAK; üniversitelerin eğitim, araştırma 
ve diğer tüm süreçlerle ilgili sonuçları 
değerlendirmeleriyle ve bu sonuçları dikkate 
alarak politikalarını nasıl değiştirdikleriyle 
ilgileniyor.
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TÜBA “REFLECTIONS ON THE PANDEMIC
in the Future of the World” KITABINI YAYIMLADI

TÜBA-TÜRKÇE BILIM TERIMLERI SÖZLÜĞÜ PROJESI 
YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

TÜBA tarafından yayımlanan “Reflections on the Pan-
demic in the Future of the World” pandeminin dünyaya 
etkilerini tüm detaylarıyla gözler önüne seriyor.

COVID-19 salgını tüm dünyayı dönüştürdü ve dönüş-
türmeye devam ediyor. Salgının etkileri insanlığı pek çok 
açıdan etkileyecek niteliğe sahip. Eğitim, sağlık, ekonomi, 
ticaret, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kurumların 
geleceği, insan psikolojisi, sosyolojik dönüşümler, etik 
konular salgının etkilerinin hissedildiği alanlar. Ayrıca 
gıda güvenliği, çevre, uzay ve kutup çalışmaları da yeni 
dönemde yeni gelişmeler yaşanacağını gösteriyor. Bunun 
yanında teknolojik gelişmeler ile eğlence, medya ve spor 
sektörü de salgının etkisiyle dönüşmeye başladı.

“Reflections on the Pandemic in the Future of the Wor-
ld” başlıklı İngilizce kitapta pandeminin yansımaları çok 
boyutlu olarak ele alınıyor. Çalışmadaki bölümler post-
pandemik dönemde yaşanması beklenen dönüşümler ile 
ilgili öngörüler içeriyor. TÜBA tarafından yayımlanan ve 
editörlüklerini TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Koronavirüs Bilim Kurulu ve TÜBA Asosye Üyesi Prof. 
Dr. Ali Özer ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İk-
tisat Bölümü Doç. Dr. Cem Korkut’un yaptığı eser, içeriği 
ile konuyu en geniş kapsamda ele alan eserlerin başında 
geliyor.

TÜBA Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi, Yürütme 
Kurulu Toplantısı 6 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşti-
rildi. Toplantıda; TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
TÜBA Konsey Temsilcisi Prof. Dr. Mustafa Solak, Sosyal 
Bilimler Terimleri Sözlüğü Yayın Kurulu Yürütücüsü 

Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, Mühendislik Bilimler Te-
rimleri Sözlüğü Yayın Kurulu Yürütücüsü Prof. Dr. Bülent 
Sankur, Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü Yayın Kurulu 
Yürütücüsü Prof. Dr. Adil Denizli ve Sağlık Bilimleri Te-
rimleri Sözlüğü Yayın Kurulu Yürütücüsü Prof. Dr. Fah-
rettin Keleştemur yer aldı.

Proje kapsamında 2011 yılında Sosyal Bilimler Terimleri 
Sözlüğü yayımlanmış, 2019’da ise Mühendislik Bilimleri 
Terimleri Sözlüğü’nün baskısı gerçekleştirilmişti; bu söz-
lüklerin yeniden gözden geçirilmesi, diğer yandan Doğa 
Bilimleri ile  Sağlık Bilimleri Terimleri Sözlüklerinin de 
yayına hazırlık çalışmaları tamamlanarak proje eserleri-
nin “2023 Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl Kutlama Et-
kinlikleri” çerçevesinde yayımlanması görüşüldü. Geçmiş 
dönemdeki deneyimler de paylaşılarak üniversitelerin 
ilgili akademisyenlerinden destek sağlanması kararlaştı-
rıldı.
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TÜBA tarafından mevcut veriler ışığında derlenerek hazırlanan COVID-19 
Küresel Salgın Değerlendirme Raporu, öncelikli olarak Türkiye’nin bilim 
insanları olmak üzere, farklı ülkelerin bilimsel çalışmaları, süreç yönetimleri ve 
paylaştıkları öngörülerinin analizinden oluşuyor.

Kitabın tamamına ulaşmak için: www.tuba.gov.tr>Yayınlar>Süresiz Yayınlar>Bilim ve Düşün

REFLECTIONS ON THE PANDEMIC in the Future of the World
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TÜBA ASLI ÜYESI PROF. ŞAHIN
ve EKIBINDEN BIR ILK DAHA

Prof. Dr. Fikrettin Şahin ile Prof. Dr. Erhan Ayşan ve Dr. Öğr. Üyesi Emrah Nikerel’in önderlik 
ettiği ekip Türkiye'de ilk kez biyobenzer parathormon üretimi gerçekleştirildi.

Akademi Asli Üyesi ve Yeditepe Üniversitesi Genetik ve 
Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin 
ile Prof. Dr. Erhan Ayşan ve Dr. Öğr. Üyesi Emrah Nike-
rel’in önderlik ettiği ekiple 5 milyon TL’lik yatırım ve iki 
yıl süren yoğun bir çalışma sonucunda Türkiye’de ilk kez 
biyobenzer parathormon üretimi gerçekleştirildi.

Türkiye’de ilk kez yerli ve milli olarak biyobenzer parat-
hormon üretildi. Türkiye›nin her yıl yaklaşık 16 milyon 
lira harcadığı bu hormon, paratiroid hormon eksiklik-
lerinde, özellikle kadınlarda menopoz sonrası gelişen 
kemik kayıplarında, kemik ve kıkırdak aşınmalarında, 
iyileşmeyen kırıklarda fayda sağlıyor. Dünyada bir kutu-
su yaklaşık 3 bin 200 dolara satılan bu hormon, biyoben-
zer olması nedeniyle vücuttaki doğal parathormonunun 
kopyası niteliğinde.

Dünyanın sentetik ilaçlardan biyoteknolojik ilaçlara yö-
neldiğini belirten Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyo-
mühendislik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fikrettin 
Şahin, “Bunu üretebilmek için tecrübeye, yetişmiş bilim 
insanlarına, Ar-Ge laboratuvarlarına, bu laboratuvar-
lardan çıkan ürünleri de son kullanıcıya yönelik ürüne 
dönüştürecek pilot tesislerde üretim altyapısına ihtiyaç 
var ve bunların tümüne sahibiz” dedi. Hormonu üreten 
ekipte görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Emrah Nikerel ise 
“Biyoteknolojik ilaçlarda fikirden raftaki ürüne giden yol, 
genetik çalışmaların yanı sıra, üretim safhasında mühen-
dislik yaklaşımlarını da gerektiriyor. Üniversitemizde bu 
vizyonun ve teknik donanımın olması çok önemli” diye 
ekledi. Türkiye’de ilk kez biyobenzer parathormon üret-
menin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Prof. Dr. 
Erhan Ayşan bu gelişmenin önemini şöyle anlattı: “Ül-
kem adına sevinçle belirtmek istiyorum ki, Türkiye’nin 
ilk parathormonunu Yeditepe Üniversitesi’nde ürettik. Bu 
şimdiye kadar ülkemizde gerçekleşmemiş bir süreç. Bu 
hormon biyobenzer ilaç kategorisindedir.

Türkiye’de ilk kez biyobenzer parathormon üretmenin 
haklı gururunu yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Erhan 
Ayşan bu gelişmenin önemini şöyle anlattı: “Ülkem adı-
na sevinçle belirtmek istiyorum ki, Türkiye’nin ilk parat-
hormonunu Yeditepe Üniversitesi’nde ürettik. Bu şimdiye 
kadar ülkemizde gerçekleşmemiş bir süreç. Bu hormon 
biyobenzer ilaç kategorisindedir. Biyobenzer ilaç, gerçe-
ğinin benzeri demek. Günümüzde biyobenzer ilaçlar çok 
revaçta. Şu an dünyadaki tüm ilaçların yaklaşık yüzde 
20’sini biyobenzer ilaçlar oluşturuyor. Bu oranın 2025’te 

yüzde 70’lere çıkması öngörülüyor. Ürettiğimiz parathor-
mon da biyobenzer bir ilaç. Mutluyuz çünkü iki yıllık bir 
AR-GE çalışmasından sonra hem insanlara faydalı ola-
cak, hem de ülkemizin ilaç giderlerini ciddi şekilde azal-
tacak bir hormon ürettik.”

Parat hormonun yarattığı etkiyi oluşturabilmek için 
20’nin üzerinde farklı ilaç kullanılması gerektiğini be-
lirten Prof. Dr. Fikrettin Şahin “Paratiroid hormonunun 
yetersizliği durumunda endokrinolojik sistemde birçok 
hastalığın altyapısı oluşuyor. Eğer biyobenzer parathor-
mon kullanıyorsanız bu kimyasal ilaçları kullanmanıza 
gerek kalmıyor. Sağlık sektörü; tıpkı savunma ve enerji 
gibi öncelikli sektörlerdendir. Bu sektörlerdeki ürünlerin 
yerli ve milli üretilmesi ülkemizin uluslararası çıkarları 
için çok önemlidir. Biz de yerli ve milli üretime önemli 
katkılar sağlayan bir kurum olduğumuzu bu ürünümüzle 
sergiledik” dedi.

Türkiye’nin yurt dışından getirdiği ilaçların yaklaşık yüz-
de 30’unun biyobenzer ilaçlar olduğunu belirten Yeditepe 
Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi uzmanı Prof. Dr. 
Erhan Ayşan, “Yüzde 30 küçük bir oran gibi dursa da, biz 
en çok dövizi bu ilaçlara ödüyoruz. Bir kilogram biyo-
benzerin Türkiye›ye maliyeti 1 milyon dolar, 1 kilogram 
kimyasal ilacın maliyeti ise sadece 17 dolar. Dolayısıyla 
bu hormon ülkemizde üretilmeye başladığında ekonomi-
ye ciddi katkı sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

Prof. Şahin “Paratiroid hormonunun yetersizliği duru-
munda endokrinolojik sistemde birçok hastalığın altya-
pısı oluşuyor. Eğer biyobenzer parathormon kullanıyor-
sanız bu kimyasal ilaçları kullanmanıza gerek kalmıyor. 
Sağlık sektörü; tıpkı savunma ve enerji gibi öncelikli 
sektörlerdendir. Bu sektörlerdeki ürünlerin yerli ve milli 
üretilmesi ülkemizin uluslararası çıkarları için çok önem-
lidir. Biz de yerli ve milli üretime önemli katkılar sağlayan 
bir kurum olduğumuzu bu ürünümüzle sergiledik” dedi.
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Ulusal veya uluslararası alanda ortaya çıkan/çıkabilecek hukuki sorunların tespiti ile 
sorunların çözümüne yönelik önerilerin yer aldığı, konu hakkında gerçekleştirilmiş 
kapsamlı ilk çalışma olma özelliğini taşıyan “TÜBA COVID–19 Global Outbreak Report 
on Judicial Changes and Interactions” yayımlandı.

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

TÜBA COVID–19 GLOBAL OUTBREAK
REPORT ON JUDICIAL CHANGES AND INTERACTIONS
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CENGIZ HAN ve MIRASI
ÇALIŞTAYI

TÜBA ve Moğolistan Ankara Büyükelçiliği’nin iş birliği ve Alanya Alaaddin Keykubat 
Üniversitesi ev sahipliğiyle 15 Eylül 2020’de “Cengiz Han ve Mirası” konulu çalıştay 

gerçekleştirildi. Çalıştay, TÜBA’nın YouTube kanalı üzerinden de canlı yayınlandı.

Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan’ın bilim 
diplomasisi çerçevesinde Moğolistan ve Türkiye arasın-
daki bilimsel iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla TÜ-
BA’ya yapmış olduğu ziyaretle gündeme getirilen Cengiz 
Han hakkında ortak bir çalışma yönünde fikir birliğine 
varılmıştı. TÜBA’nın Türkiye’de Cengiz Han ve Moğolis-
tan konusunda çalışmaları olan bilim insanlarına yaptığı 
çağrıyla online toplantı düzenlemiş; TÜBA’nın koordina-
törlüğünde Cengiz Han ve Moğolistan tarihi konusunda 
mevcut belgelerin ve kültürel eserlerin listelenmesi ve 
derlenmesi sürecinin ardından izlenecek bir sonraki yol 
haritası görüşülmüştü. Nihayetinde şekillenen ve düzen-
lenen “Cengiz Han ve Mirası” Çalıştayı online yayın üze-
rinden ilgiyle takip edildi.

TÜBA Başkanı Prof. Muzaffer Şeker, Covid-19 koşulları 
içerisinde sınırlı ve sorumlu bir şekilde gerçekleştirilen 
çalıştay için katılımcılara ve ALKÜ Rektörü Prof. Ekrem 
Kalan’a gösterdiği yakın ilgi için teşekkürlerini iletti.

TÜBA Başkanı Prof. Şeker “Tarihi kronolojik olarak 
okumanın yanı sıra; coğrafi, kültürel, siyasi anlamda 
da derinlemesine analizlere ihtiyacımız var.”
Akademi olarak tarih ve coğrafyanın ve birçok sosyal 
bilimlerin temel bilimler arasında yer alması gerektiğini 

ilgili kurumlara raporladıkları bilgisini veren Prof. Şeker 
şu şekilde konuştu “Tarihimizin genç kuşaklara aktarıl-
ması, hataların yinelenmemesi, yaşanmışlıklardan dersler 
çıkarılması ve insanoğlunun medeniyet-kültür alanında 
gösterdiği başarının yenilenmesi anlamında tarihin süz-
gecinden geçirilerek bilimsel veriler ışığında tarih bilgisi-
ne ciddi anlamda ihtiyacımız var. Tarihi kronolojik olarak 
okumanın yanı sıra; coğrafi, kültürel, siyasi anlamda da 
derinlemesine analizlere ihtiyacımız var. Birçok coğraf-
yada yerleşik düzene geçmiş olan bir ülkenin çocukları 
olarak bu konuda hazinemiz, mirasımız oldukça büyük.” 
dedi.

Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan 
“Moğollar ve Türkler bozkır göçebe kültüre ait 
iki milettir. Bu yüzden Cengiz Han tarihi sadece 
Moğolların değil Türklerin de tarihidir.”
Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan “Çalıştay, 
Moğol İmparatorluğu ve İlhanlılar dönemine ait tarihi ve 
kültürel bilgi, belge ve eserlerinin ortak bilgi hazinesini 
oluşturulmasına, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel 
alanlardaki iş birliğinin daha da genişletilmesine ve 
Moğolistan’da Cengiz Han Müzesinin kurulmasına 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ve özel olarak ise düzenlenen 
çalıştayın sağladığı katkı çok büyük.” dedi.

TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker

Tarihimizin genç kuşaklara 
aktarılması, hataların yinelenmemesi, 
yaşanmışlıklardan dersler çıkarılması 

ve insanoğlunun medeniyet-kültür 
alanında gösterdiği başarının yenilenmesi 
anlamında tarihin süzgecinden geçirilerek 
bilimsel veriler ışığında tarih bilgisine ciddi 

anlamda ihtiyacımız var. 

“

“
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Cengiz Han Müzesi’nin 20.500 metrekare alana sahip 
olacağı ve 2021’de hizmete açılacağı bilgisini veren Bold 
Ravdan, Moğolistan’ın müze için hazırlıklara başladığını 
ifade etti ve “Moğolistan ve Türkiye derin bir bağ ile bağlı 
kardeş ülkelerdir. Moğollar ve Türkler bozkır göçebe kül-
türe ait iki milettir. Bu yüzden Cengiz Han tarihi sadece 
Moğolların değil Türklerin de tarihidir, dünya tarihidir. 
Cengiz Han konusu bizim için sadece tarihi değil aynı za-
manda siyasi bir konudur. Bu yüzden Cengiz Han Müzesi 
çok önemlidir.” dedi ve konuşmasını Cengiz Han’ın siyasi, 
dini ve ekonomik politikaları hakkında bilgi vererek son-
landırdı.

Rektör Prof. Ekrem Kalan ise Cengiz Han’ın Türk ve Mo-
ğol Tarihine büyük bir iz bıraktığını belirterek “Türk ve 
Moğol tarihi kadim dönemlere kadar uzanan çok köklü 
bağlarla birbirine bağlıdır. Bu sebepledir ki Türk tarihi 
ile ilgili yapılacak çalışmalardan en önemli referans kay-
naklarımızdan bir tanesi kesinlikle Moğol tarihidir. Bu 
kültürel hayatın bugüne uzantılarında da kendisini gös-
termektedir. Türkler ve Moğollar arasındaki bu tarihi ve 
kültürel bağlar günümüzde de farklı bir boyutta sürdürüle 

gelmektedir. 2011 yılında Moğolistan Parlamentosu’nun 
almış olduğu karar doğrultusunda dış politika konsepti-
ni güncelleyerek Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti dışında 
altı ülkeden oluşan “Üçüncü komşuluk” tabirini ortaya 
atmıştır. Yine bu bağlamda altı ülke arasında ne mutlu-
dur ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yer almaktadır. Bu 
da iki ülke arasındaki köklü bağların bir tezahürü olarak 
algılanmalıdır.” diye konuştu.

Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisi
Bold Ravdan

Cengiz Han konusu bizim için sadece 
tarihi değil aynı zamanda siyasi bir 

konudur. Bu yüzden Cengiz Han 
Müzesi çok önemlidir.

““

Moğolistan Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan
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20 bilim insanı dört oturumda Cengiz Han, 
Moğollar ve Büyük Miras masaya yatırıldı
Programın ilk oturumu olan “Cengiz Han Dönemi ve 
Algısı”nın moderatörlüğünü TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. 
Feridun Emecen yerine getirdi ve; TÜBA Şeref Üyesi 
Prof. Dr. İsenbike Togan “Cengiz Han’ın  İç Asya Halk-
larının  Kaderine Getirdiği  Değişim”, Alanya Alaaddin 
Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem 
Kalan “Cengiz Han ve Global Dünya Tasavvuru”, 
Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Saadettin Yağ-
mur Gömeç “Çingiz Han ve Ortaya Çıktığı Çağın 
Özellikleri”, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Abdullah Gündoğdu ise “Türkiye ve Türk Dün-
yası Tarih Bilincinde Cengiz Algısı” hakkında ko-
nuştu.

“Cengiz Han Evladı” adlı ikinci oturumun moderatör-
lüğünü ise Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nermin 
Şaman Doğan üstlendi. İstanbul Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Mehmet Ölmez “Cengiz Hanın  Dilinden İstanbul’a 
Kalanlar”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’n-
den Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu “Rus Yıllıklarındaki Tarihî 
Hikâyelerde Altın Orda”, Erciyes Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Abdülkadir Yuvalı “Cengiz Han›ın Evlatlarının Mer-
kezîleştirme Faaliyetleri”, Ankara Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Mustafa Uyar “Moğol Hanlarının Müslümanlaşması”, 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nilgün 
Dalkesen “Moğol İmparatorluk Mirasının Önemli Bir 
Unsuru olarak Alan-goa Kültü”, Ege Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serkan Acar “Moğolların İkinci Kuşak Halefleri: 

Türk-Tatar Hanlıklarında Yönetim Anlayışı”nı anlattı.

İnönü Üniversitesi’nden Prof. Dr. Neslihan Durak “Yaz-
ma ve Minyatürlü Eserler” adlı oturumun moderatör-
lüğünün yanı sıra ilk konuşmacı olarak “Nesebname-i 
Müluk  (Moğol Kısmı)  ve Muizzü’l- Ensab’ın Biçim ve 
İçerik Açısından Mukayesesi” hakkında sunum yaptı. 
Bonn Üniversitesi’nden Dr. İlker Evrim Binbaş “Türkiye 
Kütüphane ve Arşivlerinde Cengiz Han ve Moğollar’ın 
İzleri”, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serpil Bağcı 
“İlhanlı Resim Sanatı Mirasına Dair Gözlemler” ve Top-
kapı Sarayı El Yazma Kütüphanesinden Zeynep Atbaş ise 
“Topkapı Sarayı Kütüphanesindeki Sanatlı İlhanlı Elyaz-
maları” hakkında konuştu.

“Mimari eserler” başlıklı son oturum ise İstanbul Mede-
niyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hayrunnisa Alan tara-
fından yönetilirken Prof. Dr. Nermin Şaman Doğan “Er-
zurum’un Sembolü İki Medrese: Çifte Minareli/Hatuniye 
ve Yakutiye Medreseleri”, Sivas Cumhuriyet Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Erdal Eser “13. Yüzyıl: İlhâni Etki Açma-
zı”, Hacettepe Üniversitesi’nden Meral Koçak “Amasya’da 
Bir Darüşşifa/Hastane, Kırşehir’de Caca Bey Medresesi” 
ve Akdeniz Üniversitesi’nden Dr. Mehmet Sağ ise “Cen-
giz Han Dönemi Moğol Sanatında Estetik Algı” üzerine 
sunum yaptı.
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Bilimsel Bilgi İnsanlığın Ortak Mirasıdır
Dünya Barışı için TÜBA Konsey Açıklaması | 12 Haziran 2020
Güncel ve geçici politik kaygılar ile atılan adımlar, uzun vadede güvensiz bir dünya 
inşa etmektedir. Oysa ülkelerin günümüzde ulaştığı kalkınma ve gelişmişlik düzeyi, 
bunu tüm insanlığa ve insanoğlunun ortak mirasına borçludur. Ülkeler, tüm vatan-
daşlarını ırk, renk ve din ayrımı yapmadan ortak bir ideale ulaşmak için bir araya 
getirdiğinde kalkınmışlar; diğer türlü ise fakirlik, açlık, iç savaş gibi problemler ile 
uğraşmak zorunda kalmışlardır. Maalesef farklı ülkelerdeki popülist politik geliş-
melerin olumsuz yansımaları ve farklı toplum temsilcilerinin ötekileştirici açıklama-
ları ile tohumları uzun süredir ekilmekte olan ve son süreçte hızla artan bir ırkçılık 
ve ötekileştirme sorunu dünya gündemine oturmuştur. Kaos ortamı ve istikrarsız 
durum, sadece ülkeler veya bölgeler için değil, aynı zamanda dünyadaki tüm toplu-
luklar için barış ve huzuru yok edici küresel bir salgın gibi yayılmaktadır.

Ülkemizin farklılıklarını zenginlik kabul eden millî bilimler akademisi, TÜBA, 
olarak insanlık onuruna aykırı ötekileştirmeyi, ayrımcılığı ve ırkçılığı kınadığımızı 
ilan ediyoruz.

Bilim dünyasına da aynı çağrıyı yapıyoruz. Küresel sorunların çözümü için küresel 
bilimsel işbirliği gerekmektedir. Böyle bir işbirliğinin kapsayıcı ve adil olması için 
hep beraber dayanışma içinde çalışmalıyız.
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İslam Astronomisinde Yeni Sorular,
Yöntemler ve Kaynaklar:

F. Jamil Ragep’in Bilim Tarihçiliğine Dair Bazı Gözlemler

Dr. Hasan Umut
Doktora Sonrası Araştırmacı

Boğaziçi Üniversitesi

1. Giriş
İslam astronomi tarihi sahasının önde gelen isimlerin-
den birisi olan, McGill Üniversitesi (Montreal, Kanada) 
İslam Araştırmaları Enstitüsü Emekli Öğretim Üyesi F. 
Jamil Ragep’e Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde 2019 
TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü tevcih edildi. Orta-
ya koyduğu araştırmaların, hem teorik hem de tarihsel 
malzeme zenginliği açısından özgün bir değere sahip ol-
duğunu baştan ifade etmek isterim. Dahası, İslam bilim 
tarihçiliğinin farklı yaklaşım ve konular ışığında nitelikli 
bir biçimde yürütülmesi için gösterdiği kurumsal ve iş-
birliğine dayalı çabaları da zikretmek gerekir. Bu yazıda, 
McGill’de bulunduğum sırada kendisinin doktora talebesi 
olduğum değerli hocamın alana yaptığı katkılardan ba-
zılarını ele almak istiyorum. 1980’lerden bu yana ortaya 
koyduğu çalışmaları ve hala üzerinde mesai harcadığı 
projeleri bu kısa yazıya sıkıştırmak takdir edileceği üze-
re mümkün değildir. Bu nedenle seçici bir yol izleyecek, 
Jamil Ragep’in İslam bilim tarih yazımının son birkaç on 
yılında yaşanan gelişmeler içerisindeki yerini belirginleş-
tirmek adına bazı başlıkları öne çıkaracağım. Fakat önce-
sinde özgeçmişini kısaca vermek yerinde olacaktır.

2. F. Jamil Ragep’in Özgeçmişi
F. Jamil Ragep, ABD’nde bulunan Michigan Üniversite-
si’nde lisans (Antropoloji) ve yüksek lisans (Ortadoğu Ça-
lışmaları-Antropoloji) eğitimi almıştır. Sonrasında İslam 
bilim tarihine yönelen Ragep, 1982 yılında Harvard Üni-
versitesi Bilim Tarihi Bölümü’nde, 20. yüzyılın en önemli 
İslam bilim tarihçilerinden kabul edilen Abdelhamid I. 
Sabra’nın danışmanlığında doktorasını tamamlamıştır. 
Harvard, Brown ve Cornell Ünivesiteleri’nde doktora son-
rası çalışmalarını sürdüren Ragep, Kuzey Amerika’da sa-
hasında saygın bir konumda bulunan Oklahoma Üniver-
sitesi Bilim Tarihi Bölümü’nde uzun yıllar öğretim üyesi 
olarak görev yapmıştır. 2006 yılında, Kuzey Amerika’da 
kurulan ilk İslam Araştırmaları Enstütü’sünü barındıran 
McGill Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak davet edilmiş, 
2020 yılındaki emekliliğine kadar bu görevini sürdürmüş-
tür. Kanada hükümetinin, alanlarında uluslararası düzey-
de tanınan bilim insanlarını ülkeye kazandırmak adına 
oluşturduğu “Kanada Araştırma Kürsüsü (Canada Rese-
arch Chair)” sahibi olan Ragep, 2007 yılından emeklili-

ğine değin “İslam Toplumlarında Bilim Tarihi Sahasında 
Kanada Araştırma Kürsüsü’nü (Canada Research Chair in 
the History of Science in Islamic Societies)” koordine et-
miştir. Bu ünvanla birlikte Ragep, sadece Kanada’da değil, 
Kuzey Amerika’nın tümünde İslam bilim tarihi alanında 
bu ölçekte kurulan bilebildiğim kadarıyla tek araştırma 
kürsüsünün sahibi olmuştur. İdari görevlerde de yer alan 
Ragep, İslam Araştırmaları Enstitüsü’nde direktörlük gö-
revini de ifa etmiştir. Araştırmaları, aralarında Canada 
Foundation for Innovation, Government of Quebec, Max 
Planck Institute for the History of Science (Berlin), Na-
tional Science Foundation (ABD) ve American Research 
Institute in Turkey’nin de bulunduğu pek çok saygın ku-
rum tarafından desteklenen Ragep, dünyanın çeşitli üni-
versite ve kurumlarında seminerler ve dersler vermiştir. 
Ayrıca bir süre, “Uluslararası Bilim Tarihi ve Felsefesi Bir-
liği (International Union for the History and Philosophy 
of Science)” bünyesinde yer alan “İslam Toplumlarında 
Bilim ve Teknoloji Tarihi Komisyonu’nun (Commission 
on History of Science & Techology in Islamic Societies)” 
başkanlığını da yapmıştır. F. Jamil Ragep, telif ya da der-
leme yedi kitap çalışmasına katkıda bulunmuş, çok sayıda 
makale ve ansiklopedik madde kaleme almıştır.

3. İslam Bilim Tarihi Literatürüne Yaptığı 
Katkılardan Bazıları
İslam bilim tarihi epey bir süredir, “gerileme” şeklinde 
özetlenebilecek bakış açısının dar kalıplarına hapsedilmiş 
bir şekilde anlaşılageldi. Buna göre İslam toplumlarında 
bilim ve düşünce, on ikinci yüzyıldan sonra önemli bir 
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gelişme yaşamamış, hatta dinamizmini kaybederek ge-
rileme aşamasına geçmiştir. Fakat yeni araştırmalar ve 
perspektifler sayesinde, bugün hala belirli düzeyde de 
olsa etkisini gördüğümüz bu paradigmanın önemli bir re-
vizyon yaşadığını belirtmek gerekir. Bilim tarihi özelinde 
söylersek, 1950’li yıllardan itibaren gerileme eksenli anla-
yışın daha yoğun bir biçimde sorgulanmaya başladığını, 
öncesinde dikkat çekmemiş pek çok tarihsel kaynağın 
incelemeye tabi tutulduğunu, böylece yüzyıllar boyunca 
sürdürülmüş bilimsel faaliyetlerin pek çok yeni detayının 
ortaya çıkarıldığını ifade etmek yerinde olacaktır.

F. Jamil Ragep, alana katkıda bulunmaya başladığı 
1980’lerden bu yana, gerileme paradigmasını sorgulayan 
bilim tarihçilerinden birisi olmuştur.1 İslam bilim tarihi 
disiplinine yönelik yukarıda kısaca betimlediğim kısır 
döngünün aşılabilmesi ve bu sayede yeni ve zengin bakış 
açılarına sahip çalışmaların ortaya konabilmesi için araş-
tırmalarını şu iki yaklaşım çerçevesinde ilerletmiştir: 1) 
Daha önce çalışılmamış ya da derinlemesine incelenme-
miş bilimsel eserlerin tahkik ve tercümelerinin hazırlan-
ması suretiyle İslam bilim tarihi disiplininin kronolojik ve 
coğrafi kapsamının genişletilmesi; 2) Ele alınan tarihsel 
malzemenin yeni araştırma sorularına da zemin hazır-
layacak şekilde teorik bir perspektifle incelenmesi. Bir 
diğer deyişle söylersek Ragep, birlikte çalışmalarda bu-
lunduğu önceki neslin büyük bilim tarihçilerinden olan 
Abdelhamid Sabra, Edward Kennedy ve David Pingree 
gibi tarihsel malzemenin sıkı analize tabi tutulması gerek-
tiğini düşünmüş, ele alınan konuların hem bilimsel hem 
de tarihsel bağlama yerleştirileceği bir bakış açısıyla aka-
demik çalışmalarını yürütmüştür. Özetlemeye çalıştığım 
bu perspektifi aşağıda vereceğim birkaç örnek üzerinden 
açmak isterim.

1 Gerilemeci anlayışı eleştirdiği şu kısa yazıya dikkat çekmekte fayda var. Jamil Ragep, 
“When did Islamic Science Die (and Who Cares)?” Newsletter of the British Society for the 
History of Science 85 (Feb. 2008): 1-3.

3.1. Medrese Eğitimi İçerisinde Teorik Astronomi
F. Jamil Ragep, daha sonra genişleterek kitaplaştıracağı 
doktora tezinde, on üçüncü yüzyılın en önemli astronom-
larından olan Nasirüddin Tûsî’nin (d. 672/1274) kaleme 
aldığı ve İslam astronomi tarihinin en çok okunan eser-
lerinden olan Et-Tezkire fi’l-hey’e başlıklı teorik astronomi 
eserinin edisyon kritiği ile İngilizce tercümesini hazırla-
mış, yaptığı kapsamlı analizle Tûsî’nin İslam teorik astro-
nomi tarihindeki önemine işaret etmiştir. Ragep’in dokto-
ra tezi olarak, gerilemenin yaşandığı iddia edilen on ikinci 
yüzyıl sonrası dönemi ele alması, onun bu paradigmanın 
sıkışmışlığını aşmaya yönelik pespektifinin güçlü bir ör-
neği olduğunu belirtmek gerekir. Bu eser, alanın başya-
pıtları arasında yer almaya devam etmektedir.2 Tûsî’nin 
eseri başta olmak üzere matematik bilimlerinden çeşitli 
eserlerin medrese eğitimi içerisinde yer bulmasının da İs-
lam bilim tarihi açısından önemli araştırma konularından 
birisi olduğunu vurgulayan Ragep, böylece Selçuklular’la 
başlayan medreselerin kurumsallaşma sürecinin bilim ta-
rihi açısından da yakından ele alınması gerektiğini vurgu-
lamıştır. İslam bilim tarihi literatüründe hey’et olarak bili-
nen teorik astronomiyle ilgili araştırmalarına devam eden 
Ragep, “bilimsel kozmoloji” anlayışına dayanarak yazılan 
bu türdeki eserlerin coğrafi ve zamansal çeşitliliğine dik-
kat çekmiştir. Dahası bu kozmolojik bakış açısının dini 
ilimleri de kapsayacak şekilde medrese yapılanması içeri-
sinde ne tür etkileşimlerin parçası olduğunun, bilim tari-
hinin olduğu kadar İslam entelektüel tarihinin de önemli 
bir konusu olduğunu kaleme aldığı çalışmalarla ikna edici 
bir biçimde göstermiştir.

2 F. Jamil Ragep, Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī’s Memoir on Astronomy (al-Tadhkira fī ʿilm al-hayʾa): 
Edition, Translation, Commentary and Introduction, 2 cilt. Sources in the History of Math-
ematics and Physical Sciences (New York: Springer-Verlag, 1993). Doktora tezi için bkz. F. 
Jamil Ragep, “Cosmography in the Tadhkira of Nasīr al-Dīn al-Tūsī,” 2 cilt (Doktora tezi, 
Harvard Üniversitesi, 1982).
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3.2. İslam Coğrafyasında Revizyonist Batlamyusçu 
Astronomi ve Kopernik Devrimi
F. Jamil Ragep’in literatüre yaptığı önemli katkılardan bir 
diğeri İslam astronomisinin, Kopernik başta olmak üze-
re Orta Çağ ve Erken Modern dönem Avrupa astrono-
misine yaptığı etkiyi incelemesidir. Yirminci yüzyılın en 
önemli İslam bilim tarihçilerinden olan Edward Kennedy 
1950’lerde, Şamlı astronom İbnü’ş-Şâtır’ın (ö. 777/1375) 
gezegen modellerinin Kopernik’inkilerle (ö. 1543) belirli 
açılardan benzer olduğunu ortaya çıkarmıştı. Bu önemli 
keşif, İslam astronomi çalışmalarına yeni bir ivme kazan-
dırmış, Kopernik ile İslam astronomları arasındaki bağ-
lantıyı soruşturan çalışmaların ortaya çıkışını sağlamıştı. 
Ragep, İslam astronomlarının Batlamyusçu astronomik 
modelleri revize etme girişimlerini araştırma sahaların-
dan birisi kılmıştır. Ayrıca bu astronomların Latin Avru-
pa astronomisinde ne şekilde karşılık bulduklarını ince-
leyen araştırmalara da imza atmıştır.3 Nitekim eş yazar 
olarak katkıda bulunduğu makale, İbnü’ş- Şâtır’ın ürettiği 
gezegen modellerinin, yer merkezli olmasına rağmen Gü-
neş merkezliliğe geçişi kolaylaştıran karakterde olduğunu 
ayrıntılı analizlerle ele almıştır.4 Bilim eserlerinin teknik 
ve matematiksel incelemelerine önem veren Ragep, bil-
hassa on beşinci yüzyılda İslam alimlerinin astronomi 
ekseninde yürüttükleri felsefi tartışmaların da Kopernik 
astronomisine giden süreçte dikkate alınması gerektiğini 
vurgulamıştır.5 Dahası, eş editör olarak yakın zamanda 
neşrettiği kitap, Kopernik astronomisinin çok kültürlü ve 
çok katmanlı bir biçimde anlaşılması gerektiği tezini öne 
çıkarmaktadır.6

3.3. İslam Entelektüel Tarihi’nin Bir Parçası Olarak 
Astronomi
F. Jamil Ragep’in ortaya koyduğu birikimin bir başka 
önemli tarafı, İslam entelektüel tarihi literatürüne de te-
mas eden bazı temel konulara eğilmiş olmasıdır. Örne-
ğin, dünyanın dönüp dönmediği tartışmasını Nasirüddin 
Tûsî, Kutbuddin Şîrâzî ve Ali Kuşçu gibi isimlere referans-
la inceleyen ve bu astronomlarının ortaya koyduğu görüş-
leri Kopernik ile mukayeseli bir biçimde inceleyen Ragep, 
Aristocu doğa felsefesinin İslam astronomisi özelinde na-
sıl ele alındığına yönelik kapsamlı incelemelere girişmiş-
tir.7 Bu bağlamda en dikkat çekici katkılarından birisi, Ali 
Kuşçu’nun meşhur kelam eseri Şerhu’t-Tecrîd’de astrono-
mi disiplinin ilkeleri üzerine zikrettiklerini mercek altına 
aldığı makalesidir. Ali Kuşçu Aristocu doğa felsefesinin, 
teorik astronominin ilkelerini belirleyen disiplinlerden 
birisi olamayacağını savunmuş, astronominin felsefi bir 

3 Örnek vermek gerekirse, F. Jamil Ragep, “ʿAlī Qushjī and Regiomontanus: Eccentric Trans-
formations and Copernican Revolutions.” Journal for the History of Astronomy 36, no. 4 
(2005): 359-71.

4 Sajjad Nikfahm-Khubravan ve F. Jamil Ragep, “Ibn al-Shāṭir and Copernicus on Mercury,” 
Arabic Sciences and Philosophy 29 (2019): 1-59; F. Jamil Ragep, “Ibn al-Shāṭir and Coper-
nicus: The Uppsala Notes Revisited,” Journal for the History of Astronomy 47 (Nov. 2016): 
395-415.

5 “Copernicus and his Islamic Predecessors: Some Historical Remarks.” History of Science 45 
(2007): 65–81.

6 Rivka Feldhay ve F. Jamil Ragep (eds.), Before Copernicus: The Cultures and Contexts of 
Scientific Learning in the Fifteenth Century (Montreal: McGill-Queen’s University Press, 
2017).

7 Örneğin bkz. F. Jamil Ragep,“Ṭūsī and Copernicus: The Earth’s Motion in Context,” Scien-
ce in Context 14, nos. 1-2 (2001): 145-63.

ilkeyi devşirmeden, esas olarak gözlem ve matematik 
ekseninde yürütülebileceğini savunmuştur.8 Astronomi 
ve doğa felsefesi arasındaki ilişkinin antik Yunan döne-
minden bu yana süregelen bir tartışma olmasını dikkate 
aldığımızda, Ragep’in İslam dönemi astronomlarını küre-
sel bilim tarihi literatürüyle irtibatlı bir biçimde ele alma 
girişimi özellikle kayda değerdir.

3.4. İslam Bilim Tarihi’nde Dijital Beşeri Bilimler 
(Digital Humanities) Açılımı: The Islamic Scientific 
Manuscripts Initiative (ISMI) 
Son yıllarda sosyal ve beşeri bilimlerde teknik/dijital yön-
tem ve araçların kullanımına yönelik artan bir ilgi söz 
konusudur. Dijital Beşeri Bilimler (Digital Humanities) 
olarak adlandırılan bu yeni disiplin, hem disiplinler arası 
bir bakış kazandırmakta, hem de sosyal ve beşeri bilimle-
rin daha önce gün yüzüne çıkmamış detaylarını bize ta-
nıtmakta, böylece araştırmacıların ilgisini zengin ve farklı 
sorulara yönlendirmektedir. Dijital Beşeri Bilimler sahası 
henüz emekleme aşamasındayken İslam bilimsel yazma 
eserlerin kapsamlı bir veri tabanını oluşturma fikrini Ok-
lahoma Üniversitesi’nde bulunduğu sırada Sally Ragep’le 
pratiğe dökmeye girişen F. Jamil Ragep, McGill Üniversi-
tesi’ne geldikten sonra Sally Ragep (McGill Üniversitesi) 
ve Lorraine Daston (Max Planck Bilim Tarihi Enstitüsü) 
ile işbirliği içerisinde ve pek çok saygın kurum ile araştır-
macının desteğini alacak şekilde “İslam Bilimsel Yazma 
Eserler Girişimi’ni (Islamic Scientific Manuscripts Initi-
ative)” başlatmıştır. Dünyadaki bütün İslam bilim eserle-
rinin gelişmiş bir veritabanıni olu;turmayı hedefleyen bu 
proje yakın zamanda mevcut kataloğunu yayına açmıştır 
(https://ismi.mpiwg-berlin.mpg.de). Yeni girilecek veri ve 
daha da geliştirilecek arama ve veri analizi yöntemleriyle 
sitenin sürekli güncellenen bir platform olarak kalması 
ISMI’nın temel amaçlarındandır. Bu noktada Ragep’in 
çalışma yöntemine dair bir başka önemli detayı görmek-
teyiz. Tahkik, tercüme ve analiz yoluyla derinlikli metin 
incelemelerini çalışma yöntemlerinden birisi olarak sür-
düren Ragep, ISMI projesinde görüleceği üzere İslam bi-
lim tarihi çalışmalarının büyük veri (big data) analizi gibi 
dijital yöntem ve araçlarla zenginleştirilmesini de amaçla-
mıştır. Nitekim eş yazar olarak kaleme bir makalede, or-
taya konan bu uzun soluklu proje “İslam Müspet Bilimler 
Tarihi’nin Sosyolojisi’ne Doğru” ifadesiyle tanıtılmıştır.9

8 Ayrıntılar için bkz. F. Jamil Ragep, “Freeing Astronomy from Philosophy: An Aspect of 
Islamic Influence on Science.” Osiris 16 (2001): 49-71.

9 F. Jamil Ragep ve Sally P. Ragep, “The Islamic Scientific Manuscript Initiative (ISMI): 
Towards a Sociology of the Exact Sciences in Islam,” A Shared Legacy Islamic Science East 
and West: Homage to Professor J. M. Millàs Vallicrosa içinde, Emilia Calvo, Mercè Comes, 
Roser Puig, and Mònica Rius (eds.) (Barcelona: Barcelona University Press, 2009), 15-21.

F. Jamil Ragep’in, İslam astronomisinin, 
Kopernik başta olmak üzere Orta Çağ ve 
Erken Modern dönem Avrupa astronomisine 
yaptığı etkiyi incelemesi literatüre yaptığı 
önemli katkılardandır.
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3.5. İslam Toplumlarında Bilim Araştırmalarının 
Kurumsallaşması
F. Jamil Ragep, İslam bilim tarihi ile çağdaş Müslüman 
toplumlarda bilimin serencamı hakkında derinlikli araş-
tırımaların yapılmasına öncülük edecek kurumsal çaba-
lara da girişmiştir. Bunlardan ikisini belirtmekte fayda 
var. Yukarıda da belirttiğim gibi Ragep, 2005-2009 yılla-
rı arasında “Uluslararası Bilim Tarihi ve Felsefesi Birliği 
(International Union for the History and Philosophy of 
Science)” bünyesinde yer alan “İslam Toplumlarında Bi-
lim ve Teknoloji Tarihi Komisyonu’nun (Commission on 
History of Science & Technology in Islamic Societies)” 
başkanlığını yürütmüştür. İkinci olarak bilimin, hem ta-
rihsel hem de güncel meseleler etrafında incelenmesine 
zemin oluşturmak için “McGill İslam ve Bilim Araştır-
ma Merkezi’nin (McGill Centre for Islam and Science)” 
kurucu eş başkanları arasında yer almıştır. İnterdisipli-
ner bir bakış açısıyla kurulan bu merkez, Ragep’in yanı 
sıra Ehab Abouheif (McGill, Biyoloji Bölümü) ile Anila 
Asghar’ın (McGill, Eğitim Fakültesi) işbirliğinin ürünü 
olarak faaliyetlerine başlamıştır. Merkez, İslam tarihinde 
bilim eğitimi ve modern Müslüman dünyada evrim teo-
risi gibi çeşitli konuları düzenlenen konferans, çalıştay ve 
sempozyumlar vesilesiyle masaya yatırmıştır.

4. Sonuç: İslam Bilim Tarihi’nin Geleceği Üzerine
Yukarıda da zikrettiğim gibi bu yazı, F. Jamil Ragep’in 
alana yaptığı katkıları bütün çalışmaları çerçevesinde ele 
almadı, araştırmaları konuları ve metoduna dair genel bir 
çerçeve sundu. Son yıllarda Türkiye’de ve dünyada İslam 
bilim tarihi çalışmalarına olan ilgide bir artışın söz ko-
nusu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Alan açısından 
oldukça ümitvar bir duruma işaret eden bu eğilimin ni-
telikli ve sürdürülebilir olması için neler yapılabileceğine 
dair bazı ipuçlarını Ragep’in bilim tarihi yaklaşımında 
görmenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Özetlemek 
gerekirse Ragep, hem İslam hem de genel bilim tarihin-
deki bazı temel araştırma sorularıyla irtibatlı bir biçimde 
bilimsel metinleri derinlikli analize tabi tutmayı önemse-
mektedir. Yaptığı ferdi çalışmaların yanı sıra, uluslararası 
düzeyde gerçekleştirdiği pek çok projede de bu yaklaşımı 
gözlemlemek mümkündür. Gerileme anlatısının ötesinde 
yeni sorulara ve kaynaklara kapı açan bir bakış açısını ön-

celeyen Ragep’in çalışmalarının, bu alanda ilerlemek iste-
yen herkes için ufuk açıcı olacağını söyleyerek sözlerimi 
sonlandırmak istiyorum.

Ek- F. Jamil Ragep’in Çalışmalarından Bazıları

• “Ibn al-Shāṭir and Copernicus on Mercury.” Arabic Sciences 
and Philosophy 29 (2019): 1-59. (Sajjad Nikfahm-Khubra-
van ile birlikte)

• Before Copernicus: The Cultures and Contexts of Scientific 
Learning in the Fifteenth Century.  Rivka Feldhay and F. 
Jamil Ragep (eds.). Montreal: McGill-Queen’s University 
Press, 2017.

• “Ibn al-Shāṭir and Copernicus: The Uppsala Notes Revisi-
ted.” Journal for the History of Astronomy 47 (Nov. 2016): 
395-415.

• Epistles of the Brethen of Purity: On Astronomia: An Arabic 
Critical Edition and English Translation of Epistle 3. F. Jamil 
Ragep and Taro Mimura (tahkik, tercüme ve inceleme). 
Oxford: Oxford University Press in association with The 
Institute of Ismaili Studies, London 2015.

• “Shīrāzī’s Nihāyat al-idrāk: Introduction and Conclusion.” 
Tarikh-e Elm (Tehran, Iran) 11 (2013): 41-57.

• “Astronomy in the Fanārī-Circle: The Critical Background 
for Qāḍīzāde al-Rūmī and the Samarqand School.” Ulusla-
rarası Molla Fenârî Sempozyumu (4-6 Aralık 2009 Bursa) 
(International symposium on Molla Fanārī, 4-6 December 
2009 Bursa), Tevfik Yücedoğru, Orhan Koloğlu, U. Murat 
Kılavuz, ve Kadir Gömbeyaz (eds.), ss. 165-76. Bursa: Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi, 2010.

• “Copernicus and his Islamic Predecessors: Some Historical 
Remarks.” History of Science 45 (2007): 65–81.

• “ʿAlī Qushjī and Regiomontanus: Eccentric Transformati-
ons and Copernican Revolutions.” Journal for the History of 
Astronomy 36/4 (2005): 359-71.

• “Ṭūsī and Copernicus: The Earth’s Motion in Context.” 
Science in Context 14, nos. 1-2 (2001): 145-63.

• “Freeing Astronomy from Philosophy: An Aspect of Isla-
mic Influence on Science.” Osiris 16 (2001): 49-71.

• Tradition, Transmission, Transformation: Proceedings of 
Two Conferences on Premodern Science Held at the Univer-
sity of Oklahoma, F. Jamil Ragep, S. P. Ragep, Steven J. Live-
sey (eds.). Leiden: E. J. Brill, 1996.

• Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī’s Memoir on Astronomy (al-Tadhkira fī 
ʿilm al-hayʾa). Edition, Translation, Commentary and Int-
roduction. 2 vols. Sources in the History of Mathematics 
and Physical Sciences. New York: Springer-Verlag, 1993.
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Prof. Dr. Ufuk Akçiğit:

“İnovasyonun unutulan çok önemli 
bir ayağı daha var; o da üniversiteler.”

“Bilim ve teknolojiye ayrılan kaynakların miktarını artırmak tek başına yeterli değil, bu kaynakların nasıl kullanıldığı 
da önemli.”

Asiye Komut Şanlı

Chicago Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit’ten Türk 
Yükseköğretimi konusunda yaptığı “Türkiye Bilim Raporu” 
başlıklı çalışması hakkında bilgi aldık. TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker’in Chicago Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Ufuk Akçiğit’i daveti sonrasındaki ikili görüşmenin ardın-
dan Prof. Akçiğit Raporun hazırlanma süreci ve sonuçları 
hakkında Akademi Konseyi’ni de bilgilendirdi. Prof. Dr. 
Mahmut Özer, Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve Prof. Dr. Ömer 
Demir'in değerlendirmelerini de içeren Rapor, TÜBA ta-
rafından basılarak kamuoyu ile paylaşıldı. Rapora www.
tuba.gov.tr adresi üzerinden erişilebilir.

“Türkiye Bilim Raporu”nu hazırlama fikri hangi so-
rularla ortaya çıktı?
Araştırmamız ülkelerin niye farklı şekilde büyüdükleri, 
niye farklı miktarlarda inovasyon ürettikleri, inovasyo-
nun temelinin ne olduğu soruları etrafında şekillendi. 
İnovasyonun iki ayağı var birincisi temel bilimler, diğer 
ayağı ise uygulamalı bilimler. Biz devlet politikalarının 
uygulamalı bilimler alanındaki çalışmalarına odaklanı-
yoruz; şirketlere ne kadar Ar-Ge sübvansiyonu verelim? 
vergilerden ne kadar indirim yapalım? vs. gibi. Fakat ino-
vasyonun unutulan çok önemli bir ayağı daha var; o da 
üniversiteler. Bir ülkenin büyüyüp kalkınması için ve ino-
vasyon yapabilmesi için en önemli kurumlardan biridir 
üniversiteler. Üretilen inovasyonların yayılması için de 
genelde eğitimli ve kalifiye beşeri sermaye olması da çok 
önemli, üniversitelerin ikinci bir rolü de bu. Ve elbette ki 
inovasyonun daha birçok ayağı var. Tüm bunları anlamak 
üzere uzun zamandır mikro veriler eşliğinde hem şirket-
leri, hem üniversiteleri analiz etmeye başladım. Üniversi-
telerin verilerine ihtiyacım vardı ve bu verileri sistematik 
olarak alabilmek çok kolay değildi. Başka bir yöntem de 
üniversitelerin yaptıkları yayınlara bakmaktı. Buradan 
yola çıkarak, dünyada yapılmış bütün akademik yayınla-
rın veri tabanını satın aldım, bu sayede bütün dünyada 
hangi ülkede hangi üniversitede, ne kadar yayın yapıldı-
ğını uzun zamandır takip edebiliyorum. Bunun Türkiye 
ayağını kullanarak post-doc araştırma görevlisi Dr. Elif 
Özcan-Tok ile birlikte Türkiye’deki üniversitelerin bir res-
mini çekmeye çalıştık.” dedi.
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Raporun kapsamından bahsedebilir misiniz?
Türkiye’de yapılmış akademik yayınlardan yola çıkarak 
elde ettiğimiz çıktılar var. Yani veri tabanımızın nasıl 
oluştuğunu netleştirmek isterim. Türkiye’den farklı veriler 
de ekleyebiliriz ama şu ana kadar Türkiye’den finansal bir 
destek ya da veri katkısı almadık. Hepsi halka açık veri-
lerden oluşturulmuş çalışmalar. Biraz daha detaya girmek 
gerekirse; Scopus ve Microsoft Academic Graph (MAG) 
adlı iki veri tabanı kullanıyoruz. Scopus Web of Science’ın 
daha kaliteli hali diyebiliriz. 36.9 milyon yayından bahse-
diyoruz. Bunun yanında ayrıca Microsoft’un da 1800 yı-
lından itibaren topladığı akademisyenler hakkında veriler 
var. 78 milyondan fazla yayın var ve dolayısıyla biz Scopus 
ve Microsoft’un verilerini bir araya getirdik, gerçekten 
çok ciddi büyüklükte bir veri tabanı ile farklı farklı ülke-
leri çalıştık. Çalıştığımız ülkelerden bir tanesi de tabii ki 
Türkiye. Türkiye’de incelediğimiz 540.000 tane yayından 
bahsediyoruz, bunun içerisine 302.000 tane araştırmacı 
bulunuyor.

Rapordan yola çıkarak ülkelerin inovasyon ve eko-
nomik büyüme arasındaki ilişkisi hakkında neler söy-
leyebilirsiniz?
Büyük resme bakıldığında ülkelerin kişi başına düşen pa-
tent miktarını ve kişi başına düşen akademik yayın mikta-
rıyla, o ülkelerin zenginliği arasında çok ciddi bir korelas-
yon bulunuyor. Peki kişi başına düşen yayın miktarı eğer 
önemli bir kriterse, Türkiye ne durumda? sorusuna aldı-
ğımız cevap çok iç açıcı değil. Türkiye bu sıralamada biraz 
gerilerde görünüyor. Dolayısıyla bizim aslında tartıştığı-
mız konulardan bir tanesi de; eğer gerçekten inovasyon 
bazlı büyümek istiyorsak ki mutlaka inovasyon bazlı bir 

büyüme olmayabilir; üniversitenin faydası mutlak inovas-
yon bazlı büyüme değildir sonuçta bir dolu sosyal fayda 
da sağlayabilir. Üniversitelerimizi de detaylı bir şekilde 
tartışmamız gerekiyor; verimliklerini, ivme kaybı varsa 
hangi noktalarda olduğunu vs. Biz, gerilerde kalmış kişi 
başına düşen yayın miktarını daha ileriye götürebilmeyi 
amaçlıyoruz. 

Türkiye’deki yayın miktarlarının zaman içindeki ge-
lişimi nasıl seyrediyor?
Amerika, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, kanada, İs-
panya, Avustralya, Hollanda, İsviçre ve İsveç konu hak-
kındaki öncü ülkeler. 1995’ten sonra Türkiye’nin bu ül-
keleri yakınsaması söz konusu. Esasında daha detaylı 
baktığımızda 2000-2006 arası daha iyi bir performans 
gösterse de 2006 yılından sonra ise bu yakınsama akade-
mik yayınlarımız açısından yavaşlamaya, duraksamaya 
dönüşüyor. Sonrasında ise ciddi bir yavaşlama var. Bu 
noktada 2006’da ne olduğunu detaylı incelemek gerekti-
ğini düşünüyorum. Bilimin ekonomik ve sosyal katkıları 
düşünüldüğünde 2006 öncesindeki artış hızının yakalan-
masının önemli olduğu sonucuna varıyoruz. Ayrıca bilim 
ve teknolojiye ayrılan kaynakların miktarını artırmak tek 
başına yeterli değil, bu kaynakların nasıl kullanıldığı da 
önemli.

2006’da ne oldu? Araştırmanız ne diyor?
2006 yılında üniversite sayısında ciddi bir artış söz ko-
nusu. Hatta bugün itibarıyla üniversitelerimizin %50’den 
fazlasının 2006 sonrasında açılmış olduğunu yani politi-
kada bir değişiklik olduğunu görüyoruz. 

Bu üniversitelerin kaliteye göre düzeltilmiş akade-
mik verimlilikleri ne durumda?
Üniversitelerin kişi başına düşen akademik yayın sayısına 
bakıyoruz. Özel üniversitelerden en iyi performans gös-
terenler Koç, Sabancı, Bilkent (KOSABİ) üniversiteleriy-
ken devlet üniversitelerinden ise Boğaziçi, Hacettepe ve 
ODTÜ (BOHAME) ilk üçte yer alıyor. Araştırmacı başına 

Dünyada yapılmış bütün akademik yayınların 
veri tabanını satın aldım, bu sayede bütün 
dünyada hangi ülkede hangi üniversitede, ne 
kadar yayın yapıldığını uzun zamandır takip 
edebiliyorum.
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düşen yayın miktarı 1985’ten itibaren 2006’ya kadar artış 
gösteriyor, ve sonra tamamen duruyor. Her yayının kali-
tesi tabii ki farklı biz de kaliteyi hesaba katabilmek için 
her bir derginin impact faktörü var ve her birinin impact 
faktörü alandan alana değişiyor. Biz her bir alandaki etki 
değerini 0-1 arasında normalize ediyoruz ve dolayısıyla 
iktisattaki, mimarlıktaki dergilerin impact faktörleri 0-1 
arasında normalize edilmiş ve onlarla bir de düzeltme 
yapıyoruz. Düzeltilmiş ve düzeltilmemiş haline baktığı-
mızda da 2006’dan sonra akademik verimlilikte yavaşla-
ma gözlemliyoruz. Bahsettiğim 6 öncü üniversite ve diğer 
üniversiteleri takip edersek KOSABİ’nin yayınlarında bir 
yavaşlama değil hatta bir ivmelenme söz konusu. BOHA-
ME’de ise artış devam ediyor ama bu iki grup arasındaki 
makas zaman içinde açılıyor. Asıl yavaşlamayı 2006’dan 
sonra diğer devlet ve diğer vakıf üniversiteleri arasında 
görüyoruz. Buradan şu sonucu çıkarıyoruz; KOSABİ du-
rumu bir şekilde idare etti, BOHAME ivme kaybı olsa da 
iyi gidiyor; ama asıl problem diğer devlet ve vakıf üniver-
sitelerindeki verimlilikten kaynaklanıyor. 

Bütün üniversiteleri “yayın yapan araştırmacı oranı ve ka-
liteye göre düzelmiş verimlilik miktarı” üzerinden sıraya 
dizdik. Burada 2006 sonrası üniversitelerin diğerlerine 
göre verimlilik açısından geride kaldığını gördük. Bunun 
çok çeşitli sebepleri olabilir ama bunlardan biri de üniver-
sitenin büyüklüğü ve yaşıdır. Bu üniversitelerin zamana 
ihtiyacı olduğunu, bu analizi yıllar sonra yaparsak bu üni-
versitelerin çok daha iyi noktalarda olacağını söyleyebi-
lirsiniz. Bunu bilemiyoruz tabii ki fakat bugün itibarıyla 
elimizdeki verilerden çıkan sonuç bahsettiğim şekilde. 

Bir üniversitenin verimliliğini uzun vadede ne belir-
liyor?
Analizimize göre üniversitelerin yaşı ve büyüklüğünün 
verimliliğe pozitif etkisi var. Vakıf üniversiteleri devlet 
üniversitelerine göre daha verimliler. Araştırmacı başına 
düşen doktora öğrenci sayısı o üniversitenin verimliliğini 
pozitif etkilemiş görünüyor. Ayrıca bir üniversite kurul-
duğu zaman o üniversitenin kurucu kadrosunun verimli-
liği o üniversitenin uzun vadedeki verimliliğiyle çok po-
zitif ilişkili. Yani nasıl başlarsanız öyle gidiyor şeklinde bir 
imaj oluşuyor. Bunların arasında üniversitenin verimliliği 
hakkında bir şeyin negatif etkisi var o da; akademisyen 
başına düşen lisans öğrenci sayısı o üniversitedeki araştır-
macıların verimliliğini negatif etkiliyor. Bizim kriterimi-
zin araştırma odaklı olduğunu bu noktada yeniden hatır-
latmak isterim dolayısıyla aslında bu sonuç bu doğrultuda 

baktığımızda çok şaşırtıcı değil. Bir üniversitenin kaç öğ-
renci yetiştirdiği ve benzeri gibi başka türlü verimlilikle-
ri de olabilir diyebilirsiniz. Ben elimdeki veri gereği ona 
bakmıyorum, ben sadece akademisyenlerin verimliliğini 
anlamaya çalışıyorum. 

Türkiye’deki üniversitelerde kişi başına düşen öğ-
renci sayısının gelişimi nasıl gerçekleşiyor?
1984 itibarıyla ön lisans ve lisans öğrenci sayısıyla öğre-
tim elemanı sayısını 1’e normalize edelim ve daha sonra 
her şeyi 1984 değerine böldüğümüzde öğrenci sayısının 
Türkiye’de çok ciddi artış gösterdiğini ama öğretim ele-
manı sayısının aynı hızda artmadığı görülür. 2008’den 
sonra kişi başına düşen öğrenci sayısı ise ciddi bir artış 
gösteriyor. Bu iki veriyi bir araya getirdiğimizde madem 
kişi başına düşen lisan öğrencisi sayısının negatif etkisi 
var, dolayısıyla 2008’den sonraki kişi başına düşen öğren-
ci sayısındaki artışın bu durumda genel olarak bir negatif 
etki bırakmasını bekleriz. Bu da tartışılması gereken ko-
nulardan biri. 

Yani köklü ve verimli üniversitelerdeki doktora öğren-
ci sayısını artırmak birkaç kanaldan verimliliği olumlu 
etkileyecek. Bunlardan ilki, bu öğrencilerin araştırma 
faaliyetlerine katkısıdır ikincisi ise iyi üniversitelerde ye-
tişen araştırmacıların daha nitelikli yapısının kadrosuna 
katıldıkları yeni üniversitelerde hem üretkenliği hem de 
eğitim kalitesini yükseltecek olmasıdır. 

Üniversite kontenjanlarına yönelik yapılan değişiklikler-
de üniversitelerin bilimsel araştırma performansları da 
göz önünde bulundurulmalı. Araştırmacı başına düşen 
lisans öğrencisi sayısının araştırma faaliyetlerini aksat-
mayacak düzeyde olması gerekiyor. 

Sonuç olarak doktora öğrenci sayısı kesinlikle çok önemli 
ve doktora programlarımızın tartışılmasında çok büyük 
fayda var. Danimarka, Finlandiya ya da Amerika için yap-
tığımız araştırmalarda genelde mucitlerin doktoralıların 
arasından çıktığını, ürettikleri patentlerin miktar ve kali-
te olarak çok daha yüksek olduğunu gördük. Dolayısıyla 
doktora öğrencisinin inovasyon ve akademik verimlilik 
için çok önemli bir yeri var. Bu noktada kendimize dokto-
ra programlarımızı ne kadar tartıştığımızı sormalıyız sa-
nırım. Araştırmacı başına düşen lisans öğrenci sayısını da 
tartışmamız gerekiyor. Belki de ders vermenin daha çok 
okutmanlara kaydırılması ve araştırmacılara daha fazla 
zaman yaratılması bir politika önerisi olabilir. 

Akademisyenin yaşam döngüsü üzerindeki akade-
mik verimliliği ile ilgili ne tür sonuçlar elde ettiniz?
Çalışmamızda gördük ki bir akademisyen daha kariye-
rinin başındayken yaşlandıkça ve tecrübe kazandıkça 
verimliliği artış gösteriyor, ta ki 12. yıla kadar. 12. yıldan 
sonra bir durgunluk dönemine giriyor, 17. yıldan sonra 
da verimliği aşağıya düşmeye başlıyor. Bu üç dönemin 

Büyük resme bakıldığında ülkelerin kişi başına 
düşen patent miktarını ve kişi başına düşen 
akademik yayın miktarıyla, o ülkelerin zenginliği 
arasında çok ciddi bir korelasyon bulunuyor.
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ilki; doktor öğretim üyesi olarak başladıkları dönem, terfi 
alabilmek için kendilerini ispatlamaları gerekiyor, daha 
sonra kurallar gereği doktor öğretim üyesi olarak en fazla 

12 yıldan sonra ikinci dönem olan doçentlik terfisi geli-
yor, 5 sene sonra da son olarak profesörlük geliyor. Ve-
rilerde tam da bu dönemlere tekabül eden bir kırılmalar 
zinciri görüyoruz. Tartışılması gereken konulardan bir 
tanesi insanların en verimli olduğu dönemde akademik 
yayın sayılarının düşmesi olmalı ve neden daha fazla üret-
tiremediğimiz sorusunun cevabı aranmalı. Bu sonuçlar 
ortalamaları ifade ediyor, elbette ki istisnalar bulunuyor. 
Ama nihayetinde akademisyenlerin profesörlük dönemi-
ne girdiklerinde verimliliklerinde bir düşüş gerçekleşiyor. 
İnsanların motivasyonlarını nasıl ayakta tutabileceğimi-
zin de tartışılması gerekiyor. 

Üniversiteler arası transferler bu motivasyon eksik-
liğinden mi kaynaklanıyor?
Vakıf üniversiteleri açıldıktan sonra “hocaların devlet 
üniversitelerine tutunmaları, maaşlarının vakıf üniversi-
telerindeki akademisyenlere oranla düşük olmasına rağ-

men gönül bağı sebebiyle kalmaları” hakkında ülkemizde 
ciddi tartışmalar oldu. Sonuç olarak vakıf üniversiteleri-
nin sayısı arttı ve devlet üniversitelerinden vakıf üniversi-
telerine transferler önemli oranda artış göstermeye başla-
dı. Araştırmamızda akademisyenleri beş dilime böldük; 1, 
en düşük, 5 ise en yüksek verimlilerdi. Her bir verimlilik 
grubu içinde devlet üniversitesinden vakıf üniversitesine 
geçiş ihtimaline baktık. Burada bir akademisyenin verim-
liliği arttıkça vakıf üniversitesine geçiş ihtimalinde önem-
li bir artış görünüyor. Peki bu geçişin ardından verimlilik 
nasıl seyrediyor diye sorarsanız oldukça olumlu seyre-
diyor ve verimlilik ivme kazanıyor. Hâlbuki transferden 
önce verimlilikte kayda değer bir gelişme yoktu. “İnsan-
lar yer değiştirdiğinde kendilerini daha iyi hissediyorlar” 
sonuç bu yüzden değişmiş olabilir diyebilirsiniz. Biz aynı 
soruyu tersten sorabiliriz. Vakıf üniversitesinden devlete 
geçtiğinde neler olduğuna bakarsak bir artış değil, azalış 
görüyoruz. Dolayısıyla bizim sormamız gereken önem-
li sorulardan ilki; vakıf üniversitesinde insanları motive 
eden ama devlet üniversitesinde motive etmeyen nedir? 
Kaynak mı? Maaş mı? Öğrenci mi? Bunların tartışılması 
gerekiyor. 

Ülkemizde akademik yayınlar konusundaki düzen-
lemelerin sonuçları neler oldu?
Türkiye’de akademik yayınların artırılması konusunda 
ciddi müdahaleler yapıldı. Örneğin 2000 yılında SSCI ya-
yınlar yapılması konusunda YÖK doçentlik kriteri getir-
mişti. Herkesin ortalama 3’er tane yayın yapması beklenir 
oldu. 2000’den sonra SCI ve SSCI yayınlarda bir ivmelen-
me görmeye başladık ama diğer yayınlarda bir değişiklik 
olmadı. Dolayısıyla regülasyon geldikten sonra insanlar 
bu kriterlere cevap verip o alandaki yayınlarını artırmaya 
başlamışlar. Bu aslında iyi bir haber gibi görünüyor çünkü 
miktar olarak bir artış var. Ama tabii “yayın” var “yayın” 
var. Bazıları sadece rakam dolduruyor, bazıları ise dünya-
yı bir anda transforme edebiliyor. Örneğin ben bir dokto-
ra öğretim üyesiyim; 2000 yılında regülasyon geldiğinde, 
zaten üçten fazla yayın yapmışsam regülasyonun bana bir 
faydası yok. Yine aynı yaşta başka doktor öğretim üyesi-
nin üçten az yayını varsa regülasyonun etkisi bulunuyor 
çünkü yayın yapmazsa doçentliğe terfi edemeyecek. 

Yayının kalitesine de bakmalıyız. 1996-2000 ve devam 
eden yıllardaki regülasyonlardan sonra görüyoruz ki ya-
yın miktarı artıyor ama kalitede azalış var. Bu regülasyon-
lar uygulanırken yayın miktarından ziyade kalitesinin de 
kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü yayın yap dediğinizde 
bulunduğu gruptaki en düşük dergilerde yayın yapmaya 
çalışıyor insanlar. 

Elde ettiğiniz veriler kadınların akademik yaşamda-
ki yeri ve durumu hakkında neler anlatıyor?
Verilerimiz kadın araştırmacılarının oranının zaman 
içerisinde artışını gösteriyor. YÖK’ün; profesör, doçent, 
doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlisi arasındaki 

Bütün üniversiteleri “yayın yapan araştırmacı 
oranı ve kaliteye göre düzelmiş verimlilik 
miktarı” üzerinden sıraya dizdik. Burada 2006 
sonrası üniversitelerin diğerlerine göre verimlilik 
açısından geride kaldığını gördük.
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kadın oranı %25’lerden %45’lere çıkıyor. Yayınlara baktı-
ğımızda ise kadınların oranı %30. Niye %30 diye sorduk; 
kadınların konferanslara gidemiyor olmasından kaynak-
lanıyor olabilir çünkü bir makale yazdığımızda bunu kon-
feranslarda sunuyoruz, reklamını yapıyoruz. Kadınların 
konferanslara gitmelerinde bir farklılık mı var diye baktık 
ve konferans yayınlarında kadınların oranının %20 oldu-
ğunu gördük. 

Bunun haricinde akademik unvanlar bazında kadınların 
oranı; lisans ve yüksek lisans için %47 civarında, doktora 
araştırma görevlileri arasında %44’e iniyor, öğretim gö-
revlileri arasında %42-43, doktor öğretim üyeleri % 35, 
doçentler %33, profesörler arasında %30’un altında. Yani 
terfiler arttıkça oranlarda azalma söz konusu. 

Kadınların ve erkeklerin verimlilik açısından yaşam dön-
gülerini de araştırdık. Erkeklerin verimliliği erken kadın-
ların veremliliği daha geç artıyor; muhtemelen çocuk ba-
kımı vs. nedenler yüzünden…

Disiplinler arası çalışmaların payı hakkında ne söy-
lemek istersiniz?
Araştırma öncü ülkeler ve Türkiye’den çıkan yayınların 
ne kadar inter disipliner olduğuyla ilgiliydi. Sağlık, doğa/
yaşam, fen bilimleri/mühendislik, sosyal bilimler farklı 
disiplinler olarak ele alındı ve birden fazla disiplinden ya-
zarın bulunduğu çalışmaların disiplinler arası olduğu ka-
bul edildi. Yurt dışında bu konuya ciddi bir fon aktarımı 
bar örneğin; Amerika’da NSF inter disipliner çalışanlara 
ekstra bir kaynak/araştırma fonu veriyor. Türkiye ise öncü 
ülkelere kıyasla zaman içinde geride kalmış görünüyor. 
Problemler giderek kompleksleşiyor, alanlar arası ortak 
çalışmaların kesinlikle daha faydası olacaktır: Nasıl alan-
lararası çok daha fazla ortaklık yaratabileceğimiz, tartışıl-
ması gereken sorulardan. Hem patent hem de akademik 
yayın verilerinde eğer bir yayın inter disipliner şekilde ya-
pıldıysa etkisinin daha büyük olduğunu görüyoruz. 

Bir de insanların yurt dışında konferansa gitmelerinin on-
ların iş birliği yapmalarına etkisini inceledik. 0 noktasının 
bir kişinin ilk defa bir uluslararası konferansa katılmasını 
gösteriyor, 0’dan önceki dönem konferanstan önceki yıl-
larını sonrası ise konferanstan sonraki yıllarını gösteriyor. 
Gördük ki kişi ilk defa yurt dışına katılım yaptıktan sonra 
yurt dışından birileriyle ortak çalışma ihtimalinde ve ve-
rimliliklerinde sıçrama görüyoruz. 

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit kimdir?

1980 yılında doğdu. 2003 yılında Koç Üniversitesi Ekonomi Bö-
lümünden mezun oldu, 2009 yılında Massachusetts Institute of 
Technology’de “Ekonomik Büyüme ve İnovasyon Politikaları” 
başlıklı teziyle ekonomi doktorasını tamamladı.

Bir makroekonomist olarak, araştırmaları ekonomik büyüme, 
üretim verimliliği, rekabet, özelleştirme, sanayi politikaları, fir-
ma dinamikleri, beşeri sermaye ve inovasyon ekonomisi üzeri-
ne odaklanan Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Chicago Merkez Bankası, 
Danimarka Yüksek Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Dünya Bankası, 
Hutchins Verimlilik Ölçüm Merkezi, IMF, OECD, TCMB başta 
olmak üzere birçok kuruma danışmanlık yaparken, Türkiye’de 
de Merkez Bankası için büyüme modeli geliştirmek üzere proje 
yürüttü. Makroekonomi alanındaki başarılı çalışmalarıyla 2019 
yılında Almanya’nın saygın ödüllerinden Max Planck-Humbol-
dt Araştırma Ödülü’ne layık görüldü. Dünyada sosyal bilimler 
alanında ilk kez verilen 1.5 Milyon Avro değerindeki araştırma 
fonu sayesinde oluşturduğu ekiple, 1990’larda Doğu-Batı Al-
manya’nın birleşmesinde yaşanan ekonomik aksaklıkları ve hala 
süregelen gelir farklılığını inceleyen Prof. Dr. Akçiğit; 2019’da 
Asaf Savaş Akat Ekonomi Ödülü, 2016’da Chicago Üniversitesi 
Ekonomi Bölümü En İyi Danışman Ödülü ve Küresel Ekono-
mik İlişkilerde Kiel Enstitüsü Üstün Başarı Ödülü’nü aldı. Ay-
rıca Amerikan Ulusal Bilim Vakfı’nın genç akademisyenler için 
verdiği en prestijli araştırma ödülü olan 0.5 Milyon Dolar değe-
rindeki 2017 yılı CAREER Ödülü’nün de sahibi oldu.

Prof. Akçiğit ayrıca; Almanya’daki Halle Ekonomik Araştırma 
Enstitüsünde Araştırma Profesörü ve Araştırma Grup Başkan-
lığı, Boston merkezli Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu’nda, 
Londra merkezli Ekonomik Politika Araştırma Merkezi’nde, 
Washington merkezli Brookings Enstitüsü’nde, Münih merkezli 
CESifo Enstitüsü’nde Araştırma Ortağı ve Koç Üniversitesi’nde 
Seçkin Araştırma görevlisi olarak görev yapıyor.

Chicago Üniversitesi’nde “Arnold C. Harberger” kürsüsüne de 
sahip olan Prof. Ufuk Akçiğit, Ekonomi Bölümünde çalışmala-
rını sürdürüyor.

Verilerimiz kadın araştırmacılarının oranının 
zaman içerisinde artışını gösteriyor. YÖK’ün; 
profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve 
araştırma görevlisi arasındaki kadın oranı 
%25’lerden %45’lere çıkıyor.
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Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Dr. Elif Özcan-Tok'un hazırladığı Rapor; tamamen 
veriler ışığında Türkiye’deki akademik ve bilimsel ortamın her yönüyle 
detaylı resmini çekmek, uluslararası karşılaştırmalarını yapmak, eksiklerini 
ortaya koymak ve bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyor. 
Çok zengin akademik yayın verileri kullanarak Türkiye’deki üniversitelerin 
ve akademisyenlerin detaylı analizini gerçekleştiriyor; araştırma süresince 
sorunları belirleyip, çözüm önerileri sunuyor.

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

TÜRKİYE BİLİM RAPORU
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TÜRKIYE, YENI DOĞAL GAZIYLA 
“YERLI ve MILLÎ” SÜRDÜRÜLEBILIR BIR ENERJI 

EKONOMISINE GEÇIŞ YAPIYOR
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker "TÜBA Enerji Çalışma Grubu,  Türkiye’nin ekonomik 

ilişkilerini ve geleceğini ilgilendiren enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi konusunda bağımsız 
adımlar atması için tüm enerji alternatifleri üzerine yaptığı özel çalışmaları raporluyor."

TÜBA’nın bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin 
saptanması amacıyla inceleme ve danışmanlık yapmak, 
toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılması-
nı sağlamak, bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir 
ve kabulünü sağlamak gibi başlıca görevlerini program, 
projeler ve oluşturduğu çalışma gruplarıyla yürüttüğü bil-
gisini veren TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, bu 
çalışma gruplarından birisinin de TÜBA Enerji Çalışma 
Grubu olduğunun altını çizdi.

“TÜBA’nın enerji çalışmaları, ülkemizin sanayi ve 
teknoloji üretimindeki millileşme ve yerli üretim 
hamlesine ışık tutuyor”
TÜBA Enerji Çalışma Grubu’nun; enerji alanında Türki-
ye’nin ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknolojik konularda 
çalışmalar yaparak bilgi üretmenin yanı sıra bilimi ve 
teknolojiyi geliştirme, strateji ve politika ve yol haritala-
rı çıkarıp sorunlara çözüm üretme görevini de başarıyla 
yerine getirdiğini vurgulayan Şeker sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Enerji Çalışma Grubu, enerji konusunda ül-

kemizin enerji bağımsızlığına, bilimsel ve teknolojik ge-
lişimine ve stratejik enerji önceliklerinin belirlenmesine 
katkı sağlayacak etkin ve yetkin bir kurumsal yapıyı oluş-
turmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bu çalışma-
ları ise Türkiye’nin önceliklerini belirleyerek yürütüyor.”

Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Enerji 
Çalışma Grubu’nun Türkiye’nin ekonomik ilişkilerini ve 
geleceğini ilgilendiren enerji kaynaklarının çeşitlendiril-
mesi konusunda bağımsız adımlar atması için tüm enerji 
alternatifleri üzerine yaptığı özel çalışmaları raporladığını 
hatırlattı ve “Bu kapsamda; Enerji Depolama Teknolojile-
ri Raporu, Nükleer Enerji Raporu, Rüzgâr Enerjisi Rapo-
ru, Temiz Kömür Teknolojileri Raporu ve Güneş Enerjisi 
Teknolojileri Raporu’nu Sayın Cumhurbaşkanımıza, ka-
rar vericilere, konu hakkındaki kanaat önderlerine, sek-
töre yön veren kurum ve kuruluşlarının tamamına ulaş-
tırdık. Yayına hazırlık çalışmaları devam eden Jeo-Termal 
Enerji Teknolojileri Raporu ve TÜBA Enerji Ansiklope-
disi de tamamlandığında yine ilgili makamların, kamu-
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oyunun faydasına sunulacak. Dolayısıyla gerçekleştir-
diğimiz birçok yayın, bilimsel toplantı ve çalıştaylar ile 
enerji konusu, ülkemizin sanayi ve teknoloji üretimindeki 
millileşme ve yerli üretim hamlesi ile TÜBA’nın günde-
minde tuttuğu konuların başında geliyor. Bu doğrultuda 
doğalgaz ile ilgili de bilimsel tematik bir çalışma sonucu 
raporlama yapılacağını özellikle belirtmek isterim. Diğer 
yandan yoğun emekleri dolayısıyla Enerji Çalışma Gru-
bumuzun her bir üyesine ülkemize kattıkları değer için 
teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.

Prof. Şeker ayrıca ekonomik büyüme ve kalkınma için 
önemli faktörlerden birisi olan enerjiye duyulan ihtiyacın 
Türkiye’nin en büyük ithalat kalemlerinden birisi olduğu-
nu ifade etti. Alternatif enerji kaynaklarının enerji mali-
yetlerinin düşürülmesinin, üretim sektöründe Türkiye’yi 
dünya piyasalarında daha rekabetçi konuma getireceğini 
ve istihdama da katkı sağlayacağını söyleyen Şeker, güneş 
ve rüzgâr enerjisi santralleri, nükleer enerji yatırımları, 
Oruç Reis, Fatih, Yavuz, Kanuni gemilerinin sondaj ça-
lışmaları da gösteriyor ki; ülkemiz alternatif enerji kay-
nakları arayışında adımlarını oldukça kararlı atıyor, tüm 
imkân ve fırsatları değerlendiriyor dedi.

“Bilimsel ve teknolojik olarak farklı boyutlara 
geçişe imkân sağlayacak yerli ve millî bir doğal 
gaz sektörünü oluşturmak çok önemli.”
Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, Karadeniz’de 
bulunan 320 milyar m3’lük doğal gazın, Türkiye’nin her 
alanda açılımına, gelişimine ve büyümesine katkı sağla-
yabilecek bir potansiyel olduğunu söyleyen Prof. Şeker 
“Doğalgazım bir enerji kaynağı olarak sosyal yaşamımıza 
etkilerine, Ar-Ge çalışmalarına yansımasına, inovasyon-
dan teknoloji geliştirmeye kadar doğalgazın bütün safha-
larının bugünden planlanması, yol haritalarının titizlikle 
çıkarılması gerekiyor. Stratejik planların hazırlanması ve 

bu yol haritalarının kısa, orta ve uzun dönemli olarak çi-
zilmesi ihtiyacının üzerinde durulması gereken bir nokta. 
Bilimsel ve teknolojik olarak farklı boyutlara geçişe imkân 
sağlayacak yerli ve millî bir doğal gaz sektörü oluşturul-
masının üzerinde ayrıca çalışılmalı. Eğitim ve insan kay-
nağıyla, bilimsel ve teknolojik kabiliyetleriyle önümüzde-
ki on yıllara Türkiye’nin hazırlanması büyük bir önem arz 
ediyor.” dedi.

“Enerji bağımsızlığımıza katkı sağlayacak 
doğalgaz kaynağı ile Türkiye sürdürülebilir bir 
enerji ekonomisinin de sayfasını açacak.”
Geçmişte enerjinin hem savaşlara hem barışlara hem de 
bölgesel çıkmazlara neden olan bir etken olduğunu ve bu 
etkene artık sahip olan Türkiye’nin kendi enerji arz gü-
venliğini de büyük oranda kontrol altına alabilme kabi-
liyetine erişmek için imkân bulacağına inandığını ifade 
eden Prof. Şeker “Doğal gazın birçok sektörde son ürün 
olarak kullanımı, farklı seçeneklerde depolanması ve ta-
şınması da çalışılması gereken konular arasında yer alıyor. 
Burada sıvılaştırılmış seçenekler büyük önem arz ediyor. 
Enerji bağımsızlığımıza katkı sağlayacak doğalgaz kayna-
ğı ile Türkiye sürdürülebilir bir enerji ekonomisinin de 
sayfasını açacak. Bu noktada Türkiye Bilimler Akademi-
si bünyesinde aktif olarak çalışan Enerji Çalışma Grubu, 
önümüzdeki süreçte, nasıl geçmişte güneş, rüzgâr, temiz 
kömür ve diğer enerji seçenekleri konusunda beyin fırtı-
nası toplantıları yapıp Türkiye için stratejik raporlar ha-
zırlamışsa, aynı şekilde doğal gaz konusunu da masaya 
yatırarak beyin fırtınası toplantıları yapıp, bilim insanla-
rıyla ileriye yönelik reçeteleri, stratejik planları ve yol ha-
ritaları hazırlamayı hedefliyor. Bu bağlamda başta enerji-
de yerli ve millî üretimde kararlı politikalar ortaya koyan 
Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye’ye enerji kaynağı 
kazandırma konusunda emeği geçen herkese şükranları-
mı arz ediyorum” dedi.
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TÜBA BAŞKANI PROF. ŞEKER’DEN 
“ETNIK YAPILAR, AYRILIKÇI GRUPLAR, TERÖR 

ÖRGÜTLERI ve MILLI BEKA PANELI”

Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde (İKÇÜ) 
16 Temmuz 2020 tarihinde, 15 Temmuz’un 4. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen “Etnik 

Yapılar, Ayrılıkçı Gruplar, Terör Örgütleri ve Milli Beka Paneli”ne katıldı.

Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İzmir Kâtip 
Çelebi Üniversitesi’nde (İKÇÜ) 16 Temmuz 2020 tarihin-
de, 15 Temmuz’un 4. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 
“Etnik Yapılar, Ayrılıkçı Gruplar, Terör Örgütleri ve Milli 
Beka Paneli”ne katıldı.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet 
Köse moderatörlüğünde gerçekleştirilen Panel’e Prof. Şe-
ker’le birlikte Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol 
Akgün, Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet 
Şahinde katıldı.

“FETÖ’nün Akademik Günah Galerisi” başlıklı konuşma-
sında; FETÖ’nün bireyleri kontrolde tutacak sistematik 
“abla ve abi” düzeni ile evler ile dershanelerde örgütlendi-
ğini anlatan Prof. Şeker, “Bu durum aslında sizlere yaban-
cı gelmiyor çünkü aynı şeyi PKK’da da izledik. Anneleri 
çocuklarından koparan ve aynı soruyu soran annelerin 
direnişi yakın zamanın örneklerinden. Baktığınız zaman 
bu örgütlerden biri dağa kaçırarak diğeri de yurt dışına 
götürerek aynı amaca hizmet etmişler. Yurt dışına seçtik-
leri gençleri vasıfsız işçi gibi ya da ticari köle gibi çalıştı-
rıyorlar.” dedi.

Bu küresel örgütün en büyük tahribatı akademik camia 
ve Türkiye’nin nitelikli insan gücü üzerinde yarattığını 

vurgulayan Prof. Şeker sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Örgüt, sınavlar üzerinden yürütülen işlemlerde hırsızlık 
yoluyla kişisel hakları ortadan kaldırmış, kendi faaliyet-
lerine insan gücü oluşturmak için her türlü haksızlığa 
ve gayrimeşru işe girişmiştir. Finansal Ar-Ge bütçe kay-
naklarını ve akademik kadroları bu bağlamda istismar 
etmiştir. Akademideki rekabet, kalite ve liyakat üzerin-
den yürütülmek durumundadır. Bu ortadan kalktığında 
üniversite ve akademi camiası kan kaybeder. Verimlilik 
ve liyakat olmayınca gerçek bilim insanları mağdur edi-
lir. Bu örgüt insanların işini, eşini, hangi alanda akademik 
kariyer yapması gerektiğini, hangi ülkede veya şehirde 
yaşayacağını, çalışacağını belirleyecek düzeyde bireyin 
özgürlüğüne ipotek koymuştur. Devlet içinde paralel bir 
devlet yapılanması şekillendirmiş, insanları ailelerinden 
ve ülkelerinden koparmıştır. Bu haksız uygulamaların ör-
nekleri günümüzde ortaya çıkan bilgi ve belgelerin yanı 
sıra mahkeme kayıtlarıyla daha da net bir şekilde görül-
mektedir. Tarihin tekerrür etmemesi için olanlardan mut-
laka ders çıkarmak ve gerekli önlemleri almak zorunda-
yız.” diye konuştu.

“Eğitim ve Güvenlik İlişkisi: FETÖ Örneği” üzerine konu-
şan Prof. Dr. Birol Akgün ise FETÖ’nün 15 Temmuz’da ta-
mamen deşifre olduğunu dile getirdi. FETÖ’nün “eğitim” 
tezgâhıyla planlandığını belirten Akgün, “Hiç kuşkusuz 
eğitim işin kamuflajıydı. Sonrasında zaten kült, ezoterik 
bir yapıya evrildi. FETÖ’nün sözde başındaki kişi kendini 
sorgulanamaz bir sözde lider olarak görüyor. Onları sa-
dece dini grup olarak görmek yanlıştır. İstihbarı amaçları 
ve siyasi hedefleri olan bir örgüttür. Ekonomik finansal 
birçok ayağı da mevcuttur.” ifadelerini kullandı. Panelde, 
Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin 
“Uluslararası Perspektiften FETÖ”  hakkında detaylı bir 
sunum yaptı.

Programın ardından katılımcılar, İKÇÜ Sanat ve Tasa-
rım Fakültesince hazırlanan “Milletin Direnişi, Devletin 
Mücadelesi, Toplumsal Hafızanın Diri Tutulması” temalı 
fotoğraf sergisini gezdi.
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TÜBA'DAN “BILIŞIM TEKNOLOJILERI ve 
ILETIŞIM: BIREY ve TOPLUM GÜVENLIĞI” ESERI

TÜBA, “Bilişim Teknolojisi ve İletişim: İnternet ve Toplumsal Etkileri” çalıştayının ardından 
“Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği” kitabını yayımladı. 

TÜBA “Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum 
Güvenliği” kitabıyla bilişim teknolojilerindeki gelişmele-
rin toplum üzerindeki etkilerinin haritasını çıkardı.

TÜBA-Bilişim Teknolojileri ve İletişim Çalışma Grubu 
öncülüğünde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 
“Bilişim Teknolojisi ve İletişim: İnternet ve Toplumsal Et-
kileri” başlıklı çalıştayın ardından hazırlanan çok sayıda 
bilim insanı ve alanında uzman isimlerin kaleme aldığı 
tespit, öngörü ve analizlerden 
oluşan “Bilişim Teknolojileri 
ve İletişim: Birey ve Toplum 
Güvenliği” adlı kitap TÜBA 
tarafından yayımlandı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker yaptığı açık-
lamada; TÜBA’nın “bilimsel 
konular ve bilimsel öncelik-
lerin saptanması amacıyla 
incelemelerde bulunmak ve 
danışmanlık yapma” görevi 
kapsamında hazırlanan ki-
tapta bilişim teknolojilerin-
deki değişim ve dönüşümün 
bilim insanları tarafından 
kapsamlı ve multidisipliner 
bakış açısıyla ele alındığını 
söyledi. “İnternetin etkileri-
ni önceden tartışma ve karşı 
konulması gittikçe zorlaşan 
bu gücünün toplumun fay-
dası doğrultusunda nasıl 
kanalize edilebileceğinin analizini yapma ve karar alı-
cılara/politika yapıcılara yol gösterme görevi akademis-
yenlere düşüyor. Bu doğrultuda “Bilişim Teknolojileri ve 
İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği” adlı yayınımızda; 
Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Prof. Dr. 
Ercan Öztemel, Prof. Dr. Edibe Sözen, Prof. Dr. Hüse-
yin Şeker, Prof. Dr. Hüseyin Arslan, Prof. Dr. Mehmed 
Özkan, Ali Saydam gibi pek çok bilim insanının katkısı 
bulunuyor. Özellikle son dönemde kontrolsüz bir şekil-
de dezenformatif içeriklerin arttığı ve olumsuz algılar 
üreterek toplumsal huzura zarar veren sosyal medya ile 

ilgili vergi ve kanun düzenlemelerine yönelik önerilerin 
de yer aldığı kitabın karar alıcılar için de yol gösterici bir 
nitelikte olacağını düşünüyorum.” dedi.

Bilgi toplumundan 21. yüzyılın süper akıllı toplumuna 
doğru evrilirken bu değişimin en etkili faktörü olan inter-
net ile ilgili belli konulara değinen çalışmaların Türkiye 
için hala yeterli seviyede olmadığının altını çizen Prof. 
Şeker, bu dönüşüm sürecinde ortaya çıkan problemle-

rin herkes tarafından az çok 
tecrübe edildiğini vurguladı 
ve bu farkındalık sonucunda 
alınması gereken önlemle-
rin, bireyin ve karar alıcıların 
gündemine önemli bir başlık 
olarak yerleştiğini ifade etti. 
İnternet kullanımının yaş 
fark etmeksizin hızla yay-
gınlaşmasıyla yeni güvenlik 
tanımlarının oluştuğuna da 
değinen Prof. Şeker, mah-
remiyet ve birey güvenliği 
konularında yeni düzenle-
melere ve önlemlere ihtiyaç 
olduğunu belirtti.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Mu-
zaffer Şeker’in “Bireysel ve 
Toplumsal Güvenlik: İletişim 
Hakkı ve İfade Özgürlüğü” 
yazısından, İskenderun Tek-
nik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Türkay Dereli’nin “Yapay 

Zekâ ve İnsanlık” başlıklı makalesine Ankara Sosyal Bi-
limler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bü-
lent Kent’in “Alman Hukukunda Sosyal Ağların Hukukî 
Düzenlenmeleri ve Türkiye için Öneriler”inden Münih 
Kriminalpolis Başkanlığı Siber Suçlar Dairesi Başkanı 
Cem Karakaya’nın “İnsanın İçindeki Firewall ve Açıkları” 
adlı araştırmasının sonuçlarına 21 bilim insanından 19 
çalışmanın yer aldığı kitapta ayrıca TÜBİTAK BİLGEM 
Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından ha-
zırlanan “Teknoloji Bağımlılığı Araştırması Raporu”na da 
yer veriliyor.

TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker

İnternetin etkilerini önceden 
tartışma ve karşı konulması 
gittikçe zorlaşan bu gücün 
toplumun faydasına nasıl 

kanalize edileceğinin analizini 
yapma, karar alıcılara/politika 
yapıcılara yol gösterme görevi 

akademisyenlere düşüyor. 

“
“
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve İLETİŞİM
BİREY ve TOPLUM GÜVENLİĞİ

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

Bilişim Teknolojileri ve İletişim Birey ve Toplum Güvenliği için: https://satis.tuba.gov.tr



68 TÜBA GÜNCE   EKİM 2020

TÜBA Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü
TÜBA Mühendislik Bilimleri Terimleri Sözlüğü
TÜBA Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü
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TÜBA Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü
TÜBA Mühendislik Bilimleri Terimleri Sözlüğü
TÜBA Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü

TÜBA-TÜRKÇE BILIM TERIMLERI SÖZLÜĞÜ 
PROJESI YAYIN KURULLARI TOPLANTISI

TÜBA Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesinin; Mühendislik, Sosyal, 
Doğa ve Sağlık Bilimleri Yayın Kurulları toplantısı gerçekleştirildi.

TÜBA Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesinin; Mü-
hendislik, Sosyal, Doğa ve Sağlık Bilimleri Yayın Kurul-
ları toplantısı 9 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirildi. 
Proje kapsamında 2011 yılında Sosyal Bilimler Terimleri 
Sözlüğü yayımlanmış, 2019’da ise Mühendislik Bilimleri 
Terimleri Sözlüğü’nün baskısı gerçekleştirilmişti. 6 Tem-
muz’da yapılan Yürütme Kurulu toplantısında bu söz-
lüklerin yeniden gözden geçirilerek, Doğa Bilimleri ile 
Sağlık Bilimleri terimleri sözlüklerinin de yayına hazırlık 
çalışmaları tamamlanarak proje eserlerinin 2023 Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 100. yıl kutlama etkinlikleri çerçevesin-
de yayınlanması görüşülmüştü. Bu doğrultuda tüm söz-
lük yayın kurulları ile bir araya gelmesiyle birlikte geçmiş 
dönemdeki deneyimler paylaşıldı ve üniversitelerin ilgili 
akademisyenlerinden destek sağlanarak en kısa sürede 
çalışmalara başlanması kararlaştırıldı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in başkanlığında, 
Prof. Dr. Mustafa Solak’ın TÜBA Konsey Temsilcisi ola-
rak bulunduğu 45 öğretim üyesinin katılımıyla gerçekle-
şen toplantı 1 saat 40 dakika sürdü. 

Mühendislik Bilimleri Yayın Kurulu’ndan Yürütücü Prof. 
Dr. Bülent Sankur, Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, Prof. Dr. Meh-
met Emin Aydın, Prof. Dr. Mesut Güner, Prof. Dr. İrşadi 

Aksun, Prof. Dr. Zafer Evis, Prof. Dr. Abdülkadir Çevik, 
Prof. Dr. Hamza Kurt, Prof. Dr. Ercüment Arvas, Prof. 
Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran ve 
Prof. Dr. İzzet Öztürk yer aldı.

Sosyal Bilimler Yayın Kurulundan; Prof. Dr. Ahmet Nuri 
Yurdusev, Prof. Dr. Ömer Demir, Prof. Dr. Mustafa Acar, 
Prof. Dr. Aydın Gülan, Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu, Prof. 
Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, Doç. Dr. 
Lutfi Sunar ve Prof. Dr. Tülin Gençöz katılım sağladı.

Doğa Bilimleri Yayın Kurulu’ndan Yürütücü Prof. Dr. 
Adil Denizli, Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan, Prof. 
Dr. Ahmet Gül, Prof. Dr. Mustafa Ersöz, Prof. Dr. Ekrem 
Savaş, Prof. Dr. Kamil Kaygusuz, Prof. Dr. Zeynel Kılıç, 
Prof. Dr. Tayfun Özçelik, Prof. Dr. Ali Rıza Özkaya, Prof. 
Dr. Bekir Salih, Prof. Dr. Bilal Tanatar, Prof. Dr. Oktay 
Duman ve Prof. Dr. Orhan İçelli deneyimlerini paylaştı.

Sağlık Bilimleri Yayın Kurulu’ndan ise Yürütücü Prof. Dr. 
Fahrettin Keleştemur, Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, Prof. 
Dr. Mustafa Aldur, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Prof. Dr. Ka-
zım Şahin, Prof. Dr. İlknur Uysal, Prof. Dr. Neyhan Ergene, 
Prof. Dr. Halil Güneş, Prof. Dr. Zekeriya Tosun ve Doç. Dr. 
Halil Tekiner görüş ve bilgi alışverişinde bulundu.



70 TÜBA GÜNCE   EKİM 2020

TEKNOFEST2020
TÜBA’nın da paydaşları arasında yer aldığı Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2020, 

24-27 Eylül 2020 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirildi.

İlk yıl 4 bin 333 takım, ikinci yıl 17 bin 773 takımın 
yarıştığı festivale TEKNOFEST2020   kapsamında diğer 
yıllara oranla çok daha fazla katılım oldu. 81 il ve 84 
ülkeden başvuruların geldiği festivalde yer almak için 
20 bin 197 takım ve 100 binin üzerinde genç başvurdu. 
Yarışmalar, seminer, söyleşi ve hava şovlarının yapıldığı, 
yerli-milli ürünlerin sergilendiği festivalin coşkusu 
sosyal medya hesaplarından canlı yayınlarla milyonlara 
ulaştırıldı. Festival pandemi nedeniyle ziyaretçilere kapalı 
yapıldı.

24 Eylül günü paydaş kurumların yöneticilerinin de 
katıldığı kortej yürüyüşü ve ardından festivalin açı-
lışıyla başlayan program; Türk Yıldızları ve Solotürk, 
Atak Helikopteri, Red Bull, Jandarma ve EGM-SGK’nın 
göz kamaştıran selamlama uçuşlarıyla devam etti. 
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları 
kentin semalarında gösteri uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, 
gökyüzüne dumanla ay ve yıldız çizerek Türk bayrağını 
resmetti. Birbirinden farklı hareketlerin sergilendiği 
uçuşlar vatandaşların beğenisini topladı.

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen orga-
nizasyonların tamamlanması ve dereceye giren takımlara 
ödüllerinin takdim edilmesinin ardından Gaziantep Va-
lisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Os-
man Toprak, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) 
Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Ku-
rulu Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Haluk Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve diğer protokol üyeleri, 
organizasyonda görev alanlarla fuar alanında buluştu.

Festival boyunca düzenlenen; İnsansız Su Altı Sistemleri, 
İnsanlık Yararına Teknoloji, Çevre ve Enerji Teknolojileri, 
Eğitim Teknolojileri, Akıllı Ulaşım, Tarım Teknolojileri, 
İnovasyon, Helikopter Tasarım, Jet Motor Tasarım, Araba 
Tasarım, Sürü İHA Simülasyon ve Üniversite Öğrencile-
ri Araştırma Proje Yarışmalarının kazananlarına ödülleri 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tak-
dim edildi.

30 ilde deneyap atölyelerinin açılışını yapan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Üretmek isteyen herkese aradığı fırsatı 
sunduk.” derken “Teknolojinin hızına yetişmek artık bir 
tercih değil, mecburiyet halini almıştır. Geleceğin ürün-
lerinin Türk Malı damgası ile üretileceğine inanıyorum.” 
ifadelerini kullandı. “Bütün mesele azmetmek. Bizim 
gençliğimiz bunları yapar ve yapacaktır. Her şeyin ide-
al olduğunu da söyleyecek durumda değiliz, ama destek 
olmakta da kararlıyız. Eksikler varsa tamamlarız, hatalar 
varsa düzeltiriz, engeller varsa kaldırırız. Yeter ki siz mü-
cadele etmekten, gayret göstermekten vazgeçmeyin. Bu 
dünyada herkese yer var, yeter ki hayal edin, çok çalışın ve 
azminizi asla kaybetmeyin. Şairin dediği gibi: Hep dene-
din, hep yenildin. Olsun yine dene, yine yenil, daha iyi ye-
nil.” dedi. Yarışmada dereceye giren gençleri ziyaret ede-
rek, yapılan projelerine imza atan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, yapay zekadan siber güvenliğe kadar her 
alanda çığır açacak yeniliklerin TEKNOFEST’te tohum-
lanacağını, filiz bulacağını, kök ve boy salacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, TEKNO-
FEST 2020’de dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi. 
Kurulan stantları ziyaret eden Bakan Varank’a TEKNO-
FEST 2020’de TÜBA’yı temsil eden TÜBA Asli Üyesi ve 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da eşlik etti. 
Varank, dereceye giren öğrencilerle sohbet etti, projeleri-
ni inceledi, bazı öğrencilerin talebi üzerine projelere imza 
attı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise TEKNOFEST’in pandemi 
nedeniyle izleyicisiz gerçekleştirilmesine rağmen heyeca-
nından ve enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini söyle-
di. TEKNOFEST’in “Milli Teknoloji Hamlesi” sloganının 
tam karşılığını verdiğini ifade eden Şeker “TEKNOFEST 
boyunca gerçekleştirilen yarışmalar aslında tam da milli 
teknolojimizin gelecekteki başarılarının ve güzel geliş-
melerinin habercisi. Bu öncü faaliyetler önümüzdeki dö-
nemde atılacak milli teknolojik adımların da güvencesi 
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niteliğinde. On binlerce genç yarıştı ve aslında emeğini, 
fikrini ortaya koyma cesareti gösteren tüm bilim insanı 
adaylarımızın hepsinin birinci olduğunu düşünüyorum 
ve hepsiyle gurur duyuyorum. TEKNOFEST’in paydaşla-
rı arasında yer almak ve bilim meraklısı gençlerimizin ya-
rının bilim politikalarını, bilim stratejisini yönlendiriyor 
olacaklarını bilmek ülkemizin bekasına dair umudumuzu 
büyütüyor, inancımızı besliyor. Başlangıcından bu yana 
her yıl kapsamını inanılmaz boyutta geliştiren TEKNO-
FEST, kısa zaman içinde özellikle gençlerin tutkuyla ya-
rıştığı bir festival haline geldi. Bu da bize gelecek yıllarda 
küresel bir organizasyon olmaması için hiçbir engelinin 
olmadığını gösteriyor. Görünen o ki TEKNOFEST henüz 
hayal bile edemediğimiz ama gerçek olacak noktalara ula-
şacak.” dedi.

Yarışmalarda derece alan takımlar:

• Savaşan İHA Yarışması “Sabit Kanat Kategorisi”  birincisi 
İstanbul Teknik Üniversitesinden “İTUNOM” ve “Döner 
Kanat Kategorisi” birincisi Trabzon Faruk Başaran Bilim ve 
Sanat Merkezinden “Tayyare Fatihleri”

• Model Uydu Yarışması birincisi Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesinden “GRİZU-263”

• Uçan Araba Tasarım Yarışması “Serbest Kategori” Türki-
ye birincisi Bahçeşehir Koleji Eskişehir Kampüsü Fen ve 
Teknoloji Lisesinden “DrDır10”, “İleri Kategori” birincisi 
Bahçeşehir Üniversitesinden “TOYGUN”

• Roket Yarışması “Alçak irtifa Kategorisi” birincisi Mehmet 
Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesinden “Çargah Ro-

ket Takımı”, “Yüksek İrtifa Kategorisi” birincisi Pamukkale 
Üniversitesinden “Hazar Roket Takımı”  

• TÜBİTAK İnsansız Hava Araçları Yarışması “Sabit Kanat 
Kategorisi” birincisi “Sepuluh November Institute Tech-
nology”, “Döner Kanat Kategorisi” birincisi Konya Teknik 
Üniversitesinden “RACLAB”

• İnsansız Su Altı Yarışması “Temel Kategori”  birincisi Bah-
çeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü Fen ve Tekno-
loji Lisesinden “Cosmos Gravity”

• Robotik İnsansız Otonom Kara Araçları Geliştirme Yarış-
ması “Öğrenci ve Bağımsız Katılımcılar Kategorisi” birin-
cisi “İTÜ Racing”, “Küçük Ölçekli İşletmeciler Kategorisi” 
birincisi “Polonom Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ”

• TÜBİTAK Efficiency Challenge Yarışması “Elektromobil 
Kategorisi” birincisi Çukurova Üniversitesinden “Elekt-
romobil”, “Hidromobil Kategorisi” birincisi Yıldız Teknik 
Üniversitesinden “AESK”

• Mini Jet Radyal Kompresörü Tasarım Yarışması birincisi 
Necmettin Erbakan Üniversitesinden “Max Thrust”

• İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF Büyük 
Ödülü“Aviyonik Bilgisayar Mimarisi Türk Havacılık ve 
Uzay Sanayi AŞ”

• Üniversite Öğrencileri Araştırma ve Proje Yarışmasında da 
“Akıllı Şehirler ve Ulaşım», “Bilgi ve İletişim Teknolojileri», 
“Eğitim», “Enerji ve Çevre», “Gıda ve Tarım“, “Makina 
İmalatı ve Otomotiv“, “Sağlık”, “Savunma, Uzay ve Hava-
cılık”, “Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik” kategorilerinde 
derece alan öğrencilere ödülleri verildi.
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2020-2021 YÜKSEKÖĞRETIM 
AKADEMIK YIL AÇILIŞ TÖRENI

YÖK tarafından düzenlenen “2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni”nde 
YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri takdim edildi.

Toplu akademik yıl açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker ve devlet erkânının yanı sıra Bakanlar, 
YÖK üyeleri, ilgili Kurum Başkanları, Büyükelçiler, bütün 
üniversite rektörleri ile YÖK 100/2000 Doktora Projesi’n-
de eğitim gören öğrenciler katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve Cumhurbaş-
kanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın birer konuşma ger-
çekleştirdiği açılış töreninin sonunda, YÖK tarafından 
her yıl, bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride 
verilen “YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri” de sahiplerini 
buldu. 

Açılış konuşmasını gerçekleştiren YÖK Başkanı Saraç, 
üniversitelerin Akademik Yıl Açılış Töreni’nin son 4 yıl-
dır Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hima-
yelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde icra edilmekte 
ve bu törende “YÖK Üstün Başarı Ödülleri”nin sahiple-
rine verilmekte olduğunu belirterek dünya genelindeki 
salgın nedeni ile zor zamanlar geçirdiğimiz bu günlerde, 
gerçekleştirilen bu törenin herkesin çalışma azmini güç-
lendirdiğinin altını çizdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç “Tek tip 
üniversiteler yerine üniversitelerde çeşitlilik”
Toplumsal beklenti ve taleplerdeki değişmelere bağlı ola-
rak geçmişte oluşturulan bazı kurumların yapı ve fonk-
siyonlarında zaman içinde değişmelerin kaçınılmaz ol-
duğunu ifade eden Başkan Saraç, YÖK olarak son 5-6 yıl 
içindeki icraatlar ile bu zoru başarmak üzere olduklarını 
iletti.

Sayın Cumhurbaşkanının destekleri ile gerçekleştirilen 
ve bunların önemli bir kısmı yükseköğretim tarihimizde 
birer ilk olma özelliğine sahip yeni ve yenilikçi icraatlar 
ile yükseköğretim politikaları uyguladıklarını sözlerine 
ekleyen Saraç, “Bilim hayatımızı çeşitlilik, misyon fark-
lılaşması, ihtisaslaşma, öncelikli alanlar, hedef odaklı 
uluslarasılaşma, açık bilim-açık erişim, dijital dönüşüm, 
kritik teknolojiler gibi kavramlar etrafında yeniden yapı-
landıran, sistemi dönüştüren ve bu esnada eylem içinde 
kendisi de dönüşen bir YÖK var ve biz buna Yeni YÖK 
diyoruz..” ifadelerinde bulundu.

Yeni YÖK olarak her yılın başında o yıl içinde gerçekleş-
tirmeyi planladığımız hedeflerimizi kamuoyu ile paylaş-
tıklarını ve ilgili yıl bu projeleri hayata geçirdiklerini be-
lirten Başkan Saraç, bu ay hayata geçirilen YÖK Gelecek 
Projesi’nin heyecanını yaşadıklarını ifade ederek bu proje 
kapsamında ülkemizin kalkınması için önemli disiplinle-
rarası alanlarda araştırma görevlisi alımı başlattıklarını ve 
bu kurgunun yükseköğretim tarihimizde akademik per-
sonel istihdamında bir ilk olarak ülkemiz için belirlenen 
18 kritik teknoloji alanında öğretim üyesi istihdamı ger-
çekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

YÖK Başkanı Saraç son olarak Sayın Cumhurbaşkanının 
ülkemiz için koymuş olduğunuz yüksek hedeflere ulaş-
mak için, ülkemizin küresel bir güç olma yolundaki yürü-
yüşüne katkı sağlamak için, bilim dünyasının tekellerini 
yıkmak, bu vatan ve toplum için bilimsel faaliyetler yap-
mak, bilim emperyalizmine yenilmemek, eğitimde sosyal 

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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adalet ve fırsat eşitliğini sağlamak için gayret göstermeye 
ve çalışmaya devam edeceklerini aktararak konuşmasını 
tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Mümkün 
olan en kısa sürede yüz yüze eğitime geçilecek.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuşmasına 
yeni akademik yılının, hayırlara vesile olmasını dileyerek 
başladı. Koronavirüs salgını sebebiyle bir hayli zor şart-
larda yürütülüyor olsa da akademik eğitimin kesintisiz 
devam etmesinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu 
ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirterek, 
“İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğ-
retim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de 
yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.” diye 
konuştu.

 “Sözümüzü tuttuk”
Hükümete geldiğimizde, ülkemizin her şehrinde üniver-
site kurma sözü verdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Milletimizin desteği ve Meclisimizin gayretiy-
le, sözümüzü tuttuk ve Türkiye’nin 81 ilinin tamamında 
üniversite kurulmasını sağladık.” dedi. Bugün ülkede fa-
aliyet gösteren toplam 207 kamu ve vakıf üniversitesinin, 
176 bin akademik personeliyle, 8 milyon 267 bin öğren-
ciye eğitim-öğretim verdiğini bildiren Erdoğan, üniversi-
telerin kontenjanlarının artmasının, giriş sınavlarındaki 
yığılmanın önüne geçtiğini dile getirdi.

“YÖK Anadolu Projesi” ilk kez açıklandı
Özellikle Anadolu’nun dört bir yanında, birer gurur abi-
desi olarak yükselen üniversitelerimizin gelişimine daha 
çok önem veriyoruz.” değerlendirmesinde bulunan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede Yükseköğretim Ku-
rulu tarafından hazırlanan yeni bir projenin müjdesini 
paylaşmak istediğini ifade ederek “YÖK Anadolu Projesi 
adıyla başlatılan bu çalışma, Anadolu’daki yeni gelişen 
üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleş-
tirerek, eksiklerin hızla giderilmesini hedefliyor. Böylece, 
gelişmiş üniversitelerimizin altyapısı, yetişmiş akademik 
kadrosu ve birikimi, Anadolu’daki henüz yolun başında 
olan üniversitelerimizin istifadesine açılmış olacaktır. 
Aynı şekilde, eşleşme yapılan üniversitenin öğrencileri 
diğer üniversitenin programlarına iştirak edebilecektir. 

İnşallah bu programı, bu akademik yılın ikinci dönemin-
den itibaren hayata geçiriyoruz.” diye konuştu.

YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri
Açılış konuşmalarının ardından, üniversitelerdeki bilim-
sel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, tez-
leri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla 
YÖK tarafından ilk kez 2017-2018 eğitim öğretim yılında 
verilen “YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri”, ödül almaya 
hak kazanan akademisyen ve üniversitelere verildi.

Üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen 
çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyet-
lerini teşvik etmek amacıyla, bu yıl dördüncüsü verilen 
“YÖK Üstün Başarı Ödülleri” Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından bireysel ve kurumsal olmak 
üzere iki kategoride sahiplerine takdim edildi.

“Bireysel Ödül” kategorilerinde:
Sosyal ve Beşeri Bilimler Kategorisinde; “Suriye ve Filistin’de 
Rus Mevcudiyeti ve Osmanlı Siyaseti (1847-1914)” konusunda 
yaptıkları doktora teziyle Dr. Öğr. Üyesi Melikşah Arslan ve tez 
danışmanı Doç. Dr. Saime Selenga Gökgöz ödül almaya hak ka-
zandı. 

Fen ve Mühendislik Bilimleri Kategorisinde; “Biyoalgılamaya 
Yönelik Elektrokimyasal Sensörlerin Geliştirilmesi” konusunda 
yaptıkları doktora teziyle Dr. Öğr. Üyesi Ece Ekşin ve tez danış-
manı TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan 
ödül almaya hak kazandı. 

Sağlık Bilimleri Kategorisinde; “Dermal Yolla Uygulanan Flur-
biprofen Nanosüspansiyonlarının Geliştirilmesi ve In Vitro - In 
Vivo Değerlendirilmesi” konusunda yaptıkları doktora teziyle 
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Oktay ve tez danışmanı Prof. Dr. Fatma 
Nevin Çelebi ödül almaya hak kazandı. 

“Kurumsal Ödül” kategorilerinde: 
Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü, “Kırsalda Gezici Hayvan Sağlığı, 
Poliklinik ve Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması” başlıklı başvu-
rusu ile “Atatürk Üniversitesine” 

Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü, “BOSIET ve FOET Eğitimle-
rinin OPITO Akreditasyonlu ve Sertifikalı Olarak Yerlileştiril-
mesi” başlıklı başvurusu ile “İstanbul Teknik Üniversitesine” 

Uluslararası İşbirliği Ödülü ise, “Sürdürülebilir Tarım ve Gıda 
Üretimi Yüksek Eğitim ve Öğretiminde Küresel Kapasite Geliş-
tirme Projesi” başlıklı projesi ile “Ankara Üniversitesine” veridi.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan Fen ve 
Mühendislik Bilimleri Kategorisinde Bireysel Ödülü'nü aldı

İTÜ Rektörü, TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. İsmail Koyuncu İTÜ 
adına Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü'nü aldı 
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TÜBA GEBİP HABER

TÜBA GENÇ AKADEMI ÜYESI  
DOÇ. DR. TAMER ÖNDER KÖK HÜCREDEN 

KARACIĞER HÜCRESI ÜRETTI

TÜBA Genç Akademi Üye-
si olan ve Koç Üniversitesi Tıp 
Fakültesi ve Translasyonel Tıp 
Araştırma Merkezi’nde (KUT-
TAM) çalışmalarını sürdüren 
Doç. Dr. Tamer Önder ile bir 

grup Türk bilim insanı, laboratuvar ortamında kök hüc-
reden karaciğer hücresi üretti.

Moleküler biyoloji ve genetik uzmanı Dr. Önder çalışma 
hakkında şu şekilde konuştu “Minik bir karaciğer diye-
biliriz. Karaciğerin tüm özelliklerini yüzde yüz taşımıyor 
ama bu hücreler bazı metabolik aktiviteleri yerine getire-
biliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Biyotıp ve Ge-
nom Merkezi (iBG) ile ortak sürdürdüğümüz çalışmayı, 
kişinin kendisinden kök hücre elde edip onu hastanın 
ihtiyacı olan hücre tipine dönüştürüp yeniden hastaya 
vermek olarak tanımlayabiliriz. Aldığımız deri hücresine 
dört tane gen ekleyerek onları laboratuvar ortamında bü-
yütüp kök hücreye dönüştürdük. Bu teknoloji Japon bilim 
insanı Shinya Yamanaka’ya 2012 yılında Nobel ödülü ka-
zandırmış bir yöntem. Biz bunu bir adım öteye taşıdık. 
Yeni bir yaklaşımla kök hücrelerden üç boyutlu farklılaş-
mayla bir organoid yaptık. Yani belli bir organın içinde 
bulunan hücre tiplerini barındıran üç boyutlu bir yapıyı 
oluşturmayı başardık. Karaciğer için düşündüğümüzde 
minik bir karaciğer diyebiliriz. Karaciğerin tüm özellik-
lerini yüzde yüz taşımıyor ama bu hücreler bazı meta-
bolik aktiviteleri yerine getirebiliyor. Mesela karaciğerin 
en önemli işlevlerinden biri albümin denilen bir proteini 
salgılamak. Yaptığımız üç boyutlu organoidler bunu ya-
pabiliyor. Bu çalışmamızı fareler üzerinde denediğimiz-
de çalıştığını gördük. Bunu sağlıklı bireylerden aldığımız 
hücrelerden denedik sonrasında ise hasta kişilerden hüc-

re aldık. Vücutta amonyak birikmesine neden olan nadir 
görülen, genetik ve ölümcül olabilen sitrülinemi hastası 
olan iki bebekten deri hücresi aldık onları önce kök hüc-
reye sonrasında karaciğer organoidlerine çevirdik. Bunu 
yaparken bozuk olan mutant genin normal bir kopyasını 
da ekleyerek hücre içerisinde hastalığı tedavi ettik. Labo-
ratuvar deneylerinde bu organoidlerde amonyak birik-
mesi olmadığını gördük. Bütün bu çalışmalar bize yönte-
mimizin çalıştığını gösterdi.”

Çalışmanın özellikle belirli genetik karaciğer hastalık-
larına ilişkin ilaç çalışmalarını da hızlandırabileceğini 
vurgulayan Doç. Dr. Tamer Önder “Bir ilacı denemek 
için hastalıklı hücreye ihtiyacımız var ama bu hastalıklar 
genelde küçük yaşta çocuklarda görüldüğü için o kişiler-
den karaciğer biyopsisi ile örnek almak mümkün olmu-
yor. Dolayısıyla ilacı deneyecek materyal yok. Ama bizim 
ürettiğimiz organoidler üzerinde bu denemeler yapılabilir 
yüzlerce ilaç hasta hücreler üzerinde denenebilir ve han-
gisinin bozukluğu düzelttiği görülerek bir sonraki aşama-
ya geçilebilir.” dedi.
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TÜBA GEBİP HABER

TÜBA GENÇ AKADEMI ÜYESI  
DOÇ. DR. U. ÖZGÜR ŞAFAK ŞEKER’DEN 

COVID–19 TANISINA YENI SISTEM

TÜBA Genç Akademi ve Bil-
kent Üniversitesi Ulusal Nano-
teknoloji Araştırma Merkezi 
(UNAM)   Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker ve 
ekibi, Kovid-19 tanısı için yeni 

bir sistem geliştirdi. Bilkent Üniversitesi UNAM ve TÜ-
BİTAK tarafından finansal olarak destelenen projede, Dr. 
Şeker ve yürütücülüğünü yaptığı Sentetik Biyosistemler 
Laboratuvarı üyeleri Çisil Köksaldı, Recep Erdem Ahan, 
Sıla Köse, Nedim Hacıosmanoğlu ve Ebru Şahin Kehribar 
yer aldı.

Koronavirüs tanısı için yararlanılan RT-PCR yönteminin 
tüm dünyada ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılırken, 
bu yöntemde genel olarak optik okuma yapabilen bir 
polimeraz zincir reaksiyon cihazına ve eğitimli persone-
le ihtiyaç duyulmaktaydı; bu sisteme paralel bir sistem 
oluşturmak üzere Doç. Dr. Şeker ve ekibi sentetik biyoloji 
yaklaşımlarını kullanarak çalışmalara başladı ve neticede 
yenilikçi bir tanı sistemi ortaya çıktı. Sentetik biyoloji ve 
ileri genetik mühendisliği yöntemleri kullanılarak “Koro-
navirüs tespiti için sentetik anahtar sistemleri” geliştirildi. 
Sentetik biyolojiyle geliştirilen tanı sistemi 3B teknoloji-
siyle cihaza çevrildi.

Sistem, herhangi bir karmaşık cihaza ihtiyaç duymadan 
sadece LED’ler ile mavi ışık verebilen bir sistem kullana-
rak viral tanı konulmasına olanak sağlayacak bir nükleik 

asit tabanlı tasarım. Doç. Dr. Şeker ve ekibi tasarımlarını 
tamamladıktan sonra sinyal gözlemek amacıyla basit bir 
optik cihazı 3B yazıcıda hazırlayarak sistemlerini oluştur-
mayı başardı. Bu sistem, tek bir moleküler tasarımla virü-
sün tanısını sağlayabiliyor. Aynı zamanda, sisteme ait tüm 
reaksiyonlar oda sıcaklığında gerçekleşiyor. Bu da ekstra 
bir cihaza ihtiyaç duyulmasını engelliyor. Öyle ki reak-
siyonların olduğu test tüplerine mavi ışık tutulduğunda 
doğrudan yeşil sinyal görülebiliyor. Bu sinyalin oluşması 
örnek hazırlama dahil bir saatlik sürede sonuç verebilse 
de bu sürenin kısaltılmasına yönelik çalışmalar da hızla 
devam etmektedir. Bu moleküler tasarım Sars-CoV-2 ta-
nısına karşı gerçekleştirilmiş ve sonuç sinyalini dışardan 
bir boya yardımıyla değil kendisi üretebilen bir sistemdir. 
Sistemin kullanım sırasında herhangi bir karmaşık ciha-
za, uzmana ihtiyaç duymayacak olması sistemin evlerde 
de kullanımına olanak sağlayacak bir niteliktir.
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TÜBA BAŞKANI PROF. DR. M
UZAFFER ŞEKER'DEN ZİYARETLER

1 1  E y l ü l  2 0 2 0

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in 
TÜBA Asosye Üyesi ve İTÜ Rektörü  
Prof. Dr. İsmail Koyuncu’yu ziyareti

1 1  E y l ü l  2 0 2 0

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in  
YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ı ziyareti

2  E y l ü l  2 0 2 0

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in  
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ı 

ziyareti

1 5  E k i m  2 0 2 0

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AYK) Başkanı 

Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu’nu ziyareti

1 5  E k i m  2 0 2 0

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in Yargıtay 
Başkanı Mehmet Akarca’yı ziyareti

 8  E y l ü l  2 0 2 0

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in 
TBMM Başkanı Prof. Şentop’u ziyareti



77EKİM 2020   TÜBA GÜNCE

7  T e m m u z  2 0 2 0

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve 
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu 

Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın Hacettepe  
Üniversitesi Rektörü Prof. M. Cahit Güran’ı ziyareti

8  T e m m u z  2 0 2 0

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in  
Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi 

(Ombudsman) Şeref Malkoç’u ziyareti

 2 5  A ğ u s t o s  2 0 2 0

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'i ziyareti

1 6  T e m m u z  2 0 2 0

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in 
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i ziyareti

1  E y l ü l  2 0 2 0

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in  
AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ı ziyareti

 2 1  E k i m  2 0 2 0

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) 
Başkanı Abdullah Eren'in TÜBA Başkanı Prof. Dr. 

Muzaffer Şeker'i ziyareti 
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TÜBA Şeref Üyesi Prof. Bhutta,
Royal Society’e Fellow Seçildi

TÜBA Asli Üyesi Prof. Yurdusev
EMAN Başkan Yardımcısı Seçildi

TÜBA Şeref Üyesi, 2015 yılı Sağlık ve Yaşam Bilimleri 
kategorisinde TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü sahi-
bi, Toronto Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Pakistan Ağa 

Han Üniversitesi Çocuk Sağlığı Mükemmeliyet Merkezi 
Direktörü Zulfiqar Ahmad Bhutta, Royal Society’e Fellow 
seçildi.

2020 yılında Royal Society’e dünyanın her yerinden bi-
lime sıra dışı katkıları dolayısıyla 51 yeni (fellow) üye, 
10 yabancı üye ve bir onur üyesi katıldı. Üyeler, güneş 
sisteminin dışındaki ilk gezegenlerden, dünyanın en kü-
çük moleküler motorunun yaratılmasına, küresel hasta-
lıklara ilişkin yeni matematiksel kanıtlara ve tedavilere 
kadar uzanan keşiflerle farklı alanlardan başarı elde et-
miş Nobel Ödülü sahibi isimlerin yanı sıra uluslararası 
bilim politikasında öne çıkan liderlerden oluşuyor. Prof. 
Dr. Zulfiqar Ahmed Bhutta'nın ise; beslenme ve anne-ço-
cuk sağlığı konusunda yürüttüğü araştırmaları ve sağlık 
politikalarının oluşturulmasına temel oluşturan başarılı 
çalışmaları bulunuyor.

TÜBA Asli Üyesi ve ODTÜ 
Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Nuri Yurdusev, Akdeniz Ülkele-
ri Akademileri Ağı (Network of 
the Academies of Mediterranean 
Countries-EMAN) başkan yar-
dımcısı seçildi.

Cezayir, Bosna Hersek, Bulgaris-
tan, Hırvatistan, Mısır, Fransa, 
İtalya, İsrail, Kosova, Montenegro, 
Kuzey Makedonya, Slovenya, Tu-
nus ve Türkiye akademi temsil-
cilerinin online oylarıyla yapılan 
seçimde; Karadağ Bilimler Akademisi’nden Prof. Dr. 
Dragan K. Vukčević EMAN Başkanı, Cezayir’den Prof. 
Dr. Malika Allab Yaker, Fransa’dan Prof. Dr. Catherine 

Bréchignac, İsrail’den Prof. Dr. Yohanan Friedmann ve 
Türkiye’den Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev başkan yar-
dımcısı seçildi. Yenilenen EMAN yönetimi, çalışmalarını 
2020-2022 yılları arasında yürütecek.
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TÜBA Üyeleri 
Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

ABD ve Hollanda’dan bilim insanlarından oluşan ekibin,  
bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi 
değişkenlerden oluşan kompozit indikator bilimsel etki 
endeksini kullanarak 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim da-
lında oluşturduğu en etkili bilim insanları listesinde çok 
sayıda Akdemi Üyesi de yer aldı.

Listeye Türkiye'den 195 isim girdi. TÜBA Üyeleri;Prof. 
Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Prof. Dr. Omar M.Yaghi, Prof. 
Dr. Aziz Sancar, Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Prof. Dr. Zül-
fiqar A. Bhutta, Prof. Dr. Niyazi Serdar Sariçiftçi, Prof. 
Dr. Ekmel Özbay, Prof. Dr. Mustafa Tüzen, Prof. Dr. İl-
hami Gülçin, Prof. Dr. Jackie Y.Ying, Prof. Dr. Arif Hep-
başlı, Prof. Dr. Aral Okay, Prof. Dr. Özcan Erel, Prof. Dr. 
Ali Mostafazadeh, Prof. Dr. Kamil Kaygusuz, Prof. Dr. 
Oğuz Okay, Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Prof. Dr. Ce-
mal Eringen, Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Prof. Dr. Adil De-
nizli, Prof. Dr. Mahmut Özacar, Prof. Dr. Umran S. İnan, 
Prof. Dr. Ömer Küçük, Prof. Dr. Salim Çıracı, Prof. Dr. 
Erhan Bişkin, Prof. Dr. Ziya Öniş, Prof. Dr. Oğuz Kerim 
Başkurt, Prof. Dr. Oğuz Kerim Başkurt, Prof. Dr. İlkay 
Erdogan Orhan, Prof. Dr. Saim Özkar, Prof. Dr. Fahrettin 
Kelestemur, Prof. Dr. Reşat Apak, Prof. Dr. Mehmet Do-
ğan, Prof. Dr. A. Murat Tekalp, Prof. Dr. Kadriye Arzum 
Erdem Gürsan, Prof. Dr. Üner Tan, Prof. Dr. Özer Beka-
roğlu, Prof. Dr. A. Nihat Berker, Prof. Dr. Metin Balcı, 
Prof. Dr. Ekrem Savaş, Prof. Dr. Kazım Şahin, Prof. Dr. 

Erol Pehlivan, Prof. Dr. Taşkın Kavzaoğlu ve Prof. Dr. 
Metin Arık listede yer aldı. Diğer yandan Uluslararası 
TÜBA Akademi Ödülü sahipleri Prof. Dr. Adrian Bejan, 
Prof. Dr. Fatih M. Uçkun, Prof. Dr. Cenk Ayata ve Prof. 
Dr. Hüseyin Arslan da en etkili bilim insanları arasında 
gösterildi. TÜBA Genç Akademi Üyeleri Prof. Dr. Sab-
ri Arık, Prof. Dr. Erdin Bozkurt, Prof. Dr. Murat Uysal, 
Prof. Dr. İdil Arslan – Alaton, Prof. Dr. Zeynep Aycan, 
Prof. Dr. Sinan Gezici, Prof. Dr. Z. Özlem Keskin Özkaya, 
Prof. Dr. Özgür B. Akan, Prof. Dr. Vural Gökmen, Prof. 
Dr. Seda Keskin Avcı, Prof. Dr. Mehmet Atilla Taşdelen, 
Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, Prof. Dr. Vehbi Çağrı Gün-
gör, Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Prof. Dr. Ali Rıza 
Yıldız, Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Prof. Dr. Kaan Ye-
tilmezsoy  ve Prof. Dr. Durmuş Ali Demir de listede yer 
alan isimler arasındaydı.

Ana bilim dallarına göre Türkiye’den listeye en çok bilim 
insanı 37 kişiyle kimya dalından girerken, klinik tıp 30 ki-
şiyle ikinci sırada yer aldı. Etkinleştirici ve Stratejik Tek-
nolojiler ile Mühendislik de 28’er bilim insanıyla üçüncü 
sırayı paylaştı. Diğerleri şöyle sıralandı; Fizik ve Astrono-
mi 20, İletişim ve Bilgi Teknolojileri 17, Tarım, Balıkçılık 
ve Ormancılık 10, Yer ve Çevre Bilimleri 8, Biyomedikal 
Araştırma 5, Matematik ve İstatistik 4, Ekonomi ve İşlet-
me 3, Yapı ve Tasarım 2, Biyoloji 2, Psikoloji ve Bilişsel 
Bilimler 1, Sosyal Bilimler 1.



80 TÜBA GÜNCE   EKİM 2020

TÜBA Asli Üyesi Prof. K. Arzum Erdem Gürsan’a 
“YÖK Üstün Başarı Ödülü”

Akademi Asli Üyesi Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem 
Gürsan “Biyoalgılamaya Yönelik Elektrokimyasal Sen-
sörlerin Geliştirilmesi” tezine danışmanlığı dolayısıyla 
“YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülü”ne layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 15 Ekim 2020 tarihinde 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılı-
mıyla düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik 
Yıl Açılış Töreni’nde TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaf-
fer Şeker de yer aldı; törende “Biyoalgılamaya Yönelik 
Elektrokimyasal Sensörlerin Geliştirilmesi” konusunda 
yaptıkları doktora teziyle Dr. Öğr. Üyesi Ece Ekşin ve tez 
danışmanı TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Kadriye Arzum Er-
dem Gürsan ödül aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veri-
len “YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri” kapsamında “Bi-
reysel Ödüller”; Sosyal ve Beşeri Bilimler Kategorisinde, 
Fen ve Mühendislik Bilimleri Kategorisinde ve Sağlık Bi-
limleri Kategorisinde, “Kurumsal Ödüller” ise; Yerel Kal-
kınmaya Katkı Ödülü, Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü 
ve Uluslararası İşbirliği Ödülü kategorilerinde sahiplerini 
buldu. 

Bireysel Ödül kategorilerinde: 
Sosyal ve Beşeri Bilimler: “Suriye ve Filistin’de Rus Mevcudiyeti 
ve Osmanlı Siyaseti (1847-1914)” konusunda yaptıkları doktora 
teziyle Dr. Öğr. Üyesi Melikşah Arslan ve tez danışmanı Doç. 
Dr. Saime Selenga Gökgöz ödül almaya hak kazandı. 

Fen ve Mühendislik Bilimleri: “Biyoalgılamaya Yönelik Elektro-
kimyasal Sensörlerin Geliştirilmesi” konusunda yaptıkları dok-

tora teziyle Dr. Öğr. Üyesi Ece Ekşin ve tez danışmanı Prof. Dr. 
Kadriye Arzum Erdem Gürsan ödül almaya hak kazandı. 

Sağlık Bilimleri: “Dermal Yolla Uygulanan Flurbiprofen Na-
nosüspansiyonlarının Geliştirilmesi ve In Vitro - In Vivo De-
ğerlendirilmesi” konusunda yaptıkları doktora teziyle Dr. Öğr. 
Üyesi Ayşe Nur Oktay ve tez danışmanı Prof. Dr. Fatma Nevin 
Çelebi ödül almaya hak kazandı. 

Kurumsal Ödül kategorilerinde: 
Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü: “Kırsalda Gezici Hayvan Sağlı-
ğı, Poliklinik ve Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması” başlıklı baş-
vurusu ile “Atatürk Üniversitesine” 

Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü: “BOSIET ve FOET Eğitim-
lerinin OPITO Akreditasyonlu ve Sertifikalı Olarak Yerlileşti-
rilmesi” başlıklı başvurusu ile “İstanbul Teknik Üniversitesine” 

Uluslararası İşbirliği Ödülü: “Sürdürülebilir Tarım ve Gıda 
Üretimi Yüksek Eğitim ve Öğretiminde Küresel Kapasite Geliş-
tirme Projesi” başlıklı projesi ile “Ankara Üniversitesine”

2016 yılından bu yana ODTÜ Rektörü olarak çalışmala-
rını sürdüren TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mustafa Verşan 
Kök, 14 Ağustos 2020 itibarıyla görevine yeniden atandı.

TÜBA Asli Üyesi Prof. M. Verşan Kök
ODTÜ Rektörlüğüne Yeniden Atandı
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TÜBA Asli Üyesi Prof. Şahin’e 
Elginkan Vakfı’ndan “Teknoloji Ödülü”

TÜBA Asli Üyesi Prof. İsmail Kara’ya 
"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"

Akademi Asli Üyesi, Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Bi-
yomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin, 
Elginkan Vakfı “Teknoloji Ödülü’ne layık görüldü.

TÜBA Konsey Üyesi de olan Prof. Dr. Fikrettin Şahin; 
yanık, akut ve kronik yara tedavisinde kullanılan an-
timikrobiyal hidrojel formülasyonunun geliştirilmesi 
ve üretimi üzerine, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
(İYTE) Öğretim Üyesi Prof. Bedir ise; astragalus sikloar-
tanlarının endofitik funguslarla biyotransformasyonu ve 
elde edilen metabolitlerin telomeraz aktivasyonu üzerine 
etkilerinin araştırılması hakkındaki projeleri ile Teknolo-
ji Ödülü’nün sahibi oldu.

Türkiye’deki bilim, kültür ve sanat alanlarında yapılan 
çalışmalara, araştırmalara ve hizmetlere katkıda bulun-
mak, bu alanların gelişimine destek olmak amacıyla dü-
zenlenen “Elginkan Vakfı 14. Türk Kültürü Araştırma ve 
Teknoloji Ödülleri” kapsamında 2019 yılı Türk Kültürü 
Araştırma Ödülü için yeterli başvuru olmaması dolayı-
sıyla 2019 yılında verilmemesi kararı alındı.

“2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük 
Ödülleri” kapsamında verilen “sosyal bilimler” ödülüne 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. İsmail Kara layık görüldü.

Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, 
Türkiye’nin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, öz-
gün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi 
veya kurumlara verilen “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat 
Büyük Ödülleri”nin bu yıl Mehmet Çebi, Necmeddin Ok-
yay, Sadettin Ökten, İsmail Kara, İbrahim Tenekeci, Derviş 
Zaim ve Özdemir Erdoğan’a verilmesi kararlaştırıldı.

Koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görülürken, 
“vefa” ödülünün de Necmeddin Okyay’a, “kültür tarihi” 
ödülüne Sadettin Ökten, “sosyal bilimler” ödülüne İsma-
il Kara, “edebiyat” ödülüne İbrahim Tenekeci, “sinema” 
ödülüne Derviş Zaim, “müzik” ödülüne ise Özdemir Er-
doğan layık bulundu.

Ödül töreni daha sonra ilan edilecek bir tarihte Cumhur-
başkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek.
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TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. İsmail Koyuncu

İTÜ Rektörlüğüne Atandı

TÜBA Asosye Üyesi ve 2014 yılından bu yana Ulusal 
Membran Teknolojileri (MEMTEK) Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi Müdürü olarak çalışmalarını sürdüren 
İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Koyuncu, 14 Ağustos 
2020 itibarıyla İTÜ Rektörlüğüne atandı.

TÜBA Genç Akademi Üyesi Doç. Dr. Zeki Candan 
Wood Material Science & Engineering Editör Kurulu’nda

TÜBA Genç Akademi ve İstanbul Üniversitesi, Orman 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Candan Wood 
Material Science & Engineering Dergisinin Editör Kuru-
lu’na seçildi.

Dünyada ahşap bilimi ve mühendisliği alanındaki der-
giler içinde ön sıralarda olan, multidisipliner ve orijinal 
eserleri yayınlayan uluslararası hakemli bir dergi olan 
Wood Material Science & Engineering, Taylor & Francis 
tarafından yayımlanıyor. 

TÜBA Genç Akademi Üyesi Dr. Öğr. Üyesi 

Mehmet Cengiz Onbaşlı’ya ERC’den Büyük Destek

TÜBA Genç Akademi Üyesi ve Koç Üniversitesi Elektrik 
ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Meh-
met Cengiz Onbaşlı’nın yönettiği "Termodinamik Limit-
lere Yakın Çok Düşük Güç Tüketimli ve Geniş Bantlı 

Spintronik Devreler" projesi Avrupa Araştırma Konse-
yi'nden (European Research Council - ERC) hibe desteği 
almaya hak kazandı.

2019 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi olan Dr. Onbaşlı, 
ERC tarafından 5 yıl boyunca kaynak sağlanacak araş-
tırmasıyla, elektronların spinlerini kullanarak elektronik 
devrelerimizin temel yapı taşlarını yepyeni bir fizik ve 
kimya ile baştan tasarlıyor. Proje kapsamında, nano öl-
çekli dairesel spinleri kullanarak hem veri depolama hem 
de yapay sinir ağlarını gerçekleştirebilecek devre bileşen-
leri hazırlanıyor. Projeyle, yeni iki boyutlu malzeme ta-
sarımları ve yalıtkan manyetik ince katmanlar sayesinde 
bilgiyi mevcut transistörlerden en az 100 kat daha düşük 
enerjiyle okuma, yazma ve kalıcı depolama hedefleniyor. 
Böylece, mobil cihazların pil sürelerinin onlarca kat artı-
rılması planlanıyor.



83EKİM 2020   TÜBA GÜNCE

TÜSEB’den TÜBA Üyelerine "Bilim ve Teşvik Ödülleri"

Akademi Şeref Üyesi, Nobel Ödülü sa-
hibi Prof. Dr. Aziz Sancar adına verilen 
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 
(TÜSEB) Aziz Sancar Bilim Ödülü’ne 
bu yıl TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Taner 
Demirer layık görülürken, TÜBA Genç 

Akademi üyeleri Bilkent Üniversitesi’nden Dr. Abdullah 
Ercüment Çiçek ve Koç Üniversitesi’nden Doç. Dr. Meh-
met Gönen Teşvik Ödülü’nün sahibi oldular.

30 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen Prof. Dr. Aziz Sancar 
Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni’ne katılan Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aziz Sancar Bilim 
Ödülü’ne layık görülen TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Taner 
Demirer’i tebrik etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan 

konuşmasında bu yıl ki TÜSEB Teşvik Ödülleri sahipleri 
İzmir Biyotıp Genom Merkezi’nden Dr. Arif Ergin Çe-
tin’i ve TÜBA Genç Akademi Üyeleri Bilkent Üniversi-
tesi’nden Dr. Abdullah Ercüment Çiçek ve Koç Üniver-
sitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Gönen ile TÜSEB Hizmet 
Ödülü sahibi eczacılık şirketi Koçak Farma’yı kutladı.

TÜBA Genç Akademi Üyesi Doç. Dr. Nazife 

Erkurşun Özcan’a “L’Oréal-UNESCO Destek Bursu”

2019 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi ve Hacettepe Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazife Erkurşun Özcan, 
2020 L’Oréal-UNESCO Ulusal Genç Bilim Kadınlarına 
Destek Bursuna layık görüldü.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonunun özel sektör tem-
silcilerinden L’Oréal Türkiye ile yaptığı iş birliği doğrultu-
sunda 2013 yılından bu yana başarıyla yürütülen UNES-
CO Türkiye Millî Komisyonu ve L’Oréal Türkiye Ulusal 
Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları 2020 Ödülleri, 
23 Eylül 2020 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen 
toplantıyla duyuruldu. Doç. Dr. Nazife Erkurşun Özcan, 
Fiziki Bilimler alanındaki ödülün sahibi oldu.

2020 "L’Oréal-UNESCO Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Des-
tek Bursu" Kazananları

Fiziki Bilimler:

1- Dr. Nazife Erkurşun Özcan - Hacettepe Üniversitesi

2- Dr. Dilek Dündar Erbahar - TÜBİTAK MAM
3- Dr. Nazar İleri Ercan - Boğaziçi Üniversitesi

Yaşam ve Çevre Bilimleri:

1- Dr. İdil Yet Hacettepe Üniversitesi
2- Dr. İrem Durmaz Şahin - Koç Üniversitesi
3- Dr. Dicle Dövencioğlu - Orta Doğu Teknik Üniversitesi









TÜBA Jeotermal Enerji Teknolojileri Raporu hakkında

Türkiye Bilim Raporu hakkında

















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

Doğudan Yükselen Bilim için: https://satis.tuba.gov.tr
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TÜRK İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİ

TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında 
"Şeyhülislam Arzları ve Padişah İradeleri, Resimli Kâmûs-ı Fransevî - Cilt I: A-G, 
Şehzâde Dîvânı Defterleri, Kitâbu Nûri Hadakati el-Ebsâr ve Nûri Hadîkati 
el-Enzâr, Hoca Dehhânî Divanı, Enisü'l-Celis, Osmanlı Müellifleri ve İsâgûcî - 
Mantığa Giriş” başlıklı eserler yayımlandı.

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



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

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

TÜRK-İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİ

Türk İslam Bilim Kültür 
Mirası Dizisi için:

https://satis.tuba.gov.tr

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

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

Lugati”nin A-B, C-E, F- J, K-L, M-N, O-R, S-Ş, T-V ile Y-Z harflerini 
içeren dokuz cildi ve dizinden oluşan onuncu cildinin TÜBA tarafından 

yayımlanmasıyla projenin ilk bölümü tamamlandı. 

TARİHÎ VE ETİMOLOJİK  TÜRKİYE TÜRKÇESİ LUGATİ
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PROF. MUZAFFER ELMAS
ve PROF. UFUK AKÇİĞİT
İLE RÖPORTAJ

CENGİZ HAN
ve MİRASI 
ÇALIŞTAYI

EN SON 
YAYIMLANAN
TÜBA RAPORLARI

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

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

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

eş-Şidde” başlıklı eserler yayımlandı.

TÜRK-İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİ

TÜBA-DOĞAL GAZ ÇALIŞTAYI TÜBA-DOĞAL GAZ ÇALIŞTAYI veve PANELİ  PANELİ 


