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TÜBA, Ünlü Türkolog Prof. Dr. Andreas 
Tietze’nin 7 ciltlik Tarihi ve Etimolojik Türkiye 
Türkçesi Lugatı’nın ilk üç cildini yayımlamak 
üzere hazırlıklarını tamamladı. Prof. Dr. 
Semih Tezcan başkanlığında yürütülen ekip 
çalışması sonucunda daha önce Avusturya 
Bilimler Akademisi tarafından yayımlanmış 
olan iki cilt (A-E ve F-J olmak üzere), gözden 
geçirilmiş olarak yeniden ve üç cilt halinde 
yayımlanacak.

TÜBA tarafından 2014 yılında başlatılan “Türk-İslam Bilim 
Kültür Mirası Projesi” kapsamında Bursalı Mehmed Tahir’in 
‘Osmanlı Müellifleri’, Kâtib Çelebi’nin ‘Levâmiü’n-nûr fî 
Zulmeti Atlas Minor’, Ebherî’nin ‘İsaguci Mantık Kitabı’ 
başlıklı eserlerin 2016  yılında basılması öngörülüyor.

YAKINDA

YAKINDA

100. YILINDA 
KUTÜ’L-AMARE ZAFERİ

Dr. Zekeriya Türkmen

TÜBA-GÜNCE Dergisi 51. sayısının ekidir.



TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

 KÜLTÜR ENVANTERİ DERGİSİ

13. SAYI

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

ARKEOLOJİ DERGİSİ

19. SAYI

TÜBA-KED’in 13. 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. 

https://satis.tuba.gov.tr

Türkiye’nin arkeolojik ve tarihsel değerlerine sahip 
çıkılması noktasındaki yeni yayın anlayışını 15. 
sayıdan itibaren beyan eden ve gerçekleştiren 
TÜBA-AR’ın 19. sayısı okurlarıyla buluştu.

https://satis.tuba.gov.tr

BEÇİN DEFİNESİ ÇIKTI!

Dünyanın en büyük definesi olarak adlandırılan “Beçin Definesi”, 

yaklaşık 50.000 adet Osmanlı ve İslami sikke ile 800’ün 

üzerinde Avrupa ülkelerine ait sikke Milas’ın Beçin 

Kalesi’nde bulundu. Bu sayede 16. yüzyıldan 17. yüzyıl 

başlarına  kadar Osmanlı - Avrupa ekonomik ilişkileri 

ve para tarihi hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Konu 

hakkında “Der Münzschatz von Beçin” (2 cilt + CD) 

adlı çalışma 2001 yılında  TÜBA ve Avusturya Bilimler 

Akademisi tarafından basıldı. Kasım 2015’te ise “Beçin 

Definesi” adıyla TÜBA tarafından Türkçe yayımlandı.

TÜBA tarafından yayımlanan 
Beçin Definesi kitabı için:

https://satis.tuba.gov.tr



Değerli Okurlar,
Son dönemde içerik ve 
tasarım olarak geliştirdiğimiz 
TÜBA-Günce’nin 51. sayısını 
takdim ederken, hepinizi 
saygı ile selâmlıyorum. Bu 
sayıda, önceki sayıdan bugüne 
kadarki Akademi faaliyetleri 
ile değerli üyelerimiz ve bilim 
insanlarımıza ait yazıları 
bulacaksınız.

TÜBA Şeref Üyemiz Prof. Dr. Aziz Sancar’ın 2015 Nobel 
Ödülü’nü kazanması, Akademi’miz, bilim dünyamız, 
milletimiz ve Türk dünyası açısından son derece sevindirici 
bir olay olarak gündeme damgasını vurdu. 10 Aralık 2015’te 
İsveç’teki Nobel Ödül Töreni’ne TÜBA Heyeti olarak 
katılarak bu büyük sevinci birlikte yaşadık. Ardından Sayın 
Cumhurbaşkanımızın davetleri üzerine Aziz Hoca’nın 
Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanımızca kabulü, ulusal 
sevincimizi pekiştirdi. Aziz Hoca’nın daha uzun bir süreyi 
kapsayan bu yılki Türkiye ziyaretleri, bilimsel ve sosyal 
etkinlikler bakımından oldukça yoğun ve verimli geçti. 18 
Mayıs 2016’da Bilkent Üniversitesi ve TÜBA iş birliğiyle 
düzenlenen konferansta Aziz Sancar, Akademi üyelerimiz, 
bilim insanları ve ülkemizin başarılı liselerinden gelen 
öğrenci ve öğretmenlere hitap etti. 19 Mayıs’ta Nobel 
Ödülü’nü Anıtkabir’e takdim eden ve “TSK Üstün Başarı 
Madalyası”nı alan Aziz Hoca, Nobel Madalyalarından 
birini mezun olduğu İstanbul Üniversitesi’ne verdi, diğerini 
Mardin Artuklu Üniversitesi’ne vereceğini açıkladı. Bunların 
yanı sıra Prof. Sancar, çok sayıda üniversite, bilim merkezi ve 
okullardaki etkinliklere katıldı. Bu süreçte Aziz Sancar, hem 
üstün başarıları, hem de milletine ve vatanına olan sevgi ve 
bağlılığı ile hepimize ve gelecek kuşaklara ilham verme ve rol 
modeli olma misyonunu başarıyla sürdürdü. Bu vesileyle Aziz 
Hoca’mıza, tekrar tebrik ve teşekkürlerimizi sunuyorum.

TÜBA Ödülleri, 14 Aralık 2015’te ilk defa T.C. 
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı’nda 
düzenlenen törenle sahiplerine tevdi edildi. Prof. Dr. Niyazi 
Serdar Sarıçiftçi, Prof. Dr. Zulfiqar Ahmad Bhutta ve 
Mehmet Genç, Geçen yıl ihdas ettiğimiz “TÜBA-Akademi 
Ödülleri”nin ilk sahipleri oldular. TÜBA-GEBİP ve TÜBA-
TEÇEP ödülleri de sahiplerine verildi. 2016 Akademi ödül 
başvuruları ile TÜBA-GEBİP ve TEÇEP değerlendirme 
süreci devam etmektedir. TÜBA Ödül Törenlerinin 
Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınması dolayısıyla Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı 
arz ediyorum.
 
Bu süreçte, Akademi’miz tarafından yayımlanan “Beçin 
Definesi” eseri, üniversitelerimize ve ilgili bölümlere 
gönderilerek okuyucuyla buluşturuldu, “Biyoetik 
Sempozyumu Raporu” yayımlandı, Türk-İslâm Bilim ve 
Kültür Mirası Projesi ve Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü 
Projesiyle ilgili çalışmalar sürdürüldü. Geçen yıl başlatılan 

“Andreas Tietze’nin Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi 
Lügati” Projesi kapsamında, ilk ciltlerin teslimatı yapıldı. 
Bu projelere ait ilk yayınları, önümüzdeki dönemde 
gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.

Akademi’mizin gelişimi açısından büyük önem taşıyan 
“TÜBA Kanunu Tasarısı Taslağı”na ilişkin Bakanlık 
Müsteşarı ve Hukuk Müşavirliği ile eşgüdüm içinde 
yürütülen çalışmalarımız, tamamlanma aşamasına geldi. 
Taslağı, Sayın Bakanımıza ve ilgili mercilere sunduktan 
sonra Kanunumuzun bu dönemde çıkmasını bekliyoruz. Bu 
dönemde Akademimizin bina ihtiyacının uygun biçimde 
karşılanması da önemli bir beklentimizdir.

TÜBA-Bilim Eğitimi Kursu’nun üçüncüsü, Akdeniz 
Üniversitesi’nde, Uluslararası Kök Hücre Kursu’nun da 
üçüncüsü Antalya’da gerçekleştirildi. Bilim eğitimine 125 
temel bilim öğretmeni, Kök Hücre Kursu’na 38’i yurt dışından 
olmak üzere toplam 138 bilim insanı ve uzman katıldı. Bilim 
ve Eğitim Politikaları ile Bilim Eğitimi Çalışma Grubu 
üyelerimizden oluşan TÜBA Heyeti bilim merkezlerinde 
incelemelerde bulundu; konuya ilişkin rapor, önümüzdeki 
aylarda ilgililerin bilgisine sunulacaktır. 3 Haziran’da “insan 
ve hayvan sağlığında akılcı antibiyotik kullanımı ve antibiyotik 
dirençlilik” konulu sempozyum, gerçekleştirilecektir. Çalışma 
gruplarımızın benzer çalışmaları, geliştirilerek devam 
ettirilecektir. 

Uluslararası ilişkiler faaliyetlerimiz de gelişerek devam 
etmektedir. Son dönemde Sudan ve Nepal Bilimler 
Akademileriyle imzaladığımız ikili iş birliği anlaşmalarıyla, 
anlaşma yaptığımız akademi sayısı 32’ye ulaşmıştır. Asya 
Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği (AASSA) 2016 
Genel Kurulu ve “Göç” konulu uluslararası konferansı ile 
Türk Dünyası Ulusal Bilim Akademileri Birliği’nin (TDBAB) 
2016 Genel Kurulu, TÜBA’nın ev sahipliğiyle Ekim ayında 
Türkiye’de gerçekleştirilecektir. Ayrıca, TDBAB’nin 2016-
2017 dönem başkanlığı tarafımızca yürütülecektir.

65. TC Hükümeti’nin kuruluşuyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nda görev değişimi yaşandı: Millî Savunma 
Bakanlığı’na atanan Sayın Fikri Işık, görevi Sayın Dr. 
Faruk Özlü’ye devrettiler. Her zamanki destek ve katkıları 
için Sayın Fikri Işık’a içten teşekkürlerimizi arz ediyor; 
her iki Bakanımıza yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. 
Sayın Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 65. 
Hükümetimizi de en iyi dileklerimizle kutluyoruz.
 
Türkiye’mizin ve Akademi’mizin gelişimine gönül, katkı ve 
destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, aramızdan 
ayrılan hocalarımızla tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve 
şükranla anıyor, en iyi dileklerimle selâm ve saygılarımı 
sunuyorum.

başkandan...başkandan...

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR
TÜBA Başkanı
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TÜBA ŞEREF ÜYESİ 
PROF. DR. AZİZ SANCAR
 NOBEL ÖDÜLÜ’NÜ ALDI

“DNA Onarım Mekanizmaları” konusundaki üstün çalışmalarıyla 2015 Nobel 
Ödülüne layık görülen TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Aziz Sancar, ödülünü Türk Marşı 

eşliğinde İsveç Kralı 16. Carl Gustaf’ın elinden aldı.

2015 Nobel Ödülü’ne Kimya alanında, hücrelerin hasar 
gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini ko-
ruduğunu haritalandıran araştırmaları dolayısıyla layık 
görülen TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Aziz Sancar, ödülünü 
İsveç’in başkenti Stockholm’de 10 Aralık 2015 günü dü-
zenlenen görkemli törenle, Mozart’ın Türk Marşı eşliğin-
de İsveç Kralı 16. Carl Gustaf ’ın elinden aldı. 

Nobel haftası kutlamalarına ve törenine; Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, TC Stockholm 
Büyükelçisi Kaya Türkmen, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ah-
met Cevat Acar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Er-
gin, TÜBA Konsey Üyesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri 
(TÜSEB) Başkanı Fahrettin Keleştemur, TÜBA Konsey 
Üyesi Prof. Dr. H. Tayfun Özçelik, TÜBA Asli Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet Öztürk, Aziz Sancar’ın aile üyeleri ve öğren-
cileri ile Türkiye’den bilim insanları ve gazeteciler ile İs-
veç’te yaşayan bazı Türk vatandaşları da katıldı. 

Stockholm Konsert Huset’te (Konser Evi) düzenlenen 
Fizik, Biyoloji, Tıp, Edebiyat ve Ekonomi dallarında bi-
lim insanlarının da ödüllerini aldığı törende, çok sayıda 
davetlinin yanı sıra Kraliyet ailesi bütün fertleri de katıl-
dı. Nobel Tıp Ödülü’nü İrlandalı William Campbell, Ja-
pon Satoshi Omura ile Çinli Youyou Tu paylaştı. Takaaki 
Kajita ve Kanadalı Arthur McDonald Nobel Fizik Ödü-
lü’ne layık görüldü. Nobel Kimya Ödülü’nü, çalışmala-
rını ABD’de sürdüren genetik bilimci TÜBA Şeref Üyesi 
Prof. Dr. Aziz Sancar, İsveçli Tomas Lindahl ve ABD’li 
Paul Modrich ile paylaştı. Prof. Dr. Aziz Sancar, hücre-
leri hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bil-
gisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 
bu ödüle layık görüldü. Edebiyat Ödülü’nü ise Belaruslu 
yazar Svetlana Aleksandrovna Aleksiyeviç kazanırken 
Ekonomi Ödülü İngiliz iktisatçı Angus Deaton’a verildi. 
Nobel ödülü kazanan bilim insanlarına plaket ve Nobel 
Madalyası’nın yanı sıra her birine 850 bin Euro değerin-
de para ödülü de takdim edildi. Tören’de TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Acar ve TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Özçelik 
ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Kavranoğlu 
ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ergin de hazır bulundu. 

Ödül töreninin akabinde, binin üzerinde davetliye Sto-
ckholm Belediyesi’nde Nobel yemeği verildi. Yemeğe; İs-

Prof. Dr. Aziz Sancar: 
Bilimsel çalışmalar hem Türkiye 

için hem de insanlık için önemlidir. 
Bu insanlığa olan borcumuzdur. 

Almanya, İngiltere ve İsveç’in 
insanlığa yaptığı gibi biz de 

bilim yaparak insanlığa katkıda 
bulunmalıyız, inşallah şimdiki ve 
gelecekteki nesiller Türkiye’yi 

bilim alanında istediğimiz seviyeye 
ulaştırırlar. 

““



5HAZİRAN 2016   TÜBA GÜNCE

veç Kraliyet ailesi, İsveç Başbakanı Steven Löfven, bakan-
lar, parti temsilcileri ve yabancı ülke temsilcileri ile ödül 
alanlar katıldı. Prof. Dr. Aziz Sancar tören sonrası yaptığı 
açıklamada “Bilimsel çalışmalar hem Türkiye için hem de 
insanlık için önemlidir. Bu insanlığa olan borcumuzdur. 
Almanya, İngiltere ve İsveç’in insanlığa yaptığı gibi biz de 
bilim yaparak insanlığa katkı- da bulunmalıyız, inşallah 
şimdiki ve gelecekteki nesiller Türkiye’yi bilim alanında 
istediğimiz seviyeye ulaştırırlar” dedi.

Prof. Dr. Aziz Sancar “Kanser mekanizması 5-10 
yıl içinde çözülecek” 
TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Aziz Sancar ayrıca, 8 Aralık ta-
rihinde Nobel Ödülü etkinlikleri kapsamında Stockholm 
Üniversitesi’nde konferans verdi. Prof. Dr. Sancar’ın No-
bel Töreni öncesinde verdiği konferansa, Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Konsey Üyesi ve Tür-
kiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Fahrettin Keleş-
temur, TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. H. Tayfun Özçelik, 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öztürk, TÜSEB Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Sancar’ın aile üyeleri ve 
öğrencileri ile Türkiye’den bilim adamları ve gazeteciler ile 
İsveç’te yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı katıldı. 

Kanser alanındaki çalışmaları ve “Sirkadiyen saat (rit-
mik saat)” buluşu ile tanınan Sancar, konferansta yap-
tığı konuşmada, kanser mekanizmasının 5-10 yıl içinde 
çözüleceğini söyleyerek, günümüzde kanser tedavisinde 
kullanılan ilaçların büyük çoğunluğunun kanser hücre-
lerinden önce DNA onarım merkezini yok ettiğini ve bu 
durumun önüne geçmek için de çalışmalarda bulunduk-
larını bildirdi. Ritmik saat konusunda önemli bir buluş 
yaptıklarını dile getiren Sancar bunun, DNA onarımını 
kontrol ettiğini ifade etti. Sancar, DNA onarımının gü-
nün belli saatlerinde artış, belli saatlerde de düşüş göster-
diğini belirtti. Amaçlarının, vücuttaki DNA onarımının 
minimum olduğu zamanı tespit edip, kanserli hücrelere 

TÜBA Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR: 

Aziz Hoca’nın Akademi’mizin üyesi 

olması ve Nobel’i kazanan ilk bilim 

insanı olması Akademi camiamızı, 

Türk bilim hayatını ve Türk 

milletini ziyadesiyle onurlandırmış, 

sevindirmiş ve hepimiz için bir 

motivasyon kaynağı olmuştur. 

““
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, TÜBA Başkanı  Prof. Dr. 
Ahmet Cevat Acar, Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜBA Konsey Üyesi 
Prof. Dr. H. Tayfun Özçelik

Prof. Dr. Tomas Lindahl, Prof. Dr Aziz Sancar, Prof. Dr. Paul Modrich
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ilaç vererek, bu hücrelerin ölmesini sağlamak olduğunu 
belirten Sancar, “Hedefimiz DNA onarımının ne zaman 
en aza indiğini ve  ne zaman en yükseğe çıktığını  belirle-
yerek  DNA onarımı potansiyelinin en az olduğu zaman 
ilaç tedavisi uygulayarak hem ilacın etkisini çoğaltmak 
hem de yan etkileri azaltmak” ifadelerini kullandı. Kon-
feransın ardından Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi 
Kaya Türkmen, Prof. Sancar onuruna resepsiyon verdi. 
Resepsiyon’da Büyükelçi Türkmen, Cumhurbaşkanı Baş-
danışmanı Prof. Dr. Kavranoğlu, TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Acar ve TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Keleştemur, konuşma 
yaparak Aziz Sancar’a hediye takdim ettiler.

TÜBA Başkanı Acar, konuşmasına Prof. Dr. Sancar’a ve 
eşine teşekkür ve tebriklerini sunarak başladı ve şöyle de-
vam etti “Aziz Hoca’nın Akademi’mizin üyesi olması ve 
Nobel’i kazanan ilk bilim insanı olması Akademi cami-
amızı, Türk bilim hayatını ve Türk milletini ziyadesiyle 
onurlandırmış, sevindirmiş ve hepimiz için bir motivas-
yon kaynağı olmuştur. Aziz Hoca sadece bilimsel buluşla-
rı ve araştırmalarıyla değil, Türkiye’ye; vatan ve milletine 
olan bağlılığı ve sadakatiyle de önemli bir rol model ol-
muştur. Şahsım ve TÜBA adına değerli hocamıza tebrik 
ve içten teşekkürlerimi sunuyor, kendisini en kısa sürede 
Türkiye’de görmenin Türk bilim insanlarının motivasyo-
nu ve gelişim ihtiyacı açısından ve dolayısıyla Türk bilim 
hayatı için son derece önemli olduğunu düşünüyorum.” 
Prof. Acar, TÜBA adına Prof. Dr. Sancar’a günün anısına 
teşekkür plaketi takdim etti.

Prof. Dr. Sancar ise çok büyük bir onur duyduğunu dile 
getirdi ve “Daha önce de söylemiştim, eğer Türkiye’nin 
bu kadar mutlu olacağını bilseydim daha çok çalışır 20 
yıl önce bu ödülü alırdım. Hükümetimizin bilime önem 
verdiğini duymak beni çok memnun etti. Bilimsel çalış-
malar hem Türkiye için hem de insanlık için önemlidir. 
Bu insanlığa olan borcumuzdur. Almanya, İngiltere ve İs-
veç’in insanlığa yaptığı gibi biz de bilim yaparak insanlığa 
katkıda bulunmalıyız, inşallah şimdiki ve gelecekteki ne-
siller Türkiye’yi bilim alanında istediğimiz seviyeye ulaş-
tırırlar. Son olarak da şunu söylemek istiyorum; özellikle 
kızlarımızın eğitimi üzerinde durulmasını rica ediyorum 
herkesten. Umarım bu olur.” dedi.

Stockholm Büyükelçisi Kaya Türkmen’in Prof. Dr. Aziz Sancar onuruna verdiği resepsiyon ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Acar’ın plaket takdimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hediyesi Davut 
Kavranoğlu tarafından Aziz Sancar’a Stockholm’de verildi

Prof. Sancar’ın Nobel Konferansı sonrası



7HAZİRAN 2016   TÜBA GÜNCE

İsveç’teki Nobel Ödül Töreni sonrası Prof. Dr. Aziz San-
car, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üze-
rine Türkiye’yi ziyaret etti ve 15 Aralık 2015 tarihinde 
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Prof. Dr. 
Aziz Sancar Onuruna Akşam Yemeği 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nobel Töreni’nin 
ardından Prof. Dr. Aziz Sancar onuruna Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesi’nde bir akşam yemeği verdi. Yemekte Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye 
Erdoğan; Prof. Dr. Aziz Sancar’a ise eşi Esta Gwendolyn 
Sancar ve kızı Rose Lorraine Eifer Sancar eşlik etti. Prof. 
Dr. Sancar’ın onuruna verilen yemeğe; Millî Eğitim Ba-
kanı Prof. Dr. Nabi Avcı, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Acar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, 
Bilkent Üniversitesi Rektörü ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. 
Abdullah Atalar, Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İhsan Karaman, TÜBA Konsey Üyesi ve Bilkent Üni-
versitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfun Özçelik, 
TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Talip Alp, TÜBA 
Konsey Üyesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Baş-
kanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, UNAM Direktörü 
Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir, Bilkent Üniversitesi İkti-
sadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Orhan Güvenen, Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Prof. Dr. Ali Doğramacı, TÜBA Asli Üyesi ve 9 
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Öztürk, TÜBA Asli Üyesi ve Yeditepe Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikrettin Şahin gibi Türki-

ye’de bilimsel çalışmaları ile öne çıkan bilim adamları ve 
bilim kurumlarının yöneticileri de katıldı. Yemekte ayrıca 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cum-
hurbaşkanlığı Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı Dr. 
İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü 
Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları Prof. 
Dr. Davut Kavranoğlu ve Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu da 
hazır bulundu.

Bu ziyaretinde, Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve akraba-
larıyla da görüşen Aziz Sancar, Nobel Ödülü’nü 19 Mayıs 
2016’da Anıtkabir’e armağan edeceğini duyurdu.

AZİZ SANCAR NOBEL TÖRENİ 
SONRASI TÜRKİYE’Yİ ZİYARET ETTİ
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2015 ‘TÜBA ÖDÜLLERİ’
SAHİPLERİNİ BULDU

2015 TÜBA ‘Uluslararası Akademi’, GEBİP ve TEÇEP Ödülleri, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 14 Aralık 2015 tarihinde düzenlenen 

törenle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde  sahiplerine tevdi edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “2015 yılı 
TÜBA Ödülleri” törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkur-
may Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, 
Başbakan Yardımcıları Tuğrul Türkeş, Lütfi Elvan, Milli 
Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Efkan Ala, 
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup 
Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Mehdi Eker, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, milletvekil-
leri, TÜBA üyeleri, akademisyenler, ödül sahiplerinin ya-
kınları ile diğer davetliler katıldı.

Düzenlenen törende; Fen ve Mühendislik Bilimleri alanın-
da Avusturya Linz Johannes Kepler Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Niyazi Serdar Sarıçiftçi, Sağlık ve Yaşam Bilimleri 
kategorisinde Kanada Toronto Üniversitesi Öğretim Üyesi 
ve Pakistan Ağa Han Üniversitesi Kadın ve Çocuk Sağlığı 
Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Zülfiqar Ahmad Bhut-
ta, Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde İstanbul Şehir 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Genç, almaya hak 
kazandıkları TÜBA Akademi Ödülleri’ni Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın elinden aldılar.

Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (GE-
BİP) alanında 38, Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödül Prog-
ramı (TEÇEP) alanında 19 bilim insanı ise ödüllerini, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Bilim 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık YÖK Başkanı Prof. 
Dr. Yekta Saraç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin 
ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın elinden 
aldılar.
TÜBA Akademi Ödülleri’nin yanı sıra GEBİP alanında 
38, TEÇEP alanında 19 bilim insanı da ödüllerini, TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 
Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta 
Saraç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın elinden aldılar.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
sözlerine TÜBA tarafından verilen Akademi Ödülleri’nin 
tevdi edileceği üç bilim insanı ile GEBİP alanında ödül 
verilecek 38 bilim insanı ile TEÇEP alanında ödül alacak 
19 bilim insanını tebrik ederek başladı ve şöyle devam 
etti: “Gayretleriyle emekleriyle birikimleriyle eserleriyle 
bilim dünyasına, ülkemize ve tüm insanlığa katkılar sağ-
layan hocalarımıza şahsım ve milletim adına şükranları-
mı sunuyorum. TÜBA Başkanı ve üyelerini, ülkemizde 
her alanda bilimin gelişimine verdikleri destek ve sağla-
dıkları teşvikten ötürü kutluyorum.

TÜBA Ödülleri Cumhurbaşkanlığı tarafından hi-
maye edildi
TÜBA Ödül Töreni’ni, bilim insanlarımızın emeklerini 
takdir etmeye yönelik bir iltifat olarak görüyorum.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlayışla TÜBA Ödül Tö-
reni’ni Cumhurbaşkanlığı olarak himaye ettiklerini dile 
getirdi.

Başbakanlığı döneminden bu yana bilim, teknoloji ve 
bunun yanında araştırma, geliştirme, yenilikçilik çerçe-
vesinde yürütülen tüm çalışmaları yakından takip ettiği-
nin ve desteklediğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 
(BTYK) tüm toplantılarına Başbakanlığı döneminde baş-
kanlık ettiğini söyledi. BTYK’da karara bağlanan pek çok 
projeyi bizzat himaye altına aldığını ifade eden Cumhur-

başkanı Erdoğan, özellikle savunma sanayi projelerinin 
hızlı, etkin ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi için 
her türlü çabayı gösterdiğini söyledi ve “Hamd olsun bi-
lim insanlarımız, ilgili kamu kurumlarımız, özel sektör 
firmalarımızı yüzümü kara çıkarmadı. Aynı şekilde fen 
ve mühendislik bilimlerinde, sağlık bilimlerinde, sosyal 
bilimlerde yürütülen çok sayıda projenin, çok sayıda ça-
lışmanın, çok sayıda bilim insanının da teşvikçisi, destek-
çisi olduk.” dedi.

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü Sahibi
Sosyal ve Beşeri Bilimler / Mehmet Genç
İstanbul Şehir Üniversitesi

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü Sahibi /Fen 
ve Mühendislik Bilimleri / Niyazi Serdar Sarıçiftçi 
Avusturya Linz Johannes Kepler Üniversitesi

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü Sahibi 
Sağlık ve Yaşam Bilimleri / Zülfiqar Ahmad Bhutta 
Kanada Toronto Üniversitesi / Ağa Han Üniversitesi

T.C. Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan: 

“Gayretleriyle emekleriyle 

birikimleriyle eserleriyle bilim 

dünyasına, ülkemize ve tüm insanlığa 

katkılar sağlayan hocalarımıza 

şahsım ve milletim adına şükranlarımı 

sunuyorum. TÜBA Başkanı ve üyelerini, 

ülkemizde her alanda bilimin gelişimine 

verdikleri destek ve sağladıkları 

teşvikten ötürü kutluyorum.”

“

“
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Yeni Türkiye’yi bilimin, ilmin, araştırmanın, geliş-
tirmenin aydınlığında inşa edeceğiz
“Bugün sosyal ve beşeri bilimler alanında kendisine 
Akademi Ödülü’nü tevdi edeceğimiz Mehmet Genç Ho-
ca’mızla, geçtiğimiz Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı 
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri vesilesiyle bir aradaydık. 
Kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. Mehmet Genç 
Hoca’mızla birlikte fen ve mühendislik bilimleri alanın-
da Avusturya Bilimler Akademisi tarafından aday göste-
rilen Niyazi Serdar Sarıçiftçi Hoca’mızı ve sağlık, yaşam 
bilimleri alanından Pakistan Bilimler Akademisi tarafın-
dan aday gösterilen Sayın Zülfiqar Ahmad Bhutta’yı hu-
zurlarınızda kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Bundan sonra da her vesileyle bilime ve bilim insanlarına 
yönelik desteği ve teşviki artırarak devam ettireceklerini 
vurgulayan Erdoğan, “Her fırsatta ifade ettiğim gibi ar-
tık günümüzdeki öğretmen-öğrenci ilişkisinin yüzey-
selliğinden kurtulmak durumundayız. Muallim-talebe 

kavramlarının ifade ettiği kadim ve derin eğitim-öğretim 
müktesebatımızı yeniden canlandırmamız gerektiğine 
inanıyorum. Yeni Türkiye’yi bilimin, ilmin, araştırmanın, 
geliştirmenin, inovasyonun aydınlığında inşa edeceğiz. 
İnşallah bilim insanlarımızın desteğiyle bu konuda kısa 
sürede önemli bir mesafe kat edeceğimizi ümit ediyorum. 
Doğrusu ben tüm bilim insanlarımıza inanıyorum, güve-
niyorum.” dedi.

TÜBA’nın Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi 
önemli eserleri yeni nesillerle buluşturacak
“Türk tarihi ve medeniyetinde ilmin ve ilim erbabının 
çok müstesna bir yeri ve değeri vardır. Hele hele talebenin 
muallimine yazdığı mektupları okuduğunuz zaman bu-
nun hassasiyetini orada görürsünüz. O ifadelerdeki edep, 
o ifadelerdeki hocasına, muallimine karşı seçtiği kelimeler 
çok çok anlamlıdır. Dünyanın bilinen en eski üniversitesi 
bu topraklardadır. Bugün mühendislikte, sağlıkta, sosyal 
bilimlerde, Batı biliminin temel referansları olan isimle-
rin çoğu bizim coğrafyamızın, bizim medeniyetimizin 
mensuplarıdır. Bu bakımdan TÜBA, Türk-İslam Bilim 
Kültür Mirası Projesi’ni, bilim, kültür ve sanat tarihimi-
zin önemli eserlerini yeni nesillerle buluşturacak olması 
bakımından önemli gördüğümü özellikle belirtmek isti-
yorum. “Yitik kaybedildiği yerde aranır” diye bizim güzel 
bir sözümüz vardır. Biz bilimdeki, kültürdeki, sanattaki 
liderliğimizi son olarak bu coğrafyada kaybetmiştik. İn-
şallah yine burada ayağa kaldıracağız.” diye konuştu.

İnanmanın başarmanın yarısı olduğunu dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Biz önce kendimize güvenece-
ğiz, inanacağız bununla birlikte çok çalışacak, çok gayret 
göstereceğiz. Başarı bu sürecin tabii bir neticesi olarak 
zaten kendiliğinden gelecektir. Nobel Ödülü alan Prof. 
Dr. Aziz Sancar Hoca’mız buna en güzel örnek. Düşü-
nün… Mardin Savur’da doğmuş. Savur’u bilenlerimiz var, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2015 yılı TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü sahipleriyle

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Fikri Işık: 

TÜBA’nın kurumsal kimliğini 

güçlendirmek için bu yasama 

döneminde TÜBA Kanunu’nu Meclis 

Genel Kurulu’na sevk etmeyi 

planlıyoruz. 

““
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inanıyorum ki bu salonda bilmeyenleriniz de var. Ama 
ben Savur’u yerinde görmüş, tanımış, aynı zamanda bir 
Cumhurbaşkanınızım. İyi bilirim ki şu haliyle gelişmiş 
durumudur ama Aziz Hoca’mızın o ilkokulu okuduğu 
dönemlere baktığımız zaman kim bilir oralar ne haldeydi. 
Tüm eğitimini ülkemizde almış, bu coğrafya ile ünsiyetini 
hiçbir zaman kesmemiş, kaybetmemiş bir kardeşimiz No-
bel’e layık görülüyor. Daha fazla söze gerek var mı? Şunu 
hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız; Türkiye’nin so-
rumluluğu sadece kendisine karşı değildir. Biz bir yönüyle 
300 milyonluk Türk dünyasına, bir yönüyle 1,7 milyarlık 
İslam alemine bir yönüyle de 7 milyar insanın tamamına 
karşı sorumlulukları olan bir milletiz. Böyle de bir ruh 
kökümüz var.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından 
konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık 

ise; “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin böyle bir prog-
rama ev sahipliği yapması, programın Cumhurbaş-
kanı  ve devlet  tarafından  sahiplenilmesi, toplum  ve 
gençlerin bu alanlara dikkatlerini çekebilmek açısın-
dan  büyük bir mesaj. Ödül törenleri vesilesiyle  bir 
gencimiz Cemil Meriçʼi veya Rasim Özdenörenʼi 
okumaya başlasa,  bir gencimiz bu yıl hem TÜBA 
Uluslararası Akademi Ödülü’nü hem de Kültür ve 
Sanat Büyük Ödülü’nü kazanan Mehmet Genç Ho-
ca’mızla  tanışsa, onu kendine bir örnek insan olarak 
seçse herhalde bu hepimiz için en büyük ödül olacak-
tır.” dedi.

Bakan Işık ayrıca, TÜBA’nın kurumsal kimliğini güçlen-
dirmek için bu yasama döneminde TÜBA Kanunu’nu 
Meclis Genel Kurulu’na sevk etmeyi planladıklarını da 
ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2015 Yılı GEBİP Ödülü sahipleriyle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2015 Yılı TEÇEP Ödülü sahipleriyle
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Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar konuşmasına Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a saygılarını ile-
terek başladı. Bilim ve ye-
nilikçiliğin ulusal kalkın-
ma ve uluslararası rekabette 
göreli üstünlük sağlamak ko-
nusunda belirleyici faktörlerin 
başında geldiğini vurgulayan Prof. 
Dr. Acar sözlerine şöyle devam etti: 
“Bu bağlamda TÜBA, tüm bilim alanla-
rındaki araştırmaları, bilim insanlarını ödül-
lendirmek ve bilimsel başarıları özendirmek, genç-
leri bilim ve araştırmaya yöneltmek, bilim 
inşalarının statülerinin ve bilim stan-
dartlarının yükseltilmesi için öneri 
ve çalışmalarda bulunmak, bi-
limsel konularda bilimsel ön-
celiklerin belirlenmesi için 
inceleme ve danışmanlık 
yapmak, toplumda bilim-
sel düşüncenin yaygın-
laşmasını sağlamak üzere 
1993 yılında kurulan Tür-
kiye’nin bilimsel, idari ve 
mali bakımdan özerk ulu-
sal bilimler Akademisi’dir.

2015 yılı projelerimizin 
sonuçlarını almaya başla-
dığımız bir yıl oldu
TÜBA, 106’sı asli, 39’u şeref ve 58’i 
asosye üye statüsünde toplam 203 seçkin 
üyesi ve çalışanlarıyla, ulusal görevlerini akade-
mik ilkeler doğrultusunda, farklılıkları zenginlik olarak 
değerlendirme anlayışıyla ve Türkiye’mizin ulusal aka-
demisi olma bilinci ve sorumluluğu içerisinde yerine ge-
tirmektedir. Bu çerçevede TÜBA, mevcut ve yeni ihdas 
edilen program, proje ve faaliyetlerine devam etmektedir. 
Bu bağlamda; bilim eğitim, kanser, kök hücre, gıda ve bes-
lenme, Türkçe Bilim Terimleri, Türk-İslam Bilim Kültür 
Mirası Projesi, Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügatı, ku-
rumsal kapasite geliştirme, bilim ve eğitim gibi alanlarda 
bilimsel etkinlik, yayın ve raporlama faaliyetlerine devam 
etmektedir. Bu yıl özellikle bazı yeni projeler bakımından 
sonuçlar almaya başladığımız olumlu ve sevindirici geliş-
melerin olduğu bir yıl oldu. Haziran ayında Sayın Bakan’ı-
mızın da katılımıyla yaklaşık 33.000 terimi içeren Türkçe 
Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi Mühendislik Terimleri 
Sözlüğü kamunun kullanımına internet üzerinden açıldı. 
TÜBA ve Avusturya Bilimler Akademisi’nin ürünü olan 
ve dünyada bulunan en büyük defineye dair 3 ciltlik ‘Beçin 

Definesi’ adlı eserin baskısı 
gerçekleştirildi. Türk-İs-
lam Bilim ve Kültür Mira-
sı Projesi kapsamında ilk 
eserin yayımı gerçekleş-
tirildi. Bu projenin ulusal 

hedeflerimize ulaşmaya ve 
aynı zamanda ulusal olarak 

gerek duyduğumuz özgüven 
inşasına katkı sağlayacağını dü-

şünüyoruz. Özellikle yapılan yeni 
anlaşmalar ile uluslararası alanda Tür-

kiye’yi temsil misyonu çerçevesinde TÜBA’nın 
anlaşma yaptığı ulusal akademi sayısı 23’ten 30’a ve 

yine kuruluşunda aktif rol aldığımız Türk 
Dünyası Akademiler Birliği ile üye 

olduğumuz çatı kuruluş sayısı da 
12’ye yükselmiştir. 29 Haziran 

2015 tarihinde TÜBA’nın da 
kurucu üye olarak katıldığı 
Türk Dünyası Akademiler 
Birliği 2016-2017 dönem 
başkanlığı tarafımızdan 
deruhde edilecektir. Ay-
rıca bir üyemizin başkan 
yardımcılığını yürüttüğü 

Asya Akademiler Birli-
ği’nin 2016 genel kurulu ve 

‘Göç’ konulu bilimsel toplantı 
bizim tarafımızdan gerçekleştiri-

lecektir. Bu yıl TÜBA için özellikle 
ödüller açısından oldukça gönendirici 

bir yıl oldu. Her şeyden önce Sayın Cumhur-
başkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin ödülle-
rimizi himayesi altına almış olması Akademi ve Türk bilim 
hayatı ve bilim insanları bakımından son derece onurlan-
dırıcı, teşvik edici bir ödül olmuştur. Akademi ve Türk 
bilim camiası adına içten şükranlarımızı arz ediyorum. 
Ayrıca ulusal olarak hepimizi sevince gark eden bir başka 
olayı yine birlikte yaşadık, geçtiğimiz hafta ödül törenine 
katıldığımız Aziz Sancar Hoca’mız ilk Türk Bilim insanı 
olarak ödülünü kimya alanında aldı. Aziz Hoca, bu ödüle 
kendisini götüren üstün bilimsel başarı ve buluşları ve al-
tını çizerek belirtmek gerekir ki; vatanımıza, milletimize 
bağlılığı ve sadakatiyle hepimize ve gelecek kuşaklara ger-
çekten örnek tutum ve davranış sergilemiştir, bu vesileyle 
değerli Hoca’mızı da tebrik ediyor başarıları ve saygıdeğer 
tutumları için teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum.

TÜBA Akademi Ödülleri ilk defa ihdas edildi
Yine ödüller bahsi bağlamında bu yıl, ilk defa ihdas etti-
ğimiz TÜBA Akademi Ödülleri ile üç alanda uluslarara-

TÜBA Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar: 

TÜBA; Türkiye’nin ulusal bilimler 

akademisi olma bilinç ve sorumluluğu, 

farklılıkları zenginlik olarak 

değerlendirme anlayışı, stratejik 

ve kurumsal yönetim yaklaşımıyla 

çalışmalarını sürdürmektedir ve 

sürdürecektir.

““
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sı düzeyde başarılı bilim insanlarını ödüllendirdik. Keza 
gelenekselleşen; 15. GEBİP ve 8. TEÇEP ödüllerimizi bu 
yıl veriyoruz. Bu yıl ihdas ettiğimiz ve amaç olarak Türki-
ye’nin topyekün kalkınmasına katkısı bakımından önemli 
olan ve bilimsel arenada tanınırlık ve etkinliğinin-etki-
leşiminin geliştirilmesi amacıyla tasarlanan uluslararası 
‘TÜBA Akademi Ödülleri’ yaz aylarından çıktığımız çağ-
rı sonucunda ve aday gösterme usulüyle belirlenen aday-
lar üzerinde ulusal ve uluslararası arenadaki hakemlerce, 
ardından alan komiteleri ve en sonunda Akademi Kon-
seyi’nin yaptığı değerlendirmeler sonucunda uluslarara-
sı alanda başarılı çalışmalarıyla tanınan üç saygın bilim 
insanına verilmiştir. Ödüller, az önce de belirtildiği gibi 
Avusturya Bilimler Akademisi tarafından önerilen Prof. 
Dr. Niyazi Serdar Sarıçifçi, Pakistan Bilimler Akademisi 
tarafından önerilen Zülfiqar Ahmad Bhutta, Sosyal ve Be-
şeri Bilimler kategorisinde ise üyemiz tarafından önerilen 
İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Genç 
TÜBA Akademi Ödülü’nü kazanmıştır. Ben ödül kaza-
nan saygın bilim insanlarını Türkiye Bilim Akademisi 
camiası adına tekrar tebrik ediyorum. 2001 yılında baş-
latılan GEBİP Ödül Programı kapsamında bu yıl olduk-
ça nitelikli başvurular arasından 24 farklı üniversiteden 
38 üstün başarılı seçkin genç bilim insanımız ödüle layık 
görülmüştür. Böylece ödül alan genç bilim insanı sayısı 
373’e ulaşmıştır. Türkiye’de bilimsel çalışma sürdürmeyi 
de özendiren bu program kapsamında ödül alan bilim 
insanlarımız ulusal ve uluslararası düzeyde birçok başa-
rıyı da gerçekleştiren saygın bir camiayı oluşturmaktadır. 
Türk dilinde eser yazımının özendirilmesi bilimsel gelişi-
mimiz bakımından son derece önemli bir husustur ma-
lum olduğu üzere. Bu bağlamda 2008 yılında başlatılan 
Türkçe Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Programı ödülleriyle 

Türk dilinde eser yazımı ve yayımlanmış eserlerin özen-
dirilmesi ve ödüllendirilmesi amaçlandı. Bu sene farklı 
alanlardan 19 eser ödüle layık görülmüş ve bu kapsamda 
ödül alan eser sayısı toplam 180’e ulaşmıştır. Bu ödüller ve 
başarıların ülkemizin 2023 ve müteakip hedef ve strateji-
lerine ulaşmamız açısından son derece önemli olduğunu 
düşünüyorum.

Uluslararası rekabette başarı, bilim alanındaki 
performansımıza bağlı
Bugün artık uluslararası rekabette başarılı olmanın bilim, 
ar-ge ve yenilikler alanındaki performansa büyük ölçü-
de bağlı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar: “Bu bakımdan biz de verilen görevler çerçevesin-
de çalışmalarımızı yürütmeye, katkılarımızı sürdürmeye 
devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız esnasında TÜBA’nın 
özellikle yasa, bina, tesis ihtiyaçlarının karşılanması daha 
iyi hizmet vermemiz açısından önemli bir ihtiyaç olarak 
değerlendirilmektedir. TÜBA; Türkiye’nin ulusal bilimler 
akademisi olma bilinç ve sorumluluğu, farklılıkları zen-
ginlik olarak değerlendirme anlayışı, stratejik ve kurum-
sal yönetim yaklaşımıyla çalışmalarını sürdürmektedir ve 
sürdürecektir. Bu gibi takdir, teveccüh ve desteklerin bu 
çabalarımıza önemli bir motivasyon kaynağı olacağını da 
ifade etmek istiyorum. Sözlerimi tamamlarken ödül sa-
hiplerini kutluyorum.” dedi ve “Türkiye’nin bağımsızlığı, 
bilimsel ve topyekün gelişimine verdikleri önem ve gös-
terdikleri önderlik ile; TÜBA’ya bilimsel çalışmalara ve 
TÜBA Ödülleri’ne ve bunlara konu olan başarılara sağ-
ladıkları teveccüh, destek ve motive edici himayeleri için 
Sayın Cumhurbaşkanı’mıza şükranlarımı arz ediyorum.” 
diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜBA Ödülleri Töreni Resepsiyonu’nda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakakanı Fikri Işık, TÜBA Başka-
nı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve Akademi Üyeleriyle birlikte
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TÜBA 48. GENEL KURULU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, TÜBA 48. Genel 
Kurulu açılışında yaptığı konuşmasına Akademi üyelerini 
ve katılımcıları selamlayarak başladı ve şöyle devam etti: 
“Genel Kurul’un; TÜBA, ülkemiz ve milletimiz için hayır-
lı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. Bizim inan-
cımızda Allah zenginliği dilediğine verir, ilmi ise isteyene 
verir ama istemek çok ciddi bir çalışmayı, gayreti ve insan 
üstü bir fedakârlığı gerektiriyor.

Çok daha fazla bilim insanı ve akademisyen yetiş-
tirmeliyiz
Ülke olarak bilime gönül veren, kendini ilme, araştırma-
ya adayan insanların sayısını mutlaka artırmamız gere-
kiyor. Daha çocukken insanımıza bilim ve öğrenmemin 
nasıl büyük bir tutku olduğunu aşılamalıyız. Bu açıdan 
anne-babalara çok büyük bir görev düşüyor. Ülke olarak 
en büyük avantajımız, genç ve dinamik nüfusumuzdur. 
Böyle geniş bir havuza sahip ülkenin çok daha fazla bi-
lim insanı ve akademisyeni yetiştirmesi gerekiyor. Bugün 
Türkiye, ekonomik anlamda geçmişle kıyaslanamayacak 
imkanlara sahip. Devletimizin, bilim ve ar-ge’ye ayırdığı 
kaynak artmaya devam ediyor.

Öğrenci, bilim insanı ve araştırmacılarımıza des-
teği artıracağız
2002 yılında 76 olan üniversite sayısı, bugün itibarıyla 
193’e çıktı. Öğretim üyesi sayımız 2002’deki rakamın iki 
katını geçti. 2014 yılı ar-ge harcamamız Türkiye tarihinde 
ilk defa %1 seviyesini yakaladı.

Biz bu oranı artırmak niyetindeyiz. Öğrenci, bilim insanı ve 
araştırmacılarımıza desteğimizi her geçen gün artıracağız. 
Maddi anlamda neye sahip olursanız olun esas mesele in-
san kaynağının niteliğidir. Bilime uygun bir ekosistem inşa 
etmemiz maddi imkanların hepsinden önemlidir. Bunun 
için siyasi, ekonomik, sosyal istikrar, özgür bir ortam ile 
bilime samimi bir ilgi ve destek gerekiyor. Karşılaştığımız 
problemlere bilimsel bir perspektifte çözüm aramak duru-
mundayız. Sadece fen bilimlerinden bahsetmiyorum, sos-
yal bilimleri de en az fen bilimleri kadar önemsiyoruz. Bunu 
yapmazsak kalıcı, istikrarlı ve sürdürülebilir bir teknolojik 
gelişim sağlayamayacağımızı herkesin bilmesi gerekiyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

TÜBA 48. Genel Kurulu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla 
13 Aralık 2015 tarihinde The Green Park Otel Ankara’da gerçekleştirildi.



TÜBA’ya düşen görev çok önemli…
Türkiye’de bilime ilginin artmasında, bilimsel 
düşüncenin yaygınlaşmasında, bilim mirası-
mızın milletimize tanıtılmasında TÜBA’ya çok 
önemli görevler düşüyor. Bu alanlarda etkili 
adımlar atmak durumundayız. Bilim insanları-
mıza yönelik manevi anlamı büyük programlar 
yürütüyoruz. 14 Aralık’ta da TÜBA Ödülleri’ni 
sahiplerine tevdi edeceğiz.

Temel bilimleri güçlü olmayan bir bilim 
ekosisteminin başarılı olma şansı yok
Özellikle son yıllarda üniversite tercihlerinde 
temel bilimlere olan ilginin azalması nedeniyle 
bu sıkıntıyı gidermek için TÜBİTAK’ta ‘Temel 
Bilimler Burs Programı’nı başlattık. Fizik, Kim-
ya, Matematik, Biyoloji, Felsefe, Tarih, Coğraf-
ya, Sosyoloji, Arkeoloji, Antropoloji, İlahiyat ve 
Sanat Tarihi bölümlerini tercih eden öğrenci-
lere üniversite sınavlarındaki derecelerine göre 
2.000 TL’ye kadar burs veriyoruz. Bu geçen bir 
yılda çok önemli mesafeler aldık. Bu yıl sade-
ce Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji değil az 
önce saydığım tüm alanlarda burs desteğimizi 
oluşturduk. Şu anda temel bilimleri tercih eden 
öğrenci sayısında çok ciddi bir artış var. Temel 
bilimleri güçlü olmayan bir bilim ekosisteminin 
başarılı olma şansı yok.” dedi.

Şehirlere bilim merkezleri kuruluyor
Özellikle bilim ve teknoloji sevgisini kazandır-
mak için bilim merkezleri kuruyoruz. Konya, 
Kocaeli ve Bursa’da kurduk ve diğer şehirleri-
mizde de devam edeceğiz. Bu merkezlerin ku-
rulmasında TÜBA’nın daha etkin ve aktif rol 
almasını arzu ediyoruz ve çalışmalarımızı yo-

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç, Prof. Dr. 
Ömer Küçük, Prof. Dr. Hasan Mandal’a Akademi üyelik beratlarını takdimi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Fikri Işık: 

“Türkiye’de bilime ilginin artmasında, 

bilimsel düşüncenin yaygınlaşmasında, 

bilim mirasımızın milletimize 

tanıtılmasında TÜBA’ya çok önemli 

görevler düşüyor.”

““
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ğunlaştırıyoruz. İki noktayı çok önemsiyoruz; birincisi 
bilim tarihimizde de bilimin üretildiğini çocuklarımıza 
küçük yaşta göstermek durumundayız. Türk-İslam bilim 
insanlarının da bilime katkısını anlatmalıyız. El Biruni’yi, 
İbn-i Sinayi, El Battani’yi öğretmek durumundayız. İkin-
cisi; bilim sergilerinde yerli düzenekleri geliştirmek isti-
yoruz. Burada arzumuz TÜBA’nın konsept noktasında, 
çocuklarımızın anlayacağı düzeneklerin tasarlanmasında 
fikri anlamda desteklerini bekliyoruz.” dedi.

TÜBA Akademi Ödülü alan bilim insanlarını tebrik ede-
rek konuşmasını sonlandıran Bakan Işık Haziran 2015’te 
gerçekleştirilen 47. Genel Akademi Genel Kurulu’nde asli 
üye seçilen Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç, Prof. Dr. Ömer Küçük, 
Prof. Dr. Hasan Mandal’a üyelik beratlarını takdim etti.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ise konuş-
masında; 14 Aralık Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşka-
nı’mızın himayelerinde TÜBA Ödülleri sahiplerine tevdi 
edilecek. Bu sene uluslararası düzeyde başlattığımız Aka-
demi Ödülleri’nin ilkini bu sene vermiş olmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Güneş enerjisi konusundaki çalışmala-
rıyla haklı bir üne sahip olan Niyazi Serdar Sarıçiftçi’ye, 
ana çocuk sağlığı konusunda yaptığı epidemiyolojik çalış-
malar konusunda haklı bir üne sahip olan Prof. Dr. Zül-
fiqar Ahmad Bhutta’ya, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında 
ise ‘akademik unvana iltifat etmeden nitelikli çalışmalar 
yapılabileceğini gösteren’ özellikle Osmanlı-Türk iktisat 
Tarihi konusundaki çalışmalarıyla Mehmet Genç Hoca-
mıza sizler ve kendi adıma tebrik ve bu başarı için teşek-
kürlerimi arz ediyorum.

2015 Yılı TÜBA Uluslararası Akademi Ödül Sahipleri Genel Kurul Konferansı verdiler.
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Aziz Hoca hepimiz için önemli bir örnek
Aziz Sancar Hoca’nın İsveç’teki töreninde bulunduğunu 
ifade eden Acar, “Aziz Sancar’ın Nobel Ödülü alması ora-
daki tüm vatandaşlarımızı duygulandırdı. Bir Türk bilim 
insanının sayesinde Türk Marşı’nı onurla dinledik. Aziz 
Hoca hem çalışmalarıyla hem de uluslararası alanda kimi 
zaman gördüğümüz, biraz daha takdir alabilmek için 
memleketine mesafeli duran örneklerine karşın özellikle 
ülkesine ve milletine bağlılığı noktasında gelecek kuşak-
lara da örnek olmuştur.” dedi.

2015 yılında çalışmalarımızın ilk meyvelerini aldık 
TÜBA olarak ülkemizin ulusal akademi olma sorumlu-
luğunu unutmadan imkanlarımız ölçüsünde elimizden 
gelen gayreti gösteriyoruz.

Bu yıl ilk meyvelerini almaya başladık; üye olduğumuz 
çatı kuruluş sayısı 12’ye, ikili iş birliği yaptığımız ulusal 
akademi sayısı 30’a yükseldi. Türk İslam Bilim Kültür Mi-
rası Dizisi’nin ilk kitaplarının örnek baskısı çıktı. Uzun 
süredir devam eden yayına hazırlık çalşmaları sona eren 
Beçin Definesi iki cilt ve bir DVD’den oluşan eserin bas-
kısı tamamlanmış bulunuyor. Çalışma Grupları’mızın 
raporları yayımlandı. “Kök Hücre Araştırmaları ve Biyo-
etik Sempozyumu” raporu da tamamlanmak üzere. Bilim 
Eğitimi Çalışma Grubu kapsamında MEB ile imzaladığı-
mız anlaşma çerçevesinde biri Gazi Üniversitesi ve diğeri 
Atatürk Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz Uygulamalı 
Bilim Eğitimi Programları ise oldukça ilgi görmüştür.

Ödül Programlarımız da niteliği giderek artan bir şekilde 
devam etmektedir. GEBİP Ödülü sahiplerimiz oldukça 
tatmin edici projeler yürütmektedir. Bunların hepsi Tür-
kiye’nin her alanda, bilimsel ve topyekün gelişimi için bize 
düşen görevin gereği diye düşünüyorum.

TÜBA Ödülleri Cumhurbaşkanlığı himayesinde
Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek durumunda-
yız. Bu sene TÜBA Ödülleri, ilk defa Sayın Cumhurbaşka-
nı’mızın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
sahiplerine tevdi edilecektir. Bu, Akademi’mizin saygın-
lığı açısından önemli bir aşamadır. Bu açıdan teşekkür ve 
saygılarımı ifade etmek istiyorum.” dedi. Prof. Acar ko-
nuşmasını Akademi üyelerine doğrudan ve dolaylı olarak 
destekleri için teşekkürlerini sunarak konuşmasını son-
landırdı.

Genel Kurul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
himayesine aldığı ve Türkiye’de ilk defa TÜBA tarafından 
verilen uluslararası nitelikteki ‘Akademi Ödülü’ne Sosyal 
ve Beşeri Bilimler alanında layık görülen Mehmet Genç, 
Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında layık görülen Prof. 
Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi, Sağlık ve Yaşam Bilimleri ala-
nında layık görülen Prof. Dr. Zulfiqar A. Bhutta tarafın-
dan ‘Akademi Konferansı’ verildi.

Konferansların ardından toplantı, basına kapalı olarak 
devam etti.

TÜBA Başkanı 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar: 

“Bu yıl çalışmalarımızın ilk meyvelerini 

almaya başladık; üye olduğumuz çatı 

kuruluş sayısı 12’ye anlaşma yaptığımız 

ulusal akademi sayısı 30’a yükseldi. 

Türk İslam Bilim Kültür Mirası Dizisi’nin 

ilk kitaplarının örnek baskısı yapıldı. 

Beçin Definesi ve çalışma gruplarımızın 

da raporları yayımlandı. Ayrıca Fuat 

Sezgin Hoca’mızın İslam’da Bilim ve 

Teknik adlı eserin yeniden basımı 

gerçekleştirildi.”

“

“
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TÜBA ve BİLKENT ÜNİVERSİTESİ’NDEN 
“AZİZ SANCAR KONFERANSI” 

TÜBA Şeref Üyesi Nobel Ödülü sahibi Prof. Aziz Sancar’ın, TÜBA ve Bilkent 
Üniversitesi’nce düzenlenen “DNA Onarımının Mekanistik Temeli” başlıklı 

konferansı, 18 Mayıs 2016’da Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Konser Salonu’nda gerçekleştirildi.

TÜBA Şeref Üyesi Nobel Ödülü sahibi Prof. Aziz Sancar, 
18 Mayıs 2016’da, TÜBA ve Bilkent Üniversitesi’nce dü-
zenlenen “DNA Onarımının Mekanistik Temeli” başlıklı 
bir konferans verdi. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Konser Salonu’nda gerçekleştirilen Konferan-
sa, Gwen Sancar, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kav-
ranoğlu, TÜBA Asli Üyesi ve Bilkent Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Abdullah Atalar, TÜBA Konsey Üyesi ve Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Ko-
çak, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Şahin, TÜSEB 
Başkanı ve TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. H. Fahrettin 
Keleştemur, TÜBA üyeleri ile çeşitli illerden gelen başarılı 
öğrenciler ile öğretmenleri ve akademisyenler katıldı.

Fotoliyaz enzimi ile başlayan bilimsel araştırmaları sonucun-
da nükleotid kesim onarımını tanımlayan ve biyolojik saatin 
mekanizmalarını çözen 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi 
Prof. Dr. Sancar’ı çeşitli fen ve anadolu liseleri ile farklı üni-
versitelerden öğrenciler, rektörler, dekanlar, bilim insanları, 
öğretmenler, basın mensupları ve TÜBA Üyelerinden oluşan 
bin kişilik bir izleyici kitlesi dinledi.

TÜBA Konsey Üyesi ve Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. H. Tayfun Özçelik’in konuşmasının ardın-
dan gerçekleşen mini konser sonrası TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Cevat Acar ile TÜBA Asli Üyesi ve Bilkent Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar’ın açılış konuşmalarının 
devamında Aziz Sancar, konferansını gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Aziz Sancar “Nobel almak güzel ama ora-
ya giden yol daha güzel”
Prof. Dr. Aziz Sancar, konuşmasında şunları söyledi: 
“Gösterdiğiniz bu büyük ilgiden dolayı çok teşekkür ede-
rim. Amerika’da sevinçli olduğum zaman “Üsküdar’a gi-
derken aldı da bir yağmur”u dinlerim, hüzünlü olduğum 
zaman “Uzun İnce Bir Yoldayım”ı dinler ağlarım. Şimdi 
onu dinlettiniz onun üstüne de geleceğimiz olan çocukla-
rı buraya getirdiniz. Bu büyük bir heyecan ve stres. Nobel 
aldığımda en büyük stres Nobel dersine hazırlanmaktı 
belki de bu ondan daha stresli ama elimden geleni ya-
pacağım. Nobel Ödülü üç bilim insanına verildi. Burada 
ayrıntılı bir bilimsel konuşma yapmayacağım. Nobel ça-
lışmamın genel hatlarını sunacağım ve Nobel’e dair tecrü-
belerimi anlatacağım.
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Nobel almış olmam Türkiye’de çok yankı uyandırdı. 
İlkokul çocukları Aziz Amca “Nasıl Nobel aldın? Ço-
cukken düşünüyor muydun Nobel almayı?” diye soru-
yorlar “Yok düşünmüyordum” dedim. Öğretmenleri bu 
cevaplarımdan pek memnun olmuyorlar. Geçenlerde bir 
ilkokula gittim bana “Siz o yaşlarda ne yapıyordunuz?” 
diye sordular. Ben de “Valla ben o yaşlarda top peşinde 
koşuyordum.” dedim. Çocukken Nobel falan düşünme-
dim, araştırmalarım bir seviyeye geldikten sonra bana 
sorduklarında “Olabilir” diyordum. Kimya, fizik ve 
tıpta çok önemli konular var. Hangisinin seçileceği İs-
veç’e bağlı. Birçok bilim insanı tanıyorum, işleri güçleri 
Nobel almak için kendilerini ortaya koymak. İsveçliler 
Amerika’ya geldiği zaman baş üstüne koyuyorlar. İsveç 
Nobel Komitesi bana şikayette bulundu, bana söyleye-
biliyorlardı çünkü beni hiç görmemişlerdi: “Biz bilimsel 
toplantılara gidemiyoruz, herkes bize çok iyi davranıyor, 
bizi bilim insanı yerine koymuyorlar. Hâlbuki bilimsel 
toplantılarda tartışma olur, her söylediğimizi doğru ka-
bul ediyorlar.”

Bu şekilde ben Nobel alacağım diye çalışanlar var. Ben 
öyle yapmadım, Nobel almak güzel ama oraya giden yol 
daha güzel. Bunun acı bir örneğini vereceğim; Nobel saat 
altıda ilan edilmişti, ünlü bir kimyacıdan hemen tebrik 
e-maili aldım yani adam oturmuş sabahın karanlığında 
“Nobel alacak mıyım?” diye bekliyor. Nobel almak tabii 
çok güzel, uzun ince bir yol, zor ve güzel bir yol Nobel 
yolu. Bu Türk pulundaki şekil, ders kitaplarında da var. 
Bu alanlarda çalışan çocuklarımız görecek ve “Bunu bir 
Türk yaptı.” diyecekler, bu Nobel kadar önemlidir. Bu tat-
min kafidir. Hem DNA onarımı hem de biyolojik saatteki 
çalışmalarımın insanlığa çok büyük yararı olacağına ina-
nıyorum.

Bu yıl Tıp Nobeli’ni alanlar sıtma ve parazit tedavisi çalış-
malarını yaptılar. Geliştirilen ilaç milyonlarca insanı kör-
lükten kurtardı. Yani o Nobel almış ya da almamış fark 
etmez. Nobel almak güzel ama ondan daha güzel şeyler 
de var onu demek istiyorum.”

“Ben Türküm dedim.”
“Bana “Nobel Ödülü aldığınızı öğrendiğinizde reaksiyo-
nunuz ne oldu?” diye sordular. Ben de onlara telefonu 
eşim açtı ve beni uyandırıp haberi verdi.” dedim ama 
aslında öyle olmadı. Eşim telefonu açtı ve onlarla kavga 
etti, sabahın kör saatinde aradıkları için. En sonunda Sto-
ckholm’den aradıklarını öğrenince, beni uyandırdı. Açık-
çası uyku sersemliğiyle ne söylediklerini tam olarak ha-
tırlayamıyorum, sadece iki şey hatırlıyorum: Bana “Nobel 
ilan ederken sizin milliyetinizi ilan edeceğiz siz nesiniz?” 
dediler “Ben Türküm dedim.” ve “Nobel almaya gelecek 
misiniz?” diye de sordular. Bilimsel toplantılara gidip 
konferanslar vermiyorum “Aziz Sancar davet ederseniz 
gelmez zamanınızı kaybetmeyin” derler. O bakımdan No-
bel Komitesi benim gidip alacağımdan emin değildi ama 
tabii “Gelemem demedim, alacağım dedim.”

Nobel Ödülü olarak kazandığı 350 bin doların bir bölü-
münü Nobel Madalyası’nın replikaları için, geriye kalan 
miktarı da ABDʼdeki Türk Evi için kullandığını aktaran 
Sancar, evin Türk öğrenci ve akademisyenlere hizmet ve-
receğini anlattı.

Nobel madalyası replikaları
Nobel Madalyası’nın 3 tane replikasını da aldığını bildi-
ren Sancar, replikalardan birinin ABD’deki üniversite-
sinin kütüphanesinde bulunduğunu, ikinci replikayı 23 
Mayıs’ta İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, üçüncü-
sünü ise Mardin Artuklu Üniversitesi’ne vereceğini, asıl 
Nobel Madalyası’nın ise 19 Mayıs günü Anıtkabir’e konu-
lacağını belirtti.

“Gözünüzü seveyim çok çalışın”
Herkesin yakın zekaya sahip olduğunu, başarının yalnız-
ca zekâyla değil asıl çalışmakla elde edilebileceğini vurgu-
layan Sancar, “O bakımdan gençlere tavsiyem, gözünüzü 
seveyim çok çalışın. Özellikle bilimde başka ülkeleri ye-
nelim. Onları yenmek için bilim yapmamız lazım.” diye 
konuştu.
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Kendisini sadece ailesinin değil, doğduğu yer olan Sa-
vur’un ve Türkiye’nin büyüttüğünü, öğretmenlerinin ye-
tiştirdiğini dile getiren Sancar, “O bakımdan buradaki 
yetkililerden özel dileğim öğretmenlerimizi çok destekle-
yin, öğretmenlerimizin maaşını artırın.” dedi.

Acar: “Aziz Hoca hepimize ilham kaynağı ve rol 
modeli oldu”
Prof. Dr. Aziz Sancar’ın kendisini Nobel Ödülü’ne götüren 
süreci ve sonrasını anlattığı konferansının açılışında ko-
nuşan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, “Tarihi 
bir gün yaşıyoruz; Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 
bir Türk bilim insanı, TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Aziz 
Sancar Hocamız ödül aldı ve bugün kendisi bizimle be-
raber.” diyerek sözlerine başladı ve şöyle devam etti: “Aziz 
Hoca’nın başarısı, hepimiz açısından Türk milletinin bu-
gününü geçmişini ve geleceğini değerlendirmek bakımın-
dan aslında yeni bir vesile oluşturdu. Daha önce Orhan 
Pamuk edebiyat ödülünü almıştı ama Türkiye’de ve Türk 
dünyasında ilk defa bir bilim insanımız Nobel gibi dün-
yanın en saygın ödülünü alma başarısını gösterdi. Ulusla-
rarası başka ödüllerde ve başka takdir ve övgüye mazhar 
durumlarda görmediğimiz bir şeyi daha yaşattı bize Aziz 
Hoca: “Bu ödülü almak için kendi doğrularından ödün 
vermemesi ve daha önemlisi Türk milleti ve devletine olan 
bağlılığı ve sadakatinin her defasında kendileri tarafından 
ifade edilmesidir.” Ben Aziz Hoca’mıza hem tartışmasız 
bilimsel başarıları hem de belki en az o kadar önemli olan 
milletimize, devletimize, geleceğimize bağlılığı için ve bu 
konuda hepimize rol modeli olacak çok güzel bir örnek 
sunduğu için kalbi şükranlarımızı arz ediyorum.”

“Aziz Hoca’mız aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nde 
her şeyin kötü olmadığını iyi şeylerin de yapıldığını ve 
yapılmakta olduğunu göstermek bakımından da önemli 
bir örnek oluşturdu. Kendileri her defasında gerek yurt 
içinde gerekse yurt dışında yaptığı konuşmalarda bu hu-
susu belirtmektedirler. Gerçekten de Türkiye Cumhuriye-
ti kuruluşundan bugüne kadar bilim alanında çok ciddi 
atılımlar gerçekleştirmiştir. Bu noktada Hocamızın da 
ifade ettiği gibi, özellikle alt ve orta gelir grubundaki va-
tandaşlarımızın sosyal hareketliliği bakımından birincil 
ve çoğu insan için biricik araç olduğu gerçeğini de hesaba 
katarak Türkiye’de özellikle yaygın eğitimin, Türk toplu-
munun gelişmesine ve yetenekli gençlerimizin olanaklar 
ölçüsünde uygun yerlere gelebilmesine yol açan en önem-
li faktör olduğunu söyleyebiliriz.”

Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren daha önce Osman-
lı’nın son dönemlerinde başlayan eğitim hamlesinin çe-
şitli biçimlerde sürdürüldüğünü görüyoruz; özellikle ilk 
kademelerden başlayarak okullaşma oranının giderek art-
tığını ve son yıllardaki gelişmelerde de özellikle yükseköğ-
retimdeki okullaşma oranının yüzde ellinin üzerine, brüt 
anlamda da yüzde doksanın üzerine çıktığını görüyoruz. 
Ayrıca Türkiye, son yıllarda ar-ge ve eğitime ciddi fonlar 
ayırdı ve ciddi atılımlar gerçekleştirdi. Şu anda görünen 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

TÜBA Başkanı Prof. Acar konferans sonrası TÜBA Üyeleriyle
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manzara Türkiye’nin nicel büyümede önemli bir noktaya 
geldiğidir ancak tam bu noktada “nitelik geliştirme”nin 
acil bir ihtiyaç olduğunun altını çizmek istiyorum.

Özellikle bahsettiğimiz eğitim seferberliğinin, bugüne 
uzayan bir mesajı da eğitimin sosyal olma niteliğinin ko-
runması gereğidir. Elbette ki özel teşebbüs de eğitimde 
rol almalıdır ve alacaktır. Ancak devlet eğitimi tamamıyla 
özel sektöre devredemez. Sosyal hareketlilik bakımından 
eğitimin önemini göz önünde bulundurduğumuzda bu 
dengeyi tutturma hususunun önemli olduğunu ifade et-
mek istiyorum.

Bu arada Hocamız benim de mensubu olmaktan onur 
duyduğum İstanbul Üniversitesi’nin mezunlarından. As-
lında kendisi tıp eğitimi almış olmasına rağmen temel 
bilimlerde önemli buluşlara imza atmıştır. Başka ülkeler 
gibi Türkiye’nin de temel bilimler alanında ilgi sorunu ya-
şadığı hepimizin malumudur. Bunun politika yapıcılar ve 
tüm ilgili paydaşlar tarafından önemli bir sorun olarak 
görülmesi ve gerekli önlemleri almak konusunda çekim-
serlik gösterilmemesi önem taşımaktadır.

Bu arada Hocamızın özellikle taşrada kızların okutulması 
hususundaki tavsiyelerinin de altını çizmek gerektiğini 
düşünüyorum. Son gelişmeler ışığında ilgili paydaşların 
katılımıyla uygun şebekelerin oluşturularak proje bazlı 
çalışmaların oluşturulmasının da Türkiye’nin bilimsel ve 
yenilikçilik gelişimi bakımından önemli olduğunu ifade 
etmek isterim.

Eskiden yurt dışında eğitime gönderilen bilim insanla-
rının Türkiye’ye dönmesi esasına dayalı bir sistem vardı 
belli ölçüde bu sistem hala devam ediyor, etmesi de gerek-
li ama günümüzün iletişim koşulları altında özellikle yurt 
dışındaki bilim insanlarımızdan yararlanmanın alternatif 
yolları olduğunu da düşünüyor ve bu konuda yapılabile-
cek birçok işin de olduğunu ifade etmek istiyorum.

Aziz Hoca’mızın beni heyecanlandıran; ülkemize bağlılığı 
meselesi konusunda şunu ifade etmek gerekir, Aziz Hoca 

hem başarıları hem de tutumu ve beyanlarıyla özellikle 
Türk gençliği için ilham kaynağı ve rol model olmuştur 
ben bu vesile ile kendisine şükranlarımı arz ediyorum.

Son olarak; Hocamın sık sık ifade ettiği gibi eksiklikle-
rimiz var ama başarılarımız da var. Türkiye’nin son dö-
nemindeki gelişmelerinden ilham alarak ciddi bir po-
tansiyele sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bunun için 
yetenek ve zeka kadar özgüven, motivasyon ve planlı ça-
lışmanın önemli olduğunun altını çiziyorum. Ben şahsen 
Türkiye’nin geleceğine güveniyorum.”

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar ise 
Sancar’ın Nobel konusu olan DNA’nın temellerini atan 
bilim insanlarının kitaplarını, 1960’lı yıllarda, “modern 
biyoloji” kitabıyla okutan dünyadaki ilk lisenin Ankara 
Fen Lisesi olduğunu aktardı.

Türkiye’de Nobel’e aday olabilecek bilim insanlarının 
bulunma potansiyelinin olduğunu dile getiren Atalar, 
fen konularını seven öğrencilerin puanlarına bakma-
dan fen fakültelerini seçmelerini istediğini sözlerine 
ekledi.

TÜBA Konsey Üyesi ve Bilkent Üniversitesi Fen Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfun Özçelik konuşmasında 
Aziz Sancar’ın Nobel Ödülü’ne giden yolda hayat hikâ-
yesi ve bilimsel kariyerindeki önemli adımlarla ilgili bil-
gi aktardı.

Prof. Dr. Aziz Sancar ve eşi Gwen Sancar, konferans son-
rası Bilkent Üniversitesi’nde onuruna verilen yemekte, 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Asli 
Üyesi ve Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah 
Atalar, TÜSEB Başkanı TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. 
Fahrettin Keleştemur, TÜBA Konsey Üyesi ve Bilkent 
Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfun Özçe-
lik, TÜBA Asli Üyesi Mehmet Öztürk ve bilim insanlarıy-
la bir araya geldi.

TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. H. Tayfun Özçelik TÜBA Asli Üyesi ve Bilkent Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Abdullah Atalar
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İBG-İzmir’de “Aziz Sancar Onur Günü 
Prof. Dr. Sancar, ilk durağı olan İzmir’de TÜBA Asli Üyesi 
Prof. Dr. Mehmet Öztürk’ün müdürlüğünü yaptığı İzmir 
Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nde (İBG-İzmir) kendisi için 
düzenlenen onur gününde yer aldı. Aynı zamanda danış-
ma kurulu üyesi de olduğu Enstitü tarafından Prof. San-
car’a onur ödülü takdim edildi. 

İBG-İzmir binasında yer alan “Aziz Sancar Oditoryumu”, 
Sancar’ın katıldığı törenle açıldı. Dokuz Eylül Üniversite-
si Tıp Fakültesi Dekanlığı Konferans Salonu’nda “Nobel 
Ödülü” konulu konuşmasında salonda bulunan yabancı 
bilim insanlarına ithafen Sancar, “Ben Türk milliyetçi-
siyim ama bu kesinlikle başka milletlere karşı olduğum 
anlamına gelmez. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temelleri atılırken, Türk üniversitesinin 
başına bazıları Alman birçok bilim insanı geldi. Türkiye, 
bilimi bu insanlardan öğrendi. Bu insanlar sadece bilim 
değil ülkemize pek çok katkı yaptı.” dedi.

Sancar Konya’da lise öğrencileri tarafından karşı-
landı
Prof. Sancar, 15 Mayıs’ta Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Rektörü ve TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Muzaf-
fer Şeker ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyü-
rek’in davetlisi olarak Konya Bilim Merkezi’ni de ziyaret 
etti. Sancar, Bilim Merkezi’nde matematik ve fizik alanın-
da ödülü olan lise öğrencileri tarafından karşılandı.
Prof. Dr. Aziz Sancar, Konya Bilim Merkezi’nde; NEÜ ve 
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kendisi adına 
düzenlenen sergi açılışında yaptığı konuşmada “Memle-

ketimize, bilim alanında böyle bir yer kazandırdıkları için 
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üni-
versitesine çok teşekkür ediyorum. İnşallah, Konya’dan 
beni geçecek çocuklar çıkar.” dedi.

Pembe Köşk’te Sancar onuruna akşam yemeği
2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 48 yılını geçirdiği 
Pembe Köşk’te kendisi onuruna verilen yemeğe de katılan 
Prof. Dr. Sancar, Fransızca öğretmeni Şahinoğlu ile 50 yıl 
sonra ilk kez bir araya geldi. 
 
Davetten önce İnönü Ailesi, Prof. Dr. Sancar’a davette 
kimleri görmek istediğini sordu. Sancar, Mardin Lisesi’n-
den Fransızca öğretmeni Melahat Şahinoğlu’nun adını 
verdi. Sancar, davete geldiğinde “Çok saygıdeğer, harika 
bir hocamdı” diyerek hiç unutmadığını söylediği Fran-
sızca öğretmeni Melahat Şahinoğlu’yla karşılaştı. Şahi-
noğlu, öğrencisi Sancar’la yollarının tekrar nasıl kesişti-
ğini şöyle anlattı: “Mezuniyetten sonra koptum. Evrensel 
ödülü aldığında “Aziz! Benim öğrencim!” diye bağırdım 
ve çok heyecanlandım. İnternetten iletişimini bulup ken-
disiyle ne kadar kıvanç duyduğumu anlattığım küçük bir 
mektup yolladım. Cevapsız bırakmadı, fotoğrafını ve bir 
kartını koydu. Beni duygulandıran bir anısı vardı; lisede 
ablası ve eniştesiyle kalıyordu. Eniştesinin tayini çıkınca 
bana “Ayrılıyoruz” demiş. Ben de “Aziz, sen gitme, gel 
bende kal” demişim. Eniştesi gitmedi ve kaldılar. Bunu 
ölünceye kadar unutamayacağını söylüyor. Zeki, onurlu 
öğrencilerimizi unutmayız. Bundan sonra kendimi “Aziz 
Sancar’ın hocası’ olarak tanıtacağım.” 

İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nde Konya Bilim Merkezi’nde Pembe Köşk’te onuruna verilen akşam yeme-
ğinde

PROF. DR. AZİZ SANCAR’IN NOBEL 
SONRASI TÜRKİYE’Yİ İKİNCİ ZİYARETİ

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Aziz Sancar, Nobel Ödülü’nün ardından ikinci kez 
geldiği Türkiye’de bir dizi programa katıldı.
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Ev sahipliğini İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker ve toru-
nu CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan’ın yaptığı 
yemeğe İnönü Ailesi, Aziz ve Gwen Sancar ile yakın dost-
ları katıldı. 

Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sancar’a 
Onur Nişanı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin girişine yerleşti-
rilen ve tıp dünyasına önemli hizmetlerde bulunan 8 Türk 
bilim insanının büstünün bulunduğu mekânda yer alan 
Prof. Dr. Aziz Sancar’ın büstü kendisinin de katılımıyla 
açıldı. Sancar “Büyük tarihi insanların içinde beni de say-
dıkları için çok minnettarım” dedi.

Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından verilmesi 
kararı alınan ‘Hacettepe Üniversitesi Onur Nişanı’, Tıp 
Fakültesi’nde düzenlenen törenle takdim edildi. Hacet-
tepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, üniver-
site tarafından ilk kez verilen nişanı sunmaktan büyük 
onur duyduğunu vurgulayarak, “Nobel’le ülkemizi yü-
celten ilk Türk bilim insanısınız. Her yerde, sizi bu zir-
veye taşıyan etkenin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş 
ilkeleri olduğunu ifade ediyorsunuz. Atatürk’ün liderli-
ğiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitime verdiği 
önemi ve dolayısıyla aydınlanmayı gündeme getirmesi 
sonucunda ortaya çıkan değerimizsiniz. Türk gençli-
ği için eşi bulunmaz bir rol modelisiniz.” diye konuştu. 
Takdimin ardından Prof. Dr. Sancar bir konuşma yaptı. 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Amfi Tiyatro LED 
ekranından canlı yayınlanan etkinlik, Hacettepe Üniver-
sitesi M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. 
 
Prof. Dr. Sancar, “Hacettepe Üniversitesi’ne çok teşek-
kür ederim. Bu benim için büyük bir onurdur.” dedi. 

Sancar’ın, kendisine Nobel Kimya Ödülü’nü kazandıran 
araştırmaları hakkındaki sunumu akademisyenler ve öğ-
renciler tarafından büyük ilgi gördü. “Nobel, Cumhuriyet 
ve Atatürk sayesinde kazanıldı” diyen ve Anıtkabir’de çe-
kilmiş bir fotoğrafını gösterdi.

Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sancar için 
‘Üstün Bilim İnsanı’ beratı
Prof. Dr. Aziz Sancar’a Ankara Üniversitesi tarafından 18 
Mayıs günü Ankara Üniversitesi Senato Salonu’nda dü-
zenlenen törenle “Üstün Bilim İnsanı Beratı” verildi. Prof. 
Sancar, diğer ülkelerle yarışmak için matematik, biyoloji, 
fizik, kimya ve tıpta mutlaka araştırma yapılması ve buna 
erken yaşta başlanması gerektiğine işaret etti ve “Bunun 
için bilhassa öğrencilerden ricam erken yaşlarda tecrübe 
yapmaya çalışın. Ne kadar yalın olursa olsun tecrübe ya-
pın.” dedi. 

ABD’ye gittiğinde hiç tecrübesinin bulunmadığını ve bu 
nedenle çok çabaladığını belirten Sancar, “Eğer tecrübe 
yaparsanız sizin yolunuz daha basit olur” diye konuştu. 

TÜSEB Aziz Sancar Araştırma Merkezi Açılışı
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye’nin en kap-
samlı kök hücre araştırma merkezi olacak ve kök hücre üze-
rine üst düzeyde yetiştirilmiş personeli Türkiye’ye kazan-
dıracak olan Aziz Sancar Araştırma Merkezi’nin açılışını 
Prof. Sancar’ın da katılımıyla 19 Mayıs günü gerçekleştirdi. 

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Nobel Kimya Ödül-
lü Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜSEB Başkanı ve TÜBA Konsey 
Üyesi Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur’un konuşmaları-
nın ardından gerçekleştirilen Merkez’in açılış törenine; 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Er-

Hacettepe Üniversitesi’nde TÜSEB Aziz Sancar Araştırma Merkezi 
açılış töreni’nde

Ankara Üniversitesi Üstün Bilim İnsanı Beratı 
takdiminde
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döl, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, proto-
kol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Aziz Sancar Araştırma Merkezi’nin yapımın-
dan dolayı çok duygulandığını söyleyen Prof. 
Dr. Sancar ise, “Türkiye’ye geldiğimden beri 
çok takdir gördüm. Sizlere çok minnettarım. 
Bu merkeze layık olmaya çalışacağım ve bu 
merkezin başarılı olması için elimden geleni 
yapacağım. Bu merkezde inşallah çok önemli 
buluşlar olur. Burada yapılacak araştırmalar, 
buluşmalar Türk insanı ve dünya insanının 
sağlığı için önemli olur. Buradan Nobelciler çı-
kabilir. Çıkmasa da biz halkımıza, insan sağlı-
ğına hizmet edersek görevimizi yapmış oluruz” 
ifadelerini kullandı.

Nobel Anıtkabir’de…
Nobel Ödülü’nü aldığında Atatürk’e armağan 
edeceğini dile getiren Prof. Dr. Sancar, 19 Mayıs 
2016’da düzenlenen törenle, Nobel Madalyası’nı 
Anıtkabir Komutanlığı’na teslim etti.  Genel-
kurmay Başkanı’nca onuruna verilen yemeğe 
katılan Prof. Sancar,Terörle Mücadele Hareka-

tı’nda yaralanan ve GATA’da tedavi görmekte 
olan asker ve polisleri de ziyaret etti.

İTÜ’lü öğrencilere tavsiyeler
Prof. Dr. Aziz Sancar 20 Mayıs tarihinde İstan-
bul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampü-
sü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde Nobel 
Kimya Ödülü’nü kazandığı çalışması hakkında 
“Nobel Talk by Aziz Sancar” isimli bilimsel bir 
sunum yaptı ve İTÜ’lü akademisyenler ile öğ-
rencilere başarıya giden yolda tavsiyelerini ak-
tardı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. 
Davut Kavranoğlu ile İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca da konuşmacı olarak etkinlikte 
yer aldılar. 

3 Nobel Ödülü Madalyası replikasından 
biri İstanbul Üniversitesi’ne
Prof. Dr. Aziz Sancar, 23 Haziran 2016’da kendi-
sinin de mezunu olduğu İstanbul Üniversitesi’n-
de (İÜ) düzenlenen programa katıldı ve Nobel 
Madalyası replikalarından birini İÜ’ye armağan 
etti.
İÜ ziyareti kapsamında İÜ İstanbul Tıp Fa-
kültesi Mezuniyet Töreni’nde konuşma yapan 
Prof. Dr. Aziz Sancar konuşmasına çok heye-

Nobel Madalyası İstanbul Üniversitesi’nde

TÜSEB Aziz Sancar Araştırma Merkezi açılışı’nda



25HAZİRAN 2016   TÜBA GÜNCE

canlı olduğunu vurgulayarak başladı ve “İstik-
lâl Marşı’mızı duyduğumda çok duygulandım. 
Amerika’da yaşarken sık sık duyma imkânımız 
olmuyor. Geçen hafta GATA’yı ziyarete gitti-
ğimde gördüğüm gazi askerlerin hayali ve bay-
rağımız beni oldukça duygulandırdı. Marşımızı 
hissettim. Artık her İstiklâl Marşı’nı duyduğum-
da onları anımsıyorum. Onlara büyük saygı ve 
şükran sunuyorum.” dedi.

Prof. Dr. Aziz Sancar, “Biz İstanbul Üniver-
sitesi İstanbul Tıp Fakültesi olarak sadece tıp 
bölümünde değil, tüm bilim alanlarında katkı 
vermiş bir üniversiteyiz. Bununla da övünüyo-
ruz. Ben her zaman söylerim. Eğer başkasından 
saygı duymak istiyorsanız, kendinize saygınız 
ve güveniniz olacak. İstanbul Üniversitesi İstan-
bul Tıp Fakültesi mezunu olmak bir ayrıcalıktır, 
bununla daima iftihar edin ve hiç çekinmeden 
söyleyin.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Aziz Sancar, kendisine verilen üç rep-
lika madalyadan birini İstanbul Üniversitesi’ne 
bağışladı. İstanbul Üniversitesi Rektörlük Bina-
sı’nda bulunan Mavi Salon’da düzenlenen tören 
mini konser ve Aziz Sancar’ın hayatını anlatan 
film gösterimiyle başladı. Replika Nobel Ma-
dalyası’nı üniversiteye veren Sancar’a, İstanbul 
Üniversitesi de Onur Ödülü verdi. Törende ko-
nuşan Prof. Sancar 1969 yılında mezun olduğu 
İstanbul Üniversitesi’nde olmaktan mutluluk 
duyduğunu belirterek şunları söyledi: “Bura-
sı benim okulum. Tıp fakültesi ve bundan her 
zaman gurur duyuyorum. Her yerde bununla 
övünüyorum. Mezuniyet töreninde de söyle-
dim. Amerikalı, İngiliz arkadaşlarla konuştu-
ğumda onlar ‘Ben Harvard mezunuyum, Yale 

mezunuyum, Cambridge mezunuyum dedikleri 
zaman ben de İstanbul Tıp Fakültesi mezunu-
yum diyorum.”

Sancar; Koç, Sabancı, Gebze Teknik, Ye-
ditepe, Medipol, Biruni Üniversiteleri ve 
bilim etkinliklerinde…
Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Koç Üniversitesi ve Sa-
bancı Üniversitesi’nde verdiği konferanslar üni-
versitelerin ağ sayfaları ve sosyal medya sayfaları 
aracılığıyla canlı yayımlandı. 27 Mayıs’ta Gebze 
Teknik Üniversitesi’ni (GTÜ) ziyaret eden Prof. 
Dr. Sancar, adının verildiği “Aziz Sancar Biyolo-
jik Saat Laboratuvarı”nın açılışını gerçekleştirdi. 
Basın toplantısının ardından Akademik Kariyer 
üzerine konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. 
Sancar, GTÜ Spor Salonu’nda GTÜ ve lise öğ-
rencileri ile buluştu. 

Prof. Dr. Sancar ve TÜBA Şeref Üyesi ve dünya 
tıp tarihine geçen 50 hekimden biri olan Prof. 
Dr. Gazi Yaşargil, Yeditepe Üniversitesi’nde dü-
zenlenen etkinlikte bir araya geldi. Konferans’a 
Yeditepe Üniversitesi öğrencileri ve akademis-
yenlerinin yanı sıra İstanbul ve çevresinden 
yaklaşık 70 okuldan 700’den fazla öğrenci ve öğ-
retmen izleyici olarak katıldı. Prof. Dr. Sancar, 
eğitim yaşamını, bilim çalışmalarını ve Nobel 
Ödülü’ne uzanan başarısını gençlerle paylaştı. 
Konferansa TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Münci 
Kalayoğlu da katıldı. 

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Aziz Sancar, ayrıca 
Medipol, Biruni ve İstanbul Aydın Üniversite-
leri ile Bilfen Okulları, Çekmeköy Belediyesi ve 
diğer kuruluşlarca düzenlenen etkinliklere de 
katıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde

DÜZELTME: TÜBA Günce’nin Kasım 2015’te yayımlanan 50. sayısında Prof. Dr. Şule Pfieffer Taş ile gerçekleştirilen röportajın 
sonunda yer alan “Prof. Dr. Şule Pfieffer Taş kimdir?” başlıklı özgeçmişte bir redakisyon problemi söz konusu olmuştur. Derginin 
www.tuba.gov.tr  adresinde yayımlanan online erişiminde, redaksiyon hatası “1994 yılında Viyana Üniversitesi’nde Doğu Araş-
tırmaları Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı.” şeklinde tashih edilmiştir. 
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NOBEL ÖDÜLÜ’NÜN ANITKABİR’E 
TESLİMİ ve AZİZ SANCAR’A 

‘TSK BAŞARI MADALYASI’

19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 
97. yılı etkinlikleri kapsamında  düzenlenen ve Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Akar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Millî 
Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Yüksek Yargı Organ-
ları Başkanları, Kuvvet Komutanları ve Prof. Dr. Aziz 
Sancar ile ailesi ve yakınlarının katıldığı törenle Prof. Dr. 
Aziz Sancar’ın Nobel Ödülüi, Anıtkabir Komutanlığı’na 
teslim edildi.” Aziz Sancar, tören sonrası Genelkurmay 
Başkanı’nca onuruna verilen yemeğe katıldı. 

Prof. Dr. Aziz Sancar, eşi Gwen Sancar ve beraberindeki 
heyet, aynı gün Terörle Mücadele Harekatı’nda yarala-
narak GATA’da tedavi görmekte olan asker ve polisleri de 
ziyaret etti.

TÜBA Şeref üyesi Prof.Dr. Aziz SANCAR’a, 2015 No-
bel Kimya Ödülü’nü alarak gösterdiği başarısı nedeni ile 
Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’nda 20 Mayıs 2016 
tarihinde icra edilen törenle “Türk Silahlı Kuvvetleri 
Başarı Madalyası” da verildi.

Prof. Dr. Aziz Sancar, Ödül töreni sonrasında Nobel 
Ödülü’nü Anıtkabir’e armağan edeceğini söylemişti. 
Konuya ilişkin açıklamalarında Prof. Dr. Sancar, Nobel 
Ödülü Madalyası replikalarından birini çalıştığı North 
Carolina Üniversitesi’ne verdiğini; birini mezun olduğu 
İstanbul Üniversitesi’ne, diğerini de Mardin Artuklu 
Üniversitesi’ne armağan edeceğini söylemişti.
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XIII. ULUSAL HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ 
KONGRESİ’NDE “TÜBA OTURUMU”

TÜBA BAŞKAN YARDIMCISI 
PROF. YURDUSEV, KARADAĞ BİLİMLER 

AKADEMİSİ KONFERANSINDA…

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji 
Ana Bilim Dalı’nın ev sahipliği ve Türk Histoloji ve Emb-
riyoloji Derneği iş birliğinde düzenlenen aynı zamanda 
TÜBA’nın da bilimsel destek sağladığı XIII. Ulusal His-
toloji ve Embriyoloji Kongresi, 30 Nisan-3 Mayıs 2016 
tarihinde Çeşme Ilıca Otel’de gerçekleştirildi.

Kongre’ye alanlarında uzman, dünyanın ileri gelen mer-
kezlerinden 14 uluslararası ve 16 ulusal davetli konuşma-
cı ile toplam 450 bilim insanı katıldı. TÜBA Kök Hücre 

Çalışma Grubu Üyeleri tarafından “Türkiye’de kök 
hücre çalışmaları”nın masaya yatırıldığı TÜBA 
Oturumu’nda; Prof. Dr. Gülperi Öktem “Türkiye’de 
kök hücre araştırmaları ve kök hücre lisansüstü 
eğitimi” hakkında bilgi verirken, “Türkiye’de Klinik 
Kök Hücre Uygulamaları” Prof. Dr. Taner Demi-
rer tarafından aydınlatıldı. Türkiye’de yapılmakta 
olan iki önemli klinik araştırmadan biri “İskemik 
Kardiyomiyopatide Kök Hücre Yaklaşımları” Prof. 
Dr. Alp Can ve diğeri “Nöromuskuler Dejeneratif 
Hastalıklarda Kök Hücre Uygulamaları: Laboratu-
vardan Kliniğe” Prof. Dr. Erdal Karaöz tarafından 
sunuldu.

Oturum sonunda üniversitelerde kök hücre eğitiminin 
standart hale getirilmesi, kök hücre alanında yapılan çalış-
maların artırılması ve çalışma imkânlarının geliştirilmesi 
konusunda öneriler ortaya konuldu. Çeşitli hastalıklarda 
yapılan kök hücre uygulamalarının tedavi süreçlerindeki 
olumlu etkilerinin konuşulduğu Oturum’da, klinik uygu-
lamaların yapılacak yeni çalışmalarla desteklenmesi ge-
rektiği konusunda fikir birliği sağlandı.

TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu Üyesi 
Prof. Dr. Gülperi Öktem

TÜBA Konsey Üyesi ve Kök Hücre Çalışma 
Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Taner Demirer

Karadağ Bilimler ve Sanatlar Akademisi tarafından 19-20 Ma-
yıs tarihlerinde düzenlenen “Technology + Society= Future” 
ana temalı uluslararası konferansa TÜBA’yı temsilen Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev katıldı. 

World Academy of Art and Science, European Academy of 
Sciences and Arts ve ALLEA gibi uluslararası akademi kuruluş-
larının temsilcilerinin de katıldığı Konferans’ta Avrupa, Afrika, 
Asya ülkelerinden ve Amerika’dan gelen bilim insanları toplam 
50 tebliğ sundu. Prof. Yurdusev “Technology-Driven Change 
in İnternational Relations: Quantitative or Qualitative?” başlıklı 
tebliğinde tarihin ilk dönemlerinden günümüze kadar gerçek-
leşen çeşitli teknolojik değişimlerden örneklerle teknolojinin 
meydana getirdiği değişimin, yaygın kanının aksine, salt ni-
celiksel değil aynı zamanda niteliksel olduğunu vurguladı. Bu 
niceliksel ve niteliksel değişimlerin hem toplumsal hayatta hem 
de uluslararası ilişkiler alanındaki yansımalarını anlattı.
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Üniversite ve Nobel…
Prof. Dr. Adil Denizli

TÜBA Asli Üyesi
Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Biyokimya Ana Bilim Dalı 

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

Topluluk, bütünlük ve beraberlik gibi anlamlarda kulla-
nılan üniversite kelimesinin kökeni Latince “universus” 
kelimesinden gelmektedir. Aslında bu ifade ilk çağlardan 
beri yükseköğretim kurumlarını işaret etmektedir. Platon 
M.Ö. 387 yılında ilk üniversite olarak kabul edilen felsefe 
okulu “Akademia”yı kurmuştur. Katedral ve manastırlar 
ile medreseler de geçmiş dönemde bir ölçüde yükseköğ-
retim görevlerini yerine getirmişlerdir. 

Bildiğimiz anlamda üniversitelerin kuruluşu ise bir sefer-
de değil adım adım 11. ve 12. yüzyıl boyunca gerçekleş-
miştir. Batı dünyasında ortaçağ üniversiteleri dönemin 
sosyo-kültürel durumu içerisinde devletlerden ve kili-
seden gördükleri koruma ve iç düzenlemeleri nedeniyle 
güçlü ve ayrıcalıklı yapılardı. Batıda dünyanın en eski 
üniversitesi sayılan Bologna Üniversitesi (1088), yaklaşık 
1150’de kurulan Paris Üniversitesi ve takip eden Oxford, 
Cambridge, Arrezo, Palencia, Padua, Napoli Üniversitele-

ri düzenli olarak öğrenci yetiştirmek için kurulan akade-
mik yapılardı. Birinci kuşak üniversiteler olarak adlandı-
rılan bu üniversitelerin hedefi başlangıçta yeni bilgilerin 
peşinde koşmak değil kilise doktrinlerine itaati öğretmek 
olmuştur. 

Doğuda ise 859 yılında kurulan Al Karaouine Üniver-
sitesi halen eğitime devam eden ve akademik derece 
veren dünyanın en eski üniversitesidir ve Fas’ta bulun-
maktadır. 970 yılında Kahire’de kurulan Al–azhar, İslam 
dünyasındaki en eski ikinci üniversite sayılmaktadır. 
Arap edebiyatı ve dini eğitim ağırlıklı dersler vermekle 
birlikte fen alanında da dersler verilmiştir. İslam dün-
yasının en eski üçüncü üniversitesi Selçuklular döne-
minde Bağdat’ta kurulan Nizâmiye Medresesidir (1065). 
Osmanlılar döneminde ise İznik Medresesi (1331) gibi 
önemli medreseler Tanzimat’a kadar fen derslerinde söz 
sahibiydi. 
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İkinci kuşak üniversiteler, Humboldt üniversiteleri, 18. 
yüzyıldan sonra modern bilimsel yöntemin üniversite-
lerin merkezine yerleşmesi ile ortaya çıkmış ve sadece 
bilime odaklanmışlardır. Bu modelle birlikte çoğunlukla 
tek disiplin etrafında çalışan profesörlerin yönetiminde 
uzmanlaşmış fakülteler örgütlenme biçimi olarak ortaya 
çıkmıştır. Günümüz üniversitesini de kalıcı bir şekilde 
etkilemiş olan, sonuçları herkes tarafından kontrol edile-
bilir dergi veya kitaplarda yayınlanan, sistematik ve akılcı 
çalışmaları içeren model özetle “bilim için bilim” ilkesini 
benimsemiştir ve hedefi sadece bilimsel ilerlemedir. 

Eğitim sisteminin en üst basamağında yer alan üniversi-
teler doğaları gereği bulundukları toplumla değişken bir 
ilişki içindedirler. Özellikle 1960’lı yıllarda tüm dünyada 
ortaya çıkan toplumsal dönüşüm üniversiteleri de derin-
den etkilemiştir. Öğrenci sayısındaki patlama üniversite-
leri politikacılar tarafından da desteklenen fırsat eşitliği 
odaklı çatışmaların merkezi haline getirmiştir. Bunun so-
nucu olarak üniversitelerde eğitim meta-öğretime dönüş-
müş, hükümetlerin öğretim ve araştırmalar için yaptığı 
harcamaların da artması ile üniversitelerde artan bürok-
rasi ve azalan akademik özgürlüğü getirmiştir. 

1980’li yıllarda başlayan küreselleşme üniversiteleri 
önemli derecede etkilemiştir. Kolaylaşan bilgi kaynak-

larına erişim, seyahat ve iletişim masraflarının azalması 
sınırları ortadan kaldırmış ve tüm dünyada ekonomik ve 
kültürel bütünlüğe giden yeni bir süreci başlatmıştır. Yeni 
evrensel ortak dil olan İngilizce üniversiteler arası reka-
bette öne çıkabilmek adına Bologna süreci olarak da bi-
linen süreci getirmiş ve üniversitelerin çoğunu derslerini 
İngilizce vermek zorunda bırakmıştır. 

Bunun yanı sıra önde gelen üniversitelerin hükümetlerin 
ayırdığı bütçelerin üzerine çıkan araştırma yapma istek-
leri teknoloji odaklı şirketlerle iş birliği olanağı aramaya 
itmiş ve akademik ve endüstriyel araştırmaları birbirine 
oldukça yaklaştırmıştır. Bu araştırmaların her ikisiyle de 
ilişki içerisinde olan hükümet destekli araştırma kuru-
luşları da diğerleri ile hem rakip hem de fırsat sağlayıcı 
zemin olmuşlardır. 

Küreselleşmenin getirdiği girişimcilik de üniversitelerin 
amacı arasına iş arayan değil iş yaratan mezunlar yarat-
mak, disiplinler arası araştırmaları girişimcilerle buluş-
turmak ve sadece akademik yayın değil ekonomik olarak 
toplumu etkilemek ve iş fikirleri geliştirmede başlangıç 
noktası oluşturmayı dahil etmiştir (Şekil 1). Günümüzde 
bu koşullar etrafında şekillenen yeni nesil üniversiteler de 
üçüncü kuşak üniversiteler olarak ortaya çıkmıştır (Çi-
zelge 1).
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Çizelge 1. Her Üç Kuşak Üniversitenin Özgün Nitelikleri

Şekil 1. Üniversiteler Tarihi

Bu modelin gereklerini karşılayabilen üniversiteler bu-
lundukları bölgenin potansiyelini hem araştırma ve ge-
liştirmede hem de bölgeye yeni istihdam alanları kazan-
dırmada kullanmaktadırlar. Kendi teknolojisini üreten ve 
bilgi toplumuna dönüşen ülkeler kişi başına düşen GSMH 
ile yüksek refah düzeyine ulaşan toplumlardır (Şekil 2). 
Dünyanın en başarılı ekonomilerinin merkezinde de bu 
üniversitelerin yer aldığı bir gerçektir. 

Şekil 2. Ülkelerin Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi ile Refah Düzeyi İlişkisi
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Merkezi İngiltere’de olan ve 11 yıldır dünyanın en iyi üni-
versiteleri sıralamasını yapan Times Higher Education 
(THE) 2014-2015 dünya sıralamasında yer alan en iyi 
10 araştırma üniversitesinin 7’si ABD’de bulunmaktadır. 
Ayrıca dünyada yayınlanan araştırma makalelerinin % 
20’sinin yazarı ABD’dendir. ABD’nin toplam yayın sa-
yısı sıralamada kendine en yakın olan Çin, Japonya ve 
Almanya’nın toplam yayın sayısının yaklaşık 5 katına 
ulaşmaktadır. ABD’nin kamu ve özel araştırma-geliştir-
me harcaması yıllık 415 milyar USD dolardır. Bu rakam 
Türkiye’deki rakamın yaklaşık 37 katıdır. ABD’deki ilk 10 
üniversitenin araştırma bütçeleri ve temel bilim-mühen-
dislik paylaşım oranları Çizelge 2’de sunulmuştur. Çizelge 
3’te ise Türkiye’nin büyük devlet üniversitelerinin toplam 
bütçeleri karşılaştırma amacıyla verilmiştir.
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Çizelge 2. ABD’deki İlk 10 Üniversite ve Araştırma Bütçeleri Çizelge 3. Türkiye’deki Büyük Devlet Üniversitelerinin Araştırma Bütçeleri

Üniversite R/D Bütçe

1) John Hopkins University 1.88 milyar $ / (%87.8) Federal Bütçe
2012 → 2.59 milyar $

2) University of Washington 949 milyon $ (%82.9)
2012 → 2.11 milyar $

3) University of Michigan 820 milyon $ (%64.1)
2012 → 7.69 milyar $

4) University of Pennsylvania 707 milyon $ (%79.8)
2012 → 6.75 milyar $

5) University of Pitsburg 662 milyon $ (%73.7)
2012 → 2.62 milyar $

6) Stanford University 704 milyon $ (%73.7)
2012 → 7.65 milyar $

7) Columbia University 889 milyon $ (%73.4)
2012 → 7.65 milyar $

8) University of California (San Diego) 637 milyon $ (%63.1)
2012 → 371 milyar $

9) University of Wisconsin 594 milyon $ (%53.4)
2012 → 1.81 milyar $ 

10) Duke University 585 milyon $ (%57.3)
2012 → 5.56 milyar $

Üniversite Toplam Bütçe (2015)

İstanbul Üniversitesi 848 186 000 TL 292 477 931 $

Ankara Üniversitesi 619 003 000 TL 213 449 310 $

Hacettepe Üniversitesi 608 266 000 TL 209 746 897 $

Gazi Üniversitesi 585 121 000 TL 201 765 862 $

Ege Üniversitesi 513 593 000 TL 177 101 035 $

Dokuz Eylül Üniversitesi 451 208 000 TL 155 588 966 $

Atatürk Üniversitesi 411 208 000 TL 141 795 862 $

Anadolu Üniversitesi 409 740 000 TL 141 289 655 $

Marmara Üniversitesi 397 813 000 TL 137 176 897 $

Çukurova Üniversitesi 367 023 000 TL 126 559 655 $

ODTÜ 363 950 000 TL 125 500 000 $

Nobel Ödülü ve Aziz Sancar
Nobel Ödülü 30 Aralık 1896 tarihinde Stockholm’de açıklanan vasi-
yetnamesiyle Alfred Nobel tarafından kurulan derneğin verdiği, in-
sanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacıyla verilen bilim dünya-
sının en prestijli ödülüdür ve 1901 tarihinde verilmeye başlanmıştır. 
Fizik, Kimya, Fizyoloji ve Tıp, Edebiyat ve Barış olmak üzere beş alan-
da verilen ödüllere 1968 yılında İktisat Ödülü eklenmiştir. 1901 yı-
lından günümüze 900 Nobel Ödülü verilmiştir. Verilen Nobel Ödülü 
sayısı ve alanlara göre dağılımı Çizelge 4’te sunulmuştur.

Çizelge 4. Nobel Ödülleri (1901-2015)

Kimya 172

Fizik 201

Fizyoloji 210

Edebiyat 112

Barış 129

Ekonomi  76 (1968)

Prof. Dr. Aziz Sancar’a İsveç Kralı 16. Carl Gustaf’ın ödül takdimi
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Özellikle 1960’lı yıllarda tüm dünyada ortaya 
çıkan toplumsal dönüşüm üniversiteleri de 
derinden etkilemiştir. Öğrenci sayısındaki pat-
lama üniversiteleri politikacılar tarafından da 
desteklenen fırsat eşitliği odaklı çatışmaların 
merkezi haline getirmiştir.

Yaklaşık kırk yıllık araştırma kariyeri boyunca pek çok 
başarılara imza atan Aziz Sancar DNA onarım mekaniz-
maları konusunda yaptığı buluşlar nedeniyle 2015 Nobel 
Kimya Ödülü’ne layık görüldü. Sayın Sancar bu ödül ile 
ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Bu gururun yanı sıra 
hem Nobel Ödülleri’nin hem de bilimin ülkemiz gün-
deminin en üst sıralarına yükselmesine vesile oldu. Biz 
de bu yazı kapsamında üniversitenin nereden geldiğini, 
nereye gitmekte olduğunu ve üst düzey bilimsel araştır-
malar için neler yapılması gerektiğini bilim dünyasının 
tartışmasına sunmaya çalıştık. Dünyada en çok Nobel 
alan üniversiteleri sıralandığında, bu üniversitelerin ku-
ruluş yıllarını incelediğinde hepsinde kurumsallaşmanın 
ve bilim kültürünün üst düzeyde olduğu görülmektedir 
(Çizelge 5). Kütüphanelerindeki basılı eser sayısının da 
bu oluşumda çok önemli bir parametre olduğu söylenebi-
lir. Temel bilimlerin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu 
ülkemizde bu üniversitelerin araştırma bütçelerinim ar-
tırılması hususu da üzerinde önemle durulması gereken 
bir husustur. 40 yıldır DNA onarımı üzerinde büyük ti-
tizlikle çalıştığını, bu konuda 400’den fazla bilimsel ma-
kale yazdığını, “Bu çalışmaların, Süleymaniye Camii’ni 
inşa eder gibi taş üstüne taş koyarak oluşturulduğunu” 
belirten Sancar, grup çalışmasının ve sürekliliğin de No-
bel’e giden yolda önemini vurgulamaktadır. Sancar ayrıca 
“Memleketimizde çok güzel bir eğitim vardı. Türkiye’de 
ilkokulumuz, ortaokulumuz, lisemiz, üniversitelerimizde 

bana bu imkânlar sağlandı. Türkiye’de üniversitede okur-
ken, orada gördüğüm eğitim, buradaki üniversitelerin se-
viyesindeydi. O bakımdan ben bu ödülü memleketime ve 
Cumhuriyet devrinin başlattığı eğitime borçluyum. Ben 
buraya geldim başarılı oldum ama bana bu temeli veren 
Türkiye’deki eğitimdi” vurgulamasıyla eğitim niteliğinin 
ilkokuldan üniversiteye bir bütün olduğunu belirtmekte-
dir. Bu kapsamda eğitim ve dolayısıyla araştırmacı niteli-
ğinin ve grup kültürünün de üniversitelerimizde dikkatle 
üzerinde durulmalıdır. Sonuç olarak Nobel’e giden yolda 
üniversitelerin kurumsallaşması ve üst düzey araştırma-
lar için bilim ikliminin hem ekonomik destek anlamında 
hem de akademik anlamda uygun hale getirilmesi gerek-
mektedir. Yazıyı sonlandırırken büyük Türk bilgini İbni 
Sina’nın “İlim ve sanat takdir görmediği yerde durmaz.” 
cümlesinin hiç akıldan çıkartılmaması gerektiğini de vur-
gulamak zorundayız. 

Üniversite Nobel Sayısı Kuruluş Tarihi Kütüphane 
Kitap Sayısı Araştırma Bütçesi Science 

Engineering

1) Harvard 157 1636 18 milyon 799 milyon $ S: 706 milyon $
E: 47 milyon $

2) Columbia 101 1754 11.9 milyon 899 milyon $ S: 788 milyon $
E: 59 milyon $

3) Cambridge 91 1209 15 milyon

4) Chicago 91 1890 9.8 milyon 378 milyon $

5) MIT 85 1861 2.9 milyon 824 milyon $ S: 405 milyon $
E: 365 milyon $

6) California, Berkeley 10 1868 11 milyon 730 milyon $ S: 524 milyon $
E: 172 milyon $

7) Oxford 64 1096 11 milyon

8) Stanford 60 1885 9.3 milyon 704 milyon $

9) Yale 52 1718 15 milyon 656 milyon $ S: 621 milyon $
E: 33 milyon $

10) Paris (Sorbonne) 51 1150

11) Cornell 50 1865 7.5 milyon 802 milyon $ S: 711 milyon $
E: 87 milyon $

12) Gottingen 47 1734 4.5 milyon

13) Heidelberg 42 1386 3.2 milyon

Kaynaklar
1. J.G. Wissema, Üçüncü Kuşak Üniversitelere Doğru (Özyeğin Üniversitesi, Çeviri) 2009, Özyeğin Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
2. R.M. Alkan, M. Şahin, Electronic Journal of Vocational Colleges, Aralık 2015, UMYOS Özel Sayısı, 139-145.
3. F. Zabun, Türkiye’de Finans Kaynağı Bakımından Ar-Ge Harcamaları, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınmada Anahtar ve Verimlilik 
Dergisi, Ocak 2015, 27 (313) 10-13.

Çizelge 5. En Çok Nobel Ödülü Alan Üniversitelerin Sıralaması
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2016 IAP GENEL KURULU ve 
ULUSLARARASI KONFERANSI GÜNEY 

AFRİKA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, 28 Şubat-2 
Mart 2016 tarihleri arasında Güney Afrika Hermanus’ta 
düzenlenen ve TÜBA’nın da üyesi olduğu Inter Acade-
mies Partnership’in (IAP) 2016 Genel Kurulu ve “Bilim 
Danışmanlığı / Science Advice” konulu uluslararası kon-
feransa katıldı.

Genel Kurul’da IAP eş başkanlık ve Yönetim Kurulu üye-
liği seçimleri de yapıldı. Seçimler sonucunda 2016-2018 
dönemi için IAP eş başkanlıklarına Prof. Dr. Van ter Meu-
len (Almanya) ikinci kez ve Prof. Dr. Krishan Lal (Hindis-

tan/AASSA Başkanı) seçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine 
ise “sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkeler” kontenja-
nından Avustralya, Brezilya, Güney Kore, İtalya, Japonya, 
İngiltere, Güney Afrika, Küba, İran, Kanada, Şili Ulusal 
Bilim Akademileri ile Afrika Bilimler Akademisi seçildi.

“Bilim Danışmanlığı / Science Advice” konulu uluslara-
rası IAP konferansında da bilim akademilerinin bilim 
temelli danışmanlık işlevi çeşitli yönleriyle ele alındı. 
Konferansta ayrıca IAP stratejik planı, IAP’nin yeni ya-
pılanması, “Küresel Genç Akademi”yle ilgili konular da 
ele alındı.
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“G-BİLİM AKADEMİLERİ TOPLANTISI” 
TOKYO’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜBA BAŞKANI ACAR, İÜ İŞLETME 
FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI

17-18 Şubat 2016’da Japonya’da düzenlenen toplantıya 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ile Konsey 
Üyesi Prof. Dr. H. Tayfun Özçelik de katıldı.

“Beyin, Afet ve Bilim İnsanı Geliştirme” konularının ele 
alındığı ve Japon Bilim Konseyi’nce düzenlenen toplan-
tıya; Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, 
Hindistan, Endonezya, Güney Afrika, Güney Kore, Ka-
nada, Türkiye ve Brezilya bilim akademileri başkan ve 

temsilcilerinin yanı sıra Afrika Akademiler Birliği Baş-
kanı da katıldı.

Toplantıda ele alınan “Küresel beyin kaynaklarının anlaşıl-
ması, geliştirilmesi ve korunması; sürdürülebilir afet yöne-
timi ve geleceğin bilim insanlarını geliştirilmesi” konularına 
ilişkin durum tespiti ve eylem önerilerini içeren metinler, 
katılımcılardan ayrıca gelecek önerilerle son şekli verildik-
ten sonra, ilgili hükümetler ve kamuoyuyla paylaşılacak.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 27 Mayıs 
2016’da gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi İşletme Fa-
kültesi mezuniyet törenine katıldı. 

Törende yaptığı konuşmada işletmecilik ve sosyal bi-
limlerin önemine vurgu yapan Acar, Türkiye’nin gelece-
ğinden ve gençlerden umutlu olduğunu, yeni mezunları 
tebrik ettiğini ve başarılar dilediğini söyledi.

Japon Bilim ve Teknoloji Politikaları Bakanı Aiko Shimajiri ve Japon Konseyi Başkanı Prof. Dr. Takashi Onishi’yle
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TÜBA BAŞKANI PROF. DR. ACAR, 15.ULUSAL 
İŞLETMECİLİK KONGRESİ’NDE KONUŞTU

TÜBA 49. GENEL KURULU 4 HAZİRAN’DA...

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, İstanbul Üniversite-
si İktisat Fakültesi İşletme Bölümü tarafından 26-28 Mayıs 2016 
tarihleri arasında düzenlenen 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi’nin 
açılışına katılarak bir konuşma yaptı. 

Konuşmasında işletmecilik ve sosyal bilimlerin ve bu alanlarda da 
“çok disiplinli ve proje temelli çalışmalar”ın önemine vurgu yapan 
Acar, kongrenin düzenlenmesine katkı ve destek verenlere teşek-
kür ederek başarılı geçmesi ve yararlı olması dileklerini ifade etti.

TÜBA’DAN “İNSAN ve HAYVAN SAĞLIĞINDA 
AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI ve 

ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİK SEMPOZYUMU”

TÜBA rehberlik ve danışmanlık sorumluluğu ile 3 Haziran 2016 tarihinde 
“TÜBA-İnsan ve Hayvan Sağlığında Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve An-
tibiyotik Dirençlilik Sempozyumu” düzenliyor.

TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu organizasyonuyla halk sağlığını 
tehdit eden önemli sorunlardan biri olan antibiyotik direnç sorunu, insan 
ve hayvan sağlığında antibiyotiklerin akılcı kullanımı ve gıda tüketimin-
de antibiyotik dirençliliği gibi konuların tartışılması amacıyla The Green 
Park Hotel Ankara’da düzenlenecek olan Sempozyum’a; bakanlıklardan, 
devlet ve vakıf üniversiteleri, devlet ve özel hastaneleri ve ayrıca çeşitli 
mesleki derneklerden öğretim üyeleri ve yöneticileri katılacak.

www.tuba.gov.tr www.facebook.com/turkiyebilimlerakademisi twitter.com/TUBA_TurkBlmAkd

TÜBA - İnsan ve Hayvan Sağlığında 
Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve 

Antibiyotik Dirençlilik Sempozyumu
3 Haziran 2016 

The Green Park Hotel • Ankara

TÜBA 49. Akademi Genel Kurulu Akademi üye-
lerinin katılımıyla 4 Haziran günü The Green Park 
Hotel Ankara’da gerçekleştirilecek. 

Genel Kurul’da TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Teo-
man Duralı, “Felsefe-Bilim-Teknoloji” ve Karadağ 

Bilimler ve Sanatlar Akademisi Başkanı Prof. Dr. 
Momir Djurovic “Challenges We Have To Face” 
konferanslarını gerçekleştirecekler.
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KIRGIZİSTAN SAĞLIK BAKANI PROF. DR. 
TALANTBEK BATIRALİYEV TÜBA’YI ZİYARET ETTİ

AASSA 2016 GENEL KURULU ve KONFERANSI ile 
TDBAB 2016 GENEL KURULU TÜRKİYE’DE

Kırgızistan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Talantbek Batıraliyev, 
17 Mayıs 2016’da TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar’ı makamında ziyaret etti.

İlişkiler ve iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin müzakere-
ler ile muhtemel ortak projeler hakkında bilgi ve görüş 
alışverişinin gerçekleştirildiği ziyarette Kırgızistan Sağlık 
Bakanlığı Müsteşarı Meder O. Abakırov, TÜBA Başkan 

Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, Hukuk Da-
nışmanı Prof. Dr. İbrahim Kaya, Sağlık Bakanlığı Ulusla-
rarası Sağlık Politikaları Daire Başkanı Dr. Selâmi Kılıç da 
hazır bulundu.

Toplantıda Kırgızistan ile Türkiye arasında bilim ve eği-
tim alanındaki ilişkiler ve iş birliğinin geliştirilmesi ve or-
tak çalışmalar gerçekleştirilmesine dair konular ele alındı. 

AASSA(Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği) 
2016 Genel Kurulu ve Göç konulu Bilimsel Konferansı ile 
Türk Dünyası Ulusal Bilim Akademileri Birliği (TDBAB) 
2016 Genel Kurulu, 20-21 Ekim tarihlerinde TÜBA’nın 
ev sahipliğiyle Ankara’da gerçekleştirilecek.

Genel Kurul programında ayrıca “Göçmenler ve Mülteci-
ler: Küresel Bir Problem mi, Zenginlik mi?” başlıklı ulus-
lararası bir sempozyum da düzenlenecek.

“Göç ve mülteciler üzerine temel kavramlar, modeller ve 
teoriler”den  “insanlık tarihinde ve medeniyetin geişimin-
de göçün rolü”ne, “Mecburi göç ve mülteciler”den “Birleş-
miş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve diğer ulus-
lararası örgütlerin avantaj ve dezavantajları”na kadar pek 
çok konunun masaya yatırılacağı Sempozyum’da göçmen-
ler ve mülteciler meselesi bütün yönleriyle tartışılacak. 

Ayrıca, Geçen yıl kurulan ve Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Türkiye, Tataristan ve Başkurdistan Bilim 
Akademileri ile Uluslararası Türk Akademisi’nin üye ol-
duğu Türk Dünyası Ulusal Bilim Akademileri Birliği’nin 
2016-2017 dönem başkanlığını TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Cevat Acar üstlenecek.
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G-BİLİM AKADEMİLERİ 2016 ORTAK 
BİLDİRİLERİ AÇIKLANDI

2016 G-Bilim Akademiler Toplantısı’nda hazırlanan ve TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar tarafından imzalanan “beyin bilimi,

afetlere karşı dayanıklılık ve geleceğin bilim insanları” konularına ilişkin 
“G-Bilim Akademileri 2016 Ortak Bildirileri” açıklandı. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 2016 G-Bi-
lim Akademileri Toplantısı’nda TÜBA’nın da imzaladığı 
“beyin bilimi, afetlere karşı dayanıklılık ve geleceğin bi-
lim insanları” konularına ilişkin “G-Bilim Akademileri 
2016 Ortak Bildirileri”ni Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Fikri Işık’a sundu. 

2016 G-Bilim Akademileri Toplantısı, Japonya Bilim Kon-
seyi’nin ev sahipliğinde 18-19 Şubat 2016 tarihlerinde 
Japonya-Tokyo’da gerçekleştirildi. G-20 ülkeleri Ulusal 
Bilim Akademilerinin davet edildiği ve Japon Bilim ve 
Teknoloji Politikası Bakanı Shimajiri’nin açılış konuşması 
ile başlayan toplantıya Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, 
Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, G. Kore, Güney Af-
rika, Türkiye, Birleşik Krallık (İngiltere), ABD ulusal bilim 
akademileri ile Afrika Bilimler Akademisi Başkanları ve 
temsilcileri katıldı. Toplantıda Ülkemizi Türkiye Bilimler 
Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ile TÜBA 
Konsey üyesi Prof. Dr. H. Tayfun Özçelik temsil etti. 

G-Akademiler toplantısında, bütün ülkelerin yüz yüze 
olduğu; küresel, bölgesel ve ulusal meseleler olarak kabul 
edilen üç konu ele alındı: 1) Küresel beyin kaynaklarını 
anlaşılması, korunması ve geliştirilmesi, 2) Afetlere karşı 
dayanıklılığı güçlendirmek sürdürülebilir kalkınma için 
gereklidir ve 3) Geleceğin bilim insanlarının yetiştiril-
mesi. “Beyin, Afet ve Bilim İnsanı Geliştirme” konularına 
ilişkin durum tespiti ile politika ve eylem önerilerini içe-
ren açıklama metinlerine, katılımcı akademilerin toplantı 
ve sonrasında yaptıkları katkılarla son şekilleri verildi. 
Toplantıda, kabul edilen açıklamaların akademilerce, ilgi-
li hükümet makamlarına sunulması ve kamuoyuyla pay-
laşılması da karar altına alındı.

G-Bilim Akademileri “beyin bilimi, afetlere karşı da-
yanıklılık ve geleceğin bilim insanları” konularında ey-
lem çağrısında bulunuyor
Üç konu hakkındaki verimli tartışmalar sonucunda; bi-
limde açık erişimin anlamı, afetler ile göç arasındaki ilişki 
ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri gibi çeşitli ilgili ko-
nularda da bazı bilimsel tespitler ortaya koyuldu. Bu ko-
nular gündeme dahil edilmedi ancak gelecek tartışmalara 
bırakıldı. 

Ayrıca Şubat toplantısında, geçen yıl Schloss Elmau’da 
(Almanya) düzenlenen G7 Zirvesi’ne yönelik yapılan or-
tak açıklamaların devamı niteliğinde, yeni açıklamalar 
yapıldı. Katılımcı akademiler ‘bulaşıcı hastalıklar ve an-
timikrobiyal direnç’, ‘ihmal edilmiş tropik hastalıklar’ ve 
‘okyanusların geleceği’ alanlarında her bir ülkede düzenli 
çalışmalar yapıldığını onayladılar ve bu gelişmeleri mem-
nuniyetle karşıladılar.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, G-Bilim Akademi-
leri 2016 Ortak Bildirileri’ni Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık’a sunarken

Japon Konseyi Başkanı Prof. Takashi Onishi, Japonya Başbakanı 
Shinzo Abe’ye G-Bilim Akademileri 2016 Ortak Bildirileri’ni sunarken



37HAZİRAN 2016   TÜBA GÜNCE

G-Bilim Akademileri Toplantısı (2016) Ortak Açıkla-
maları 
Küresel Beyin Kaynaklarını Anlama, Koruma ve Geliş-
tirme: İnsan beyni uygarlığın en değerli kaynağıdır. Bu 
nedenle, beyin bilimine yapılan yatırım toplumun gele-
ceğine yönelik bir yatırımdır. Beyinin optimal gelişimini 
anlamak, korumak ve geliştirmek için ülkelerin iş birliği 
yapması zorunludur.
Küresel beyin kaynaklarını geliştirmek için G-Bilim Aka-
demileri birbirine koşut olarak izlenecek dört hedef öne-
riyor. Bu şekilde nöroloji bilimine verilen stratejik destek 
topluma fayda sağlayacak: 
1) Uluslararası iş birliği vasıtası ile yapılan temel araştır-
maların desteklenmesi,
2) Beyin rahatsızlıklarının teşhisi, önlenmesi ve tedavisi 
için küresel düzeyde programlar oluşturulması,
3) Beynin teorik modellenmesinin ve beyin temelli yapay 
zekânın gelişiminin teşvik edilmesi,
4) Beyne duyarlı bir toplumun temel unsurları olarak 
eğitim ve hayat yönetimini geliştirmek için nöroloji bi-
liminin sosyal bilimler ve davranış bilimleri ile entegre 
edilmesi.

Afetlere Karşı Dayanıklılığı Güçlendirmek Sürdürüle-
bilir Kalkınma için Gereklidir: Hem gelişmiş hem de ge-
lişmekte olan ülkelerde afetler nedeniyle kayıplar artıyor. 
Artan olağan üstü olaylar ile birlikte insanla ilgili faktör-
ler tehlikelerin olumsuz sonuçlarını şiddetlendiriyor. 21. 
yüzyılın küreselleşen dünyasında bir ülkedeki bir afet di-
ğerlerinde de dalgalanmalara yol açıyor. 2015’te uluslara-
rası toplum üç büyük antlaşmayı kabul etti: Afet Riskinin 
Azaltılması İçin Sendai Çerçeve Antlaşması 2015-2030, 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim Deği-
şikliği Antlaşması.

G-Bilim Akademileri Sendai Çerçeve Antlaşması’nı hız-
landırmak amacı ile afetlere karşı dayanıklılık ve sürdürü-
lebilir kalkınma konusunda altı politika eylemi öneriyor:
1) Risk, kırılganlık ve dayanıklılığı değerlendirmek için 
ölçüm ve göstergelerin geliştirilmesi,
2) İlgili veri alt yapısını kurma da dahil olmak üzere afet 

riskinin değerlendirmesinin geliştirilmesi ve bilimsel ve 
teknik bilginin ilerletilmesi,
3) Afetlerin önlenmesi için yenilikçi mühendisliğin geliş-
tirilmesi ve politik ve kamusal farkındalığın artırılması,
4) Yaşanan değişime sürdürülebilir bir dünya yönünde 
ivme kazandırmak için disiplinler arası ve disiplinler ötesi 
iş birliği çabalarının güçlendirilmesi,
5) Yatırımcı topluluk ile irtibata geçilmesi,
6) Pratik çözümler sağlamak için özel sektör ve ilgili pay-
daşlar ile bilgi paylaşımı amacıyla bir forum başlatılması.

Geleceğin Bilim İnsanlarının Yetiştirilmesi: 
Günümüz toplumu büyük oranda bilim temelli keşiflere, 
teknolojiye ve politikalara dayanıyor. Bunun ışığında ge-
leceğin bilim insanlarını yetiştirmek toplumun gelişimi 
için önemli. Bilim insanları ile toplumun etkileşiminin 
ve çeşitlilik arz eden bir küresel işgücü oluşturulmasının 
teşvik edilmesi gerekiyor.

G-Bilim Akademileri’nin tavsiyeleri:
1) Gerekli kapasitelerin sağlanması için bilim eğitiminin 
ileri düzeyde teşvik edilmesi,
2) Genç bilim insanlarının daha geniş sektörlerde kariyer 
gelişiminin desteklenmesi,
3) Bilim insanlarının değerlendirilmesinin nitelik ve çe-
şitli faaliyetler temelinde yapılması,
4) Bilim konusunda halk ve çocuklar ile iletişime geçilme-
sine öncelik verilmesi,
5) Politikalar konusunda bilimsel tavsiyelerde bulunma-
ları doğrultusunda bilim insanlarının eğitilmesi,
6) Kariyer gelişimleri için kadınların ve azınlık grupları-
nın çalışma koşullarının iyileştirilmesi,
7) Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında iş 
birliği sağlanarak karşılıklı hareketliliğin ve bilim kapasi-
tesinin geliştirilmesi,
8) Akademik literatür ve bilgiye erişimin ve araştırma so-
nuçlarını yayınlama imkanlarının sağlanması.

Üç konuya ilişkin “G-Akademi Açıklamaları”nın Türk-
çe ve İngilizce metinlerine TÜBA ağ sayfası haberinde 
yer alan linklerden ulaşılabilir.



TÜBA BİLİM EĞİTİMİ PROGRAMI
“III. UYGULAMALI BİLİM EĞİTİMİ KURSU”

ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
MEB ve TÜBA iş birliğiyle temel bilimler öğretmenlerine yönelik, sorgulamaya 

dayalı öğrenme ve temel bilim eğitiminin etkinleştirilmesine 
katkı sağlamayı amaçlayan TÜBA “III. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu” 

Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirdi.

TÜBA, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzaladığı pro-
tokol çerçevesinde ve TÜBA Bilim Eğitimi Programı 
kapsamında; temel bilimler öğretmenlerine yönelik, sor-
gulamaya dayalı öğrenme ve temel bilim eğitiminin et-
kinleştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan “III. Uygula-
malı Bilim Eğitimi Kursu”nu Akdeniz Üniversitesi’nin ev 
sahipliğinde 22-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada; “Bilim eğitiminin daha etkin ve cazip 
hale getirilmesi, diğer ülkeler gibi Türkiye için de önemli 
ve güncel bir konu. Bu konuda farkındalığı artırmak ve 
bilim eğitiminin gelişimine katkıda bulunmak, TÜBA’nın 
önemli amaçları arasında yer alıyor. TÜBA Bilim Eğiti-
mi Programı Çalışma Grubu marifetiyle, diğer faaliyetler 
yanında, MEB ile TÜBA arasında imzalanan protokol 
çerçevesinde “uygulamalı bilim eğitimi kursları” düzen-
liyoruz. MEB tarafından farklı bilim dallarından ve farklı 
illerden seçilen öğretmenlere TÜBA Üyeleri ve üniversite 
öğretim üyeleri tarafından verilen “uygulamalı bilim eği-
timleri” ile öğretmenlerimizin eğitim ve öğretim beceri-
lerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu öğretmenlerimizin 
görev çevrelerinde, bilim eğitimi konusunda rehberlik 
işlevi görmelerini de bekliyoruz. Öğretmen, eğitici ve 
eğitim yöneticilerinden gelen oldukça memnuniyet verici 
geri beslemeler ışığında programı geliştirerek sürdürece-

ğiz. Bu vesileyle, bilim eğitimi programının geliştirilerek 
sürdürülmesine katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşek-
kür ediyoruz.” dedi.

“Eğitimde en önemli nokta öğretmen”
Beş günlük eğitimin sonunda gerçekleştirilen kapanış tö-
reninde konuşan TÜBA Asli Üyesi, TÜBA Bilim Eğitimi 
Çalışma Grubu Yürütücüsü ve YÖK Başkan Danışmanı 
Prof. Dr. Mustafa Safran “Net bir şekilde şunu söyleye-
lim dünyanın hiçbir yerinde eğitimin kalitesi öğretmen 
kalitesinin üzerinde değildir. Öğretmenin kalitesi ne ise 
eğitimin kalitesi de o’dur. Çocuğu dershaneyle, özel dersle 
takviye ederek ya da kolejlere göndererek eğitimin kali-
tesini yükseltemeyiz. Yükselteceğiniz tek şey öğretmenin 
kalitesidir. Önemli olan öğretmenlerin mesleki gelişim-
lerini sağlamaktır. Eğitim son derece dinamik bir yapı. 
Sürekli yeni bilgiler üretiliyor. 20 yıl önceki yöntemlerle 
bugünkü çocuklara hitap etmek mümkün değil. Dünyada 
yaşlıların ilk defa küçük yaştakilerden daha bilgisiz oldu-
ğu bir dönemdeyiz. Bu anlamda bizim strateji değiştir-
memiz gerekiyor. Bu şekilde devam ederse 5-10 yıl sonra 
okullar bir işe yaramayacak. Bu sisteme ayak uydurmak 
zorundayız. Eğitimde öğretmen en önemli noktada duru-
yor. İstediğiniz müfredatı verin iş sınıfa giren öğretmende 
bitiyor.” dedi.

TÜBA Asli Üyesi ve TÜBA Bilim Eğitimi Programı Yürütücüsü Prof. Dr. Mustafa Safran 
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“III. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu’nun çok verimli 
olduğunu görüyorum”
Prof. Dr. Safran konuşmasında Uygulamalı Bilim Eğitimi 
Kursu’nda TÜBA olarak akademisyenlerle çalıştıklarını 
ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Akademisyenler de 
kendilerini geliştiriyorlar biz de kendimizi sizlerle birlikte 
yetiştiriyoruz. Programa fizik, kimya, matematik dersle-
riyle başladık ama sosyal bilimleri de ekledik. Hedefimiz 
bu Kurs’u yılda üç kez düzenlemek. Katılımcı öğretmen 
sayısını az tutuyoruz çünkü 400-500 öğretmenle yeterince 
verimli olmayacağını düşünüyoruz. Kurs’u düzenlediğimiz 
üniversitelerin imkanları da bu rakamları zaten karşıla-
yamaz. Kurs’u üniversitelerde yapıyoruz çünkü hizmet içi 
eğitim merkezleri psikolojisinden sizleri kurtarmak istiyo-

ruz. Bu yüzden bundan sonra da üniversitelerde yapmaya 
devam edeceğiz.”

12 farklı ilden 125 öğretmen
Nisan 2015’te Gazi Üniversitesi’nde birincisi, Eylül 2015’te 
ise Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde ikincisi bu yıl ise 
üçüncü düzenlenen Kurs’a 12 farklı ilden MEB tarafından 
seçilen 125 öğretmen katıldı. Toplam beş gün süren eği-
tim programında aralarında TÜBA Bilim Eğitimi Çalış-
ma Grubu Üyeleri, TÜBA Üyeleri ve Üstün Başarılı Genç 
Bilim İnsanı Programı (GEBİP) ödül sahiplerinin de yer 
aldığı alanında uzman 46 akademisyen tarafından temel 
bilimler alanında uygulamalı eğitim verildi.
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ALLEA 2016 GENEL KURUL TOPLANTISI 
VİYANA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, 18-19 Nisan 
2016 tarihlerinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da dü-
zenlenen ALLEA Genel Kurul Toplantısı’na ve “Bilimsel 
Araştırma Özgürlüğü” konulu sempozyuma katıldı. 

Avusturya Bilim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Anton 
Zeilinger’e Avusturya Bilimler Akademisi tarafından 
Almanca baskısı gerçekleştirilen “Beçin Definesi”nin 
2 cilt kitap ve katalog bilgilerini içeren CD’den oluşan 
Türkçe baskısını armağan eden Başkan Prof. Dr. Acar, 
T.C. Viyana Büyükelçisi Hasan Göğüş’ü ve Viyana Yu-
nus Emre Enstitüsü ile Müdürü Mevlüt Bulut’u da zi-
yaret etti.

18 Nisan günü Avusturya Bilim Akademisi Başkanı Prof. 
Dr. Anton Zeilinger, Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz 

Fischer ve Alle Başkanı Günter Stock tarafından “Siyasi ve 
Toplumsal Talepler Açısından Bilimsel Araştırma Özgür-
lüğü / The Freedom of Scientific Research in the Face of 
Political and Societal Demands” adlı Genel Kurul Bilimsel 
Sempozyumu’nun açılış konuşması gerçekleştirildi.

Imperial College Londra’dan Sir Peter Knight’ın “Politik 
İhtiyaçlar ve Bilimsel Araştırma özgürlüğünün Etkileşi-
mi”, Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nden Julian 
Nida-Rümelin’in “Akademik Eğitim ve Bilimsel Özgür-
lük”, Avusturya Yüksek Mahkemesi Eski Başkanı Irmgard 
Griss’in “Yasal Açıdan Bakıldığında Bilimsel Araştırma-
ların Özgürlüğü”, Ecole Normale Supérieure Paris’ten ise 
Michèle Leduc’ın “Araştırmacıların Sorumlulukları ve 
Dürüstlük: Etik Bakış Açısı” adlı sunumlarından oluşan 
Sempozyum’un ilk oturumunun sonunda başkanlığını 
Günter Stock’un yaptığı değerlendirme toplantısı yapıldı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, Avrupa Akademileri Birliği 

(All European Academies - ALLEA) Genel Kurul Toplantısı’na ve
“Bilimsel Araştırma Özgürlüğü” konulu sempozyuma katıldı.



41HAZİRAN 2016   TÜBA GÜNCE

Öğleden sonra da devam eden programın başkanlığı-
nı Avusturya Bilim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Anton 
Zeilinger üstlendi. Avrupa Araştırma Konseyi (Europe-
an Research Council-ERC) Başkanı Jean-Pierre Bourgu-
ignon’ın “ERC’nin Perspektifi” adlı sunumuyla başlayan 
Macaristan Bilimler Akademisi Başkanı László Lovász’ın 
“Politik Etkiler, sosyal İhtiyaçlar ve Ekonomik Geri Dö-
nüş beklentileri: Tehdit ya da Araştırma İmkânları” su-
numuyla devam eden oturum, Alman Yükseköğretim 
Araştırma ve Bilimsel Çalışmalar Merkezi’nden (Ger-
man Centre for Higher Education Research and Scien-
ce Studies-DZHW) Stefan Hornbostel’in “Baskı Altında! 
Araştırma Özgürlüğüne Yatırım” ile Viyana Üniversitesi 
Andre Gingrich’in “Değişen İçeriklerde Gelişen Kalite 
Standartları; Almanca Konuşan Ülkelerde Sosyal ve Be-
şeri Bilimler Örneği” ve Jan Veltorop’un “Samimilik Basılı 
Makalelerin Kalistesi’nin Bilimsel ve Sosyal Geçerliliği-
dir” başlıklı konuşmalarıyla sona erdi.

Sunumların ardından “Bilim Enstitülerinde Otonomi” 
başlıklı değerlendirme toplantısı ve “Avusturya ve Avru-
pa’da Genç Araştırmacılar: Özgürlük bir başka deyişle…” 
adlı tartışma düzenlendi.

Sempozyumun ardından 2016 ALLEA Madame Staël 
Ödül Töreni; VioArt Quartett adlı grubun konseriyle baş-
ladı. Anton Zeilinger ve Günter Stock tarafından Ödül’ün 
tanıtım konuşması ile açılan tören ALLEA Başkan Yar-
dımcısı Ed Noort’un University of Paris’ten ödül sahibi 
Prof.Dr.Rémi Brague’ın çalışmalarından ve ödüle layık 
görülmesine dair kısa bir konuşmasıyla sürdü. Ardından 
Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerele-
rinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn tarafından Rémi 
Brague’a ödülü takdim edildi. Brague ödülü almış ol-
masının kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdiği 
konuşması sonrasında tören VioArt Quartett konseriyle 
sona erdi.

19 Nisan 2016’da gerçekleştirilen ALLEA Genel Kuru-
lu’nda gündemdeki maddeler görüşüldü, yönetim kurulu 
ve yeni üye seçimleri gerçekleştirildi. Birlik tarafından 
gelecekte ele alınacak konularla ilgili oturumda TÜBA 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev’in “Av-
rupa Kimliği ve Türkiye” başlıklı sunum büyük ilgi gör-
dü. Genel Kurul’da yapılan seçimlerde 2016-2018 dönemi 
ALLEA yönetim kurulu üyeliklerine Avusturya, Belçika, 
Bulgaristan, Finlandiya Almanya, İsrail, İtalya, Hollanda, 
Slovakya, İsviçre ve İngiltere akademileri seçildi. Ayrı-
ca, Norveç Kraliyet Bilim ve Edebiyat Topluluğu (Ro-
yal Norwegian Society of Science and Letters) ile Galler 
Bilim Topluluğu (Learned Society of Wales) ALLEA’nın 
yeni üyeleri olarak seçildiler.

2017 Genel Kurul Toplantısı’nın ise Macaristan’da gerçek-
leştirilmesi kararı alındı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Avusturya Bilim 
Akademisi Başkanı Prof. Dr. Anton Zeilinger’le

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Acar ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yurdusev’in 
Viyana Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaretinde Yunus Emre Enstitüsü 
Viyana Türk Kültür Merkezi Müdürü Mevlüt Bulut’la

Bosna-Hersek Bilim ve Sanatlar Akademisi Genel Sek-
reteri Prof. Dr. Zijo Pasic, Makedonya Bilim ve Sanatlar 
Akademisi BaskanYardımcısı Prof. Dr. Vlado Matevski, 
TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar, T.C. Viyana Büyükelçisi 
Hasan Göğüş’le
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 ‘BEÇİN DEFİNESİ’ OKURLARIYLA BULUŞTU
Türkiye’deki bilimsel arkeolojik kazılarda ele geçen en büyük sikke buluntusu 

ve Osmanlı İmparatorluğu’na ait dünyanın en büyük definesi hakkında TÜBA ve 
Avusturya Bilimler Akademisi iş birliği ile hazırlanan ve Türkçesi TÜBA tarafından 

yayımlanan ‘Beçin Definesi’ eseri, okurlarıyla buluştu.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar konuya iliş-
kin açıklamasında, Beçin Definesi’nin Türkiye’deki bilim-
sel arkeolojik kazılarda ele geçen en büyük sikke bulun-
tusu ve Osmanlı İmparatorluğu’na ait dünyanın en büyük 
definesi olduğunu belirterek, Avusturya Bilimler Aka-
demisi tarafından Almanca yayımlanan ‘Beçin Definesi’ 
eserinin, 2 cilt kitap ve CD indeksten oluşan Türkçesinin 
TÜBA tarafından yayımlandığını ve üniversiteler ile ilgili 
bölümlere gönderildiğini söyledi. 

Osmanlı, İslami ve Avrupa ülkelerine  ait sikkelerden 
oluşan definenin, 2000 yılında Muğla’nın Beçin Kalesi’n-
de bulunduğunu hatırlatan Acar, sikkelerin bir kısmı-
nın yangın sonucu eriyerek birbirine yapışmış şekildeki 
külçeler halinde ele geçirildiğini anımsattı. 

Prof. Dr. Acar, 2001 yılında TÜBA ile Avusturya Bilim-
ler Akademisi arasında imzalanan ikili iş birliği çerçeve-
sinde Avusturya Bilimler Akademisi Antik Kültür Tarihi 
Bölümü ve Nümizmatik Komisyonu,  Ege Üniversitesi 
Sanat Tarihi Bölümü, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü, Vi-
yana Sanat Tarihi Müzesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),  Viyana Güzel Sanatlar 
Akademisi gibi birçok kurumdan uzman katılımıyla araş-
tırma ekibi oluşturulduğunu,  Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’nın denetiminde definenin temizlik, konservasyon, 
belgeleme, tasnif çalışmalarına başlandığını anlattı.

Avusturya, Meksika, İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, İn-
giltere, Rusya, Polonya gibi birçok ülkenin sikkeleri üzerin-

deki araştırmaların  yeni bil-
giler içerdiğine dikkati 

çeken Acar,  böyle-
ce  16.-17. yüzyıl 

başlarına ka-
dar Osman-

lı-Avrupa 
ekonomik 
ilişkileri 
ve para 
t a r i h i 
hakkın-
da yeni 
bi lgi lere 

u l a ş ı l d ı -
ğını söyle-

di. Sikkelerin nümizmatik (metal para, sikke ve madalya-
ları  inceleyen bilim dalı) açıdan incelenmesinin yanı sıra, 
dönemle ilgili arşiv kaynaklarındaki bilgilerin de araştırıl-
dığını kaydeden Prof. Dr. Acar, 2010 yılında TÜBA ile ortak 
proje çalışması sonucu, Avusturya Bilimler Akademisi ta-
rafından Almanca baskısı gerçekleştirilen “Beçin Definesi”-
nin 2 cilt kitap ve katalog bilgilerini içeren bir CD şeklinde 
Türkçe olarak TÜBA tarafından yayımlandığını dile getir-
di. Kitabın Almancadan Türkçeye çevirisini Suzan Tammer 
ve ayrıca eserin editörlüğünü de yapan Atılım Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Pfeiffer-Taş’ın üstlendiğini 
açıklayan Başkan Acar, kitabın hazırlığında emeği geçen 
yerli ve yabancı editörlere ve aynı zamanda yazılarıyla kat-
kıda bulunan birçok yazara teşekkürlerini sundu.

“Eser Osmanlı tarihi için kilometre taşı”
Beçin Definesi kitabının Osmanlı sikke ve para tari-
hi için önemli bir kilometre taşı olduğunu vurgulayan 
Acar, “Prof. Dr. Rahmi Hüseyin Ünal başkanlığında yü-
rütülen Milas Beçin Kalesi kazılarında bulunan Beçin 
Definesi’nin büyük kısmı  III. Murad, III. Mehmed ve I. 
Ahmed dönemi olmak üzere, 16. yüzyılın ikinci yarısı ve 
17. yüzyılın başlarına ait 48 bin 848 Osmanlı ve 848 Avru-
pa sikkesinden oluşuyor. Türkiye’deki bilimsel arkeolojik 
kazılarda ele geçen en büyük sikke buluntusu ve aynı za-
manda bugüne kadar bulunan Osmanlı İmparatorluğu’na 
ait dünyanın en büyük definesi olma özelliğini  taşıyor” 
diye konuştu.

Acar, eserin Osmanlı İmparatorluğu nümizmatik ve sik-
ke darbı (eski dönemlerde madeni para çıkarma,  bas-
ma  işlemi)  araştırmaları için önemli  başvuru kaynağı 
olduğunun altını çizdi. Çalışma kapsamında Osmanlı ve 
Avrupa sikkeleri üzerinde arkeometri araştırmaları yapı-
larak, paraların  gümüş oranlarının belirlendiğine deği-
nen Acar, darp teknikleri ile ilgili yeni verilere erişildiğini 
de kaydetti.

Araştırmanın Osmanlı para politikasına yeni bir bakış ge-
tirdiğine işaret eden Acar, “Beçin Definesi kitabı Osmanlı 
sikke ve para tarihi için bir kilometre taşı. Bu kapsamlı ya-
yın, bütün olarak korunmuş ve bilimsel bir kazıda ele geç-
miş olan bir define buluntusunun, disiplinler arası, çağdaş 
bilimsel yöntemlerle incelenmesinin ne derece önemli so-
nuçlara ulaşabileceğini göstermesi açısından çok değerli 
bir başyapıt” değerlendirmesinde bulundu.



43HAZİRAN 2016   TÜBA GÜNCE

TÜBA ULUSLARARASI AKADEMİ 
ÖDÜLLERİ 2016 ADAY GÖSTERME

SÜRECİ DEVAM EDİYOR
TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri’ne 2016 yılı için başlayan aday gösterme 

süreci 15 Haziran 2016 tarihine kadar sürecek.

TÜBA’nın bilim insanlarını teşvik ve takdir 
misyonu kapsamında düzenlediği TÜBA 
Uluslararası Akademi Ödülleri’ne 2016 
yılı için başlayan aday gösterme süreci 15 
Haziran 2016 saat 17:00’ye kadar sürecek. 

TÜBA Başkanı Ahmet Cevat Acar konuyla ilgili olarak 
yaptığı açıklamada şunları söyledi: TÜBA’nın ödüllen-
dirme ve Türkiye’nin uluslararası bilimsel ilişkilerini 
geliştirme misyonu kapsamında geçen yıl başlattığımız 
ödül programı, beklediğimizin üzerinde ilgi gördü. İlk 
ödülleri, Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında Avus-
turya Bilimler Akademisi’nce aday gösterilen ve güneş 
enerjisi alanındaki çalışmalarıyla temayüz eden Prof. Dr. 
Niyazi Serdar Sarıçiftçi, Yaşam ve Sağlık Bilimleri ala-
nında Pakistan Bilimler Akademisi’nce aday gösterilen 
ve ana-çocuk sağlığı konusundaki çalışmalarıyla dikkati 
çeken Prof. Dr. Zulfiqar Ahmad Bhutta, Sosyal ve Beşe-
ri Bilimler alanında ise Osmanlı iktisadı konusundaki 
çalışmalarıyla tanınan İstanbul Şehir Üniversitesi’nden 
Mehmet Genç kazandı. T.C. Cumhurbaşkanlığı himaye-
lerinde tevdi edilen ödüllere, bu yıl uluslararası akademi 
ve üniversite camiasından daha fazla ilgi bekliyor, ilgi ve 
destekleri için bilim dünyasına ve Sayın Cumhurbaşka-
nı’mıza teşekkür ediyoruz.”

İlk defa 2015 yılında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan himayesinde 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dü-
zenlenen törenle sahiplerine tevcih edi-
len “TÜBA Akademi Ödülleri” bütün 
bilim insanlarına açık ve her yıl Fen ve 
Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Yaşam 
Bilimleri ve Sosyal ve Beşeri Bilimler 
olmak üzere üç kategoride aday göste-
rilenlere her kategoride bir ödül olarak 
veriliyor.

Aday gösterilen bilim insanlarının ça-
lışmaları ve katkıları geçtiğimiz yıl ol-
duğu gibi üç ödül alanında oluşturulan 
TÜBA Ödül Komitelerince yerli ve ya-
bancı hakem görüşleri alınarak değer-
lendirilecek ve ardından Komitelerin 

önerileri Akademi Konseyi’ne sunulacak ve ödül sahipleri 
Akademi Konseyi tarafından belirlenecek. Akademi Ödü-
lü Madalyası, Akademi Ödülü Beratı ve takribi 30.000 
USD para miktarından oluşan ödüller, T.C. Cumhurbaş-
kanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
düzenlenecek olan törenle sahiplerine tevcih edilecek.

İlgili alanda özgün, öncü ve çığır açıcı çalışmaları olan 
bilim insanlarına tevcih edilen ve her yıl ödüllerden bir 
tanesinin, üç alan arasında dönüşümlü olarak, yalnızca 
Türkiye veya Türkiye bağlantılı bilim insanlarına verilen 
Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri’nin 2016 yılı için 
Türkiye bağlantılı ödülü Sağlık ve Yaşam Bilimleri kate-
gorisinde verilecek.

TÜBA üyeleri, Türkiye’deki üniversite rektörlükleri, TÜ-
BA’nın ilişkili olduğu bilim akademileri ve akademiler 
arası kuruluşlar ve davet edilen diğer bilim kuruluşları ve 
bilim insanları tarafından aday gösterilebilen Uluslararası 
TÜBA Akademi Ödülleri’ne TÜBA üyeleri, çalışanları ve 
değerlendirme süreçlerinde yer alan bilim insanları aday 
gösterilemiyor.

TÜBA Akademi Ödülleri ve aday gösterme hakkında de-
taylı bilgiye TÜBA ağ sayfası üzerinden  erişilebilir.
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“Arap Baharı”:
Uluslararası İlişkileri 
Yeniden Düşünmek

Prof. Dr. Meliha Benli Altunışık
TÜBA Asli Üyesi

ODTÜ  Uluslararası İlişkiler Bölümü

Arap Baharı olarak adlandırılan fenomen 
2011 yılından itibaren bazı Arap ülkele-
rinde yaşanan rejim karşıtı protesto hare-
ketleri ve ayaklanmalara verilen genel isim 
olsa da baştan itibaren uluslararası boyutu 
da olan bir dönüşüm sürecine işaret ediyor. 
Başka bir deyişle Arap Baharı’nı sadece 
ülkeler içindeki süreç ve olaylara odak-
lanarak anlamak mümkün değil. Zaten 
özellikle Libya, Bahreyn ve Suriye’de olan-
lar uluslararası boyutu kuşku götürmez 
bir biçimde ortaya çıkardı. Ancak halen 
Arap Baharı’nın uluslararası boyutunun 
hem niteliği ve hem de sonuçları itibarıy-
la tam olarak anlaşıldığını ve tartışıldığını 
söylemek zor görünüyor. Oysa ki, Arap 
ayaklanmaları ve sonrasında yaşananlar, 
demokratikleşme, siyasal İslam, devlet gibi 
birçok kavramı Ortadoğu bölgesi bağla-
mında yeniden tartışmaya açarken, bir 
yandan da bölgesel politika düzleminde de 
kavramsal ve kuramsal tartışmaları günde-
me getiriyor.

En azından bugün için Arap Baharı de-
nilen sürecin bölgesel politika açısından 
ayaklanmalar öncesi dönemde var olan 
birçok eğilimi güçlendirdiği ve aynı za-
manda yeni bazı gelişmelere de yol açtığı-
nı söyleyebiliriz. Bu bağlamda özellikle üç 
konunun Ortadoğu bölgesinin uluslararası 
ilişkileri açısından önemli olduğunu düşü-
nüyorum:

Bölgesel politikanın temel aktörleri: Ortado-
ğu bölgesinde devlet-dışı aktörlerin bölge-
sel politikada rol oynamaları aslında Arap 
ayaklanmaları öncesinde de gözlemlenen 
bir olguydu. Hatta Soğuk Savaş dönemin-
de dahi Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) 
adeta bir devlet gibi hareket etmiş, bölge-
sel politikanın –Ürdün ve Lübnan gibi bazı 
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ülkelerin iç politikalarının da- önemli bir aktörü haline 
gelmiştir. Yine de devlet-dışı aktör kavramı Soğuk Savaş 
sonrası dönemde daha çok kullanılır olmuş, Lübnan’daki 
Hizbullah ya da Irak’taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin 
yasal olarak içinde yer aldıkları devletlerle zaman zaman 
ters düşen politikalar uygulayan, bu devletlerden bağım-
sız hareket eden aktörler olduğu gözlemlenmiştir. Ancak 
sık kullanılmaya başlasa da kanımca Ortadoğu bağlamın-
da devlet-dışı aktörler yeterince kavramsallaştırılamamış-
tır. Arap Baharı sonrası özellikle İŞİD’in ortaya çıkışı ile 
bu kuramsal ve yöntemsel problemler daha da karmaşık 
hale gelmiştir. İŞİD, kendisine devlet adını vermekte, dev-
lete atfedilen bazı özellikleri de üzerinde taşımaktadır an-
cak gerçek anlamıyla bir devlet değildir. O halde İŞİD na-
sıl kavramsallaştırılacaktır? Bugün Ortadoğu uluslararası 
ilişkilerinin önemli sorularından biri budur. Ancak genel 
olarak da devlet dışı aktörler kavramı tanıma muhtaçtır, 
kullanıldığı hali ile muğlaktır. Bu sorunlar bir yana bu-
gün artık Ortadoğu uluslararası ilişkilerini anlamak için 
sadece devletlerin analiz birimi olarak alınması mümkün 
değildir. Böyle bir analizin her zaman için problemli ol-
duğu söylenebilir. Günümüzde Ortadoğu’yu anlamak açı-
sından ise çok daha yetersiz kalmaktadır. 

Öte yandan, Arap Baharı’nın bölgesel aktörler açısından 
bir diğer sonucu da var olan bazı devletlerin yaşadığı çö-
küştür. Bugün Libya, Yemen, Suriye ve bir ölçüde Irak 
devlet olmanın temel öğelerine sahip değildir. Bu durum 
modern Ortadoğu tarihinde bir ilktir. Çünkü daha önce 
bu durumda bazı ülkeler olsa da-örneğin iç savaş sırasın-
da Lübnan ya da Yemen gibi- bölgede bu sayıda ülkenin 
yönetilemez olması, bir iç savaşın girdabına girmesi ve 
egemenliklerini kaybetmeleri ilk defa olmaktadır. Bu du-
rum Arap Baharı’nın doğrudan sonuçlarından biridir.

Bölgesel düzen: Yukarıdaki tartışmalarla da bağlı olarak 
önemli bir başka soru da Ortadoğu’da yeni bir bölgesel 
düzenin ortaya çıkıp çıkmadığı tartışmasıdır. Eğer böyle 
ise bu bölgesel düzenin özellikleri nelerdir? Soğuk Sa-
vaş’ın bitmesi ve iki kutuplu dünyanın sona ermesi ile 
birlikte çeşitli aktörler Ortadoğu’da yeni güç dengesi ve 
normlara dayanan bir bölgesel düzen kurma girişimin-
de bulunmuşlardır. Özellikle Soğuk Savaş’tan galip ola-
rak çıktığını düşünen ABD birçok kez kendi liderliğinde 
böyle bir düzen oluşturmaya çalışmıştır. 1991 Körfez Sa-
vaşı ve 2003 Irak’ın işgali bu çabalara hız veren dönüm 
noktaları olarak da görülebilir. Ancak bu girişimler böl-
gede çoğu kez ABD karşıtı güçlerden, hatta bazen ABD 
müttefiklerinden kaynaklanan bir dirençle karşılaşmış, 
sonuç olarak başarılı olamamışlardır. Bir ölçüde bu başa-
rısız girişimlerin yarattığı olumsuzluklara da tepki olarak 
Obama yönetimi ABD’nin Ortadoğu’daki rolünü yeni-
den tanımlama sürecindeyken Arap Baharı başlamıştır. 
Libya’da müdahaleyi “arkadan destekleyen”, Suriye’de 
Türkiye, Suudi Arabistan gibi müttefiklerinin müdaha-
le çağrılarına olumsuz yanıt veren Washington, ancak 
İŞİD’e karşı koalisyonda liderlik etmiş ancak bu durum-
da dahi yükün paylaşımına ağırlık vermiştir. Dolayısıyla, 
İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinden itibaren bölgesel dina-
miklerin en önemli öğesi olan ABD’nin rolü değişmek-

Arap Baharı’nı sadece ülkeler içindeki süreç 
ve olaylara odaklanarak anlamak mümkün 
değil. Zaten özellikle Libya, Bahreyn ve Suri-
ye’de olanlar uluslararası boyutu kuşku gö-
türmez bir biçimde ortaya çıkardı.
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tedir. Bu anlamda da yeni analizlere ihtiyaç vardır. Öte 
yandan, Rusya Soğuk Savaş döneminde süper güçlerden 
biri olarak düşünemeyeceği düzeyde Ortadoğu’da askeri 
etkinliği arttırmıştır. Müdahalesini son dönemde İŞİD’e 
karşı olarak tanımlayarak meşrulaştıran Moskova bu 
bağlamda Batılı devletlerin de desteğini almıştır. Kısaca-
sı, Ortadoğu’nun uluslararası ilişkilerinin en önemli ko-
nularından biri olan büyük devletlerin bölge ile ilişkileri 
konusu yeni analizleri ve kavramsallaştırmaları gerekli 
kılmaktadır.

Öte yandan, 2003’ten beri bölgesel politikanın önemli bir 
öğesi olan mezhepçilik Arap Baharı’ndan sonra çok daha 
önemli hale gelmiştir. Günümüz Ortadoğu uluslararası 
ilişkilerinde mezhepçiliğin ne anlama geldiği ve bu ko-
nuya nasıl yaklaşılması gerektiği de süregiden tartışma-
lardan biridir. Mezhepsel kimliklerin bölgesel politikanın 
böylesine bir parçası olması yüzyıllardır süregiden düş-
manlıkların mı dışavurumu mudur, yoksa bu konu dev-
letlerin ellerinde kendi stratejik çıkarlarına hizmet eden 
araçlardan sadece biri midir? Ya da tarihsel sosyolojik 
bir yaklaşımla mı analiz edilmeli, tarihsel bir perspektifle 
devletin ve devlet-toplum ilişkilerinin gelişimi içerisinde 
mi anlaşılmalıdır? 

Bölgesel güçler: Diğer yandan Arap Baharı’nın yarattığı 
yeni bir bölgesel düzen ihtimali var olan bölgesel güçler 
açısından şiddetli bir rekabeti gündeme getirmiştir. Özel-
likle İran, Suudi Arabistan ve Türkiye Arap Baharı’nın 
başlamasıyla bölgede var olan pozisyonlarını korumak 
ve hatta geliştirmek üzere kıyasıya bir mücadeleye gir-
mişlerdir. Türkiye bu ayaklanmaların yaşandığı ülkeler-
de muhalefeti destekleyerek ve özellikle Müslüman Kar-
deşler’le ilişkilerini geliştirerek yaşanan dönüşümlerden 
kazanç sağlamayı ummuş ancak Müslüman Kardeşler’in 
her yerde kaybetmesi ve Suriye’de bütün stratejini Esad’ın 
devrilmesi üzerine kurmasından sonra bunun bir türlü 
gerçekleşmemesi ile amaçlarına ulaşamamış, böylece gö-
receli olarak siyasi, stratejik, ekonomik ve ideolojik etkin-
liğini kaybetmiştir. Öte yandan mücadele daha çok Suudi 
Arabistan ve İran arasında yoğunlaşmıştır. Suudi Ara-
bistan Bahreyn’deki ayaklanmayı askeri olarak bastırmış, 
Mısır’da Sisi yönetiminin en büyük destekçilerinden biri 
olmuş, Yemen’de Huti’lere karşı savaş başlatmış, Suriye’de 
Esad karşıtı güçleri desteklemiştir. Böylece Riyad bölge-
sel politikada sıkça kullandığı petrol gelirlerinin yanında 
askeri gücünü de devreye sokarak bölgede istemediği ge-
lişmelere karşı set çekmeye çalışmış, Arap Baharı’nı kul-
lanarak İran’ın bölgesel etkisini azaltmayı amaçlamış ve 
genel olarak nüfuz alanını genişletme stratejisi izlemiştir. 
Öte yandan İran ise Irak’da etkisini genişletmiş, Rusya ile 
ittifak içinde Suriye’de Başar rejiminin en büyük destekçisi 
olmuş, Lübnan ve Yemen’de nüfuz alanlarını genişletmeye 
çalışmış, özellikle Batılı güçlerle nükleer krizini çözerek 
ve İŞİD’e karşı savaşarak yeni konumunu güçlendirmiştir. 
Bu ortamda ortaya çıkan bir olgu da vekalet savaşlarıdır. 
Hem bölgesel, hem de bölge-dışı aktörler içine girdikleri 
bu rekabette doğrudan sıcak çatışmaya henüz girmediler-
se de dolaylı yoldan para ve lojistik destek sağladıkları, 
silah temin ettikleri gruplar aracılığıyla savaşmaktadırlar.

Bu ülkeler sonuç olarak birbirleriyle sıfır toplamlı bir iliş-
ki içine girmişler ve kısa vadeli çıkarlarının peşinde ko-

Bugün Libya, Yemen, Suriye ve bir ölçüde Irak 
devlet olmanın temel öğelerine sahip değildir. Bu 
durum modern Ortadoğu tarihinde bir ilktir. Çünkü 
daha önce bu durumda bazı ülkeler olsa da-örne-
ğin iç savaş sırasında Lübnan ya da Yemen gibi- 
bölgede bu sayıda ülkenin yönetilemez olması, 
bir iç savaşın girdabına girmesi ve egemenliklerini 
kaybetmeleri ilk defa olmaktadır. Bu durum Arap 
Baharı’nın doğrudan sonuçlarından biridir.
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şarken bölgede istikrarsızlığı körüklemişlerdir. Bu durum 
yıllarca büyük güçlerin bölgesel aktörler arasında iş birliği 
önünde en büyük engel olduğu savını yeniden düşünme-
yi gerektirmektedir. Bölgesel dinamikler niçin bu şekilde 
gelişmiştir? Bölgesel güç olmanın vasıfları nelerdir? Yu-
muşak güç ve onay bölgesel güç vasıfları bakımından ne 
denli önemlidir? Arap Baharı sonrası ortaya çıkan bölge-
sel dinamikler bu soruları da gündeme getirmektedir. 
Bölgesel aktörler açısından bir diğer sonuç da önceki 
dönemlerde bölgesel politikada aktif olan diğer ülkele-
rin yeni durumudur. 2000’li yıllarda bölge politikasında 
hızlıca marjinalleşen Mısır iç politikada yaşadığı çalkantı-
larla bölge politikasında etkisini iyice yitirmiştir. Daha da 
ilginç olan bölgenin modern tarihinde Filistin sorunu ne-
deniyle merkezi bir aktör olan İsrail de yeni dönemde ana 
rolünü kaybetmiş, Filistin sorunu ise hala Arap kimliği 
açısından belirleyici olsa da merkezi önemini yitirmiştir. 

Sonuç olarak, Arap Baharı büyük ölçüde ülkelerin iç di-
namikleriyle başlamış olsa da bu ayaklanmaların nasıl 
geliştiği ve sonuçlandığı bölgesel ve uluslararası faktör-
lerden çok önemli ölçüde etkilenmiştir. Öte yandan, bu 

ülkelerdeki gelişmeler de çeşitli bölgesel ve uluslararası 
dinamikleri tetiklemiştir. Kısacası Ortadoğu’nun ulusla-
rarası ilişkilerinde iç politika ve bölgesel politikanın farklı 
biçimlerde birbirlerini etkiledikleri açıktır. Bu karşılıklı 
etkileşim sonucu bölgede yepyeni gelişmeler ortaya çık-
mış, var olan eğilimler güçlenmiştir. Bu durumda Orta-
doğu bölgesinin uluslararası ilişkilerini anlamak için bu 
değişim ve dönüşümlerle ilgili yeni kavramlara ve yakla-
şımlara ihtiyaç duymaktayız. Böyle bir analiz ise sadece 
var olan kuramları test etmeyi değil, belki her zamankin-
den daha fazla yeni kavramlar ve kuramlar oluşturmayı 
gerekli kılmaktadır.

Sonuç olarak, Arap Baharı büyük ölçüde ül-
kelerin iç dinamikleriyle başlamış olsa da bu 
ayaklanmaların nasıl geliştiği ve sonuçlandı-
ğı bölgesel ve uluslararası faktörlerden çok 
önemli ölçüde etkilenmiştir.
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II. TÜRK-ARAP YÜKSEK ÖĞRETİM 
KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Arap Üniversiteler Birliği iş birliğiyle 27-30 
Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen ve TÜBA’nın da desteklediği “II. 
Türk-Arap Yüksek Öğretim Kongresi”ne TÜBA Başkanı Prof. Acar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Nisan’daki 
gala yemeğinde katılımcılara hitap ettiği Kongre’nin açılı-
şında Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er, 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin, İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Karaman, Arap Üni-
versiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Sultan T. Arabi ve Prof. 
Dr. Orhan Alimoğlu birer konuşma yaptılar. 19 ülkeden 
190 yükseköğretim kurumunun yer aldığı ve TÜBA ta-
rafından da desteklenen Kongre, Türk ve Arap üniversi-
telerinin yöneticilerini ve bilim insanlarını ikinci kez bir 
araya getirdi. Kongre açılışından sonra, Ürdün Eski Baş-
bakanı ve İslam Dünyası Bilim Akademisi Üyesi Dr. Ad-
nan Badran ile T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. 
Dr. Davut Kavranoğlu da birer sunum yaptılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşma-
da, bugün İslam dünyasının üç büyük sorununun “mez-
hepçilik, ırkçılık ve terör” olduğunu, bilim alanında parlak 
bir geçmişe sahip İslam dünyasının özgüven ve iş birliği ile 
bu sorunların üstesinden gelebileceğini, barış ile bilimsel 
ve topyekün kalkınmasını gerçekleştirebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 23 bildirinin sunulduğu, 
52 konuşmacı ve 550 katılımcı yer aldığı Kongre’de yap-
tığı açılış konuşmasında “Bilim ve teknoloji alanında da 
ülkeler ve kurumlar arası iş birliğinin ulusal ve bölgesel 
kalkınma ile barış açısından büyük önem taşıdığını, an-
cak Türkiye ve Arap ülke ve kurumları arasındaki ilişki 
ve iş birliğinin ise istenen düzeyde olmadığını belirtti. 
TÜBA’nın 12 akademiler arası kuruluşa üye olduğunu ve 
30’dan fazla ülke akademisi ile ikili iş birliği anlaşması bu-
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lunduğunu belirten Acar, TÜBA’nın Arap Birliği üyelerinden 
sadece Sudan Milli Bilimler Akademisi ile anlaşması olduğu-
nu, Arap dünyası Akademileriyle de iş birliğini geliştirmeye 
açık ve istekli olduklarını söyledi.

Bilim ve yükseköğretim alanındaki iş birliğinin de stratejik 
bir yaklaşımla ele alınması, bu çerçevede güçlü ve zayıf yön-
lerimizle çevredeki fırsat ve tehditlerin de hesaba katılması 
gerektiğini belirten Acar; kardeşlik, akıl ve bilimi tavsiye eden 
ortak inanç değerlerimizi hayata geçirmede başarılı olunma-
dığını, İslam dünyasında iç çatışmalar yanında din-bilim veya 
“dinî olan ve olmayan bilim” ayrımıyla “bilim özerkliği”nin 
ve “özgüven inşasının” önemli sorunlar ve zayıflıklar olduğu-
nu; stratejik yaklaşımla zengin insan ve finans kaynaklarının 
akıllı kullanımı, iş birliği ve kaliteye ağırlık veren bir anlayışla 
bu sorunların üstesinden gelinebileceğini ve bu konuda bilim 
insanları ve kurumlarına önemli görevler düştüğünü söyledi.

Türkiye ile Arap dünyası üniversiteleri arasında sürdürülebi-
lir diyalog süreci, karşılıklı anlayış, bilgi alışverişi ve iş bir-
liğini artırmayı hedefleyen Kongre’nin başkanlığını, İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. İhsan Karaman 
ile Arap Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Sultan 
T. Abu Orabi üstlendi.
 
“Araştırma İş Birliği, Öğrenci Hareketliliği, Ortak Diploma ve 
Uzaktan Eğitim” olmak üzere 4 ana başlıkta toplanan ve son-
rasında da ikili görüşmelerle çok sayıda mutabakat anlaşma-
larının imzalandığı etkinliğin, Kongre Sekreterliğini İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Ali-
moğlu yürüttü.
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TÜBA YAYINLARI VAN,
KIRŞEHİR ve MALATYA’DA…

TÜBA Yayınları; 23-30 Nisan tarihleri arasında 2. Van Kitap Fuarı’nda, 23-29 
Mayıs tarihleri arasında Ahilik Haftası kapsamında Kırşehir’de, yine aynı tarih 

aralığında ise Bilim Şenliği kapsamında Malatya’da okurlarıyla buluştu.

Van, Kırşehir ve Malatya’da; Bilim, Sanayi Teknoloji İl 
Müdürlüklerinin stantlarında TÜBA’nın kök hücreden 
yer bilimlerine, arkeolojiden süreli yayınları TÜBA-AR ve 
TÜBA-KED’e değin pek çok yayını okurunun bir kez daha 
karşısına çıktı. İlgiyle karşılanan Akademi yayınlarının yanı 
sıra TÜBİTAK ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün yayınları 
da stantta yer aldı. 

Van Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen ve Van 
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlı-
ğı tarafından organize edilen Van 2. Kitap Fuarı; üretici olan 
yerli ve yabancı her kesimin yayıncılar, yazarlar, çevirmenler 
kentlilerle karşılaşmasını sağlamak, iletişim ve etkileşime ola-
nak veren ve sonunda okuma kültürüne katkıda bulunan bir 
platform yarattı ve kültürel bir paylaşım alanı oluşturdu. 107 
yayınevi, 60 edebiyatçı ve çok sayıda akademisyen ve yazarın 
katıldığı Fuar’da Van Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü 
Nevzat Gün, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Van’da fuara katılan tek resmi kurum olduklarını ve 
ücretsiz kitap dağıtan tek stant olduklarını anlatan Gün, “Çok 
güzel bir fuara tanıklık ettik. Bu tür organizasyonların daha da 
artması ve sürekli düzenlenmesi gerekiyor. Özellikle geleceği-
miz olan çocuklarımıza kitap sevgisi ve okuma alışkanlığının 
aşılanması için bu son derece önem arz ediyor.” dedi.

Kırşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile düzenlenen Ahilik 
Haftası kapsamındaki 1. Kitap Günleri’nde ise 40 yayınevi 
ve 30’un üzerinde yazar kitapseverlerle buluştu. Ayrıca “Ki-
tap Günleri” etkinliği ile çocuklara tasarrufu ve kitap okuma 
alışkanlığını yerleştirmek amacıyla ücretsiz kitap kumbarası 
dağıtımı yapıldı. 

Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin Bilim ve Çocuk Şenliği Fu-
arı’nda ise bilim ve teknoloji yayınları özellikle dikkat çekti. 
İlk defa astronomi ve uzay alanında öğrencilere eğitim veren 
Plateneryum gösterisi de fuarın ilgi çeken aktivitelerinden 
oldu. Uzayın gizemini merak eden tüm çocuklar platener-
yum gösterisi izlemek için uzun kuyruklar oluşturdular.

Kırşehir Ahilik Haftası 1. Kitap Günleri

Malatya Yeşilyurt Belediyesi Bilim ve Çocuk Şenliği Fuarı

2. Van Kitap Fuarı
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BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ 
BAKANI DR. FARUK ÖZLÜ, 

FİKRİ IŞIK’TAN GÖREVİ DEVRALDI
65. T.C. Hükümeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 65. Hükümet 

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’tan görevi 24 Mayıs 2016 günü devraldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı Makam Toplantı Salonu’nda 
gerçekleşen törende konuşan Fa-
ruk Özlü, Bakan Işık ile istişare 
içinde olacaklarını, aynı kabinede 
çalışacaklarını, dolayısıyla bunu 
bir ayrılık olarak görmediğini 
belirterek “Müştereken birlikte 
çalışacağız, güç birliği yapaca-
ğız, sizlerin deneyim ve fikirle-
rinden istifade edeceğiz.” dedi. 
 
Özlü, Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik geleceğinin şekillen-
dirildiği ve yönlendirildiği bir bakanlıkta göreve geldiğini 
ve bunun bilincinde olduğunu söyledi. Kendisini bu göreve 
layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Baş-
bakan Binali Yıldırım’a teşekkür eden Özlü, “Bakanlığın fa-
aliyetlerini takip ediyorum, Sayın Bakanımız ciddi bir ham-
le yaptı. İnşallah kendilerinden alacağımız bu bayrağı, daha 
yükseklere taşımaya çalışacağız. Bakanlık mensubu arkadaş-
ların, fedakârca çalıştıklarını biliyorum.” ifadelerini kullandı. 
 
Milli Savunma Bakanı olan Fikri Işık ise; Binali Yıldırım baş-
kanlığında kurulan hükümetin, ülke ve millete hayırlı ol-
masını diledi. AK Parti iktidarları olarak, bugüne kadar ül-
keye çok önemli hizmetler yaptıklarını hatırlatan Işık, “Bu 
hizmetler sayesinde bugün başımız dik, alnımız ak. Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliği yaptı-
ğı Dünya İnsani Zirvesi, Türkiye’de yapılmış olması aslında 
bugüne kadarki bütün emeklerin bir tescilidir.” diye konuştu. 
 
Işık, Özlüʼnün sanayinin içinden geldiğini, bürokrasiyi çok 
iyi bildiğini, ülkesine ve milletine hizmet etmek için yola çık-
tığını dile getirerek, “Bu noktada gönlümüz gerçekten çok 
rahat. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevine geti-
rildiğim 25 Aralık 2014 gününden bugüne kadar çok yo-
ğun bir tempoyla çalıştık. Bayrağı devraldığımız bakan ar-
kadaşımızın yürüyen hiçbir projesini bırakmadık, üzerine 
yeni çalışmalar yaparak, bakanlığımızın çıtasını biraz daha 
yükseltmenin gayreti içinde olduk.” ifadelerini kullandı. 
 
Görevi döneminde Türk otomobili ve PARDUS projeleri-
ni hayata geçirmek için gayret gösterdiklerini anlatan Işık, 
Bilişim Vadisi çalışmalarını da hızlandırarak belli bir nok-
taya getirdiklerini söyledi. Tamamladıkları ve sürdürdükle-
ri diğer çalışmalar hakkında bilgi veren Işık, bakanlığın tüm 
personeline ve üyelerine özverileri dolayısıyla teşekkür etti. 
 
Türkiye’nin 10 yıl sonra nasıl olacağına bakmak istersek bugün 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çalışmalarına bakmalı-

yız diyen Işık, “Bu noktada işi çok 
iyi bilen, işin ehli bir arkadaşımı-
zın bakanlık görevine getirilmiş 
olması benim açımdan büyük bir 
bahtiyarlık.” dedi. Görevini Öz-
lü’ye büyük bir gönül rahatlığıyla 
devrettiğini ve yeni dönemin Tür-
kiye ve Türk milleti için hayırlı 
olmasını dileyerek sözlerini son-
landırdı.

Yeni Bakan Dr. Faruk Özlü, ayrıca 
25 Mayıs 2016 günü düzenlenen tanışma toplantısında Bakanlık 
birim yöneticileri ve Bağlı, ilgili ve ilişkili kurum üst yöneticile-
riyle bir araya geldi. 
 
Faruk Özlü kimdir?
Faruk Özlü, 19 Kasım 1962 yılında Düzce’de doğdu. Yıldız Teknik Üni-
versitesi’nden makine mühendisi olarak mezun oldu. İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. İspanya’da proje ve mü-
hendislik, Harvard Üniversitesi’nde üst düzey yöneticilik eğitimi aldı.
1987’de Yıldız Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışma 
hayatına başladı. 1990’da Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda sözleşmeli 
personel-mühendis olarak görev aldı. Aynı kurumda sırasıyla uzman, 
proje müdürü, daire başkanı, müsteşar yardımcısı oldu, müsteşar vekil-
liği yaptı. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın önemli projelerinde görev aldı. Uz-
man ve proje müdürü olarak çalıştığı Zırhlı Muharebe Aracı Projesi’nde 
cumhuriyet tarihinin tek kalemde en büyük savunma sanayi ihracatı 
gerçekleştirildi. Türkiye’nin kendi tasarımı ilk milli tankı ALTAY, ilk 
insansız hava aracı ANKA, ilk milli gemisi MİLGEM projelerinin yü-
rütülmesinde müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı. Havadan Erken 
İhbar ve Kontrol Uçağı, A400M Nakliye Uçağı, F-35 Savaş Uçağı, F-16 
ve Helikopter Elektronik Harp Sistemleri, M60 Tank Modernizasyonu, 
yazılım ve simülatörler, uzun menzilli hava ve füze savunma sistemleri 
gibi projelerde çalıştı. Müsteşar yardımcısı olarak savunma sanayi stra-
tejik planlarının hazırlanması, bütçe ve fon yönetimi, insan kaynakları, 
müsteşarlığın görev ve teşkilat kanununun hazırlanması, tedarik süreci 
ve yönetimine ilişkin yönetmelik ve yönergelerin hazırlanması çalışma-
larını yürüttü.

Faruk Özlü, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI-TUSAŞ), Havalanı 
İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ, TEKNOPARK İstanbul ile Savun-
ma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞʼde Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı. 

25 ve 26. Dönem’de AK Parti Düzce Milletvekili olarak Meclis’e giren 
Özlü, evli, iki çocuk babası ve İngilizce biliyor.
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TÜBA 3. ULUSLARARASI KÖK 
HÜCRE KURSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜBA tarafından 19-22 Mayıs 2016 tarihleri Spice Otel Antalya’da düzenlenen 
3. Uluslararası Kök Hücre Kursu: “Hematolojik Onkolojide İnovatif Hücresel 

Tedaviler” programı TÜBA ve TİKA desteğiyle yurt içi ve yurt dışından 
başvurarak katılım hakkı kazanan 102 bilim insanı ile gerçekleştirildi.

Biyomühendis Rengim Vural
Uzm. Bio. Dilara Akçakoca
Özde Öğütlü
Doç. Dr. Nuray Varol
Arş. Gör. Dr. Özlem Özden Akkaya
Dr. Durmuş Burgucu
Fulden Yıldırım
Yrd. Doç. Dr. Ramazan İlgün
Oya Çelikağ
Prof. Dr. Eser Elçin
Biyolog Merve Sucu
Ceren Mungan
Pınar Siyah
Biyolog Tuğba Kaya
Biyolog Nilay Oktar
Esra Ermiş
Biyolog Fatih Çöllü
Dr. Işıl Aydemir
Sertan Akbulut
Arş. Gör. Nursel Hasanoğlu
Arash Alizadeh Yegani

Yrd. Doç. Dr. Merve Alpay
Arş. Gör. Berrin Özdil
Dr. Duygu Kocatürk
Ümmü Güven
Eda Açıkgöz
Dr. Dilek Ceylan
Biolog Buket Banu Özkan
Kök Hücre Uzm. Hasan Salkın
Nur Seda Şahin
MSc Ergül Ergen
Arş. Gör. Sedat Kaçar
Prof. Dr. Faysal Gök
Arş. Gör. Sevcan Aldemir
Uzm. Bio. Gözde Aydın
Uzm. Dr. Azamat Dauletkazin
Arş. Gör. Onural Özhan
Dr. Kemal Kutay Külahcı
Dr. Ertuğrul Kerimoğlu
Bircan Yılmaz
Nehir Arık
Öğr. Gör. Berna Arfat

Biyolog Yasin Köksal
Arş. Gör. Ayşegül Bağlar
Büşra Öncel Duman
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Önger
Dr. Neslihan Koç
Cennet Altıntaş
Doç. Dr. Emin Oğuzhan Oğuz
Aslıhan Alaçam
Tülay Uylu
Dr. Tuğba Semerci Sevimli
Uzm. Dr. Saim Gubari
Ecz. Ayşe Merve Özer
Ece Çerçi
Raife Dilek Turan 
Esra Albayrak
Yrd. Doç. Dr. Fatih Kocabaş
Aylin Kubat
Yrd. Doç. Dr. Hilal Göktürk
Prof. Dr. Selçuk Duman
Prof. Dr. Murad Aktan
Selen Önder

Valeh Hüseynov
Khayala Gafarova
Mahmud Mahmudov
Elnure Gasimova
Ali Musayev
Afag Nasibova
Sahavet Hüseynov
Ramin Bayramlı
Mammadova Naila
Elmira Veliyeva
Parvana Haciyeva
Elkhan Naghiyev
Gunel Mehdiyeva
Musayev İlgar

Merita Xhetani
Adela Perolla
Manika Kreka

Sanin Haveric 

Vasyl Chekhun
Tetiana Marchyshak
Zarina Nidoieva
Veronika Kushniruk
Ianina Pokholenko
Tetiana Ivanivska

Aigul Dinmukhamedova
Ulugbek Medeubekov
Nazira Yerimova

Marina Gomzikova
Kseniia Kolobynina
Ekaterina Garanina

Tirth Raj Ghimire
Ashok Ratna Bajracharya

Husam Ali Mahmoud Alqaisi
Hisham Subhi Hussin Bawaneh

Ana Lozovanu
Valeri Tutuianu
Viorel Munteanu

Miodrag Colic

TÜRKİYE

KAZAN

SIRBİSTAN

ÜRDÜN

MOLDOVA

NEPAL

AZERBAYCAN

ARNAVUTLUK

BOSNA

UKRAYNA

KAZAKİSTAN
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TÜBA tarafından düzenlenen ve TİKA tarafından destek-
lenen “Hematolojik Onkolojide İnovatif Hücresel Tedavi-
ler” konulu 3. Uluslararası Kök Hücre Kursu, yurt içi ve 
yurt dışından başvuran bilim insanları arasından seçilen 
102 bilim insanının katılımıyla 19-22 Mayıs tarihleri ara-
sında Antalya’da gerçekleştirildi. 

Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkelerinin yanı sıra Ürdün, 
Ukrayna, Nepal ve Moldova toplam 11 farklı ülkeden ve 
ayrıca Türkiye’deki toplam 33 farklı üniversite ve kök hüc-
re merkezinden seçilmiş hekim ve bilim insanlarının ka-
tıldığı Kurs; Orta Asya Türk, akraba ve komşu ülkelerde 
bu konuda çalışan uzman hekim, öğretim üyeleri, doktora 
ve tez öğrencileri ile biyologlar ve teknisyenlerin bilgile-
rinin güncellenmesi ve son gelişmelerin günlük pratiğe 
aktarılmasının sağlanması yoluyla Türk bilim camiasının 
uluslararası akademik ilişkilerinin tanıtımı ve geliştiril-
mesi amacıyla düzenlendi. 

TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu tarafından organize 
edilen ve iki gün süren Kurs’ta “kök hücrenin biyoloji-
si, laboratuvardan hastaya kök hücre uygulamaları, kök 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ın TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu Yürütücüleri Prof. Dr. Taner Demirer ve Prof. Dr. Y. Murat Elçin’e plaket takdimi
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hücre toplanması, sayımı ve dondurulması, işlenmesi, 
toplanması saklanması, geri kazandırılması, kodlanması, 
taşınması ve infüzyonu” gibi eğitimlerin yanı sıra katılım-
cıların özellikle ilgi gösterdiği Pratik Uygulama Kursu da 
programda yer aldı. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Türkiye’nin 
bilim alanında ciddi bir ar-ge potansiyelinin olduğunu 
dile getirerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: Es-
kiden var olan alt yapı ve potansiyelin üzerine özellikle 
2000 yılından sonra yeni birçok yatırım yapıldı. Türki-
ye’nin sosyal sağlık hizmetleri alanında belki de örneği 
yok; çalışan ve çalışmayan her vatandaş sağlık sigortası 
kapsamı içerisindedir. Şu anda Türkiye’de 70’ten fazla tıp 
fakültesi var. Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet vermek 
üzere Aziz Sancar Araştırma Merkezi’nin açılışını 19 Ma-
yıs’ta Ankara’da yaptık. Birçok üniversitemizde ve kök 
hücre ve ilgili alanlarla ilgili faaliyetler sürdürülmektedir. 
GEN-KÖK, TÜRK-GEN gibi projeler Türkiye’nin bu ko-
nudaki performansının önemli göstergeleri olarak karşı-
mıza çıkmaktadır.

Üçüncü kez düzenlenen Kurs’a olan ilginin oldukça mem-
nun edici olduğunu ifade eden Prof. Dr. Acar, “Farklı ül-

kelerden bilim insanlarının bir araya gelmesinin hem 
bilimsel gelişmeye, hem her ülkenin ulusal gelişimine, 
insanlığın gelişimine ve daha önemlisi son zamanlarda 
bölgemizde fazlasıyla ihtiyaç duyduğumuz uluslararası 
barışın gelişimine çok ciddi katkılar yapacağına inanıyo-
rum. Bunu daha önceki tecrübelerimizden edindiğimiz 
geri bildirimlerden de anlıyoruz. Bizim başka bir hesabı-
mız yok.” dedi.

“Bilimsel iletişim kanallarını açık tutmak zorun-
dayız.”
Nitekim bu sene biz Asya Akademiler Birliği Genel Ku-
rulu’nu ve Uluslararası Bilimsel Kongresi’ni Türkiye’de ya-
pacağız. Aynı şekilde 6 akademi olarak 2015 yılında As-
tana’da Türk Dünyası Akademiler Birliği’ni kurduk, 2016 
genel kurulu Türkiye’de yapılacak.

Bilim insanlığın ortak malıdır. Elbette ki nasıl benim Tür-
kiye’ye karşı sorumluluğum varsa herkesin kendi ülkesi-
ne karşı sorumluluğunu da doğal görürüm. Bu dünyada 
politikacılar ya da başka toplumsal fonksiyonları yerine 
getirenlerle her konuda aynı şekilde davranmamız gerek-
miyor. İnsanlık aleminde topyekün bir gelişmeden veya 
barışın yaygınlaşmasından söz edeceksek şüphesiz birin-

TÜBA Başkanı 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar: 

“Türkiye’nin bilim alanında ciddi bir 
ar-ge potansiyeli var; eskiden var 

olan alt yapı ve potansiyelin üzerine 
özellikle 2000 yılından sonra yeni bir 

çok yatırım yapıldı.”

““
TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu Üyesi 
Prof. Dr. Mustafa Çetin

TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu Üyesi 
Prof. Dr. Ercüment Ovalı
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ci görev bütün olumsuzluklara rağmen bilim insanlarına 
düşer. Bu yüzden bilimsel iletişim kanallarını açık tutmak 
zorundayız. Biz bu anlayışla hareket ediyoruz. Uluslararası 
siyasi ilişkiler bozulur, düzelir. Biz bunların geçici olduğu-
nu düşünüyoruz ve TÜBA olarak iş birliğinin yakın ülke-
lerden başlayarak geliştirilmesinin hepimize faydası olaca-
ğına inanıyoruz. Bu yüzden bu tür toplantılara uluslararası 
katılıma da önem verdiğimizi ifade etmek istiyorum.

“Bir sonraki Kurs çok daha kapsamlı olacak”
Kurs’un kapanış konuşmasında iki gün boyunca hema-
tolojik onkolojide inovatif hücresel tedaviler konusun-
da güncel bilgilerin ele alındığını ifade eden TÜBA Kök 
Hücre Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Murat Elçin, 
Kök Hücre Çalışma Grubu olarak davetli tüm konuşma-
cılara ve katılımcılara teşekkür ederek sözlerine başladı. 
Kök hücrenin çok hızlı gelişen bir alan olduğunu bugün-
kü konuşmaların da gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Elçin, 
bundan sonraki kurslarda çok daha yeni alanlara ağırlık 
verileceğini söyledi ve zaman kısıtlılığı nedeniyle az deği-
nilen ya da hiç değinilmeyen konuların bir sonraki kursta 
mercek altına alınacağının haberini verdi. 

“Sağlık alanında önemli raporlar yayımlıyoruz”
TÜBA’nın son dönemde kanser, gıda ve biyoetik hakkın-

da önemli raporlar yayımladığını dile getiren TÜBA-Kök 
Hücre Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Taner De-
mirer bu çalışmaların devamının geleceğini söyledi ve 
TÜBA tarafından yılsonuna doğru önemli bir kök hücre 
aktivitesi gerçekleştirileceğinin altını çizdi. Kurs’un ama-
cının inovatif tedavileri gözden geçirmek olduğunu söy-
leyen Prof. Dr. Demirer, “Türkiye Cumhuriyeti, inovatif 
tedavilerde bölgesinde lider ülke konumundadır. Dolayı-
sıyla mümkün olduğu kadar da çevre ülkelere ilişkilerin 
geliştirilmesi ve sağlık turizminde de yine bölge insanına 
aktif hizmet verilmesi temel amaçlarımızdandır.” dedi.
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Doç. Dr. Ramin Bayramlı / Azerbaycan Tıp Üniversitesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı / Dahiliye Hastanesi Baş Hekimi
Ben bu Kurs’a ikinci kez katılıyorum. Azerbaycan’dan; Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı Hematoloji Ensti-
tüsü ve Bilimsel Onkoloji Merkezi’nden ve bir özel hastaneden kök hücre üzerine araştırma yapan bir arkadaşımla toplam 12 ki-
şilik bir heyet halinde Kurs’a katıldık. Azerbaycan İlimler Akademisi bu Kurs’un düzenlendiği bilgisini verdi. İlk Kurs’ta da çok 
şey öğrendik; kök hücre üzerine yapılan bilimsel çalışmalar çok ilgimizi çekti. Azerbaycan Tıp Üniversitesi Hastanesi olarak ilk 
Kurs’tan ve Türkiye’de yapılan diğer çalışmalardan ilham alarak hastanemizde kök hücre ve kemik iliği transplantasyon ünitesi-
ni kurduk. Bu süreçte burada tanıştığımız hocalardan bilimsel, pratik ve tecrübe anlamında çok ciddi destek aldık. Özellikle bi-
limsel araştırma açısından ilgimizi çeken çok şey var, hocaların anlattıkları ve yapılan araştırmalar dikkat çekici. Biz de gelişmekte 
olan bir ülke olarak kardeş Türkiye’den her zaman tüm alanlarda destek gördük. Bu anlamda devlet, millet ve üniversitemiz adına 
teşekkürlerimizi iletiyoruz. Biz de ilhamlanarak bazı çalışmaları başlatabilir ya da çok merkezli çalışmalara ülke olarak katılabiliriz.

Dr. Adela Perolla / Arnavutluk/ Hemotolojist / Triana Üniversite Hastanesi
Kök hücre gelişmeleri hakkında ilk defa bu tür bir kursa katılıyorum. Çok şey öğrendim, beklentilerimi fazlasıy-
la karşıladı. Mezankimal kök hücreler, adipoz doku ve kemik iliği çalışmaları hakkındaki sunumlardan özellikle 
yeni birçok bilgi edindim, öğrendiğim her şey çok etkileyiciydi. Arnavutluk’taki üniversitemizde transplantas-

yon yapılması konusu gündemde yok fakat benim kursta öğrendiklerim bunun için bir başlangıç olabilir. 

Dr. Valeh Hüseyinov / Azerbaycan Tıp Üniversitesi Hematoloji Bölüm Başkanı
Ben tüm kurslara katıldım. Türkiye Bilimler Akademisi’nin Azerbaycan Bilimler Akademisi’ne daveti üzerine geldik. Bu 

toplantılarda örnek alacağımız çok fazla nokta var. Kök hücre araştırmaları konusunda ciddi bir çalışma var. Bu kurslar 
aracılığıyla birçok genç arkadaşımız Türkiye’nin üniversite hastanelerinde eğitim gördüler. Bu anlamda bize çok büyük 
bir destek sağlandı. Bizim Azerbaycan’da bu alanda yaptığımız çalışmalarımızda TÜBA’nın çalışmalarının çok etkisi oldu. 

Dr. Husam Alqaisi / Ürdün/ Onkolog / Ürdün Üniversite Hastanesi
Ürdün Tıp Fakültesi’nde de araştırma görevlisiyim. Kök hücre hakkında oldukça şaşırtıcı bilgiler edindim, benim 

için etkileyici bir eğitim oldu. Katıldığım için çok mutluyum ve bana kattıkları için TÜBA’ya çok teşekkür ederim. 
Benim enstitüm kök hücre araştırmalarına kısa süre önce başladı. Bu Kurs’tan aldığım bilgilerin ben ve enstitüm 
için de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Kurs’un TÜBA ve bilim insanlarının bir araya geldiği kaliteli bir iş 

birliği olduğunu düşünüyorum. Omurilik yaralanmaları ve multiple skleroz hakkındaki çalışmalar özellikle dik-
katimi çekti. 

Veronika Kushniruk / Ukrayna / Doktora / Ukrayna Ulusal Akademisi Genetik ve Moleküler Biyoloji Enstitüsü
Kurs’a ilk defa katılıyorum ve devamı olursa mutlaka katılmak isterim. Kurs’un özellikle onkoloji alanında bize 
katkı sağladığını düşünüyorum. Adaptif İmmünoterapi hakkında öğrendiklerim benim için çok etkileyiciydi. 
Veri ve hücre toplanması üzerine yeni bilgiler edindim. Hem pratik hem teorik anlamda çok tatmin ediciydi. 

Dr. Ertuğrul Kerimoğlu / İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi
Bölümümüzde diyabetik ayak gibi yara iyileşme süreci bozulmuş, kronik yaraların tedavisini yapıyoruz. Türkiye’de kök hücre 
tedavisiyle yara bakımı ya da tedavisi yapılmıyor, henüz çalışma boyutunda ya da çok az sayıda çalışma var. Dünyanın bazı 
merkezlerinde yara tedavisinde kök hücre kullanılıyor. Ben de bu Kurs’la bu çalışmaları yürüten isimlerle tanıştım ve konu 
hakkında bilgi sahibi oldum. Açıkçası ben Türkiye’de bu kadar fazla kök hücreye ait çalışma yürütüldüğünü bilmiyor-
dum, öğrenmiş oldum. Birçok şehirde farklı bölümlerden birçok hocanın çeşitli çalışmalar yürüttüğünü gördüm ve bir 
kısmıyla bizzat tanışma fırsatı buldum; sonraki çalışmalarına dahil olabileceğimiz noktasında ise olumlu cevaplar aldım. 
Bütün sunumlar benim için etkileyiciydi. Kendi yöntemlerimizle iyileştiremediğimiz yaraların en azından bir kök hücre 
alternatifinin olduğunu gördük. Birkaç sunumda buna da değinildi; hastalardan örnekler gösterildi, görselleri paylaşıldı. 

Gerek ülkemizde gerekse de komşu ve akra-
ba ülkelerde kök hücre konusunda çalışanlara 
konuyla ilgili gelişmeleri aktarmak, yeni tedavi-

lerin aktarılması ve bu meyanda özellikle merkezler 
ve enstitüler arası iş birliğinin artırılmasını amaçladık. 

Kök hücre ve kanser tedavilerinde bölgesinde lider olan 
Türkiye’nin bu bilgi ver tecrübelerini aktarması çok önemli. 

40’ın üzerinde yabancı katılımla toplam 102 kişinin yer aldığı Kurs, soru ve 
cevaplarla interaktif şekilde geçti. Önemli olan bilgilerin güncellenmesi ve 

yeni bilgilerin de verilmesiydi. Umuyorum ki bundan sonraki kursların 
kapsamı, endüstrinin de katılımıyla genişleyecektir.

Prof. Dr. Taner Demirer/ TÜBA Konsey Üyesi / 
TÜBA Kanser Çalışma Grubu Yürütücüsü / 

TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu Eş Yürütücüsü

Kök hücrenin onkolojideki rolünün ne oldu-
ğu ve onkolojik hastalıkların tedavisinde kök 

hücrenin mekanizmalarıyla aydınlatılması ve kul-
lanımına yönelik neler yapılabileceği ile ilgili yapılan 

sunumlar çok verimliydi. Kurs’ta klinik çalışmalarla ilgili 
grubun bir oturum başkanlığını yaptım ve diğer sunum yapan 

arkadaşların sunumlarını da izledim. Kurs’a yurt dışından katı-
lan isimler kök hücre alanından değerli bilim insanlarıyla tanışmış olmaktan oldukça 

mutluydular, ülkelerine döndüklerinde tanıştıkları bilim insanlarıyla bilgi alışverişi-
ni sürdürmek istediklerini beraber çalışma yürütmek istediklerini dile getirdiler. 

Türkiye’den değişik üniversiteden gelenler ise bu tür bir ortamda bir arada ve 
etkileşim halinde olmanın memnuniyeti içindeydiler.

Prof. Dr. Fikrettin Şahin / TÜBA Konsey Üyesi / 
TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu Üyesi /

Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik 
Bölüm Başkanı



Prof. Dr. Ashok Ratna Bajracharya / Nepal / Akademisyen / Bilim ve Teknoloji Enstitüsü
Nepal Hastanesi’nde ortopedi profesörü olarak çalışıyorum ve aynı zamanda Katman-
du Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nde akademisyenim. Benim için bulunmaz bir fırsat 
bu Kurs. Öğrendiğim her şey için kursu düzenleyen TÜBA’ya çok teşekkür ederim. 
Özellikle ortopedi alanında yapılan kök hücre çalışmalarından öğrendiklerim gerçek-
ten benim için çok önemli.

Prof. Dr. Izet Eminović / Bosna / Moleküler Biyolog / Saraybosna Üniversitesi
Öncelikle TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve Prof. Dr. Taner Demirer’e davetleri 
ve tabii ki maddi destekleriyle bu başarılı organizasyona katılmamızı sağladıkları için 
teşekkür etmek istiyorum. Farklı kanser alanlarında ve moleküler genetik problemler, 
kanserde kök hücre tedavileri üzerine çalışıyorum. Özellikle onkoloji ve hematoloji ala-
nında kök hücre çalışma ve araştırmaları hakkındaki bilgilerimi yeniledim. Kurs’un hem 
pratik hem de teorik kısmı benim için memnuniyet vericiydi. 

Yrd. Doç. Dr. Merve Alpay / Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Bu Kurs’a üçüncü kez katılıyorum. TÜBA’ya beni davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum, gerçekten bana büyük katkısı olan bir 

Kurs. Her üç kursa katılmış biri olarak; daha çok laboratuvar alanında yapılmış çalışmaların klinik düzey denemelere dönüşümü 
beni heyecanlandırdı. Sunumların hepsi benim için ilgi çekiciydi; Ercüment Hoca’nın Adaptif İmmünüterapi sunumu özellikle 

ilgimi çeken, önemli bir konu. Öyle görünüyor ki önümüzdeki yıllarda yurt dışında yapılan çalışmalara da entegre olarak biz 
de çalışmalarımızı sürdürebileceğiz. Bu alt yapı var, bizim gibi genç araştırmacılara da destek oldukları için ayrıca hocalarıma 
teşekkür ediyorum. İlk ve ikinci kurstan daha yoğun bir yurt dışı katılımı var; yabancı araştırmacı sayısındaki artıştan da anla-

şıldığı gibi TÜBA’nın kök hücre çalışmalarımızı yurt dışına duyurmak konusunda çok iyi bir yerde durduğunu düşünüyorum. 
Yabancı katılım avantajlı çünkü yurt dışında yapılan çalışmalar, kök hücre ile ilgili etik problemler ya da klinik denemelerde ne tür 

sorunlar çıktığı ile ilgili karşılaştırma yapabiliyoruz. Laboratuvar çalışmaları konusunda ise onlardan öğrendiğimiz şeyler kadar on-
ların da bizden çok şey öğrendiğini düşünüyorum. Bu yüzden kök hücre alanında çalışan bütün değerli araştırmacılarımız hem ulusal 

düzeyde yerli araştırmacılara hem de yurt dışından katılımcılara çalışmalarını anlatarak büyük bir destek sağlıyorlar.  

Onural Özhan / İnönü Üniversitesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi
Öncelikle TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu’na çok teşekkür ediyorum. Kök hücre ile ilgili çalışmalarım henüz doktora aşamasında. 

Bundan sonra yaptığımız multidisipliner çalışmalarda, kök hücreyle ilgilenen Histoloji Ana Bilim Dalı ile bir takım çalışmalar 
yapmayı planlıyorum. Uluslararası içerikli olması iletişimi geliştirmek açısından önemliydi. Konusunda uzman isimlerden dinle-
diğimiz sunumlar çok ufuk açıcıydı, oldukça etilendim ve temel bilgilerimi güncellemek açısından oldukça verimli geçtiğini dü-

şünüyorum. Hepsi renkli sunumlardı özellikle Ercüment Hoca’nın sunumu olan “Adapte İmmünoterapi”den fazlasıyla etkilendim. 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Önger / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Kök Hücre Araştırma Merkezi’nin müdürlüğünü de yapıyorum. TÜBA’nın Kursu’na ilk defa katılıyorum, bu anlamda TÜBA ve 

TİKA’ya teşekkür ediyorum, bu programlar özveri gerektiren emek yoğun programlar. TÜBA bu anlamda bizi gerçekten önemli 
ölçüde teşvik ediyor. Bu Kurs’u gördüğümde daha önceki kurslara katılmadığım için açıkçası biraz da şanssız hissettim. Özel-
likle inovaif hücresel tedavilerin klinik boyutlarında, alanlarında otorite olan isimlerden çok güzel konuşmalar dinledik. Bu 
Kurs sonrasında, sinir bilimlerinde çalıştığımız için preferik sinir rejenereasyonuyla ilgili işin neresinde olduğumuz ve hangi 

metedolojik yaklaşımlar geliştirilebileceği noktasında çok faydalı bilgiler edindik. Bunları yeni metedolojik yaklaşımlar geliş-
tirme noktasında ilerleterek buradaki bilgiler ışığında geliştirmeyi düşünüyoruz yani bilgilerin paylaşımı konusunda çok verimli 

geçtiğini düşünüyorum. 

Klinikte, transplantla aktif olarak ilgileniyorum, hem 
de hücresel terapi ürünlerinin üretilmesi ile ilgili bir 
grubun başındayım. Uzun zamandır TÜBA kurslarının 

şekillenmesi ve idare edilmesi konusunda aktif olarak gö-
rev alıyorum, bundan sonrakilerde de görev alacağım. Bence 

kurslar hedefine ulaşıyor ve her seferinde daha iyi bir geri dönüş 
alıyoruz. Aramızda yaptığımız görüşmeler sonucunda kursların daha 

spesifik hale gelmesine karar verdik; örneğin sadece mezankimal kök hücre konuşulacak; 
örneğin üretilmesi ile ilgili ayrıntılar ya da bir sonraki kursta iki gün boyunca sadece dend-

ritik hücreler; üretilmesi, nişlenmesi ya da kliniğe hazır hale getirilmesi gibi konulara gi-
receğiz. Düzenlediğimiz tüm kurslardan olumlu geri dönüş aldık. Kurs’a olan ilginin 

giderek artmasının yanında katılımcıların daha istekli olduklarını fark ettim; daha 
profesyonel ve ayrıntılı kurs talepleri söz konusu. Bu geri dönüşler katılımcıla-

rın verdikleri önemi gösteriyor. Bu da demek oluyor ki, devam edecek olan 
kurslar daha komplike ve daha efektif olacak.

HÜ Kök Hücre Ana Bilim Dalı’nda ol-
dukça büyük bir ekibiz. Hacettepe Üni-
versitesi Kök Hücre Ana Bilim Dalı’nda ben 

ve benimle birlikte çalışan arkadaşlar kemik 
iliğindeki kök hücre nişiyle ilgileniyoruz. Benim 

şahsen kök hücre ile tanışmam 10-15 yıllık bir süreç 
içerisinde kök hücre, doku mühendisliği ve rejeneratif tıp 

uygulamaları kapsamında oldu. Buradaki projede TÜBİTAK 
tarafından desteklenmiş kemik iliği mikroçevresinde nörotransmitterler, he-

matopoitik kök hücre ve mezankimal kök hücre ilişkisiyle ilgili bulgularımı-
zı paylaştık. Oldukça olumluydu, sorular güzeldi. Bu sunumu ilk defa bu 

Kurs’ta yaptık. Bu Kurs gerçekten önemli çünkü alandaki mutfaktan 
çıkan çalışmaları, hiç para ödemeden yine alanda çalışan ve merak 

eden isimlere ulaşmayı amaçlıyor. TÜBA bu anlamda önemli bir 
misyon üstleniyor.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı / TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu 
Üyesi / Acıbadem Sağlık Grubu Kozyatağı Kemik İliği Nakil 

Ünitesi Öğretim Üyesi / Acıbadem Labcell Hücre Ürünleri 
Laboratuvarı Koordinatörü

Prof. Dr. Petek Korkusuz / Hacettepe Tıp Fakülte-
si Histoloji Embriyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim 

Üyesi / HÜ Kök Hücre Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi
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“BÜYÜK BOZKIR” SOSYAL BİLİMLER 
FORUMU ve TDBAB YÖNETİM KURULU 

TOPLANTISI ASTANA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Uluslararası Türk Akademisi, Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu ve Kazakistan 

İlk Cumhurbaşkanı Kütüphanesi’nce düzenlenen ve TÜBA, Türk Tarih Kurumu ve Türk 
Dil Kurumu’nca da desteklenen “Uluslararası Büyük Bozkır: Sosyal Bilimler Forumu” 

ve Türk Dünyası Akademiler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı 23-24 Mayıs tarihlerinde 
Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirildi.

Kazakistan’da ilk defa düzenlenen foruma 20 farklı ül-
keden bilim insanları, akademi başkanları, diplomatlar 
ve bürokratlar katıldı. “Türk Dili Konuşan Devletler”in 
bağımsızlıklarının 25. yıl dönümü çerçevesinde; Türk 
Yazı Günü dolayısıyla organize edilen ve Türk Dün-
yası’nın kültürel değerlerinin insanlığın gelişimindeki 
yeri ve rolünü değerlendirmek üzere yola çıkan Forum, 
Türk dünyasına ilişkin yeni araştırma yönelimlerine 
katkı sağlayan eğilimleri de yaklaşık 150 katılımcıyla 
mercek altına aldı. Forum’da “Çağdaş Türkoloji” ala-
nında yürütülen temel araştırmalar çerçevesinde elde 
edilen bilimsel sonuçlar ve deneyimler paylaşıldı, fikir 
alışverişinin yanı sıra güncel meseleler tartışıldı ve ortak 
çalışmalarla ilgili imkân ve seçenekler değerlendirildi. 
Kazakça, İngilizce, Türkçe ve Rusça olarak gerçekleş-
tirilen Forum’da; tarih, arkeoloji ve etnografya folklor, 
edebiyat ve sanat  dil ve terminoloji ile Türk Dünyası’n-
daki çağdaş eğilimler ve gelişim alanları üzerinde durul-
du. Forumda ayrıca Türk Dünyası Üniversiteler Birliği 
Anlaşması da imzalandı. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 
Kütüphanesi’nde düzenlenen Forum’un açılış töreni-
ne; Kazakistan Devlet Sekreteri Gülşara Abdikalikova, 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Derya Örs, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar,  

Kazakistan Cumhuriyeti Millî Bilimler Akademisi Baş-
kanı Murat Zhurynov, Uluslararası Türk Akademisi 
Başkanı Darhan Kıdırali, Ardahan Üniversitesi Rektörü 
ve Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ra-
mazan Korkmaz, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Kaçalin, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Refik Turan ve İslam, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma 
Merkezi Genel Müdürü (IRCICA) Halit Eren de katıldı. 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Acar yaptığı konuşmada; Türk 
dünyası ve komşu ülkeler arasındaki bilimsel ve kültürel 
ilişkilerin sürdürülmesinde bilim insanlarının önemli 
görev ve sorumluluklarının olduğunun altını çizdi ve 
“Bu gibi bilimsel toplantıların hem Türk dünyası hem 
de bölge ülkelerinin ilişkilerinin geliştirilmesine yararlı 
olacağını, bunun aynı zamanda küresel gelişme ve ba-
rışa da katkı sağlayacağını düşünüyorum.” dedi.  Acar, 
TÜBA olarak, Türk dünyası ve bölge ülkeleriyle bilimsel 
ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine önem verdik-
lerini ve bu konudaki girişimleri destekleyemeye devam 
edeceklerini söyledi.

Forum’a katılamayan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev gönderdiği mesajda; Forum’un kıta-
ları birbirine bağladığını belirtirken “Türkçe konuşan 
ülkelerle büyük planlarımız bulunmaktadır ve bunlar-
dan iyi sonuçların alınmasını temenni ediyorum.” dedi.
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TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali Forum’da Türko-
loji’nin sorunlarını, tarih, dil ve edebiyat meselelerini 
tartıştıklarını ve bu Forum’un Türk dünyasının 21. yüz-
yıldaki çalışmalarına ışık tuttuğunu söyledi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Örs, forumda yaptığı konuşmada, dünya tarihinin çe-
şitli dönemlerine damgasını vuran 200 milyon nüfuslu 
Türk soylu ülkelerden Türkoloji alanında araştırmacı ve 
bilim adamlarının Büyük Bozkır Forumu’nda bir araya 
gelmelerinin büyük bir kazanç olduğunu dile getirdi.

Örs, Türkiye’nin Türk tarihini ve kültürünü ortak miras 
olarak kabul ettiğini ve kültür siyasetini bu doğrultuda 
yürüttüğünü vurguladı ve “Türk dünyasına mensup ül-
kelerin birbirlerini daha yakından tanıyıp daha derin ve 
sürekli ilişki kurabilmeleri yolunda atacakları her türlü 
adımı yakından takip ediyor ve samimiyetle destekli-
yoruz. Türkiye her zaman Türk cumhuriyetlerinin ya-
nında olmaya ve soydaşlarının sevinçleri ile sevinmeye, 
dertleri ile dertlenmeye devam edecektir.” dedi.

Türk Dünyası Hizmet Ödülleri
Dört oturumdan oluşan uluslararası forum çerçevesin-
de Türk Dünyası Hizmet Ödülleri de verildi; ödülünü 
Kazakistan Devlet sekreteri Güşara Abdıkalıkova’dan 

alan şair Oljas Süleymenov’la birlikte Rus Türkolog Di-
mitri Nasilov, Özbekistan Bilimler Akademisi’nden Ah-
medali Askarov ve Türk Dünyası Aksakallar Komitesi 
Üyesi Adil Ahmedov’a da Türk dünyasına katkıların-
dan dolayı ödüllendirildi.
 
Forum’un açılışına da katılan T.C. Astana Büyükelçisi 
Dr. Nevzat Uyanık, 24 Mayıs’ta Türkiye Cumhuriyeti 
Büyükelçiliği konutunda Türkiye’den gelen bilim in-
sanları onuruna bir yemek verdi.
 
Türk Dünyası Bilim Akademileri Birliği Toplantısı
 2015’te kurulan Türk Dünyası Bilim Akademileri Birliği 
(TDBAB) yönetim kurulu toplantısı da,  TÜBA Başkanı 
Ahmet Cevat Acar ile  Azerbaycan, Kazakistan Kırgi-
zistan, Tataristan Bilimler Akademileri ve Uluslararası 
Türk Akademisi  Başkan ve temsilcilerinin katılımıyla 
23 Mayıs 2016’da Astana’da gerçekleştirildi. Toplan-
tı’da, şimdiye kadar gerçekleştirilen r ve önümüzdeki 
dönemde yapılacak faaliyetler ele alındı.
 
TDBAB Genel Kurulu 20-22 Ekim 2016 tarihlerinde 
TÜBA ev sahipliğiyle Türkiye’de gerçekleştirilecek ve 
TDBAB 2016-2017 dönem başkanlığını TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar yerine getirecek.
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4.YURT DIŞI FARKINDALIK ZİRVESİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yurt dışındaki Türk bilim insanları ile öğrenciler İstan-
bul Teknik Üniversitesi’nde 21-22 Mayıs tarihlerinde bir 
araya geldi. Uluslararası akademik bilgi paylaşım ağı TAF 
Network tarafından düzenlenen ve TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Cevat Acar’ın da açılış konuşmasını yaptığı 4. 
Yurt Dışı Farkındalık Zirvesi’ne Amerika’dan Japonya’ya, 
Kanada’dan Norveç’e ve aynı zamanda Fransa, İsviçre ve 
İsveç’e kadar dünyanın farklı ülkelerinde çalışan çok sayı-
da Türk bilim insanı katıldı.

Zirveye, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 
Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Prof. Dr. Davut Kav-
ranoğlu, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Doç. 
Dr. Temel Kotil,  Waterloo Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Feridun Hamdullahpur, Fransa Rouen Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Cafer Özkul, EPFL Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Yusuf Leblebici, Norveç Bilim ve Teknik Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Emre Yakşi, Boston College’tan katı-
lan Prof. Dr. Utku Ünver, İsveç Uppsala Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Bahri Uzunoğlu, Stanford Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Utkan Demirci’yle birlikte pek çok akade-
misyen de katıldı.

“Türkiye’de yükseköğretimde niceliksel açıdan 
büyümeyi yakaladık”
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar Zirve’nin açı-
lış konuşmasında, Türkiye’de yükseköğretimde niceliksel 
gelişimin sağlandığını fakat nitelikte eksikliklerin olduğu-
nun altını çizdi. Türkiye’de son yıllarda üniversite sayısın-
da büyük bir artış olduğunu ifade eden Acar, “Türkiye’de 
yükseköğretimde niceliksel açıdan büyümeyi yakaladık. 
Ancak keşke daha öncede bu süreçle paralel gidebilseydi 
dediğimiz niteliksel gelişme noktasında eksiklerimiz söz 
konusu. Bu konuda ilerlemek için uluslararası etkileşimin 
büyük faydaları var. Ayrıca eskiden devlet bilim insanları-
na burs verdiğinde, Türkiye’de mecburi hizmet zorunlulu-
ğu koyuyordu. Ancak artan ulaşım ve iletişim olanakları 
ile yurt dışında çalışan bilim insanlarının mecburi hizmet 
yanında ekonomimize katkı sunmaları için alternatif yol-
ları da mümkün hale getirdi.” diye konuştu.

Prof. Acar ayrıca; İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, 
TÜBA Asli Üyesi ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Umran İnan ve Fransa Rounen Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Cafer Özkul’un yer aldığı oturumun da moderatörlü-
ğünü gerçekleştirdi.
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“Bilimde güçlü olmadan, bir ülkenin güçlü olması 
imkânsız”
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavra-
noğlu ise bir ülkenin güçlü olmasının yolunun bilim-
den geçtiğini vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: 
“Bilimde güçlü olmadan, bir ülkenin güçlü olması im-
kânsız. Bugün çok turist çekmek ya da çok fazla petro-
le sahip olmak güçlü bir ülke olmak için yeterli değil. 
Ülkenin bilimde ileri bir konuma gelmesi için iyi bilim 
insanlarına sahip olmalısınız, bunun yolu da kaliteli 
üniversitelerden geçiyor. Türkiye olarak bu anlamda 
hala hedeflerimizin çok uzağındayız. Ancak bunun için 
çalışıyoruz.”

Prof. Kavranoğlu ayrıca “ABD’nin önde gelen üniversite-
leri iyi öğrenciler arıyor. Yanlarında araştırmalarda çalışa-
bilecek nitelikli öğrencilere bu ülkelerde büyük bir ihtiyaç 
var. Onlara bilim ile ilgili vizyonu doğru bir şekilde gös-
terirseniz, bu üniversitelerde eğitim alabilir ve araştırma-
larda çalışabilirsiniz” dedi.

Sınır Tanımayan Başarı Ödülleri
Yurt dışında yaptığı başarılı çalışmalarla Türkiye’nin adı-
nı başta bulunduğu ülke olmak üzere dünyaya duyuran 
bilim insanlarına her yıl geleneksel olarak verilen Sınır 
Tanımayan Başarı Ödülleri, 2016 yılı katılımcı öğretim 
üyelerine Prof. Dr. Acar ve Prof. Kavranoğlu tarafından 
takdim edildi.
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TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr.
Sadık Kakaç “Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’ün işaret ettiği gibi:
Yaşamak çalışmak demektir.”

“Üniversitede iyi bir bilim insanı olmak; iyi ders vermek ve iyi araştırma yapmak demek. İkisinden birini iyi yapmış 
olmak yeterli değil, her ikisini de çok iyi yapıyor olmak gerekiyor.”

Prof. Dr. Sadık Kakaç, Kızılırmak kenarında yer alan bağ 
evlerinde 1932’de dünyaya geldi. Ulaşımın at, eşek ve ka-
tırlarla sağlandığı, varmak için dağların aşıldığı, tepelerin 
öbür yüzünde bulunduğu için “Öteyüz” adı verilen bölgede, 
ailesinin yedinci çocuğu olarak doğumu büyük bir heyecan-
la karşılanıyor. Yazık ki öncesinde dünyaya gelen kardeşleri 
çeşitli hastalıklar dolayısıyla vefat ediyor. Öyle ki annesi 
Melek Hanım, Sadık Kakaç’ın dünyaya gelmesi için Arap 
Dede Türbesi’ne adaklar adıyor, kurbanlar kesiyor, hatta 
adı bile bu yüzden Sadık oluyor…

“Yazları Kızılırmak kenarında bağ evinde geçen çok 
mutlu bir çocukluğum oldu.”
Söylendiğine göre Arap Dede bir din adamıydı ve türbesi 
sürekli ziyaret edilirdi. Bir komşumuz altı çocuğunu kay-
beden anneme; kendisinin Arap Dede’ye kurban kestiğini 
ve çocuğunun isminin Sadık olacağına dair adak adadığı-
nı ve çocuğunun sağlıkla doğduğunu, eğer aynı yöntemi 
izlerse yaşama ihtimalimin yüksek olduğunu söylemiş. 
Çare arayan annem de bir umutla komşusunun söyledik-
lerini yapmış ve daha doğmadan önce adımı Sadık koya-
cağına dair söz vermiş. Arap Dede’ye adandığım için de 
mahallede arkadaşlarım kızıl saçlı olmama rağmen Arap 
diye seslenirlerdi bana.

Anneme sürekli ne zaman doğduğumu sorardım. Bana 
“Sen bizim bağlardan üzümleri toplayıp pekmez yaptığı-
mız ayda doğdun.” derdi. Bu da Ekim ayına denk geliyor. 
Nüfus memuruna da Ekim’de doğduğumu söyleyince, 1 
Ekim yazmışlar nüfus cüzdanıma. 

Babam Mehmet Ali, 1915 yılında Çanakkale Savaşı’na 
giden 15’liler arasında Atatürk’ün yanında muharebeye 
katılanlardandı. Ne zaman asker arkadaşlarıyla bir ara-
ya gelse hatıralarından, Atatürk’ün kahramanlıklarından 
bahsederlerdi. Annem ve babam okuma yazma bilmez-
di; hiç unutmuyorum babamın üzerinde adının yazdığı, 
imza yerine kullandığı bir mührü vardı. İmza atmayı öğ-
retmek isterdim ama kabul etmez “Hayır evladım, öyle 
şey olmaz bu mühür tarihidir.” derdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç
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Yazları hep bağ evine gider-
dik ve diğer bağ evlerinden 
oldukça uzaktaydık. Bir ayağı 
aksayan akrabamız Ali Ağa 
adında bir komşumuz var-
dı; kardeşim İsmail’le oyna-
mak bana yetmediğinde Ali 
Ağa’nın yanına giderdim ve 
biz göl kenarına oturur bir-
likte sohbet ederdik. Ali Ağa 
beni çok akıllı bulurdu ve 
böyle düşündüğünü herkese 
de söylerdi. 

Yazları hep bağ evine giderdik ve diğer bağ evlerinden ol-
dukça uzaktaydık. Bir ayağı aksayan akrabamız Ali Ağa 
adında bir komşumuz vardı; kardeşim İsmail’le oynamak 
bana yetmediğinde Ali Ağa’nın yanına giderdim ve biz 
göl kenarına oturur birlikte sohbet ederdik. Ali Ağa beni 
çok akıllı bulurdu ve böyle düşündüğünü herkese de söy-
lerdi. Kiraz, elma, erik gibi meyveleri toplardık, oyundan 
ve Ali Ağa’dan geri kalan vaktimde de bizim mandayı alıp 
Kızılırmak kenarına götürür, otlatırdım. Mandalar suyu, 
yüzmeyi çok severler. İşte bazen yüzerek ırmağın karşı-
sına geçerdi ve ben geri dönmeyeceğini sanıp ağlardım, 
Kızılırmak’tan çok korkuyordum. Neyse ki her seferinde 
manda yüzerek benim bulunduğum tarafa gelirdi.

“Öğretmenlerim cumhuriyetin ilk nesil öğretmenleriydi.”
Kızılırmak kenarında sıtma hastalığı çok yaygındı. Okula 
kayıt yaptırmaya, Cumhuriyet İlkokulu’na gittik. Cum-
huriyetin eğitimcilerinden Müdür Nazım Bey, Müdür 
Yardımcısı Fevziye Hanım bizi kabul etti. Anneme, “Sa-
dık’ın kaydını yaptıramayız,yedi yaşından gün almamış.” 
dediler. Zaten sıtmayım. Annemi sıkıştırmışım okula gi-
deceğim diye. Çok üzülmüştüm. Annemin sırtında, eve 
geri döndük. Bir sonraki yıl okula başladığımda diğer 
arkadaşlarıma göre sekiz ay daha büyüktüm; yaz ayla-
rında kendi kendimi idare etmiş, anneme yardım etmiş, 
meyveleri toplamış, ineklerimizi tek başıma otlatmıştım; 
yaşıtlarımdan çok daha tecrübeliydim. Ayrıca herkesle 
sohbet edebiliyordum ve bütün bunlar o dönemde bana 
bir olgunluk getirmişti. Öğretmenlerim cumhuriyetin 
ilk nesliydi, çok güzel giyinirlerdi. Kendi aralarında hep, 

cumhuriyetin getirdiği yeni-
liklerden bahsederler ve tabii 
ki bize de bildiklerini aktarır-
lardı. Bense çalışkan öğren-
ciler arasında gösterilirdim. 
Her sene, sınıf öğretmenim 
Rahmi Bey beni sınıf mümes-
sili seçerdi; birinci görevim, 
her sabah gelen çocukların 
temizliğini kontrol etmekti. 

İlkokula giderken annem ve 
babam, Kızılırmak kenarın-
da bağda olduğunda, beni 
anneanneme bırakırlardı ve 
bazen kendi evimize gidip tek 
başıma kalır, kendi yemeğimi 
de yapardım. Mahallede çok 

arkadaşım vardı ve sürekli oyun onardık. Kuyu kazıp ka-
yısı ya da kabak çekirdeklerini içine atıyor o kuyuda kaç 
çekirdek olduğunu tahmin etmeye çalışıyorduk. Bilen 
kazanırdı. Kar yağdığında babamın yaptığı tahta kızak-
la sokaklarda arkadaşlarımla kayardık. Orta halli bir aile 
olmasına rağmen çok mutlu bir çocukluktu benimkisi. 
İlkokuldan sonraki yaz ayında ailecek tanıdığımız bir 
terzi vardı, onun yanına giderdim. Terzi olmanın güzel 
olabileceğini düşünür, İstanbul’da varlığını duyduğum 
terzilik okuluna gitmemin iyi olabileceğine dair planlar 
yapardım. Aklımdan bunlar geçerken, yazın bir gün so-
kakta ilkokul arkadaşlarımla karşılaştım; “Biz ortaokula 
kaydımızı yaptırmaya gidiyoruz, sen de gel.” dediler. Çok 
çalışkan öğrencilerdi “Tamam” dedim. Eve döndüğümde 
annem “Çok iyi yaptın” babam ise “Lisan öğrenmek la-
zım, iki lisan iki insan demektir oğlum.” dedi. 

Ceviz okul çantasının üzerinde ev ödevi…
Ortaokula subay olma isteğiyle başladım. Başladığımda 
her bir öğretmenim benim için adeta bir rol modeldi; 
edebiyat hocamız papyon takar, matematik hocamız Cudi 
Bey üçlü takım giyerdi. Ben gene sınıf mümessili oldum. 
Çalışkan arkadaşlarla tabii ki aramızda bir rekabet vardı; 
fakat her dönemde iftihar almayı başardım. Her sene üç 
öğrenci seçilirdi ve bu üç öğrenciden en çok iftihar listesi-
ne geçmiş olana MEB’den, fotoğraflarımızın da yer aldığı 
iftihar kitabı ile yine Bakanlık tarafından yayımlanan dö-
nemin bakanı Hasan Ali Yücel ya da Reşat Şemsettin Si-
rer’in imzalı kitapları verilirdi. Bu benim için çok önem-
liydi, çünkü mesela bir sayfada; Cumhurbaşkanımızın 
kızı Özden İnönü, diğer sayfadaysa ben yer alıyordum. 
Okul müdürümüz Ziya Bey’den gelen iftihar mektubunu 
anneme getirirdim. Bütün bunlar benim için büyük bir 
teşvik ve onur kaynağı olurdu.

Evimizde üç oda vardı. Odanın birinin ortasında soba 
kuruluydu, misafirler orada kabul edilir ve biz de kış ay-
larında orada vakit geçirirdik. Ben de yine bu odada ceviz 
çantamı yere koyar ve üzerinde ödevlerimi yapardım. Or-
taokul son sınıftayken endişelenmeye başlamıştık; çünkü 

Her sene üç öğrenci seçilirdi ve bu üç öğ-
renciden en çok iftihar listesine geçmiş 
olana MEB’den, fotoğraflarımızın da yer 
aldığı iftihar kitabı ile yine Bakanlık tarafın-
dan yayımlanan dönemin bakanı Hasan Ali 
Yücel ya da Reşat Şemsettin Sirer’in imzalı 
kitapları verilirdi.

Lise yıllarındaSadık Kakaç Arkadaşı Metin Leblebici’yle
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Çorum’da lise yoktu ve eğer açılmasaydı sınava girip baş-
ka bir şehirde yatılı okumak zorunda kalacaktım.

Ortaokulda kızlar ve erkekler karışık eğitim alıyorduk. 
Sonra sınıfı ikiye ayırmaya karar verdiler. Bu yüzden 
bir sınıf sadece erkeklerden oluşurken diğer sınıf karma 
oldu. Ben karışık sınıftaydım. Öğretmenlerimiz yeni me-
zundular ve çok birikimli, şık ve kültürlüydüler. En güzel 
evlerde oturuyorlardı ve ben öğretmen olmayı da düşü-
nüyordum.

Ortaokul son sınıfta devam ettiğim ortaokul binası çok 
güzeldi; bu bina daha sonra Çorum Lisesi oldu ve ben de 
Çorum Lisesi’nin ikinci mezunu oldum. Lisede de ve or-
taokulda olduğu gibi kimin çocuğu ikmale kalsa, onlara 
ders verirdim. Bu sayede Çorum’da çok tanınmış bir öğ-
renci oldum. Nafıa Müdürü’nün oğluna da ders veriyor-
dum ki bana iş teklif etti. Kabul ettim ve yaz aylarında 
çalışmaya, mühendislerin çizim işlerine yardım etmeye 
başladım. Şube ya da Bayındırlık Müdürü kara yollarını 
tetkike giderken beni de yanlarına alırlardı. Bu tetkikte ta-
nıştığım, İTÜ’lü mühendis ve mimarlarla arkadaş oldum. 
Bana Teknik Üniversite’ye gitmem konusunda tavsiyeler-
de bulunuyorlardı. 

“Boğazdan geçen Rus gemilerini izliyorduk.”
Lisenin sonunda mezuniyet sınavı ve MEB soruların-
dan oluşan olgunluk sınavı vardı, her ikisinden de pekiyi 
alarak mezun oldum. Yaz aylarında kazandığım parayı 
annem almak istemezdi, biriktirmemi söyledi. Okul bit-

tiğinde İstanbul’da bir yıl idare edecek kadar param vardı. 
Pekiyi gibi bir derece ile mezun olanlar İstanbul ve An-
kara’daki tüm üniversitelere imtihansız girilebiliyordu. 
Çorum’dan trene bindik Haydarpaşa’da bir arkadaşın kar-
deşi bizi karşıladı ve bizi sahilde bir otele yerleştirdi. İki 
gün sonra, Teknik Üniversite’yi bulduk ve sınavına girdim 
çünkü İTÜ o yıl imtihan yapmaya karar verdi. Lisedey-
ken öğretmenlerim bana “Sen eczacı ol, burada eczane 
açarsın.” Diyorlardı. O dönemde eczacılık ve diş hekim-
liği fakülteleri çok popülerdi ve ben de çok istemesem de 
kendimi garantiye almak için önce İstanbul Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’ne yazıldım. O esnada İTÜ sınav sonu-
cunu bekliyordum. Sonunda İTÜ’yü kazandığımı öğren-
dim ve kaydımı yaptırdım. 

İlk sene boğazdaki Denizcilik Okulu’nda kaldım; bizim 
için çok enteresan oldu Anadolu’dan gelmiştik ve boğazda 
Rus gemilerini seyrediyorduk. İkinci yıl, İTÜ yurdunda 
yer açılınca oraya taşındık. İTÜ’de ortaokuldan, liseden 
tanıdığım arkadaşlarla buluştuk. Galatasaray, Kabataş 
gibi İstanbul’un tanınmış liselerinin grubu ayrıydı. İstan-
bul çocukları bize göre daha rahattı, biz daha tutuktuk. 
Boş zamanlarımızda en büyük eğlencemiz sinemaydı ve 
en güzel filmleri Beyoğlu’nda izliyorduk. Zaman zaman 
boğazda çay içer bazen de Taksim Belediye Gazinosu’na 
gider müzik dinler, dans ederdik. 

Bugün Türkiye’de Güriş firmasını kuran İdris Yamantürk, 
Teknik Üniversite Talebe Birliği Başkanı’ydı. Ben de Ma-
kine Mühendisliği talebe birliği üyesiydim. İTÜ’nün yur-
dunda müteahhitler yemekhane işletiyorlardı. İdris Bey’le 
konuştuk ve doğru düzgün yönetilmeyen yemekhaneyi, 
bir grup arkadaşımızla, kontrol altına almaya karar ver-
dik. Ufak da olsa gelir elde ettik, işletmeciliğini biz yaptık 
hatta bazı arkadaşlar garsonluk yaptı, öğrenci arkadaşlar 
çok mutluydular. İTÜ’yü ikinci olarak bitirdim, beş yıl 
okumuştum ve yüksek mühendis olarak 1955 yılında me-
zun olmuştum.

Okul bittiğinde İstanbul’da bir yıl idare ede-
cek kadar param vardı. Pekiyi gibi bir dere-
ce ile mezun olanlar İstanbul ve Ankara’daki 
tüm üniversitelere imtihansız girilebiliyordu. 
Çorum’dan trene bindik Haydarpaşa’da in-
mek üzere İstanbul’a doğru yola çıktık.

İTÜ Makine Fakültesi ilk sene atölye 

stajında arkadaşıyla birlikte 1951 Arkadaşı Celal Okutan ile sınavlara 
hazırlanırken 1953

İTÜ’ye giderken 1950
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“Asistan olmak demek bilim hayatına adım atmak 
demekti.” 
Makine ve inşaat fakültelerinin tanınmış bilim adamları 
olan Prof. Ratıp Berker ve Mustafa İnan kürsülerinde asis-
tan olmamı istediler. Fakat ben, Prof. Fikret Narter’in ısı 
tekniği kürsüsünde 1955’te asistan olmaya karar verdim, 
çünkü uygulama tarafı çok kuvvetliydi ve ısıtma-havalan-
dırma projeleri de yapıyorduk. Bu bize ek kazanç getiri-
yordu. İTÜ’de ek dersler de veriyordum. Cihangir’de bir 
ailenin boğaza karşı bir odasını kiraladım. 350 TL olan 
asistanlık maaşını iyileştirmeye çalışıyordum. Asistan ol-
mak demek bilim hayatına adım atmak demekti. Annem 
ve babam, tüm kararlarımda olduğu gibi bu kararımı da 
hep desteklediler. Kardeşim İsmail, Çorum’da bakır sanat-
kârı olmuştu ve anne-babamla birlikte kalıyorlardı, dola-
yısıyla ben İTÜ’de çok daha huzurlu çalışıyordum. Kar-
deşim Ahmet ise askeri okula gitmek için hazırlanıyordu.

O dönem Fikret Narter Hoca, Necmettin Erbakan’la bir-
likte, İnşaat Fakültesi öğrencilerine “Isı Makineleri” der-
si verirdi. Hocanın derse giremediği zamanlarda “Sadık, 
Necmettin Bey’e bir sor, o nerede kaldıysa sen oradan de-
vam edersin.” derdi. Necmettin Bey’le çok iyi ilişkilerimiz 
oldu. Çok kibar ve birikimli bir insandı. Mezuniyetten 
sonra da çok iyi dost olduk. 

Türkiye’den MIT’ye…
Yapmış olduğum çalışmalarda bilimsel anlamda ilerle-
mek zor oluyordu. Ben de artık Almanya’ya gideyim de-
dim çünkü bizim okuduğumuz uygulamaları yazan hoca 
Berlin Teknik Üniversitesi’ndeydi. O arada ABD’nin 34. 
Dönem Başkanı Eisenhower atom enerjisinin barışçıl 
maksatlarla kullanılması, yani enerji üretiminde nükleer 
santrallerin kurulması ve bu konuda çalışmalar yapılma-
sına dair bir proje başlattı. Bu konudaki verilecek bursu 
da Türkiye’de ilan ettiler. Amerikalı ve Türklerden oluşan 
bir bilim jürisi tarafından değerlendirildik, dört kişi ka-
zandı ve ben de onlardan biriydim; diğer ikisi İTÜ’den iki 
profesör ve diğeri de Erdal İnönü’ydü. Erdal Bey’le Atom 
Enerjisi Komisyonu Üyesi ve Genel Sekreterliği yaparken 
birlikte de çalıştık. Bizi nükleer araştırmaların yapıldığı 
laboratuvarlara göndereceklerini söylediler. 

Ben ise bilim insanı olmak istiyor ve laboratuvara gitmek 
istemiyordum. Akademik anlamda kendimi geliştirece-
ğim bir yere, MIT’ye (Massachusetts Institute of Techno-
logy) gitmek istiyordum. Fakat bana MIT’ye girmemin 
zor olduğunu ve okulun pahalı olduğunu söylediler. Oysa 
ben zaten MIT’ye kabul edilmiştim, bu kez de okul pahalı 
olduğu için Washington’dan özel izin almaları gerektiği-
ni söylediler. Gerekli yazışmalar yapıldı ve sonunda MIT 
Nükleer Mühendisliği’ne gitmem için karar çıktı. Anka-

ra’da üç ay İngilizce kursu verdiler ve aldığım yeterlilik 
belgesiyle MIT’ye gitmem için her şey tamamlanmış oldu. 
Ayda 240 dolar bursum vardı ve üniversitenin bütün mas-
rafları ödeniyordu. 

1958 yılının Şubat ayında, Pan American Havayolları per-
vaneli uçağıyla önce İrlanda’nın Shannon Havalimanı’na 
oradan da New York’a gittik. New York’ta beni bir görevli 
karşıladı; Washington’da bir hafta kalmam ve bazı aileleri 
ziyaret etmem gerektiğini söylediler. Güzel bir hafta ge-
çirdim diyebilirim. Boston’da ise arkadaşlarım tarafından 
karşılandım. MIT’nin yüksek lisans öğrencilerine özel 
yurduna yerleştim. Nükleer Mühendislik Bölümü Yüksek 
Lisans Programı için başvurdum. Yurtta çok çeşitli ülke-
lerden başarılı öğrenciler vardı. Adaptasyon konusunda 
hiç zorlanmadım. Ben Türkiye’deyken kitaplarda okudu-
ğumuz isimler karşımda öğretim üyesi olarak duruyordu 
ve bu benim için çok etkileyiciydi. Nükleer Mühendislik 
Bölümü’ne kaydolduysam da aynı zamanda Makine Mü-
hendisliği derslerini de alıyordum. Isı transferinde War-
ren Rohsenow öğretim üyesiydi ve aynı zamanda yüksek 
lisans öğrencilerine danışmanlık yapıyordu. Termodina-
mikte Joseph H. Keenan, akışkanlar mekaniğinde A. H. 
Shapiro, mekanikte de Den Hartog, ısı transferinde Roh-
senow gibi tanınmış bilim insanları Makine Mühendisli-
ği’nde dersler veriyorlardı. Bursun müddeti sınırlı olduğu 
için yazın da dersler alıyordum. 

MIT Kütüphanesi’nde çalışırken 1959

MIT’de okurken Türkiye’deyken kitaplar-
da okuduğumuz isimler karşımda öğretim 
üyesi olarak duruyordu ve bu benim için 
çok etkileyiciydi.

Arkadaşlarının Sadık Kakaç’ı Graduate House’da ziyareti 1958
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Prof. Allen Stanning nükleer mühendislik dersi veriyordu 
ve bana yüksek lisans projesi yapmak isteyip istemeyece-
ğimi sordu, ben de yapacağımı söyledim ve nükleer reak-
törlerde kullanılan yakıtlar ve bunların zenginleştirilme 
oranları üzerine bir proje yazmaya başladım.

Nükleer Mühendislik’ten yüksek lisans derecesi almak 
için her şeyi tamamladım. Prof. Rohsenow beni çağırdı 
ve “Sen Makine Mühendisliği için bütün dersleri bitir-
mişsin. Yüksek lisans derecesi için niye müracaat etmi-
yorsun?” diye sordu. Nükleerde tez yazdıysam ikinci bir 
tez yazmama gerek olmadığını söyledi. Ben de müracaat 
ettim ve 1960 yılının Temmuz ayında iki Science Master 
diplomayı birden aldım. 

MIT’den Türkiye’ye…
1960 yılında İTÜ’ye döndüm, 1960 ihtilali dolayısı ile 
girişte askerlerle karşılaştım. Gümrükte valizlerimizi aç-
tılar. Bir subay, gümrükte rüşvet isteyen olup olmadığını 
sordu. 

Aldığım burs dolayısıyla Çekmece’deki Nükleer Araştırma 
Merkezi’nde yarı zamanlı görev aldım. İTÜ’de doktoramı 
tamamlamam lazımdı. O arada ODTÜ yeni kurulmuştu 
ve Bahattin Baysal ODTÜ’de profesör olmuştu. Bahattin 
Hoca beni MIT’den tanıdığı için, ODTÜ Rektörü Turan 
Feyzioğlu’na tavsiye ederek “Kendisinin çok iyi olduğunu 
bana söylemişlerdi.” diyor. Fikret Narter Hoca’ma, “Beni 
Ankara’dan çağırıyorlar.” dedim. O da bana “Turan Fey-
zioğlu büyük bir insandır, sana ihtiyaçları vardır, mutlaka 
gitmelisin.” dedi. 

Feyzioğlu’nun odasına girdim, sekreterini çağırdı ve “Sa-
dık Bey’in mukavelesini getirir misiniz?” dedi. Hemen 
ardından “İTÜ’den izinsiz geldim, mukavele imzalarsam 
oradaki hocayı gücendirmiş oluruz.” dedim. “Mukavele 
bir şey değil onlar istemezse yırtarız. Kaldı ki ben hoca-
nızla görüşeceğim. İTÜ’de verdiğiniz dersi vermek için 
buradan İTÜ’ye gidebileceksiniz.” dedi. Rakam kısmı 
gözüme ilişti; senelik maaş 14 bin lira yazıyordu ve bu 

muazzam bir paraydı. Mukaveleyi imzaladım ve Ekim 
1960’ta ODTÜ öğretim üyesi oldum. Heyecanla derslere 
başladım ve çok da memnun ve mutluydum.

Cuma akşamları İstanbul’a gidiyordum. Cumartesi, İTÜ 
Nükleer Enerji Enstitüsü’nde dersimi verip akşamı geri 
geliyordum. O zaman genç olduğum için yorulmak nedir 
bilmiyordum tabii.

“İngiltere benim için dönüm noktasıydı…”
ODTÜ’de birinci amacım doktoramı tamamlamaktı. 
MIT’de okurken İngiltere’de Callder Hall gaz soğutmalı 
reaktörde ısı transferi problemlerinin çözülmesinde hiz-
metleri geçen ve çok atıfta bulunan Manchester Üniversi-
tesi’nde Nükleer Mühendislik Bölümü’nde Bölüm Başka-
nı Prof. Hall ismi hafızama çok yerleşmişti. Manchester 
Üniversitesi’ne gitmek ve yanında doktoramı tamamla-
mak istiyordum. Başvurdum ve UNESCO’dan araştırma 
bursu kazandım.

Amerika’ya gitmeden önce İzmir’de Amerikan Kız Ko-
leji’nde okuyan beğendiğim bir kız olan Filiz’le Ameri-
ka’dan mektuplaşıyordum. Babası ve annesi benim mezun 
olduğum Çorum Lisesi’nde hocalarımdı ve babası aynı 
zamanda lisenin müdürüydü. Babası beni çok severdi. Fi-
liz yazışmalarımızda evlenme teklifimi kabul eder bir ha-
vadaydı. İstanbul’a döndüm ama arada bir İzmir’e Filiz’i 
ziyarete gidiyordum, nihayetinde, 1961 yılında evlendik, 
hatta İngiltere’ye gideceğim esnada, 1963’te eşim hami-
leydi ve ancak doğumdan sonra kızımızı büyükannenin 
yanında bırakarak, İngiltere’ye yanıma geldi. Ekim1963’te 
W.B. Hall ve Dr. P.H. Prize ile “Kanallarda, zamana bağ-
lı konveksiyon ısı transferinin deneysel ve matematiksel 
analizi” üzerinde çalışmaya başladım. İngiltere’de bir ev 
tuttuk. Manchester ve İngiltere bizi olumlu etkiledi. Eşim 
çok iyi lisan biliyordu ve British Council’da kadınlarla bir-
likte birçok çalışma yaptı, onun mutlu olması benim işime 
konsantre olmamı sağladı. Dr. P. H. Prize araştırmalarla 
daha çok ilgilenirdi. Ben doktoramı böylece hem teorik 
hem de pratik yaptım. Bütün deneysel çalışmalarımı ora-

Sadık Kakaç, eşi Filiz Kakaç, anne ve babası, kardeşleri İsmail ve Ahmet Kakaç ayrıca 
kardeşlerinin eşleri.

1960 Yılı ODTÜ mezuniyet töreni
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1960 Yılı ODTÜ mezuniyet töreni

da öğrendim; bu benim için çok önemliydi. Burası benim 
için bir dönüm noktasıydı. İki yılda bitirdim. Onların 
usullerine göre minimum 2.5 sene olmalıymış. O arada 
Ankara’ya döndüğümde hazır olsun diye doçentlik tezimi 
yazmaya başladım. Ağustos 1965’te Türkiye’ye, ODTÜ’ye 
döndüm ve Ekim 1965’te ODTÜ’de Asosye Prof. unvanını 
aldım. 1971’de ise İTÜ’de üniversite doçenti oldum.

“AEK politik atamalar yüzünden çok karışık bir du-
rumdaydı.”
ODTÜ’de öğretim üyesi ve yarı zamanlı olarak Atom 
Enerjisi Kurumu (AEK) İstişare Kurulu’nda danışman 
olarak çalışıyordum. 1972-1980 yılları arasında TÜBİ-
TAK’ta bilim kurulu üyesi oldum. ODTÜ’de de hocaydım 
ve ayrıca TÜBİTAK’ı NATO Bilim Komitesi’nde temsil 
edecek isim olarak seçildim. Tüm bunlar, bilimsel yete-
neğimin ülkemizde tanınmış olması demekti. AEK’da 
önce Danışma Kurulu Üyesi olarak çalıştım ve sonra AEK 
Üyesi seçildim.1978 yılında, Atom Enerjisi Kurumu Ge-
nel Sekreterliği’ne, ODTÜ’den özel izinle atandım. AEK 
Üyesi ve Genel Sekreter olduğum yıllarda, Akkuyu nük-
leer santral yerinin seçilmesi, 600 MW nükleer santralin 
kurulma ve ihaleye çıkarılması, reaktör tipi seçimi ile ilgili 
çalışmalar AEK içinde hız kazanmıştı. Bu konuda istek ve 
heyecanla çalışıyorduk. Üzerinden yaklaşık 40 sene geçti, 
AEK aynı konuda 1200 MW için çalışıyor, bir an evvel 
tamamlanmasının ülkemizin yararına olduğunu düşünü-
yorum.

Demirel ve Ecevit hükümetleri dönemlerinde AEK ve 
TÜBİTAK’ta görevlerim devam etti.

Bulunduğum hiçbir makamda iktidardaki partinin yanın-
da hareket etmedim. Birçok yerden politik atama teklifle-
ri geldi, hiçbirine itibar etmedim. Her defasında açıkça 
“Benim bunu böyle yapmam lazım aksi halde dilerseniz 
ODTÜ’ye dönebilirim.” dedim. Her çalışan tabii ki farklı 
bir görüşte olabilir fakat verilen görevi hakkıyla yapıyorsa 
hangi partiye oy verdiği beni ilgilendirmez derdim. Ben 
ODTÜ’de öğretim üyesiydim. AEK’da sürekli bir görevim 
olmadığını ve asla bir partinin hâkimiyetini kurmaya ça-
lışmayacağımı birçok kez ifade ettim.

Teşkilat politik atamalar yüzünden çok karışık bir durum-
daydı. Kadroda bulunup yalnız maaş almaya gelenlerden 
tutun, lise edebiyat öğretmeni olup nükleer merkezlerde 
araştırıcı olarak görünenler, çeşitli olaylara karışanlar…

Diğer merkezimiz olan Çekmece Nükleer Araştırma Mer-
kezi’nde bir Araştırma Nükleer Reaktörü faaliyette bulu-
nuyordu. Bu reaktörün gücünü artırdık. Aslında çok iyi 
kurulmuş bir teşkilattı ve yetenekli insanlar çalışıyordu. 
Aralarında politik nedenler ile atanmış isimler hep prob-
lem yaratıyor, sağ-sol çatışmaları ile teşkilatı çalışamaz 
duruma getiriyorlardı. Politik düşüncelerini hiç dikkate 
almadan vazife anlayışı ile çalışanlara hiç dokunmadım 
ve ilk önce Prof. Namık Kemal Aras’ı Ankara Nükleer 
Araştırma Merkezi’ne, Prof. Bahattin Baysal’ı ise İstanbul 
Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi’ne AEK kararı ile 
müdür olarak atadım ve teşkilat yavaş yavaş iyi bir şekilde 
çalışmaya başladı; reaktörde gençler eğitim görüyor, tıb-
bi tedavide kullanılan izotoplar üretiliyor ve izotopların 
tıpta kullanılması için çalışanlara destek veriliyordu. Tıp 
fakültelerinde nükleer tıp şubeleri ve AEK’da yeni labo-
ratuvarlar kuruyorduk. Yetenekli bilim insanları ile AEK 
sonunda normal çalışma düzenine girmişti.

Bu arada, ODTÜ Makine Mühendisliği’nde araştırma-
larım ve projelerim çok yetenekli öğrencilerimle devam 
ediyordu.

Atom Enerjisi Kurumu genel sekreteriyken Süleyman De-
mirel tekrar iktidara geldi. AEK’dan sorumlu Bakanı ziya-
ret ettim ve“Sayın Bakanım sizin düşündüğünüz mutlaka 
birisi vardır bu yüzden hayatınızı kolaylaştırmak için ay-
rılmak ve ODTÜ’ye gitmek istiyorum. Fakat benim muka-
velem Ocak ayında bitiyor o vakte kadar ayrılmam, eğer 
Ocak’tan önce gitmemi istiyorsanız görevden almanız la-
zım. Bu da sizin için müşkül olur.” dedim. Kendisi de bana 
“Nasıl olur Sadık Bey? Ben sizinle çalışmak istiyorum.” 
diye karşılık verdi. Fakat sonradan öğrendiğim kadarıyla 
zaten bir ismi imzada dolaştırıyorlarmış. Yani nihayetinde 
ben 1980 yılı Ocak ayında ODTÜ’ye geri döndüm. 

1973 yılında ODTÜ’deyken Miami Üniversitesi’ne ziya-
retçi profesör olarak davet edildim. ODTÜ’de birçok proje 
başlatmıştık ve çoğu ABD destekliydi bu sayede her yaz 
ODTÜ’den Miami’ye yüksek lisans ve doktora yapmak 
üzere öğrencilerimi gönderiyordum. Yazın ise Miami’ye 
gidiyor, projeyi yürütüyor ve öğrencilerime danışmanlık 
yapıyordum. 1975-1980 yıllarında ülke çok karışıktı, öğ-
renci olayları sürekli artıyordu ve dolayısıyla üniversiteler 

Bulunduğum hiçbir makamda iktidardaki 
partinin yanında hareket etmedim. Birçok 
yerden politik atama teklifleri geldi, hiçbirine 
itibar etmedim. Her defasında açıkça “Benim 
bunu böyle yapmam lazım aksi halde diler-
seniz ODTÜ’ye dönebilirim.” dedim.

Sadık Kakaç Simon Engineering Laboratuvarı’nda deney 
düzeneğinde çalışıyor 1963



68 TÜBA GÜNCE   HAZİRAN 2016

de çok karışıktı. 1980 yılında Atom Enerjisi Kurumu’n-
dan ayrıldığımı öğrenen Miami Üniversitesi Bölüm Baş-
kanı Prof. J. Catz, beni ziyaretçi profesör olarak davet etti 
ve sonra kalmam için teklifte bulundu. Gitmek istedim. 
Kızım Yasemin ODTÜ Endüstri Mühendisliği’ni kazan-
mıştı. ODTÜ’den izin aldık ve ailece 1980 yılının Ağustos 
ayında Miami’ye gittik ve 1980 yılının Eylül’ünde Kenan 
Evren ve arkadaşlarının yönetime el koydukları haberini 
Miami’de aldık. Gazeteler ise “Sadık Kakaç üniversiteden, 
birçok öğretim üyesi gibi atıldı.” şeklinde haberler yaptı-
lar. Sonra gerçek açığa çıktı tabii. O zaman birçok kişi ger-
çekten üniversitelerden uzaklaştırılmıştı. ODTÜ için ça-
lışmalarım Amerika’da da devam ediyordu; 1992 yılında, 
dünyaca tanınmış, Uluslararası Isı ve Kütle Merkezi’nin 
Belgrat’tan ODTÜ’ye taşınması için çalışmalarım olumlu 
sonuç verdi ve genç bilimciler için özellikle faydalı oldu.

“Tek hedefim gençlere mümkün olduğu kadar destek 
olmak.”
II. Dünya Harbi’nde dünya harap olmuştu ve Amerikalı-
lar Marshall Planı ile Amerika’nın düzelmesi için yardım-
lar yapıyordu. 

Alman hükümeti, Amerika’da araştırmaları ile eğitime 
verdiği katkıyla temayüz etmiş seçkin Amerikan bilim in-
sanları için Alexander von Humboldt adında özel bir ödül 
koydu. Ödül alanların Almanya’da bir yıl araştırıcı olarak 
çalışması şartı da var. Ödül, Alman ve Amerikan bilim 
insanlarından oluşan bir kurulun değerlendirmesiyle ve-
riliyor. Bu ödülü alan dört tane Türk-Amerikan vatandaşı 
var; bu isimlerden ilki meşhur kimyacı Oktay Sinanoğlu 
Alexander von Humboldt Ödülü için “Ben Alman No-
beli aldım.” diyor. Sinanoğlu, Nobel’e aday gösterilmiş ve 
Nobel’e aday gösterilenlere referans mektubu yazmış bir 
bilim insanıydı. 1993 yılında Alexander von Humboldt 
Ödülü bana “evrensel temel ve öncül araştırmalarımdan” 
dolayı verildi. Bir sene Münih Teknik Üniversitesi’nde 

araştırmalar yaptım ve doktora öğrencilerine danışman-
lık yaptım; bu ödül dolayısı ile iki defa kısa süreli Münih 
Teknik Üniversitesi’ne davet edildim ve araştırma iş birli-
ğimiz uzun seneler sürdü. Bu ödülü almış olmaktan onur 
duyuyorum.

Luikov Madalyası’nı almış olmak da aynı şekilde benim 
için çok önemli. Luikov dünyaca tanınmış bir ısı trans-
fercisi. 1979 yılından bu yana iki yılda bir olmak üzere, 
dünyanın farklı ülkelerinden toplam 16 bilim insanına 
verildi ve 2015 yılında da ilk defa bir Türk bilim insanı 
olarak bu ödüle layık görüldüm. Aynı zamanda Ulusla-
rarası Amerikan Mühendisler Birliği’nin (ASME) verdiği 
Isı Transferi Memorial Award’ın, Türk-Amerikan Bilim 
Adamları Birliği’nin layık gördüğü Bilim Ödülü’nün ve 
ODTÜ ile TÜBİTAK’ın Hizmet Ödülleri’nin de sahibi ol-
dum. Diğer taraftan bir uluslararası kuruluş olan iNEER 
tarafından Araştırma ve Eğitimde Liderlik Ödülü’ne, ha-
yat boyu başarılar gerekçesiyle de ASME tarafından şeref 
üyeliğine layık görüldüm. Avrupa’da bazı üniversitelerden 
aldığım onur ödüllerinin yanı sıra 2010 yılında şu anda 
eğitim verdiğim TOBB-ETÜ tarafından da Hayat Boyu 
Başarı Ödülü’yle onurlandırıldım. 

Birçok yayın, yüzlerce öğrenci, onlarca ülke…
Isı Transferi konusunda dünyanın pek çok üniversite-
sinde okutulan üç İngilizce ders kitabım ile ülkemizdeki 
üniversitelerde çok kullanılan üç adet Türkçe ısı transferi 

1980 yılının Eylül’ünde Kenan Evren ve ar-
kadaşlarının yönetime el koydukları haberini 
Miami’de aldık. Gazeteler ise “Sadık Kakaç 
üniversiteden, birçok öğretim üyesi gibi atıl-
dı.” şeklinde haberler yaptılar. Sonra gerçek 
açığa çıktı tabii.

1998 yılında Rusya Federasyonu’nun Baş-
kurdistan Cumhuriyeti Ulusal Bilim Akade-
misi Üyesi ve 2011 yılında Brezilya Bilimler 
Akademisi Yabancı Üyesi, 1999 yılında ise 
TÜBA Üyesi seçildim. O dönemde Miami 
Üniversitesi’ndeydim. Beni üyelik için öne-
ren ve üyeliğimi destekleyen pek çok bilim 
insanı olduğunu biliyorum.

Miami Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle plajda piknik
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kitabım var. Isı transferi konusunda dünyanın önde gelen 
dergilerinde 200 araştırma yayınım ile ısı transferi, yakıt 
pilleri, ısı değiştirgeçleri, iki-fazlı akımlar ve reaktör em-
niyeti, bilgisayarların soğutulması, mikro-mini kanallar-
da ısı transferi, micro-nano teknojilerde ısı transferi gibi 
önemli konularda tanınmış bilim insanları ile edit ettiğim 
ve referans kitapları olarak kullanılan 19 cilt kitap hazırla-
dım. Tanınmış birçok bilimsel derginin editör kurulunda 
üyeyim. İki-fazlı akımlarda kararsızlıklar ve ısı transfe-
rinde yapmış olduğum katkılarımdan dolayı, iki-fazlı ısı 
transferinde boyutsuz bir ifadeye 2007 yılında “KAKAC 
number” adı verildi.

45’in üzerinde yüksek lisans ve 35-40 kadar da doktora 
tezi yürüttüm. ODTÜ öğrencilerim yurt içinde ve dışında 
isim yaptılar, değerli hizmetler vermeye devam ediyorlar. 
Miami Üniversitesi’nde; Çin, Japonya, Taylan, Malezya, 
Hindistan, Fransız, Türkiye, Brezilya, Kolombiya, Ekva-
tor, Arjantin, Kanada ve Amerika’dan yüksek lisans ve 
doktora öğrencilerim oldu ve çoğu çeşitli ülkelerde tanın-
mış bilim insanları oldular.

1998 yılında Rusya Federasyonu’nun Başkurdistan Cum-
huriyeti Ulusal Bilim Akademisi Üyesi ve 2011 yılında 
Brezilya Bilimler Akademisi Yabancı Üyesi, 1999 yılında 
ise TÜBA Üyesi seçildim. O dönemde Miami Üniversite-
si’ndeydim. Beni üyelik için öneren ve üyeliğimi destekle-
yen pek çok bilim insanı olduğunu biliyorum. O dönem-
de, Prof. Ayhan Çavdar başkandı, kendisi TÜBA’nın ilk 
başkanıdır; çok saygı duyduğum, hitabeti yüksek örnek 
bir cumhuriyetçi bilim insanıdır.

İyi bir bilim insanı olmak; iyi dersvermek ve iyi araştırma 
yapmak demek. İkisinden birini iyi yapmış olmak yeterli 
değil her ikisini de çok iyi yapıyor olmak gerekiyor. Her 
devrin önemli konuları var, o önemli konulara çalışan 
bilim insanı araştırmadesteği alabiliyor. Miami Üniversi-
tesi’nin son senelerinde mikro ve nano teknolojilerde ısı 
transferi önem kazandı. Dolayısıyla ben de bukonularda 
araştırma yaptım, genç ve yetenekli yardımcı doçent ya 
da doçentlerle birlikte çalışmalar yürüttük.

“Şu anda bulunduğum noktada olduğum için çok mutluyum.”
Bazı vakıf üniversitelerinden, özellikle İstanbul’dan tek-
lifler alıyordum. Ankara’da TOBB-ETÜ üniversitesinden 
bahsediyorlardı fakat nerede olduğunu da bilmiyordum. 
Rahmetli Dekan Süleyman Sarıtaş ve Sayın Rektör Tah-
sin Kesici, beni TOBB-ETÜ’ye davet ettiler, üniversiteyi 
gezdim, öğretim üyelerine bir konferans verdim. Müte-
velli Heyeti Başkanı sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na teklifi 
götürdüler ve mukavele imzalayarak TOBB-ETÜ Makine 
Mühendisliği Bölümü’nde yeni bir ortamda tam zamanlı 
olarak 2007 yılında göreve başladım.

Şu anda bulunduğum noktada olduğum için çok mutluyum. 
Tek hedefim gençlere mümkün olduğu kadar destek olmak. 
Ben gençlere hizmet ettikçe çalışıyor olmamın bir mahsu-
runu göremiyorum. İlkokuldan bu yana hep mutlu oldum. 
Gıpta ettiğim kitaplarını okuduğum insanlarla birlikte ça-
lıştım, onlardan destek gördüm. Bilim hayatında destek ol-
madan olmaz, iyi insan olmak ve yardım etmek çok önemli. 

Akademik kariyerde her kariyerde olduğu gibi huzurlu bir 
aile ortamı çok önemli. Benim kariyerimde geldiğim aşa-
mayı, kızımın ve torunlarımın yetiştirilmesini eşim Filiz’e 
borçluyum. Her şeyi ona borçluyum diyebilirim. Kızım 
Yasemin bizi hep çok mutlu etti. Miami Üniversitesi Ma-
kine Bölümü’nden mezun oldu ve aynı üniversitede MBA 
yaptı; Ankara’da kendi şirketini kurdu, eşi de Ankara’da 
bir şirketin CEO’su olarak görev yapıyor. Kız torunum 
Melda, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden 
mezun oldu ve Londra’da yüksek lisans yaptı; şu anda da 
bir şirkette Finans Müdür Yardımcısı, erkek torunum Ca-
hit ise yine Ankara’da bir şirkette, İnşaat Mühendisi ola-
rak çalışıyor, yani hepimiz Ankara’da yaşıyoruz, ben de 
TOBB-ETÜ’de çalışmalarıma devam ediyorum. Özellikle 
enerji konularında yeni dersler geliştiriyor, öğrencilerle, 
ülkemizi ilgilendiren yine önemli enerji konularında ça-
lışmalar yapıyoruz.

“Yaşamak çalışmak demektir.”
Anlattığım her şey Anadolu’nun ortasından, yeni açılmış 
bir liseden mezun olan, orta halli bir Anadolu çocuğunun 
bilim dünyasına yürüyüş hikayesi… Gençlere özellikle iyi 
arkadaşlar seçmelerini, bu arkadaşlarla iş birliği içerisinde 
muntazam çalışmalarını, öğretmenleri ve üniversiteler-
deki hocalarının takdirini kazanmalarını, mutlaka hedef 
belirlemelerini tavsiye ediyorum, bütün bunlar başarıya 
giden yolun vazgeçilmez unsurlarıdır. 

Büyük insan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği 
gibi “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.”ve “Yaşa-
mak çalışmak demektir.”

İlkokuldan bu yana hep mutlu oldum. Gıpta 
ettiğim kitaplarını okuduğum insanlarla bir-
likte çalıştım, onlardan destek gördüm. Bilim 
hayatında destek olmadan olmaz, iyi insan 
olmak ve yardım etmek çok önemli. 
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“AASSA-DOĞAL ÜRÜNLER ÜZERİNE 
YAPILAN ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME 

YOLUYLA EKONOMİK REFAH”  BÖLGESEL 
ÇALIŞTAYI NEPAL’DE DÜZENLENDİ 

Nepal’de 29-31 Mart tarihlerinde Asya Bilim Akademile-
ri ve Toplulukları Birliği (The Association of Academies 
and Societies of Sciences in Asia-AASSA) ve Nepal Bi-
lim ve Teknoloji Akademisi (Nepal Academy of Science 
and Technology-NAST) iş birliği ve Bilim Akademileri 
Küresel Ağı (Global Network of Science Academies-IAP) 
desteğiyle düzenlenen “Doğal Ürünler Üzerine Yapılan 
Araştırma ve Geliştirme Yoluyla Ekonomik Refah/ Eco-
nomic Prosperity through Research and Development in 
Natural Products” konulu Uluslararası Bölgesel Çalıştay’a; 
AASSA Başkanı ve IAP Eş-Başkanı Prof. Dr. Krishan Lal, 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Şeref 
Üyesi ve AASSA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Namık Ke-
mal Aras, TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri 
Yurdusev ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin ile 
üye akademilerden bilim insanları katıldı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Acar yaptığı açıklamada şunları 
söyledi: “Çalıştay’da, ev sahibi Nepal ve bazı ülkeler ya-
nında ülkemiz açısından da güncel bir konu olan ‘Doğal/
tıbbî/aromatik bitkilerin ve bunlara dayalı ürünlerin üre-
timi ile ticarileştirilmesi yanında ilgili diğer konular” ele 
alındı. Çalıştay, akademiler, bilim insanları ve paydaşlar 
arası iletişim ve iş birliği bakımından da yararlı oldu. Bu 
bağlamda TÜBA-NAST bilimsel iş birliği anlaşmasını im-
zalamamız, Türk ve Nepal akademileri ve bilim insanları 
arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından önemli bir adım 
oldu.”

TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yurdusev Çalıştay’da 
“Ekonomik Gelişmede Bilim ve Bilim İnsanlarının Rolü: 
Türkiye Örneği” başlıklı bildirisinde “ekonomik gelişme-
nin doğal kaynaklar, insan kaynakları ve teknoloji olmak 
üzere üç ana unsura dayandığını; teknoloji unsuru bakı-
mından bilim insanları ve kurumlarının belirleyici oldu-
ğu” hususunu Türkiye örneği bağlamında açıkladı.
Prof. Dr. Şahin ise hayvan modellerinde çalışma ekibi 
tarafından yapılan çalışmaların sonuçlarını paylaştığı 
“Kronik Hastalıkların Önlenmesinde Fitokimyasalların 
Moleküler Mekanizması” adlı sunumunda özellikle renal, 
kolorektal, over kanser türlerinde fitokimyasalların genel 
ve hücresel etkileri üzerinde durdu ve özellikle  fitokim-
yasallarla ilgili detaylı klinik çalışmalara ihtiyaç duyuldu-
ğunu vurguladı.

Özellikle tıp alanında preventif amaçlı kullanılan bitkisel 
ürünler üzerine Türkiye, Nepal, Güney Kore, Japonya, 
Hindistan, Çin, Bangladeş, Malezya, Tayland, Sri Lanka, 
Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Filipinler, Almanya, Maca-
ristan, Endonezya, Pakistan gibi farklı ülkelerden pek çok 
bilim insanının katıldığı Çalıştay’da herbal ürünlerin tıpta 
kullanımı ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi. Dünyada tıp 
alanında kullanılan herbal ürünlerin büyük çoğunluğu-
nun yetiştiği Nepal’de yapılan sunumlar sonucu bu tür 
bitkiler ile ilgili pek çok çalışmaya ihtiyaç olduğunun altı 
çizildi.
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TÜBA ve Nepal Bilim ve Teknoloji Akademisi (Nepal 
Academy of Science and Technology-NAST) arasında 31 
Mart 2016 tarihinde Nepal’in başkenti Katmandu’da “Bi-
limsel İş Birliği Anlaşması” imzalandı.

TÜBA Başkanı Prof. Ahmet Cevat Acar ile NAST Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Jiba Raj Pokharel tarafından imzala-
nan anlaşma, iki akademi arasındaki ikili bilimsel toplan-
tılar, sempozyumlar, konferans ve çalıştayların yanı sıra 
bilim insanı ve yayın değişimi ile bilgi paylaşımına dair iş 
birliğinde bulunulmasını öngörüyor. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar konuya iliş-
kin açıklamasında “TÜBA’nın önemli işlevlerinden biri-
nin de uluslararası bilimsel ilişkiler ve iş birlikleri kurmak 
ve geliştirmek olduğunu belirterek “TÜBA’nın bir bakıma 
bilim diplomasisi olarak nitelendirilebilecek bu işlevi çer-
çevesinde ikili iş birliği yaptığı akademi sayısı 30’u aşmış 
ve üye olduğu “akademiler arası kuruluş” sayısı da 12’ye 
ulaşmıştır. NAST ile yapılan anlaşmanın iki ülke arasın-

daki bilimsel ve diğer alanlardaki iş birliği ve ilişkilere 
önemli katkılar sağlayacağını umuyoruz.” dedi.

İmza töreninde, TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ah-
met Nuri Yurdusev, Prof. Dr. Namık Kemal Aras ve Prof. 
Dr. Kazım Şahin ile NAST Genel Sekreteri Dr. Buddhi 
Ratna Khadge de hazır bulundu.

TÜBA ve NAST ARASINDA İŞ BİRLİĞİ 
ANLAŞMASI

TÜBA-AR ve TÜBA-KED’İN YENİ 
SAYILARI OKURUYLA BULUŞTU

Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi’nin (TÜ-
BA-AR)19., Türkiye Bilimler Akademisi- Kültür Envante-
ri Dergisi’nin (TÜBA-KED) ise 13. sayısı okurunun kar-
şısına çıktı. Ayrıca her iki dergi de Ulusal Akademik Ağ 
ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından 2013 yılından 
itibaren taranmaya başlandı.

Yazı gönderi tarihinin 15 Haziran olarak belirlendiği 
TÜBA-KED’in 14. sayısının 2016 yılının ikinci yarısında 
yayımlanması için hazırlıklar devam ediyor. TÜBA-AR’ın 
20. sayısı ise 2017 yılı Ocak ayında okurunun karşısına 
çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor.

1998 yılından bu yana yayın hayatına devam eden TÜ-
BA-AR ve 2003 yılından bu yana yayımlanan TÜBA-KED 
her iki derginin ağ sayfaları olan http://tuba-ar.tuba.gov.tr 
ve http://tuba-ked.tuba.gov.tr aracılığıyla ilk sayılarından 
itibaren online erişime açıldı. 

TÜBA-AR, TÜBA-KED ve Akademi’nin diğer yayınlarını 
edinmek için: https://satis.tuba.gov.tr
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Problem Çözememe Problemimiz
ve Matematiksel Modelleme

Prof. Dr. Ayhan Kürşat Erbaş
ODTÜ Eğitim Fakültesi 

Doç. Dr. Bülent Çetinkaya
ODTÜ Eğitim Fakültesi 

Matematik Dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) Öğretim Prog-
ramı’na [1] göre ülkemizde matematik eğitiminin amacı 
matematiğin sayılar, cebir, geometri, veri analizi, olasılık 
gibi farklı alanlarında öğrencileri bilgi sahibi yapmanın 
ötesinde “modelleme ve problem çözme; matematiksel 
dili ve terminolojiyi doğru ve etkin kullanma; matema-
tiksel akıl yürütme; matematiği kendi içinde ve farklı di-
siplinlerle ilişkilendirme; matematiği hissedilir, yararlı, 
uğraşmaya değer olarak görme; bilgi ve iletişim teknolo-
jilerini matematiği öğrenirken ve matematikle uğraşırken 
yerinde ve etkin kullanma” gibi şahsî, sosyal ve meslekî 
hayatta öğrencilerin ihtiyaç duyacağı bilgi ve becerileri 
kazandırmaktır. Matematiksel modelleme ve problem 
çözme ülkemizdeki matematik dersi öğretim program-
larının önemli bir bileşeni olmasına rağmen öğrencile-
rimizin büyük çoğunluğu rutin soruların ötesinde basit 
problemlerin çözümünde dahi zorluk yaşamaktadırlar. 

OECD üyesi ve ortak üye ülkelerdeki 15 yaş grubundaki 
öğrencilerin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Prog-
ramı (PISA) 2012 sonuçlarına göre Türkiye’deki öğren-
cilerin problem çözme becerileri matematik, okuma ve 
fen alanlarında benzer performans gösteren (özellikle de 
matematikte yüksek performans gösterenler arasında) di-
ğer ülke öğrencilerine kıyasla anlamlı derecede kötüdür 
[2] [3]. Öte yandan Türkiye’deki öğrencilerin problem 
çözmedeki performansları; matematik, okuma ve fen per-
formanslarına bağlı olarak oluşturulan tahmini problem 
çözme performansından daha düşüktür. Tahmin edilen 
ve gerçekleşen performans arasındaki fark matematik 
performansı kuvvetli olan öğrenciler için özellikle yük-
sektir. 

PISA verilerine göre (bkz. Şekil 1) Türkiye’deki hemen 
hemen her üç öğrenciden biri (%36) problem çözme ko-
nusunda temel seviye (1. Düzey) veya bu seviyenin de 
altındadır. Diğer bir deyişle, öğrencilerimizin üçte biri 
en fazla, ileri basamakları düşünmeyi gerektirmeyen ve 
aşina oldukları bağlamlarda verilen çok basit problemleri 
çözebilmekteler. Bu oran OECD ortalaması olan %21’den 
oldukça yüksektir. Öte yandan, öğrencilerimizin ancak 
yaklaşık %2’si (OECD ortalaması %11) problem çözme 
konusunda en üst düzeyde (5. Düzey ve üzeri) yer al-
maktadır. Bu öğrenciler karmaşık problem senaryolarını 
sistematik olarak araştırabilir, tüm sınırlıkları hesaba ka-
tarak çoklu-basamaklı çözümler tasarlayabilir ve çözüm 
planlarını aldıkları dönütlere bağlı olarak düzeltebilirler. 
PISA 2012 çalışmasındaki diğer bir ilginç bulgu ise Türki-
ye’de 15 yaş grubu öğrencilerin %38’ini oluşturan meslek 
liseli öğrencilerin performansları ile ilgilidir. Bu okullara 
devam eden öğrencilerin problem çözme performansla-
rı genel liselere devam eden ve matematik, okuma ve fen 
alanlarında benzer performans gösteren öğrencilere kı-
yasla ortalama olarak daha yüksektir. 

Şekil 1. PISA 2012 problem çözme becerileri testinde her bir yeterlik sevi-
yesindeki Türk öğrencilerinin oranları ([3], s.2)

PISA sonuçlarının gösterdiği bu durum, Türkiye’deki öğ-
rencilerin matematik eğitimi kapsamında problem çözme 
ve akıl yürütme becerilerinin gelişimine yönelik yeterli 
bir eğitim alamadıkları ve öğrenme fırsatlarına sahip ol-

OECD üyesi ve ortak üye ülkelerdeki 15 yaş 
grubundaki öğrencilerin Uluslararası Öğrenci 
Değerlendirme Programı (PISA) 2012 sonuç-
larına göre Türkiye’deki öğrencilerin prob-
lem çözme becerileri matematik, okuma ve 
fen alanlarında benzer performans gösteren 
(özellikle de matematikte yüksek perfor-
mans gösterenler arasında) diğer ülke öğ-
rencilerine kıyasla anlamlı derecede kötüdür.
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madıkları ile ilgili olabilir. Matematik derslerinde sadece 
işlemsel anlamayı öne çıkaran bir içeriğe odaklanılması 
veya geleneksel problemler (işçi, havuz, yaş, faiz, karışım 
vs.) ve konu sonu uygulama problemlerine önem veril-
mesi gerçek hayat durumlarını içeren problemleri çöz-
mek için gerekli becerileri geliştirmemektedir. Çünkü bu 
tür geleneksel problem ve uygulamalar öğrencilerde her 
problemin çabucak çözülebilir ve tek bir çözüm yolu ve 
cevabın olması gerektiğini düşünme, çözüm için problem 
durumuna değil problem metnindeki anahtar kelimelere 
ve sayılara odaklanma veya daha önce çözdükleri benzer 
problemlerdeki çözüm kalıplarını sorgulamadan uygula-
ma gibi bazı kabullerin gelişmesine sebep olmaktadır [4]. 
Bu nedenle, matematik derslerindeki problem çözme uy-
gulamaları; rutin olmayan, gerçek hayattan karmaşık du-
rumları içeren, farklı düşünme şekillerine ve çözüm yön-
temlerine açık, öğrencilerin karşılaştıkları gerçek hayat 
problem durumlarını yorumlayıp çözüm üretebilecekleri 
kavramsal modeller geliştirmelerine olanak sağlamalıdır. 
Matematiksel modelleme etkinlikleri bu tür uygulamala-
ra örnek sayılabilir. 

Matematiksel modelleme, gerçek/gerçekçi hayat durumu-
nu içeren olayları ve bunlar arasındaki ilişkileri matema-
tiksel olarak ifade etmeye çalışma ve matematiksel örün-
tüleri ortaya çıkarma süreci olarak düşünülebilir. Bu süreç 
lineer olmayıp, tekrarlı döngüler içeren bir süreçtir. Bu 
süreci açıklamak için geliştirilen farklı modellere bir ör-
nek Şekil 2’de sunulmaktadır. Bu modele göre modelleme 
sürecindeki beş temel aşama şunlardır: (i) Gerçek hayat 
problem durumunu tanımlama, problem durumu üze-
rinde çalışılabilmek için bir takım varsayımlarla durumu 
sadeleştirme, (ii) problem durumu için bir matematiksel 
model oluşturma, (iii) modeli dönüştürme, geliştirme ve 
çözme, (iv) modeli yorumlama, (v) modeli doğrulama, 
düzenleme, iyileştirme ve kullanma. Birinci aşamada, 
öğrenciler problem durumunu inceleyip verilen bilgile-
ri belirleyerek, problem durumunu anlayabilecekleri en 
sade hale getirirler. İkinci aşamada, problem durumunu 
ifade edebilecek matematiksel gösterimlerden (grafik, 
denklem vb.) yararlanarak problemi matematiksel ifade-
ye aktarırlar. Üçüncü aşama, probleme matematiksel bir 
çözüm bulabilmek için geliştirilen matematiksel göste-
rimleri dönüştürme ve analiz etme sürecini içerir. Dör-
düncü aşamada, öğrenciler buldukları çözümün birinci 

aşamada analiz ettikleri gerçek hayat durumu ile tutarlı 
olup olmadığını incelerler. En son aşamada ise öğrenciler 
geliştirdikleri matematiksel modelin üzerinde çalıştıkları 
problem durumunu ve benzer durumları açıklamada ne 
kadar geçerli ve kullanışlı olduğuna karar verirler. Her bir 
aşamada bir önceki aşamaya geri dönme ve alternatifler 
üretme olduğu için modelleme sürecinde tekrarlı bir dön-
gü ortaya çıkmaktadır. Gerçek hayat durumu ile modeli 
arasında birebir aynılıktan bahsetmek mümkün olmaya-
cağı için, her zaman daha iyi bir modele ulaşabilme söz 
konusudur. Bu ise öğrencilerin kendi modellerini geliştir-
me veya yeni modeller ortaya çıkarma uğraşının sürekli 
devam edeceği anlamına gelmektedir.

Şekil 2. Matematiksel modelleme süreci ([5], s.138)

Modelleme etkinliklerinin öğretim sürecinde kullanıl-
masının öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve sosyal açıdan 
gelişimlerine olası katkıları ve bu tür etkinlikleri öğretim 
yöntemlerine entegre etmenin öğretmenlere sağlayacağı 
bazı önemli kazanımlar aşağıda özetlenmiştir.

Matematiksel Modellemenin Öğrencilere Sağla-
yacağı Bazı Kazanımlar
a. Matematiksel modelleme süreci öğrencilere farklı öğ-
renme deneyimleri sunarak zengin bir öğrenme ortamı 
sağlamaktadır. Modelleme etkinlikleri sırasında, düşün-
me şekillerine bağlı olarak öğrencilerde birçok kavramsal 
model birlikte ortaya çıkabilir.
b. Öğrencilerin modelleme etkinlikleri ile kazandıkları 
matematiksel düşünme, problem çözme, akıl yürütme 

PISA 2012 çalışmasındaki bir ilginç bulgu ise Türkiye’de 
15 yaş grubu öğrencilerin %38’ini oluşturan meslek liseli 
öğrencilerin performansları ile ilgilidir. Bu okullara devam 
eden öğrencilerin problem çözme performansları genel 
liselere devam eden ve matematik, okuma ve fen alan-
larında benzer performans gösteren öğrencilere kıyasla 
ortalama olarak daha yüksektir.

GERÇEK SOYUT

Gerçek hayat 
problem 
durumu

Model ile
çözme

Dönüştürme

Yorumlama

DoğrulamaSadeleştirme

Matematikselleştirme Matematiksel model 
(örn. denklem, 

grafik)

Problemi
formülize etme
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gibi süreç becerileri, onların yeni çağda bireylerin ihtiyaç-
larına cevap verebilecek nitelikteki kazanımlardır. Mate-
matiksel modelleme bilimsel düşünmenin gereklilikleri 
olan oluşturma, keşfetme, uygulama, yorumlama ve de-
ğerlendirme gibi becerileri içerdiği için matematik ile fen 
bilimleri arasındaki yakın ilişkiyi de ön plana çıkarmak-
tadır.
c. Günlük yaşamdaki bir probleme matematiği kullanarak 
çözüm üreten öğrenciler, matematiğin günlük hayattaki 
uygulamalarını görürler ve matematiğe karşı olumlu tu-
tum geliştirirler. Böylece öğrencilerin matematiği öğren-
meye karşı istek ve motivasyonları artar.
ç. Grup çalışması şeklinde gerçekleştirilen modelleme et-
kinlikleri öğrenciler için sosyal bir öğrenme ortamı sağlar. 
Özellikle matematik becerileri zayıf öğrencilerin kendile-
rini ifade etme fırsatı buldukları bu ortamda, öğrenciler 
kendi aralarında fikir alışverişinde bulunarak birbirlerin-
den de öğrenebilecekleri gibi fırsat verildiğinde önemli 
matematiksel fikirler sunabildiklerini de görebilirler. Bu 
durum öğrencilerin ve matematiğe ve öğrenmeye yönelik 
öz-yeterlik inançlarını artırma imkânı sunabilecektir.
d. Matematiksel fikirlerin paylaşılması, farklı fikirlerin 
dinlenip yorumlanması, çözümlerin raporlanması gibi 
süreçleri içeren modelleme çalışmaları öğrencilere sun-
duğu bu deneyimler ile onların iletişim becerilerinin ge-
lişmesine katkıda bulunur.

Matematiksel Modellemenin Öğretmenlere Sağ-
layacağı Bazı Kazanımlar
a. Modelleme, öğretmenlere matematiği günlük yaşamla 
ilişkilendirerek öğrencilerinin anlamlı ve kalıcı öğrenme-
lerini sağlayacak alternatif bir öğretim yöntemi sunmak-
tadır. 
b. Modelleme etkinliklerinin planlanması, sınıflarda uy-
gulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi öğretmenler 
için de önemli bir öğrenme ortamı sağlamakta, onlara 
bilgilerini yenileme ve geliştirme imkânı sunarak meslekî 
gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.
c. Doğası gereği farklı çözüm yaklaşımları ve düşünme 
biçimleri geliştirmeyi gerektiren modelleme etkinlikleri 
bu yönüyle öğretmenlere, öğrencilerinin nasıl düşündük-
lerini görmek, onların öğrenme süreçlerini anlamak ve 
değerlendirmek açısından önemli fırsatlar sunar. 
ç. Modelleme uygulamaları öğretmenlerin matematik öğ-
renimi ile ilgili inançlarını etkileyebilecektir. Modelleme 
etkinliklerinde öğrenciler gerek sınıf seviyelerine, gerekse 
sahip oldukları ön bilgi ve becerilerine göre kendi çözüm 
yaklaşımlarını geliştirme ve sunma imkânı bulmaktadır-
lar. Bu ise öğretmenlere fırsat verildiğinde her öğrencinin 
önemli matematiksel fikirler sunabileceğini gösterecektir. 
Öğretmen ve öğrencilerin yukarıda sıralanan kazanımları 
elde edebilmesinin önündeki en önemli engellerden biri 
öğretmen ve öğrencilerin kullanabileceği modelleme et-

kinliklerini içeren yeterli sayı ve içerikte kaynağın olma-
masıdır. 2016 yılı başında Türkiye Bilimler Akademisi ya-
yınlarından çıkan “Lise Matematik Konuları için Günlük 
Hayattan Modelleme Soruları” [6] başlıklı kitap bu kay-
nak ihtiyacını karşılamaya yönelik bir başlangıç çalışması 
olarak kabul edilebilir. Şekil 3’te bu kitaptaki sorulardan 
bir örnek sunulmaktadır. Öğrencilerimizin matematiği 
kendi içinde ve farklı disiplinlerle ilişkilendirme, mate-
matiksel dili ve terminolojiyi kullanma, matematiksel akıl 
yürütme, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma gibi 
kritik becerileri kazanması ve bu becerileri kullanarak 
matematiği hissedilir, yararlı ve uğraşmaya değer görmesi 
için bu tür kaynakların öğretmen ve öğrencilerin erişimi-
ne sunulması önemlidir.

Şekil 3. Örnek modelleme sorusu ([6], s.76)

Not. Bu yazıda dile getirilen konular [4], [6], [7] nolu ça-
lışmalarda ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Ankara’da yeni kurulacak olan bir eğlence parkında yer alması düşünülen lunapark 
tren yolunun mesafeye göre yüksekliğini gösteren tasarımı için bir yarışma açılacaktır. Bu 
yarışmayı kazanana ömür boyu ücretsiz biniş hakkı verileceği tüm basın-yayın organlarında 
duyurulmuştur.

Yarışmayı kazanma kriteri, tasarımın trene binen yolcuları çok korkutup heyecanlan-
dıracak kadar eğimli, fakat aynı zamanda onları sağ salim geri getirecek kadar da güvenli 
olmasına bağlıdır. Yolcuların heyecanlanması bu yolun yukarı ve aşağı doğru ani ve keskin 
değişimlerle harekete imkan vermesine bağlıyken, güvenlik kurallarına göre, yolun eğiminin 
mutlak değeri 5,67’den fazla olmamalıdır.

Siz de bu yarışmaya, bir grup mühendisle birlikte kendi tasarımınızla katılmak istiyorsu-
nuz. Zamandan tasarruf etmek amacıyla üçerli gruplar halinde çalışmanız gerekmektedir. Her 
grup, bu yolun bir parçasını tasarlayacak, daha sonra bu parçalar birleştirilerek uzun bir yol 
elde edilecek. Sizin de içinde bulunduğunuz grup, bu eğimli demiryolunun sadece inişleri ve 
çıkışları olan fakat virajı olmayan; başlangıç noktasının yüksekliği 6 m, bitiş yüksekliği ise 9 m 
olan 100 m mesafelik bir bölümünü tasarlayacak. Sizden bu yolu en az üç yerde aşağı doğru 
ani iniş içerecek şekilde tasarlamanız ve yolun hangi bölümlerinde heyecanın arttığını, hangi 
bölümlerinde azaldığını içeren bir rapor hazırlamanız beklenmektedir.

Ücretsiz Lunapark Treni
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TÜBA, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Prog-
ramı (GEBİP) ve Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri 
Programı (TEÇEP) 2016 yılı ödül başvuruları 21 Aralık 
2015 tarihinde sona erdi. 

21 Aralık tarihine kadar GEBİP için toplam 105 başvuru, 
TEÇEP için ise toplam 146 başvuru gerçekleşti. 

GEBİP’te; Nisan ayı içerisinde yapılan ilk toplantılar ile 
belirlenen hakemlere dosyalar iletildi ve Mayıs ortasına 
kadar raporların alınması için tarihler verildi. Mayıs ayı 
içinde yapılacak ikinci toplantıların ardından mülakata 
çağırılacak adaylar belirlenecek ve Haziran ayı içinde mü-
lakatlar yapılacak. Ödül verilmesi uygun bulunan adaylar 
Ana Komite’ye önerilecek. 

TEÇEP için ise; yine Nisan ayı içerisinde ya-
pılan ilk toplantılar ile hakemlere dosyalar/
kitaplar iletildi ve Mayıs sonuna kadar 
raporların alınması için tarihler veril-
di. Tıpkı GEBİP’te olduğu gibi Ha-
ziran ayı içinde yapılacak ikinci 
toplantıların ardından ödül/
mansiyon verilmesi uygun 
bulunan eserler Ana Ko-
mite’ye önerilecek. 

Ana Komite’nin 

önerileri Akademi Konseyi’nde incelenecek; GEBİP için 
ödül ve TEÇEP için ödül/mansiyon verilmesine karar ve-
rilenler TÜBA’nın ağ sayfasında ilan edilecek. 

2001 yılından bu yana GEBİP kapsamında, üstün nitelikli 
bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan 373 genç bilim insanı; 
2008 yılından bu yana ise TEÇEP kapsamında da; üniver-
sitelere yönelik bilimsel nitelikli 180 Türkçe telif ve çeviri 
eser ödüllendirildi.

GEBİP Ödülü sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl için 20.000 
TL ödeniyor. Ayrıca aktif GEBİP ödül sahibine üç yıl bo-
yunca her yıl, tez aşamasındaki doktora öğrencilerinin 
çalışmalarında kullanılmak üzere, 6.000 TL, uluslararası 
nitelikteki bilimsel çalışmaları kapsamında düzenleye-

cekleri ulusal ve uluslararası toplantılar için ise 4000 
TL’ye kadar destek sağlanıyor. İlk 3 yıldan sonraki 

5 yıl boyunca yılda bir kez yurt dışı bilimsel top-
lantılara ve etkinliklere katılım desteği olarak 

Avrupa ülkeleri için 1500$ karşılığı TL, Av-
rupa dışı ülkeler için 2000$ karşılığı TL 

veriliyor. TEÇEP kapsamında ise; telif 
eserler için 20.000 TL ve çeviri eser-

ler için ise 12.500 TL “ödül”, Kayda 
Değer Eser Ödülü (Mansiyon) 

olarak ise telif eserlerde 7.000 
TL, çeviri eserlerde 4.000 

TL parasal ödül veriliyor.

GEBİP ve TEÇEP ÖDÜLLERİ İÇİN 
DEĞERLENDİRMELER DEVAM EDİYOR
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V. TÜRKİYE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR 
KONGRESİ SDÜ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Prof. Dr. Acar: “Bilimsel paradigma oluşumunu sağlayan ya da düşünce 
çerçevemizi şekillendiren asıl alan sosyal bilimlerdir.”

TÜBİTAK ve İlmi Etüdler Derneği’nin (İLEM) desteğiy-
le her yıl farklı bir üniversitede düzenlenen Türkiye Li-
sansüstü Çalışmalar Kongresi’nin (TLÇK) beşincisi, Sü-
leyman Demirel Üniversitesi’nin (SDÜ) ev sahipliğinde 
12-15 Mayıs tarihleri arasında Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongre’ye TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve TÜBA Asli Üyesi 
Mustafa Acar da katıldı. Başkan Acar, kongre öncesinde 
SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’yı da ziyaret 
etti.

TÜBA Başkanı Ahmet Cevat Acar kongre açılışında ve 
söyleşi oturumunda yaptığı “Türkiye’de Bilim Politikaları 
ve TÜBA” konulu konuşmasında, genel olarak bilimin, 
özel olarak da sosyal bilimlerin önemine dikkat çekerek, 
son dönemde sıkça duymaya başladığımız medeniyet 
inşası veya ihyası iddiamız açısından sosyal bilimlerin 
son derece önemli olduğunu; çünkü bilimsel paradigma 
ve düşünce çerçevemizi şekillendirmede sosyal ve beşe-
ri bilimlerin belirleyici bir role sahip olduğunu söyledi. 
Diğer konular gibi bu konunun da stratejik ve bütüncül 
bir yaklaşımla ele alınması, güçlü yanlarımız yanında za-

yıf yönlerimizin de, fırsatlar kadar tehditlerin de hesaba 
katılması gerektiğini belirten Acar; son yıllarda, Türki-
ye’de nicel olarak bilim ve eğitim alanında da önemli ge-
lişmeler olmasına rağmen, “nitelik sorunu”nun önemini 
koruduğunu söyledi. Henüz sosyal ve beşeri bilimlerin 
önemini gereğince idrak ettiğimizi söylemenin de zor 
olduğu görüşünde olduğunu belirten Acar, sosyal bilim-
lerin hala büyük ölçüde “spekülatif faaliyetler” olarak gö-
rüldüğünü, toplumsal konu ve sorunları bilimsel olarak 
ele almada yetersiz kalındığını belirtti. 30 yılı aşkın bir 
süredir terörle mücadele edilen ülkemizde Türk üniver-
sitelerinde bu konunun bilimsel olarak araştırılması hu-
susundaki ilgi, istek ve destek yetersizliğinin çarpıcı bir 
örnek olduğunu dile getirdi.

İki yüzyılı aşkın bir süredir Türkiye’nin uluslararası ya-
rışta kaybedenler tarafında olduğunu, bunun neden ve 
sonuçlarını da iyi analiz etmemiz gerektiğini belirten 
Acar, bu bağlamda bilim ve din konusunda sağlıklı bir 
bakış açısına sahip olmanın önemli olduğunu, bu süreç-
te yaşanan “özgüven kaybı”nın tamiri açısından da sos-
yal bilimlerin önem taşıdığını söyledi. Türkiye’de bilim 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Çarıkçı
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politikalarının, politika yapıcıların öngördüğü amaçlara 
ve dönemlere göre farklılıklar gösterdiğini, çok yakın 
zamanlara kadar sosyal bilimlerin batılılaşmamızın, ay-
dınlanmamızın temel aracı olarak görüldüğünü ve bu-
nun sonucu olarak da ışığın batıdan geldiği genel inancı 
doğrultusunda büyük ölçüde oradaki üretilmiş bilgilerin 
bize aktarılmasından ibaret kaldığını ifade etti. Bilimin 
evrenselliği ve özellikle sosyal bilimlerin önemli ölçüde 
kültüre özgülüğüne de değinen Acar, Türkiye’nin doğa 
bilimleri ve ilgili uygulamalı bilimler alanında önemli 
mesafeler katettiğini, sosyal ve beşeri bilimlerin önemi-
ni idrak ve buna göre davranma konusunda da umutlu 
olduğunu söyledi. Bilim ve eğitim alanındaki nicel bü-
yümede belirli bir düzeye gelindiğini, “nitelik” geliştir-
menin önem ve aciliyet gösterdiğini belirten Prof. Acar 
zengin bir potansiyele sahip olduğumuzu, Türk milleti ve 
devletinin tüm bileşenleriyle sorunlarına çözüm gelişti-
receğine güvendiğini dile getirerek bunun için “her birey 
üzerine düşenleri en azından asgari ölçüde yapmalı; ül-
kesine, geleceğine ve medeniyetine sahip çıkmalı.” dedi.

TÜBA ve faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Acar, ko-
nuşmasının sonunda soruları da cevapladı. 

Tarih, ekonomi, edebiyat, felsefe, iktisat, hukuk gibi alan-
larda birçok konunun ele alındığı Kongre’nin açılış ko-
nuşmasını Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve SDÜ 
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Songur yaptı. 
“V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi”ne ev sahip-
liği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek 
konuşmasına başlayan Songur, sosyal bilimlerin ifade 
gücüne değinerek “Kendimizi ve dünyayı kendi gözü-
müzle tarif edemezsek hiçbir zaman biz olamayız.” dedi.

Evrensel sorunlara çözüm üretmek amacıyla genç bilim 
adamlarını bir araya getirerek düzenledikleri kongre 
hakkında bilgi veren İLEM Başkanı Doç. Dr. Lütfi Sunar 
ise “Ülke, toplum, medeniyet ve insanlık adına kaynak-
larımızı yeniden gündeme getirmeye ve gelecek nesillere 
aktarmaya ihtiyacımız var. İslam düşüncesinin yeniden 
hayat bulması dünyanın barış ve huzur içerisinde yaşa-
yabilmesi için büyük önem arz ediyor.” şeklinde konuştu.

SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Çarıkçı da, “Ben de sosyal 
bilimci olarak bu tür aktiviteleri önemsiyorum. Bu or-
tamlar sadece tecrübe kazanma değil, iletişim ağlarını 
güçlendirme açısından da önemli. Mesleğinizde gelecek 
açısından çok büyük katkılar yapabiliyor. Bu tür kong-
relere katılmak, dinlemek çok çok değerli” dedi. Prof. 
Çarıkçı, sosyal bilimler alanında çalışmalar yürüten sivil 
toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin takdir edilmesi ge-
rektiğini de vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından SDÜ Oda Orkestrası 
müzik dinletisi sunuldu. Kongre, eski YÖK Yürütme Ku-
rulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay ve Necmettin Erba-
kan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Acar’ın 
konuşmalarıyla sürdü.

TÜBA Asli üyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Acar, Panelde yaptığı 
konuşmasında “bilimin tanımı”, “bilimin ayrıcalığı”, “bi-
limsel araştırmaların aşamaları” hakkında bilgiler verdi, 
insanların hayatlarını anlamlandırmak amacıyla hakika-
tin peşine düştüklerini ve bu amaca ulaşmak için pek çok 
farklı kanaldan yararlandıklarını ifade etti. Acar, akıl ve 
mantığa dayalı olan bilimin şüpheyle yola çıkıp eleştirel 
bir süzgeçten geçirebilmesi, tekrarlanabilirliği, test edile-
bilirliği açısından diğer alanlardan farklı olduğunu söy-
ledi. Acar, sosyal bilimler alanının önemine değinerek 
konuşmasını sonlandırdı.

YÖK Yürütme Kurulu Eski Üyesi Prof. Dr. Durmuş Gü-
nay da Türkiye’deki lisansüstü eğitimle ilgili sayısal ve-
rileri açıklayarak yükseköğretimdeki lisansüstü öğrenci 
sayısı, lisansüstü eğitim veren enstitüler, lisansüstü prog-
ramlar hakkında bilgi verdi. Doktoranın yükseköğretim 
seviyesinin en üstü olduğunu dile getiren Günay, lisan-
süstü eğitimin öneminden bahsetti.

32 oturumda 128 tebliğin sunulduğu üç gün süren Kong-
re’ye 45 farklı üniversiteden tebliğ sahibi katıldı. Lisan-
süstü çalışmaların akademik bir ortamda paylaşılması ve 
tartışılmasının hedeflendiği Kongre üç gün sürdü.

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ın SDÜ Rektörü 
Prof. Dr. İlker Çarıkçı’yı ziyareti
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Geciken sanayileşmemiz ve bedeli
Sanayileşmeye oldukça gecikmeli başlayan Türkiye Cum-
huriyeti kurulduğunda bir sabun, bir güherçile ve birkaç 
yabancı ortaklı tekstil fabrikası ile başladı. İlk 50 yılda 
ülkenin ihtiyaç duyduğu ürünleri ülkede üretmek için bir 
karma ekonomi modeli KİT (Kamu İktisadi Teşekkülle-
ri) denen orta yolu seçti ve bu model ile sanayileşmeye 
çalıştı. Kömür ve buhar gücüne dayalı İngiltere öncülü-
ğünde başlayan sanayileşme Osmanlı’da hiç başlamadı ve 
ardından aynı ülkede demir-çelik üretimine dayalı demir 
yolu, tren-lokomotif- gemi ardından taşıt üretimi ile tüm 
Avrupa’da gelişen sanayileşme, pazar ve hammadde te-

mini koloniler oluşturma ve sömürü düzenini geliştirirken 
yeni enerji kaynakları petrol kaynaklarına sahip Osmanlı 
da parçalanarak parçaları sömürgeleşti. Osmanlı’nın de-
vamı olarak kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti de sana-
yileşerek geri kalmışlıktan kurtulacaktı. Fakat ne sermaye 
birikimi vardı, ne de yetişmiş insan gücü. İhracatını da 
pamuk, fındık, tütün gibi tarım ürünleri ile maden ihracı 
oluşturuyordu. Yine de KİT karma ekonomi ile ilk 50 yıl-
da tarıma dayalı sigara, içki, şeker ve zeytinyağı, tekstil 
fabrikaları, tarımı destekleyen gübre, traktör fabrikalarını, 
askeri ihtiyaçlarını karşılayacak barut mühimmat, silah, 
top, tank fabrikalarını kurabildi.

Türkiye İleri Teknoloji Üretimine 
Sıçrama Yapabilir Mi?

Türkiye’de İleri Teknoloji Alt Yapısı 
Oluştu Mu?*

Prof. Dr. H. Mehmet Doğan 
TÜBA Şeref Üyesi 

Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

* Yazının ikinci bölümü olan “Başarı Örnekleri” TÜBA-Günce’nin 52. sayısında yayımlanacaktır.

Bilkent UNAM
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Ambargo sürprizi
1974 Kıbrıs Harekâtı sonrası ABD ve Batı ambargoları ile 
Johnson mektubu onurumuza dokundu. Bu ambargolara 
döviz yokluğu da eklenince özellikle askeri ve acil sağlık 
malzemelerin bile ithali yapılamaz oldu. Bazı alanlarda 
araştırma ve dışarıdan alınamayan ithal ikamesine dayalı 
bir yerli üretim geliştirilmeye ve desteklenmeye başladı. 

Bu yıllarda benim de kimyasal madde üretim birimi baş-
kanı olarak katıldığım Hacettepe Üniversitesi Teknoloji 
Uygulama Merkezi ithalatı yapılamayan birçok ürünü 
yerli imkânlarla üretti. Bu yıllar ben otomatik röntgen 
banyo makineleri için yoğunlaştırılmış banyo çözeltisi 
ürettim. Bir grup arkadaş hemodiyaliz çözeltisi, başka 
bir grup yangın söndürme köpükleri, gemi WC temizle-
me çözeltileri, kara yolu boyaları, radar korumalı uçak 
boyaları, uçak buzlanma önleme çözeltisi, ultrasonografi 
çekimlerinde kullanılan ojeller gibi kimyasallar Hacette-
pe Teknoloji ve Araştırma Merkezi’nde ürettik.

İlk sanayileşme başarıları 
Bu ambargo sonrası yerli keşif ve tarımsal ilaçlama uçak-
ları üretimi, yerli çıkarma gemisi üretimi, tank yenileme 
ve tamir üniteleri ve basit askeri ihtiyaçları karşılayacak 
ithal ikameli üretimleri gibi savunma sanayisine yönelik 
üretimler de arttı. Ülkemiz teknoloji gelişiminde de epey 
yol aldı, sağlıklı bilime dayalı ileri teknoloji ürünleri üre-
timi de artmaya başladı.

Bazı kimyasallar yerli üretilir oldu.1980 sonrası sayısı 
artan üniversitelerde devlet desteği ve üniversite-sanayi 
iş birliği ile başlayan üretim çabalarından fazla verim alı-
namadı. Araba montaj sanayi kurulunca taşıt yedek parça 

ve parça üretimi arttı. Bugün otomotiv üretimi yabancı 
marka da olsa ülkemiz dünya taşıt üretiminde 10. sıraya 
yükseldi ve en büyük ihraç kalemi oldu. Buzdolabı, be-
yaz eşya, mobilya ve tekstil derken yabancı teknolojisi ile 
üretim arttı ve ihracatımızda sanayi ürünü payı %20’den 
%90’a ulaştı. Ülkemiz geç de olsa montaj sanayi ile sana-
yileşmeyi başardı. Bugün kamyon otobüs, binek ve ticari 
araçlar, traktörler, tarım ve iş makineleri, vinçler, hidrolik 
ve ponomatik makineler, presler ülkemizde üretilmekte-
dir. Bu sektörlerde 310 firma ürettikleri makinelerin bir 
kısmını da ihraç etmektedir. Yalnız yerli bilgi ve ileri tek-
noloji üretimi kurulmayınca ihracatımızda ileri teknoloji 
ürünleri payı %1,8’de kaldı. İlgili bakanlar bile milli ge-
lir artışının durduğundan”, “orta gelir kuşağına-tuzağına 
takıldık on yıldır patinaj yapıyoruz” “ülkeyi sıçratacak 
bir yol bulunmalı” gibi yorumları medyada halkla pay-
laşmaktaydı. Aslında ülkeleri sıçratacak, zenginleştire-
cek mucizevi yollar bellidir. Almanya, Japonya, Tayvan, 
Kore hatta Çin ekonomisini ileri teknoloji ürünlerinin 
üretimindeki artışlarıyla sıçratmıştır.

Türkiye’nin sanayileşmesinde 1991 yılında Dünya Ban-
kası’yla yapılan özel bir antlaşma ile kurulan Türkiye 
Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) çalışmalarının da bü-
yük katkısı olmuştur. 

Bence ülkemizde iyi şeyler de oluyor. Her şeye rağmen 
ülkemizin zorlukları aşarak, topyekûn milli bir kalkınma 
seferberliği yapabileceği kanısındayım. Gelecek sayıda 
vereceğim örnek başarı öyküleri beni ümitlendirmekte 
iyimserliğimi artırmaktadır. Yazdığım örnekleri dikkatle 
okuyup inceleyiniz, siz de bana katılırsınız. Yeter ki iste-
yelim, hedeflerimizi bilimin ışığında belirleyelim, çalışa-
lım, başarabiliriz. Ben iyimserim. 

Bağıl geç sanayileşen Alman ve Kore modelleri 
bize örnek olabilir
Dünyada ilk sanayileşen ülke İngiltere oldu. Bunu Fransa 
ve İspanya, Portekiz, Hollanda, İsviçre ve Belçika gibi di-
ğer Avrupa ülkeleri izledi. Bu ülkeler başta Afrika, Doğu 
Asya ülkeleri olmak üzere Amerika ve Okyanusya da ül-
kelerini işgal ederek sömürgeleştirdiler. Üretimleri için 

Türkiye’nin sanayileşmesinde 1991 yı-
lında Dünya Bankası’yla yapılan özel bir 
antlaşma ile kurulan Türkiye Teknolo-
ji Geliştirme Vakfı (TTGV) çalışmalarının 
büyük katkısı olmuştur.
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pazar ve hammadde kaynağı olarak bu ülkeleri sömürdü-
ler. Sanayileşmeye geç başlayan Almanya ise ayrı bir yol 
izleyerek araştırma ve bilgiye dayalı teknolojik üretime 
yöneldi. Friedrich List adlı meşhur ekonomist “Almanlar 
önce Britanya ve Fransa gibi sanayi devlerinin seviyesi-
ne gelinceye kadar devlet koruması altında olmalı.” dedi. 
Biz de daha çok Alman modelinden yararlanmalı, dev-
let destekli teknoloji araştırma merkezlerini çoğaltırken 
özellikle güneş panellerinde çok kullanılan silisyum ve 
grafen gibi ileri teknoloji kimyasallarını devlet koruması 
ve desteğiyle ülkemizde üretmeliyiz. 

Ülkede 62 Frauenhofer, 86 Max Planck, 20 Helmholtz,76 
Leibnitz gibi ülke çapında yayılan devlet ve eyalet des-
tekli toplam 500 kadar araştırma merkezinde Alman aka-
demisyenler özellikle kimya sanayisinin ihtiyaç duyduğu 
alanlarda ticarileşen araştırmalara yöneldiler. Mühendis 
yetiştiren mesleki teknoloji yüksekokullarını uygulamalı 
bilimler üniversitelerine dönüştürdüler. Bugün ileri tek-
noloji dediğimiz her alanda Almanlar öncü oldu ve bu 
sayede Almanlar dünya ihracat şampiyonu oldular. Biz 
de daha çok Alman ve Kore modelinden yararlanmalıyız. 

Güney Kore’de sanayileşme öncesi, ülkeyi yönetenler 
doğal kaynakları sınırlı olan savaşta her şeyini kaybe-
den ülkenin tek kurtuluş yolunun Almanya ve Japonya 
gibi bilimsel ve teknolojik başarıdan geçeceğine inana-
rak Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitülüleri’ni (KİST) 
1971’de ülke genelinde kurup yaygınlaştırma yolunu 
seçtiler. Bu bilim ve teknoloji enstitülerinde, 8.458’i dok-
toralı, 21.886’sı yüksek lisans dereceli 41 binden fazla 
başarılı bilim insanı çalıştırarak ülkenin bilim düzeyini 
yükseltti. Burada üretilen bilimle önce ülke yayın sayısını 
artırdı, sonra da bilime dayalı teknoloji üretimini artıra-
rak zenginleşme yolunu izlediler, sonuçta başarılı oldular. 
Bugün Samsung, Hundai ve LG gibi dev şirketleri dünya 
devleriyle yarışmaktadır. Bir ülkede bilime dayalı tekno-
lojinin gelişebilmesi için şu 4 koşul sağlanmalıdır: 

a. Araştırma ve teknoloji aktarma konusunda yüksek 
seviyede bilim insanları

b. Teknolojiye aktarabilecek yüksek seviyede teknik 
insanlar

c. Bu konuda yeteri bütçenin olması 
d. Bunu destekleyen kurumlar ve isteyen siyasi irade.

Umutlarımı artıran başarılarımız
Cumhuriyeti kurduğumuzda ve hatta 1944 yılına kadar 
tek üniversitemiz varken günümüzde ülkemizde 95 ka-
darı özel ve vakıf olmak üzere sayıları 200’ü bulan üni-
versitelerdeki eğitim-öğretim ve araştırmaların kalitesi-
nin düşüklüğünden halkımızın büyük bir bölümü genel 
olarak üniversitelerimizin sayısının çoğaldığından ama 
kalitesinin düştüğünden şikâyet etmektedir. “Üniversite-
lerimizde bilimsel ve idari özerklik olmadığı gibi bilim-
sel araştırmalar da yetersizdir”, “Ülkemizin ihracatında 
sanayi üretiminin artmasına rağmen henüz ileri teknolo-
ji ürünleri payımız çok düşük, her şeyi ithal ediyoruz.”, 
“Adeta üretmeden tüketen toplum olduk.”, “İnşaat ve 
AVM ile kalkındığımızı düşünürken 10 bin USD gibi orta 
gelir düzeyinde takıldık kaldık.” gibi sayısını artırabile-
ceğimiz ve çoğu haklı gerekçelere sahip pek çok şikâyeti 
sürekli duyar olduk. Çoğu şikâyetimizde de haklıyız. Ben 
yazılarımda bardağın dolu kısmını da göstermeye çalışan 
iyimserim. Dünyanın hiçbir ülkesinin tüm üniversitele-
ri yüksek kalitede araştırma yapılan bilim üniversiteleri 
değildir. Önce isteyenin öğrenim alması sağlanması için 
okullaşma oranı yükseltilmeli, bizde de bu sağlanmıştır. 
Tüm üniversitelerin kaliteli olması gerekmez, zaten çoğu 
yüksekokul kalitesindedir. İçlerinde iyi ve çok iyi olanlar 
vardır. Ben bile vakıf üniversitelerinin 5-6 sının kalacağı-
nı, öbürlerinin kapanacağını düşünürken 95 Vakıf üniver-
sitesi de paralı öğrenci bulabilmekte, yenileri ise açılma 
sırasındadır. Bunlardan 5-6’sı dünya ölçeğinde iddialı 
olup yurt dışında kalan başarılı öğretim üyelerini tersi-
ne beyin göçü ile ülkeye çekebilmişlerdir. Üniversitele-
rimizin uluslararası yayınları ve bunlara yapılan atıflar 
hızla yükselmektedir. Yıllık yayın sayısı 1970-1980’de 
50-300’lerden 2013’te 36.050’ye yükselmiş, ülkede-
ki çalışmalarıyla 10 bin üzeri atıf alan bilimcilerimizin 
sayısı artmaya devam etmektedir. Uluslararası ortak ça-
lışmalar da artmıştır. Halen yurt içinde ve yurt dışında 
doktora yapan kişi sayımız da çok yükselmiştir. Bilime 
ve araştırmaya ayrılan kaynağın daha da yükselmesiyle 
teknoloji üretimimiz de yükselecektir. ABD’de çalışma-
larıyla olsa da başarılı bilimcimiz Aziz Sancar’ın 40 yıl-
lık yoğun ve sistemli çalışmasıyla Nobel alması bilime 
bakışı ve bilimcilerimizin geleceğe bakışını da olumlu 
etkiledi. Başka bilim Nobeli alan vatandaşlarımız da ola-
cağına inanıyorum. Mesela halen Linz Johannes Kepler 

Üniversitelerimizin uluslararası yayınları 
ve bunlara yapılan atıflar hızla yüksel-
mektedir. Yıllık yayın sayısı 50-300’ler-
den 36.000’e yükselmiş, ülkedeki ça-
lışmalarıyla 10.000’in üzerinde atıf alan 
bilimcilerimizin sayısı artmıştır. Halen 
yurt içinde ve yurt dışında doktora ya-
pan bilim insanı sayımız da yükselmiştir.
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Bilkent UNAM

Üniversitesi’nde organik fotovoltaik panel hücreleri üre-
timi alanında çalışan aslen fizik-elektronik mezunu olan 
bu yıl TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü’nü alan Prof. 
Niyazi Serdar Sarıçiftçi (toplam 39.500 atıf alan 507 ya-
yını ve fotovoltaikle ilgili son 3 yayınına 9 bin atıf yapı-
lan başarısıyla yakın bir gelecekte Kimya Nobel Ödülü, 
ABD Harward Üniversitesi’nde başarılı genetik tıp heki-
mi Gökhan Hotamışlıgil obezite ve şeker hastalığı gibi 
kompleks hastalıklar konusunda 32.500 atıf alan 215 
yayını ve 24 milyon USD bağışla araştırmaları için do-
natılan Sabri Ülker Merkezi’nde çalışmalarıyla yakın bir 
gelecekte Tıp Nobeli alabilirler. 

Temel Bilimlerdeki başarılı araştırmalar ileri tek-
noloji üretiminin de yolunu açar 
Tüm dünyadaki başarı öykülerinde (Almanya, Japonya, 
Güney Kore, Tayvan ve Çin örneklerinde) görüleceği 
gibi günümüzde teknoloji ileri düzeyde araştırma ve bilgi 
birikimine, özellikle fizik, kimya ve biyoloji gibi temel 
bilim dallarındaki araştırmalara dayanmaktadır. Ülkemiz 
1990, özellikle 2000 yılı sonrası araştırmaya ayırdığı des-
teği artırınca ülkemizde de bilimsel araştırma ve yayın 
sayısını çok hızla artırabilmiş olup artık sıra ileri tekno-
loji üretimine de gelmiştir. Aşağıda okuyacağınız başarı 
öyküleri ülkemizde araştırma ve yayın düzeyi yükseldik-
çe ileri teknoloji ürünlerinin üretiminin de artışa geçtiği-
ni göstermektedir. Gelecek 10 yılda ise ticarileşen yerli 
teknoloji üretim merkezleri de oluşacak ve sayıları hızla 
artacaktır. Halen birçok üniversitemiz bünyesinde devlet 
desteği ile kurulan, sayıları her yıl çoğalan teknokentler 
ilk yıllarda sadece bazı yazılım firmaları yer alırken artık 

çoğu teknokentte, özellikle Bilkent, ODTÜ, Hacettepe, 
İTÜ Erciyes ve Akdeniz üniversiteleri çevresinde yer 
alan teknokentlerinde ve teknoloji geliştirme merkez-
lerinde: sağlık alet ve malzemeleri, tıbbi ilaç, elektonik 
aletler, aşı ve kök hücre araştırma hatta üretimleri yapılıp 
ticarileşmeye başladı. Başlangıçta Teknokentlerde daha 
çok yazılım firmaları kurulurken bugün Bilkent UNAM 
ve Bilkent Nanoteknoloji Araştırma Merkezi başta olmak 
üzere İTÜ, Hacettepe, ODTÜ teknokentlerinde tıbbı alet, 
akciğer aletleri kök hücre ve suni organ, suni deri ve suni 
kemik, ilaçlı kalp steni ve kalp pilleri, fotovoltaik panel 
üreterek satan firmalar da çoğalmıştır. Üniversite sanayi 
iş birliği ile gerçekleştirilemeyen hedeflere teknokentler-
le ulaşılacağını düşünüyorum.

Fiber optik kablo, sentetik doku kendi kendini temizle-
yen boyalar, kumaşlar, aşılar, özellikli teknolojik ilaçlar, 
vakum pompaları, kromatografi, spektrometre, etüv, fırın 
gibi aletler üretilmeye başlanmıştır. Sermaye desteğiyle 
bu tür ileri teknoloji üretimi daha da artırarak bir sıçrama 
yapabilir. Üniversite-sanayi iş birliğiyle başaramadığımız 
teknolojik üretimler gerçekleştirilebilmektedir.

Almanya, Japonya, G. Kore, Tayvan, Çin gibi 
ülkelerdeki ve tüm dünyadaki başarı öykü-
lerinde görüldüğü üzere teknoloji; ileri dü-
zeyde araştırma ve bilgi birikimine, özellikle 
fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilim dalla-
rındaki araştırmalara dayanmaktadır.
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“AASSA-ARTAN GIDA İHTIYACINI KARŞILAMAK İÇİN 
SU GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMADA YAŞANAN ZORLUKLAR” 

ÇALIŞTAYI PAKİSTAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Pakistan’da 19-21 Ocak 2016 tarihleri arasında Pakistan 
Bilimler Akademisi ile Asya Bilimler Akademileri Birliği 
tarafından organize edilen “Artan Gıda İhtiyacını Karşıla-
mak İçin Su Güvenliğini Sağlamada Yaşanan Zorluklar” 
Çalıştayı’na TÜBA Asli Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Emin 
Aydın ve Prof. Dr. İzzet Öztürk de katıldı.

Programda “Atık Suların Yeniden Sulama Suyu Olarak 
Kullanılması ve Konya’daki Tecrübeler” konulu bir sunum 
yapan Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Aydın, sunumunda Konya’nın büyük 
tarım alanlarına sahip olduğunu ancak yeterince yağış 
alamadığı için devletin bu alanda sağladığı destekleri an-
lattıklarını ifade etti. Devletin başta Konya Ovası Projesi 
(KOP) olmak üzere sulama üzerine yaptığı yatırımları da 
paylaştıklarını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın 
NEÜ ve KOSKİ ile beraber yürütülen projelerdeki sonuç-

ları aktardıklarını dile getirdi ve “Temiz sularla sulanan 
arazilerle, atık su ile sulanan araziler arasında farkları an-
lattık. Özellikle su sıkıntısı olan memleketlerde atık sular 
arıtıldıktan sonra tarla sulamasında kullanabilir mesajını 
verdik. Bizim Konya ile ülkemizle ilgili anlattıklarımızı 
sonuç bildirgesinin iki bölümüne dâhil ettiler. Sunumu-
muz orada oldukça ilgi çekti, çalışmalarımızla yakından 
ilgilendiler.” dedi.

Toplantı sonunda Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın’a su-
numlarından dolayı Pakistan Bilimler Akademisi Başka-
nı Prof. Dr. Anwar Nasim ile Kore Teknoloji ve Bilimler 
Akademisi Yöneticisi Prof. Dr. Yoo Hang plaket takdim 
ettiler. Ayrıca Aydın’a Bakan Zahid Hamid tarafından te-
şekkür belgesi verildi. Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın da 
Pakistan Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Anwar Na-
sim’a NEÜ’yü temsilen bir hediye takdim etti. 

MEDBLACKS 2014 ÇALIŞTAYI ÖZEL SAYISI

“2013-2014 Türk-Alman Bilim Yılı” 
kapsamında TÜBA-GEBİP programı 
dahilinde TÜBA tarafından destekle-
nen; düzenleme kurulu başkanlığını 
TÜBA-GEBİP Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Evren Erginal’ın ve açılış konuşması-
nı ise TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar’ın yaptığı “Implications 
for Late Quaternary Sea Level Chan-
ges on the Mediterranean and Black 
Sea Coasts - MEDBLACKS2014” baş-
lıklı uluslararası Çalıştay’da, sunulan 
17 çalışma Quaternary International 
(Elsevier) adlı derginin 401. sayısında 
yayımlandı.

Işık Üniversitesi ve Ardahan Üniversite-
si iş birliği ile düzenlenen ve 31 Ağustos 
2014-6 Eylül 2014 tarihleri arasında Işık 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiş olan 
Çalıştay’daki seçili çalışmalar; yer, çevre 
ve atmosfer bilimleri alanında dünyanın 
sayılı dergileri arasında olan ve misafir 
editörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Evren Er-
ginal ve Prof. Dr. Nafiye Güneç Kıyak’ın 
paylaştığı Quaternary International (El-
sevier) adlı derginin 401. sayısında özel 
sayı olarak yayımlandı. Özel sayıya ulaş-
mak için: 
http://www.sciencedirect.com/science/
journal/10406182

Guest Editorial

Implications for Late Quaternary Sea Level Changes on the Mediterranean
and Black Sea Coasts e MEDBLACKS2014

International Workshop in the Framework of Turkish-German Sci-
ence Year, 2013e2014.

This special volume collects papers presented in the interna-
tional workshop entitled “Implications for Late Quaternary Sea
Level Changes on the Mediterranean and Black Sea Coasts e MED-
BLACKS2014” organized by Işık and Ardahan Universities, Turkey,
within the scope of the 2013e2014 Turkish-German Science Year.
Sponsored by the Turkish Academy of Sciences (TÜBA), the event
took place between August 31eSeptember 6, 2014 at Işık Univer-
sity, Istanbul, Turkey, followed by three days of field trips visiting
several coastal outcrops, such as carbonate eolianite deposits on
the NWBlack Sea coast of Turkey, thick Chaudianmarine terrace se-
quences in Gelibolu at the NE exit of the Canakkale Strait (Darda-
nelles) on the SW Marmara Sea coast, and the ancient cities of
Troy, Bergama and Efes as well as the ancient port of Elaia on the
Aegean coast. The workshop aimed to bring together geoscientists
to research traces of late quaternary sea level changes on the Med-
iterranean and Black Sea coasts.

This volume contains 15 selected papers fromMEDBLACKS2014.
Fischer et al. provide for the first time a combined interpretation of
geomorphological, sedimentary and microfaunal evidence in re-
gard to the impact of Holocene tsunamis on Corfu (Ionian Islands,
Greece). Manifesting recurring palaeotsunami impacts during the
Holocene on the eastern and south-western coasts of Corfu, they
conclude that tsunamis are associated with the major seismic
zone of the Hellenic Trench as well as local submarine landslides.

Goodman-Tchernov and Katz report the presence of a submerged
paleo-coastline from the southern Levantine coastline and infer
that these coastal forms, such as submerged notches, pits and over-
hanging cliffs, resulted from a step-like, more punctuated process
of sea-level rise along this limited part of Israel's coastline. Konta-
kiotis addresses the main palaeoceanographic changes and palae-
oenvironmental evolution of the Aegean Sea based on use of
paleoceanographic indexes and stable isotopes. Dealing with the
distributional patterns and abundance variations of late Quaternary
planktonic foraminifera from two cores at two different sites, i.e.
the north Aegean basin and the easternmost part of the recent vol-
canic arc in the south Aegean Sea, the author suggests that themost
important environmental changes occurred between 5.4 and 4.3 ka.
At that time, the Sapropel Mid Holocene (SMH) deposition occurred
in the semi-enclosed shallow south Aegean area under relatively
warm and humid conditions.

Providing concrete field evidence on thewidespread presence of
uplifted and submerged tidal notches, and different generations of
beachrock combined with several relics of ancient coastal struc-
tures as the archaeological data, Mourtzas et al. focus on the
geomorphological characteristics of the coast of Crete and demon-
strate an overall submergence of 1.60 m and 2.65 m in western and
central-eastern Crete, respectively, which took place at between
4000 BP and 396 BP. They propose that the sea level around AD
365 was at �1.25 m compared to the present and then paroxysmal
tectonic events caused different uplift rates on the island's coast;
the last two of which occurred during the 1604 earthquake and

Contents lists available at ScienceDirect

Quaternary International

journal homepage: www.elsevier .com/locate/quaint

Quaternary International 401 (2016) 1e3

http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.12.010
1040-6182/© 2015 Elsevier Ltd and INQUA. All rights reserved.



83HAZİRAN 2016   TÜBA GÜNCE

KOSOVA BİLİM ve SANAT AKADEMİSİ 
40. YILINI KUTLADI

TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Cevat Acar, 17-18 
Aralık tarihlerinde Koso-
va Bilim ve Sanatlar Aka-
demisi’nin (ASHAK) Priş-
tine’de düzenlenen 40. yıl 
kutlamalarına katıldı.

Kosova Bilim ve Sanat 
Akademisi 40. kuruluş yılı 
vesilesiyle gerçekleştirilen 
özel bir törende Cumhur-
başkanı Atifete Yahyaga, 
Başbakan İsa Mustafa, 
Meclis Başkanı Kadri 
Veseli ve TÜBA Başkanı 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ile çok sayıda bakan ve ülke tem-
silcileri yer aldı.

Akademi Başkanı Prof. Acar törende yaptığı konuşmada; Tür-
kiye ve Kosova’nın sıkı bağları olan iki dost ve kardeş ülke ol-
duğunu belirtti. İki akademi arasındaki iş birliği anlaşmasının, 
iki ülke arasındaki ilişki ve iş birliğinin daha ileriye taşınmasına 
katkı sağladığının altını çizen Prof. Dr. Acar, Türkiye ve Kosova 
arasında özellikle eğitim alanında, tecrübe ve birikim paylaşımı, 

öğrenci ve öğretim görevlisi değişiminin yanında ortak projele-
rin geliştirilmesi gibi ortak çalışmaların devam ettiğini söyledi 
ve iş birliğinin geliştirileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Kosova’nın üst düzey yetkilileri ile 
çok sayıda ülkenin bilimler akademisi başkanlarının yer aldığı 
törende yaptığı konuşmasının ardından Kosova Bilim ve Sanat 
Akademisi Başkanı Prof. Dr. Hivzi İslami’ye TÜBA’nın hediye-
sini takdim etti.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Atifete Yahyaga ise, ülkenin 
geçmiş olduğu zorlu süreçlerde Akademi’nin rolünün büyük 
olduğunu vurguladı ve “Akademisyenlerimiz bilimsel çalışmala-
rıyla, bağımsızlık yolunun göstergesi olmuştur.” dedi. Başbakan 
İsa Mustafa da, “Kosova Bilim ve Sanat Akademisi olmasaydı 
Kosova bugün bağımsız olamazdı. Akademisyenlerimiz saye-
sinde bugün Avrupa Atlantik yolunda ilerliyoruz. Akademi’nin 
bir üyesi olarak hükümetin başında bulunmaktan gurur duyu-
yorum. Bilim ve Sanat Akademisi’ne olan desteğimiz her daim 
sürecektir.” dedi. Kosova Bilim ve Sanat Akademisi Başkanı Hi-
vzi İslami ise Akademi’nin zamanında faşist ve zalim bir rejimle 
mücadele ettiğini ve artık günlük politikanın bir parçası olma-
yacağını ifade etti.

Başkan Acar, Priştine’deki Yunus Emre Enstitüsü’nü de ziyaret etti.

UTA’DAN TÜBA ÜYELERİ PROF. SANCAR 
ve PROF. KARPAT’A ALTIN MADALYA

New York’ta düzenlenen törenle TÜBA Şeref Üyeleri Prof. Dr. Kemal Karpat ve Prof. 
Dr. Aziz Sancar ile Edward Allworth’a altın madalya takdim edildi.

Uluslararası Türk Akademisi (UTA) tarafından 28 Mart günü 
New York Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde düzenlenen 
ödül töreninde TÜBA Şeref Üyesi ve Nobel Ödül’ü sahibi Prof. 
Dr. Aziz Sancar ve yine TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Kemal Kar-
pat ile Edward Allworth’a altın madalya takdim edildi. 

Prof. Dr. Sancar, Prof. Dr. Karpat ve Prof. Dr. Allworth altın 
madalyaya, İpek Yolu ve üzerindeki Orta Asya ülkeleri ile ilgili 
yaptıkları araştırma çalışmaları sayesinde halklar arasındaki iş 

birliğinin güçlendirilerek, kültürel bağların derinleştirilmesine 
yaptıkları katkılarından dolayı layık görüldü.

Uluslararası Türk Akademisi’nin düzenlediği “BM 2030 Günde-
mi için İpek Yolu Güzergâhındaki Sinerji” konulu uluslararası 
sempozyum çerçevesinde gerçekleştirilen ödül törenine Birleş-
miş Milletler Genel Merkezi’nin üst düzey yetkililerinin yanı 
sıra, uluslararası teşkilat başkanları, diplomatlar ve önde gelen 
akademisyenler katıldı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar,
Kosova Bilim ve Sanat Akademisi Başkanı 
Prof. Dr. Hivzi İslami’yle
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“TÜBA-KÖK HÜCRE ARAŞTIRMALARI 
ve BİYOETİK SEMPOZYUMU

RAPORU” YAYIMLANDI

Türkiye’de bu kapsamdaki ilk toplantı olan Kök Hücre 
Araştırmaları ve Biyoetik Sempozyumu’na tüm paydaşla-
rın katılımıyla tıp eğitimi de dahil olmak üzere kök hücre 
araştırmalarının bilimsel, tıbbi, hukuki, ahlaki, ticari ve 
etik boyutlarının ele alındığını ifade eden TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar Rapor hakkında “İlgili pay-
daşların katılımıyla gerçekleştirilen ve ülkemiz açısından 
da önemli ve güncel bir konu olan “kök hücre araştırma-
ları”na ilişkin Sempozyum Raporu’nun araştırma, uy-
gulama ve denetleme süreçleri ve ilgili aktörlere yararlı 
olmasını diliyorum. TÜBA’nın önemli güncel konulara 
ilişkin benzer çalışmaları devam edecektir. ” dedi.

TÜBA-Kök Hücre Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. 
Murat Elçin Sempozyum’un gerçekleştirilmiş olması ve 
ardından raporun yayımlanmış olmasının önemine dair 
yaptığı açıklamada “Tıp, biyoloji ve çevre alanındaki 
bilimsel gelişmeler toplumları çok sayıda yeni ve alışıl-

madık durumla karşı 
karşıya getiriyor. 

B i y o e t i k , 
yaşam bi-

limleri 
i l e 

etiğin kesişme alanını tarif ediyor, bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin yol açtığı sonuçların etik düzlemdeki kap-
samlı sorunlarını irdeliyor. Kök hücre alanı, gerek birey 
gerekse toplum olarak karşılaştığımız yeni ve alışılmadık 
durumlar için iyi bir örnek; bu nedenle son yirmi yılın 
yoğun tartışma konuları arasına girmiştir. Son yıllarda 
kök hücre ve yenileyici tıp konulu haberlerin ülkemizde-
ki yazılı ve görsel medya tarafından sıklıkla, çoğu zaman 
spekülatif olarak ele alındığı, diğer yandan toplumun bu 
konuya büyük ilgi gösterdiği de gözlemleniyor. Daha kö-
tüsü, bilimin, uzmanlığın ve yüksek standartların yön 
vermesi gereken kök hücre ve yenileyici tıp alanında yan-
lış/yanıltıcı açıklamalara ve yanlış uygulamalara rastlana-
biliyor. Bu nedenlerle TÜBA-Kök Hücre Çalışma Grubu, 
Kök Hücre Araştırmaları ve Biyoetik Sempozyumu’nu 
düzenlemeye ve çok disiplinli yapısını göz önüne alarak 
konunun uzmanlarının katılımı ile tartışmaya, mercek 
altına almaya karar verdi.

Ülkemizde bugüne kadar üniversiteler, kurum ve kuru-
luşlar kök hücre alanında çok sayıda sempozyum, kongre 
veya çalıştay düzenlemişler ise de, bu toplantılarda kök 
hücre araştırmaları ve biyoetik konusu üzerine bu kap-
samda yoğunlaşılmadı. İlgili kuruluş ve derneklerin ger-
çekleştirdikleri biyoetik ve tıp etiği konulu toplantılarda, 
kök hücre alanının çok disiplinli yapısı ve ilgili tüm pay-
daşları kapsayıcı platformlar oluşturulmamıştır. Oysa ki, 
kök hücre alanının çok disiplinli yapısı gereği, biyoetik 
yargı ve değerlendirmelerde bulunulabilmesi için konu 
ile ilgili disiplinlerin uzmanlık, deneyim ve yaklaşım 
şekillerinden faydalanılması gerekiyordu. Bu Sempoz-
yum’un benzer çalışmalardan en önemli farkı kök hüc-
re ve biyoetik konusunda doğrudan ilgili tıp branşları, 
hücre biyolojisi, moleküler biyoloji, genetik, biyokimya, 
biyomühendislik, üretim sektörü, eczacılık, hukuk, tıp 
etiği, patentleme gibi konulardaki uzmanların ve Sağlık 
Bakanlığı temsilcilerinin konuşmacı veya tartışmacı ola-
rak temsiliyetlerinin sağlanmış olmasıdır.

“Kök hücre araştırmaları ve biyoetik konusunda 
ilk defa böyle bir rapor hazırlandı”
Ülkemizde kök hücre araştırmaları ve biyoetik konu-

TÜBA tarafından Ankara’da düzenlenen ‘’Kök Hücre Araştırmaları ve 
Biyoetik Sempozyumu”nun Raporu yayımlandı.
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sunda bu format ve içerikte hazırlanmış kapsayıcı bir 
rapor olarak ilk olma özelliğindedir. Baskısı yeni tamam-
lanan raporumuz tüm üniversitelerimize, hastanelerimi-
ze, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimlerine ve konu ile ilgili 
tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecek. Hem ül-
kemiz bilim dünyasına hem de konu ile ilgili tüm kurum 
ve kuruluşlar için fayda ve katkı sağlayacak bir kaynak 
durumuna geleceği öngörülmektedir. Rapor, çok disip-
linli ve kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlandığından gerek 
basın ve medyamız için, gerekse de alanın paydaşları ve 
halkımızın başvurabilecekleri bir kaynak olma özelliğini 
taşımaktadır. 

Tam teşekküllü kök hücre raporu
Bu rapor öncelikli olarak, kök hücre araştırmalarını yü-
rüten veya yürütmeyi planlayan bilim insanlarına, ilgili 
meslek/uzmanlık derneklerine, bu araştırmaları fonlayan 
kuruluşlara ve onların seçici panellerine, bu araştırmalara 
izin verme durumundaki etik kurullara, bu araştırmalar 
için hücre ve doku ürünlerinin üreticilerine ve ruhsat ve-
ren kurumlara, kök hücre gibi toplumları yeni ve alışıl-
madık durumlarla karşı karşıya bırakan bilimsel gelişme-
ler için önerilerde bulunabilecek etik/biyoetik uzmanları 
ile hukukçulara, bu araştırmalardan ortaya çıkabilecek 

fikri mülkiyet, patentleme ve tescil konularındaki muha-
taplara ve tabii olarak, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimleri 
ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na yönelik bir çalışmadır.

Diğer yandan, hasta ve yakınlarının büyük beklentilerine 
paralel olarak, bilim insanlarının, klinik araştırmacıla-
rın, kurum ve kuruluşlar ile devletlerin yenilikçi hücre 
tedavileri ve kök hücre alanında öncü olma hedeflerinin 
bu alandaki gelişmelerin seyrini belirlediğini belirtmek 
gerekir. İlkesel olarak, bilimsel geçerliliği kanıtlanmamış 
ve tüm aşamalarını tamamlamamış araştırmaların uygu-
lamaya geçirilmemesi, diğer yandan bilimsel zemindeki 
yenilikçi yaklaşımların tıbbî seçeneği kalmamış çaresiz 
hastalarda tedavi denemeleri olarak değerlendirilmesi 
arasındaki hassas dengenin sağlanması gereklidir. Ancak 
bu tip özel uygulamaların, ihtisas merkezlerinde dene-
yimli ekipler tarafından gerçekleştirilmesi, özenli klinik 
takiplerin yapılması ve sonuçların bilim camiasında 
paylaşılması esas olmalıdır. Kök hücre ve hücresel teda-
vi haberlerinin yazılı ve görsel medyada verilme şekli ve 
yöntemlerine dikkat edilmeli, toplumun ve medya pay-
daşlarının kök hücre ve yenileyici tıp alanında eğitimleri 
gerçekleştirilmelidir.

Kök hücreye mucizevi roller biçiliyor
Toplumumuzda kök hücre ve yenileyici tıp alanındaki 
kavramların çoğunlukla karıştırılması veya yanlış bilin-
mesi, kök hücre tiplerinin, özelliklerinin ve etkinlikleri-
nin toptancı bir zihniyet ile ele alınması, farklı hastalıklar-
da kök hücrelerin aynı başarı ve etkinlikte oldukları gibi 
yanlış bir algının bulunması, kök hücrelere mucizevî bir 
rol biçilmesi gibi çeşitli problemlerle karşılaşılmaktadır.

Dünya ölçeğinde çeşitli bilim ve meslek kuruluşlarının 
kök hücre ve biyoetik konusunda yönlendirici veya tavsi-
ye edici nitelikte rehberleri bulunuyor, bilimsel gelişmeler 
ve ortak biyoetik ilkeler çerçevesinde bu kaynaklardan 
faydalanılıyor. Diğer yandan, ülkemizdeki kök hücre ile 
ilgili araştırma ve faaliyetler kapsamındaki yasal düzen-
lemelerin, uygulamaların ulusal nitelik de içermesi ne-
deniyle, Türkiye’de ülkemize özgü bir standart rehbere 
ihtiyaç bulunuyor. Bu rapor, bilimsel gelişmelerin ışığın-
da sürekli olarak yenilenen bir rehberin ilgili tüm disip-
linlerden uzmanların katılımıyla hazırlanmasının gereği 
üzerinde de duruyor.

Prof. Dr. Bülent Zülfikar ve Prof. Dr. Y. Murat Elçin yürü-
tücülüğünü yaptığı ve Prof. Dr. Alp Can, Prof. Dr. Musta-
fa Çetin, Prof. Dr. Taner Demirer, Prof. Dr. Emin Kansu, 
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Prof. Dr. Gülsan Türköz Sucak, 
Prof. Dr. Fikrettin Şahin ve Doç. Dr. Musa Karakükçü’den 
oluşan TÜBA-Kök Hücre Çalışma Grubu’nun düzenle-
diği Sempozyum’un ardından yayımlanan Raporun edi-
törlüğünü yine grubun yürütücüleri Prof. Dr. Zülfikar ve 
Prof. Dr. Elçin yaptı.

Yayımlanan Rapor’a TÜBA ağ sayfası üzerinden erişilebilir.

TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Y. Murat Elçin

TÜBA Kök Hücre Araştırmaları ve Biyoetik Sempozyumu · Ankara
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Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün, bilim dünyamızca 
yeterince tanınmayan bir değerdir. Bilimsel kariyeri 
oldukça çalkantılı bir seyir izleyen bilim adamı, 
sadece veterinerlik alanında değil, tıp ve mikrobiyoloji 
alanlarında da önemli çalışmalar yapmış ve dünyada “kök 
hücre” kavramını ilk kez ortaya atan bilim insanlarının 
arasında yer almıştır. 

Süreyya Tahsin Aygün, 1895 yılında İstanbul’da doğdu. 
Askeri Veteriner Okulu’nda öğrenciyken I. Dünya 
Savaşı’nın çıkması üzerine eğitimine bir süre ara verdi. 
Öğrenimini 1920 yılında tamamlayıp veteriner hekim 
üsteğmen rütbesiyle orduya katıldı. Kurtuluş Savaşı 
yıllarının Ankara’sında Serum ve Aşı Enstitüsü Müdürü 
olarak görev yaptı. Yoksul ve parasız ordumuzun 
askerlerine serum, büyük baş hayvanlarına aşılar 
üretmeye çalıştı. Aygün, Kurtuluş savaşımız sırasında 
gösterdiği yararlılıklar göz önüne alınarak 1 Ağustos 1924 
tarihinde İstiklal Madalyası ile onurlandırıldı. 

Kurtuluş Savaşı sonrası açılan bir sınavı kazanarak 1924 ve 
1926 yılları arasında Berlin Devlet Hıfzısıhha Enstitüsü’nde 
“bakteriyoloji, viroloji ve bulaşıcı hastalıklar” ihtisası yaptı. 
Daha sonra Fransa’da Pasteur, Frankurt’da Experimentelle 
Therapi, Berlin’de Robert Koch, Viyana’da ise Mödling 
Serum ve Aşı Enstitüleri’nde çalıştı. 

Ekim 1927’de ülkeye döndü ve genç Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yürüttüğü çağdaşlaşma ve uygarlaşma 
savaşının kazanılması için canla başla çalışmaya başladı. 

Şarbon hastalığına karşı geliştirdiği “Türk Üniversal 
Antraks Aşısı” sadece Türkiye’de değil Avrupa ülkelerinde 
de uzun süre kullanılmıştır. “Dayanıklı kuru sığır vebası 
aşısı” geliştirdiği bir diğer aşıdır. O zamanın teknolojisiyle 
hazırlanan sığır vebası aşıları ancak 10 gün dayanırken bu 
aşı daha uzun süreler saklanabilmiş ve dolayısıyla ülkenin 
uzak köşelerine bile güvenle ulaştırılabilmiştir. Bu aşılar 
uluslararası alanda da büyük yankı bulmuş ve çok sayıda 
atıf almıştır. 

Prof. Dr. Mustafa Çetiner
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün’ün
Dünya Tıp Tarihindeki İmzası:

Kök Hücre

Süreyya Tahsin Aygün veterinerlik, mikrobiyoloji ve tıp alanlarında önemli çalışmalar yaptı ve dünyada kök hücre kavramını ilk kez ortaya 
atan bilim insanları arasında yer aldı.
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Süreyya Tahsin Aygün çalışmaları sırasında bir noktadan 
sürekli rahatsız olmaya başladı. Aşı çalışmaları sırasında 
çok sayıda hayvan telef edilmekteydi. Ona göre aşı 
çalışmaları için hücre ve doku kültürleri geliştirilebilir ve 
aşı çalışmalarında bu kültür ortamları kullanılabilirdi. 

Bu öngörüsünden yola çıkarak doku ve hücre kültürleri 
için özel besi yerleri geliştirmeye çalıştı, koyun ve tavuk 
embriyolarını kullanarak laboratuar ortamında hücre ve 
doku kültürleri yaptı. 

Hücre ve doku kültür çalışmalarında son derece önemli 
bir yol kat eden Aygün’ün yaptıklarına bilim çevreleri 
duyarsız kalmadı: Aygün, 1953 ve 1954 yılları arasında 
ABD’deki Colombus Chio Üniversitesi Bakteriyoloji 
Kürsüsü ve Cornel Üniversitesi Virüs Araştırma 
Enstitüsü’nde Doku ve hücre kültürleri ile ilgili kurs ve 
dersler verdi. 

İlerleyen süreçte Aygün, “olgunlaşmamış homojen insan 
hücreleri” olarak tanımladığı hücrelerin insanda önemli 
olabileceğini, farklılaşabileceğini ve hastalıklı doku 
veya organları onarabileceğini düşünmeye başlamıştı. 
Aslında sözünü ettiği bir anlamda bugün bildiğimiz “kök 
hücre” idi. Aygün 1970’li yıllarda daha da ileri gitmiş ve 
hücresel tedavilerin birçok ölümcül ve kronik hastalığın 
tedavisinde kullanılabileceğini düşünmüştü (Cancer 
Resarch. With tissueh culture method. Preliminary 
Report, Bulletin 4. of IAAPPEA, 1971). (Possibilities 
of applying cell, tissue and organ culture techniques in 
medical and biological research. Seminar on the potential 
of humane non-animal research techniques. Progress 
without pain. London, March 1973, (35-56) (Doku Hücre 
ve Organ Kültürleri, Bunların Tıp ve Biyolojide Kullanılışı, 
Dirim, XLIX, 367-369, 1974). 

Aygün’ün 1970’li yıllarda inandığı bu görüşü, şimdiki 
kök hücre çalışmaları, tüp bebek yöntemi ve kök hücre 
nakli uygulamaları düşünüldüğünde son derece etkileyici 
bir öngörüdür. Tahsin Aygün 1971 yılında verdiği bir 
röportajda şunları söylüyordu. 

“Örneğin kalp kültür hücresi şırınga edilen bir 
organizmada, kalbe yerleşiyor. Hücreler 2-7 ay içinde 
gelişiyor, 35-45 gün içinde hasta organı yeniliyor.” 

Hasarlı kalp dokusunun yenilenmesini sağlamaya yönelik 
kök hücre çalışmalarının tüm dünyada büyük bir hız ve 
önemle yürütüldüğü günümüz tıbbı düşünüldüğünde 
Aygün’ün söylediklerinden etkilenmemek olanaksızdır. 

Dönemin önemli bilim adamlarından olan Dr Karl-
Otto Heede, Aygün’ün yöntemi için şunları yazmıştır. 
“Enjeksiyon implantasyonu olarak adlandırılan bu 
metot, çoğu kez istenen biçimde gelişmeyen organ 
transplantasyonunun yerini başarı ile alabilecektir.” 

Temmuz 1971 yılında yayımlanan Yankı Dergisinde 
Aygün’ün düşünceleri ile ilgili şunlar yazılmıştır. “Dr. 
Aygün, benzer hücre grubunun, kanser hücrelerinden 
daha hızlı üreyip, kanser kolonilerini sararak yok 
ettiğini bulmuş. Organizmanın savunma hücreleri olan 
lenfoid sistem ile başka hücre grubu, kanserle birlikte 
ekildiklerinde, hızla kanser kolonilerine karşı savaşa 
geçiyor. Böylelikle yok etme çalışması başlıyor. Dr. Aygün 
bu noktadan hareket ederek, bir antikor yani kanser 
eritici madde için çalışmalara başlamış.” 

Günümüzün modern kanser tedavisinde hedefe yönelik 
tedavilerin (monoklonal antikor tedavileri) artık 
rutin olarak uygulandığı düşünüldüğünde bu müthiş 
öngörünün ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmaktadır. 
 
Aygün’ün hücre kültür denemeleri dünyada da gerçekten 
büyük bir yankı uyandırmıştır. Çalışmaları ilgili olarak 
Hollanda, Fransa ve Belçika’da konferansla vermiş ve 
Hollanda’da “Pieter Pijl Prijo Ödülü”nü almıştır. 

Özellikle hayvan haklarını savunan kuruluşlar çalışmaları 
ile yakından ilgilenmiştir. Merkezi Almanya, İsveç ve 
Belçika’da bulunan bazı uluslararası ilaç firmaları için 

Aygün, “olgunlaşmamış homojen insan hüc-
releri” olarak tanımladığı hücrelerin insanda 
önemli olabileceğini, farklılaşabileceğini ve 
hastalıklı doku veya organları onarabileceğini 
düşünmeye başlamıştı. Aslında sözünü ettiği 
bir anlamda bugün bildiğimiz “kök hücre” idi.



88 TÜBA GÜNCE   HAZİRAN 2016

uzun yıllar danışmanlık yapmıştır. Bu yıllarda kendisine 
ayrılan 2.5 milyon mark’lık bir araştırma fonunu 
kullanarak o zamanki Batı Almanya’da hücre ve doku 
kültür çalışmaları yapmış, bu çalışmalar Almanya ve 
İsviçre’deki bazı büyük ilaç firmalarının dikkatini çekmiş, 
bu firmalardan ciddi çalışma teklifleri almış ve bir kısmını 
da değerlendirmiştir. 

Aygün’ün kimliği Türk biliminde bir öncü olması 
açısından önemlidir. O, bilimin henüz kök hücreden 
oldukça habersiz olduğu yıllarda “düşük yapan 
ceninlerden yani embriyodan kendi deyimi ile “canlı 
hücre ve doku” üretiyordu. Yine kendi deyimi ile “Bu canlı 
hücreleri kültüre ekerek üretiyordu.” Tahsin Aygün, 1960 
ve 70’li yıllarda “bu hücrelerin hastalara uygulanmasının 
bir tedavi alternatifi olacağı inancındaydı.” Bu çağının çok 
ilerisinde ve bilimsel bir devrim niteliği taşıyan düşünce 
ve çalışmalardı. Türkiye’nin ismini hemen hiç bilmediği 
Türk Bilim Adamı Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün 
için o dönemin önemli dergilerinden olan “Gesundes 

Leben” şunları yazmıştır. “Hekimlik alanında ve bununla 
yakından ilgili olarak biyolojik sektörde son yirmi yılda 
inkilap niteliğinde büyük yenilikler görülmüştür. Tıpta 
bu yenilik organ nakli ile en yüksek düzeye erişmiş 
bulunuyordu. Ancak, Türk bilgini Aygün’ün araştırmaları 
tıp alanında daha büyük ve ilgi çekici perspektifler 
açmıştır…” 

Geliştirdiği doku ve hücre kültür yöntemlerini 
kullanarak Avrupa’da 10.000 sakat doğuma neden olan 
talidomid isimli ilacın Türkiye’de ruhsatlandırılmasına 
karşı çıkmıştır. Onun sayesinde Türkiye’de hemen hiç 
Talidomid kullanımına bağlı sakat doğum olmamıştır.

O, 1979 yılında Yankı dergisinde yayımlanan röportajında 
şunları söylüyordu. “Bu ilacı yapan fabrikalar piyasaya 
sürerken haber aldım. Zaten çoğunun fahri müşaviriyim. 
Rica etim. Bir gram verdiler. Hücre kültürü muayenesi 
yapıp, ilacın cenin hücrelerine zarar verdiğini bildirdim. 
İlaç bize geldiği zaman da yetkililere bildirdim. 
Kullanılmamasını söyledim.” Ancak ne yazık ki, onlarca 
Türk çocuğunun sakat ve hastalıklı doğmasını önleyen 
Süreyya Tahsin Aygün ismini ona çok şey borçlu olan yeni 
kuşaklar hiç öğrenememişlerdir. 

Bu büyük bilim insanı dünya kök hücre çalışmalarının 
1960’lı yıllardaki öncülerinden biri olarak da bilim 
tarihinde de hak ettiği yeri almalıdır. 

Süreyya Tahsin Aygün çalışmaları sırasında bir 
noktadan sürekli rahatsız olmaya başladı. Aşı ça-
lışmaları sırasında çok sayıda hayvan telef edil-
mekteydi. Ona göre aşı çalışmaları için hücre ve 
doku kültürleri geliştirilebilir ve aşı çalışmalarında 
bu kültür ortamları kullanılabilirdi.



UNUTULAN ZAFER 
KUTÜ’L-AMARE’NİN 100. YILI

Osmanlı Ordusu’nun İngiltere ve müttefiklerine karşı kazandığı Kutü’l-amare 
Zaferi 100. yılında anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen anma 
programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Ahmet Da-
vutoğlu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Genel-
kurmay Başkanı Hulusi Akar, bazı bakanlar, milletvekil-
leri, askeri erkan, TÜBA Başkanı Acar, Irak’tan gelen bazı 
aşiret liderleri ve çok sayıda davetli katıldı.

“Unutulan Zafer Kutü’l-amare 100. Yıl 2014-2016” isimli 
anma programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve Başbakan Davutoğlu ile diğer devlet erkanının salonda 
yerini almasının ardından şehitler için bir dakikalık saygı 
duruşuyla başladı.

38 mehteran ve 72 oyuncunun sahne aldığı, “Kutü’l-ama-
re Belgeli Dramatik Gösterimi” yapılan Program, Cum-
hurbaşkanlığı’nın himayesinde Kültür ve Turizm Bakan-
lığı tarafından Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda gerçekleştirildi. Gösterimde Kutü’l-amare’de 
sergilenen kahramanlıklar anlatılırken, İngilizlerin, esir 

alınan askerlerin serbest bırakılması için Osmanlı Padi-
şahı II. Abdülhamid’e önerdiği rüşvet teklifi ve padişahın 
verdiği cevap büyük alkış aldı. II. Abdülhamid’in temsil 
edildiği sahnede sultanın, “Verilecek tek karış toprağım 
yok. Toprak benim değil, milletimindir.” sözü dakikalarca 
alkışlandı.

Kut Valisi Halef, Kutü’l-amare’ye ilişkin kısa değerlen-
dirmede bulundu ve şehit kanıyla sulanmış Kut toprağı-
nı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu. Programa katılan 
tüm davetlilere, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
“Kutü’l-amare Hücum ve Muhasarası” isimli kitapla sa-
vaşın yaşandığı yeri gösteren harita ve dergi armağan 
edildi.

Dedeleri Kutü’l-amare’de şehit düşmüş aşiret liderlerinin, 
üzerinde Türk bayrağını simgeleyen ay yıldızın olduğu 
sancağı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunmasıyla program 
sona erdi.

Dr. Zekeriya Türkmen tarafından hazırlanan 100. Yılında Kutü’l-Amare Zaferi adlı eki dergimizle birlikte ilginize sunuyoruz.
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Kanser dünyada ve ülkemizde en sık gö-
rülen ve ölüm oranı en yüksek olan hasta-
lıklardan biridir. Günümüzde kemoterapi 
kanser tedavisinin en önemli adımını 
oluşturmaktadır. Kanser tedavisinde uy-
gulanan kemoterapötiklerin ilk uygula-
maları, 1940 lı yıllarda ABD’de meklore-
tamin ve hardal gazının kullanılmasıyla 
başlamıştır ve ilerleyen zamanlarda de-
ğişik etki mekanizmalarına sahip birçok 
ilaç geliştirilmiştir. Geliştirilen ilaçların 
birçoğu kanserli hücre de DNA hasarı 
oluşturarak hücre proliferasyonunun in-
hibisyonunu amaçlamaktadır. Fakat ge-
liştirilen bu ilaçların kanserli hücrelerde 
gösterdiği tahribatı sağlıklı hücrelerde de 
göstermesiyle, hastalarda çok çeşitli yan 
etkilerin ortaya çıkmasına neden olmuş 
ve tedavinin etkinliğini ve hasta yaşam 
kalitesini olumsuz yönde etkilemiştir. 
Bundan dolayı araştırmacılar hedefi kan-
serli hücreler olan yeni nesil ilaçların ge-
liştirilmesi çalışmalarına hız vermişlerdir.

1800’lü yılların sonunda mikrobiyolog 
Dr. Paul Erlich salvarsan (asfenamin) adlı 
ilacın frengi hastalığının tedavisi için se-
çici özellik taşımasını incelenmiş ve bu 
mekanizmadan esinlenerek magic bullet 
(sihirli mermi) kuramını oluşturmuş ve 
kanser tedavisinde hedefe yönelik teda-
vinin ilk temellerinin atmıştır. Yirminci 
yüzyılın son çeyreğinden buyana mole-

küler biyolojideki gelişmeler sayesinde 
hücrede tümör oluşumunda görevli bir-
çok mekanizma ve bu mekanizmalarda 
görev alan hedef biyomoleküller (Örn: 
HER2, mTOR, EGFR, VEGF, JAK1/2, 
HSP90, BCR-ABL) keşfedilmiştir. Gü-
nümüzde yeni nesil kanser ilaçlarının di-
zayn çalışmalarında bu hedef biyomole-
küllerin inhibisyonu temel strateji olarak 
kabul edilmektedir. Kanser tedavisi için 
rutinde kullanılan hedefe yönelik ilaçlar 
monoklonal antikorlar ve küçük molekü-
ler tirozin kinaz inhibitörleridir. 

Monoklonal antikorların üretim prensibi 
ile ilgili ilk çalışma 1975 yılında Dr. César 
Milstein ve Dr. Georges Köhler tarafın-
dan belirtilmiştir. Folliküler lenfomaların 
tedavisi amacıyla geliştirilen Rituximab 
kanser tedavisinde kullanılan ilk monok-
lonal antikor olarak literatüre geçmiştir. 
Monoklonal antikorlar hücre yüzeyinde-
ki büyüme faktörü reseptörlerine (Örn: 
EGFR) ya da bu reseptörlerin ligandla-
rına (Örn: VEGF) bağlanıp tümör hüc-
relerinde aktivitesi artan sinyal iletimini 
bloke ederek antikanser etki gösterirler. 
Günümüzde HER2 pozitif meme kanse-
ri tedavisi için Transtuzumab, metasta-
zik kolorektal kanser ve skuamöz hücre 
kanserinin tedavisi için Cetuximab, me-
tastazik kolorektal kanser, küçük hücreli 
olmayan akciğer kanseri ve over kanseri 

tedavisi için kullanılan Bevacizumab 
hedefe yönelik kanser tedavisi için kulla-
nılan önemli monoklonal antikorlardan 
bazılarıdır. 

Reseptör tirozin kinazlar hücre dışında 
gelen sinyalin hücre içine iletişimini sağ-
layan önemli biyomoleküllerdir. Reseptör 
tirozin kinazlar gelen bu sinyali büyüme 
faktörleri vasıtasıyla alırlar ve yapıla-
rındaki tirozini fosforilleyerek aktive 
ederler. Kanser hücrelerinde bu reseptör 
tirozin kinazların ekspresyonu artmakta 
ve kanser hücresinin proliferasyonunu ve 
devamlılığının sağlanması için gereken 
yolakların aktivasyonunu sağlamaktadır. 
Günümüzde akciğer kanseri tedavisin-
de erlotinib ve gefitinib, kronik myeloid 
lösemi ve gastrointestinal stromal tümör 
tedavisinde kullanılan Imatinib ve meme 
kanseri tedavisinde kullanılan Lapatinib 
önemli tirozin kinaz inhibitörleri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Her ne kadar kanserli hücrelere özgül bu 
ilaçlar geliştirilmişse de, hedefe yönelik 
kanser tedavisinde yeni stratejiler gelişti-
rilmeye devam etmektedir. Klinik faz ça-
lışmaları devam eden immünoterapötik-
ler/aşılar, ısı şok proteini 70 ve 90 (Hsp70 
ve Hsp90) inhibisyonu ve kök hücre te-
davisi ile gelecekte daha efektif bir kanser 
tedavisi sağlanacaktır.

Kanser 
Tedavisi İçin 
Hedefe Yönelik 
Sitotoksik 
Ajanlar
Dr. Yusuf Tutar
2008 TÜBA GEBİP Ödülü Sahibi
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Son yıllarda başta antibiyotikler, fita-
latlar, kişisel bakım ürünleri, plastifiye 
edici maddeler, alkil fenol ve paraben-
ler içeren katkı maddeleri olmak üzere 
pek çok mikrokirleticinin çeşitli sucul 
ortamlarda giderek artan konsantras-
yonlarda varlığı dikkat çekmektedir. Söz 
konusu bileşiklerin geniş bir kullanım 
alanına sahip olmaları, insanlarda ve 
diğer canlılarda ciddi sağlık sorunla-
rına yol açabilmeleri, doğal sularda ve 
konvanisyonel arıtma tesislerinde an-
cak kısmen giderilebilmeleri, hatta bazı 
durumlarda daha zararlı bileşiklere dö-
nüşebilmeleri nedeniyle büyük endişe 
yaratmaktadır. Bu koşullar altında su 

kaynaklarımızın uzun vadede koruna-
bilmesi için alternatif ileri arıtma yön-
temlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Öte 
yandan günümüzde ileri arıtma tekno-
lojilerinin ekonomik, sürdürülebilir, 
ayrıca “çevreyle dost” ve ekotoksikolojik 
olarak emniyetli olmaları da beklen-
mektedir. 

Sıfır değerli demir ve aluminyum nano-
partikülleri ile birlikte kullanıldığında 
persülfat ve hidrojen peroksit kimyasal-
ları, zayıf asidik pH ortamında ve hava 
oksijeni varlığında mikrokileticilerin 
hızla parçalanmasını ve daha az zararlı 
bileşiklere dönüşmesini sağlayan hid-

roksil (HO•) ve sülfat (SO4•-) radikalleri 
üretebilmektedirler. Oluşan bu serbest 
radikaller mikrokirleticilerin dakikaları 
aşmayan kısa arıtma süreleri içerisinde 
parçalanmalarını, su ve karbon dioksit 
gibi zararsız bileşiklere dönüşmelerini 
sağlayacak kuvvette olup reaksiyonun 
sonunda tamamen tükenmekte ve alıcı 
ortama zarar vermemektedir. Deneysel 
çalışmalarımız sıfır değerlikli demir ve 
almuminyum nanopartiküllerinin per-
sülfat ve hidrojen peroksit gibi oksidan-
ların etkinliğini arttırdığını göstermiştir. 
Katalitik ileri oksidasyonla oluşturulan 
serbest radikallerin oktil/nonil fenol 
polietoksilat, naftalen sülfonat, bisfenol 
A, iopamidol gibi konvansiyonel arıt-
maya dirençli mikrokirleticileri musluk 
suyundan, yüzeysel sulardan ve arıtıl-
mış evsel atıksulardan dahi tamamen 
giderilebildiği görülmüştür. Önerilen 
katalitik ileri arıtma sisteminin işletim 
masraflarının düşük olması, ayrıca or-
tam koşullarından fazla etkilenmemesi, 
zararlı ara ürünlerin oluşumuna neden 
olmamasından dolayı mevcut su ve atık-
su arıtma tesislerine kolaylıkla entegre 
edilebileceği sonucuna varılmıştır. Pro-
jemiz demir ve almuminyumun arıtma-
dan sonra yeniden kullanılabilmesi (geri 
kazanımı) için bir destek üzerine sabit-
lenmesi yönünde devam edecektir.

Mikrokirleticilerin Sıfır 
Değerlikli Demir ve Aluminyum 
Nanopartikülleri varlığında 
Katalitik İleri Oksidasyonu
İdil Arslan Alaton 
2004 TÜBA GEBİP Ödülü Sahibi
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TÜRKMENİSTAN BİLİMLER AKADEMİSİ 
HEYETİ TÜBA’YI ZİYARET ETTİ 

TÜBA ve SNAS ARASINDA İŞ BİRLİĞİ 
ANLAŞMASI İMZALANDI 

Türkmenistan Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Gur-
ban Murat Mezilov beraberindeki heyetle birlikte 17 Ara-
lık tarihinde TÜBA’yı ziyaret etti. TÜBA Başkan Yardım-
cısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev ile görüşen heyetle 
mevcut ilişkiler gözden geçirildi.

Ziyarette; TÜBA ve Türkmenistan Bilimler Akademisi 
arasındaki ilişkiler ve iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin 
müzakereler ile muhtemel ortak projeler hakkında bilgi 

ve görüş alışverişinde bulunuldu. Profesör Yurdusev mev-
cut iş birliğinin daha yüksek düzeye çıkarılması için iki 
Akademi arasında bilim insanı değişim programı başta 
olmak üzere somut programların yürürlüğe konulması 
gerektiğini belirtti.

Oldukça verimli geçen toplantıda TÜBA ve Türkmenistan 
Bilimler Akademisi arasında ilişkinin geliştirilmesi ve ortak 
çalışmalar gerçekleştirilmesi konusunda niyet tazelendi. 

TÜBA ile Sudan Ulusal Bilimler 
Akademisi (The Sudanese Natio-
nal Academy of Sciences-SNAS) 
arasında ikili iş birliği anlaşması ve 
uygulama protokolü 2 Mart 2016 
tarihinde imzalandı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar, konuyla ilgili olarak 
“Afrika’nın sayılı Akademilerinden 
biri olan Sudan Ulusal Bilimler 
Akademisi ile yaptığımız anlaşma 
ile TÜBA’nın ikili iş birliği anlaş-
ması yaptığı akademi sayısı 31’e 
yükseldi. Bu anlaşmanın ortak bazı 

değerlere de sahip olduğumuz Su-
dan ile bilimsel ilişkilerimizin ge-
lişmesine katkı sağlayacağına ina-
nıyoruz.” dedi.

Akademi Başkanı Prof. Acar ile 
SNAS Başkanı Prof. Dr. Mohamed 
H.A. Hassan tarafından imzalanan 
anlaşma ve uygulama protokolü, 
iki akademi arasındaki ikili bi-
limsel toplantılar, sempozyumlar, 
konferans ve çalıştayların yanı sıra 
bilim insanı ve yayın değişimi ile 
bilgi paylaşımına dair iş birliğinde 
bulunulmasını öngörüyor. 
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TÜBA HEYETİ BİLİM 
MERKEZLERİNDEYDİ

TÜBA Bilim Eğitimi ile Bilim ve Eğitim Politikaları Çalışma 
Grubu Üyelerinden oluşan TÜBA Heyeti Türkiye’de bulu-
nan bilim merkezlerinin yerinde incelenmesi, güçlü ve zayıf 
yönlerinin araştırılması ve tespiti için Bursa Bilim ve Tek-
noloji Merkezi, Kocaeli ve Konya Bilim Merkezi ve Eskişe-
hir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı 
Uzayevi’nde incelemelerde bulundu. 

TÜBA Bilim Eğitimi Programı Çalışma Grubu ve TÜBA Bi-
lim ve Eğitim Politikaları Çalışma Grubu Üyeleri; Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, Prof. Dr. Mustafa Safran, Prof. Dr. Mustafa 
Solak, Prof. Dr. Erol Pehlivan, Prof. Dr. Adil Denizli, Prof. 
Dr. Fatih Taşar ve Yrd. Doç. Dr. Bekir Gür’den oluşan heyet; 
merkezlerin kuruluşu, işleyişi, hedefi, mali ve idari yönetim 
sorunları hakkında bilgi aldı. 

TÜBA Heyeti, Türkiye’de bulunan bilim merkezlerinin ye-
rinde incelenmesi, güçlü ve zayıf yönlerinin araştırılması 
ile tespiti amacıyla her merkezde düzenekleri ve çalışmaları 
büyük bir titizlikle inceledi. Bilim ve araştırma standartları-
nın uluslararası düzeye çıkartılması için bilimsel konularda 
ve bilimsel önceliklerin saptanmasını hedefleyen inceleme-
ler yapan ve bu doğrultuda hükümete danışmanlık sorum-
luluğunu da yerine getiren TÜBA, incelemelerin sonucunu 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na rapor olarak sun-
mak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Bilim Merkezi Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi

Kocaeli Bilim Merkezi
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2015 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI 
KÜLTÜR ve SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ

Edebiyat alanında Rasim Özdenören, müzik alanında Orhan Gencebay, 
sosyal bilimler ve tarih alanında Mehmet Genç, geleneksel sanatlar alanında 

Hüseyin Kutlu, kültür-sanat vefa ödülü kapsamında merhum Cemil Meriç 
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi oldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 9 Aralık 2015 tarihinde 
gerçekleşen törene, ödül alan sanatçıların yanı sıra, ba-
kanlar, kültür, sanat ve bilim camialarının önemli temsil-
cileri; davetliler ve basın mensupları katıldı.

Sinema alanında Münir Özkul adına kızı Güner Özkul, 
edebiyat alanında Rasim Özdenören, müzik alanında Or-
han Gencebay, sosyal bilimler ve tarih alanında Mehmet 
Genç, geleneksel sanatlar alanında Hüseyin Kutlu, kül-
tür-sanat vefa ödülü kapsamında merhum Cemil Meriç 
adına kızı Sayın Ümit Meriç, Cumhurbaşkanlığı Kültür 
Sanat Büyük Ödülü’nü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elin-
den aldı. 

Tören’de konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mil-
letlerin geçmişleriyle olan bağlarını sürdürmede ve tarihî 
sürekliliği sağlamada, kültür ve sanatın hayati role sahip 
olduğunu vurgulayarak, “Ödül alan isimlerin hepsinin 
de ortak özelliği, benim ‘yerli ve millî’ diyerek ısrarla 
vurgulamaya çalıştığım çizginin, kendi alanlarındaki en 
mümeyyiz temsilcileri olmalarıdır. Kökleri bu toprakların 
derinlerine uzanan, mazisi bu milletin geçmişine giden, 
eserleri buram buram kendimiz, özümüz, mayamız ko-
kan bu değerli kültür, sanat ve ilim insanlarımızı bir kez 
daha saygıyla selamlıyorum.” dedi.

“Kültür ve sanat dünyamıza katkı veren sanatçılarımızı 
tebrik ediyorum”

Ödül tevdi edilen kültür, sanat ve ilim adamları ile onlar 
adına ödül alan yakınlarını tebrik ederek konuşmasına 
başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kültür, sa-
nat ve ilim dünyasına yaptıkları katkılar için ülke ve mil-
let adına teşekkür etti. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat 
Büyük Ödülleri’nin sahiplerinin herhangi bir yarışma 
yoluyla belirlenmediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Er-
doğan, bugüne kadar ortaya koydukları eserleri, emekleri 
ve ürünleri ile başlı başına birer kıymet olan bu insanlara, 
millet ve devlet adına haklarının teslim edilmesi anlamı-
na geldiğini söyledi.

Her yıl, verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük 
Ödülleri çerçevesinde, millet ve devlet adına, kültür sa-
nat ve ilim adamlarına duyulan takdir, minnet ve sevgi-
nin gösterilmeye çalışıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, dünyadaki güç dengelerinin, bilim, teknoloji, 
sanat alanlarını da kapsayacak şekilde Batı’ya kaydığı bir 
dönemde, Türkiye’nin hâlâ kendisi olmayı, müktesebatını 
korumayı başardığını belirtti.

“Ülke ve millet olarak bizim için ne siyasi, ne ekonomik 
krizler yıkıcı bir tehdittir”

“Doğu’yla Batı’nın temas noktaları içinde hâlâ varlığını, 
özgünlüğünü, gücünü, iddiasını sürdürebilen tek coğraf-
ya burasıdır, Anadolu’dur” diye konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye Cumhuriyeti 
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Devleti’ni, tarihsel sürekliliğimiz içinde son 
devletimiz olarak görüyoruz. Bu bakımdan 
Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızlara yük-
lediğimiz mana çok önemlidir. Aynı şekilde, 
külliyemizde yapılan resmî törenlerde temsili 
olarak yer alan unsurlar çok önemlidir. Bunla-
rın hiçbiri de rastgele seçilmiş, öne çıkarılmış 
semboller değildir. Bugün bizi hâlâ ayakta tu-
tan gücün gerisinde, işte bunların ifade ettiği 
anlayış vardır, arka plan vardır. Ülke ve millet 
olarak bizim için ne siyasi, ne ekonomik kriz-
ler yıkıcı bir tehdittir. Bizim için asıl tehlike, 
coğrafyamızla ve milletimizle ilgili bu vizyonu 
kaybetmemizdir. Bizi biz yapan, diğer toplum-
lardan farklı kılan ve yaşadığımız bunca badi-
reye rağmen ayakta tutan gücü çok iyi anlama-
lı, çok iyi kavramalıyız. Kültür ve sanat alanı, 
işte bu bakımdan çok önemlidir.”

“Ödül alan isimler, yerli ve millî çizginin, ken-
di alanlarındaki en mümeyyiz temsilcileri”

Milletlerin geçmişleriyle olan bağlarını sürdür-
mede ve tarihî sürekliliği sağlamada, kültür ve 
sanatın hayati role sahip olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı 
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin gerisinde-
ki en önemli kaygılardan, en önemli kriterler-
den biri de budur. Bugün burada ödüllerini 
tevdi edeceğimiz isimlerin her birine, bu gözle 
bakıyor, çalışmalarını, eserlerini bu yaklaşım-
la anlamlandırıyoruz. Bu isimlerin hepsinin 
de ortak özelliği, benim ‘yerli ve millî’ diyerek 
ısrarla vurgulamaya çalıştığım çizginin, kendi 
alanlarındaki en mümeyyiz temsilcileri ol-
malarıdır. Kökleri bu toprakların derinlerine 
uzanan, mazisi bu milletin geçmişine giden, 
eserleri buram buram kendimiz, özümüz, ma-
yamız kokan bu değerli kültür, sanat ve ilim 
insanlarımızı bir kez daha saygıyla selamlıyo-
rum” şeklinde konuştu.

T.C. Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan: 

“Ödül alan isimlerin hepsinin de ortak 

özelliği, benim ‘yerli ve millî’ diyerek 

ısrarla vurgulamaya çalıştığım çizginin, 

kendi alanlarındaki en mümeyyiz 

temsilcileri olmalarıdır. Kökleri bu 

toprakların derinlerine uzanan, mazisi 

bu milletin geçmişine giden, eserleri 

buram buram kendimiz, özümüz, 

mayamız kokan bu değerli kültür, 

sanat ve ilim insanlarımızı bir kez daha 

saygıyla selamlıyorum”

“
“
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UTA TANITIM 
ve ÖDÜL TÖRENİ 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Uluslararası Türk Akademisi’nin (UTA) Türk Dil Kurumu (TDK) konferans 

salonunda gerçekleştirilen Tanıtım ve Ödül Töreni’nde, TÜBA Şeref Üyesi 
Prof. Dr. Halil İnalcık, Hasan Celal Güzel ile Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’a 

altın madalya takdim edildi.

UTA’nın TDK konferans salonunda gerçekleştirilen Tanı-
tım ve Ödül Töreni’nde, TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Halil 
İnalcık, eski bakanlardan ve Türkiye Stratejik Araştırma 
Merkezi Başkanı Hasan Celal Güzel ile Türkolog Prof. Dr. 
Zeynep Korkmaz’a Türk dünyasına bilimsel hizmetlerin-
den dolayı altın madalya takdim edildi. 

Uluslararası Türk Akademisi’nin Türk Dil Kurumu 
(TDK) konferans salonunda gerçekleştirilen Tanıtım 
ve Ödül Töreni’nde, TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Halil 
İnalcık, eski bakanlardan ve Türkiye Stratejik Araştırma 
Merkezi Başkanı Hasan Celal Güzel ile Türkolog Prof. Dr. 
Zeynep Korkmaz’a Türk dünyasına bilimsel hizmetlerin-
den dolayı altın madalya takdim edildi.

TÜBA, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve 
TDK’nın  desteğiyle düzenlenen törene 
Eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gö-
nül, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın 
Topçu, İstanbul Milletvekili Ekrem Er-
dem, Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mus-
tafa İsen, Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı 
Yusuf Tekin, Kazakistan Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçisi Canseyit Tüymeba-
yev, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ce-
vat Acar, Hoca Ahmet Yesevi Üniver-
sitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. 
Musa Yıldız, Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahat-
tin Balcı, Uluslararası Türk Akademisi 
Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali, TDK 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, Türk 
İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) 
Başkanı Dr. Serdar Çam ve çok sayıda 
davetli katıldı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar, tören açılışında yaptığı konuşmada, 
Türk dünyası için önemli bir kuruluş olan 
Uluslararası Türk Akademisi’nin toplan-
tısı dolayısıyla bir araya gelmiş olmanın 

öneminin altını çizerek şunları söyledi: “100. Yaşını idrak 
eden Akademi’mizin Şeref Üyesi Halil İnalcık Hoca’mıza 
ve yine Türk dili konusunda tarihi değere sahip çalışmala-
rı ile Zeynep Korkmaz Hoca’mıza ve bürokrasi, siyaset ve 
aynı zamanda bilim-kültür hayatında takdire şayan çalış-
maları sebebiyle fikir ve devlet adamı Hasan Celal Güzel 
beyefendiye Uluslararası Türk Akademisi Ödülleri takdim 
edilecek, tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum kendilerine. 
Bugün Türk ve İslam dünyasının ayağa kalkması için bi-
lim-kültürden ve fikri çalışmalar ve ürünlerden başka da-
yanağımız yok. Bu konudaki mesafe açıklığını telafi etmek 
zorundayız. Bu bakımdan özellikle bu üç değerli büyüğü-
müzün çok değerli çalışmalarının tam karşılığı olmasa da, 
bu çalışmaların takdiri bakımından büyük önem arz eden 
ödülleri çok anlamlı buluyorum.

Hasan Celal Güzel Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
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“Aziz Sancar, bilimsel başarıları yanında vatan ve 
milletimize bağlılığıyla da örnek oldu”
TÜBA Başkanı Acar “Yine Akademi’miz Şeref Üyesi Aziz 
Sancar Hoca’yı anmadan geçemeyeceğim. Kendisiyle No-
bel Ödül Töreni esnasında ve sonrasında görüşme imkanı 
bulduk. Aziz Hoca hem dünyaca meşhur bilimsel başa-
rılarıyla bu ödülü fazlasıyla hak etti. Bir Türk vatandaşı 
olarak memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki: özellikle 
yurt dışından ödül alan birçok isimin yaptığını kendisi 
yapmadı. Türk devleti ve milletine bağlılığını her vesile ile 
ifade ederek hem bize hem gelecek kuşaklara rol model 
olacak bir tavır sergiledi kendisini bu vesile ile şükranla 
yad ediyorum.” dedi

Başkan Acar ayrıca, Akademi olarak Türkiye’nin hem bi-
limsel hem de topyekün kalkınmasına katkı sağlamak üze-
re Türkiye’nin milli akademisi olma sorumluluğuyla çalış-

tıklarını dile getirerek 2015 yılının özellikle kardeş ülke 
ve akademilerle yapılan iş birliği anlaşmaları açısından 
olumlu sonuçlar ortaya koyduğunu ifade etti ve TÜBA ile 
Uluslararası Türk Akademisi ile iş birliği anlaşması imza-
ladıklarını söyledi ve Astana’da Türk Dünyası Ulusal Bilim 
Akademileri Birliği’nin kurulduğunun altını çizdi.

Bugün bilgi çağından söz edildiği dönemde bilgi ve tü-
revi diğer faaliyetler konusunda birinci sınıf olmaz isek 
Türk milletinin medeniyet ihya ve inşa iddiasının laftan 
öteye geçemeyeceğini de bilmek durumundayız. Olaylara 
stratejik bir açıdan bakıp, güçlü yönlerimizin yanında za-
yıf yönlerimizi de görmek zorundayız. Tehditler yanında 
fırsatları da iyi değerlendirmek durumundayız. Türkiye 
bu bakış açısıyla özellikle son yıllarda bu konuda yaptığı 
atılımlarla önemli mesafeler katetmiştir ancak bu konuda 
yapacak çok işimiz olduğunu unutmamalı ve rehavete ka-
pılmamalıyız.

“Terör ve terörü mazur gösterici yaklaşımlar, ka-
bul edilemez”
Terörün ve terörü meşru ve mazur gösterici tutumların 
kabul edilemeyeceğini vurgulayan Acar, sözlerine şöyle 
devam etti: “Devletin en temel görevlerinden biri kamu 
düzenini sağlamaktır. Dolayısıyla şu anda Türk Devleti 
de bunu yapmaya çalışmaktadır. Terörü meşru ve mazur 
gösterici yaklaşım, tutum ve beyanların, kabul edilebilir 
bir tarafı yoktur. Sözlerime son verirken bu organizas-
yon için Uluslararası Türk Akademisi’ne, ev sahiplikleri 
için Türk Dil Kurumu camiasına, hizmet ve çalışmala-
rını memnuniyet ve gururla izlediğimiz Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Musa Yıldız’a kalbi 
şükranlarımı ifade ediyorum”.
Kültür ve Turizm e. Bakanı Yalçın Topçu, Milli Eğitim 
Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yususf Tekin, Kazakistan 
Cumhuriyeti Büyükleçisi Canseyit Tüymebayev, TÜBA 
Başkanı Ahmet Cevat Acar ve TDK Başkanı Mustafa 
Kaçalin’in açılış konuşmaları ve Uluslararası Türk Aka-
demisi Başkanı Darhan Kıdırali’nin tanıtım sunuşunun 
ardından ödüller sahiplerine tevdi edildi. Toplantı, Hoca 
Ahmed Yesevi Üniversitesi Müzik Topluluğu’nun konse-
riyle sona erdi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar UTA Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali
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1995 yılından bu yana süre gelen Akademi Konferansları, tüm akademik dallarda önemli bilimsel gelişmelerin, geniş bir dinleyici 
kitlesini hedef alarak kamuya mâl edilmesini; diğer yandan ülke gündemindeki çeşitli sorunların bilimsel bir yaklaşımla ele alındığı, 
özgün katkılar içeren, farklı ve tartışmaya açık görüşlerin sunulduğu kamusal bir platform oluşturulmasını hedefiyle Ankara TÜBA 
Başkanlık Konferans Salonu ve İstanbul TÜBA Maçka Ofisi ile TÜBA Rabi Medrese’de ve ayrıca zaman zaman da çeşitli üniversiteilerde 
bütün hızıyla devam ediyor.

OCAK 2016
TÜBA Asli Üyesi ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Mandal, “Küresel Rekabet 
Ortamında Ülkemizin Bilim ve Teknoloji Politikalarının Değerlendirilmesi” adlı konferan-
sını 27 Ocak 2016 tarihinde TÜBA İstanbul Ofisi’nde gerçekleştirdi.

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ali Sarı, “Türkiye’nin Dev Enerji Projesi: Bitümlü Şeyl (Petrollü Kayaç) Arama ve 
Şeyl Petrolü Üretimi Çalışmaları” adlı konferansını 27 Ocak 2016’da Ankara TÜBA Baş-
kanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

ŞUBAT 2016
TÜBA Asli Üyesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleş-
temur, “Kafa Travmasına Bağlı Nöroendokrin Değişiklikler” adlı konferansını 24 Şubat 
2016’da Ankara TÜBA Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölü-
mü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çaha, “Sivil Toplum ve Demokrasi” adlı konferansını 24 
Şubat 2016’da TÜBA İstanbul Ofisi’nde gerçekleştirdi.

MART 2016
TÜBA 2015 yılı Uluslararası Akademi Ödülü sahibi ve İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih 
Bölümü Öğretim Üyesi Mehmet Genç “Osmanlı İktisadi ve İçtimai Sisteminde Vakıflar” 
adlı konferansını 30 Mart 2016’da TÜBA İstanbul Ofisi’nde gerçekleştirdi.

Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Pfeiffer-Taş “Andreas Tietze (1914-2003) 
Türk Dili, Tarihi, Sanatı ve Kültürüne Adanmış Bir Yaşam” adlı konferansını Türkoloji ala-
nında değerli çalışmaları ile Prof. Dr. Semih Tezcan ise “Andreas Tietze Türkiye’yi Yurt 
Edinmiş Hümanist Bir Bilim İnsanının Türkolojiye Katkıları” adlı konferansını 24 Mart 
2016’da Ankara TÜBA Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

NİSAN 2016
Işık Üniversitesi Eski Rektörü ve Feyziye Mektepleri CEO’su Prof. Dr. Nafiye Güneç Kıyak, 
“Evrenin Sırlarını Ararken İnsan Aklının Sonsuzluk Denizinde Yolculuğu ve Fizik Nobel 
Ödülleri” adlı konferansını 27 Nisan 2016’da TÜBA İstanbul Ofisi’nde gerçekleştirdi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Mustafa Serdar Palabıyık “Seyahat, Medeniyet ve Doğu: On dokuzuncu Yüzyılda 
Osmanlı Seyyahlarının Doğu Algısı” adlı konferansını 27 Nisan 2016’da Ankara TÜBA 
Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

MAYIS 2016
TÜBA Şeref Üyesi ve Asya Bilimler Akademileri Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Namık 
Kemal Aras “Kore’nin Geçen 50 Yıllık Gelişmesi Nasıl Oldu?: Bilime Dayalı Teknolojinin 
Mucizesi” adlı konferansını 10 Mayıs 2016 tarihinde Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlı-
çiftlik Yerleşkesi Büyük Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Hasan Mandal Prof. Dr. Ali Sarı

Prof. Dr. Ömer ÇahaProf. Dr. Fahrettin Keleştemur

Prof. Dr. Nafiye Güneç Kıyak

Prof. Dr. Namık Kemal Aras

Doç. Dr. Mustafa Serdar Palabıyık

Mehmet Genç Prof. Dr. Şule Pfeiffer-Taş Prof. Dr. Semih Tezcan
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TÜBA, Akademi üyelerinin tüm üniversitelerde, bilimsel konuların ve sorunların tartışılması, bilimsel alandaki ve araştırmalar-
daki gelişmelerin paylaşılması, akademi üyeleri ile üniversitelerimizdeki öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki yakınlaşma ve 
iletişim-etkileşim ortamının oluşması amacıyla 1995 yılından bu yana tamamen gönüllülük esasıyla TÜBA Üniversite Konfe-
ransları’na devam ediyor.

OCAK 2016
TÜBA Asli Üyesi ve Ontario Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer “Bilgiden Teknolojiye Giden Yolda Üniversitenin Rolü”  adlı konferansını 7 Ocak 
2016’da Erzincan Üniversitesi’nde gerçekleştirdi.

ŞUBAT 2016
TÜBA Asli Üyesi ve Ontario Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer “Bilgiden Teknolojiye Giden Yolda Üniversitenin 
Rolü” adlı konferansını TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde 8 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirdi.

MART 2016
TÜBA Asli Üyesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur “Bilim Zihniyeti ve Sağlıkta TÜSEB İhtiyacı” adlı konferansını Necmettin 
Erbakan Üniversitesi’nde 16 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Andı “İstiklal Marşı, İstikbal Marşı” adlı konferansını Sinop 
Üniversitesi’nde 14 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin “Bilimsel Araştırmalarda Başarının Yolları” adlı konferansını 
Tunceli Üniversitesi’nde 14 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirdi.

TÜBA Asosye Üyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl “Türkiye ve Rusya Gerilimindeki Enerji Dengesi” adlı 
konferansını İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde 10 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz “COST Projeleri: Genel Bilgilendirme ve Başvuru 
Süreci Eğitimi” adlı konferansını Celal Bayar Üniversitesi’nde 4 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz “COST Projeleri: Genel Bilgilendirme” adlı konferan-
sını Uşak Üniversitesi’nde, 3 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih 
Gültekin “Gıda Katkı Maddeleri Sağlığımız için Tehdit Midir?” adlı konferansını Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde 2 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirdi.

NİSAN 2016
TÜBA Asli Üyesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer “Kanser Kontrolü ve Kanserden 
Korunma” adlı konferansını Amasya Üniversitesi’nde 28 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saim Özkar “Küresel Isınmaya Çözüm Olarak Hidrojen Ekonomisi” adlı 
konferansını Uludağ Üniversitesi’nde 28 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğan “Türkiye için Araştırma Stratejileri” adlı konferansını Trakya Üniversitesi’nde 28 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin “Bilimde Başarının Sırları” adlı konferansını Harran Üniversite-
si’nde 8 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirdi. 

TÜBA Asli Üyesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Gültekin 
“Gıda Katkı Maddeleri Sağlığımız İçin Tehdit Midir?” adlı konferansını Yüzüncüyıl Üniversitesi’nde 4 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirdi.

MAYIS 2016
TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Bekir Çetinkaya “Kimya-Toplum-Ekoloji İlişkisi” adlı konferansını İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde 13 Mayıs 2016 tarihinde 
gerçekleştirdi. 

TÜBA Asosye Üyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl “Türkiye’nin TANAP’la Değişen Enerji Politikaları” 
adlı konferansını Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde 9 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Özer Bekaroğlu “Bilim Politikası ve Kimyanın Bugünkü Durumu” adlı konferansını Trakya Üniversitesi’nde 6 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erden Banoğlu “Enflamatuvar Hastalıkların Tedavisi İçin Lökotrien 
Yolunu Hedefleyen Küçük Molekül Keşif Çalışmaları” adlı konferansını Anadolu Üniversitesi’nde 5 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirdi.

Prof. Dr. İbrahim Dinçer

Prof. Dr. Fatih Gültekin

Prof. Dr. Mustafa Ersöz

Prof. Dr. Kazım Şahin

Prof. Dr. Mehmet Doğan

Prof. Dr. Taner Demirer

Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur

Solda Prof. Dr. Fatih Andı

Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl
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2014 Yılı TÜBA-GEBİP Ödülü Sahibi Doç. Dr. Önder Metin:

“İçimde akademisyenliğe dair 
hissettiğim haz bittiği an, işim 

benim gözümden düşer, işte bu hazzı 
kaybetmemek için uğraşıyorum.”

“Katalitik süreçlerin inceleneceği çok donanımlı reaktör ve sistemlerin olduğu bir enstitü kurmanın hayalini 
yaşıyorum.”

1981 yılında Adana’da küçük bir evde dünyaya gelen 
Doç. Dr. Önder Metin her ne kadar ilkokula başladı-
ğında derste uyuya kalıp teneffüste okuldan kaçtıysa da 
daha sonra kimyası eğitimle fazlasıyla tuttu. Lisedeki 
kimya öğretmeni Derya Hanım’ın dersini dinlemekten 
keyif aldığını düşündüğünde hayatını bu alanda şekillen-
dirmeyi planlamadığı kesindi. Kendini  “çok akıllı deği-
lim ama çok çalışkanım” diye ifade eden Metin birçok 
ödülle başarısını taçlandırdı. Engellerin her birini yılma-
dan, sabırla aştı ve şimdi onlarca başarısının yanı sıra 
TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi, Atatürk Üniversitesi Kimya 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Metin olarak kar-
şımızda duruyor.

Babam Adana Büyükşehir Belediyesi’nde işçi olarak ça-
lışıyordu annem ise ev hanımı… Dört çocuklu bir evin en 
küçük bireyiydim. İlkokul, ortaokul ve liseyi Adana’da 
bitirdim…

“Bu bölüme istemeden girdim bana bir tavsiye-
niz var mı?”
Üniversite sınavına hazırlandığım süreç oldukça sıkıntı-
lıydı. Çünkü o dönemde amcamı ve anneannemi kısa ara-
lıkla kaybetmiştik ve taziye nedeniyle evimiz çok uzun bir 
süre dolup taştı. Dört kardeşimle birlikte toplam 6 kişilik 
bir aileydik, iki oda bir salondan oluşan 90 m2 bir evde 
yaşadığımızı düşünürsek ortam o dönem hazırlanmam 
için çok da uygun değildi. Ancak yine de taşınır bir rahle 
üzerinde evin boş bulduğum odasında genelde annemlerin 
yatak odası olurdu elimden geldiğince ders çalışırdım. Sı-
nava girdiğim dönemde iki aşamalı bir sınav sistemi vardı. 
Aslında ilk aşama sınavından 180 puan alıp pilot olmayı 
hedefliyordum ama sınavdan 160 puan aldım ve tabii ki 
olmadı. O günden sonra ikinci aşama sınavına hazırlan-
maya başladım. Kimyayı sevmeme rağmen üniversite de 
kimya okumak gibi bir planım yoktu çünkü Endüstri Mü-
hendisi olmak istiyordum. İkinci aşama sınavı sonucun-
da hedeflediğim gibi yüksek bir puan alamadım. Ancak 

Doç. Dr. Önder Metin
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aldığım puan ile birçok üniversitede çok sayıda bölüme 
yerleşebiliyordum. O zamanlarda ikinci sınava girmeden 
üniversite ve bölüm tercihi yapılıyordu. Abim ile birlikte 
üniversite seçimi için 18 tercih yaptım. Abim Çukurova 
Üniversitesi Kimya Bölümü’nü yazmam konusunda beni 
teşvik etti. Kamu ve özel sektörde çalışabileceğimi ve ay-
rıca Çukurova Üniversitesi’ni kazanırsam ailemin yanında 
yaşayacak olmamın büyük bir avantaj olduğunu söyledi. 
Sonuçlar açıklandı ve ben hiç mutlu değildim çünkü 11. 
tercihim olan Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakül-
tesi Kimya Bölümü’nü kazanmıştım. Oysa ben ilk beş ter-
cihimde yer alan üniversitelerin birinde Endüstri Mühen-
disliği okumak istiyordum. Bu sonuç benim için değilse 
de ailem için güzel bir haberdi çünkü şehir dışında oku-
mayacak olmam ailemi ekonomik açıdan zorlamayacaktı. 
Babamla, beni tekrar dershaneye göndermesi için konuş-
tum, hedeflerime ulaşmak istediğimi söyledim. Olmadı; 
babam diğer kardeşlerim şehir dışında okuduğu için beni 
dershaneye gönderecek ekonomik gücünün bulunmadığı-
nı söyledi. Kendimi çok kötü hissettim ama tabii babama 
saygımdan hiçbir şey demedim. Abim kazandığım bölü-
mü okumam konusunda beni  ikna etmek için çok çaba 
sarfetti. Nihayetinde babam “Gel sen Çukurova’da başla, 
gelecekte ne olur bilemeyiz, bir şekilde yol açılır.” dedi. 
İyi ki de öyle demiş. Belki de benim istediğim gibi olsaydı 
şu anda sahip olduğum kariyerimi elde edemeyecektim. 

Gönülden istemediğim bir bölümde okuduğumdan olsa 
gerek üniversite eğitimimin ilk dönemi kötü geçti. Bir 
gün Genel Kimya dersinde Prof. Dr. Osman Serindağ 
“Kimyanın olmadığı bir alan düşünebiliyor musunuz?” 
diye sordu. Herkes farklı bir cevap verdi fakat Osman 
Hoca her cevabın içinde bizim olmadığına inandığımız 
kimyayı gösterdi. O gün kimyanın ne kadar önemli bir 
bilim dalı olduğunu anladım. Osman Hoca’ya gittim ve 
“Ben bu bölüme istemeden girdim bana bir tavsiyeniz var 
mı?” diye sordum. O da bana kimyanın doğru bir seçim 
olduğunu ve mutlaka akademiyi düşünmem gerektiği-
ni, eğer başarılı olursam çok mutlu olacağımı söyledi.” 
O konuşmadan sonra ben dört elle kimyaya sarıldım. 
İlk yıllarını kötü geçirdiğim bölümün dördüncü sınıfına 
geldiğimde her iki dönemde de 4.0/4.0 ortalama yaptım. 
Gariptir ki şu anda anorganik kimyacı olmama rağmen 
lisans eğitiminde anorganik derslerini hiç sevmezdim ve 
bu nedenle not kartımda en düşük notlarımdan bir tanesi 
anorganik kimya dersiydi çünkü hocasını hiç sevmemiş-

tim. Bize hep kitaptan ezber bilgisi verdi. Ben anorganiği 
gerçek anlamda ODTÜ’de sevdim ve öğrendim.

Bilim insanı olma hedefim okuduğum bölümü sevmekle 
başladı, akademisyen olmayı ikinci sınıftan itibaren kafa-
ma koymuştum. Hocaların toplumda gördüğü saygınlık 
beni cezbetti ve araştırmayı çok seviyordum. Yani tesa-
düf olmadı, ben her şeyi kafamda planladım. Buna en gü-
zel kanıt olarak mezun olduğum dönemde hemen hemen 
bütün arkadaşlarım bir şekilde formasyon alıp KPSS’ye 
girerek öğretmen veya memur olmanın planlarını kurar-
ken ben hiç KPSS’ye girmedim. Çünkü idealim akade-
misyen olmaktı.  

Birinci sınıftan yüksek lisans sonuna kadar ailemden hiç 
para almadım hayatımı matematik özel dersi vererek ka-
zandım. Matematiğim fenimden iyiydi. ÖYS’de 50 ma-
tematikten 46 net yapmıştım. Komşumuzun üniversite-
ye hazırlanan kızına matematik dersi vererek başladım. 
Ufak bir meblağ ile anlaştım. Oradan aldığım para bana 
çok haz verdi. O yıl sadece bir öğrencim oldu ama on-
dan sonraki yıl artık deneyimim dolduğu için reddettiğim 
öğrencilerim bile olmuştu. İlerleyen yıllarda özel ders 
parasıyla kendime araba aldım. Babam sıkıştığında şe-
hir dışında okuyan ablama dahi para yollayabiliyordum. 
Mezuniyetimde babam bir tarla sattı ve sonra arabamı da 
satıp bana daha güzel bir araba aldı. O arabayla bütün 
ailemi alıp mezuniyet törenime götürdüm. Benim için 
unutulmaz bir gündü. 

Bir Kimyacı olarak Seramik Bölümü’nde
Yüksek lisansıma Çukurova Üniversitesi’nde başladım. 
Başarılı bir öğrenci olduğum için birlikte çalışalım diyen 
hocalarım oldu. Sene 2002’ydi ve YÖK bütün kadroları 
durdurmuştu. Bir yıl boyunca bekledim, Kimya Bölü-
mü’nde kadro açılmadı. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 
Bölümü’nde araştırma görevlisi kadrosu için açık vardı 
ve ben orada çalışmaya başladım çünkü kimya laboratu-
varını verebilecek bir kimya asistanı almak istiyorlardı. 
Benim sanatla, seramikle ilgim yok, seramiğin kimyası-
nı araştırma peşindeydim. Hayvan kemiklerini haşlayıp 
üstündeki etleri fırında yakıp yağsız kemikleri öğütüp 
kemik külü elde ediyordum. Elde ettiğim kemik külü ile 
özel bir karışım hazırlayıp Bone China (Kemik porseleni) 
adı verilen şeffaf ama kırılmayan üst kalite pahalı porse-
lenler üretmeye çalışıyorduk. Ben yaptığım çalışmalar ile 
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bu porselenlerin oluşumuna hazırlamış olduğumuz kemik 
külünün kimyasının etkisini anlamaya çalışıyordum. Li-
teratürde böyle bir eksiklik vardı. Herkes biliyor; hayvan 
kemiğinde hidroksiapatit var, bu apatiti alın, kille karış-
tırın, kile ayrı bir özellik katmış oluruz ama kimyası ne? 
Daha onunla ilgili o zamanlar bir literatür yoktu. Kimya-
sının tam olarak hala araştırıldığını sanmıyorum. Benim 
odamda bir kova vardı, kemikle kili karıştırıyordum ve 
değişikliği her hafta kimyasal olarak analiz ediyordum. 
Daha sonra onu bir ürüne dönüştürebildik mi bilmiyorum 
ama bu projeye bir yıl devam ettim. 

Son dakikada ÖYP başvurusu
Bir yıllık seramik yüksek lisansını bırakmış olmam be-
nim için dönüm noktası oldu. Şimdiki kariyerimde ve 
sahip olduğum başarılarda bu kararımın kritik rolü var. 
Kadro sözü veriliyor ama bir yandan da arkadan başka 
şeyler dönüyor, bir güven ortamı yok. Ben de artık ide-
alim olan akademisyenlikten vazgeçmeye ve askere git-
meye karar verdim. 

Eylül ayında bir gün Güzel Sanatlar Fakültesi’nde masa 
tenisi oynarken Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’nın 
(ÖYP) afişini gördüm, başvuru için sadece üç gün kalmış-
tı. Hemen Dekan Hanım’a ve Prof. Dr. Osman Serindağ 
Hoca’ya gittim, her ikisi de ertesi gün referans mektu-
bu verebileceklerini söylediler. Ben de iki gün içerisin-
de gerekli dosyayı hazırladım ve hızlı kargoya verdim. 
Saat 17:00’de başvuru sona eriyordu ve benim dosyam 
16:00’da ODTÜ’ye ulaşmıştı. ÖYP’de mülakatlar girmek 
istediğiniz alanlara göre ayrılıyor. Ben Seramik Bölü-
mü’ndeki yüksek lisans konum vasıtasıyla ileri malzeme-
ler alanından başvurdum. Temel bilimlerden başvursay-
dım rakiplerim kendi bölümlerinde fakülte ya da bölüm 
birincisi en az 15 kişi olacaktı. Ben Malzeme Mühendis-
liği’ne başvurdum bu bölüme başvuran beş kişiden dördü 
alınacaktı ve mülakata dört kişi çağrılmıştı yani önemli 
olan o mülakatı geçmekti sonrasında kadro ataması ger-
çekleşecekti. İlk defa yalnız başıma şehir dışına çıktım ve 
Ankara’ya gittiğim mülakatta “Hem mühendis değilsin 
hem de ODTÜ Malzeme Mühendisliği’ne başvuruyorsun 
bu seni zorlamayacak mı?” diye sordular. “Hayır” dedim. 
“ÖYP’nin ve akademisyenliğin kendisi zor ve ben zor-
luklarla baş edebileceğimi düşünüyorum.” diye cevap 
verdim. Kimyager olduğum için bana olumsuz bakıyor-
lar, Malzeme Mühendisliği’ne kimyager olarak başvur-
mamı doğru bulmuyorlardı. Yine de insaflı davrandılar ve 
70’in üzerinde mülakat notu aldım. Yani dördüncü olarak 
da olsa ben o dört kişinin arasına girdim.

Bir ay sonra ODTÜ’den telefon geldi. Üniversite tercih 
hakkı verdiler, Malzeme Mühendisliği için ilk tercihim 
Antalya, ikinci tercihim Isparta üçüncü tercihim ise Ata-
türk Üniversitesi oldu. İlk iki atamada adım yoktu, artık 
umudum tükenmişti ancak ÖYP tarihinde bir ilk gerçek-
leşti ve üçüncü kez atama yapıldı; benim adım o liste-
deydi. O an yaşadığım mutluluğu tarif etmek gerçekten 
mümkün değil. 

Fakat tüm akademik kadrolara atamalar 2003 yılına 
sarkmıştı ve ODTÜ bile ÖYP’li üniversitelerden kadro 
alamıyordu. ODTÜ bize, ücretsiz, maaşsız hazırlık oku-
mak istiyorsanız biz sizi alacağız ama bütün giderlerini-
zi kendiniz karşılayacaksınız ya da bunu yapamayacak 
ekonomik gücü olmayanlar bir dönem kayıt donduracak 
ve Şubat ayında bu kadro açıldığı an biz sizi alacağız 
ve Şubat’tan sonra eğitim alacaksınız.” dedi. Ben ikinci 
yolu tercih ettim. Ankara’da bir dönem yaşayacak mali 
gücüm yoktu ve sonrasında hayatımın en kabus dönemini 
2003 Ekim-2004 Şubat oldu; evde oturuyorum, telefon 
bekliyorum, haberleri dinliyorum, YÖK’ü takip ediyo-
rum. Özel derse de başlayamıyorum, çocukları yarı yolda 
bırakmak istemiyorum. Yeni mezun, istekli bir öğrenci 
olarak beş ay evde boş oturdum. O sürüncemede hiçbir 
şey yapamadım. Sağ olsun ODTÜ’nün o dönem Rektör 
Danışmanı Prof. Dr. Fatoş Yarman Vural “Ben bu gençle-
ri yedirmem, ben bu gençlerin geleceğiyle oynatmam, biz 
söz verdik, atayacağız.” dedi ve 2004 yılının Şubat ayın-
da benimle birlikte çok sayıda arkadaşımın kadrosunu 
YÖK’ten çıkardı. Belki de o olmasaydı benim akademik 
kariyerim başlamadan bitmişti.

“Malzeme Mühendisliği’yle başlayan yüksek lisansı-
mı Kimya Bölümü’nde bitirdim.”
ODTÜ yönetimi bize kalacak yer tahsis etti. İnanılmaz 
mutluydum. 2004 yılı Şubat ayında hazırlığa başladım. 
ÖYP sözleşmesinde başarısızlık durumunda 90 bin lira 
ödeneceğine ilişkin bir yüklenme senedine imza atmıştık. 
Bu sözleşmeyi imzalamadan önce programı bırakmayı 
düşündüm. Bu bize büyük bir stres oluyordu. Abim ve 
babam “Biz kefil oluruz senin başarısız olacağına inanmı-
yoruz ve kötü bir şey olursa biz bunu ödemeye hazırız.” 

ÖYP sözleşmesinde başarısızlık durumunda 
90 bin lira ödeneceğine ilişkin bir yüklenme 
senedine imza atmıştık. Bu sözleşmeyi 
imzalamadan önce programı bırakmayı 
düşündüm. Bu bize büyük bir stres oluyordu.

Brown Üniversitesi Kimya Bölümü Sun Araştırma Grubu ile piknik
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dediler ve bana hiç tereddütsüz kefil oldular. Hazırlığa 
başladım ve ODTÜ benim o güne kadar öğrendiğim İngi-
lizceyi üç aylık eğitim süresi sonunda bitirdi. ODTÜ İngi-
lizce Yeterlilik Sınavı’ndan gereken notu almak için o yıl 
yaz tatilini iptal edip yurttan çıkmadım ve çok yoğun bir 
şekilde İngilizce çalışıp 78 puan aldım. Eylül’de yüksek 
lisansa başladım fakat Malzeme Mühendisliği’nde değil.

ODTÜ’de en çok zorlayan şey başarısızlık korkusu ve 
senet korkusu yüzünden hazırlık süreciydi. Yüksek lisans 
hazırlık döneminde arkadaşlar arasında özellikle senet-
ler konusunda bir karamsarlık vardı. Özellikle bana “Sen 
kimyagersin Malzeme Mühendisliği’ni nasıl halledecek-
sin?” diyorlardı. Korktum, araştırdım, ardından enstitü 
sekreterliğine gittim ve kimyaya geçmek istediğimi söy-
ledim. Kimya Bölümü’nün beni kabul etmesi, Malzeme 
Mühendisliği’nin ise beni göndermesi ve bunu Enstitü 
Kurulu’nun onaylaması gerekiyor. “Ben koşturacağım.” 
dedim. Kimya Bölümü beni kabul etti ama Malzeme Mü-
hendisliği beni göndermiyordu, bölüm başkanına gittim. 
Kendisine açıkladım ve korktuğumu söyledim, yanlış 
yaptığımı ama dürüst olduğum için imzalayacağını söy-
ledi ve kimyaya geçişim tamamlandı. 

Hazırlığı bitirdik. ÖYP adına ODTÜ, Atatürk Üniversi-
tesi’ne gidecekler için 2005 yılı Haziran ayında Erzu-
rum’a bir gezi düzenlendi. Atatürk Üniversitesi Fen Fa-
kültesi’nin Dekanı Prof. Dr. Ümit Demir bize “Hiçbiriniz 
organik kimya çalışmayacak. Burada Metin Balcı Hoca 
organik kimyayı kurdu ve hali hazırda çok sayıda orga-
nik kimyacımız var. Kimya bölümü olarak özellikle bir 
anorganik kimyacıya ihtiyacımız var.” dedi. Ben de o gün 
kesin olarak anorganik kimya alanında çalışmaya karar 
verdim. ODTÜ’de anorganik kimya dalında beş hoca 
vardı. Prof. Dr. Saim Özkar anorganik kimya alanında en 
çok bilinen hocadır. Cesaretimi topladım; boğulacaksan 
büyük denizde boğul deyip Saim Özkar’a mail attım. 
Randevu istedim, hemen cevapladı. Çukurova Üniver-

sitesi’nden gelmiş bir kimyacı olarak o kapıyı çalmak 
çok zor oldu. Gittim. “Ben sizinle çalışmak istiyorum.” 
dedim. “Seve seve.” dedi. Çok mutlu oldum ve Saim Ho-
ca’yla ODTÜ Kimya Bölümü macerası böyle başladı. 1. 
5 sene yüksek lisansım sürdü ve doktoraya da Saim Hoca 
ile devam ettim. 

Doktora yeterliliği geçmeden yurt dışına gidemiyorduk, 
yedi ders alma zorunluluğumuz vardı ve doktora ders 
alma dönemini üç dönemde 4.0 ortalama ile bitirdim çün-
kü bir an önce yurt dışına gitmek istiyordum. Doktora-
nın üçüncü döneminde TÜBİTAK’ın doktora öğrencileri 
için burs programına başvurmak üzere Saim Hoca ile bir 
proje yazdık. Biz insan gözünün göremeyeceği kadar 
küçük partiküller (nanopartiküller) ile çalışıyoruz. Nano-
partikülleri sentezleyip, yapısal olarak tanımlayıp onların 
çeşitli tepkimelerde katalitik özelliklerini inceliyorduk. 
Doktora sırasında sentezlediğimiz nanopartiküleri hidro-
jen depolama malzemelerinden hidrojen üretiminde ka-
talizör olarak kullanıyorduk. Doktora yaptığım yıllarda 
Türkiye’de ve ODTÜ’de benim deneysel çalışmalarımın, 
özellikle de sentezlediğim nanopartiküllerin yapısal ka-
rakterizasyonun gerçekleştirilmesi için yeterli teknolojik 
altyapı mevcut değildi. Bu nedenle doktora çalışmalarımı 
başarılı bir şekilde tamamlamam için yurt dışında gerekli 
teknolojiye sahip bir üniversite ve araştırma grubuna git-
meliydim.  

“O kadar çok deney yaptım ki fakat elde var sıfır.”
Ben zaten doktoraya başlarken araştırma yapmak üzere 
yurt dışına gitmeyi kafama koymuştum. Kendi alanım-
da iyi isimleri araştırdım, on farklı hocaya e-mail attım. 
ABD Brown Üniversitesi’nden Prof. Dr. Shouheng Sun 
benim için ilk beş isimden biriydi. E-mail attıktan bir saat 
içinde bana geri döndü ve birlikte çalışmamızın kendisi-
ni mutlu edeceğini söyledi. Kendisinden aldığım kabul 
mektubu ve yazdığım proje ile birlikte TÜBİTAK’ın 
2214- Doktora Sırası Yurt Dışı Araştırma Burs Progra-
mı’na başvurdum. ABD’de çalışmak üzere altı aylık bir 
araştırma bursu kazandım. Altı ay tercih ettim çünkü 
henüz evleneli sekiz ay olmuştu ve eşimi çok uzun süre 
yalnız bırakmak istemedim. İlk gün sabah erken saatte 
Prof. Sun’ın yanına gittim, o daha farklı birini bekledi-
ğini söyledi, daha sonra onu yanıltmış olmanın gururu-
nu yaşadım. ABD’deki laboratuvar çalışmalarımın ilk üç 
ayında aradığımı bulamadım. Prof. Sun “Süren kısıtlı, 
ilk üç ay benim verdiğim konuyu çalış, sonra TÜBİTAK 
projene çalışırsın.” dedi. Sabah sekizde laboratuvara gi-
diyordum hafta içi akşam saat 10’a kadar inanılmaz ça-
lışıyordum. Sadece Pazar gününü kendime ayırıyordum. 

Cesaretimi topladım; boğulacaksan büyük 
denizde boğul deyip Saim Özkar’a mail 
attım. Randevu istedim, hemen cevapladı. 
Çukurova Üniversitesi’nden gelmiş bir 
kimyacı olarak o kapıyı çalmak çok zor oldu.

Prof. Dr. Saim Özkar’la                                     
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O kadar çok deney yaptım ki fakat elde var sıfır. Yani 
ben öyle düşünüyordum ve Saim Hoca’ya bunu özetleyen 
bir mail attım. O da bana ne kadar profesyonel olduğunu 
bir kez daha gösterdi “Sen Amerika’dasın Brown Üniver-
sitesi’ndesin ve Prof. Sun gibi bir hocayla çalışıyorsun. 
Hiçbir şey kazanamazsan bile bu deneyim sana yeter.” 
dedi. Saim Hoca’dan bu desteği aldıktan sonraki süreç-
te çalıştığım konu inanılmaz başarılı gitti ve bir kimyacı, 
akademisyen kimyager olarak en iyi dergilerden biri olan 
Journal of the American Chemical Society’de bir maka-
lem yayınlandı, ilk isim benimkiydi, kariyerimde müthiş 
bir başarıydı. Çünkü bu projenin fikri de tüm deneysel 
aşamalarının tasarımı da tamamen bana aitti ve üstelik 
makalenin taslağını da ben yazmıştım. 

“Yaşamım rahattı ama kafam rahat değildi.”
Benim yararlandığım TÜBİTAK 2214 Burs Programı 
gereği yurda döndükten sonra 2 yıl içinde yurt dışına gi-
demiyordum. Ben de o sırada doktoramı bitirmek üzerey-
dim. Saim Hoca “Yazın üç aylık bir Almanya projesi var, 
senin gitmeni istiyorum.” dediğinde gidebileceğime dair 
söz vermiştim. Almanya’ya gittim. Darmstadt Anorganik 
Enstitüsü’nde Prof. Dr. Jörg J. Schneider direktörlüğün-
de şu an en popüler konulardan biri olan grafen üzerine 
çalışmalar yaptım. Teknoloji olarak da Türkiye’de bu 
konuyu çalışan yok denecek kadar azdı, Almanya bu işe 
girmişti ve ben de konu hakkında kendilerine bir proje 
önerdim. Grafit; karbon tabakalarından oluşmuş yapı-
nın adı. Bu karbon tabakalarından kömürde binlerce var 
ve bunlardan bir tanesini alırsanız grafen olur. Grafeni 
bulan kişiler 2010 Nobel Fizik Ödülü’nü aldı. Üç aylık 
sürede deneysel olarak ne yapılabilirse yaptım ve diğer 
yandan da doktora tezimi yazıyordum. Almanya’dan dö-
nerken tezim bitmişti. Grafitten Grafen oksite ve oradan 
da grafene geçebileceğim kimyasal bir sentez yönteminin 
temellerini oturtmuştum. Hatta neredeyse daha önceden 
sentezlediğimiz paladyum nanopartiküllerinin sentezle-
diğim grafen üzerine destekleyerek hazırladığım bir kata-
lizörü bir tepkimede de katalitik testlerini gerçekleştirme-
ye başlamıştım ki yurda döndüm ve Türkiye’de bitirdim 
ve ardından çok güzel bir makalemiz çıktı. 

Almanya deneyimi ABD’ye kıyasla daha kötüydü. Eşim 
Türkiye’de kaldı ve hamileydi. Yaşamım rahattı ama ka-
fam rahat değildi. Tabii ki hiçbir zaman niye gitmişim 
demiyorum. Almanya süreci akademik kariyerim için 
önemli olsa da benim için zor bir süreçti. 

“Atatürk Üniversitesi’ne atandığım gün oğlum dün-
yaya geldi.”
ÖYP öğrencisi olarak doktoramızı bitirdikten sonra yük-
lenme senedi imzaladığımız üniversiteye dönüş yapmak 
zorundaydık. Bu nedenle Almanya dönüşü Saim Hoca’ya 
yazdığım doktora tezimi teslim ettim. Atatürk Üniversi-
tesi Kimya Bölüm Başkanı’na “Ben artık doktoramı bi-
tirmek üzereyim ve bölüme gelip seminer vermek istiyo-
rum.” dedim. Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 
Bölümü’nde verdiğim seminerde özellikle Almanya ve 
Amerika çalışmalarım çok beğenildi. Daha da önemlisi 
Kimya alanında Türkiye’de çok önemli bir yere sahip 
olan bölümde, bir anorganik kimyacı yoktu. Görüştüğüm 
hocalar defalarca kadro açmış olmalarına rağmen 14 yıl-
dır uygun donanımlı bir anorganik kimyacı bulamadık-
larını söyledi. Ya başvuranlar istedikleri gibi olmamış ya 
da istedikleri gibi bir isim başvurmamış. Ben 2 Aralık 
günü Saim Özkar, Ceyhan Kaylan, Gülsüm Gökağaç, 
Ayşen Yılmaz, Emrah Özersoy’un karşısında doktoramı 

Saim Hoca bana “Sen Amerika’dasın Brown 
Üniversitesi’ndesin ve Prof. Sun gibi bir hocayla 
çalışıyorsun. Hiçbir şey kazanamazsan bile bu 
deneyim sana yeter.” dedi.Doçentlik Sınavı sonrası jüri üyeleri Prof. Dr. Bahri Ülküseven, Prof. Dr. 

Emin Erdem, Prof. Dr. İzzet Morkan, Prof. Dr. Zeynel, Prof. Dr. Ahmet Gül                      

Prof. Dr. Shouheng Sun’la

2014 yılı TÜBA GEBİP Ödül Töreni

Metin Araştırma Grubu ile FABED Ödülü kutlaması/Atatürk Üniversitesi
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başarıyla savundum. 10 Şubat 2011’de atandığım haberi 
geldi tesadüf o ki aynı gün oğlum doğdu. 15 gün içinde 
işe başlamam gerekiyordu. Bölüm Başkanı da bana ders 
vermiş, dönem başladığı için 7 gün içinde üniversitede 
başlamamı istiyor. Gittim ve Nisan 2011’de de eşim ve 
çocuğumla Erzurum’a taşındık. 

“Atatürk Üniversitesi’nde köklü bir bilimsel kültür var.”
Akademik anlamda Atatürk Üniversitesi Kimya Bölü-
mü’ne çok hızlı adapte oldum. Teorik olarak da teknoloji 
olarak da çok oturmuş bir bölüm ve bilimsel bir kültüre 
sahip. O zamanın Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurullah Sa-
raçoğlu araştırma yapmam için bana başka bir hocanın la-
boratuvarında küçük de olsa bir yer imkanı sağladı. Rek-
törlükten 20 bin TL’lik bir BAP projesi aldım. Bir tane 
öğrencim de vardı ve Almanya’da başladığım çalışmala-
ra devam ettim ama baktım ki olmuyor. Kendi kendime 
“Burada, bu ortamda ancak olduğun seviyede kalırsın.” 
dedim. Belki de yıllar geçtikçe bilimsel olarak daha da 
zayıflayacaktım. Bu ve benzer nedenlerle doktora sonra-
sı araştırma için Amerika’ya gitmeye karar verdim. Prof. 
Dr. Sun’a tekrar e-mail attım. Sağ olsun o da çok kısa 
sürede olumlu cevap verdi. Bütün finansal desteği Brown 
Üniversitesi karşıladı. Eşim ve çocuğum da benimleydi, 
çok güzel bir ev kiraladım. Yaz ve bahar döneminde biz 
Amerika’da çok mutlu olduk. 

“Önemli olan bilimsel şevki ne kadar hissettiğindir.”
Eğer akademisyenliği hayatının içinde kaynaştırmazsan 
sıradan bir akademisyen olursun. Ben her gece yatmadan 
önce en az bir adet makale okur ya da hakem olarak bir 
makale değerlendiririm. Her gün kesinlikle akademik bir 
çalışmam vardır, biliyorum ki uzaklaşırsam ve kendimi 
geliştirmezsem işimden soğurum. 

Benim akademik anlamdaki kariyer planım öğretim üyesi 
olana kadardı. Ondan sonrası için kesinlikle bir planım 
yoktu ve açıkçası bu kadar ciddi başarılar elde edeceğimi 
öngörmedim. Başta ailem, daha sonra Prof. Osman Serin-
dağ, Prof. Saim Özkar, Prof. Shouheng Sun ve eşim aka-
demik hayatıma yön vermemde ve sahip olduğum bütün 
başarıların gerçekleşmesinde başroldeydiler. Umarım her 
şey çok daha öngöremediğim yerlere dek gider. 

Makale yazılır, çalışma yapılır ama önemli olan bilim-
sel şevki ne kadar hissettiğiniz ve ne kadar kuvvetli bir 
şekilde bu işe sarıldığınız. İçimde hissettiğim haz bittiği 
an bu iş de benim gözümde düşer bu hazzı kaybetmemek 
için uğraşıyorum. Bir Science veya Nature makalem ol-
masını çok istiyorum. Tamamen Türkiye adresli olarak 
daha önce ABD’de yayımladığım Journal of the Ameri-
can Chemical Society ve Angewandthe Chemical Inter-
national Edition gibi kimya alanında en saygın dergilerde 
yayınlar yapmak sonra da bir gün kısmet olursa çok iyi 
bir çalışma alanına girerek Nature Science kalitesinde bir 
çalışma yapmak benim en büyük kariyer hedefim.

“GEBİP Ödülü’nün ayrıcalığını biliyordum.”
Hocalarımın özgeçmişlerinden Türkiye Bilimler Aka-
demisi’nin Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’nü 
(TÜBA-GEBİP) ve bu ödülün sahibi olmanın ayrıcalığı 
ve sunduğu imkanları biliyordum. GEBİP Ödülü başarılı 
genç akademisyenler tarafından çok bilinen bir ödül. 

Duyuru afişini fakültede gördüğümde genel bir proje ile 
başvurdum. Şimdiye kadar yaptığım çalışmaların çoğu 
enerji ve sürdürülebilirliğe yönelikti. Yüksek lisans ve 
doktorada hidrojen enerji, post-doc’ta farklı malzemeler-
de hidrojen üretimi üzerine çalışmıştım. Hep bir şekilde 
çevre, enerji sorunlarının çözümüne yöneldim. Önerdi-
ğim konu da bu çerçevedeydi. Biyodizelden atık olarak 
dışarı atılan gliserol adında bir kimyasal madde var. Bi-
yodizel Avrupa’da çok kullanıldığı için gliserolün ticari 
değeri düştü ve gliserolü cazip bir hammadde haline ge-
tirdi. Gliserolü polimer, ilaç, plastik ve tekstil endüstri-
sinin hammadde ihtiyacını karşılayacak çeşitli süreçlerle 
değerli kimyasallara dönüştürebiliyoruz. Benim projem 
de buna dairdi. Şuan bu proje üzerine çalışmalarımız ya-
vaş olsa da devam ediyor.

“Türkiye’de şuan var olmayan bir “Kataliz Enstitüsü 
Kurmak” istiyorum”
Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü’nde donanımlı bir 
laboratuvarım var artık. Bunun için başta Atatürk Üni-
versitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Hikmet Koçak ve emeği 
geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. 250 bin TL’ye 
yakın bir maliyetle insan sağlığının ve güvenliğinin ön 
planda olduğu ve oldukça donanımlı bir araştırma labo-
ratuvarı ve çalışma ofisi hazırlandı, grubumla birlikte ça-
lışıyorum. 

Beş yıllık planımda öğrencilerimle ya da Türkiye’den 
başka bir grupla tamamen Türkiye adresli bahsettiğim 
dergilerde makale yapmak var, bunun için tüm gayreti-
mizle çalışıyoruz. Beş yıldan sonraki süreçte de Türki-
ye’de şuan var olmayan bir “Kataliz Enstitüsü Kurmak” 
istiyorum. Kurulacak olan bu Kataliz Enstitüsü’nde bir-
çok katalitik sürecin ve katalizör tanımlamaların yapıla-
bileceği ileri teknoloji araştırmalar yapabileceğiz. Diğer 
yandan da bu katalitik süreçlerin inceleneceği çok dona-
nımlı reaktör ve sistemlerin olduğu bir enstitü kurmanın 
hayalini yaşıyorum.

Bir Science veya Nature makalem olmasını çok 
istiyorum. Tamamen Türkiye adresli olarak 
daha önce ABD’de yayınladığım Journal of the 
American Chemical Society ve Angewandthe 
Chemi International Edition kimya alanında en 
saygın dergilerde yayınlar yapmak sonra da 
bir gün kısmet olursa çok iyi bir çalışma alanına 
girerek Nature Science kalitesinde bir çalışma 
yapmak benim en büyük kariyer hedefim.
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TÜBİTAK 50. BİLİM, 
ÖZEL ve TEŞVİK ÖDÜLLERİ

TÜBİTAK 50. Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 3 Aralık 2015 tarihinde 

düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Bilim Ödülü kategorisinde; Temel Bilimlerde Prof. Dr. Alik-
ram Nuhbalaoğlu (Alıev) ve Prof. Dr. Marat Akhmet, Sağlık 
Bilimlerinde TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. K. Arzum Erdem 
Gürsan, Prof. Dr. Özcan Erel, Özel Ödül kategorisinde; Sağlık 
Bilimlerinde Prof. Dr. Hazire Oya Alpar, Teşvik Ödülü katego-
risinde ise; Temel Bilimlerde Doç. Dr. Ramazan Solmaz, Prof. 
Dr. Atilla Cihaner, Yrd. Doç. Dr. Seda Aksoy Esinoğlu, Doç. 
Dr. Hakan Altan. Mühendislik Bilimleri’nde Yrd. Doç. Dr. Can 
Alkan, Doç. Dr. Mesut Şimşek, Doç. Dr. Sinan Gezici, Prof. Dr. 
Çağatay Candan, Sağlık Bilimlerinde Doç. Dr. Hakan Parlakpı-
nar ve Prof. Dr. Hasan Kırmızıbekmez, Sosyal Bilimlerde Doç. 
Dr. Şaban Nazlıoğlu, Doç. Dr. Z. Ayşecan Boduroğlu ve Yrd. 
Doç. Dr. Kamil Kıvanç Karaman’a ödüle layık görüldü.

Törene, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Anayasa Mahke-
mesi Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı Hulusi 
Akar, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Tuğrul Tür-
keş ve Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Adalet Bakanı 
Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı ve Gençlik ve Spor Bakanı 
Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 2015 Yılı TÜBİ-
TAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri Töreni’nde yaptığı açılış 
konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bun-
dan sonra her alanda olduğu gibi bilimsel çalışmalarda da çı-
tayı yükseltmemiz, hedeflerimizi büyütmemiz gerekiyor. Bu 
konuda en büyük görev bilim dünyamızın siz kıymetli temsil-
cilerine düşüyor. Ben sizlere inanıyorum, güveniyorum” dedi. 

Türkiye’nin dört bir yanındaki ve yurt dışındaki üniversiteler-
den 18 bilim insanının, yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı 
ödül alacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl ve-
rilen 4 Bilim Ödülü, 1 Özel Ödül, 13 Teşvik Ödülünü almaya 
hak kazanan bilim insanlarını tebrik ederken, kendilerinden 
çok daha büyük başarılar beklediklerini bildirdi. Erdoğan, 
TÜBİTAK’ın 1966’dan bugüne kadar 160 bilim, 87 hizmet, 470 

teşvik, 15 özel ödül vererek 732 bilim insanını maddi ve mane-
vi olarak desteklediğini ifade etti. TÜBİTAK ödüllerinin çok 
önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülke-
mizde eskiden liseyi bitiren öğrencilerimizin en büyük sorunu 
üniversiteye girebilmekti. Çünkü üniversite sınavına giren kişi 
sayısıyla üniversiteye kayıt yaptırma hakkı elde edebilen kişi 
sayısı arasında 10 kata varan bir fark vardı. Yani sınava giren 
her 10 kişiden sadece bir tanesi üniversite kapısından içeri 
girebilme hakkı elde edebiliyordu. Bu durum eğitim sistemi-
mizde yukarıdan aşağıya doğru büyük bir baskıya ve tahribata 
yol açıyordu” değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu eksikliğin üzerine bir de katsayı gibi adaletsiz uy-
gulamaların eklendiğini ve durumun gerçekten vahim bir hale 
dönüştüğünü vurguladı.

Bilim insanlarına destek devam edecek

Başbakanlığı döneminde olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı süre-
cinde de bilim adamlarına her türlü desteği vereceğini açık-
layan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkede 2002 
sonrasında üniversitelerden yapılan bilimsel proje başvuru sa-
yısında 6 kattan fazla, destek verilen proje sayısında ise 5 kata 
yakın artış yaşandığını, bu iş için tahsis edilen bütçenin ise 17 
kat arttığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sektör ve 
kamu projelerine verilen desteklerde de aynı şekilde çok ciddi 
artışların söz konusu olduğunu kaydetti.

Dünyanın en iyi üniversitelerine, en önemli bilim insanlarına, 
en yenilikçi inovatif şirketlerine sahip bir Türkiye hedefine 
olan inancın, elde edilen her başarı ile biraz daha güçlendiğine 
işaret eden Erdoğan, özellikle eğitim teknolojilerindeki çalış-
maların bu alanlardaki hedeflerin, ne kadar isabetli olduğunu 
ortaya koyduğunu söyledi.
Bakan Fikri Işık: “Ödüller bilim insanları için ciddi bir moral 
ve motivasyon değeri taşıyor” 

Törende konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 
geçen yıl Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payının ilk 
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defa yüzde 1 seviyesini geçtiğini ifade ederek, “Yüzde 1 seviye-
si, Türkiye’nin hedefleri için asla yeterli değildir. Önümüzdeki 
dönemde bu oranı artırmaya devam edeceğiz ve gelişmiş ülke-
lerdeki yüzde 2-3 seviyesine çıkaracağız” dedi.

Bakan Işık, verilen ödüllerin bilim insanları için ciddi bir mo-
ral ve motivasyon değeri taşıdığına inandığını söyledi. Aziz 
Sancar’ın kimya dalında Nobel ödülü kazanarak, Türkiye’yi gu-
rurlandırdığını hatırlatan Işık, “Önümüzdeki süreçte bilimsel 
faaliyetlerini Türkiye’de sürdüren bilim insanlarımızın da böy-
le prestijli ödüller kazandığı, hatta Türkiye’de çalışan yabancı 
bilim insanlarının bu ödüllere aday olduğu bilim ekosistemini 
hep birlikte inşa edeceğiz. Tarih boyunca bilimin belli merkez-
lerde serpilip gelişmesine dikkat edersek, bugün yapmamız 
gerekenleri daha doğru analiz edebiliriz. Bağdat, İskenderiye, 
Semerkand, Atina, Endülüs, Floransa gibi tarihi tecrübeler, 
günümüzde Silikon Vadisi gibi örnekler, bilim ve teknolojinin 
ekosistem meselesi olduğunu ortaya koyuyor” diye konuştu.
“Reformcu kimliğimizi sürdüreceğiz”

Işık, geçen yıl Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payının 
ilk defa yüzde 1 seviyesini geçtiğine dikkati çekerek, “Yüzde 
1 seviyesi, Türkiye’nin hedefleri için asla yeterli değildir. Önü-
müzdeki dönemde bu oranı artırmaya devam edeceğiz ve 
gelişmiş ülkelerdeki yüzde 2-3 seviyesine çıkaracağız. Maddi 
kaynakları artırmak, inanın artık Türkiye için mesele değil. 
Maddi imkanları artırırken, çok daha önemlisi, bilimin tabia-
tına uygun bir sosyal ve demokratik ortamı inşa etmek için re-
formcu kimliğimizi sürdüreceğiz. Bütün bu çalışmalarımızda, 
en büyük gücümüzün bilim insanlarımız olacağını biliyoruz. 
Ödüle layık görülen bilim insanlarımızı tekrar kutluyor ve te-
şekkür ediyorum. Programı himayelerinde gerçekleştirdiğiniz 
Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar şükranlarımı sunuyorum” 
diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, ödülleri sahiplerine tak-
dim etti.

Başkan Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin: “Bilim insanları medeniyet 
ağacının cansuyu”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin, yeni ve güçlü 
Türkiye’yi hedeflerine ulaştırabilmek için bilimin toplumun 
odak noktası haline gelmesi gerektiğini belirterek, “Bilim ve 
teknolojiyi içselleştirerek ihraç eder konuma gelmek zorunda-
yız” dedi.

Bilim insanlarını tanımanın, kutlamanın, ödüllendirmenin 
TÜBİTAK için bir görev olduğunu belirten Prof. Dr. Ergin, 
bu amaç doğrultusunda TÜBİTAK’ın, bilim insanlarını des-
teklemeye yönelik 1965 yılında “İlim Mükafatı” adıyla baş-
lattığı “Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri”nin yarım asrı geride 
bıraktığına dikkati çekti. Ergin, “Ülkemizin gelişmiş ülkelerle 
arasındaki bilimsel ve teknolojik farkı kapatabilmesi daha çok 
çalışmakla, teknolojiye hakim olmakla ve daha çok üretmekle 
mümkün olacaktır. Sorun sadece bilim ve teknolojiye egemen 
olmaktan ibaret değildir. Bu egemenliği mutlaka ve mutlaka 
ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmek gerekmektedir. 
Bilim ve teknolojiyi içselleştirerek ihraç eder konuma gelmek 
zorundayız” diye konuştu.

Bilim Ödülü Sahibi Prof. Dr. Alikram Nuhbalaoğlu 

Bilim Ödülü Sahibi Prof. Dr. Hazire Oya Alpar

Bilim Ödülü Sahibi Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan

Bilim Ödülü Sahibi Prof. Dr. Marat Akhmet

Bilim Ödülü Sahibi Prof. Dr. Özcan Erel
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Arkeoloji dünyası sevecen, hoşgörülü, iyiliksever 
kişiliğinin yanında üslubu ve nezaketiyle seçkin bir 
Cumhuriyet kadını, öncü bilim insanı, TÜBA Şeref 
Üyesi Prof. Dr. Nimet Özgüç’ü 23 Aralık 2015 tarihinde 
kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktadır. Nimet 
Özgüç, Büyük Önder Atatürk’ün “Ulusun kendi geçmişine 
sahip çıkma ve Anadolu topraklarında var olan kültürel 
birikimin bizzat modern Türkiye’nin yetiştirdiği Türk 
bilim insanları tarafından araştırılması, keşifler yapılması” 
direktifini benimseyerek gerçekleştirdiği araştırma ve 
kazılarıyla, Avrupa ve Amerika’da henüz müstakil bir 
bilim dalı olarak kurulmadan önce Önasya Arkeolojisini 
kurumsallaştıran, yön veren, geliştiren ve özellikle Eski 
Anadolu ve Yakındoğu mühürcülük sanatında ekol 
yaratan öncü hocalarımızdandır. N. Özgüç, zamanın ünlü 
ve sahalarının en değerli hocaları H. H. von der Osten, 
H. G. Güterbock, G. Rode, B. Landsberger ve Şemsettin 
Günaltay’ın yanında Arkeoloji ve Eski Çağ Dilleri alanında 
öğrenimini Türkiye’de tamamlayarak, Anadolu’nun çoğu 
bölgesinde zorlu koşullar altında sürdürdüğü kazılarla, 
Önasya Arkeolojisinin birçok problemine ışık tutmuş, 
sadece ülkesinde değil uluslararası alanda saygınlık 
kazanmış, çok sayıda öğrenci yetiştirmiş, eşi Tahsin Özgüç 
ile birlikte öncü Cumhuriyet kuşağı arkeologlarının en 
saygın isimlerindendir. 

15 Mart 1915 Adapazarı doğumlu Nimet Dinçer, Balkan 
Savaşı sonrası Üsküp’ten Türkiye’ye göç eden ailenin 
üçüncü çocuğudur. İlkokul 4. sınıfa kadar Tekirdağ’da 
okur. Son sınıfı ise Ankara Gazi İlkokulları’nda bitirir. 
İlkokul eğitiminden sonra bir yıl Ticaret Mektebi’nde 
okuyan Nimet Dinçer, 1930 yılında Ankara Kız Lisesi’nin 
orta bölümüne kaydolur ve lise eğitimini de burada 
tamamlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında kız çocuklarının 
çağdaş eğitiminde büyük bir rol üstlenen Ankara kız 
lisesindeki eğitim yılları, Nimet Dinçer’e, daha sonraki 
hayatına rehberlik edecek tarih öğretmeni Afet İnan’la 
tanışma fırsatı verir. 
 
Ankara Kız Lisesi’ndeki son yıllar ona, büyük hayranlık 
duyduğu Büyük Önder Atatürk’ü de yakından görme 
olanağı sağlar. Davet edildiği Köşk’te Büyük Önder’le 

tanışma anı, onun daha sonra yol alacağı Cumhuriyet’in 
eğitim ve kültür seferberliğindeki yolun başlangıcını 
hazırlar. 

1936 yılı, başkent Ankara’da Cumhuriyet’in temel ilkeleri ile 
özdeşleşmiş Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin açılışına 
tanıklık eder. Afet İnan’ın tavsiyesiyle olgunluk sınavını 
veren Nimet Dinçer, Fakülte’nin ilk öğrencileri arasında 
yer alır. 1936-1940 yılları arasında, çoğu Almanya’daki 
aşırı milliyetçi akımlar nedeniyle ülkelerinden ayrılmak 
zorunda kalan ünlü hocalardan oluşan bir kadroya sahip 
arkeoloji kürsüsünde eğitimini başarıyla tamamlar. 
Öğrencilik yıllarında Anadolu’nun birçok ören yerini 
görme fırsatı elde eden Dinçer, 1937 yılında Türk Tarih 
Kongresi için Dolmabahçe’de düzenlenen serginin 
hazırlıklarında da görev alır. Alişar kazılarının ünlü 
hafiri H. H.von der Osten’in Fakülte’deki derslerinde kazı 
tekniklerini öğrenen ve Çankırıkapı, Roma Hamamı ve 
Augustus Tapınağı’nda staj gören Dinçer’in, daha sonra 
hayatını birleştireceği Tahsin Özgüç’le tanışması da bu 
yıllara rastlar. 1940 yılında Fakülte’nin ilk mezunları 
arasından bilim yolunu seçer ve aynı Fakülte’de “ilmi 
yardımcı” olarak görev alır. Anadolu’da yılların birikmiş 
ihmaliyle yola çıkan hocamız, henüz ilmi araştırıcı iken T. 
Özgüç ve K. Kökten’le birlikte 1940-41 yıllarında Samsun 
yöresindeki Dündartepe, Tekeköy ve Kavak (Kaledoruğu) 
kazılarına katılır. İlk sonuçlar, Orta Karadeniz Bölgesi’nin 
Tarih öncesi ve Hitit Dönemi’ni aydınlatır. Dinçer, 
henüz öğrenciyken B. Landsberger’in seminerlerinden 
etkilenerek Anadolu mühür sanatına ilgi duyar ve bu 
ilginin sonucunda H. G. Güterbock’un yol göstericiliğinde 
hazırladığı “Anadolu Damga Mühürleri” teziyle 1943 
yılında doktorasını tamamlar. Bu çalışma ona Önasya’nın 
en saygın gliptik (mühürcülük) uzmanlarından biri olma 
yolunu da açar. 

Doktora sonrasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin 
büyük salonunun tertip ve tanziminde hocası H. G. 
Güterbock’la birlikte çalışır ve Müze’nin ilk rehberini 
1946 yılında Türkçeye çevirir. 1945 yılında Dr. Nimet 
Dinçer, Tahsin Özgüç ile Fakülte arkadaşlığını hayat 
arkadaşlığına dönüştürür. Altmış yıl sürecek bu beraberlik 

Prof. Dr. 
Nimet ÖZGÜÇ
(15 Mart 1916 23 Aralık 2015)

Yazan Prof. Dr. Tayfun Yıldırım
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
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onların birlikte gerçekleştirecekleri kazılara ve yayınlara 
da yansıyacaktır. 

Dr. Nimet Özgüç’ün kariyerinin başında 1945 yılında 
yazdığı “Alişar Eti Buluntularının Tarihlenmesi” adlı eseri 
isabetli yorumlarıyla bilim dünyasında ses getirir. 1947 
yılında Ankara Üniversitesi adına Güney Kapadokya’da 
Tahsin Özgüç ile birlikte tetkik gezileri gerçekleştiren 
Dr. Özgüç, Kayseri / Fraktin Höyüğü’ndeki kazılarda 
açığa çıkardıkları Hitit bulgularının yanında, Anadolu-
Ege-Mezopotamya ilişkilerini ortaya koyacak malzeme 
grubunu eşiyle arkeoloji dünyasına tanıtır. Dr. Nimet 
Özgüç, 1947 yılında Afşin ve Elbistan ovalarında eşiyle 
gerçekleştirdikleri yüzey araştırmasının ardından, o 
bölgenin en büyük höyüğü olan Karahöyük’te kazılara 
başlar. 1949 yılında kitap olarak yayınlanan kazının 
sonuçları özellikle Hitit Çağı’na tarihlenen bulguların 
yanı sıra, Hitit İmparatorluk Çağı sonrasına ait Luvice 
hiyeroglif yazıtlı anıtsal bir stelin keşfiyle ilgi uyandırır.

Dr. Nimet Özgüç, 1948 yılında “Etilerde Hayvan Biçimli 
ve Tasvirli kaplar” konulu doçentlik tezini tamamlar ve 
1949 yılında Fakülte’nin Arkeoloji Bölümü doçentlik 
kadrosuna atanır. 

1948 yılı, Doç. Dr. Nimet Özgüç’ün eşiyle birlikte Türk 
Tarih Kurumu ve Eski Eserler ve Müzeler Umum 
Müdürlüğü adına başlattığı Kültepe/Kaniş Kazılarının 
ilk yılıdır. Özgüç’lerin Kültepe’de kazı yapmaya karar 
verdikleri yıllarda, B. Hrozny’nin 1925’teki ilk kazılarından 
sonra Eski Kaniş’in tahrip olduğu ve bu eski çağın en 
büyük ticaret şehrinin bir daha canlandırılamayacağı 
düşünülüyordu. Daha ilk kazı sezonunda Anadolu’nun 
tarihi dönemine başlangıç teşkil edecek zengin bir arşiv 
ile birlikte Yakındoğu’nun önemli ticaret merkezine ait 
mimarlık kalıntıları ve çok sayıda küçük eser keşfedilir. 
İlk kazıların sonuçları hemen o yıl hem Türkçe hem de 
yabancı dilde basılı kitap ve makalelerle bilim dünyasına 
duyurulur ve uluslararası alanda geniş yankı bulur. 

1948 yılında Kültepe’nin Koloni Çağı mühür ve 
baskılarının bilimsel sorumluluğunu üstlenen Doç. 

Nimet Özgüç, Anadolu Sanatı’nın yerli özellikleriyle 
birlikte Babil, Suriye ve Asurlu özellikler taşıyan 
mühürlerin ilk grubunu çalışmaya başlar. Kendisinin 
daha sonra bilim dünyasında “Mühür Kraliçesi” olarak 
anılmasını sağlayacak uzmanlık alanına ait çalışmalarının 
ilk sonuçlarını 1949 yılında Kültepe Kazısının ikinci 
kitabında yayınlar. N. Özgüç’ün günümüzde halen 
aranan yayınlarının başında gelen bu çalışması, 
Reilly, Landsberger, Frankfort gibi dönemin yetkin 
uzmanlarınca yapılan stil ayrımının yanında ilk kez 
Eski Anadolu mühürlerinin yerli üsluplarının gelişimi 
konusunda kıymetli bilgiler ortaya koyar. N. Özgüç, aynı 
kitapta Kültepe’de ele geçen hayvan biçimli vazoların, 
Hitit metinlerinde sözü edilen BIBRU’lar olduğunu 
kanıtlar. Böylelikle ilk raporlarda tanıtılan mühürler, 
hayvan biçimli kaplar ve diğer küçük eserler ışığında 
Hitit Sanatı’nın kökeninin, Asur Ticaret Kolonileri 
Çağı’na uzandığı anlaşılır. 

Kültepe Kazıları sürerken 1954 yılında Fraktin 
Höyüğü’ndeki araştırmalara devam edilir ve Hitit 
İmparatorluk Çağı’na ait yeni bulgular N. Özgüç tarafından 
yayınlanır. Batı dünyasına ait ithal seramiğin yanında aynı 
dönemin madeni eserleri ve sayıları artan mühürler, Orta 
Anadolu’nun Ege ve Mısır dünyasıyla olan ilişkilerine 
açıklık getirir. Hocanın bu yıllarda Anadolu mühürleri 
dışında, Hitit Sanatı’na olan ilgisi sadece Kültepe, Fraktin 
kazılarından elde edilen malzemeyle değil, Sivas ve Tokat 
çevresinde açığa çıkarılan Hitit eserlerini bilim dünyasına 
tanıtmasıyla devam eder. 1950’li yılların sonlarına doğru 
Kültepe’de Özgüçler tarafından sürdürülen kazılar 
sayesinde, daha önce bilim dünyasınca tartışmalı birçok 
eserin bulundukları tabakalara ve ait oldukları dönemlere 
sağlam kanıtlarla açıklık getirilir. Özgüç’ün yayınladığı 
Kültepe alabaster idol ve heykelcikleri bunlardan sadece 
birkaçıdır. 

1958 yılında profesör unvanı alan N. Özgüç, Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 
bilim dalında eğitim ve araştırma faaliyetlerini 
sürdürürken, diğer taraftan Kültepe mühürleri 
konusundaki yayınların sayısını artırır. 

Büyük Önder Atatürk’le çiftlik hatırası 1948 Kültepe, Tahsin Özgüç, Nimet Özgüç, Mahmut AkokAlaca Höyük 1940
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1959 yılında eşiyle birlikte yer aldığı Altıntepe Kazılarında 
ele geçen eserler üzerine yazdığı makalelerle o yıllarda 
henüz başlangıç safhasında olan Urartu Arkeolojisi ve 
Sanatının anlaşılmasına öncülük eder. 

Prof. Dr. Özgüç 1962 yılında Aksaray yakınlarındaki 
Acemhöyük yerleşiminde 30 yıl boyunca başkanlığını 
üstleneceği kazılara başlar. Kısa bir sürede Asur Ticaret 
Kolonileri Çağı’nın en parlak devresinde kullanılmış anıtsal 
saraylar ve kamu yapıları keşfeder. Anıtsal saraylarda ele 
geçen eşsiz eserler Acemhöyük’ün, Kültepe’den sonra 
büyük bir yerel krallık merkezi olduğunu ve bu çağda 
Mezopotamya-Suriye ile sıkı ilişkiler kurulduğunu 
gösterir. N. Özgüç, saraylarda ele geçen eserler ışığında, 
1930’lu yıllarda Amerika’daki Metropolitan Müzesine 
hediye edilen bullalardan ve fildişlerinden oluşan 
önemli bir kolleksiyonun Acemhöyük kökenli olduğunu 
ispat eder. Kazı sonuçlarını içeren çok sayıda makalesi 
yayınlanan N.Özgüç, hayata gözlerini yummadan kısa bir 
süre önce Acemhöyük’ün kapsamlı bir kitabını hazırlar. 

Prof. Dr. Özgüç, “Acemhöyük Kazıları”nı sürdürürken 
bir yandan da ustalık eserlerini peş peşe bilim dünyasına 
kazandırmıştır. Çok sayıda makalenin yanında 1965 ve 
1968 yıllarında yayınladığı Kültepe mühür baskılarıyla 
ilgili iki kitap, bugün Anadolu Gliptik Sanatı konusunda 
çalışma yapanların başvuru kaynağıdır. 2001 yılından 
itibaren hocamızın bu alanda dünya çapında bir otorite 
olduğunu gösteren iki ayrı kitabı daha yayınlanmıştır. 
Prof. Dr. Nimet Özgüç, aralıksız yayınlarını sürdürürken 
iki kazı projesinin sorumluluğunu da üstlenir. 1972-76 
yılları arasında Niğde Tepebağları Höyüğü’nde kazılar 
gerçekleştirir. Ardından 1978-1989 yılları arasında 
Atatürk Barajı’nın suları altında kalacak Adıyaman / 
Samsat kazılarının başkanlığını yürütür. Geç Kalkolitik 
Çağ’dan Orta Çağ sonuna kadar kesintisiz iskan edilen 
Samsat’ın en önemli keşiflerinden biri Kommagene Kral 
Sarayı’dır. Saraya ait çok sayıda fresk ve mozaik Adıyaman 
Müzesine taşınarak sular altında kalmaktan kurtarılır. 
2009 yılında kazı sonuçlarını içeren monografisini bilim 
dünyasına sunar. 

Emekli olduğu 1984 yılına kadar Fakültesinde Önasya 
Arkeolojisi’nin ayrı bir bilim dalı olarak gelişmesinde, 
uzman yetiştirilmesinde, eğitim ve araştırma alanında 
üzerine aldığı sorumluluğu titizlikle yerine getiren Prof. 
Dr. Nimet Özgüç’ün bu tarihten sonra yoğun bir şekilde 
bilimsel etkinliklerini sürdürdüğü, alanıyla ilgili yazdığı 
çok sayıda kitap ve makalesinden anlaşılmaktadır. 
Şüphesiz Cumhuriyetin öncü bir bilim insanının bilimsel 
kişiliği üstünde bütün genişliğiyle durmak son derece 
güçtür. Cumhuriyetin ilk yıllarında hocalarından aldığı 
eğitim yöntemlerini, metotlarını akademik ortamda 
öğrencilerine aktararak kendilerinden sonraki kuşakların 
yetişmesinde önemli bir sorumluluk üstlenen hocamızın 
bir çok öğrencisi bugün Türk ve Dünya Üniversiteleri, 
müzeler ya da diğer kamu kuruluşlarında onun gösterdiği 
ilim yolunda ilerlemektedir. 

Prof. Dr. Nimet Özgüç, bilimsel etkinlikleriyle sadece 

ülkemizde değil, Uluslararası akademi camiasında da 
ülkemizi başarıyla temsil eden ve saygı duyulan otoritedir. 
Avrupa’da Münih, Londra, Saarbrücken, Marburg, ABD’ 
de Princeton, Columbia, Yale Üniversitelerinde ve Bryn 
Mawr College’da konuk öğretim üyesi olarak ders ve 
seminerler yürütür. ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın 
birçok üniversitesinde, Berlin, Roma, Vatikan, Tel Aviv, 
Tokyo’da Eski Anadolu Arkeolojisi ve Sanatı konusunda 
konferanslar verir. Arkeoloji bilimine yaptığı katkılar onu 
saygın kurumların üyesi yapmakla kalmaz çok sayıda 
ödüle de layık görülür. 

Prof. Dr. N. Özgüç, Türk Tarih Kurumu, Alman Arkeoloji 
Enstitüsü- Berlin Asli üyeliklerinin yanı sıra, Türk Tarih 
Kurumu, Amerika Arkeoloji Enstitüsü, Türkiye Bilimler 
Akademisi ve Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü gibi 
kuruluşların Şeref Üyesi idi. 1980 yılında Collége de 
France Madalyası’na layık görülen Özgüç, 1992’de Türk 
Kadınlar Birliği tarafından İlim Dalında verilen “Yılın 
Kadını” ödülü ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
“2010 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü” ile onurlandırılmıştır. 

Prof. Dr. Nimet Özgüç, Türkiye’de arkeolojiye verilen 
önemin Atatürk’le başladığını ve onun kişisel katkısıyla 
bugünlere kadar gelindiğini her fırsatta vurgulamıştır. 
Hocamız, onun idealleri ve hedefleri doğrultusunda 
son nefesini verene dek bitmek bilmeyen bir enerjiyle 
çalışmış, yapıtlar ortaya koymuş ve bizlerin bu 
topraklardaki kültürel zenginliği ve mirası daha iyi 
anlamamıza rehberlik etmiştir. Onun yokluğunda bizlere 
düşen yeni görev, yaydığı ilim ışığını sonraki kuşaklara 
aktarabilmektir. 

Rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 

TÜBA tarafından 2011 yılında Türkiye Bilimler Aka-
demisi Yaşamöyküleri Dizisi içerisinde yayımlanan  
Cumhuriyetin Çocukları Arkeolojinin Büyükleri



TÜBA ŞEREF ÜYESİ PROF. DR. GYÖRGY 
HAZAİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

7 Ocak 2016’da Budapeşte’de vefat eden ünlü Macar Türkolog Prof. Dr. György Hazai’nin 
cenaze töreni, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve çeşitli ülkelerden çok sayıda bilim 

insanının da katılımıyla 26 Şubat’ta Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirildi.

Akademi Başkanı Prof. Dr. Acar, törende yaptığı konuş-
mada  Prof. Dr. Hazai’nin TÜBA Şeref Üyesi olarak Tür-
koloji alanındaki çalışmalarının ve Macaristan-Türkiye 
ilişkilerinin geliştirilmesi konusundaki çabalarının, sami-
mi ve cana yakın ilişkilerinin çok değerli olduğunu belir-
terek “Prof. Hazai’nin 14 Haziran 2015’te gerçekleştirilen 
TÜBA’nın 47. Genel Kurulu’nda verdiği “Türkolojinin 
Bugünkü Sorunları” adlı Akademi Konferansı ve Kasım 
2015’te kendilerini hastanede ziyaretimiz bizim için tarihi 
önemde anılar olmuştur. Hoca’nın şu anda üzerinde çalış-
tığımız 3 eserini yayımlamayı, TÜBA için hem bir onur 
hem de Hoca’mıza ve mirasına karşı bir vefa borcu olarak 
görüyoruz. Değerli Hoca’mızı saygıyla anıyor; ailesine, 
dostlarına ve bilim camiasına başsağlığı diliyorum.” dedi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof.Hazai’nin Cenaze törenine  Ha-
zai ailesi ile birlikte T.C. Macaristan Büyü- kelçisi Şakir 
Fakılı, MHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ekmeleddin 
İhsanoğlu, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, 
Emekli Büyükelçi Ender Arat, Azerbaycan’ın Macaristan 
Büyükelçisi Adalet Guliyev, Prof. Dr. Andres Tietze’nin 
kızı Filiz Tietze ve ayrıca Türkiye, Macaristan, Avusturya, 
Almanya, Kıbrıs ve diğer ülkelerden bilim insanları ve el-
çilik temsilcileri katıldı.

Prof. Dr. György Hazai kimdir?
1800’lü yıllarda Macaristan’da Türkolojinin temellerini atan Armin 
Vamberi’nin devam ettirdiği Türkoloji geleneğinin temsilcilerinden biri 
olan Prof. Hazai, 30 Nisan 1932’de Budapeşte de doğdu. 1950’de yük-

seköğrenime başladı. 1954’de Budapeşte Lorant Üniversitesi Sanat ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi Türkoloji Bölümü’nden mezun oldu. Mezu-
niyetinin ardından 1954-1955 yıllarında Bulgaristan’da Türk ağızlarını 
araştırdı. Nemetin yönetimi altında yapılan araştırma gezilerine katılan 
Prof. Hazai, 1956-1957 yıllarında Sofya Üniversitesi’nde misafir öğretim 
elemanı olarak Türkoloji dersleri verdi ve Türk dili üzerine doktorası-
nı tamamladı. 1963’te uzun yıllarını bilimsel araştırmalara vakfedeceği 
Berlin’e yerleşti. 1966’da Macar Bilimler Akademisi’nden doktor unvanı-
nı aldı. 1983’te bir kez daha Macaristan’a dönüş yapan ünlü Türkolog, 8 
sene boyunca Macar Bilimler Akademisi Basım Evi Müdürlüğü’nü yü-
rüttü. 1992’de Kıbrıs Üniversitesi Türkoloji Bölüm Başkanı oldu. Türk 
dili ve tarihi heyecanını Kıbrıs’a taşıyan Hazai, 2000 yılında döndüğü 
Budapeşte’de Andras Üniversitesi’nin kurucu rektörlüğü görevini 3 yıl 
sürdürdü.

Hazai, uzun ve verimli akademik hayatında Türk dili ve tarihinin çeşitli 
konularına eğilen, derin araştırmalar kaleme almış olmasının yanında 
Osmanlı Türkçesinin temel eserleri sayılan birçok tarihi metni neşre 
hazırlayarak Osmanlı Türkçesinin incelenmesine rehberlik eden meto-
dolojik çalışmalar yaptı ve sahanın genç isimlerine araştırma yöntemle-
rinde rehberlik etti.

Prof. Dr. György Hazai bir taraftan Balkanlardaki Türk ağızlarını ince-
ledi, diğer taraftan Kiril ve Latin harfleriyle yazılan Türkçe transkrips-
yon metinleri üzerinde çalıştı.

60 yılı bulan bilim hayatı boyunca 20’yi aşkın kitap yayımladı, 300’e yak-
laşan ilmi araştırma ve inceleme de bulundu. Prof. Hazai, 10’u aşkın ilmi 
tanıtma ve tenkiti, Türk dili, tarihi, edebiyatı ve kültürü ile ilgili olarak 
çeşitli ansiklopedilerdeki makaleleri, Türk dili ve edebiyatından Macar-
ca ve Almancaya ve Macarcadan da Türkiye Türkçesine yaptığı çevirile-
riyle uluslararası Türkolojinin duayenlerinden biri oldu.

2001 yılında TÜBA Üyesi seçilen Prof. Dr. György Hazai’ye 2014 yılın-
da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından ‘Liyakat Nişanı’ tevcih 
edilmişti.
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Prof. Dr. 
György 
HAZAI
(1932 Nisan 30
2016 Ocak 7)

84. yaşında 2016 maymun yılı 1. ay 7. günde vefat etti.

1932 Budapeşte doğumlu. 1950’de Budapeşte Loránd 
Eötvös Üniversitesi Sanat ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Türkoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra 
Bulgaristan’da yaşayan Türk ağızları üzerinde araştırmalar 
yaptı (1954-1955). NÉMETH’in yönetimindeki araştırma 
gezilerine katıldıktan sonra Sofya Üniversitesi’nde 
misafir öğretim elemanı olarak dersler verdi (1956-1957), 
Makedonya’da Türk ağızları üzerine çalışmalar yaptı 
(1957). Türk dili üzerine doktorasını tamamlamasına 
müteakiben Macaristan’a döndü ve burada Macaristan 
Bilimler Akademisi’nde araştırmacı kadrosuna girdi. 
Sonrasında Berlin’e yerleşti (1963) ve Macar Bilimler 
Akademisi’nden doktor unvanı aldı (1966). Alman 
Bilimler Akademisi Turfan Koleksiyonu’ndaki Uygur 
yazmalarının yayımlanması için kurulan araştırma 
kurulunun başına getirildikten sonra Peter ZIEME 
ile birlikte buradaki Uygurca metinleri yayımlamaya 
başladı (Berliner Turfantexte serisi). Memleketine 
döndükten sonra (1983) 8 sene boyunca Macar Bilimler 
Akademisi Basım Evi müdürlüğünü yürüttü. Türkoloji 
alanındaki yayın ve çalışmaları ile Türk Dil Kurumu 
şeref üyeliğine seçildi (1983). Aynı dönemde Türk Tarih 
Kurumu haberleşme üyeliğine de getirildi. (1980). 
Academia Eurupea’nın üyeliğini kazandı (1990). Sovyet 
Türkolojisinin 1917-1955 arasındaki dönemini içeren ve 
Barbara KELLNER-HEINKELE ile birlikte hazırladığı 
çalışması Budapeşte ve Weisbaden’de basıldı (1986). Kıbrıs 
Üniversitesi’nde bölüm başkanlığına getirildi (1992) 
ve buradaki vazifesinden sonra Budapeşte’de Andrássy 
Üniversitesi’nin kurucu rektörü oldu, bu görevini 3 sene 
sürdürdü (2000-2003). Ankara Üniversitesi tarafından 
1991’de kendisine fahri doktora verilmiştir, vefatından 
3 sene önce de İstanbul Üniversitesi tarafından 
kendisine fahri doktora verildi (2013). Bir yıl sonra da 
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Liyakat 
Nişanına layık görülmüştür (2014). Çalışma arkadaşları 
ve öğrencileri doğumunun 65. Ve 80. yıl dönümlerinde 
“Studia Ottomanica. Festgabe für György Hazai zum 
65. Geburtstag [=Osmanlı Araştırmaları. 65. Doğum 
Gününde György Hazai İçin Armağan]: Herausgegeben 

von Barbara KELLNER-HEINKELE und Peter ZIEME, 
Weisbaden 1997, XVI+264 s. Veröffentlichungen der 
Societas Uralo-Altaica Band 47.” ve “Opuscula György 
Hazai dicita: Beiträge zum Deutsch-Ungarischen 
Workshop aus Anlass des 80. Geburtstages von György 
Hazai [=György Hazai’ye Derlenmiş Eserler. György 
Hazai’nin 80. Doğum Günü dolayısıyla Alman-Macar 
Çalışma Toplantısı Yazıları]: Herausgegeben von 
Barbara KELLNER-HEINKELE, Simone-Christiane 
RASCHMANN, Berlin 2015, 223 s. Studien zur Sprache, 
Geschichte und Kultur der Turkvölker Band 19.”1 adlarıyla 
iki armağan sundular. İlk armağanda (ss. 233-264) ve 
ikinci armağanda (ss. 708-719) HAZAI’nin 2010 yılına 
kadar olan yazıları ve yayınları toplu olarak verilmiştir. 
Bu yazıda belli başlı çalışmaları sıralanmıştır, burada 
yer verilmeyen çalışmaları için mezkûr çalışmalara 
bakılabilir. HAZAI, Türk dili üzerine adadığı ömründe, 
uzun yıllar süren çalışmaların ardından 2016 yılının 1. 
ayının 7. gününde vefat etti.2

HAZAI’nin makalelerinden bazıları şunlardır:
1959 “Les dialectes turcs du Rhodope” [=Rodop Bölgesindeki 

Türk Diyalektleri], Acta Orientalia Academiae Scientiarum 
Hungaricae: 9/2, 205-229.

1960 “Beiträge zur Kenntnis der türkischen Mundarten in 
Mazedoniens” [=Makedonya’daki Türk Ağızları Bilgisine 
Katkılar], Rocznik Orientalistyczny: 23/2, 83-100.

1960 “Textes turcs du Rhodope” [=Rodop Bölgesinden Türkçe 
Metinler], Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae: 
10/2,185-229.

1961 “Remarques sur les rapports des langues slaves des Balkans avec 
le turc-osmanli” [=Türkçe-Osmanlıca ile Balkan Slav Dillerinin 
İlişkileri Üzerine Gözlemler], Studia Slavica Academiae 
Scientiarum Hungaricae: 7, 97-138.

1961 “Contributions à l’histoire d’une limite dialectale dans les 
Balkans” [=Balkanlar İçerisinde Lehçe ile İlgili Bir Kısıtlamanın 
Tarihine Katkılar], Orbis: 10/1, 15-19.

1 Bu eserin tanıtması için bk. Erdem UÇAR: “Opuscula György Hazai 
Dicita: Beiträge zum Deutsch-Ungarischen Workshop aus Anlass des 
80. Geburtstages von György Hazai”, Gazi Türkiyat: Ankara 2015, S 
16, ss. 240-242.

2 Bk. Hasan EREN: Türklük Bilgisi Sözlüğü: Ankara 1998, ss. 174-176. 
AKDTYK Türk Dil Kurumu Yayınları 705.”

Yazan Mustafa S. Kaçalin
Türk Dil Kurumu Başkanı



1974 “Bartholomaeus Georgievits oszmán-török szövegeinek 
balkáni hátteréhez” [=Bartholomaeus Georgievits’in Osmanlı 
Türkçesi Metinlerinin Balkan Arka Planı], Nyelvtudományi 
Közlemények: 76, Budapest, 199-228 (Almanca özeti: “Zum 
balkanischen Hintergrund der osmanisch-türkischen Texte von 
Bartholomaeus Georgievits”, 227-228).

1981 “Edition des textes ouïgoures de Tourfan à Berlin” [=Berlin’de 
Turfan Uygur metinlerinin yayımı], Journal Asiatique: 269, 19-
20.

1992 “A török népek és nyelvek ma” [=Türk halkları ve dilleri bugünkü 
durumu], Keletkutatás [=Şarkiyat Araştırmaları]: 2, 71-81. 2009

1996 “A Tarih-i Ungurus és forrásértéke a magyar honfoglalás korára” 
[=Tarih-i Üngürüs’ün Macar yurt tutuş dönemine ait kaynak 
olarak değeri], A honfoglalás-kor írott forrásai (A honfoglalásról 
sok szemmel [=Yurt tutuş döneminin yazılı kaynakları (Yurt tutuş 
dönemi yazarların gözüyle)]): 2, 215-219.

2001 “Osmanlı Döneminde Bir İmparatorluk Dili Olarak Türkçe”, 
Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi 
(Osmanlı Tarihi Kaynak ve İncelemeleri Dizi): 7, 213-219.

2011 “In memoriam Louis Bazin” [=Louis Bazin Anısına], Archivum 
Ottomanicum: 28, 299-301.

2011 “Zum wissenschaftlichen Nachlass von Andreas Tietze” 
[=Andreas Tietze’nin İlmi Mirası], Archivum Ottomanicum: 28, 
95-96.

HAZAI’nin kitaplarını şu şekilde sıralayabiliriz:
1960 Sovietico-Turcica. Beiträge zur Bibliographie der türkischen 

Sprachwissenschaft in russischer Sprache in der Sowjetunion 1917-
1957 [=Sovyet-Türk. 1917-1957 arasında Sovyetler Birliğinde 
Rusça Türk Dili Araştırmalarının Bibliyografyasına Katkılar]: Mit 
Unterstützung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 
und unter Mitwirkung einer Arbeitsgemeinschaft des 
Turkologischen Instituts der Universität Budapest redigiert von 
Georg HAZAI, Budapest, 319 s. Bibliotheca Orientalis Hungarica 
9.

1969 “ ”, NİYA, Rahim Reis, Sigrid KLEINMICHEL, Kemal ERASLAN, 
Gerhard DOERFER: Turkan: Tarih, Zeban, Edebiyat [=Türkler: 
Tarih, Dil, Edebiyat]: Tahran 1389 [=1969], [X]+214 s. Mecmua-i 
Kitaphane-i Danişname-i Cihan İslam 16.

1973 Das Osmanisch-Türkische im XVII. Jahrhundert. Untersuchungen 
an den Transkriptionstexten von Jakab Nagy de Harsány [=17. 
yy’da Osmanlı Türkçesi. Jakab Nagy de Harsány’nin Yazı 
Çevirimi Metinlerinin Analizi]: Budapest, 498 s. Bibliotheca 
Orientalis Hungarica 18.

1978 Kurze Einführung in das Studium der türkischen Sprache [=Türk 
Dili Çalışmalarına Kısa Bir Bakış]:Budapest, 190 s. Akadémiai 
Kiadó.

1986 “ ”, Barbara KELLNER-HEINKELE: Bibliographisches Handbuch 
der Turkologie Eine Bibliographie der Bibliographien vom 18. 
Jahrhundert bis 1979 [=Türkolojinin Bibliyografik El Kitabı. 18. 
Yüzyıldan 1979’a kadar Bibliyografyanın Bibliyografyası]: Band 
1, Weisbaden, 582 s. Bibliotheca Orientalis Hungarica 30.

1990 Handbuch der türkischen Sprachwissenschaft [=Türk Dili 
Araştırmaları El Kitabı]: Weisbaden, Teil 1, 492 s. Bibliotheca 
Orientalis Hungarica 31.

2006  , TIETZE, Andreas: Ferec ba‘d eş-şidde. Ein frühosmanisches 
Geschichtenbuch [=Eski Osmanlıca Tarih Kitabı]: Berlin, Band 
I: Text, 650 s. Studien zur Sprache, Kultur und Geschichte der 
Türkvölker 5.1.

2007 PARLATIR, İsmail, György HAZAI: Macar Bilimler Akademisi 
Kütüphanesi’ndeki Türkçe El Yazmaları Kataloğu: Ankara, 
XXX+530+[XXXII] s. Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları: 13.

2008  , İsmail PARLATIR, Barbara KELLNER-HEINKELE: 
Catalogue of the Turkish Manuscripts in the Library of the 
Hungarian Academy of Sciences [=Macar Bilimler Akademisi 
Kütüphanesi’ndeki Türkçe El Yazmaları Kataloğu]: Budapest, 
664+[XXVII] s. Akadémiai Kiadó.

2008 Die altanatolisch-türkische Übersetzung des Tazkaratu ’l-Awliya 
von Fariduddin ‘Attar [=Fariduddin ‘Attar’ın Tazkaratu 
’l-Awliya’sının Eski Anadolu Türkçesi Tercümesi]: Berlin, Band I 
Text: 403 s.; Band II Faksimiles: VII+337 s. Studien zur Sprache, 

Geschichte und Kultur der Türkvölker Band 6.1, 6.2.
2009 Die Geschichte der Ungarn in einer osmanischen Chronikdes 16. 

Jahrhunderts: Tercüman Mahmuds Tarih-i Ungurus [=16. Yüzyıla 
Ait Bir Osmanlı Kroniğinde Macaristan Tarihi: Tercüman 
Mahmud’un Tarih-i Ungurus’u]: Berlin, 484 s. Studien zur 
Sprache, Geschichte und Kultur der Türkvölker Band 8. Oriental 
Manuscripts in the Hungarian Academy of Sciences 2.

2012 Türkiye Türkçesinin Dünü ve Bugünü Türk Dili Araştırmalarına 
Kısa Bir Giriş: Çeviren: Tevfik TURAN, Ankara, 219 s. AKDTYK 
Türk Dil Kurumu Yayınları: 1048.

HAZAI’nin editörlüğünü yaptığı yayınlar şunlardır:
1996 VELKOV, Asparuch, Evgeniy RADUSHEV: Ottoman Garrisons 

On The Middle Danube [=Orta Tuna’da Osmanlı Garnizonları]. 
Based on Austrian National Library, MS Mxt 562 of 956/1549-
1550: Budapest, 547 s. Bibliotheca Orientalis Hungarica 46.

1997 RCZYŃSKI, Graf Eduard: Malerische Reise in einigen 
Provinzendes Osmanischen Reiches [=Osmanlı Devleti’nin Bazı 
Vilayetlerinden Seyahat Manzaraları]: Herausgegeben und mit 
einem Nach wortversehen von Peter ZIEME, Budapest, 192+[1] 
s. Akadémiai Kiadó.

2002 SIMON, Róbert: Ibn Khaldun History as Science and the 
Patrimonial Empire [=Ibn Khaldun. İlim ve Patrimonyal 
İmparatorluk Olarak Tarih]: Tercüme eden: Klára POGÁTSA, 
Budapest, 217+[2] s. Akadémiai Kiadó.

2003 HAGEN, Gottfried: Ein osmanischer Geograph bei der Arbeit 
Entstehung und Gedankenwelt von Katib Celebis Ǧihannüma 
[=İş Başında Bir Osmanlı Coğrafyacısı. Katib Çelebi’nin 
Cihannüma’sının Düşünce Dünyası ve Teşekkülü]: Berlin, 
XI+531 s. Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur Der 
Türkvölker Band 4.

2008 Philologiae Et Historiae Turcicae Fundamenta: Turkey in the 
Twentieth Centuary [=Filoloji ve Tarih Açısından Türkçenin 
Temelleri: 20. Yüzyılda Türkiye]: Edited by Hans Robert 
ROEMER, Wolfgang-Ekkehard SCHARRLIPP, Louis BAZIN, 
György HAZAI, Erik Jan ZURCHER, Berlin, 455 s. Klaus 
Schwarz Verlag.

2010 MENDE-ALTAYLI, Rana von: Fatıma ‘Aliyye/Mahmud Es‘ad: 
Ta‘addüd-i Zevcat Zeyl. Continuation of the Debate on Polygamy 
[=Çok Eşlilik Üzerinde Tartışmanın Devamı] A Modern Turkish 
Version, Transcription and Facsimile: Berlin, 128+[50] s. Studien 
zur Sprache, Geschichte und Kultur der Türkvölker Band 9.

2011 HAMUT, Bahargül: Silsilat az-Zahab. Kommentierung einer 
cagatai-uigurischen Handschrift zu den Aqtagliq Hoğilar, einer 
mystischen Gruppierung in Xinjiang im 16.-18. Jahrhundert 
[=Çağatayca-Uygurca El Yazması Aqtagliq Hoğilar, Açıklamalı, 
16.-18. Yüzyılda Doğu Türkistan’da Mistik Guruplar]: Berlin, 348 
s. Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur der Türkvölker 
Band 10.

Kaynaklar
EREN, Hasan: Türklük Bilimi Sözlüğü. I. Yabancı Türkologlar: Ankara 

1998, ss. 74-76. AKDTYK Türk Dil Kurumu Yayınları 705.
Monumenta et studia Turcologica. Ausgewählte Schriften von György 

Hazai [=Türkoloji Çalışmaları. György Hazai’nin Yazılarından 
Seçmeler]: Herausgegeben von Barbara KELLNER-HEINKELE, 
Berlin 2012, 719 s. Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur 
der Türkvölker Band 14.

Opuscula György Hazai dicita: Beiträge zum Deutsch-Ungarischen 
Workshop aus Anlass des 80. Geburtstages von György Hazai 
[=György Hazai’ye Derlenmiş Eserler. György Hazai’nin 80. 
Doğum Günü dolayısıyla Alman-Macar Çalışma Toplantısı 
Yazıları]: Herausgegeben von Barbara KELLNER-HEINKELE, 
Simone-Christiane RASCHMANN, Berin 2015, 223 s. Studien 
zur Sprache, Geschichte und Kultur der Türkvölker Band 19.

Studia Ottomanica. Festgabe für György Hazai zum 65. Geburtstag [= 
Osmanlı Araştırmaları. György Hazai’nin 65. Doğum Günü 
İçin Armağan]: Herausgegeben von Barbara KELLNER-
HEINKELE und Peter ZIEME, Weisbaden 1997, XVI+264 s. 
Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica Band 47.
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TÜBA-GEBİP Ödül Sahiplerince Düzenlenen 
Uluslararası Çalıştay

2014 TÜBA GEBİP Ödülü sahipleri Siyaset Bilimi ve Ulus-
lararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem 
Kentmen-Çin ve TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Cengiz Erişen tarafından düzenlenen “Muslims, Anti-Mus-
lims and Anti-Immigration Attitudes and the EU / Müslü-
manlar, Müslüman ve Göçmen Karşıtı Tutumlar ve AB” adlı 
uluslararası çalıştay, 11 Mart 2016’da İzmir Ekonomi Üniver-
sitesi’nde gerçekleştirildi.

GEBİP Ödülü kapsamında henüz destek süresini tamamla-
mamış olan araştırmacıların, uluslararası nitelikteki bilimsel 
çalışmaları kapsamında düzenleyecekleri ulusal ve uluslara-
rası toplantılara destek kapsamında gerçekleştirilen Çalış-
tay’da; Suriyeli göçmenlerin AB sınırlarını geçmek için can-
larını tehlikeye attıkları, Charlie Hebdo ve Kasım 2016’daki 
Paris saldırılarının gerçekleştiği ve Patriotic Europeans Aga-
inst the Islamization of the West (PEGIDA) gibi Müslüman 
karşıtı hareketlerin Avrupa’da yükseldiği bu hassas dönemde 
ilgili sıcak konulara değinildi.

Doç. Dr. Kentmen-Çin ve Doç. Dr. Erişen’in yanında AB 
kamuyou ve seçmen davranışları üzerine yazan önde gelen 
akademisyenler olan; Amsterdam Üniversitesi’den Rachid 
Azrout, Radboud Üniversitesi’nden Marcel Lubbers, Zürih 
Üniversitesi’nden Marco Steenbergen, Vrije Üniversitesi’n-
den André Krouwel katıldı. Çalıştaya İzmir’deki lisans ve 
yüksek lisans öğrencileri ve sivil toplum örgütleri ilgi gös-
terdiler.

Avrupa kamuoyunun referandumlar yoluyla AB entegras-
yonunun gidişatını ve politikalarını etkileyebilmesi, Avru-
palı vatandaşların Müslümanlar, göçmenler ve AB üyeliği 
için bekleyen Türkler hakkında ne düşündüklerini oldukça 
önemli kıldığını söyleyen Doç. Dr. Çiğdem Kentmen-Çin 
sözlerine şöyle devam etti: “Çalıştay’da, AB’de yapılan farklı 
kamuoyu anketlerinin sonuçları açıklandı ve tartışıldı. Buna 
göre, AB vatandaşlarının bütün göçmenlere aynı şekilde 
yaklaşmadıkları, örneğin Hollanda’lıların Polonya ve Türki-
ye’den gelmiş göçmenlere yönelik farklı tehdit algılarına sa-
hip oldukları vurgulandı. Polonya’lı göçmenlerin Hollanda 
vatandaşları tarafından daha çok “ekonomik tehdit” olarak 
algılandıkları, Türkiye’li göçmenlerin ise “ortak kimliğe teh-
dit” olarak algılandıkları anket çalışmalarında ortaya çık-
makta. İngiltere’de yürütülen farklı anket çalışmalarının da 
İslam’ı İngiliz kültürüne tehdit olarak gören vatandaşların 
AB entegrasyonuna karşı olduğunu ortaya koyduğu bildiril-
di. Özellikle otoriter kişiliğe sahip ve sağ ideolojiden kişile-
rin, göçmenleri ülke kültürüne tehdit olarak gördüklerinin 
altı çizilirken, ulusal kimliğe bağlılık ve göçmenlerce etnik 
kimliğe yapılan tehditlerin sağ partilere verilen oyu arttırdı-
ğı vurgulandı. Hemen Paris saldırıları sonrası yapılan anket 
çalışmaları da Müslüman göçmenlerin Avrupa’da siyasi ve 
sosyal tehdit algısını arttırdığı ve AB vatandaşlarının ortak 
Avrupa göçmen politikasına karşı gelmelerine yol açtığını 
ortaya koymaktadır. Buna karşı, Avrupa’da yaşayan göçmen-
lerin kendi kimlikleri hor görüldükçe daha fazla Avrupa 
kimliklerine sarıldıkları ve sahiplendikleri vurgulandı.”

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Nimet Özgüç Vefat Etti 

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Nimet Öz-
güç 23 Aralık 2015 tarihinde vefat etti.

Araştırma alanı “Önasya Arkeolojisi” 
özellikle “Anadolu” olan Prof. Dr. Öz-
güç, Alman Arkeolojisi Enstitüsü Asli 
Üyesi, Amerika Arkeoloji Enstitüsü Ya-
bancı Şeref Üyesi, Türk Tarih Kurumu 
Şeref Üyesi ve birçok uluslararası aka-
demi ile meslek örgütleri şeref üyesiydi.

Prof. Dr. Nimet Özgüç için Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fa-
kültesi Farabi Salonu’nda tören düzen-
lendi ve Karşıyaka Mezarlığı’na defne-
dildi.

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakın-
larına ve bilim camiamıza başsağlığı 
dileriz.
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TÜBA-GEBİP Üyelerine ‘Elginkan Vakfı Ödülü’ 

TÜBA-GEBİP Ödülü’nü 2013 yılında ka-
zanan Doç. Dr. Arda Deniz Yalçınkaya, 
2011 yılında kazanan Doç. Dr. Ali Koşar 
ve 2008 yılında kazanan Doç. Dr. Devrim 
Gözüaçık teknoloji alanında ‘Elginkan 
Vakfı 2015 Yılı Teknoloji Ödülü’ne layık 
görüldü.

‘Kesik-Halka Rezonatörü Kullanılarak 
Geliştirilen Mikrodalga-Tabanlı Biyosen-
sör ve Kanser Teşhis Teknolojisi’ projesi 
ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Arda Deniz Yalçınkaya’nın da içerisinde yer al-
dığı ve Prof. Dr. Günhan Dündar, Yrd. Doç. Dr. Hamdi 
Torun’dan oluşan araştırma ekibi ‘Elginkan Vakfı 2015 
Yılı Teknoloji Ödülü’ne layık görüldü. Teknoloji alanında 
verilen ödüle ‘Su Tabancası’ projesini hazırlayan Sabancı 
Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Devrim Gözüaçık 
ile Doç. Dr. Ali Koşar’ın da içerisinde yer aldığı Prof. Dr. 
Sinan Ekici, Prof. Dr. Mustafa Ünel, Prof. Dr. Asif Saba-
novic, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Üvet, Dr. Özlem Oral ve Dr. 
Cenk Kığ’dan oluşan araştırma ekibi de layık görüldü.

Elginkan Vakfı 2015 Yılı Türk Kültürü Araştırma 
ve Teknoloji Ödülleri Türk Kültürü Araştırma Da-
lında:
Türk kültürüne ve halk bilimi alanında yapmış olduğu ça-
lışmalar ve yetiştirdiği öğrencileri gerekçesi ile Prof. Dr. 
Dursun Yıldırım

Türk halk edebiyatı ve kültürü alanında yapmış olduğu 
çalışmalar ve yetiştirdiği öğrencileri gerekçesi ile Prof. Dr. 
Ali Berat Alptekin

Gerek Türkiye Türkolojisi gerekse uluslararası Türkoloji 
için önemli boşlukların kapatılması yolunda çalışmaları 
ve eserleri gerekçesi ile Prof. Dr. Mustafa Öner

18.Yüzyıl Osmanlı Devletinin tarihi ve sosyo-kültürel yapı-
sı hakkındaki araştırmalara kaynak olacak nitelikte olan ki-
tabı “Osmanlı Lale Şenlikleri/Çerağan” ve genç araştırma-
cıların desteklenmesi gerekçesi ile Dr. Neslihan Koç Keskin

Teknoloji Ödülü Dalında:
Kanserli dokuların, hastaya zarar vermeden, muayene ya 
da müdahale sırasında belirlenmelerine imkan sağlayan 
iki farklı teknik geliştiren ve prototip cihaz üreten ve kli-
nik uygulamalar yapan Prof. Dr. Murat Canpolat

Kesik-Halka Rezonatörü Kullanılarak Geliştirilen Mik-
rodalga-Tabanlı Biyosensör ve Kanser Teşhis Teknolojisi 
projesi ile Prof. Dr. Günhan Dündar, Doç. Dr. Arda Deniz 
Yalçınkaya, Yrd. Doç.Dr. Hamdi Torun’dan oluşan araş-
tırma ekibi

Su Tabancası (Sabancı University Tissue Ablating Bubb-
les) projesi ile Prof. Dr. Sinan Ekici, Prof. Dr. Mustafa 
Ünel, Prof. Dr. Asif Sabanovic, Yard. Doç. Dr. Hüseyin 
Üvet, Doç. Dr. Devrim Gözüaçık, Dr. Özlem Oral, Dr. 
Cenk Kığ ve Doç. Dr. Ali Koşar’dan oluşan araştırma ekibi

Kompozit partikül içeren biyobozunur kemik dolguları, 
membranları ve iskele yapıları projesi ile Prof. Dr. Nesrin 
Hasırcı Elginkan Vakfı Ödülleri’ne layık görüldüler.

Doç. Dr. Devrim GözüaçıkDoç. Dr. Arda Deniz YalçınkayaDoç. Dr. Ali Koşar

TÜBA Eski Üyelerinden
Prof. Dr. Tosun Terzioğlu Vefat Etti

TÜBA eski üyesi ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. To-
sun Terzioğlu, 23 Şubat 2016 tarihinde vefat etti.

1942 yılında İstanbul’da doğan ve bir süredir sağlık sorunları nede-
niyle tedavi gören matematik dünyasının önemli ismi Prof. Dr. Tosun 
Terzioğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve bilim camiasına 
başsağlığı dileriz.
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TÜBA-GEBİP Üyelerine ‘ODTÜ Prof. Dr. Mustafa 
N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Ödülü’ 

2015 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü sahipleri Doç. Dr. Uğur 
Bozkaya ve Doç. Dr. Ali Rıza Yıldız, Yrd. Doç. Dr. En-
gin Durgun ile 2012 yılı ödül sahibi Doç. Dr. Seda Keskin 
Avcı ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştır-
ma Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

Araştırmalarıyla bilim alanlarından birinin gelişmesine 
katkıda bulunan ya da bu alanda ülke sorunlarının çözü-
müne yardımcı olan, ödülün verildiği yılın ilk gününde 
40 yaşını doldurmamış genç araştırmacılara verilen Araş-
tırma Teşvik Ödülü’nü Hacettepe Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Uğur Bozkaya, Bursa Teknik Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Yıldız, Bilkent Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Engin Durgun ve Koç 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Keskin Avcı 
kazandı.

21 Aralık tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen ödül töreninde Araştırma Teşvik Ödü-
lü’yle birlikte Bilim, Teknoloji Teşvik, 2014 – 2015 Öğre-
tim Yılı ODTÜ Yılın Eğitimcisi, 2014 – 2015 Öğretim Yılı 
ODTÜ Yılın Tezi Ödülleri de sahiplerini buldu.

Bilim Ödülü 
Prof. Dr. Nesrin Hasırcı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü 
Prof. Dr. Mustafa Okyay Kaynak
Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Teknoloji Teşvik Ödülü 
Doç. Dr. Halil Murat Aydın
Hacettepe Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Araştırma Teşvik Ödülü 
Prof. Dr. Hasan Kırmızıbekmez
Yeditepe Üniversitesi, Farmakognozi Anabilim Dalı 
Doç. Dr. Metin Ak
Pamukkale Üniversitesi, Kimya Bölümü 
Doç. Dr. Seda Keskin Avcı
Koç Üniversitesi, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü 
Doç. Dr. Uğur Bozkaya
Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü 
Doç. Dr. Yunus Eren Kalay
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 
Doç. Dr. İlker Temizer
Bilkent Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü 
Doç. Dr. Ali Rıza Yıldız
Bursa Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü 
Y. Doç. Dr. Engin Durgun
Bilkent Üniversitesi, UNAM Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü 
Y. Doç. Dr. Evren Özarslan
Boğaziçi Üniversitesi, Fizik Bölümü 
 
2014 – 2015 Öğretim Yılı ODTÜ Yılın Eğitimcisi Ödülü 
Prof. Dr. M. Murat Köksalan
Mühendsilik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü 
Doç. Dr. Osman Balaban
Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

Doç. Dr. Tolga Can
Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
Y. Doç. Dr. Mustafa Kemal Bayırbağ
İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
Y. Doç. Dr. Serap Emil
Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 
Y. Doç. Dr. Salih Özçubukçu
Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü 
Y. Doç. Dr. Nejan Huvaj Sarıhan
Mühendislik Fakültesi – İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Y. Doç. Dr. Başak Şahin Acar 
Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

2014 – 2015 Öğretim Yılı ODTÜ Yılın Tezi Ödülü 
Naime Ünlü Akbaşoğlu Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü 
Danışman: Doç. Dr. Ali Çırpan
Pelin Akçagün Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü 
Danışman: Prof. Dr. Nadir Öcal
Tuğba Akman Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Bilimsel Hesaplama Bölümü 
Danışman: Prof. Dr. Bülent Karasözen
Hakan Çalışkan Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü 
Danışman: Prof. Dr. Tuna Balkan ve Prof. Dr. Bülent E. Platin
Onur Mert Erkan Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü 
Danışman: Y. Doç. Dr. Ergin Tönük
Zühre Sü Gül Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Bölümü 
Danışman: Doç. Dr. Ayşe Tavukçuoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Çalışkan
Gözde İkizer Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Bölümü 
Danışman: Prof. Dr. A. Nuray Karancı
Rahim Jafari Khousheh Mehr Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühen-
disliği Bölümü 
Danışman: Doç. Dr. Tuba Okutucu Özyurt ve Y. Doç. Dr. Özgür Ünver
Melih Onay Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Bölümü 
Danışman: Prof. Dr. A. Meral Yücel ve Prof. Dr. H. Avni Öktem
Hatice Pınar Şenoğuz Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Bölümü 
Danışman: Prof. Dr. Ayşe Nur Saktanber
Mustafa Mert Torunbalcı Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve Nanotekno-
loji Bölümü 
Danışman: Prof. Dr. Tayfun Akın ve Prof. Dr. Mehmet Ali Sahir Arıkan
Ayhan Ozan Yılmaz Enformatik Enstitüsü, Sağlık Bilişimi 
Danışman: Prof. Dr. Nazife Baykal
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Prof. Dr. Şevket Dönmez’in
“Anadolu ve Ermeniler” Kitabı Çıktı!

TÜBA-AR Yayın Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şevket Dön-
mez’in “Anadolu ve Ermeniler: Kızılırmak Havzası Demir 
Çağı Toplumunun Doğu Anadolu Yaylası’na Büyük Göçü” 
adlı kitabı Şubat 2016’da okurunun karşısına çıktı.
 
Türkiye’de gerçekleştirilen bilimsel arkeolojik kazılar sonu-
cunda açığa çıkan bulguları temel alan “Anadolu ve Erme-
niler: Kızılırmak Havzası Demir Çağı Toplumunun Doğu 
Anadolu Yaylası’na Büyük Göçü” Türkiye topraklarının 
tarihini doğru anlamaya başlaması açısından büyük önem 
taşıyor.
 
Kızılırmak Havzası yerleşmeleri olan Oluz Höyük, Alişar 
Höyük, Maşat Höyük gibi yerleşmelerde bulunmuş olan 
üçgen bezemeli (triangle ware) kapların (MÖ 6. yüzyıl) Van 
Gölü Havzası’na değin uzanan bir güzergah dahilindeki 
dağılımları üzerinde duran kitabın konuya yaklaşımı tama-
men arkeolojik.
 
İki yıl süren bir çalışmanın sonunda ortaya çıkan ve Ana-
dolu Öntarih Yayınları 1 kapsamında yayımlanan eserde 
fotoğrafların yanı sıra çok sayıda orijinal çizim ve harita yer 
alıyor.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin’e 
SDÜ’den Fahri Doktora

Ünlü İslam Bilim Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Fuat Sezgin’e 
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından “fahrî 
doktora” unvanı verildi. 27 Mayıs günü SDÜ Prof. Dr. M. 
Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde  Fuat Sezgin tarafın-
dan verilen “Amerika Kıtası’nın Müslüman Denizciler Ta-
rafından Kolomb Öncesi Keşfi” konulu konferansın ardın-
dan Prof. Dr. Sezgin’e diploması SDÜ Rektörü Prof. Dr. H. 
İlker Çarıkçı tarafından takdim edildi.

Amerika’nın keşfinin çok önemli olduğunu ifade ederek 
başladığı konferansını «İslam coğrafyasının muazzam 
tablosuna şahit oldum ki Amerika’nın keşfi bu büyük 
parçanın tablolarından biridir.” şeklinde sürdüren Prof. 
Dr. Sezgin konuşmasında Kolomb’un dünyayı güney 
kutbuna doğru sivrileşen armut şeklinde tasvir ettiğini 
belirtti ve konferansı “Biruni, Hint medeniyetini anlatan 

kitabında Büyük Okyanus’ta bir büyük kara kütlesinde 
insan yaşamı olabileceğinden bahsetmektedir. Kolomb’un 
elinde bir Arap haritası vardı ve o haritayla yola çıktı. Ame-
rika kıtasında Atlas Okyanusu’nu Büyük Okyanus’tan ayı-
ran Macellan Boğazı bilgisinin 1428 yılında İslam dünya-
sından Portekiz’e geldiğini biliyoruz.” diyerek tamamladı.
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TÜBA-GEBİP Üyelerine 
‘2015 Yılı FABED Eser Tümen Ödülleri’ 

2015 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü sahipleri Doç. Dr. Engin 
Durgun, Doç. Dr. Didem Okutman Taş, 2015 Yrd. Doç. 
Dr. Recep Zan, 2014 yılı ödül sahibi Doç. Dr. Mustafa 
Şahmaran ve 2014 yılı ödül sahibi Doç. Dr. Önder Metin 
2015 Yılı Fevzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme 
Fonu (FABED) Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’ne layık 
görülürken, 2015 Yılı ‘FABED Eser Tümen Araştırma 
Ödülü’ ise 2014 yılı TÜBA-GEBİP Ödül sahibi Doç. Dr. 
Ali Kemal Okyay’ın oldu.

Aralık 2015’te sahiplerine takdim edilen ‘FABED Eser Tü-
men Üstün Başarı Ödülü’nü; Doğa bilimleri alanında fizik 
bilim dalında Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yrd. 
Doç. Dr. Engin Durgun ve biyoloji bilim dalında Yrd. Doç. 
Dr.  Urartu Özgür Şafak Şeker ve yine aynı bilim dalın-
da Niğde Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Recep 
Zan ile kimya bilim dalında Atatürk Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Önder Metin, çevre bilim dalında İstan-
bul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Didem 
Okutman Taş ve yapı bilimleri alanında Gazi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Şahmaran aldı. Bilkent 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kemal Okyay ise 
doğa bilimleri alanında fizik bilim dalında sunduğu bilim-
sel çalışmayı gerçekleştirmek üzere ‘2015 yılı FABED Eser 
Tümen Araştırma Ödülü’nü almaya hak kazandı.

2015 Yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü
Doç. Dr. Engin Durgun, doğa bilimleri alanında fizik bilim dalında, 
“2-Boyutlu Malzemeler, Çimento Reaktivitesi, Siklodekstrin İnklüzyon 
Kompleksleri” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilim-
sel çalışmaları nedeniyle, 2015 yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı 
Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Doç. Dr. Engin Durgun, Bilkent Üni-
versitesi, Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi ve Malzeme Bilimi 
ve Nanoteknoloji Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Hakan Durmaz, doğa bilimleri alanında kimya bilim dalında, 
“Sentetik Polimer Kimyası, Yıldız Polimerler, Biyobozunur Polimerler, 
Click Kimyası ve Diels-Alder Reaksiyonları” konularındaki uluslararası 
düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmaları nedeniyle, 2015 yılı FABED 
Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Doç. Dr. 
Hakan Durmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Kimya Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Önder Metin, doğa bilimleri alanında kimya bilim dalında, 
“Geçiş Metal Nanopartikülleri, Bimetalik Nanopartiküller, Metal Oksit 

Nanopartikülleri, Kimyasal Hidrojen Depolama, Grafen Oksit ve Gra-
fen, Kataliz ve Elektrokataliz” konularındaki uluslararası düzeyde üstün 
nitelikli bilimsel çalışmaları nedeniyle, 2015 yılı FABED Eser Tümen 
Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Doç. Dr. Önder Metin, 
Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü’nde öğretim üyesi 
olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Leyla Özgener, doğa bilimleri alanında çevre bilim dalında, 
“Çevre-Enerji, Termodinamik, Enerji Teknolojileri, Enerji Ekonomisi, 
Yenilenebilir Enerjiler” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nite-
likli bilimsel çalışmaları nedeniyle, 2015 yılı FABED Eser Tümen Üstün 
Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Doç. Dr. Leyla Özgener, Celal 
Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölü-
mü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Mustafa Şahmaran, yapı bilimleri alanında, “Mikro-Mekanik 
Olarak Tasarlanmış Şekil Değiştirme Sertleştirmesi Gösteren Yüksek 
Performanslı Çimento Bağlayıcılı Kompozitler” konusundaki uluslara-
rası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmaları nedeniyle, 2015 yılı FA-
BED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Doç. 
Dr. Mustafa Şahmaran, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker, doğa bilimleri alanında bi-
yoloji bilim dalında, “Sentetik Biyoloji, Sentetik Genetik Regülasyon, 
Biyomedikal Malzemeler, Protein Tabanlı Nanomalzemeler ve Biyomal-
zemeler, Biyomedikal Sensörler, Tüm Hücre Biyosensörleri” konuların-
daki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmaları nedeniyle, 
2015 yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak ka-
zanmıştır. Yrd. Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker, Bilkent Üniversitesi, 
Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi ve Malzeme Bilimi ve Nano-
teknoloji Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Didem Okutman Taş, doğa bilimleri alanında çevre bilim 
dalında, “Çevre Biyoteknolojisi, Biyoremediasyon, Mikrokirleticilerin 
Biyolojik Arıtılabilirliği, Anaerobik Arıtma Prosesleri, Aktif Çamur Pro-
sesleri” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalış-
maları nedeniyle, 2015 yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü 
almaya hak kazanmıştır. Doç. Dr. Didem Okutman Taş, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü’nde 
öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Recep Zan, doğa bilimleri alanında fizik bilim dalında, 
“Yoğun Madde Fiziği, Malzeme Bilimleri, 2-Boyutlu Malzemeler, Supe-
riletkenler, Yarıiletkenler, Elektron Mikroskopisi ve Probe Mikrosko-
pisi” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalış-
maları nedeniyle, 2015 yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü 
almaya hak kazanmıştır. Yrd. Doç. Dr. Recep Zan, Niğde Üniversitesi, 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölü-
mü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Mustafa Şahmaran Doç. Dr. Önder Metin Doç. Dr. Engin Durgun Doç. Dr. Didem Okutman Taş Yrd. Doç. Dr. Recep Zan Doç. Dr. Ali Kemal Okyay
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TÜBA Üyesi Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı’ya
BEÜ’den ‘Fahri Doktora’ Unvanı

TÜBA Şeref Üyesi ve Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı’ya felse-
fe alanında yaptığı çalışma ve hizmetler dolayısıyla Bülent 
Ecevit Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Türkiye akademik hayatında ilk defa olarak Biyoloji Felsefe-
si çalışmalarını başlatan, Türkiye’de genel olarak felsefenin 
özel olarak da Bilim Felsefesi araştırmalarının merkezî bir 
yer edinmesini sağlayan araştırmalar yapan, ayrıca günümüz 
küresel medeniyetini sistematik ve felsefi açıdan çözümle-
yerek ve yorumlayarak Türk entelektüel kamuoyunun ko-
nuyla ilgili perspektifini zenginleştiren, Türkiye’deki farklı 
üniversitelerde felsefe bölümlerinin kurulmasına önderlik 
eden, Türk düşünce hayatında etkili olan pek çok ismi ye-
tiştiren, uluslararası felsefe camiasında Türkiye’yi başarıyla 
temsil eden, çıkardığı dergi ve yayımladığı felsefe eserleriyle 
felsefi kültürün etkinlik alanını artıran, özellikle Türkçe fel-

sefe dilinin inşasında ürettiği yeni kelimeler yanında klasik 
Türkçenin felsefi sözcük dağarcığının felsefe diline kazandı-
rılması yönünde çaba gösteren, kısaca yerli Türk felsefesi-
nin imkânlarını, dersleri, eserleri, öğrencileri ve fikirleriyle 
gösteren Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı’ya fahri doktoranın 
tevcihine karar verdi.

Oy birliği ile alınan bu karar hakkında Bülent Ecevit Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer “Üniversitemiz 
alanında ülkemize eşsiz katkılar yapan kıymetli bir bilim in-
sanına vefa ve takdir duygularını göstermek düşüncesi ile bu 
kararı almıştır. Tüm senatörlerimize bu önemli karar adına 
teşekkür ediyorum. Şaban Teoman Duralı hoca, kıymeti bi-
linmesi gereken önemli bir fikir ve ilim adamıdır. Bilimsel 
çalışmalarının yanında şahsiyeti ile de tüm akademisyenlere 
ve toplumun tüm kesimlerine örnek gösterilecek değerde bir 
insandır. Zonguldaklı bir bilim insanının ülkemizde ve dün-
yada böylesi saygın bir noktaya gelmesi hepimiz için ayrı bir 
gurur kaynağı durumundadır. Teoman hocamızın kırk yılı 
aşkın süredir yürüttüğü akademik, ilmî, kültürel ve düşünsel 
çalışmaların yanında yetiştirdiği bilim insanları, kaleme al-
dığı fikir yazıları ve oluşturduğu külliyat ile Türk felsefesinin 
inşasına; uluslararası değerleri ihtiva ederken gelenekle de 
bağını koparmamış yerli bir felsefî düşünce biçiminin inşası 
ve ihyasına verdiği emekler her türlü takdirin üzerindedir. 
Bizler saygı, takdir ve vefa duygularımızı aldığımız bu karar 
ile bir kez daha göstermek istedik. Üniversitemiz ülkemizin 
uluslararası tanınırlığına katkı yapan ve medeniyet inşasına 
emek veren insanlarını onurlandırmayı bir akademik tavır 
ve gelenek haline getirmiş olmasından büyük bir mutluluk 
duyuyor, karara imza atan senatörlerimize tekraren teşekkür 
ediyorum.” dedi.

TÜBA-GEBİP Ödül Sahibi Prof. Dr. 
Özgür Barış Akan’a ‘Sedat Simavi Ödülü’

2008 yılı TÜBA-GEBİP Ödül Sahibi Prof. Dr. Özgür Barış Akan fen bilimleri kate-
gorisinde 2015 yılı Sedat Simavi Ödülü’ne layık görüldü.

Seçici Kurul Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Özgür Barış Akan’ı “Förster Rezonans Enerji Transferi (FRET) Temelli Nano 
Moleküler Haberleşme Kanalının Fiziksel Modeli ve Analizi” adlı eseri dolayısıy-
la fen bilimleri kategorisinde “övgüye değer” gördü. Törene katılamayan Prof. Dr. 
Akan adına ödülü Murat Kuşçu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekre-
ter Yardımcısı Niyazi Dalyancı’nın elinden aldı. 

Doç. Dr. Murat Somer, “Milada Dönüş: Ulus-Devletten Devlet- Ulusa Türk ve Kürt 
Meselesinin Üç İkilemi” adlı eseriyle Sosyal Bilimler Ödülü’ne değer görüldü.

Fen Bilimler Ödülü’nü “Polarize Metrik Çizge Değişmezlerinin Ayrık Laplas Matrisi 
Kullanılarak Hesaplanması” adlı eseriyle Doç. Dr. Zübeyir Çınkır kazandı.



120 TÜBA GÜNCE   HAZİRAN 2016

TÜBA Üyelerine ‘5.Türk Kültürüne Hizmet 
Şükran Ödülü’

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Zeynel Kılıç 
TÜBİTAK Bilim Kurulu’nda

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Asli 
Üyesi Prof. Dr. Ali Akyıldız ve TÜBA Uluslararası 
Akademi Ödülü sahibi Mehmet Genç  Türk Kültürü-
ne Hizmet Vakfı tarafından verilen 5. Türk Kültürüne 
Hizmet Şükran Ödülü’ne layık görüldü.

5 Ocak 2016 tarihinde Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu İstanbul’da gerçekleştirilen törende 5. Türk 

Kültürüne Hizmet Şükran Ödülü’nü Türk Kültü-
rüne Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu’nun belirle-
diği Seçici Kurul kararıyla kazanan; Alev Ebbüzi-
ya, Prof. Dr. Ali Akyıldız, Mehmet Genç ile Prof. 
Dr. Selçuk Mülayim’e ve törene katılamayan Prof. 
Dr. Ahmet Yaşar Ocak’ın adına Prof. Dr. Fahamed-
din Başar’a 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tak-
dim etti.

TÜBA Genel Kurulu tarafından aday olarak seçi-
len TÜBA Asli Üyesi ve Ankara Fen Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Zeynel Kılıç, Başbakan Prof.
Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından TÜBİTAK Bilim 

Kurulu üyeliğine atandı. Boşalan bir diğer Bilim 
Kurulu üyeliğine ise, Rekabet Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Ömer Torlak atandı.

Prof. Dr. Zeynel Kılıç Prof. Dr. Ömer Torlak



TÜBA-GEBİP Ödül Sahibi Doç. Dr. Mustafa Özgür 
Güler Royal Society of Chemistry Üyesi Seçildi

2011 yılı TÜBA-GEBİP Ödül Sahibi Doç. Dr. Mustafa 
Özgür Güler, 2016 yılı Royal Society of Chemistry Üyesi 
seçildi.

Türkiye’yi uluslararası platformda temsil edebilecek ol-
manın kendisi için gurur kaynağı olduğunu söyleyen 
Doç. Dr. Güler,  “Kimya alanında yaygın etkisi olan çalış-
malar yapmış olması ve kimyasal bilimlerin ilerlemesine 
önemli katkılarda bulunması beklenen üyeler için Royal 
Society of Chemistry’e seçilmiş olmak yurt dışında, kim-
ya alanında saygın bilim insanlarını bir araya getiren bir 
kuruluş olması açısından oldukça önemli.” dedi.



Prof. Dr. Fuat Sezgin’in uzun yıllar süren çalışmaları sonucu hazırladığı, ilk olarak 

“Wissenchaft und Technik im Islam” adıyla Almanca yayımlanan ve TÜBA 

tarafından Türkçeye çevirilen ‘İslam’da Bilim ve Teknik’in 3. baskısı 

gerçekleştirildi. 

İslâm bilginlerinin çalışmalarını ve bilim dünyasına katkılarını çeşitli 

örneklerle ‘İslam´da Bilim ve Teknik´e Giriş’, ‘Astronomi’, ‘Coğrafya, 

Denizcilik, Saatler, Geometri, Optik’, ‘Tıp, Kimya, Mineraller ve Fosil 

Oluşumlar’, ‘Fizik ve Teknik, Mimari, Savaş Tekniği, Antik Objeler, 

Orientleştirici Stilde Avrupa Camı ve Seramiği’ başlıkları altında beş 

ciltte toplayan eser, aynı zamanda da dünya bilimler tarihinde İslam 

biliminin oynadığı rolü inceliyor. Batı dünyasını merkeze alan bilim 

tarihine eleştirel bir çözümlemeyle yaklaşan Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 

eseri, İslâm ve Orta Çağ bilim tarihine farklı bir bakış açısını da yansıtıyor.

İSLAM’DA BİLİM ve TEKNİK’İN 3. BASKISI ÇIKTI!

TÜBA Şeref Üyesi 
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in eseri 
‘İslam’da Bilim ve Teknik’ için:

https://satis.tuba.gov.tr



TÜBA-Kök Hücre 

Araştırmaları ve Biyoetik 

Sempozyumu Raporu ile 

TÜBA-Gıda, Beslenme 

ve Kanserin Önlenmesi 

Sempozyumu Raporu 

Akademi’nin mevcutları 

geliştirerek sürdürmesinin 

yanında yeni program, 

proje ve faaliyetleri devreye 

sokma ve danışmanlık işlevini 

geliştirme politikasının ürünleri 

olarak ortaya çıkmışlardır.

TÜBA - KÖK HÜCRE ARAŞTIRMALARI ve 
BİYOETİK SEMPOZYUMU RAPORU

TÜBA - GIDA, BESLENME ve KANSERİN 
ÖNLENMESİ SEMPOZYUMU RAPORU



Günlük Hayattan Modelleme Soruları; öğretmenler, öğretmen adayları, 

öğrenciler, günlük hayatta matematiği arayanlar ve matematiğe ilgi duyan 

herkes için bir kaynak kitap niteliğinde hazırlandı.

Üç bölümden oluşan bu kitabın birinci bölümünde, matematiksel 

modellemeyi merak edenler ve matematik öğretiminde kullanmak 

isteyenler için matematiksel modellemenin kısa bir açıklaması, 

nasıl kullanılacağı ve matematik eğitimi içindeki yerini içeren bilgiler 

bulunuyor. İkinci ve üçüncü bölümlerde ise daha çok ortaöğretim 

düzeyinde toplam 45 matematiksel modelleme sorusu ve bu 

sorular için örnek çözüm yaklaşımları sunuluyor.

LİSE MATEMATİK KONULARI İÇİN

GÜNLÜK HAYATTAN MODELLEME SORULARI ÇIKTI!

Lise Matematik Konuları için
Günlük Hayattan Modelleme 

Soruları
https://satis.tuba.gov.tr



TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

 KÜLTÜR ENVANTERİ DERGİSİ

13. SAYI

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

ARKEOLOJİ DERGİSİ

19. SAYI

TÜBA-KED’in 13. 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. 

https://satis.tuba.gov.tr

Türkiye’nin arkeolojik ve tarihsel değerlerine sahip 
çıkılması noktasındaki yeni yayın anlayışını 15. 
sayıdan itibaren beyan eden ve gerçekleştiren 
TÜBA-AR’ın 19. sayısı okurlarıyla buluştu.

https://satis.tuba.gov.tr

BEÇİN DEFİNESİ ÇIKTI!

Dünyanın en büyük definesi olarak adlandırılan “Beçin Definesi”, 

yaklaşık 50.000 adet Osmanlı ve İslami sikke ile 800’ün 

üzerinde Avrupa ülkelerine ait sikke Milas’ın Beçin 

Kalesi’nde bulundu. Bu sayede 16. yüzyıldan 17. yüzyıl 

başlarına  kadar Osmanlı - Avrupa ekonomik ilişkileri 

ve para tarihi hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Konu 

hakkında “Der Münzschatz von Beçin” (2 cilt + CD) 

adlı çalışma 2001 yılında  TÜBA ve Avusturya Bilimler 

Akademisi tarafından basıldı. Kasım 2015’te ise “Beçin 

Definesi” adıyla TÜBA tarafından Türkçe yayımlandı.

TÜBA tarafından yayımlanan 
Beçin Definesi kitabı için:

https://satis.tuba.gov.tr
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Yayınıdır.

TÜBA

TÜBA ULUSLARARASI 
AKADEMİ ÖDÜLLERİ’NE 
ADAY GÖSTERME SÜRECİ 
DEVAM EDİYOR 

DERS KİTAPLARI
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

REAKSİYON MEKANİZMALARI

Genişletilmiş 3. Baskı

Yazar: Metin Balcı

DERS KİTAPLARI
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

KUANTUM MEKANİĞİ

Gözden Geçirilmiş 3. Baskı

Yazar: Tekin Dereli, Abdullah Verçin

TÜBA ŞEREF ÜYESİ PROF. DR. 
AZİZ SANCAR’A NOBEL ÖDÜLÜ

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN PROF.  SANCAR’I KABUL ETTİ

UNUTULAN ZAFER 
KUTÜ’L-
AMARE’NİN 
100. YILI

TÜBA 
3. ULUSLARARASI
KÖK HÜCRE KURSU
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TÜBA, Ünlü Türkolog Prof. Dr. Andreas 
Tietze’nin 7 ciltlik Tarihi ve Etimolojik Türkiye 
Türkçesi Lugatı’nın ilk üç cildini yayımlamak 
üzere hazırlıklarını tamamladı. Prof. Dr. 
Semih Tezcan başkanlığında yürütülen ekip 
çalışması sonucunda daha önce Avusturya 
Bilimler Akademisi tarafından yayımlanmış 
olan iki cilt (A-E ve F-J olmak üzere), gözden 
geçirilmiş olarak yeniden ve üç cilt halinde 
yayımlanacak.

TÜBA tarafından 2014 yılında başlatılan “Türk-İslam Bilim 
Kültür Mirası Projesi” kapsamında Bursalı Mehmed Tahir’in 
‘Osmanlı Müellifleri’, Kâtib Çelebi’nin ‘Levâmiü’n-nûr fî 
Zulmeti Atlas Minor’, Ebherî’nin ‘İsaguci Mantık Kitabı’ 
başlıklı eserlerin 2016  yılında basılması öngörülüyor.

YAKINDA

YAKINDA

100. YILINDA 
KUTÜ’L-AMARE ZAFERİ

Dr. Zekeriya Türkmen

TÜBA-GÜNCE Dergisi 51. sayısının ekidir.


