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2000-2001 yıllarında Prof. Dr. Rahmi Hüseyin Ünal 
başkanlığında yapılan kazılarla bulunan ve TÜBA 
ve Avusturya Bilimler Akademisi işbirliğiyle ortaya 
çıkarılarak 2010 yılında Almanca baskısı yapılan 
“Beçin Definesi” eserinin Türkçesi 2014 içinde TÜBA 
tarafından yayınlanacak.



Yılın bu ilk sayısında, 
2014’te bütün milletimize 
huzur, başarı ve mutluluk-
lar diliyorum. Başlarken, 
TÜBA açısından, geçen yı-
lın kısa bir değerlendirmesi 
ile gelecek döneme ilişkin 
beklenti ve plânlarımızdan 
söz etmek istiyorum. 

2013 yılı, TÜBA için, “ku-
rumsal devamlılık ve so-

rumluluk, ulusal bilim akademisi olma anlayışı ve stra-
tejik bir yaklaşımla”, önceki dönemden devreden işlerin 
tamamlanması, yeniden yapılanma ve uygun bir örgüt 
kültürünün oluşturulması, mevcutların yanı sıra yeni 
programların geliştirilmesine odaklanılan bir yıl oldu. Bu 
çerçevede, önceki dönemden kalan 2012 GEBİP ve TE-
ÇEP ödülleriyle ilgili süreç tamamlanarak Haziran ayında 
ödüller sahiplerine verildi. Ardından 2013, daha sonra da 
2014 GEBİP ve TEÇEP ödülleriyle ilgili süreçler başlatıldı 
ve 2014 başı itibarıyla, anılan programlardaki gecikmeler 
telafi edildi. TÜBA “Kurumsal Kapasite Geliştirme Proje-
si” kapsamında; ciddi bir yeniden yapılanma süreci başla-
tıldı. Akademi’nin tüm düzenleme ve süreçleri gözden ge-
çirilerek acil iyileştirmeler yapıldı; organizasyon yapısı; iş, 
süreç ve hizmet standardı tanımları hazırlandı, TÜBA’nın 
aynî ve nakdî varlıklarına ilişkin sistem, envanter sayım 
ve kayıtları güncelleştirildi. Yine bu kapsamda, TÜBA’nın 
bilişim alt yapısı, web sitesi ve bağlı portallar donanım 
ve yazılım olarak yenilendi. 2005-2010 yılları arasında 
restorasyonu Akademimizce gerçekleştirilen İstanbul 
Süleymaniye Külliyesi Rabi Medrese’nin 2013’ten itiba-
ren 10 yıllığına Akademi’mize tahsisi sağlandı. Ardından 
Medrese’nin işlevselliğini geliştirme amacıyla hazırlanan 
“Rabi Medrese Donatım Projesi”, Eylül 2013’te uygulama-
ya konularak yıl sonu itibarıyla tamamlandı. Finansmanı 
bağış yoluyla temin edilen proje ile Medrese, tarihî ve mi-
marî özelliklerine uygun biçimde donatıldı. 

Kültürümüze ait klâsik eserlerin gelecek kuşaklara akta-
rılması, tarihî öneme sahip ve Akademi’ye yaraşır bir fa-
aliyet olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda, Aka-
demimizce Şubat 2013’te Eskişehir 2013 Türk Dünyası 
Kültür Başkenti ajansına 100 Temel Eser (Türk Bilim Kla-
sikleri-TBK), 100 Temel Eserin Çocuk Uyarlamaları ve 
Çocuk Platformu projeleri sunuldu. 2013 yazında verilen 
Ajans Yönetim Kurulu’nun projelerin desteklenmesi kara-
rına rağmen, bütçe kısıtları gerekçesiyle destek ve proje-
lerin gerçekleştirilmesi mümkün olmadı. Bunun üzerine, 

TÜBA Konseyi tarafından “Türk Bilim Klasikleri”nin sayı 
ve süre sınırlaması olmadan, Akademi imkânlarıyla ya-
yımlanması kararlaştırıldı. Bu esnada projeler için kaynak 
arayışı sürdürüldü ve Kalkınma Bakanlığı’ndan 2014’ten 
itibaren üç yıl süreyle “Türk Bilim Klâsikleri Projesi” için 
yaklaşık 5 milyon TL’lik bir destek sağlandı. Bu arada, 
ünlü Avusturya’lı Türkolog Prof. Dr. Andreas Tietze’nin 
“Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügâti”nin Akade-
mimizce yayınlanmasına yönelik çalışmalar sürdürüldü. 
Projelerin 2014’ten itibaren hayata geçirilmesi öngörül-
mektedir. TÜBA ve Asya Bilim Akademileri ve Toplu-
lukları Birliği (AASSA) işbirliğiyle,“Bilim ve Teknolojide 
Kadın” bölgesel çalıştayı, 28-31 Mayıs 2014’te Ege Üniver-
sitesi’nde gerçekleştirilecek.

29 Kasım-1 Aralık 2013’te TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlen-
dirme Toplantısı, Necmettin Erbakan Üniversitesi ev sa-
hipliğinde Konya’da yapıldı. 27-28 Aralık 2013’te ise, ilgili 
tüm paydaş temsilcilerinin katımıyla “TÜBA Ulusal Kök 
Hücre Çalıştayı”, Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 
Kayseri’de gerçekleştirildi. 14 Aralık 2013’te de TÜBA 
44.Genel Kurulu’nu yaptık. Oldukça olumlu ve verimli 
şekilde tamamlanan toplantılara ilişkin haberler, bu sayı-
da yer almaktadır. Ev sahiplikleri için Konsey Üyelerimiz 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve ERÜ Rektörü 
Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur’a, katkıda bulunan tüm 
üyelerimize, bilim insanlarımıza ve diğer paydaşlara te-
şekkür ediyoruz.

Ocak ayında Türk-Alman Bilim Yılı açılış etkinlikleri, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Fikri Işık ile YÖK, 
TÜBA, TÜBİTAK başkanları ve diğer temsilcilerin katı-
lımıyla Berlin’de yapıldı. Anılan yıl kapsamında Alman 
Ulusal Akademisi Leopoldina ve TÜBA işbirliğiyle de or-
tak etkinlikler düzenlenecek. Şubat ayında Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Sn. Fikri Işık, TÜBA’yı ziyaret ederek 
Konsey üyelerimizle fikir alışverişinde bulundu.

2013’te Asli Üyemiz Prof. Dr. Oğuz Kerim Başkurt ile Şe-
ref üyelerimiz Prof. Dr. Oğuz Kayaalp, Prof. Dr. Alaaddin 
Akçasu’yu ve 2014 başında Prof. Dr. Halet Çambel’i kay-
bettik. Vefat eden hocalarımıza Allah’tan rahmet, aileleri 
ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Sizlerle paylaştığımız 
üyelerimizin başarı ve ödüllerinden Akademimiz ve mil-
letimiz adına onur duyduğumuzu ve şükranlarımızı ifade 
etmek isterim.

2014 yılının Akademimiz ve milletimiz için başarılı ve 
huzur içinde geçmesi dileğiyle, içten sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum. 

başkandan...başkandan...
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TÜBA–Kök Hücre Çalışma Grubu ve 
Ulusal Kök Hücre Politikaları Çalıştayı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye’deki tüm 
bilim alanlarını ve bilim insanlarını kapsayan; esas olarak 
danışmanlık yapmak, yapılanları takdir etmek ve ödül-
lendirmek işlevine sahip özerk bir ulusal akademi olarak 
görevini, bünyesinde oluşturduğu çeşitli çalışma grupları 
kanalıyla düzenlediği programlar veya katkıda bulundu-
ğu çeşitli projelerle yürütmeye devam ediyor.

TÜBA-Kök Hücre Çalışma Grubu (KHÇG), önemi ve 
güncelliği nedeniyle kök hücre konusu ile ilgilenen ve 
çalışma yapan ulusal ve uluslararası bilim insanlarını bir 
araya getirerek, en başından bu yana, insanlığa ve ülkemiz 
bilimine katkıda bulunmayı hedeflerken bu doğrultuda, 
kök hücrelerin hastalara uygulanması da dahil olmak 

üzere, toplumu doğru bilgilendirmek için kamuoyu du-
yuruları da yapıyor. Grup, 2005 yılından beri her yıl, ulus-
lararası katılımlı bilimsel sempozyumlar ve konuya ilgi 
duyan bilim insanı olma yolundaki gençlerimize yönelik 
kök hücre kursları düzenliyor.

Kök Hücre Çalışma Grubu’nun TÜBA Raporları serisin-
den yayınlanmış 2 kitabı da bulunuyor. Bunlardan ilki; tıp 
mensubu olmayan ve mesleği bilimle ilgili olmayanlara 
kök hücre araştırmaları ve klonlama konusunda güncel 
bazı bilgileri vermeyi hedefleyen “Kök Hücre Araştırma-
larında Güncel Kavramlar” kitabı, ikincisi ise; kök hücre 
konusunda temel ve pratik gelişmeleri geniş olarak içeren 
“Kök Hücre Biyolojisi ve Klinik Uygulamalar” kitabı.

Eğitim Masası

TÜBA Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Hücresel Tedaviler: Pluripotent Hücreler Masası

Prof. Dr. Bülent Zülfikar
TÜBA Asli Üyesi 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
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27-28 Aralık 2013’te Gerçekleştirilen 
TÜBA-Ulusal Kök Hücre Politikaları Çalış-
tayı Neden Yapıldı?

Türkiye’de kök hücre araştırmaları ve kullanımıyla ilgili 
genel bir politikanın eksikliği üzerine, bilim politikaları-
na yön veren, rehberlik ve danışmanlık gibi asli görevleri 
bulunan TÜBA bu doğrultuda, KHÇG olarak Ulusal Kök 
Hücre Politikaları Çalıştayı (UKHPÇ) düzenleme kararı 
aldı. 

Kök hücre ile ilgili Türkiye’deki tüm paydaşların temsil-
cilerinin katıldığı bu Çalıştay’la, kök hücre çalışmalarına 
ilişkin ihtiyaç ve eğilimlerin; fırsat ve zorluklar ile güçlü 
ve zayıf yönlerin belirlenmesi, paydaşlar arası koordinas-
yon ve işbirliğinin geliştirilmesi, standardizasyonun sağ-
lanması, önceliklerin ve izlenecek politikaların belirlen-
mesine yönelik önerilerin üretilmesi amaçlandı. Böylece 
ülkemizin bu alanda, bilim, araştırma ve uygulama kapa-
sitesi ve performansının geliştirilmesine katkı sağlaması 
hedeflendi.

Çalıştay’da 30 ilgili kurumdan 90’ın üzerinde bilim insanı, 
27-28 Aralık 2013 tarihlerinde Kayseri Erciyes Üniversi-
tesi’nin (ERÜ) ev sahipliğinde bir araya geldi. Çalıştay, 

ERÜ-Sabancı Kültür Merkezi’nde açılış konuşmalarıyla 
başladı. Açılışta; TÜBA-KHÇG Eşyürütücüsü Prof. Dr. 
Bülent Zülfikar, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. 
Necati Demir, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleşte-
mur, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve Sağ-
lık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun konunun 
önemini açıklayan birer konuşma yaptılar. Daha sonra 
TÜBA-KHÇG Üyesi olan Prof. Dr. Alp Can yönetiminde; 
İtalya’dan Dr. Umberto Galderisi ‘Avrupa’da Kök Hücre 
Çalışmalarına İlişkin Kurallar ve Düzenlemeler’, Ankara 
Tıp Fakültesi’nden KHÇG Üyesi Prof. Dr. Taner Demi-
rer ‘Ülkemizde kök hücre çalışmalarında mevcut durum’ 
üzerine konferans verdiler. 

Öğleden sonra ise; bilim insanları ERÜ Betül-Ziya Eren 
Genom ve Kök Hücre Merkezi’nde bir araya geldi ve 
KHÇG tarafından oluşturulan 9 masada, moderatörlerin 
başkanlığında 9 ayrı konuya ilişkin paralel oturumlar ger-
çekleştirildi. Çalışma masaları; 

 » Hücresel Tedaviler: Plüripotent Kök Hücreler 

 » Hücresel Tedaviler: Erişkin Kök Hücreler 

 » Rejeneratif Tıp ve Hücresel İmmünoterapi 

 » Kök Hücre Çalışmalarında Kurallar ve Düzenlemeler 

 » Kök Hücre Merkezleri (ARGE-GMP) Koordinasyo-
nu, Mükemmeliyet Merkezlerinin Oluşturulması ve 
Ortak Kullanım Stratejileri

 » Etik Uygulamalar ve Düzenlemeler 

 » TÜBİTAK Projelerinde ve Sağlık Bakanlığı Projele-
rinde TÜBA ile Koordinasyon 

 » Ulusal Doku Bilgi Bankası ve Kordon Kanı Bankası

 » Eğitim Masası şeklinde düzenlendi.

Her çalışma masası, saatler süren oturumlar sonunda 
SWOT analizi şeklinde raporlarını hazırladı. Bu raporlar 
Çalıştay’ın ikinci günü tüm katılımcıların da yer aldığı 
oturumda moderatörler tarafından sunularak tartışmaya 
açıldı. Böylece ana raporun mükemmelliği ve katılımcı-
lığı sağlandı. Akabinde yapılan basın toplantısıyla 2 gün 
süren Çalıştay sona erdi.

Çalıştay’ın Ardından Alınan Kararlar

Günümüz dünyasının en büyük ilgi odaklarından biride kök 
hücre konusu. Başta klasik rollerinin yanında inovasyon (ye-
nilikçilik) rolü de biçilen üniversiteler olmak üzere pek çok 

Kahve Arası

Ulusal Doku Bilgi ve Kordon Kanı 
Bankası Masası
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Basın Toplantısı

Raporların Sunumları

Kahve Arası

Prof. Dr. Ercüment Ovalı

bağımsız araştırma enstitüsü bu alanda ciddi çalışmalar 
yapıyor. Nüfusu 75 milyonu aşan, akademisyen sayısı 120 
bini, üniversite sayısı 180’i bulan ülkemiz, bölgesinin ve 
dünyanın önde gelen bilim merkezlerinden biri olma 
yolunda. Bölgesinde ve dünyada devamlı barışa katkıda 
bulunmayı, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünü ha-
kim kılmayı yakın dönem hedefleri arasında bulunduran 
Türkiye’nin bahsi geçen önceliklerinin yanına, bilgi veren 
toplum olmayı yerleştirmesi söz konusu yolda olduğunun 
diğer kanıtı. Bu kanıt doğrultusunda, bilim insanlarının 
ve bilim merkezlerimizin de Türkiye’deki bilimi daha ileri 
düzeye taşımak için bazı adımlar atması gerekiyor.

Sağlığın değişik alanlarında olduğu gibi kök hücre te-
davilerinde ve araştırmalarında da bir bölgesel güç olan 
ülkemizin pek çok devlet ve vakıf üniversitesinden, zin-
cir hastanelerinden, araştırma laboratuvarlarından, ilaç 
firmalarından yetkililerin ve yöneticilerin katıldığı Çalış-
tay’da; kök hücre çalışmalarının sadece genetik bozukluk-
ları, kanser tedavilerini ve kan hastalıklarını ilgilendiren 
yönleri değil nöroloji, kardiyoloji, ortopedi, endokrinoloji 
gibi pek çok bilim dalını ilgilendiren bir konu olduğu alı-
nan kararlardan biri oldu. 

Kök hücre çalışmalarında standartların yükseltilmesi ve 
etkin kalite kontrolüne önem verilmesi ve bunun daha 
fazla üzerinde durulması gerektiği belirlendi. Öte yandan 
Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, YÖK ve TÜBA’nın koordi-
nasyona devam etmesi, çalışmaların işbirliği içerisinde 
sürdürülmesi ana kararlardan biri oldu. Bir diğer muta-
bakat, gönüllü kök hücre vericisi yani donör dediğimiz 
kişilerin sayısının artırılması ve ek düzenlemeler yapa-
rak bunun mümkünse önümüzdeki 2014 yılı bitmeden 
1 milyona kadar yükseltilmesi oldu. Ayrıca; amacı doğ-
rultusunda kullanılamayan hücreler ve embriyoların kul-
lanılmasının ahlaki statüde ele alınması, embriyonik kök 
hücre çalışmalarının önündeki engellerin kaldırılması, 
embriyonik kök hücre araştırmalarında kullanılan malze-
me ve sarfların %18 olan katma değer vergisinin düşürül-
mesi, yasal düzenlemelerin yapılması istendi. Ülkemizin 
işadamlarının, hayırseverlerin kök hücre araştırmalarına 
maddi katkıda bulunmasının önemi vurgulandı. 

TÜBA-Ulusal Kök Hücre Politikaları Çalıştayı Raporu bir 
bütün halinde, çalışma grubumuz tarafından, modera-
tör sunumları sırasında yapılan tartışmadaki öneriler de 
dikkate alınarak tekrar gözden geçirilecek. Son hali pay-
daşlara tekrar gönderilecek ve nihai hali en kısa zamanda 
kamuoyuyla ve ilgili kurumlarla paylaşılacak.
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Türkiye’de Kök Hücre Çalışma ve
Uygulamalarında 

Mevcut Durum

Prof. Dr. Taner Demirer
TÜBA Asli Üyesi 

Avrupa Bilimler Akademisi Üyesi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Ülkemizde kök hücre çalışma ve uygulamaları ile ilgili 
mevcut durumun değerlendirmesini yapmak adına kale-
me aldığınız bu metinde kullanılan veriler Sağlık Bakan-
lığı, Türk Hematoloji Derneği (THD) ve Avrupa Kemik 
İliği Transplantasyon Grubu’ndan (EBMT) edinilen son 
rakamlardır.

Transplant Merkezlerinin Yıllara Göre 
Dağılımı, Artışı,  Sayısı, Transplant Türleri 
ve Son Toplam Rakamlar 
Sağlık Bakanlığı’mıza kayıtlı 59 merkezden 41’i erişkin, 
18’i pediatrik kök hücre nakil ünitesidir. Ülkemizde 2012 

yılında %15’i akraba dışı olan toplam 2.590 nakil yapıldı. 
2013 yılının ilk 6 ayında ise 1.400 nakil yapıldı, bu ra-
kamın yıl sonuna doğru 3.000 olması bekleniyor, akraba 
dışı nakiller de yine %15. Allojeneik verici durumu iki 
merkezde (TRAN-Ankara Tıp Fakültesi, TRİS-İstanbul 
Tıp Fakültesi) 35.000 civarında, kordon kanı sayısı ise 
oldukça az.

Transplant Sonrası Bakım Süreleri 100 
Günden 200 Güne Çıkarılmalı
Ülkemiz verilerinin de dahil olduğu EBMT’nin 2011 
sonuçları gösteriyor ki; Avrupa genelinde yapılan 
transplantasyonların kök hücre kaynağı %73 periferik 
kök hücre, %22’si kemik iliği ve yaklaşık %6’sı kordon 
kanı. Bu transplantlarda donör tipleri; %40 HLA doku 
uyumlu kardeş, %7’si diğer akrabalar ve %54’ü akraba 
dışı. Ülkemizde, ailelerde genellikle kardeş sayısının fazla 
olması nedeniyle, akraba dışı donör kullanım oranı Av-
rupa ülkelerine göre daha az. Toplam 59 nakil ünitesi-
nin 36’sı üniversitelerde, 18’i özel sağlık kuruluşlarında 
ve 5 tanesi ise Sağlık Bakanlığı’mıza bağlı hastanelerde 
faaliyet gösteriyor. Özellikle SGK paket ödeme progra-
mının uygulamaya girmesiyle birlikte son birkaç yılda, 
özel sağlık kuruluşlarındaki transplant ünitelerinin sayı-
larında ve son 10 yılda ülkemizdeki kök hücre transplant 
yatak sayılarında ciddi bir artış gözleniyor. 2004’te 113 
olan toplam yatak sayısı, 2008’de 206’ya, 2013’te ise 509’a 
ulaştı. 2000 yılında ülkemizdeki toplam kök hücre nak-
li sayısı 293 iken, bu sayı 2012 yılında 2.592’yi buldu.1 
Allojeneik (kardeş ya da akrabadan) 2008’de 390 iken, 
2012’de 881’e yükseldi. Aynı dönemde akraba dışı allo-
jeneik nakil sayıları ise 26’dan 162’ye yükseldi. Henüz 
standart olmayıp deneysel bir transplant metodu olan 
haploidentik (yarı uyumlu) nakillerin sayısı 2011’de 30 
iken, 2012’de 133’e ulaştı. Bu son durum SGK paketinin 
haploidentik nakillerde cazip oluşu ve özel hastanelerin 
bu nakile ilgilerinin artmasıyla açıklanabilir. 
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Ülkemiz açısından; gerek akraba dışı allojeneik gerekse 
de haploidentik nakiller gibi özellikle akademik ortamda 
ve akademik bir ilgi bazında yapılması gereken nakille-
rin sadece üniversite ve kamu hastanelerinde yapılması 
ve hatta haploidentik ve akraba dışı nakillerde SGK pa-
keti içerisindeki transplant sonrası bakım sürelerinin 100 
günden 200 güne çıkarılması daha uygun olacaktır.

Türkiye’de Çocuklarda Akraba Dışı Kor-
don Kanı Transplantasyonu 
Yaklaşık 1997 yılında aktif olarak başlayan çocuk has-
ta grubunda, akraba dışı kordon kanı nakilleri son 10 
yılda bütün dünyada dikkate değer bir artış gösterdi.2 
1997’de 10’lar civarında olan bu tip transplantların sayısı 
2010’dan sonra dünya genelinde 900 civarına ulaştı. Bu-
gün kordon kanı bankalarının %40’ı Kuzey Amerika’da, 

%35’i Avrupa’da ve %20’si Asya ülkelerinde bulunuyor. 
Ülkemizde sadece 6 adet kordon kanı bankası mevcut 
ve elbette ki bu sayı yetersiz. Türk Pediatri Derneği’nin 
verilerine göre akraba dışı kordon kanı nakilleri, çocuk-
larda yapılan nakillerin sadece %3’ünü oluşturuyor. Bu 
zamana kadar ülkemizde, çocuklarda yapılan akraba dışı 
kordon kanı nakilleri 97’ye ulaşırken, 2009 yılından iti-
baren değişik merkezlerde yapılan akraba dışı kordon 
kanı nakli sayısı 10 ve üzeridir. 

Doku Bilgi Bankaları ve Kordon Kanı 
Bankalarının Durumu 
Dünya doku bilgi bankası veritabanında kayıtlı gönüllü 
verici sayısı 22.051.386’ya ulaştı. Kordon kanı bankala-

rında ise toplam 597.190 kordon kanı ünitesi mevcut. 
518 organizasyondan, toplam 861 kullanıcı, online dünya 
doku bilgi bankası hizmetini kullanma yetkisine sahip. 
Kamusal kuruluşlar olan allojeneik kordon kanı banka-
ları, ücretsiz saklama yapıyor. Ulusal araştırma fonları 
tarafından desteklenen bu bankalar herhangi bir hastaya 
gerektiğinde kullanılması için yabancı kordon kanı te-
min ediyorlar.

Otolog amaçlı kordon kanı saklanması 
özendirilmemeli
Özel kuruluşlar olan otolog amaçlı kordon kanı ban-
kaları, ücretli saklama yapıyorlar. Ücret aile tarafından 
karşılanıyor ve gerektiğinde çocuğun kendisine kullanıl-
ması amaçlanıyor. Avrupa Birliği Sağlık Bakanları Kon-
seyi, kordon kanının otolog amaçlı saklanmasını tavsiye 
etmiyor. Otolog amaçlı saklanan kordon kanının ilgili 
çocuk için kullanım şansı 1/100.000’dir. Otolog kordon 
kanı saklı çocuğun ileride lösemi olması halinde en uy-
gun yöntem kardeşinden veya yabancıdan allojeneik 
kök hücre veya kordon kanı naklidir. Bu nedenle otolog 
amaçlı kordon kanı saklanması özendirilmemeli. 

Sonuç olarak tam uygun kemik iliği donörü bulunama-
yan hastalar için uygun kordon kanı bulunması hayati 
öneme sahip. Bu nedenle kordon kanının allojenik amaç-
lı olarak allojenik kordon kanı bankalarında saklanması 
bilimsel açıdan desteklenmeli.ÖK Projesi

Türkiye’de gönüllü verici merkezi yok

Sağlık Bakanlığı’mızca başlatılan ve özellikle son 2 yıl-
da hız verilen TÜRKÖK Projesi; Kızılay ile işbirliği içe-
risinde ülkemizde kısa zamanda büyük bir ulusal doku 
bilgi bankası oluşturmayı hedefliyor. Türkiye’de şu anda 
gönüllü verici merkezi yok ve doku bilgi bankalarında-
ki kayıtlı gönüllü verici sayısı ülkemizin ihtiyacını kar-
şılamıyor. Bankaların bu amaç için ayrılan ödenekleri 
kısıtlı olduğu için, bütün başvurular değerlendirilmiyor. 
Gönüllü vericilerin eğitilmesi amacıyla kanun ve yönet-
meliklere uygun olarak gönüllü verici merkezi açılması 
ve gönüllü vericilerin verici olarak seçildikten sonra ve-
rici olma işlemleri sırasındaki tüm masraflarının karşı-
lanması gerekiyor. Bu merkezlerin hayata geçirilmesiyle 
gönüllü verici sayısının en az 1.000.000’na çıkarılması 
hedefleniyor.

Uluslararası akreditasyona sahip sadece
2 Doku Tipleme Laboratuvarı var
Ülkemizde 43 ruhsatlı doku tipleme laboratuvarı bulunu-
yor ve bu laboratuvarlardan sadece iki tanesi uluslararası 
akreditasyona sahip. Doku tipleme laboratuvarlarının 
kapasitesi ve kullanılan teknik, ülkemizin ihtiyaçlarını 
karşılamakta yetersiz kalıyor. Bilindiği üzere, ülkemizde 

	  

	  

293	  
374	  
443	  
498	  
460	  

665	  
801	  
855	  

997	  
1203	  

1467	  
2000	  

2592	  

2000	  

2002	  

2004	  

2006	  

2008	  

2010	  

2012	  

Kemik	  İliği	  Nakil	  Sayıları	  
Değişimi	  2000	  -‐	  2012	  	     Kemik İliği Nakil Sayıları Değişimi 2000-2012

EBMT Activity Survey 1997-2010 Cord Blood HSCT

1Türkiye’de yıllara göre transplant sayıları

2Avrupa’da yıllara göre kordon kanı nakillerinde artış

	  



9ŞUBAT 2014   TÜBA GÜNCE

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile İstanbul Üniversite-
si Tıp Fakültesi bünyesinde olmak üzere toplam iki adet 
doku bilgi bankası hizmet veriyor ve bunlara gönüllü ve-
ricilerin HLA bilgileri kaydediliyor.

Ülkemizde ruhsatlı olarak toplam 6 (2’si devlet üniver-
sitesi bünyesinde, 4’ü özel sektöre ait) kordon kanı ban-
kası bulunuyor ve mevcut bankalar ülkemizin allojeneik 
amaçlı saklanan kordon kanı ihtiyaçlarını karşılayamı-
yor. Bu nedenle yurt dışından kordon kanı temin edil-
me yoluna gidiliyor. Bu sorunun giderilmesi için sadece 
allojeneik amaçlı ulusal kordon kanı bankası kurulması 
gerekiyor.

Transplant Sonrası Atılım Reaksiyonları-
nın (GVHD, Graft Versus Host Disease) 
Mezankimal Kök Hücre (MKH) Kullanımı 
ile Tedavisi 
Son yıllarda MKH infüzyonlarının transplant sonrası 
atılım reaksiyonlarının önlenmesi ve tedavisinde başarı-
lı sonuçlar verdiği görülüyor. Bu nedenle ülkemizde de 
transplant sonrası gerek akut gerekse de kronik atılım re-
aksiyonlarının (GVHD) tedavisi için 104 hastada toplam 
153 işlem yapılarak MKH infüzyonları gerçekleştirildi. 
Dünyada birçok ülke bu hücreleri dış ülkelerden temin 
ederken, MKH’nin ülkemizde üretilmesi ve kullanılması 
önemli bir gelişmedir. 

Sonuç olarak 81 hastaya 123 kez akut GVHD için ve 20 
hastaya 26 kez kronik GVHD için MKH kullanıldı ve 
%60’ın üzerinde tam ve kısmi cevap elde edildi.

Ülkemizde Kök Hücre Çalışmalarına Genel 
Bakış
Sağlık Bakanlığı Doku ve Kök Hücre Bilim Kurulu bu za-
mana kadar 36 projeye (GATA 10, Erciyes Üniversitesi 4, 
Ankara Üniversitesi 4, Acıbadem Üniversitesi 3, İstanbul 
Üniversitesi 2, diğer üniversiteler 13) onay verdi ve son 
olarak Erciyes Üniversitesi 3 yeni proje ile başvurdu. Top-

lamda 39 olan proje sayısı beklenenin çok altında kalıyor. 
Öyle görünüyor ki; proje hazırlık ve başvuru aşamaları 
ile etik kurullardaki bürokratik engeller azaltılırsa proje 
sayıları ciddi şekilde artacak ve diğer ülkelerle bu alanda 
bilimsel rekabetimiz hız kazanacak.

Akreditasyonun Önemi ve EBMT Mer-
kezli Jacie (Joint Accreditation Commit-
tee of EBMT) Akreditasyonunun Değer-
lendirilmesi 

Kök hücre transplant merkezlerinin JA-
CIE akreditasyonu teşvik edilmeli

Avrupa ülkelerindeki kök hücre transplant ünitelerinin 
%55’i JACIE akreditasyonuna sahip. Ülkemizde JACIE 
sertifikasyonu olan 22 müfettişin olmasına rağmen ne 
yazık ki sadece 2 kök hücre transplant merkezinin (Er-
ciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Adana Başkent Üni-
versitesi Tıp Fakülteleri) JACIE akreditasyonu var. EBMT 
merkezli bu akreditasyon, kök hücre transplant ünitele-
rinde verilen hizmetin kalitesinin artırılması ve stan-
dartların yükseltilmesini amaçlıyor. Bir ünitenin JACIE 
akreditasyon işlemlerini tamamlama süresi yaklaşık 16 
ay. Hücresel tedavilerde JACIE; ürün toplama, işleme ve 
nakil işlemlerinde kalitenin yükseltilmesini hedef alıyor. 
JACIE’nin kordon kanı için amacı ise; ürün toplama, 
bankalama ve nakil için bankadan dağıtım işlemlerinde 
kalite ve standartların yükseltilmesi.

JACIE temel olarak, hastalar için mümkün olan en iyi so-
nucun elde edilmesini sağlamayı amaçlıyor. JACIE bazı 
ülkelerde kanuni zorunluluk olup sağlık sigorta şirketleri 
veya sosyal sigorta şirketleri ihtiyaç duyabilmektedir. Ül-
kemizde faaliyet gösteren kök hücre transplant merkez-
lerinin JACIE akreditasyonu, Sağlık Bakanlığı tarafından 
teşvik edilmeli ve hatta zorunlu hale getirilmeli.

Sonuçlar  

 » Ülkemizde kök hücre çalışma ve uygulamalarının 
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çok büyük bir kısmını erişkin ve pediatrik kök hücre 
transplantasyonları oluşturuyor.

 » Ülke nüfusumuz göz önüne alındığında ve benzer nü-
fusu olan Avrupa ülkeleri (Almanya, Fransa, İngiltere) 
ile kıyaslandığında gerek allojeneik, gerekse de otolog 
nakil sayıları olması gerekenin %40’ı civarındadır. 

 » Ülkemizdeki kök hücre transplant merkezlerinin he-
men hemen tamamı EBMT tarafından akredite edildi 
fakat sadece 2 merkezin JACIE akreditasyonu bulunu-
yor.

 » Akraba dışı nakiller ile haploidentik nakiller gibi aka-
demik kapsamlı nakillerin özel hastanelerde yapıl-
masına müsaade edilmemesi gerekiyor.

 » Haploidentik ve akraba dışı nakillerde SGK paketi içe-
risindeki transplant sonrası bakım sürelerinin kesinli-
kle 100 günden 200 güne çıkarılması gerekiyor.

 » Sağlık Bakanlığı’mızın JACIE akreditasyonunu 
özendirmesi, hatta zorunlu kılması gerekiyor.

 » Ülkemizde kök hücre çalışmaları (erişkin, pediatrik, 
rejenerative, mezankimal) oldukça sınırlı ve az sa-
yıda, bu çalışmaların önündeki bürokratik engeller 
mümkün olduğunca azaltılmalı.

 » Sağlık Bakanlığı’mızın embriyonik kök hücre çalış-
maları konusundaki duruşunu günümüzün şartlarına 
göre yeniden gözden geçirmeli.

 » Kök hücre ve rejeneratif tıp alanındaki çalışmalar 
özendirilmeli ve artan şekilde desteklenmeli.

 » Başbakanlığımıza bağlı Yüksek Bilim Kurulu’nun son 
yıllardaki performansı ve sağlık projelerine öncelik ve 
ağırlık vermesi oldukça önemli. 

 » TÜBİTAK’ın son yıllarda artarak devam eden ve öze-
llikle ilaç üretimi, kök hücre ve diğer sağlık alanların-
daki çağrı programları ülkemiz araştırıcıları için ciddi 
bir fırsat ve iyi değerlendirilmeli.

Paydaşların Fonksiyonları 

 » TÜBİTAK, proje çağrı ve değerlendirmelerinde TÜ-
BA-Kök Hücre Grubu ile yakın işbirliği içerisinde 
çalışmalı.

 » Sağlık Bakanlığımız; TÜRKÖK, kök hücre çalışma 
komisyonları, etik kurullarda, Kök Hücre Bilim Kuru-
lu’nda TÜBA-Kök Hücre Çalışma Grubu üyelerine 
görev vererek TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu ile 
yakın işbirliği içerisinde olmalı.

 » YÖK, tıp fakültesi öğrencileri, asistan ve uzman eği-
timleri ile diğer fakültelerdeki lisans ve lisansüstü pro-
gramlarda kök hücrenin eğitimdeki yerinin standar-
dize edilmesi konusunda çaba sarf etmeli.

 » Özel hastane ve merkezlerdeki kök hücre transplant 
ünitelerinin faaliyetleri, Sağlık Bakanlığı tarafından 
periyodik olarak sıkı bir denetime tabi tutulmalı.

 » Özel hastane ve merkezlerde yapılabilecek kök hücre 
nakillerinin kapsamı ve endikasyonları çok iyi belir-
lenmeli, akraba dışı nakilller ile haploidentik nakille-
rin bu merkezlerde yapılmasına müsaade edilmemeli.
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Kemik İliği Nakli Kök Hücre Tedavileri Merkezleri Sorumlusu
GENOM Kök Hücre Birimi Sorumlusu

‘İyi Üretim Uygulamaları’ (Good Manufacturing Prac-
tices: GMP), insanlara uygulanacak farmakolojik etkili 
inorganik maddeler ve/veya biyolojik ürünlerin, lisans 
kontrol kuruluşları tarafından belirlenen kılavuzlara uy-
gun olarak üretilmesi süreçlerini ifade ediyor. Bu kap-
samda yüksek kalite standartlarında üretilmiş ve yeterlilik 
kontrol testlerinden geçirilmiş ilaç veya gıda ürünlerinin, 
tüketici ve topluma herhangi bir risk taşımasını engelle-
yecek şekilde minimum gereksinimleri karşılamış olması 
gerekir. 

Geçen yüzyılın ilk çeyreğinde özellikle gıda ve kozmetik 
ürünlerde karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılması 
amacı ile FDA (Food and Drug Administration) ve WHO 
(World Health Organization) tarafından yayınlanan İyi 
Üretim Kılavuzları; ilaç, tıbbi cihaz ve diğer biyolojik 
ürünlerde mutlaka olması gereken kalite ve biyogüvenlik 
ilkelerinin hızlı bir şekilde tüm dünyada kabul görmesi-
ni sağladı. Bu sayede artık hemen her ülkenin çok çeşitli 
ürünlere ait GMP kılavuzları bulunuyor. 

Ülkemizde insan doku ve hücrelerinin GMP denetimle-
ri ve ruhsatlandırma çalışmaları, 27 Ekim 2010 tarih ve 
27742 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan ‘İnsan Doku ve 
Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güven-
liği Hakkında Yönetmelik’ kapsamında Sağlık Bakanlığı 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılıyor. 
Bu yönetmelik; insanlarda uygulanacak insan doku ve 
hücrelerinin ve bunlardan elde edilen ürünlerin bağış-
lama, tedarik etme, etiketleme, kayıt altına alma, izleme, 
test etme, işleme ve bunlardan elde edilen ürünleri; paket-
leme, işlevlerini koruyacak şekilde depolamaya hazırla-
ma, depolama ve dağıtım aşamalarının tamamında, insan 
sağlığının en üst seviyede korunmasına yönelik kalite ve 
güvenlik standartlarını belirlemek ve belirtilen işlemleri 
yapacak olan doku ve/veya hücre üretim merkezleri açıl-
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malarına, faaliyetlerine, tesis, personel ve hizmet alt yapı 
standartları ile denetlenmelerine ilişkin genel esasları dü-
zenliyor.

İstanbul’da Prof. Dr. Ercüment Ovalı sorumluluğundaki 
Acıbadem Labcell: Hücresel Tedavi Ürünleri Üretim Mer-
kezi, Trabzon’da Prof. Dr. Murat Ertürk sorumluluğunda-
ki Ati Teknoloji: Hücresel Tedavi Ürünleri Üretim Merke-
zi, Kayseri’de Prof. Dr. Mustafa Çetin sorumluluğundaki 
GEN-KÖK: Genom ve Kök Hücre Merkezi ve yine İstan-
bul’da Prof. Dr. Oktay Kadayıfçı’nın sorumluluğundaki 
ONKİM: Kök Hücre Teknolojileri Merkezi olmak üzere 
bugüne kadar 4 merkez, insan doku ve hücreleri alanın-
da çeşitli ürünlerin üretimi konusunda yetkilendirildi. 
Ülkemizde GMP üretim merkezlerinde Kök Hücre Nakli 
Ürünleri, Doku Mühendisliği Ürünleri (Mezenkimal Kök 
Hücre, Fibroblast, Kondrosit, Kondro-Membran, Kond-
ro-Plastik), İmmünoterapi Ürünleri (Dendritik Hücre, 
Tümör Lizatı ile Yüklenmiş Dendritik Hücre, Sentetik 
Antijenle Yüklenmiş Dendritik Hücre, Tümör Lizat Aşısı, 
Natural Killer Hücre, Antijen Spesifik T Hücre) ve Kor-
don Kanı ve Kök Hücre Bankacılığı Ürünleri üretimi ba-
şarıyla yapılıyor. 

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)-Ulusal Kök Hücre 
Politikaları Çalıştayı (UKHPÇ) 27 Aralık 2013 tarihinde 
Erciyes Üniversitesi GENKÖK Araştırma Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Çalıştay’da; kök hücre çalışmalarına iliş-
kin ihtiyaç ve eğilimlerin; fırsat ve zorluklar ile güçlü ve 
zayıf yönlerin belirlenmesi, paydaşlar arası koordinasyon 
ve işbirliğinin geliştirilmesi, standardizasyonun sağlan-
ması, önceliklerin ve izlenecek politikaların belirlenmesi-
ne yönelik önerilerin üretilmesi hedefiyle yola çıkıldı. Bu 
sayede ülkemizin kök hücre konusunda; bilim, araştırma 
ve uygulama kapasitesi ve performansının geliştirilmesi-
ne katkı sağlanması amaçlandı.

Hücresel tedavi ve yenileyici tıp uygulamala-
rının geleneksel tedavilerin yanında giderek 
artan düzeyde klinik uygulama alanına girme-
si yanısıra ABD ve AB ülkelerindeki ekonomik 
zorluklar ve etik kaygılar nedeniyle gelişmek-
te olan Türkiye gibi ülkelerin uygun düzenle-
melerle bu alanda söz sahibi olması mümkün 
görünüyor
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Ülkemizde GMP merkezlerinin durumu ve stratejik de-
ğerlendirme ve geleceğe yönelik öneriler, 5 numaralı ça-
lışma grubu olarak adlandırılan; Prof. Dr. Fikrettin Şahin, 
Prof. Dr. Mustafa Çetin, Prof. Dr. Erdal Karaöz, Prof. Dr. 
Yusuf Özkul, Prof. Dr. Arzu Karabay Korkmaz, Doç. Dr. 
Tunç Akkoç, Yrd. Doç. Dr. Esra Cağavi, Yrd. Doç. Dr. 
Ömer Faruk Bayrak tarafından masaya yatırıldı.

Çalıştay grubu tarafından TÜBA Başkanlığı’na sunulan 
raporda ulusal zayıf noktalar olarak; koordinasyon mer-
kezi yoksunluğu nedeni ile merkezler arasında iletişimin 
zayıf olması, araştırma merkezlerine ait kadro olanakla-
rının olmaması, yetişmiş eleman eksikliği, kamu dışında 
(TÜBİTAK, Santez, Kalkınma Bakanlığı, Bilimsel Araş-
tırma Projeleri-BAP) kök hücre merkezlerine özel kurum 
ve kuruluşların yeterince destek olmaması, üniversiteler 
bünyesindeki merkezlerin yönetimlerinin bağımsız olma-
ması ve profesyonel yönetilmemesi ve mevcut satın alma 
prosedürleri gereği makine teçhizat, kimyasal ve sarf mal-
zemelerin zamanında ve uygun fiyata alınamaması dik-
kati çekti.

Rapora göre; hücresel tedavi ve yenileyici tıp uygulama-
larının geleneksel tedavilerin yanında giderek artan dü-
zeyde klinik uygulama alanına girmesinin yanısıra ABD 
ve AB ülkelerindeki ekonomik zorluklar ve etik kaygılar 

nedeniyle gelişmekte olan Türkiye gibi ülkelerin uygun 
düzenlemelerle bu alanda söz sahibi olması mümkün gö-
rünüyor. Yüksek donanım ve teçhizat, iyi yapılandırılmış 
fiziki alanlara sahip ‘Kök Hücre Mükemmeliyet Merkez-
leri’nin tersine beyin göçünün sağlanması ve konusunda 
lider yabancı bilim insanlarının bu merkezlerde istihdam 
edilmeleri, değerlendirilmesi gereken fırsatlar olarak or-
taya atıldı.

Gelecek için kök hücre alanında uluslararası boyutta söz 
sahibi olmak adına yapılması gerekenleri aşağıdaki şekil-
de sıralayabiliriz: 

 » Koordinasyon ve eşgüdüm merkezlerinin kurulması,

 » Yurt dışından tersine beyin göçünün özendirilmesi 
konusunda çabaların artırılması, 

 » Ulusal ve uluslararası pazarlara özgün ürünlerin ka-
zandırılması, 

 » Kök hücre çalışmalarının çıktılarını değerlendirip 
araştırmacıların haklarını koruyacak teknoloji trans-
fer ofislerinin kurulması, 

 » Kök hücre alanında ulusal ve uluslararası iş geliştir-
me ofislerinin kurulması, 

 » Yurt dışından yabancı bilim insanlarının istihdamını 
özendirici tedbirlerin alınması, 

 » ÖYP’de kök hücre alan programının açılması, 

 » Etik kurulların kök hücre alanındaki çalışmaların 
önündeki bilimsel olmayan engellerin kaldırılması.

Türkiye’de uluslararası düzeyde yüksek teknolojiye sa-
hip kök hücre araştırmaları yapabilen AR-GE merkezle-
ri, yüksek kalite standartlarında üretim yapabilen GMP 
merkezlerini içeren ve elde edilen ürünlerinin İyi Klinik 
Uygulamaları (İKU) şartlarında insanlara uygulandığı, 
kapsamlı kök hücre araştırma ve hücresel tedavi merkez-
lerinin kurulmasına ihtiyaç var. Kanımca; Türkiye’de ku-
rulacak mükemmeliyet merkezlerinin, ülkenin dinamik-
lerinden ve konunun paydaşlarından bağımsız başarılı 
olması mümkün değil. Uluslararası başarı için en önemli 
şart; paydaşlar arasında koordinasyon ve eşgüdümün sağ-
lanmasıdır. 

Ülkemizde GMP üretim merkezlerinde Kök 
Hücre Nakli Ürünleri, Doku Mühendisliği 
Ürünleri, Immünoterapi Ürünleri ve Kordon 
Kanı ve Kök Hücre Bankacılığı Ürünleri üretimi 
başarı ile yapılıyor

* Metinde kullanılan fotoğraflar Genkök GENOM ve Kök Hücre Merkezi’ne aittir.
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Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, ulusal bi-
lim ve kültür mirası niteliğindeki prestij eserlerin, bilim 
hayatına kazandırılmasının TÜBA gibi ulusal bilim aka-
demilerinin önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi. 
Türkiye’nin, söz konusu eserler bakımından oldukça zen-
gin bir mirasa sahip olduğuna, ancak Türk-İslam klasikle-
rinin çok azının günümüz Türkçesine çevrildiğine dikkati 
çeken Acar, “Hatta bu eserlerin bazıları, bizden önce başka 
milletlerce kendi dillerine tercüme edilmiş; bu bizim açı-
mızdan sevinilecek bir durum değil” diye konuştu.

Bilim ve kültür mirasımızın Türkçeye çevrilmesinin ulus-
lar arası yarışta gerek duyulan “ulusal özgüven ve moti-
vasyon” açısından da tarihi bir öneme sahip olduğunu 
vurgulayan Acar, Türk-İslâm alimleri tarafından geçmişte 
kaleme alınmış kültür mirası eserlerin, tanıtılması ve gü-
nümüzde ve gelecekte de yararlanılması amacıyla, “Türk 
Bilim Klâsikleri (TBK) Projesi”ni başlattıklarını ifade etti. 
“Projenin esasen, diğer iki projeyle birlikte, 2013 yılının 
Şubat ayında ‘Eskişehir 2013: Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti Ajansı’na sunulduğunu, Ajans Yönetim Kurulu’nun 
destek kararına rağmen üç projenin “bütçe kesintileri” ne-
deniyle gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını, bunun 
üzerine Akademi Konseyi’nin Eylül 2013 toplantısında, 
Türk Bilim Klasikleri’nin, sayı ve süre sınırlaması olmaksı-
zın TÜBA imkânlarıyla yayınlanmasına karar verildiğini, 
bu arada Kalkınma Bakanlığı’na 100 eser için destek baş-
vurusunda bulunulduğunu ve desteğin 2014’ten itibaren 
verileceğini” söyledi.  

Kalkınma Bakanlığı’ndan Malî destek

Kalkınma Bakanlığı’nın, TÜBA-TBK Projesi’ne 2014’ten 
itibaren 3 yıl süreyle, 5 milyon 55 bin lira tutarında des-

tek sağlayacağını açıklayan Acar, projeyle doğa ve teknik 
bilimler, felsefe ve musiki, Türkiyat ve İslami İlimler gibi 
başlıklar altında, alanlarında büyük etkilere neden olan, 
insanlığın bilgi birikimine katkıda bulunmuş 100 temel 
eserin bilim ve kültür hayatına kazandırılacağını anlattı. 
Arapça, Farsça veya farklı Türk lehçelerinde yazılan eser-
lerin, tıpkıbasımlarını ve günümüz Türkçesine çevrilmesi-
ni amaçladıklarını dile getiren Acar, şöyle konuştu: “Kal-
kınma Bakanlığı’nın desteğiyle başlatılan TBK Projesi ile 
seçilecek 100 temel eserin tıpkıbasımları, Türkçeye çevi-
rileri yapılacak. Eserlerin seçiminde, hiç veya tam olarak 
yayımlanmamış ve tercüme edilmemiş eserlere öncelik 
verilecek. Projenin, Türk-İslam dünyası üzerinde çalışıl-
mamış birçok eser ve konunun akademik boyutlarda in-
celenmesine ön ayak olacağını ve bu alanda çalışan bilim 
insanlarımız için de bir tür destek ve teşvik oluşturacağını 
düşünüyoruz. Projenin en önemli çıktılarından biri de, bi-
lim ve kültür mirasımızın açığa çıkması ile ulusal gelişme 
ve kalkınma için gerekli olan ulusal özgüven ve motivas-
yonun artmasına sağlayacağı katkı olacaktır.” 

Dijital ortamdan da ulaşılabilecek

TBK Projesi’ni tarihi öneme sahip bir “prestij proje” ola-
rak tanımlayan Acar, proje kapsamındaki klasik eserlerin 
basılması yanında  “açık erişim” yoluyla dijital ortamda da 
yararlanıma sunulmasını da planladıklarını ifade etti. Pro-
jenin “bilim eğitimi” yanında, milletimiz ve kültürümüze 
ilişkin bilgisizlik ve ön yargıların giderilmesi açısından da 
önemli olduğunu dile getirdi. 

*Anadolu Ajansı Muhabiri Mehtap Yılmaz’ın röportajından alın-
tılanmıştır.

“Türk Bilim Klasikleri Projesi ile İlk 
Aşamada 100 Temel Eser Yayınlanacak”
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Röportaj Mehtap Yılmaz*
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Kadın, toplumlarda değişimin anahtar öğesidir, kadına 
her yaşta verilecek eğitim, bireyin yanısıra aileyi de etki-
leyerek toplumun geleceğine etki eder. Kadının toplumda 
üstlendiği rol tarihsel süreç içinde hızla değişime uğruyor 
ve kadın giderek daha fazla eşit hak elde ediyor fakat as-
lında diğer yandan hala pek çok alanda da hiç yer almıyor 
ya da erkek kadar temsil edilmiyor. Benzer şekilde, son 
yıllarda giderek daha fazla kadının bilim alanında rol al-
masına karşın, araştırmaya, akademik hayata ve yüksek 
öğretimde bilim eğitimine katılımı dünya genelinde hala 
çok kısıtlı.

Türkiye’nin akademik ortamında kadın bi-
lim insanları

Türkiye’de ise akademik ortam, kadın bilim insanları için 
bir ayrıcalık teşkil ediyor. Türkiye’de kadının genel iş gü-
cüne katkısı %28 gibi bir değerle Avrupa Birliği ortalama-
sından az iken üniversitelerde istihdam edilen kadın aka-
demisyen oranı %50’lere yaklaşıyor. Bu ironi Thomson 
Reuters’ın 2013 yılında dünya üniversite sıralamasında 

ilk 400 üniversiteden topladığı verilerle hazırladığı küre-
sel cinsiyet indeksinde belirgin olarak görünüyor. Küresel 
cinsiyet indeksinde kadın akademisyenlerin tüm ülkeler-
de belirgin olarak az olduğuna dikkat çekiliyor. Japonya, 
en iyi üniversitelerinde istihdam ettiği kadın akademis-
yenlerin % 12,7 oranı ile listenin en sonunda yer alırken, 
bu oran Tayvan’da % 21, Danimarka’da %31, İngiltere’de 
% 34,6, ABD de % 35,9 ve İsveç’te % 36,7’ye yükseliyor. 
Türkiye ise % 47,5 ile her iki cinsiyetin de neredeyse eşit 
temsil edildiği tek ülke olarak öne çıkıyor. Bu sonuç şaşır-
tıcı görünse de bir tesadüf değil; bu tablo 1920’lerde hiç 
kadın öğretim üyesi olmayan bir ülkede 90 yıla yayılan 
ve eğitimde pozitif ayrımcılığı destekleyen devlet poli-
tikalarının sonucunda ortaya çıktı. Bu süreci anlayabil-
mek açısından Mustafa Kemal Atatürk’ün 1920’li yılarda 
dile getirdiği düşünceleri çok önemlidir: ‘Bir toplum, bir 
millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana 
gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı toprakla-
ra zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükse-
lebilsin! Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. 
Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda 

“Türk Bilim Klasikleri Projesi ile İlk 
Aşamada 100 Temel Eser Yayınlanacak”

Türkiye’de Kadın Akademisyen ve Bilim 
İnsanlarının Ayrıcalıklı Konumu

Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen
TÜBA Asosiye Üyesi 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı ve Nöropsikiyatri Merkezi
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yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız 
ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün 
öğretim basamaklarından geçeceklerdir.’ Kadınlar o yıl-
lardan başlayarak üniversitelerde ders vermeye başlamış 
ve önemli bir rol model olarak kalmışlardır. Ayrıca top-
lumumuzda akademik ortamın kadın için iyi bir iş orta-
mı olduğu yaklaşımı ve ailelerin kadını desteklemesi bu 
sonuca olumlu katkıda bulunan diğer sosyal faktörlerdir. 

1933-1934 yıllarında %7’lere çıkan kadın eğitmen yüz-
desi her yıl artarak 1953-1954’te %15, 1973-1974’te %25, 
1993-1994’te %30, 2008-2009’da ise %41’e ulaştı. 2013’te 

Türkiye’nin en iyi ilk 5 üniversitesinde ise kadın akade-
misyen yüzdesi %47,7 olarak görülüyor. Fakat genelde 

iyimser görünen bu tablo, üst akademik kadrolar 
düzeyine yansımıyor; oran, yardımcı doçentlik ve 

sonrasında hızla azalıyor. 2010 verilerine göre, 
yardımcı doçentlerin %36’sı, doçentlerin %32’si 
ve profesörlerin ancak %28’i kadınlardan olu-
şuyor. Araştırma görevlisi, uzman ve öğretim 
görevlisi kadrolarında %45-50’lerde olan kadın 
akademisyen oranın üst düzey akademik kad-
rolara taşınamaması ‘Cam Tavan’ etkisi olarak 

da tanımlanıyor. Türkiye’de üst düzey akademik 
kadrolarda istihdam edilen kadın akademisyen 

oranı olan %28, Batı ülkelerinde üst akademik 
kadrolarda yer alan kadın akademisyen oranı olan 

%11 ile kıyaslandığında halen çok iyi bir rakam ol-
masına rağmen üzerinde düşünülmesi ve iyileştiril-

mesi gereken bir durum. 

Bunun ötesinde araştırma alanlarına ba-
kıldığı zaman da eşit dağılımın olmadı-

ğı, kadınların belirli alanlarda erkeklere 
göre daha fazla yoğunlaştığı görülüyor. 
Genel olarak kadınların biyolojik bi-
limleri, erkeklerin ise fiziksel bilimle-
ri tercih ettiği veya kadınların insana 
yönelik kariyerleri seçerken, erkek-
lerin nesnelere yönelik kariyerleri 

seçtiğini de söyleyebiliriz. Ülkemizde 
kadın akademisyenler edebiyat, sanat 

ve tıp alanında %42-48 aralığında yer alır 
iken, mühendislik ve ziraat alanlarında bu oran 

%24-30’lara iniyor. 

Bilimdeki cinsiyetler arası istihdam farklılı-
ğı, kadın-erkek beyninin doğuştan farklılı-
ğının mı yansımasıdır?

Türkiye’deki bir diğer olumlu uygulama Batı ülkelerinde 
yaygın olan kadın araştırmacı ve akademisyenlere er-
keklerden daha az maaş ödenmesi durumunun geçerli 
olmaması. Batı’da kadın akademisyenler erkeklere oranla 
daha az kazanıyor ve bu ücret farkı fizik ve astronomide 
% 51’lerde iken biyolojik bilimlerde ise %23 civarında gö-

Batı’da kadın akademisyenler 
erkeklere oranla daha az 

kazanıyor ve bu ücret farkı fizik 
ve astronomide % 51’lerde iken 

biyolojik bilimlerde %23 civarında 
görülüyor
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rülüyor. Aynı işi yapan kişilerin cinsiyete göre farklı ücret 
almaları anlaşılır bir durum değil. Bu, Türkiye Cumhu-
riyeti’nde hiçbir zaman karşılaşmadığımız bir sorun. Ka-
nunlarımız da böylesi bir eşitsizliğe engel olmak üzere 
düzenlenmiş ve her iki cinsiyetin de her alanda eşit ücret 
alması öngörülmüş. Birleşmiş Milletler’in kadın ayrım-
cılığının ortadan kaldırılması için yayımladığı deklaras-
yonunun 10. Maddesi, eşit iş için eşit ücret ödenmesini 
gerektiriyor ve ABD dışındaki gelişmiş Batı ülkeleri bunu 
imzalayıp yürürlüğe koymuş. Ancak uygulamada halen 
geçerli olmadığı görülüyor. Türkiye Bilimler Akademi-
si’nde (TÜBA) halen üyelerin %9’unu kadınlar oluşturu-
yor, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme 
Programı’nda (GEBİP) ise, geçen 12 yıl içinde ödül veri-
len kişilerin %25’i genç kadın bilim insanlarından oluşu-
yor. TÜBA’da alanlara bakıldığı zaman da kadın üyelerin 
yarısı sosyal bilimlerde, %25’i sağlık bilimlerinde, kalan 
kısmı mühendislik ve temel bilim alanında eşit dağılım 
gösteriyor. Amerikan Bilimler Akademisi, halen resmi 
olarak kaç üyesinin kadın olduğunu açıklamıyor, ama bu 
oranın %10 civarında olduğu tahmin ediliyor. 

Bu noktada şu soru sorulabilir: Bilimdeki cinsiyetler 
arası istihdam farklılığı, kadın erkek beyninin doğuştan 
farklılığının mı yansımasıdır? Araştırmalar ve meta-a-
nalizler, örneğin matematik bilimlerinde, cinsiyetler ara-
sında belirgin bir zihinsel yetenek farklılığının olduğunu 
destekliyor. Çoğu alanda eğitim yöntemleri, pratikler ve 
performans artırıcı aktivitelerin cinsiyete bağlı zihinsel 
işlev açığını kapattığı görülüyor. Bu durum, kadınların 
zihinsel alanlarda gelişmesinde çevre ile olan etkileşimin 
önemini vurguluyor. Kadınların konuşma akıcılığı, olay-
lar ve nesnelerin yerini hatırlama, çoklu görev yürütme 
(multitasking), yaratıcı düşünme, yazma ve okuma gibi 
bilişsel performansta daha avantajlı olduğu belirtiliyor. 
Buna karşın erkekler; nesneleri zihinde 3 boyutlu dön-
dürme, uzamsal yön bulma, görsel ve uzamsal dönüştür-
me ve matematiksel bilimlerde daha önce öğretilmemiş 
ve yeni açılımları yapabilme becerilerinde üstünler. Yeni 
bazı çalışmalar uzamsal testlerdeki üstünlüğün kültürden 
etkilendiğini, anaerkil topluluklarda erkeklere doğuştan 
atfedilen bu özelliğin varolmadığını gösteriyor. Çocuğun 

yetiştirilme tarzının uzamsal yeteneklerdeki cinsiyet açı-
ğında etkili olduğu ve aile düzeyinde başlayan eğitim yak-
laşımı ile farkın ortaya çıkabildiği söyleniyor.

Sonuç olarak toplumların gelişmesi ve daha olumlu bir 
mecraya yönelmesi için kadınların bilim eğitimi, araştır-
ma ve teknolojiye katılımının artırılması gerekiyor. Ka-
dınlar bilgisayar bilimlerinden mühendisliğe kadar pek 
çok alanda farklı bir bakış açısı sağlayacak, kalite ve inno-
vasyonu artıracaktır. Ayrıca kadınların planlama, prob-
lem çözme ve karar vermede etkin olan frontal loblarının 
daha aktif olması ve daha iyi dürtü kontrolü yapabilmeleri 
liderlik ve yöneticilik işlevinde bir avantaj sağladığı açıkça 
görülüyor. Bu sorunun kamuoyunda anlatılması, bilim-
de cinsiyet açığı farkındalığının yaratılması gerekiyor ve 
bunun için ebeveynler ile öğretmenlerin cinsiyetlerin zi-
hinsel işlevler yönünden benzerliği konusunda eğitilmesi 
çok önem taşıyor. Ebeveynlere, öğretmenlere ve bizzat kız 
çocuklarının kendisine uygun eğitim yöntemleri kullanıl-
dığında matematik ve diğer bilim alanlarında nörobiyo-
lojik sınırlarının olmadığı konusunda güvence verilmesi 
gerekiyor. Kadınların üst düzey yöneticilik ve karar verici 
mercilere, akademik pozisyonlara yönelmesi ve rol model 
olarak bulunması gerekiyor. Ve ayrıca maddi kaynaklar 
yanında kadın danışmanlar aracılığıyla da genç kadın 
araştırmacıların bilimsel alanda ve akademik alanda kal-
masının yanında, bilimsel karar verici kurullarda cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması gerekiyor.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık TÜBA’yı ziya-
ret etti. 25 Şubat tarihinde gerçekleşen ve Bakanlık Müs-
teşarı Prof. Dr. Ersan Aslan’ın da hazır bulunduğu ziyaret-
te Akademi Konsey Üyeleri ile bir araya gelen Işık, TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve Konsey Üyeleriy-
le, bilimden eğitime, TÜBA’nın projelerinden planlarına 
kadar çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.
 
Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ın açılış ko-
nuşmasının ardından Konsey üyeleri Prof. Dr. Meral Bek-
saç, Prof. Dr. Adil Denizli, Prof. Dr. Ahmet Gül, Prof. Dr. 
Aydın Gülan, Prof. Dr. Hasan Fahrettin Keleştemur, Prof. 
Dr. Hasan Tayfun Özçelik, Prof. Dr. Saim Özkar, Prof. Dr. 
Hüseyin Sarıoğlu, Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Prof. Dr. 
Ahmet Nuri Yurdusev, Türkiye ve TÜBA açısından bilim, 
araştırma, eğitim ve yenilikçilik konusundaki görüş ve 
önerilerini ifade ettiler. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık TÜBA’yı Ziyaret Etti

Bakan Işık: “TÜBA’nın ayağı 
yere basan, Türkiye ve Dünya 
gerçeklerine uygun bir yasaya 

ve uygun bir binaya ihtiyacı var. 
Bu konularda gerekli desteği 

vereceğiz”



Tüm üyelerin görüşlerini dikkatle izleyen ve not eden 
Bakan Fikri Işık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ve te-
şekkürlerini ileterek başladığı konuşmasında şunları ifade 
etti:

“Millet olarak 300 yıldır bilim üretemiyoruz. Bunun esas 
sebeplerinden biri, sosyal bilimlerdeki gerilemedir. Bu-
gün üniversite, temel bilimler ve sosyal bilimlere ilişkin 
sorunlarımız var. Sosyal bilimler, bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin sürdürülebilirliği için belirleyici bir öneme 
sahip. Üniversitelerimiz hala 1. kuşaktan 2. kuşağa geçme 
aşamasında. Enerjimizi çatışmalarla harcamışız; herkes 
koşarken biz yürümüşüz. Bilim ve eğitim alanında köklü 
reformlar gerekiyor.”

Üniversitelerde, hem bütçenin hem de bilim insanı 
ücretlerinin performansla ilişkilendirilmesi, üniversite 
-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ikinci öğretimin 
kaldırılması, tematik üniversitelere ağırlık verilmesi, öğ-
retim elemanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi gere-
kiyor. Özlük hakları konusundaki çalışmalar son aşamaya 
geldi. Eğitim, özellikle de ilköğretim çok önemli. Son 11 
yılda fiziksel altyapı, eğitim kadrosunun ve müfredatın 
geliştirilmesi konusunda çok ciddi adımlar attık, 450 yeni 
öğretmen atadık. Ancak, hala özellikle dağılımdan kay-
naklanan sorunlar var. Eğitimi bütüncül bir bakış açısıyla 
ele almamız gerekiyor.”

İlköğretimden itibaren dört konunun özellikle önemli 
olduğunu düşünüyorum; bunlardan ilki çocuklarımıza 
bilimi sevdirmek, ikincisi; değerler eğitimi, üçüncüsü; 
girişimcilik ruhu ve dördüncüsü ise; verimlilik bilinci. 
Bu hususta bilim eğitimi, bilim ve kültür tarihimize ait 
değerlerin genç kuşaklara aktarılması, bilim merkezleri, 
müfredat geliştirme gibi konular büyük önem taşıyor. Bu 
konularda TÜBA’nın önemli katkılar sağlayabileceğini 
düşünüyorum.”

Bilim ve eğitimle ilgili Bakanlık ve kurumlar arasında iş-
bölümü, işbirliği ve koordinasyonun gözden geçirilmesi 
ve geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Işık, Türkiye’nin 
seçkin bilim insanlarını bünyesinde bulunduran TÜ-
BA’nın ve üyelerinin potansiyeline, bilim ve eğitime ilişkin 
faaliyet ve önerilerine önem verdiklerini ve bu önerileri 
dikkate alacaklarını söyledi.

TÜBA’nın ayağı yere basan, Türkiye ve Dünya gerçekle-
rine uygun bir yasaya ve uygun bir binaya ihtiyacı oldu-
ğunu, bu konularda gerekli desteği vereceklerini belirten 
Bakan Işık, TÜBA üyeleriyle tematik toplantılar yapmayı 
ve tüm üyelerin görüşlerini almayı istediklerini söyledi. 
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  Tıbbiyeye adım atığınız 1949’dan bugüne Türki-
ye’de tıp eğitiminin, akademinin 65 yıllık tanığısı-
nız. 50-60 yılda neler yaşandı, ne gibi değerlendir-
meleriniz olur?

Ben farmakoloji uzmanlığına başladığımda beklentilerim 
büyüktü. Asistanlığımın ilk yıllarında farmakolojiyi be-
ğenmedim ve düş kırıklığına uğradım. Rockefeller Vak-
fı’nın burs desteği ile 2 yıllık master eğitimi yapmak için 
Michigan Üniversitesi’ne gittim. Orada gördüm ki Türki-
ye’de Ankara’da gördüğüm gibi farmakoloji dar bir alan 
değilmiş. Sadece alt dallarından birine bile yoğunlaşsam 
hayat boyu iş yüküne talip olabileceğimi anladım. Tür-
kiye’de iş bulamıyorum, eğitim imkânı 
bulamıyorum. Yani o yıllarda farma-
koloji özelinden baktığımızda tıp eğiti-
mimizde durum bu şekilde idi. Ameri-
ka’daki eğitimime çok şey borçluyum.

  Bugüne baktığınızda neler söylersiniz?

Tabi bugün tıp eğitimi alanında yurt dışı ile ülkemiz ara-
sındaki kalite farkı azaldı. Türkiye’deki tıp eğitiminde kap-
samlı bir gelişmeyi, değişimi Hacettepe modeli oluşturdu. 
Hacettepe’nin kurucusu Prof. Dr. İhsan Doğramacı Türk 
tıp eğitimini modernleştirmek, çağdaşlaştırmak bakımın-

dan önemli katkılarda bulunmuştur. Kendisini minnet ve 
rahmetle anıyorum.

  Hacettepe, Türk tıp eğitiminde önemli bir ekol. 
Hacettepe, tıp eğitimimizde ne gibi yeniliklere se-
bep oldu?

Başlangıçta Hacettepe adeta yabancı bir cisim gibi görül-
dü. Bilhassa da Türkiye’de en eski, en yerleşik üniversite 
olan İstanbul Üniversitesi’nde tıp fakültesi mensupla-
rı Hacettepe’yi küçümsedi, ona karşı bir tutum takındı. 
“Bu eğitim modeli Türkiye’ye uygun değil” dediler. Tabi 
Hacettepe kendisini ispatladı ve Anadolu’da pek çok tıp 

fakültesinin kurulmasına fiilen katkıda 
bulundu. Oradaki öğretim üyelerinin 
yetişmesinde büyük katkıları oldu. Ve 
böylece ülkemiz ile dünyanın modern 
ülkeleri arasındaki fark törpülenmiş 
oldu. Ben Ankara Üniversitesi’nde eği-

tim gördüm ama Hacettepe’de de eğitim verdim.

  Peki farmakoloji özelinde neler söylersiniz?

Bizim zamanımızda sayı, kalite ve çağdaşlık bakımından 
hayli kısıtlıydı, bazı sorunlar vardı. Ankara Üniversite-
si’nde aynı zamanda Hıfzıssıhha’nın laboratuvar şefi olan 

PROF. DR. S. OĞUZ KAYAALP ILE SON RÖPORTAJ*:

“ÜN İÇİN DE UN İÇİN DE 
AKADEMİK HAYATA GİRİLMEMELİ”

Röportaj Dr. Ömer Çakkal

Oğuz Hoca ile bulutlu bir Ankara öğleden 
sonrasında evinde buluştuk ve Türk 
tıp eğitiminin dününü ve bugününü, 

farmakoloji eğitimindeki gelişmeleri, 
doktora eğitimindeki sorunları, eğitim 

sistemimizdeki kara delikleri, ilaç 
araştırmaları ve popüler bir konu olan yerli 

ilaç üretimini konuştuk.

Farmakolojiye 
başladığımda düş 
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“ÜN İÇİN DE UN İÇİN DE 
AKADEMİK HAYATA GİRİLMEMELİ”

bir Alman farmakolog hocamız vardı. Hitler zulmünden 
kaçan ve Atatürk’ün kucak açtığı kimselerdendi. İstanbul 
Üniversitesi’nde Prof. Dr. Akil Muhtar’ın kurdurduğu bir 
farmakoloji kürsüsü vardı. Avrupa ve Amerika’daki far-
makolojinin gelişimi birbirinden etkilenmiştir. Amerika-
lılar farmakolojiyi Avrupalılardan öğrenseler de onlardan 
daha çok geliştirmişlerdi.

  Tıp eğitimin sorunları düşünüldüğünde ne gibi 
tavsiyeleriniz olur?

Eğitimde rol model önemlidir. Bunu gözden kaçırmamak 
gerekir. İkincisi eğitimi yönetenler yani bugün YÖK gibi 
kurumlar planlarını iyi ve realist bir şekilde yaparlarsa, si-
yasete bulaşmadan hareket ederlerse, Atatürk’ün yaptığı 
gibi ülkesini içten severek ülkesine sahip çıkarsa mutlaka 
olumlu yönde gelişmeler olur. Burada şunu söylememe 
izin veriniz: Ben Atatürk’ü üstün yete-
nekli ve geniş vizyon sahibi bir şahsiyet 
olarak onu kendime rol modeli görmeye 
çalıştım. Onun prensiplerinin benim-
senmesi, Türkiye için yaptıklarının iyi 
incelenmesi gerekir. Hani herkes kendi 
yerinde Atatürk olsaydı ne yapardı diyerek düşünürse, 
buna göre plan ve program yapıp çalışırsa tıbbın geliş-
mesi ivme kazanacaktır. Fakat bugün ülkemizde durum 
tam böyle değil. Ben yani Atatürkçü Düşünce Derneği’nin 
üyesi değilim. Bu derneğe karşı herhangi bir şekilde art 
fikirlerim yok ama böyle etiket Atatürkçülüğü yapılma-
sına karşıyım.

  Ülkemizde doktora eğitiminin mevcut durumu 
ve sorunları hakkında görüşleriniz nelerdir?

Doktora eğitimi, akademideki en önemli aşamadır. Ge-
leceğin öğretim üyesinin kalitesini, başarısını, verimlili-
ğini, eğitim kurumlarımızın potansiyelini belirleyen bir 
unsurdur. Üzerinde titizlikle ve kıskançlıkla durulmalıdır. 
Fakat maalesef ülkemizde doktora eğitimi çok sulandırıl-
mış durumdadır. Bugün bir ODTÜ’de, Boğaziçi’nde veya 
İTÜ’deki doktora eğitiminin kalitesi ve verimliliği ile sa-
yısı yüzü geçen üniversitedeki doktora eğitimi aralarında 
büyük farklar var. O bakımdan doktora eğitimini henüz 
hazır olmayan üniversiteler vermemelidir. Her üniversite 
doktora eğitimi vermemelidir. YÖK bu planlamayı yap-
malıdır ama bunun üzerinde durmuyorlar. Anadolu’daki 
üniversitelerde doktora eğitimi görenler eğitimlerinin bir 
kısmını bu köklü üniversitelerde sürdürmelidir. Bir nevi 
rotasyon yapılmalıdır. Bugün pek çok üniversitemizde li-
sans eğitimi için öğretim üyesi bulmak mümkün değilken 
çok daha üst düzey eğitimin sunulması gereken doktora 
eğitimi için bu nasıl olacak? Adet yerini bulsun diye dok-
tora eğitimi verilmemelidir. İkinci bir husus olarak dokto-
ra eğitiminin başarısını ölçen sınavların Türkiye çapında 
yapılması gerekir. Böylece eğitimdeki farkı da, seviyeyi de 

anlayabilelim. Hatta öğrenci seçimine yönelik sınavlar da 
Türkiye çapında yapılmalıdır ve bu alanda köklü üniversi-
telerin hocalarının yönetimine ağırlık verilmelidir. Dok-
tora eğitiminin her aşamasında ülke genelinde standartlar 
olmalıdır. Bu sistem, olan ve olası sorunları da asgariye 
indirir. Köklü üniversitelerde görev yapan öğretim üye-
leri, yeni kurulan üniversitelerde de ders vermelidir. Ben 
Hacettepe’de ders verirken Anadolu’daki pek çok okulda 
da derslere girdim. Öğretim üyeleri ülkemizde eğitim-öğ-
retim yaşamına ne gibi katkıda bulunabilirler, kendile-
rini yetiştiren ülkelerinin sorunlarına ne gibi çözümler 
üretebilirler, bu konuda kafa yormalıdırlar. Örneğin ben 
bugün 35 yaşına basan farmakoloji kitabımı hazırlarken 
ders gören öğrenciler ve ders alan öğrenciler için ne gibi 
bir kaynak hazırlanabilir diye düşünerek hazırladım. Ders 
notlarının kitap haline getirilmesi, orijinal bir kaynak ha-

zırlanması yıllarımı aldı. Kitabımı ha-
len de güncelliyorum, revize ediyorum, 
eksiklerinin tamamlamaya çalışıyorum. 
Şimdi yanıma aldığım editörlerle, genç 
arkadaşlarımla kitabı güncelliyorum.

  1955’te akademik yaşama adım attınız. 45 yıl 
akademide bulundunuz. Yaklaşık 10-15 yıldır da 
akademik hayatı dışarıdan gözlemliyorsunuz. Şunu 
sormak istiyorum: Ülkemizde akademik hayatın 
artıları ve eksikleri neler? Akademik yaşamı tercih 
edenler için, gençler için, üniversite öğrencileri için 
ne gibi önerilerde bulunursunuz?

Üniversite hocalığını seçmek için bir defa önemli ölçüde 
motivasyonunuzun olması lazım. Sırf bana üniversite ho-
cası desinler diye, doçent olayım, profesör olayım diye bu 
hayata girmek istemek çok saçma ve sonuçları itibariyle 
hayal kırıklığına neden olacak bir şey. Bir defa buna önem 
vermesinler. Bu yönü, işin aldatıcı tarafıdır. Hayat boyu 
öğrenmek için, araştırmak için, öğrendiklerini kendisin-
den sonra gelenlere öğretmek için hoca olunur. Böyle bir 
idealleri olmalı. Araştırma yapmak için önüne geçilemez 
bir merakınız ve azminiz yok ise hiç bu kapıya yönelme-
yin. Ün için, bir de tabiri caizse un için akademik hayata 
girmek istemesinler. Bu düşünceyle gelirlerse zaten başa-
rılı da olamazlar. Doktora eşiğini atlamak, doçentlik tezi-
ni vermek çok kolay şeyler değil. Girdikleri yerde geride 
kalırlar, adeta dişlilerin arasına girmiş kum gibi ezilirler 
ve sistemi de kirletmiş ve sıkıntıya sokmuş olurlar. Bir di-
ğer konu da kişilik yapısıdır. Belirli meslekler için belirli 
kişilik yapısı gerekir. Akademik hayata başvuranlar müm-
kün olsa da bir kişilik testine tabi tutulsalar.

  Nasıl bir kişiliğe sahip olmalılar?

Bir defa meraklı olmamalar. Merak olmadan araştırma 
yapılmaz. Her şeye karşı bir merak, öğrenme isteği varsa 
başarılı olursunuz. Şimdi çarşı pazarda az sayıda meraklı 

Adet yerini bulsun diye 
doktora eğitimi

verilmemeli
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turşucu, meraklı köfteci gibi tabelalar görürsünüz. Top-
lumumuzda meraklı insanların sayısı o kadar azdır ki, 
meraklı olanlar böyle öne çıkarlar. Tabi olumlu manada 
değil! Meraklı olmak kötü bir şeymiş, normal olmayan, 
olmaması gereken bir şeymiş gibi görülür. Türkiye’de eği-
tim sistemi meraklıları bastırır. Meraklı çocuklar yaramaz 
çocuklar olarak görülüp bastırılır. Soru sormak kabahat 
olarak görülür. Ülkemizde maalesef bir otoriteye itaat 
kültürü aile düzeyinde, okul düzeyinde temel teşkil eder. 
Otorite ve bastırma kültürü ta aileden başlar. Şimdi böy-
lesi bir altyapıdan, böylesi bir temelden gelen bir insan 
kaynağı içinde merakını koruyabilen, soru sorabilen genç 
öğretim üyelerinin sayısı oldukça az. 
Siz, size sunulana razı olmamalısınız. 
Onunla yetinmemelisiniz. Yerleşmiş 
sisteme tabi olmayacaksınız, fikirleri-
nizi ortaya koyma cesaretiniz olacak. 
Öteki türlü iyi bir hoca olamazsınız. 
Bir de şu var: Soru sormak ile sorgu-
lamak, saygısızlıkla aynı şeymiş gibi 
addediliyor. Terbiye başka şeydir, ken-
di fikrini edep ve usulüyle, korkma-
dan dile getirmek başkadır. Türkiye’de 
sanki birinin olması diğerine de neden 
olacakmış gibi görülüyor ve adeta ted-
bir olarak meraklı olmak, sorgulamak 
adeta yasaklanıyor. Ben mesela ders-
lerimde hocalarıma soru sorardım ve 
hocalık yaparken de öğrencilerimi soru 
sormaya teşvik ederdim, hatta tah-
rik ederdim. Çünkü bilimsel eğitimin 
önemli bir kısmı, hocanın anlattıkları-
nı öğrencinin öğrenmesi, özümsemesi 
ya da sınavlarda başarılı olması değil-
dir. Ya nedir? Hocanın anlattıklarını 
sorgulaması ve acaba doğru mu değil 
mi diye düşünmesi, yeni bir yorum 
yapmaya çalışması, yerleşmiş hipote-
zin dışında başka bir tez geliştirmeye 
çalışmasıdır. Ben soru sorardım, bazen 
de itiraz ederdim. Beni küçümseyen, 
terbiyesiz, arsız kimse olarak gören, ters 
cevaplar veren hocalarım oldu.

  Neden? Siz bir saygısızlık yaptığınız 
için mi?

Hayır hayır. Ben hiçbir zaman hocalarıma 
saygısızlık yapmadım. Hocanın söyledi-
ği husus doğru ama şöyle de olabilir. Ben 
bunu söylemek istiyorum ama adam ken-
di söylediğinin dışında bir argüman kabul 
etmiyor. Kendi otoritesine meydan okuma 
olarak kabul ediyor. Hatırlıyorum psiki-

yatri stajında başasistana bir şey sordum, “Siz bu hastaya 
böyle dediniz. Fakat şöyle de olamaz mı?” Adam bana, 
“Sen yan düşünüyorsun, yandan düşünüyorsun” dedi. 
Yanlış hatırlamıyorsam yandan düşünmek şizofreninin 
bir belirtisidir. Adam yani bana hakaret olarak söyledi. 
Baya bir reaksiyon gösterdi. Parantez içinde söyleyeyim, 
sonradan bu kişi Allah rahmet eylesin intihar ederek ya-
şamına son verdi. Demek ki onda bir psikolojik bozuk-
luk vardı, bende yoktu. Hani Hz. Muhammed’e ya da Hz. 
Ali’ye atfedilen bir söz vardır ya, “Bana bir harf öğretenin 
40 yıl kölesi olurum” diye; ben hep bu anlayış içinde ol-
dum. Ama bu anlayış soru sormayı, sorgulamayı engelle-

mez. Yabancı hocalarda böyle bir şey 
yoktu. Onlar bilakis soru sormaya, 
sorgulamaya teşvik ederlerdi. Bir so-
mut örnek vereyim: Ankara Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi’nde okurken Nat-
han Scheinfinkel adında İsviçreli bir 
fizyoloji hocamız vardı. Bu hoca bir 
kitap yazıyor. Burada bir araştırması-
na dair sonucu ders kitabı materyali 
olarak sunuyor. Kalbin fizyolojisi ile 
ilgili bir husus. Ben bunu okudum 
ve sorguladım. Baktım, hocanın ver-
diği verilerle imkân yok bu sonuca 
ulaşılmaz. Ve 2 ders arasında hocaya 
durumu anlattım. Adam baktı, “Evet 
siz haklısınız, ben bunu düzeltece-
ğim” dedi. Aradan sonra ders başladı 
ve hoca 2. derse başlarken kitabında 
hata yaptığını ve düzelteceğini söy-
lerken bana da teşekkür etti ve ya-
nındaki Mehmet isimli Türk doçent 
yardımcısına beni laboratuvarda de-
monstratör yapmasını söyledi. Tabi 
yardımcısı bu tavsiyeyi yerine getir-
medi ve yanına sınıfın güzel kızla-
rından bir iki tanesini demonstratör 
yapmayı tercih etti. (Gülüyor) Diye-
ceğim o ki bizde bunlar yanlış giden 
şeylerdir. Öğrencilerle hocalar ara-

sında duvarlar olmamalıdır. En doğrusu 
sorgulayıcı öğrenci davranışıdır. Ha hoca 
bunu otoritesine karşı bir çıkış olarak gö-
rebilir ama bu da o hocanın küçüklüğünü 
gösterir. Böyle hocalar iyi bir eleman da 
yetiştiremez. Bilakis senin canını da sık-
sa, senin otoriteni ve karizmanı çizer gibi 
de olsa gene de öğrencinin bu davranışını 
tasvip etmek gerekir, hiç olmazsa bastır-
mamak gerekir. Dekanların ve rektörün 
kapısı öğrenciye açık olmalıdır. Fiili an-
lamda da açık olmalı, onlar da ulaşılabilir 

Bilim merakla gelişir, 
Türkiye’de merak etmek 

adeta yasaklanıyor



olmalıdır. İşte Batıdaki ile bizdeki üniversite yaşamındaki 
kalite farkında en önemli sebep budur.

  Türkiye’de “klinik ilaç araştırmaları” ve farma-
kologların buradaki durumunu nasıl değerlendirir-
siniz?

İlaç geliştirirken yapılan çalışmalar, eninde sonunda in-
sanların üzerinde ilaçların denenmesini gerektirir. Klinik 
ilaç araştırmaları ülkemizde mutlaka yapılmalıdır. Ancak 
bu konuda henüz yeterince potansiyelimiz yok. Eksikleri-
miz var. Klinik araştırmaların tıp fakültelerinde yerleşme-
si için birçok önkoşul var, bunların sağlanması lazım. Bu 
konunun düzenlenmesi önemlidir. Önüne gelen kendisi-
ni klinik farmakolog zannedebilir, kapısına klinik farma-
kolog yazabilir. Klinik ilaç çalışmaları multidisiplinerdir, 
bir ekip çalışmasıdır, büyük oranda insan kaynağı gerek-
tirir. Ülkemizde başlangıçta bu tür çalışmalar kötülendi. 
İlaç firmaları, hekimlerin ilaçların içeriklerini çok fazla 
bilmesini istemezler. Bu doktrini kısmen de Sağlık Ba-
kanlığı’na da kabul ettirmişlerdir. Böylece hekimler far-
makoloji kitaplarını okumak yerine ilaç mümessillerinin 
kendilerine verdiği bilgilerle yetinerek ilaç reçete ettiler. 
Bu durum, böyle devam ediyor.

  Ülkemizde ulusal ilaç üretimi konusuna nasıl 
yaklaşmalıyız?

İlaç üretimi, ilaç tüketimi ile ilgili bir konudur. İlaç üret-
tiğinizde maliyetinizi çıkartıp karlılığınızı sağlayabilecek 
bir pazar var ise üretimi yaparsınız. Türkiye’nin kapasi-
tesi sınırlı, hasta popülasyonu yetersiz. Yabancı pazara da 
sahip değiliz. Hal böyleyken “Yerli ilaç üretilsin” demek, 
hani “Türkiye’nin de kendi ürettiği bir otomobil olsun” 
demek çok anlamsız ve çağdışıdır. Bu konuda başka bir 

husus olarak da şunu ifade etmek isterim: Ülkemizde 
70’lerin anarşi ortamında bazı solcu gruplar, “Kendi ila-
cını kendin yap?” diye sloganlar attılar. “Tamam, kendi 
ilacımızı yapalım. Ama yerli ilaç üretebilmemiz için bize 
denek lazım” dediğiniz zaman bu sefer de “İnsanımızı ko-
bay yapıyorlar” diye itiraz ettiler. Bu yaman çelişkiyi de 
yaşadık.

  Hocam son olarak halkımızın tüketim alışkan-
lıkları hakkında neler söylersiniz?

Türkiye’de ilaç tüketim konusu pek sıhhatli sayılmaz. Has-
talar kolay telkin edilebilir durumda. Halkımız düşünce-
den çok duyguya önem veriyor. Halkımızın bu konuda 
aydınlatılması gerekir. TV’lerdeki kamu spotlarıyla, okul-
lardaki eğitim müfredatında bu konulara yer verilerek 
halkımız bu konuda bilinçlendirilmelidir. İlaç tüketimi-
nin hekim tarafından yönetilmesi gerekir. Eczanelerden 
ilaçların geri ödemeye tabi olanlar hariç reçetesiz olarak 
alınılabilmesi gerçeği tüketim konusunda sorun yarat-
maktadır. Ayrıca piyasaya ilaç sunumunda da az da olsa 
eksiklik ve sorunlar vardır. Örneğin bazı ilaçların paran-
teral şekilleri sunulmamıştır. Sadece oral şekilleri vardır. 
Sabit kombinasyon şeklindeki ilaç ürünlerinin kompo-
nentlerini tek başına içeren ürünler piyasada yoktur. Bu 
durumda hekimin kombinasyon şeklindeki ilaç ürün-
lerini bilinçli bir şekilde reçetelenmesi mümkün olmaz. 
Ayrıca gene sabit kombinasyon şeklindeki ilaçların bütün 
doz opsiyonları piyasada bulunmamaktadır. Örneğin hid-
roklorotiazid içeren kombinasyonda 12,5 mg’lik opsiyon 
pazarlanmış olduğu halde 25 mg’lik opsiyon pazarlanma-
mıştır.
* Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Prof. Dr. Oğuz Kayaalp’in Sağlık Düşünce-
si ve Tıp Kültürü Dergisi’nin Eylül-Ekim-Kasım 2013 tarihli 28. Sayısına 
verdiği son röportajından alıntılanmıştır.

Hekimler farmakoloji 
kitaplarını okumak yerine ilaç 

mümessillerinin verdiği bilgilerle 
ilaç reçete ediyor
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Bilim, araştırma ve yenilik alanında Türkiye ile Alman-
ya arasında işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan Türk-Al-
man Bilim Araştırma ve İnovasyon Yılı’nın açılışı, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile Almanya Eğitim 
ve Araştırma Bakanı Prof. Dr. Johanna Wanka’nın katı-
lımıyla yapıldı. Açılış etkinliklerine TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Cevat Acar ile TÜBA Konsey Üyesi Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve 
Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev de katıldı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen törene ve açı-
lış etkinliklerine, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin 
Avni Karslıoğlu, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Ebe-
hard Pohl, YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, Bi-
lim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Er-
san Aslan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak 
ile Türkiye ve Almanya’dan çok sayıda milletvekili, rektör, 
bilim insanı, iş adamı ve davetli katıldı.

Törende Bakan Işık ile Alman Bakan Wanka, iki ülke ara-
sında işbirliğinin teşvik edilmesi amacını taşıyan ortak 
niyet beyanına imza attı.

Öte yandan kurumlar arasındaki işbirliğinin artırılarak 
geliştirmesi amacıyla Alman Araştırma Kurumu Baş-
kanı Peter Strohschneider ile TÜBİTAK Başkanı Yücel 
Altınbaş ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) 
Başkanı Margret Wintermantel ile YÖK Başkanı Prof. Dr. 
Gökhan Çetinsaya tarafından ayrı ayrı sözleşmelere imza 
atıldı.

Bakan Işık, Türk-Alman Bilim Yılı kapsamında düzenle-
nen basın toplantısında, Türkiye ve Almanya arasında çok 
güçlü ilişkilerin tarihi boyutuna dikkati çekerek, bunun 
iki ülke ilişkilerinde önemli bir temel oluşturduğunu be-
lirtti.

İki ülke akademisyenleri, üniversiteleri ve araştırma mer-
kezleri arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçladıklarını, 
Türk-Alman Üniversitesi’nin resmi açılışının bu yıl yapı-
lacağını; Türkiye ve Almanya arasında sürdürülen güçlü 
diplomatik ilişkililer yanında, diğer alanlardaki ilişkiler 
ile bilim ve teknoloji alanındaki ilişkileri daha da yuka-
rıya taşımak istediklerini vurgulayan Işık, Türkiye olarak 
Bilim Ataşesi atayacakları ilk ülkelerden birisinin Al-

Türk-Alman Bilim, Araştırma ve
 İnovasyon Yılı Açılışı Berlin’de Yapıldı
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manya olacağını, böylelikle Almanya ile Türkiye arasında 
bilim ve teknoloji alanında ilişkilerin çok daha güçlü ve 
sağlıklı olacağını kaydetti.

Bakan Işık, Türkiye’de 5.500’ün üzerinde Alman şirketi-
nin bulunduğunu, bu şirketlerin bir kısmının da Ar-Ge 
merkezlerine sahip olduklarını ve bilim yılı etkinlikle-
rinin önemli bir işlev üstleneceğini ve teknoloji transfer 
sürecini daha da hızlandıracağını ifade etti.

Bakan Işık, bilim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada 
da Türk-Alman Bilim Yılı kapsamında yapılacak çalışma-
ların, iki ülke arasında araştırma, eğitim ve bilim alanla-
rındaki işbirliğini uzun vadede teminat altına alacağını 
söyledi.

Ortaya çıkacak yeni araştırma ve proje konularının bilim 
diplomasisi alanında iki ülke arasında derinlik kazandı-
racağını belirten Işık, “Otomotiv, kimya, bio-teknoloji, 
nano-teknoloji, lojistik, yenilenebilir enerji kaynakları, 
beyin göçü ve iklim değişikliği gibi tematik alanlarda ça-
lışmalar yürütülecek” dedi.

Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Johanna Wanka da 
üniversiteler, bilim kuruluşları ve aracı kuruluşlar ile bir-
likte Türk-Alman Bilim Yılı’nı hayata geçirdiklerini vur-
gulayarak, “Almanya ve Türkiye arasında uzun yıllardır 
bu alanda önemli ilişkiler sürüyor. Hatırlatmak istiyorum 
ki, nasyonal sosyalizm döneminde, özellikle Almanya’dan 

kaçmak zorunda kalmış olan Alman bilim adamları Tür-
kiye’ye sığınabilmişlerdi” ifadelerini kullandı. 

Türk-Alman Bilim Yılı kapsamında bu yıl çok sayıda et-
kinliğin düzenleneceğini hatırlatan Wanka, etkinliğin ka-
panışının 2015’in ocak ayında Türkiye’de gerçekleşeceğini 
bildirdi.

Wanka, bu yıl İstanbul’da Türk-Alman Üniversitesi’nin 
resmi açılış töreninin yapılacağını işaret ederek, bu üni-
versiteye Alman Cumhurbaşkanı’nın büyük önem verdi-
ğini de kaydetti.

“Bilim Milletleri Birleştirir” sloganıyla düzenlenen bilim 
yılı kapsamında Türkiye ve Almanya’da çeşitli program ve 
faaliyetler düzenlenecek. Bu kapsamda TÜBA ile Alman 
Ulusal Akademisi Leopoldina işbirliğiyle ortak bilimsel 
faaliyetler de gerçekleştirilecek.

 Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Bakan Fikri Işık 

“Türkiye’nin Bilim Ataşesi 
atayacağı ilk ülkelerden biri 

Almanya olacak”

“Bilim Milletleri Birleştirir”



TÜBA GÜNCE   ŞUBAT 201426

Rabi Medrese’deki odalara ve avludaki duvarlara asılmak üzere 
dekoratif panolar tasarlandı. Görsel örneklerde sunulan bu panolar 
metal ve cam malzemeden imal edilmek üzere bir araya getirildi ve 
panolarda kullanılan form da yapıdaki fomlardan esinlenerek oluşturuldu.



27ŞUBAT 2014   TÜBA GÜNCE

SÜLEYMANİYE KÜLLİYESİ 
RABİ MEDRESE

DONATIM PROJESİ TASARIMI
Güney Ongun 

Proje Metinleri ve Arşiv Yönetimi

Rabi Medrese’nin gerek arkitektonik özellikleri gerekse 
estetik unsurları en yalın şekilde kendisini ortaya koyu-
yor. Böylesine şahsiyetli bir formda kendini ifade eden 
yapıyı günümüz şartlarına uygun bir yaşam tarzı içeri-
sinde kullanıma sunmak ise felsefi ve kavramsal açıdan 
mimari-insan ilişkisi temelinde çözülmesi gereken bir 
sorun olarak ortaya çıkıyor. Zira eserin yapıldığı dönem 
şartlarına bakıldığında, kullanım üslubu, mimarinin tüm 
kullanım potansiyeli ve estetik unsurlarıyla örtüşüyor. 
Buradan hareketle en yalın formuyla karşımıza gelen ya-
pıyı yine o zamanki kullanım amacına paralel olarak eği-
tim-araştırma hedefiyle kullanıma sunmak, felsefi açıdan 
bakıldığında çözülmesi gerekli bir sorun teşkil ediyor. 
Çünkü bu göz önünde bulundurulmadan pragmatik bir 
yaklaşımla, sadece ihtiyaç yönünde iç mimarlık-tasarım 
ürünlerini uygulayıp kullanıma sunmak, gerek estetik ba-
kımdan gerekse de günümüz insanının klasik yapı ile bi-
rebir ilişki kurması ve tarihine yabancılaşmadan bir arada 
yaşaması bakımından çözülmesi gerekli bir durumdur. 

Bu anlayış doğrultusunda yaklaşık iki yıldır denenmekte 
olan, mekanın iç tasarımına ait masa, sandalye ve dolap 
gibi mobilyalar bahsedilen felsefenin ne kadar önemli 
olduğunu daha ilk bakışta ortaya koyuyor. Son derece 
pragmatik yaklaşımla seçilen bu kullanım unsurları daha 
ilk başta mekan tarafından dışlanıyor. Çağdaş-modern 
bir unsurun tam anlamıyla klasik Osmanlı çizgisiyle bir 
arada bulunabilmesi mutlak anlamda estetik bir çözüm-
lemeyi gerekli kılıyor. Bu çözümleme ne kadar başarılı 
olursa, mimari-insan ilişkisi de o derece sağlıklı olur ve 
kullanım sürecinde mekanı kullananın psikolojisinde ‘ya-
bancılaşma efekti’nin olabildiğince az olmasına sebebiyet 
verir. Zira başarılı bir iç mimari-tasarım uygulaması kişi-
nin benliğinde yapıyı sahiplenerek daha verimli kullana-
bilmesini sağlar.

Rabi Medrese’deki çalışmada da bu hedef doğrultusunda 
hareket edildi ve yapıyla bu yönde bir ilişki kurularak ta-
sarım ve uygulama gerçekleştirilmeye çalışıldı.

1550’lerde Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Külliyesi’nin 
Haliç cephesini oluşturan, yan yana ve eş planlı inşa edilmiş iki medreseden biri olan Rabi Medrese’nin res-
torasyonu 2005-2010 yılları arasında TÜBA tarafından yapıldı. 16. yüzyıl klasik Osmanlı mimarisinin anıtsal 
özelliklerini taşıyan ve 2013’ten itibaren 10 yıllığına TÜBA’ya tahsis edilen Medrese, 2013’te başlatılan Rabi 
Medrese Donatım Projesi ile tarihi ve mimari özelliklerine göre donatıldı.
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Tasarım ve Uygulamanın Tanımlanması

16. yüzyılın tüm mimari-estetik unsurlarını en yalın (mi-
nimal) şekilde ortaya koyan, eser ile uyumlu bir çağdaş 
tasarım yapabilmenin ana eksenini, yapıda tekrarlanan 
mimari ve estetik unsurları çok iyi tespit etmek oluştu-
rur. Bu doğrultuda, Mimar Sinan bu kullanım eşyalarını 
adeta eseri için bizzat tasarlıyormuş gibi hareket edilerek 
yukarıda bahsedilen senteze ulaşabilme felsefesi güdüldü. 
Bu felsefeyi oluştururken ilk yapılan şey ise, yapıda tek-
rarlanan ve eserin ritmini oluşturan mimari unsurları tes-
pit etmek oldu. Tasarımda bunları kullanarak ve bu ritmi 
kendi anlayışımızla ‘dönüştürerek’, başarılı bir armoniye 
sahip yeni bir ritim oluşturulmaya çalışıldı ve adeta klasik 
Osmanlı musikisini, o günkü musiki elemanlarını tanıdık 
enstrümanlara dönüştürerek yine tanıdık ama farklı bir 
müzikaliteye ulaşıldı. 

Bahsedilen ritimleri meydana getiren medrese odalarında 
sıkça kullanılan lokmalı demir parmaklıklar, iç kısımda 
yer alan ahşap kündekari pencere ve kapı kanatları, yine 
iç mekanda sıkça kullanılan duvarlara açılmış oyukların 
kemer formları ve odaların üstlerini örten kubbe formları 
oldukça fazla tekrarlandığından, yapıyı oluşturan ritim 

unsurları olarak kendilerini belirgin bir şekilde dayatır-
lar. Tasarım ve uygulamaların ritmi bu formlar üzerin-
den kurgulandı; ahşap, cam ve demir gibi malzemeler 
kullanılarak yapıda kullanılan malzemeyle ilişki kuruldu. 
Bu aşamada ise yapının güçlü ve yalın etkisine cevap ve-
rebilmek için mevcut formları kullanma sıklığıyla ilgili 
bir sorun ortaya çıktı. Zira bu oran eğer az olursa yapı, 
kullanana baskın çıkarken kullananın yapıyı sahiplenme 
psikolojisi de az olacaktı. Aksi yapıldığı takdirde ise, yapı 
dışarıdan bakıldığında yabancı unsurlar tarafından istila 
edilmiş izlenimi verecekti. Bu nedenle tasarımın başarılı 
olabilmesi bu yaklaşımın göz önünde bulundurulmasını 
gerekli kıldı. Tasarım unsurlarının miktarı bahsedilen 
sentezin başarılı olabilmesi için kritik bir noktayı teşkil 
ediyor. Masa, sandalye gibi kullanım eşyalarının adedi, 
öncelikle kullanıcı talebi ile yapının talebi arasındaki 
denge başta öngörülmekle birlikte mutlak başarı tasa-
rım tamamlandıktan sonraki kullanım sürecinde net bir 
şekilde ortaya çıkar. Burada, en makul sayı göz önünde 
bulundurularak işe başlandı.

Kullanım eşyalarının formunu yapıdaki formlar üze-
rinden tasarlayarak gerçekleştirmeye çalıştıktan sonra 
çözülmesi gereken bir başka sorun belirdi. Gerek iç me-
kandaki gerekse avludaki beyaz badana duvarlar, yerden 
tavana kadar olan hacmiyle çok fazla baskınlık hissi ve-
riyordu. Beyaz renk, yapıdaki ışığı çok fazla dışa vurdu-
ğundan kişide yapının bitmemiş-tamamlanmamış oldu-
ğu duygusunu uyandırıyor ve tüm kullanım eşyalarını 
yapıya yerleştirdikten sonra bile yapı bu haliyle baskınlı-
ğını koruyordu. Yani, yapı bir anlamda klasik mimaride 
sıkça kullanılan duvar bezemelerinin burada yer alması 
gerektiği mesajını veriyordu. Elbette yapının halihazırda-
ki bu haline klasik ya da çağdaş bir kalemişi vs. bezeme 
yapılamayacağına göre bu sorunu başka yönlerden yakla-
şarak çözmek gerekiyordu. Burada bir anlamda dekoratif 
yaklaşım güdülerek ve baskın beyazlığı kırarak bir den-
ge sağlanmaya çalışıldı. Bunun için de gerek oda-
lara gerekse avludaki duvarlara asılmak üzere 

Padişah fermanlarının reprodüksiyonları da 
külliyenin ‘resmi tarihi’ni betimleyen imgeler 
olarak izleyiciye sunuldu.

Proje dahilinde 21 oda için oturma üniteleri, yüze 
yakın çalışma sandalyesi ve misafir koltukları, 
dersane için 8 masa ve bununla birlikte 50 kişilik 
oturma üniteleri ve her oda için aydınlatma 
avizeleri tasarlandı.
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dekoratif panolar tasarlandı. Görsel örneklerde sunulan 
bu panolar metal ve cam malzemeden imal edilmek üze-
re bir araya getirildi ve panolarda kullanılan form da ya-
pıdaki fomlardan esinlenerek oluşturuldu. Beyaz duvar 
renginin etkisini kırmak üzere klasik Osmanlı minyatür-
lerinin canlı renkleri bize avantaj sağlarken büyük boyut-
lu minyatür baskılarla bir anlamda duvar resmi gibi bir 
bezeme unsuru yaratılmış oldu. Aynı şekilde panoların 
içerisinde yer alan padişah fermanlarının reprodüksi-
yonları da külliyenin ‘resmi tarihi’ni betimleyen imgeler 
olarak izleyiciye sunuldu. Odalardaki aydınlatma tasarı-
mı da yine klasik Osmanlı camilerinde yer alan kubbeden 
sarkan kandilli avizelerden ilham alınarak çağdaş bir yak-
laşımla tasarlandı.

Son olarak yapıdaki farklı bir yaklaşım da ana kapıdan 
girdikten sonra taş avlunun sağında yer alan bahçede ko-
numlandırılan heykel-enstalasyon oldu. Bu uygulamada 
da diğer tasarım unsurlarında yapıldığı gibi mekanda sık-
ça kullanılan kubbe ve baca formu çağdaş bir yaklaşımla 
‘dönüştürülerek’ tasarlandı. Lokmalı parmaklık formu-
nun, kubbe ve baca formundaki heykel anlayışıyla ger-
çekleştirilerek boş toprak avluya yerleştirilmesi sağlandı. 
Burada hedeflenen etki: Yapıya girdikten birkaç saniye 
sonra karşımıza çıkan kullanım fonksiyonu bulunmayan 
boş bahçede yer alan heykel-enstalasyon, kişide bir anlık 
şaşkınlık hissi yaratmasıydı. Adeta arkeolojik bir buluntu 
hissi veren bu çalışma, yapıya kavramsal bir göndermede 
bulunuyor. Hem yaşayan, hem zaman dışı hem de çağdaş 
bir yaklaşımı biraraya getirmeye çalışarak izleyende -ya-
pıyla ilgili kısa bir an da olsa- bilinçaltında bir tefekkür 
oluşmasını sağlıyor. Bunun yanında medresenin sokağa 
açılan ana kapısının iki yanında yer alan tabelalar yapının 
ne hizmeti verdiğini anlatmanın ötesinde estetik olarak 
önemini vurgulamaya çalışacak şekilde tasarlandı. 

Uygulanan Tekniğin ve İmalatın Tanım-
lanması 

Proje dahilinde 21 oda için oturma üniteleri, yüze yakın 
çalışma sandalyesi ve misafir koltukları, dersane için 8 
masa ve bununla birlikte 50 kişilik oturma üniteleri ve 
her oda için aydınlatma avizeleri tasarlandı. Buna ek ola-
rak sofa önlerine ve oda içlerine en az birer tane olacak 
şekilde toplamda 34 adet metal pano yerleştirildi ve bu 
şekilde yapının geçmişten geleceğe belleği bu panolar 
aracılıyla aktarılmaya çalışıldı. 

Medrese için tasarlanan konseptin imalatında kullanılan 
malzeme medresenin kendi mimari yapısında var olan 

materyallerden seçildi. Masa ve kütüphane ahşapları 
için yapının mimarı Sinan tarafından kullanı-

lan meşe ağacı tercih edildi. Yine mimarinin 

metal lokma ve parmaklıkları aslına uygun olarak masif 
metalden özel olarak döktürülüp aydınlatma avizelerin-
de, duvar panolarında ve masa ayaklarında kullanıldı. 
Kütüphane ve masa tablalarındaki tekstür ve 3 boyutlu 
form, klasik Osmanlı ve Mimar Sinan eserlerinde tekrar 
eden kündekari modelinin birebir uygulanmasıyla elde 
edildi. Medresenin girişinde bizi karşılayan, arkeolojik 
buluntu gibi duran ve medresenin yapı olarak geçmişte 
kaldığı hissini veren metal kubbe enstalasyonunun or-
tasına parlak metalden yapılmış rahle yerleştirildi. Bu-
nunla, içerideki bilginin güncelliğinin hâlâ korunduğunu 
ifade edildi. 

Sonuç olarak, gerçekleştirilen tasarım ve uygulamada 
yalnızca bir iç mekan düzenlenmesine, kullanım eşyaları-
nın üretimine ve dekorasyonuna gidilmedi. Burada tarih, 
günümüzün şartları doğrultusunda yeniden yorumlandı, 
dönüştürüldü ve bu sayede aynı mekan içerisinde farklı, 
ama bir o kadar da aynı ruhu, sesi, hissi temsil eden bir 
form yaratılmaya çalışıldı. 

 

Masa ve kütüphane ahşapları için yapının mimarı 
Sinan tarafından kullanılan meşe ağacı tercih edildi. 
Yine mimarinin metal lokma ve parmaklıkları 
aslına uygun olarak masif metalden özel olarak 
döktürülüp aydınlatma avizelerinde, duvar 
panolarında ve masa ayaklarında kullanıldı.

Proje Konsept Tasarım Haldun Arslancan 

Küratör Yasin Tütüncü 

Grafik ve Görsel Tasarım Fatih Sevimlikurt

Proje Metinleri ve Arşiv Yönetimi Güney Ongun 

Uygulama alart cult&design
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Proje kapsamında kullanılan donatım malzemeleri, Mi-
mar Sinan tarafından 1552’de inşa edilen Medrese’nin mi-
mari özelliklerine uygun olarak tasarlandı ve özel olarak 
imâl edildi. Böylece, Medrese’nin tarihi ve mimari özel-
liklerine uygun bir bütünsellik ve işlevsellik kazanması 
sağlandı. İmalatın tamamlanmasını ve medresenin bo-
yanmasını takiben montaj ve yerleştirme işlemleri Ocak 
ayı içinde tamamlandı. Projenin tamamlanması ile, Türk 
bilim ve kültür tarihi bakımından değerli bir eserin hem 
korunması, hem de işlevselliğinin artırılması konusunda 
önemli bir adım atılmış oldu. 

Projenin finansmanını sağlayan Fırat Plastik A.Ş. Yö-
netim Kurulu Başkanı Dr. Nevzat Demir, projeyle ilgili 
olarak “Türkiye’nin her alanda gelişmesi için elimizden 
geleni yapmak istisnasız her Türk vatandaşının sorumlu-
luğudur, gerek bir sanayici olarak gerekse de birey olarak 
bu bilinçle hareket ediyoruz ve sosyal sorumluluk projele-
rine verdiğimiz desteği bu düşünceyle temellendiriyoruz. 
Kaldı ki Rabi Medrese, Mimar Sinan’ın özgün eserlerin-
den biridir. Haliç’e doğru kademelendirilerek yapılan bu 

eser, hem Süleymaniye’den Haliç’in seyredilmesi imkanı 
veriyor, hem de Haliç kıyılarından Süleymaniye’nin bü-
tün ihtişamıyla görünmesini sağlıyor. Böylece İstanbul 
topografyasına uygun, özenle yerleştirilmiş eşsiz bir mi-
mari varlık olarak bize örnek oluyor” dedi. Ülkelerin kal-
kınması için tarihsel birikim ve potansiyelin açığa çıka-
rılmasının büyük önem taşıdığını ve bu bakımından ülke 
ve millet olarak değerlendirilecek çok büyük bir birikim 
ve potansiyele sahip olduğumuzu dile getiren Demir, Rabi 
Medrese’nin korunması ve ihyasını da bu nedenle heye-
can verici bulduklarını ve memnuniyetle destekledikleri-
ni ifade etti.

Fırat Plastik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nevzat Demir

TÜBA 
RABİ MEDRESE

DONATIM PROJESİ TAMAMLANDI
Dr. Nevzat Demir “Türkiye’nin her 

alanda gelişmesi için elimizden 
geleni yapmak, istisnasız her Türk 

vatandaşının sorumluluğudur.”

2005-2010 yılları arasında TÜBA tarafından restore edilen ve 2013 yılından itibaren 10 yıllığına TÜBA’ya tahsis edilen 
Rabi Medrese’nin Donatımı Projesi tamamlandı. TÜBA tarafından hazırlanarak 2013 yılı Eylül ayında uygulanmaya 
başlanan ve 650.000 liraya malolan proje, Fırat Plastik A.Ş. tarafından sağlanan bağışla gerçekleştirildi.

Projenin tamamlanmasıyla, Türk bilim 
ve kültür tarihi bakımından değerli 
bir eserin hem korunması, hem de 

işlevselliğinin artırılması konusunda 
önemli bir adım atıldı. 
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Millî kültürümüze ait eserlerin tespiti, korunması ve ge-
lecek kuşaklara aktarılmasının tarihsel bir öneme sahip 
olduğunu vurgulayan Dr. Nevzat Demir, “projeye ilgi ve 
katkıları” konusunda ise şunları söyledi:

“Tarihimizin iki büyük kimliği olan Kanuni Sultan Sü-
leyman ve Mimar Sinan’ın türbelerinin de bu külliyede 
olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Rabi Medrese 
ile sadece tarihi ve toplumsal bir hafızanın canlanması-
na ön ayak olmuyoruz. Medresenin içinde ve çevresinde 
gerçekleştirilecek her türlü etkinliğe de bir referans gön-
deriyoruz. Bu anlamda, tarihimize ve atalarımıza yakışan 
nitelikte, çağdaş akılla, üretimle ve çalışkanlıkla bütünle-
şen çalışmalara vesile olmasını diliyorum. Rabi Medrese 
ve TÜBA, biri tarihimiz diğeri ise bugünümüz ve gelece-
ğimiz. Bir yanda Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle Mi-
mar Sinan’ın inşa ettiği muhteşem Süleymaniye Külliyesi 
ve onun içinde Rabi Medrese. Bütün dünya farkındayken 
bu eserleri benim fark etmiyor olmam mümkün mü? 
Külliye’nin heybeti insanın gözünü kamaştırıyor. Diğer 
yanda ise, ulusal bir kuruluşumuz olan Türkiye Bilimler 
Akademisi gibi bir akademi var; bilimsel anlayışın yay-

gınlaşması, bilimsel rehberlik ve danışmanlık, bilim dün-
yasında ülkemizi temsil, bilim insanlarımızı teşvik etme 
ve ödüllendirme, Türkçe’nin bilim dili olması için uğraş 
veriyor. Ben sadece bu iki değerimiz arasında tabiri caizse 
naçizane köprü olmaya ve TÜBA’nın bu yöndeki çalışma-
larına katkı vermeye çalıştım.” 

Projeye ilişkin olarak TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ce-
vat Acar da, TÜBA olarak, ulusal kültür ve birikimimize 
ait değerlerin korunması ve geleceğe taşınmasını tarihsel 
öneme sahip milli bir görev olarak gördüklerini, Rabi 
Medrese Donatım Projesi’ni de bu bağlamda değerlendir-
diklerini söyledi ve gerçekleştirilen bu projeyle, Türk bi-
lim ve kültür tarihinin önemli bir eseri olan Rabi Medre-
se’nin tarihi özelliklerine uygun olarak daha işlevsel hale 
getirildiğini, bundan sonra medresenin Akademinin ulu-
sal ve uluslararası faaliyetlerinde daha etkin olarak kul-
lanılacağını ve Proje’ye destekleri dolayısıyla Fırat Plastik 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nevzat Demir’e, YK Üyesi 
Hava Demir ile katkısı olan diğer kişilere içten teşekkür 
ettiğini ifade etti. 

Proje, Mimar Sinan tarafından 1550’lerde inşa 
edilen Medrese’nin mimari özelliklerine uygun 
olarak tasarlandı ve özel olarak imâl edildi. Bu 
sayede Medrese, tarihi ve mimari özelliklerine 
uygun bir bütünsellik ve işlevsellik kazandı. 
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Hızla değişen ve dönüşen dünyada, bir yandan bilgiyi yöneten ve dönüştüren, diğer yandan geleceği oluşturan gençleri 
yetiştiren kurumlar olarak üniversiteler her geçen gün önemlerini artırıyor. 2003 yılında Türkiye’de sadece 70 üniver-
site varken, 2013 yılında Türkiye’de 71’i vakıf, 104’ü devlet olmak üzere toplam 175 üniversite faaliyet gösteriyor. Son 
olarak 31 Ocak 2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kanunla Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 
kuruldu. Üniversitelerin sayısının artırılmasıyla birlikte Yükseköğretim bütçesinde de ciddi bir artış göze çarpıyor. 
2002 yılında 2 milyar 495 milyon 967 bin 700 lira olan Yükseköğretim bütçesi, 2014 yılında 16 milyar 939 milyon 10 
bin lira olarak görünüyor.1

Artan üniversite sayılarına ve bütçesine rağmen ülkemizin dünyanın gelişmiş ülkeleriyle arasındaki açığı kapatabil-
mesi için nitelik olarak yükseköğretiminde önemli atılımlar yapmak zorunda olduğu görülüyor. Türkiye’nin yükse-
köğretim alanında olumlu adımlar atabilmesi için, “yükseköğretim stratejisi” belgesi hazırlayarak, bunu kararlılıkla 
uygulaması gerekiyor. 

Konuya ışık tutması açısından Türkiye’nin yükseköğretimiyle ilgili bazı sayısal verilere de aşağıdaki grafiklerde yer 
verildi.

Üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarında 
17 bin 807 profesör, 10 bin 962 doçent, 27 bin 
385 yardımcı doçent olmak üzere toplam 56 
bin 154 öğretim üyesi görev yapıyor. Bunlara 
40 bin 939 araştırma görevlisi, 20 bin 820 öğ-
retim görevlisi, 9 bin 250 okutman, 3 bin 396 
uzman, 27 çevirici ve 67 eğitim öğretim plan-
lamacısı da eklendiğinde, toplam personel sa-
yısı 130 bin 653’a ulaşıyor.

Grafikte de belirgin bir şekilde, üniversitele-
rimizde hizmet veren akademik personelin 
sayısında ciddi bir artış sağlandığı görülüyor. 
2002-2003 eğitim-öğretim yılında toplam 
76.090 olan akademik personel sayısı, %72’lik 
bir artış göstererek 2012-2013 eğitim-öğretim 
yılında 130.653’ü buldu.2

Bir ülkedeki bilim politikasının sağlıklı şekilde 
yürütülüp yürütülmediğinin somut göstergele-
rinden bir tanesi bilim çevreleri tarafından üreti-
len bilimsel yayınlardır. Bu doğrultuda rakamlar 
üzerinden hareket ettiğimizde Türkiye’deki 2012 
yılı verilerine dayanarak sayısal anlamda bir yük-
seliş görüldüğünü söyleyebiliriz: İstatistiklere 
göre 2002 yılında Türkiye kaynaklı makale sayısı 
8.975 iken, 2012 yılında bu rakam 25.018’e ulaştı.

1 MEB 2014 yılı Bütçe Sunuşu, sf.59, 62 (15 Aralık 2013)
2 MEB 2014 yılı Bütçe Sunuşu, sf.60 (15 Aralık 2013)

“Gerçek bilimin değeri 
hatta göstergesi, kanımca, 
ondan türetilebilen buluş 

ve ürünlerdir.”

G. W. Leibniz

SAYILARLA 
TÜRKİYE’DE BİLİM

Saim Atik / TÜBA  Akademik Birimler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)   2012-2013 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri

2012-2013 Öğretim Yılı Öğretim Elemanları 

Sayıları ve Ünvanlara Göre Dağılımı

TÜBİTAK Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik İstatistikleri, Thomson Reuters Atıf Veritabanları 
(WoS-InCites) (TÜBİTAK ULAKBİM) Son güncelleme: Kasım 2013.

2002-2012 Türkiye Kaynaklı Makale Sayısı
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Artan üniversite sayılarına ve bütçesine rağmen ülkemizin dünyanın 
gelişmiş ülkeleriyle arasındaki açığı kapatabilmesi için nitelik olarak 

yükseköğretiminde önemli atılımlar yapmak zorunda olduğu görülüyor.

Not: Grafikteki sayısal veriler 
tüm doküman tiplerini kapsa-
yarak ortaya koyulmuş olmakla 
birlikte aynı zamanda yayın yılı 
esas alınarak hazırlandı.  

Türkiye her ne kadar 2002 
yılına oranla atılım gerçek-
leştirmiş olsa bile 2010 yılı 
itibarıyla uluslararası atıf 
endekslerince taranan bi-
limsel dergilerde yayınla-
nan makale sayısı bakımın-
dan halen pek çok gelişmiş 
ülkenin gerisinde yer alıyor. 
Ülkemizde 2010 yılı için 
uluslararası atıf endeksle-
rince taranan bilimsel der-
gilerde yayınlanan makale 
sayısı 27.633.

2002 yılında bilimsel yayın sayısı bakımın-
dan Türkiye’nin dünya sıralamasındaki 
yeri 22 iken, 2012 yılı itibariyle 18’inci sıra-
ya yükselmiş. Yayın sayılarının yanında di-
ğer yandan gözden kaçırılmaması gereken 
en önemli unsurlardan diğeri de yayının 
kalitesidir. Yayınların kalitesini belirleyen 
etken ise, uluslararası bilim adamları tara-
fından bu yayınlara atıfta bulunulup bulu-
nulmadığıdır. Bu nedenle daha üst sıralara 
çıkabilmek için yayın teşvik politikasında 
nicelikten çok nitelik üzerinde durulmalı 
ve bilim dünyasına entegre olunarak lisan-
süstü eğitim daha çok araştırma ağırlıklı 
bir sistem üzerine kurulmalıdır.

TÜBİTAK Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik İstatistikleri Thomson Reuters Atıf Veritabanları 
(WoS-InCites) (TÜBİTAK ULAKBİM) Son güncelleme: Kasım 2013.

Durmuş GÜNAY ve Aslı GÜNAY (1933’den Günümüze Türk Yükseköğretiminde Niceliksel Gelişmeler, Yük-
seköğretim ve Bilim Dergisi, Nisan 2011 C.1 S.1 sf.20), Thomson Reuters Atıf Veritabanları (WoS-InCites) 
(TÜBİTAK ULAKBİM) Son güncelleme: 7 Mayıs 2011

2002-2012 Bilimsel Yayın Sayısı Bakımından Türkiye’nin

Dünya Sıralamasındaki Yeri

2010 Yılında Ülkelerin Uluslararası Atıf

Endekslerince Taranan Bilimsel Dergilerde

Yayınlanan Makale Sayıları



Yazan Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus/ TÜBA Şeref Üyesi

Farmakolojinin öncülerinden TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Alaeddin Akçasu’yu 
30 Eylül 2013 tarihinde, 92 yaşında kaybettik. Ruhu şad olsun.

“PROF. DR. ALAEDDİN AKÇASU 
ÖMRÜNÜ EVRENSEL DÜZEYDE 
ÇALIŞMALAR YAPARAK GEÇİRDİ”

Rahmetli Alaeddin Akçasu Hoca’mız 
1921 Kuşadası’nda doğdu, İstanbul Tıp 
Fakültesi’ni bitirdi ve askerlik sonrası, 
1947 yılında, Tedavi Kliniği’nde ihti-
sasına başlayıp, 1950 yılında uzmanlık 
çalışmalarını tamamladı ve 1953 yılın-
da doçent ve 1961 yılında da profesör 
oldu. Prof. Dr. Alaeddin Akçasu, 1967 
yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Far-
makoloji Anabilim Dalı’na kurucu 
olarak geçti ve 1988 yılında da bu ku-
rumdan emekli oldu.

Prof. Dr. A. Akçasu 1951-1952 yıl-
larında İskoçya’da, 1962-1967 yılları 
arasında Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde farmakoloji alanında çalışmalar 
yaptı.

Ülkemizde modern farmakolojinin 
kurucularından olan Prof. Dr. Alaed-
din Akçasu’nun, Akçasu Morfin Kris-
talleri gibi kendi adıyla anılan buluşla-
rı ve İzole Trakea Akçasu Modeli gibi 
yöntemleri bulunuyor. Akçasu, ‘morfi-
nin mast hücrelerinden histamin salı-
verilmesine etkileri’ni incelemiş ve bu 
etkinin morfine bağlı hipotansiyon-
daki rolünü göstermiştir. ‘Veratrum 
alkaloidlerinin periferik sinirlerdeki 
etkileri’ ise Akçasu’nun diğer önemli 
buluşlarındandır. Prof. Dr. Alaeddin 
Akçasu ayrıca ‘kolin askorbatın far-
makokinetik özellikleri’ ile de ilgilen-
di. Prof. Dr. Alaeddin Akçasu 1975 yılı 
TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü kazandı 
ve Türkiye Bilimler Akademisi Şeref 
Üyesi seçildi.

Prof. Dr. Alaeddin Akçasu bilimde 
ilerlemenin ancak vertikal (kuşaklar 
arası) iletişim ile gerçekleşebileceğine 

inanıyordu.1 Akçasu ülkemizde bi-
limsel iletişimin daha çok horizontal 
(aynı yaş grupları arasında) olduğunu 
ve ilerlemeyi sağlayacak olan kuşaklar 
arası iletişimin ise yok denecek kadar 
az olduğunu ileri sürmüştür.

“Farklı kuşaklar arası iletişim olmayın-
ca, senelerce çalışma ile elde edilmiş 
bilgi ve deneyimler alt yaş grupların-
daki genç bilim insanlarına aktarıla-
mıyor ve gelişme eklenir tarzda ola-
mıyor. Onun için biz her şeye yeniden 
baştan başlıyoruz”1. Prof. Dr. Akçasu, 
bilimin gelişmesi bakımından ülke-
mizdeki “kalite düşüklüğünü” önemli 
bir olumsuz etken olarak görüyordu: 
“Bir yerde seviye düşük olduğu zaman, 
seviyesi yüksek kişilerle kaçınılmaz bir 
mücadele başlar. Niteliği olmayan in-
sanların niteliksiz mücadele sistemine 
niteliği olan insan uyamaz… Mesela 
niteliksiz insan dedikodu yapar, iftira 
atar, insanların arkasından laflar eder. 
Kullanılan silahlar aynı olmadığı için 
niteliksiz insanların ahlak dışı yolları 
tabii ki nitelikli olan insanları elimine 
edecektir.”1

Prof. Dr. Alaeddin Akçasu ömrünü 
evrensel düzeyde çalışmalar yaparak 
geçirdi, evrensel bilim değerlerinde 
ödün vermeden zor koşullarda ve sı-
nırlı imkânlarla, alanında bilime ev-
rensel anlamda katkılar yapabilmiş bir 
öncü bilim insanımızdı. Aziz hatırası 
önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhu şad 
olsun. 
Kaynaklar:

1.	 Gökhan Tok. Farmakoloji de bir 
öncü: Alaeddin Akçasu. BilimTek-
nik, 1996, 348: 72-77.

Prof. Dr. Alaeddin Akçasu
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Yazan Prof. Dr. Umran Savaş İnan / TÜBA Asli ÜyesiProf. Dr. Oğuz Kerim Başkurt

Oğuz Kerim Başkurt 18 Haziran 1956’da İstanbul’da doğdu. Hacettepe Üni-
versitesi Tıp Fakültesi’nden 1982 yılında mezun oldu. Aynı kurumda Fizyoloji 
alanında doktora eğitimi aldı.1990 yılında doçent olarak Akdeniz Üniversite-
si’ne geçti. Burada Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Rektör Yardımcılığı görev-
lerinde bulundu. Değişik sürelerle ABD’de University of Southern California 
ve Avustralya’da Bond University’de araştırmalar yaptı. 2010 yılında yeni ku-
rulmakta olan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına katıldı. Ani bir rahat-
sızlığı takiben 20 Temmuz 2013 tarihinde aramızdan ayrıldı.

“OĞUZ KERİM BAŞKURT; TİTİZ, 
YARATICI VE YAPTIĞI İŞLERE 
SAYGI DUYAN BİR ARAŞTIRICI VE 
AKADEMİSYENDİ.”

Oğuz Kerim Başkurt, akademik yaşamının ilk dönemlerinden itibaren, kırmızı 
kan hücreleri olan eritrositlerin mekanik özelliklerinin vücut içinde kan akı-
mı dinamiklerine etkilerini inceleyen hemoreoloji alanında yoğunlaştı. Yaptığı 
araştırmalar, geliştirdiği yöntemler ve enstrümanlarla bu alanın günümüzdeki 
en önde gelen isimleri arasında yer aldı. 2007 yılında yayınladıkları Handbo-
ok of Hemorheology and Hemodynamics başlıklı kitap bu bilim dalının temel 
referans kaynağı oldu. 1994-96 yılları arasında Clinical Hemorheology; An In-
ternational Journal on Blood Flow, Vessel Wall, Interstitium: Transport and In-
teractions dergisinin, 1997 yılından vefatına kadar da Clinical Hemorheology 
and Microcirculation dergisinin editörü olarak görev yapıyordu.1995 yılından 
günümüze kadar da International Society for Clinical Hemorheolog derneği baş-
kanlığı üstlenmişti. Son eserleri Björn Neu ve Herbert Meiselman ile birlikte 
yazdıkları ve 2012’de CRC Press tarafından yayınlanan Red Blood Cell Aggrega-
tion başlıklı kitap ve aynı yıl Evrimsel Tıbbın İlkeleri başlıklı çeviri kitabı oldu. 
Kitapları dışında SCI kapsamındaki dergilerde 150’den fazla makalesi ve bunla-
ra yapılmış 2000 civarında atıfı bulunuyordu.

Başkurt yaşamı boyunca TÜBİTAK Teşvik, Eczacıbaşı Tıp Teşvik, Sedat Simavi 
Vakfı Tıp, Bayındır Hastaneleri Tıp gibi birçok ödül kazandı.

Oğuz Kerim Başkurt; titiz, yaratıcı ve yaptığı işlere saygı duyan bir araştırıcı/
akademisyendi. Hayatı boyunca çağdaş bilimsel görüşlere açık, kuşkucu ve 
eleştirel bir düşünce yapısını benimsedi. Eğitime olağanüstü önem verdi, öğ-
renciler ve genç araştırıcıların önlerini açmak, destek olmak için her türlü öz-
veriyi gösterdi. İlgilendiği konuları tüm araştırma olanaklarını kullanarak ince-
ledi, değişik bilim alanlarından kişilerle işbirlikleri kurdu, teknolojinin yetersiz 
kaldığı yerlerde yeni yöntemler ve cihazlar geliştirmeye çalıştı.

Oğuz Kerim Başkurt’un ani ve beklenmedik bir şekilde aramızdan ayrılması 
Türkiye bilim ortamı, ulusal ve uluslararası fizyoloji camiası, öğrencileri ve ça-
lışma arkadaşları için yeri doldurulamayacak bir kayıp. Ne yazık ki gelecek nesil 
bilim insanları onun berrak düşünce sistemi, derin bakış açısı ve geniş vizyo-
nundan yararlanamayacaklar.
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Yazan Prof. Dr. Muzaffer Şeker
TÜBA Akademi Konseyi Üyesi

Prof. Dr. Oğuz Kayaalp

Ülkemizde farmakoloji denince akla ilk gelen isimler-
den olan Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp, 1931 yılında Kasta-
monu’nun İnebolu ilçesinde doğdu. 1955 yılında Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirerek tıp doktoru, 1960 yı-
lında aynı üniversitede uzmanlık eğitimini tamamlayarak 
farmakoloji uzmanı oldu. 1970 yılında profesörlük unva-
nını aldı. Yurt dışında aldığı eğitimlerin ardından Anka-
ra ve Hacettepe Üniversitelerinde çok uzun yıllar hocalık 
yaptı, Anadolu’da kurulan pek çok tıp fakültesinde farma-
koloji dersleri verdi. Farmakoloji alanında “Klinik Far-
makolojinin Esasları ve Temel Düzenlemeler” ile “Akılcıl 
Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji” kitaplarını hazırladı. 
Türkiye’de ilaç metabolize eden enzimlerin polimorfizmi, 
ilaç ve alkol bağımlılığı ve nörofarmakoloji alanlarında 
bilimsel çalışmaları olan Kayaalp, aralarında TÜBİTAK’ın 
da bulunduğu pek çok kurumun araştırma ödülüne ve 
Sağlık Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görüldü. 
1949’da adım attığı akademide, 40 yıla yakın aktif görev 
yapan ve 82 yaşında vefat eden Prof. Kayaalp, Türkiye Bi-
limler Akademisi Şeref Üyesi olarak da aktif hizmet verdi. 

1966 yılında kurulan Türk Farmakoloji Derneği’nin Kuru-
cu Üyesi olan Hocamız, Ankara Üniversitesi Tıp Fakülte-
si’nde Farmakoloji Asistanı olarak başladığı akademik ya-
şantısına 1957-1967 yılları arasında Farmakoloji Uzmanı 
ve Doçenti olarak aynı fakültede devam etti ve ardından 
bu kez 1971-1978 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekanı olarak görev yürüttü.

Farmakoloji alanında tıp fakültelerinde ders kitabı olarak 
okutulan eserlerinden elde ettiği gelirle, memleketi İne-
bolu’da, eşi ile birlikte Türkan-Oğuz Kayaalp Kız Öğrenci 
Yurdu yaptırdı. Sayın Oğuz Kayaalp hocamızı TÜBA ailesi 
olarak rahmet ve şükran ile anıyoruz.

          Yurt dışı ve Yurt içi Çalışmaları
 Ê TÜBİTAK Tıp Araştırma Grubu Yürütme Komitesi Üyesi 

(1982-1987)

 Ê Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı 
(1990-1991)

 Ê Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Etik Kurulu Üyesi 
(1988-1998) ve Başkanı (1995-1998)

 Ê Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Tok-
sikoloji Anabilim Dalı Profesörü ve Başkanı (1970-1998 
yurt dışında görevli olduğu süreler dışında)

 Ê Sağlık Bakanlığı Etik Kurul Üyesi ve Başkanı (1993-1998)

 Ê Michigan Üniversitesi Farmakoloji Bölümü’nde Research 
Associate (1962-1963)

 Ê State University of New York at Buffalo Assistant Research 
Professor (1967-1970)

 Ê Visiting Scientist, National Instute of Mental Health (1978-
1980)

 Ê Birleşmiş Milletler Örgütü Milletlerarası Narkotikler Kont-
rol Bordu (INCB) Üyesi, Kısmen İkinci Başkan Yardımcısı 
ve Tahminler Daimi Komitesi Başkanı (1985-1992)

 Ê International Centre for Science and High Technology/
Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü ICS/UNI-
DO) Expert Group (Techniques in Pharmacological Scre-
ening) Üyeliği (2003) 

 Ê COST- B1 Management Committee (1992-1998) Üyesi 

          Araştırma ve Hizmet Ödülleri
 Ê TÜBİTAK Cumhuriyetin Ellinci Yılı Araştırma Ödülü 

(1973) 

 Ê TÜBİTAK Bilim Ödülü (1991) 

 Ê Roche Tıp Araştırma Ödülü Psikiyatri (1995) 

 Ê Fellow, The World Innovation Foundation (2002)

 Ê Novartis Bilim Ödülü (2009)

 Ê Bayındır Hastaneleri Tıp Hizmet Ödülü (2010)

 Ê Sağlık Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü (2011) 

FARMAKOLOJİNİN DUAYENİ
Prof. Dr. Oğuz Kayaalp
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Prof. Dr. Halet Çambel

Prof. Dr. Halet Çambel hakkında söylenecek, yazılacak 
çok şey, büyük puntolarla atılacak çok başlık var ama onun 
mütevazı kişiliğini biliyor olmak bu yanlışı yapmaktan in-
sanı alıkoyuyor ve aslında Halet Çambel, sakin kurulan 
cümlelerin ne kadar kuvvetli olacağına geçmişiyle herkesi 
ikna ediyor. 

Berlin’de başlayan ve Osmaniye’de bir höyüğe uzanan ha-
yatında altı çizilecek birçok ilkin, başarının, çalışmanın 
sahibi Halet Çambel, 12 Ocak 2014 tarihinde hayata gözle-
rini yumdu. O, cumhuriyetimizin onur duyduğu ilk bilim 
insanlarından, ülkemiz bilim temelini oluşturan mihenk 
taşlarındandı. 

Almanya’da askeri ataşelik görevi yapan Hasan Cemil 
Çambel ile dönemin Berlin Büyükelçisi’nin kızı Remziye 
Hanım’ın üçüncü çocuğu olarak 27 Ağustos 1916’da dün-
yaya geldi. I. Dünya Savaşı sonrasında anne babası ile bir 
süre İsviçre ve Avusturya’da yaşadıktan sonra 8 yaşında 
Türkiye’ye geldi.

Arkeoloji eğitimini Paris Sorbonne Üniversitesi’nde ta-
mamladı ve daha sonra yine aynı üniversitede eski diller 
üzerinde doktora yapmak için çalışmalara başladı ancak 
II. Dünya Savaşı nedeniyle Fransa’ya dönemedi. Halet 

Hoca, birçok ölü dilin yanı sıra birçok lisanı da çok iyi 
düzeyde biliyordu. 1939 yılında Fransız Arkeoloji Ensti-
tüsü’nün Afyon Yazılıkaya/Midas Şehri kazısına katıldı ve 
devamında da kazı başkanı Dr. Emilie Haspels ile İstanbul 
Arkeoloji Müzesi’nde çalışmayı sürdürdü. 1943 yılında 
doktora çalışması için Türk Tarih Kurumu adına Kırşehir 
Hashöyük’te kontrol kazısı gerçekleştirdi. 1946 yılında, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Alman Asıllı 
Helmuth Theodor Bossert’in asistanlığını yaparken Hi-
tit Kralı Asativatas’ın sınır kalesi Asitivada’yla (Karatepe) 
tanıştı ve bu tanışma geleceğin ilk açık hava müzesi olan 
Hitit hiyerogliflerinin çözüldüğü Karatepe –Aslantaş Hö-
yüğü’nü Türkiye’ye hediye etti. Gündüz Vassaf ’ın O’nun 
hakkında kaleme aldığı yazıda da söylediği gibi “Halet 
Hoca’nın dünya kültürüne katkısı arkeolojik çalışmaların-
dan öte, kazılarında keşfettiği uygarlıkların mirasına çevre 
halklarını, köylerini de ortak etmesi. Anadolu toprakla-
rının örttüğü tarihi, günümüzde ülkeyi zenginleştirmek 
adına çimento fabrikaları kurmak isteyenlere karşı, onlarla 
birlikte sahiplenerek koruması.” 

Prof. Dr. Halet Çambel sadece İstanbul Üniversitesi’nde-
ki Prehistorya Kürsüsü’nü kurmakla yetinmedi, Türkiye 
arkeolojisinde, öğrencilere okul yerine sahada eğitim ver-
mek, prehistorya eğitiminde bilimsel metodolojinin uy-
gulanması, kazı verilerinin çevrede halen yaşayan kültürle 
birlikte değerlendirilmesi, doğa bilimlerinin arkeolojik 
araştırmaya dahil edilmesi gibi uygulamaları da başlattı. 
Yaşam hikayesinde bir başka ilk de, eskrime olan tutkusu 
sayesinde, 1936 yılında gerçekleşen olimpiyatlarda ülke-
mizi ilk defa bir kadın sporcu olarak Suat Fetgeri Aşeni’yle 
birlikte temsil ediyor olmasıydı. 

1984 yılında emekli oldu fakat Karatepe’deki ve Erga-
ni-Çayönü’ndeki çalışmalarına, Karatepe açık hava müzesi 
ve milli park geliştirme projelerine devam etti. Hayatında 
50 yılı aşkın bir zaman dilimini prehistorya ve arkeolojiye 
adayan Prof. Dr. Halet Çambel, bu süre boyunca çok sayı-
da ödüle de layık görüldü. 

TÜRKİYE’DE 
ARKEOLOJİNİN 
DİĞER ADI: 
Prof. Dr. Halet Çambel
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TÜBA, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllen-
dirme Programı (GEBİP) 2013 Yıllık Değerlendirme Top-
lantısı, 29 Kasım-1 Aralık 2013 tarihleri arasında, Konya 
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.

Dedeman Otel’de düzenlenen Program’a; TÜBA Başka-
nı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Konseyi Üyesi ve 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaf-
fer Şeker, Konya Valisi Muammer Erol, AK Parti Konya 
Milletvekili Hüseyin Üzülmez, Karatay Kaymakamı Mus-
tafa Altıntaş, Konya Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yö-
netim Kurulu Üyesi Memiş Kütükçü, TÜBA Konsey Üye-
leri, akademisyenler, bilim adamları ve öğrenciler katıldı.

Program’ın açılış konuşmasını yapan NEÜ Rektör Mu-
zaffer Şeker, ülkenin geleceğinin genç bilim insanlarının 
elinde olduğunu vurgulayarak, “Genç bilim insanları 
adaylarını çoğaltırsak ve bunlara ne kadar değer verirsek 
gelecekten de o kadar emin olabiliriz. Değerlere ve de-
ğerlerden elde edilen bilgiye, bilginin sonucunda oluşan 
güce her birimizin ihtiyacı var” dedi. TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Cevat Acar ise “Ülkelerin sosyo-ekonomik 
kalkınması ve gelişmesi ya da uygarlık yarışında iddia 
sahibi olmaları açısından bilim ve eğitim, hayati öneme 
sahip. Ülkelerin gelişim düzeyiyle anılan konulara ilişkin 

durumları arasında sıkı ve güçlü bir ilişki var. Gelişmiş 
toplumların hepsinde, bilim, bilim insanları ve bilimsel 
faaliyetlere son derece büyük bir önem veriliyor. Çün-
kü bilim ve eğitim, hem ekonomik gelişme hem de sos-
yal hareketlilik ve demokratikleşme açısından belirleyici 
faktördür” dedi. Bilim ve eğitimin, stratejik öneme sahip 
konular olduğunun ve stratejik bir yaklaşımla ele alınması 
gerektiğinin altını çizen Prof. Acar “Bu doğrultuda, güç-
lü ve zayıf yönlerimizle fırsat ve tehditlerin olabildiğin-
ce doğru biçimde tespiti, bunlar dikkate alınarak ulusal 
vizyon ve stratejilerimize uygun stratejilerin belirlenmesi 
ve koordineli biçimde gerçekleştirilmesi hayati öneme sa-
hiptir” diye konuştu.

Farklılıkları çatışma nedeni olarak değil, zenginlik olarak 
değerlendirmeyi, kurumsallaşmayı, kurumsal devamlılığı 
ve ulusal akademi olma sorumluluğunu esas alan stratejik 
bir yaklaşım benimsediklerini söyleyen Acar, TÜBA’nın 
gerçekleşen ve planlanan proje ve faaliyetlerini içeren su-
numunu bitirdikten sonra NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaf-
fer Şeker’i davet ederek, kendisine teşekkür plaketi tak-
dim etti.

Konya İl Kültür Turizm Müdürü Mustafa Çıpan’ın Konya 
tarihi ve kültürünü içeren sunumunun ardından, TÜBA 
Konsey Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik “Bilim ve Sanat 

TÜBA-GEBİP 2013  
Yıllık Değerlendirme Toplantısı
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TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar “Ülkelerin sosyo-
ekonomik kalkınması ve gelişmesi ya da uygarlık yarışında iddia 
sahibi olmaları açısından bilim ve eğitim, hayati öneme sahip.”

İlişkisi” konulu bir konferans verdi. Prof. Dr. Özçelik, 
konuşmasında bilim ile sanat arasındaki ilişkiye dair ilgi 
çekici bilgi ve örnekler aktardı. 

Konferansın sonrasında TÜBA Konseyi’nin Kasım ayı 
toplantısı NEÜ Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Genç Bilim İnsanlarının Projeleri 4 Farklı 
Alanda Tartışıldı

GEBİP 2013 Yıllık Değerlendirme Toplantıları; ödül sahi-
bi ve danışmanların katılımıyla 4 farklı alanda, 4 farklı sa-
londa düzenlenen paralel oturumlar şeklinde gerçekleşti. 

Oturumlarda, GEBİP üyelerince yürütülen araştırmalara 
ilişkin fen bilimleri, sağlık ve yaşam bilimleri, mühendis-
lik bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında sunumlara dair 
değerlendirmeler yapıldı.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Sağlık ve Yaşam 
Bilimleri alanında, Rektör Yardımcısı Mehmet Emin Ay-
dın ise Mühendislik Bilimleri alanında yapılan değerlen-
dirme toplantısında danışman olarak yer aldı. Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, toplantıda yaptığı konuşmada, karşılıklı 
bilgi paylaşımı olmadan kendi alanında ilerlemesiyle 
ortaya çıkan bilginin yanıltıcı olma riskinin çok yüksek 

olduğunu söyledi. Bilgi paylaşımının şart olduğunu belir-
ten Şeker, bu konularda çalışılmış olan bilgiler içerisin-
de zaman kazandıracak detaylı kesin bilgilerin olduğunu 
ve bu bilgilerin işe yarayacak olanlarının ayrıştırılması 
gerektiğini belirtti. Bunun her bilim dalı için yapılması 
gerektiğini söyleyen Muzaffer Şeker, Türkiye’de herkesin 
bireysel çalışıyor olmasının bir noktada tıkanmaya yol aç-
tığını ifade etti ve tıpkı farklı ülkelerle çalışmak gibi aynı 
kurumlar içinde de benzer bir çalışma ortamı sağlanabi-
leceğini söyledi. 

Konya’da Kültür Gezisi

Cumartesi günü yapılan kapanışın ardından TÜBA Baş-
kanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Rektör Prof. Dr. Muzaf-
fer Şeker ve diğer katılımcılar Mevlana Kültür Merkezi’n-
de sema gösterisini izledi.

Programın son günü 1 Aralık 2013’te katılımcılar tara-
fından; Çumra Torku Tesisleri, Çatalhöyük Antik Kenti, 
Mevlana Müzesi, Karatay Medresesi, Alaaddin Camii ve 
Saray Kalıntısı, İnceminare Müzesi ziyaret edildi. Ziyaret-
lerin ardından TÜBA Başkanı, yetkilileri ve GEBİP katı-
lımcıları için, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in ev sahip-
liğinde Sille Kültür Evi’nde akşam yemeği organize edildi.
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TÜBA 44. Genel Kurulu Toplandı

Prof. Dr. M. İlhan Başgöz ve
Ses Sanatçısı Kubilay Dökmetaş

Prof. Dr. Timur Doğu, Prof. Dr. Ali Tuncel ve
Prof. Dr. Oğuz Okay

TÜBA 44. Genel Kurul Toplantısı; Asli, 
Şeref ve Asosiye üyelerin katılımıyla, 
14 Aralık 2013 tarihinde Ankara Grand 
Rixos Otel’de gerçekleşti.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başla-
yan toplantıda; TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Cevat Acar konuşmasına, Genel 
Kurul’u selamlayarak ve bu yıl vefat eden 
Akademi üyelerine rahmet dileyerek baş-
ladı ve ardından yönetim yaklaşımı ve gö-
revi devraldığından beri gerçekleştirilen 
faaliyetler hakkında bilgi verdi. “Farklı-
lıkları zenginlik olarak değerlendirmeyi, 
kurumsallaşmayı ve kurumsal devam-
lılığı, hukuk ve ahlak ilkelerine uymayı, 
Türkiye’nin ulusal akademisi olma bilinç 
ve sorumluluğunu esas alan stratejik bir 
yaklaşımı benimsediklerini ve bu doğrul-
tuda, bir yanda önceki dönemden kalan 
birikmiş işler, gecikmeli de olsa kurumsal 
devamlılık anlayışıyla sonuçlandırılmaya 
çalışılır ve mevcut program ve projeler 
sürdürülürken, diğer yanda Akademi’nin 
yeniden yapılandırılması ve kurumsal-
laşmasına yönelik faaliyetler gerçekleşti-
rildiğini ifade eden Acar, konuşmasında; 
bu süre içinde önceki dönemden kalan 
birikmiş işlerin sonuçlandırılmasına ve 
Akademi’nin yeniden yapılandırılması ve 
kurumsallaşmasına yönelik faaliyetlere 
öncelik verildiğini söyledi. Mevcut prog-
ram ve projelerin sürdürülmesi yanında 

“yeni projeler”in de geliştirildiğini belir-
ten Akademi Başkanı, şimdiye kadar “gö-
rünmez” işlere yoğunlaşıldığını, ancak 
2014’ün “görünür işler”in ağırlık kazan-
dığı bir yıl olacağını dile getirdi. TÜBA 
Bütçesi ve Stratejik Planı ile üyelerin ba-
şarıları ve yeni projeler hakkında bilgiler 
de veren Acar, benimsedikleri yaklaşımla 
daha güçlü ve saygın bir TÜBA ve Tür-
kiye amacı doğrultusunda çalışacaklarını 
söyledi.

Akademi Başkanı’nın konuşmasının ar-
dından, bu yıl içinde vefat eden 3 Aka-
demi Üyesi Prof. Dr. Alaeddin Akçasu, 
Prof. Dr. Oğuz Kayaalp ve Prof. Dr. Oğuz 
Kerim Başkurt için sırasıyla Şeref Üyesi 
Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus ile Asli Üye-
ler Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Prof. Dr. 
Umran Savaş İnan birer anma konuşması 
yaptı. TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. M. İl-
han Başgöz’ün türküler ve türkülerin hi-
kayelerini içeren “Türküler Çıkmış Yola 
Savulun” konulu konferansı ve Sanatçı 
Kubilay Dökmetaş’ın, konferans süresin-
ce bahsi geçen her türküyü seslendirmesi 
oldukça ilgi gördü.

TÜBA 44. Genel Kurul Toplantısı; üye 
seçimi, stratejik plan ve bütçeye ilişkin 
gündem maddelerini takiben Genel Ku-
rul Üyeleri’nin dilek ve görüşlerinin alın-
masının ardından sona erdi.
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TÜBA’nın da üyesi olduğu Asya Bilimler Akademileri ve 
Toplulukları Birliği (Association of Academies and So-
cieties of Sciences in Asia – AASSA), Yönetim Kurulu 
Toplantısını ve Yeşil Dünya için Gelişen Teknolojiler Ça-
lıştayı’nı, 20-25 Ekim 2013 tarihleri arasında Filipinler’in 
başkenti Manila’da gerçekleştirdi. 

TÜBA’yı temsilen, AASSA Başkan Yardımcısı ve TÜBA 
Şeref Üyesi Prof. Dr. Namık Kemal Aras’ın katıldığı top-
lantılarda gündemdeki konuların yanı sıra “Asya Ülkele-
rinde Sürdürülebilir Kalkınma” ve “Yeşil Dünya İçin Geli-
şen Teknolojiler” görüşüldü.

Çalıştay’ın sunum ve konuşmaları, Filipinler Bilim ve Tek-
noloji Bakanı Dr. Mario Montejo, AASSA Başkanı Prof. 
Dr. Won-Hoon Park, AASSA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Namık Kemal Aras ve Filipinler Milli Bilim İnsanı Prof. 
Dr. Mercedes Conception tarafından yapıldı ve ertesi gün 
AASSA Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. 

AASSA Yönetim Kurulu Toplantısı’nda gündem madde-
leri görüşüldü ve 2014 AASSA Genel Kurul Toplantısı’nın 
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yapılması kararlaştı-
rıldı.

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) 
tarafından, Türk dünyasıyla ilgili hizmette bulunanlara 
dikkat çekmek ve aynı zamanda vefa duygusunu hatırlat-
mak amacıyla verilen “18. Uluslararası Türk Dünyasına 
Hizmet Ödülleri” sahiplerini buldu. 

‘Osmanlı tarihi üzerine yaptığı uluslararası nitelikteki 
çalışmaları’ dolayısıyla TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Halil 
İnalcık ödüle layık görüldü.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Akengin, TÜRK-
SAV Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda yaptığı 
konuşmada; Türkiye, Lübnan, Bulgaristan, Kırgızistan, 
Kazakistan ve Azerbaycan’dan Türk dünyasına hizmette 
bulunan kişi ve kurumları açıklayarak, Türkiye’den; TRT 
Türk Kanalı, Tarihin Arka Odası Programı, Yeni Türkiye 
Dergisi, Prof. Dr. Mustafa Kafalı, Prof. Dr. Enver Konuk-
ça, Doç. Dr. Osman Karatay, TİKA Başkanı Serdar Çam’ın 
da ödüle layık görüldüğünü bildirdi. 

AASSA Yönetim Kurulu Toplantısı ve 
Yeşil Dünya için Gelişen Teknolojiler Çalıştayı

TÜRKSAV’dan TÜBA Şeref Üyesi
 Prof. Dr. Halil İnalcık’a Hizmet Ödülü 
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6. Uluslararası Ağ ve Bilgi Güvenliği Kongresi (SIN 
CONF 2013), 24 ülkeden 120’nin üzerinde katılımcıyla 
26-28 Kasım tarihleri arasında, Aksaray Üniversitesi’nde 
(ASÜ) gerçekleştirildi. ASÜ, 2 yıl gibi kısa bir süre içe-
risinde 7. kez uluslararası bir konferansa daha imza attı. 
Hindistan Malaviya Ulusal Teknoloji Enstitüsü, Avust-
ralya Macquarie Üniversitesi, Rusya Güney Federal Üni-
versitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ahiler Kalkın-
ma Ajansı işbirliği ile gerçekleştirilen Kongre’ye; Türkiye, 

Rusya, Hindistan, Amerika, Japonya, Avustralya, Avrupa 
ve Ortadoğu’dan toplam 24 ülkenin bilim insanı katıldı. 

Bilgi ve ağ güvenliği araştırmalarını ve uygulamalarını 
içeren konferansın açılış konuşmasının ardından sözü 
alan TÜBA Asli Üyesi ve ASÜ Rektörü Prof. Dr. Musta-
fa Acar, genç bir üniversite olmalarına rağmen ASÜ’nün 
Türkiye’nin dışa açılma, hızlı büyüme, kendisiyle barışma, 
gelecek 10 yıllık dönemde dünyanın en büyük 10 ekono-
misi arasında olmak gibi hedeflerine ulaşması için katkı 
vermeye çalışan bir üniversite olduklarını söyledi. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar yaptığı ko-
nuşmada; TÜBA’nın, bütün bilim alanlarını kapsayan 
ulusal bir akademi olduğunun ve dünyadaki meslektaş-
larına kapılarının açık bulunduğunun altını çizerken 24 
ulusal akademiyle anlaşmalı ve 11 uluslararası çatı kuru-
luşa da üye olduklarını ifade etti. Acar ayrıca, internet ve 
bilişim teknolojileri gibi unsurların artık ulusal olmasının 
ötesinde, uluslararası bir mahiyet arz etmeye başladığını, 
bilgi ve ağ güvenliğine ilişkin yasal düzenlemeler ve ulus-
lararası işbirliğinin önemli konular olarak ortaya çıktığını 
ve bu yüzden Türkiye’de bu gibi konferansların daha yay-
gın bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin, Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün katılımıyla Çankaya Köşkü’nde gerçek-
leştirilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödül-
leri töreninde, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi alanındaki 
çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Gül, Çankaya Köşkü’nde düzenlenen ve 
TÜBA Başkanı Ahmet Cevat Acar’ın da katıldığı törende, 
2013 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülle-
ri’ni; İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi alanında TÜBA Şeref 
Üyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin’e, Sosyal Bilimler dalında Prof. 
Dr. Daron Acemoğlu’na, Edebiyat dalında Prof. Dr. İsken-
der Pala’ya, Belgesel dalında Prof. Dr. Bekir Karlığa’ya, 
Kültür ve Sanat Kurumu olarak Tarihi Kentler Birliği’ne, 
Müzik alanında ise merhum Ahmet Kaya’ya verdi. 

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin’e 
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

6. Uluslararası Ağ ve Bilgi Güvenliği Kongresi 
Aksaray Üniversitesi’nde Yapıldı
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TÜBA’nın üyesi olduğu Asya Bilim Akademileri ve Toplu-
lukları Birliği (Association of Academies and Societies of 
Sciences in Asia – AASSA), Hindistan Ulusal Bilim Aka-
demisi (the Indian National Science Academy - INSA) 
ile birlikte 24-27 Eylül tarihleri arasında “Bilim Eğitimi 
ve Araştırmada Kadın Çalıştayı” düzenledi. TÜBA’yı tem-
silen TÜBA Asosiye Üyesi Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay 
Belen’in katıldığı toplantıda, Türkiye’nin yanı sıra Afga-
nistan, Avustralya, Butan, Bangladeş, Hindistan, Kore, 
Malezya, Mauritus, Myanmar, Nepal, Pakistan ve Tay-
van’dan gelen bilim insanları, kadının bilimdeki yeriyle 
ilgili sunumlar yaptı.

Prof. Dr. Belen, Türkiye ve TÜBA adına “Türkiye’de Bi-
lim Eğitimi ve Araştırmada Kadın” başlıklı bir sunum 
gerçekleştirdi. Sunumda; bir sonraki “Bilim Eğitimi ve 
Araştırmada Kadın Çalıştayı”nın 2014 yılı içinde Türki-
ye’de gerçekleştirileceği vurgulandı. Konuşmalar, kadının 
eğitimdeki yeri ve akademik yükselme basamaklarındaki 
temsilinin giderek azalması ve bunun nedenleri üzerine 
odaklandı. Aynı zamanda cinsiyet eşitliğinin sağlanma-
sı, üniversiteler ve yönetici kadrolarda kadınların temsil 
hakkının artırılmasına yönelik öneriler ve politikalar tar-
tışıldı. Çalıştay sonunda ise, ortak taslak sonuç bildirisi 
hazırlandı.

TÜBA Asli Üyesi Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Li-
ons-Melvin Jones Fellow Ödülü’nün sahibi oldu.

İnsanlığa ve toplumun kalkınmasına katkıda bulunan, şef-
kat ve paylaşımcılık özelliklerine sahip, toplum tarafından 
beğenilen sosyal projeleri olan isimlere verilen ve Lions Ku-
lüpleri’nin kurucusunun adına taşıyan Melvin Jones Fellow 
Ödülü, 20 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen törende Akade-
mi Asli Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya verildi.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya
 Melvin Jones Fellow Ödülü 

AASSA’nın “Bilim Eğitimi ve Araştırmada 
Kadın Çalıştayı” Yeni Delhi’de Yapıldı
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TWAS 2013 Tıp Bilimleri Ödülü, TÜBA Asli
Üyesi Prof. Dr. Turgay Dalkara’nın

2013 TÜBİTAK 
Bilim ve Matematik Olimpiyatları 

TWAS (The World Academy of Sciences 
for the Developing World–Gelişen Dünya 
için Bilimler Akademisi) 2013 Ödülleri, 
Akademi’nin Arjantin-Buenos Aires’te 
yapılan toplantısında açıklandı. Bu yıl; Ta-
rım Bilimleri, Biyoloji, Kimya, Yer Bilim-
leri, Mühendislik Bilimleri, Matematik, 
Sağlık Bilimleri, Fizik ve Sosyal Bilimler 
alanlarında Brezilya’da 2, Çin’de 4, Hindis-
tan’da 3, Ürdün’de 1, Tayvan ve Çin 3 ve 
Türkiye’de 1 olmak üzere toplam 14 kişiye 
ödül verildi. 

Türkiye’den ise TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. 
Turgay Dalkara, TWAS 2013 Tıp Bilimle-
ri Ödülü’nü, Ulusal Tayvan Üniversitesi 
Hastanesi’nden Mei-Hwei Chang ile pay-
laştı.

TÜBİTAK’ın düzenlediği Ulusal Bilim Olimpiyatları ile 
Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı’nın 2013 şam-
piyonları TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ın 
da katıldığı ve MEB Şura Salonu’nda düzenlenen törenle 
ödüllerini aldı.

Olimpiyatlara ilk etapta başvuran 19.594 öğrenciden 
351’i ikinci aşama sınavlarına girmeye hak kazandı. Bilim 
Olimpiyatları’nda altın madalya alanlara 3.500 TL, gümüş 
madalya alanlara 3.000 TL, bronz madalya alanlara ise 
2.500 TL ödül verildi. Matematik Olimpiyatı’nda derece 
yapan ilköğretim öğrencilerine ise altın, gümüş ve bronz 
madalyanın yanı sıra kitap setleri armağan edildi.

Ödüllerin yanında şampiyonlara ayrıca, LYS’de ek puan ve 
burs avantajı sağlanıyor; ödül alanlar, dereceleri oranın-
da girecekleri ilk Lisans Yerleştirme Sınavı’nda bir kereye 
özgü olmak üzere ek katsayı uygulamasından yararlana-
bilecek. Ayrıca, yarışmaya katıldığı alan ile ilgili bölümle-
rinden birine kayıt yaptırması durumunda “2205–Yurt İçi 
Lisans Burs Programı” kapsamında TÜBİTAK tarafından 
desteklenecek.
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 Bayındır 2013 Bilim Ödülü, TÜBA Konsey Üyesi 
Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur’un

TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Yusuf Baran’a
Bilimsel Önderlik Ödülü 

TÜBA Konsey Üyesi ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Fahrettin Keleştemur, Bayındır Sağlık Grubu tarafın-
dan, “2013 Bilim Ödülü”ne layık görüldü. 

1996 yılından bu yana, sağlık ve tıp alanındaki gelişmelere 
katkıda bulunmak üzere düzenlenen Bayındır Sağlık Gru-
bu Geleneksel Tıp Ödülleri bu yıl 14. kez gerçekleştiril-
di. Hizmet, bilim, teşvik ve araştırma alanlarında verilen 
ödüller Marriott Otel’de düzenlenen törenle sahiplerini 
buldu.

“Bilim Ödülü”, özellikle kafa travmalarına bağlı nöroen-
dokrin değişiklikler ve üreme endokrinolojisi alanlarında 
yaptığı, uluslararası literatürde ilgi gören modern bilimsel 
çalışmalar nedeniyle Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur’a, Ba-
yındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Doğan Sarban tara-
fından sunuldu. Doç. Dr. Mehmet Güngör Kaya ile Yrd. 
Doç. Dr. Hülya Karataş Kurşun Teşvik Ödülü’nü alırken, 
Hizmet Ödülü Prof. Dr. Hasan Yazıcı’ya, Araştırma Des-
teği ise Doç. Dr. Ebru Serinöz Linke’ye verildi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Moleküler Bi-
yoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi ve 2010 TÜBA 
Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü sahibi Doç. Dr. 
Yusuf Baran, dünyanın en büyük gençlik organizasyon-
larından biri olan Uluslararası Genç Liderler ve Girişim-
ciler Derneği tarafından (Junior Chamber International, 
JCI) “Bilimsel Önderlik” alanında Türkiye’nin en başarılı 
insanı seçildi. 

40 yaş altındaki üstün başarılı insanları, iş dünyası, eko-
nomi ve/veya girişimcilik, siyaset, hukuk ve kamu yöneti-
mi, kültürel başarı, çevre korumacılığı ve ahlaki önderlik, 
insan haklarına, çocuklara ve dünya barışına katkı, in-
sanlığa ve gönüllü kuruluşlara hizmet, fen ve teknik ge-
lişme, kişisel başarı, tıbbi yenilik ve buluşlar alanında da 
ödüllendiren Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler 
Derneği, dünyada 115 ülkede faaliyet gösteriyor. Dün-
yanın en prestijli ödülü olan “Ten Outstanding Young 
Persons of the World” programının Türkiye finalleri olan 

“TYOP-Türkiye’nin On Başarılı Genci Projesi” ise, her 
sene, Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği 
Türkiye Şubesi tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin ala-
nında en eski sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalık 
projelerinden biri.



TÜBA GÜNCE   ŞUBAT 201446

TÜBA Asosiye Üyesi Prof. Dr. Hayrunnisa 
Bolay Belen, Uluslararası Başağrısı Derneği 

Yönetim Kurulu’nda

TÜBA Asosiye Üyesi Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, 13 
Kasım 2013 tarihinde Uluslararası Başağrısı Derneği (Interna-
tional Headache Society-IHS) Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. 
Belen’in üyeliği ile Türkiye IHS’de yönetim düzeyinde ilk kez 
temsil ediliyor.

Başağrısı bozukluklarından etkilenen insanların yararı için ça-
lışan uluslararası profesyonel bir organizasyon olan Uluslararası 
Başağrısı Derneği (IHS), 1982 yılında kuruldu. 30 yılı aşkın bir 
süredir çalışmalarına devam eden IHS, başağrısında bilimsel 
araştırma, başağrısı eğitimi ve tedavi yöntemlerini ilerletmeyi 
ve dünya çapında başağrısı farkındalığını artırmayı hedefliyor. 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi olan Prof. Belen, 2013 yılında yayınlanan Başağrısı Bo-
zukluklarının Uluslararası Sınıflaması’nda da, migren başağrısı 
sınıflama komitesinde görev almıştı.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, 
Avrupa Bilimler ve Sanatlar Akademisi Üyesi

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, 8 Kasım 2013 
tarihinde dünyanın en prestijli akademilerinden biri olan 
Avrupa Bilimler ve Sanatlar Akademisi’ne (European 
Academy of Sciences and Arts) seçildi.

Avrupa, Asya ve Amerika Birleşik Devletleri’nden 25 No-
bel ödüllü üyenin de bulunduğu Akademi bünyesindeki 
5 Türk bilim insanından biri olan Prof. Demirer, bir yan-
dan yıllarca Amerika ve Avrupa’da çeşitli gruplarla yaptı-
ğı çalışmalar, diğer yandan özellikle Avrupa Kemik İliği 
Grubu’nda başkanlık döneminde verdiği konferanslar ve 
yayınları sayesinde bütün Avrupa’da kısa sürede tanınan 
bir bilim insanı oldu. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi olarak 
görevine devam eden Prof. Dr. Taner Demirer, özellikle 
kök hücre ve kanser çalışmaları ile dünya bilimine katkı-
sını sürdürüyor. 
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TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Metin Arık’a
 2013 Yılı Türk Fizik Derneği Onur Ödülü 

Türk Fizik Derneği’nin 2-5 Eylül 2013 tarihleri arasında 
İstanbul Üniversitesi’nde düzenlediği 30. Uluslararası 
Fizik Kongresi’nde TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Metin 
Arık’a 2013 Türk Fizik Derneği Onur Ödülü verildi. 

1984 Nobel Fizik Ödülü sahibi Prof. Dr. Carlo Rub-
bia’nın onur konuğu olarak yer aldığı kongreye, alanla-
rında uzman 33 Türk ve yabancı konuşmacı ile çok sa-
yıda fizikçi bilim insanı, lisans, yüksek lisans ve doktora 
öğrencisi katıldı.

Açılış konuşmalarının hemen ardından gerçekleştirilen 
törende; Prof. Dr. Şevket Erk Genç Bilim İnsanı Ödü-
lü’ne Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Özhan Özatay, Prof. Dr. Engin Arık Bilim İnsanı Ödülü’ne TOBB Eko-
nomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Dr. Saleh Sultansoy, Onur Ödülü’ne ise Boğaziçi Üniversitesi’nden 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Metin Arık ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Mustafa İsen 
layık görüldü.

Slovenya Bilimler ve Sanatlar Akademisi 
Başkanı Prof. Dr. Joze Trontelj vefat etti 

Ankara ve İstanbul’da Akademi Konferansları

Slovenya Bilimler ve Sanatlar Akademisi Başkanı Prof. Dr. Joze Trontelj, 9 
Aralık 2013 tarihinde vefat etti. Nöroloji profesörü olan Trontelj, akademi 
başkanlığının yanı sıra Ulusal Tıp Etiği Komisyonu Başkanı ve Avrupa 
Konseyi Biyoetik Komisyonu İdari Üyesi olarak da görev yaptı. Çalışma-
larıyla bilim ve sanat alanında derin izler bırakan Prof. Trontelj 2013’ün 
son günlerinde hayata gözlerini yumdu.

TÜBA, bütün üniversitelerde, bilimsel konuların ve sorunların tartışılması, bilimsel alandaki ve araştırmalardaki ge-
lişmelerin paylaşılması, akademi üyeleri ile üniversitelerimizdeki öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki yakınlaşma 
ve iletişim-etkileşim ortamının oluşması amacıyla konferanslar düzenleme programını uygulamaya koydu.

TÜBA Üniversite Konferansları Programı, katılmak isteyen tüm üniversiteleri kapsıyor. 
Ayrıntılı bilgi için: www.tuba.gov.tr 
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TÜBA Asosiye Üyesi Doç. Dr. M. Bilge Demirköz, 
CERN Kullanıcıları Danışma Kurulu’nda

TÜBA Asosiye Üyesi Doç. Dr. M. Bilge Demirköz, 4 
Şubat tarihinde Orta Doğu ülkelerini ve kullanıcılarını 
temsilen, CERN Kullanıcıları Danışma Kurulu’na (Advi-
sory Committee of CERN Users-ACCU) seçildi. 

CERN Kullanıcıları Danışma Kurulu, yılda dört kez top-
lanarak CERN’ün Genel Direktörü’ne, araştırma faaliyet-
lerinin daha rahat işlemesi için atılabilecek pratik adım-
lar ve içsel idari düzenlemeler konusunda danışmanlık 
yapıyor. 

Halen Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde Fen Edebiyat 
Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve TÜBİTAK 
Bilim Kurulu üyesi olan Doç. Dr. Bilge Demirköz, tam 
burslu olarak ABD’deki MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) fizik bölümünü, matematik ve müzik bölü-
mü yan dalı yaparak bitirdi. MIT Fizik Bölümü tarafın-
dan fizik dünyasına katkılarından dolayı “Orloff Service 
Award” ile ödüllendirildi. Doktorasını Dorothy Hod-
king bursu ile Oxford Üniversitesi’nde tamamladı. Ma-
yıs 2011’de fiziğe ve bilim iletişimine yaptığı katkılardan 

ötürü, TED (Technology Entertainment Design)tarafın-
dan TED Fellow, WEF (World Economic Forum) İstan-
bul Merkezi tarafından Global Shapers seçildi, 2012’de 
JCI Türkiye tarafından Ten Young Outstanding Persons 
(TOYP) ödülünü aldı, 2013’te 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 
ödüllendirildi. Demirköz, bahsi geçenler dışında birçok 
ulusal ve uluslararası kuruluş tarafından ödüle layık gö-
rüldü. 

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Haldun Özaktaş 
IEEE Onur Üyesi

TÜBA Asli Üyesi ve Bilkent Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Haldun Özaktaş, dünyanın en büyük tekno-profesyonel 
topluluğu olan Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (Institute of Ele-
ctrical and Electronical Engineers-IEEE) tarafından 1 Ocak 2014 tarihinde 
IEEE Onur Üyesi (Fellow) seçildi. Özaktaş, elektrik mühendisliği ve bağlı 
alanlara bilimsel katkılarından dolayı kendisine verilen IEEE Onur Üyeliği 
derecesiyle IEEE’deki en yüksek üyelik düzeyinin sahibi oldu.

Özaktaş’ın akademik ilgi alanları arasında optik bilgi işleme, sinyal ve görüntü 
işleme ve optoelektronik ve optik arabağlantılı bilgisayar sistemleri yer alıyor.

Prof. Dr. Haldun Özaktaş daha önce de Amerikan Optik Cemiyeti (OSA) ve 
Uluslararası Optik ve Fotonik Cemiyeti (SPIE) onur üyeliğine seçilmiş ve ay-
rıca TÜBA’ya en genç yaşta katılan isimlerden biri olmuştu. Prof. Dr. Haldun 
Özaktaş, optik ve fotonik alanını uluslararası düzeyde temsil eden Uluslara-
rası Optik Komisyonu (ICO)’nun yılda bir kere verdiği en önemli ödülü olan 
1998 ICO Ödülü’ne ve Carl Zeiss Vakfı’nın Ernst Abbe Madalyası’na layık gö-
rülürken diğer yandan en genç yaşta TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü almaya hak 
kazananlar arasına girmişti.
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TÜBA-GEBİP Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebru Erbay’a 
Büyük Araştırma Ödülü

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz ve 
Ekibine Büyük Destek

TÜBA-AASSA Bilim ve Teknolojide Kadın Çalıştayı

TÜBA-GEBİP Üyesi ve Bilkent Üniversitesi Moleküler 
Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Ebru Erbay, Avrupa Araştırma Konseyi’nin (European Re-
search Council-ERC) sağladığı 1.5 milyon euro desteği al-
maya hak kazandı. 

Yaşam bilimleri alanında Türkiye’ye verilen ilk ‘ERC Baş-
langıç Düzeyi Bağımsız Araştırmacı Desteği’nin sahibi 
olan Erbay, 5 yıl için sağlanan 1.5 milyon euro bütçeyle 
kalp ve damar sağlığı üzerine yaptığı araştırmalarını 12 
kişilik ekibiyle birlikte yürütecek. Ebru Erbay, kolestero-
lün yarattığı stresin hücrelerin ölümüne veya inflamatuar 
yanıt gelişmesine sebep olduğunu, yaptıkları çalışmada ise 

strese ve sonuçlarına engel olmak istediklerini ve insan vücudunun kolesterolü bir tehdit olarak algılamaması için fa-
relerden başlayarak altta yatan genetik mekanizmaların detaylı olarak araştırılacağını ifade etti. Araştırmalarında aynı 
zamanda damar sertliğini geri döndürebilmeyi ve kalp krizini gelişmeden önleyebilmeyi hedefleyen Erbay, vücutta 
kötü yağ düzeyleri yüksek seviyelere ulaşsa ve obezite oluşsa bile, diyet yapmadan ve ilaç kullanmadan vücudun bu 
hastalığı algılamamasını sağlamayı amaçlıyor. 

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz’ün müdürü olduğu Selçuk 
Üniversitesi (SÜ) İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 
(İLTEK) Küçük ve Orta Boy İşletmeler yararına hazırladığı ‘LIGNO-
FOOD’ projesi, 7. Çerçeve Avrupa Projesi’nde yüzde 10’luk başarı dili-
mine girerek 2 milyon euro destek almaya hak kazandı.

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mustafa Ersöz, Yrd. Doç. 
Dr. Meltem Demirel Kars, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kars, Yrd. Doç. Dr.
Meryem Kara, Yrd. Doç. Dr. Serpil Edebali ve Dr. Saliha Dinç’in görev 
aldığı proje; doğal kaynaklardan sağlıklı katkı maddeleri üretimi için 
biyoteknolojik süreçler geliştirerek proje ortağı KOBİ’lere çözüm sun-
mayı amaçlıyor. 

TÜBA ve Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği (The Association of Academies and Societies of Sciences in 
Asia-AASSA), 28-31 Mayıs 2014 tarihinde, Ege Üniversitesi ev sahipliğinde “Bilim ve Teknolojide Kadın” Bölgesel 
Çalıştayı düzenleyecek.

Çalıştay’da sunum yapmak isteyen ilgililer, 28 Mart’a kadar özetlerini ve özgeçmişlerini TÜBA’ya ulaştırabilecek.
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TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 
Ahi Evran Üniversitesi’nin Açılış Dersini Verdi

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen 
törene Kırşehir Valisi Özdemir Çakacak, Kırşehir Millet-
vekili Abdullah Çalışkan, Kırşehir Garnizon Komutanı J. 
Alb. Türker Yılmaz, Kırşehir Belediye Başkan Vekili Meh-
met Şahin, Kırşehir Başsavcı Vekili Fuat Urman, Üniver-
sitemiz Rektörü Prof. Dr. Kudret Saylam, Türkiye Bilimler 
Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 
Kırşehir Emniyet Müdürü Mustafa İncebay, Polis Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Müslim Kılıçaslan, sivil toplum 
örgütü temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda akademik ve 
idari personel katıldı.

Üniversite’nin 2013-2014 akademik yılı açılış dersi-
ni TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar verdi. 
Acar, Ahi Evran Veli’yi anarak başladığı konuşmasında 

Türkiye’nin bilimsel alandaki hedefleri ile eğitim ve bil-
ginin özellikle yenilikçiliğin önemine vurgu yaptı. TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Bir ülkenin gelişmesi ve iddia sahibi olması için 
anadilinin bilim dili olarak gelişmesi ve yaygınlaşması 
şarttır. Dünyada ön sıralarda yer almanın yolu yenilikçi-
likten geçiyor. Burada üniversitelere çok büyük görevler 
düşüyor.” Üniversitelerin bilimsel ve teknolojik yenilikler 
üretebilmeleri için teşviklerin artırıldığını belirten Acar, 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Kudret Saylam’ın üni-
versitemizdeki gelişmelere ilişkin verdiği bilgilerin de bu 
anlamda sevindirici olduğunu kaydetti. Türkiye’nin iyi bir 
üniversitesi olamadan dünyanın iyi bir üniversitesi oluna-
mayacağını ifade eden Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, “Ev-
rensel düzeyde bilimsel faaliyet ve üretim elbette önem-
li, ama ülkemizin ihtiyaç ve sorunlarının giderilmesine 
önem ve öncelik vermemiz gerektiği de açık bir gerçektir. 
Biz kendi sorun ve ihtiyaçlarımıza öncelik ve önem ver-
mezsek, bu sorunları bilimsel olarak ele alan ve değerlen-
diren dış aktörler, sorunları yönetmeye başlar.” dedi.

Acar konuşmasını, öğrencilere, milletimize ve kendilerine 
güvenmeleri, kendilerini her yönde geliştirmeleri, yurt içi 
ve yurt dışı değişim programlarına katılmaları ve mutlaka 
yabancı dil öğrenmeleri yönünde tavsiyelerde bulunarak 
bitirdi.

ALLEA Heyeti TÜBA’yı Ziyaret Etti

TÜBA’nın üyesi olduğu Avrupa Akademiler Birliği’nin 
(All European Academies-ALLEA) Başkanı Prof. Dr. 
Günter Stock, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ed Noort ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Peter Kennedy’nin yer al-
dığı heyet, 27 Eylül tarihinde TÜBA’yı ziyaret etti. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Konsey Üye-
leri Prof. Dr. Tayfun Özçelik ile Prof. Dr. Ahmet Nuri Yur-
dusev ve Asli Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer’den oluşan 
TÜBA Heyeti ile ALLEA Heyeti arasında gerçekleştirilen 
ve oldukça olumlu ve yapıcı geçen görüşmelerde; ALLEA 
ve TÜBA’nın faaliyetleri, ikili ilişkiler ve işbirliğine verilen 
önem ile ilişki ve işbirliğinin geliştirilmesi ve ilgili diğer 
konular ele alındı.
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İstanbul Üniversitesi Girişimcilik 
Eğitimi Programı Sertifika Töreni

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, ANKOS 
Kütüphane ve Bilgi Merkezi Yöneticileri Toplantısı’na Katıldı

Türkiye’de ilk kez İstanbul Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi bünyesinde düzenle-
nen  Girişimcilik Eğitimi Eğitmenleri 
için Girişimcilik Eğitimi sertifika  tö-
reni Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Sayın Nihat Ergün, KOSGEB Başkanı 
Mustafa Kaplan, Başkan Yardımcısı 
Salih Tuna Şahin, İstanbul Üniversi-
tesi Rektörü  Prof. Dr. Yunus Söylet, 
TÜBİTAK Başkanı Yücel Altunbaşak, 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar, İstanbul Üniversitesi Rektör Da-
nışmanı ve Teknoloji Transfer Merkezi 
Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer 
Yaşar, çok sayıda akademisyen ile ser-
tifika almaya hak kazanan girişimci 
adaylarının katılımıyla 25 Kasım 2013 
tarihinde  Avcılar Kampüsü, İşletme 
Fakültesi Oditoryumu’ nda gerçekleş-
tirildi.

Törende konuşan Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, günü-
müz dünyasında devletin, bireylerin 
hayatından her geçen gün daha fazla 
çekildiğini, asli görevlerine döndüğü-
nü söyleyerek, “Türkiye’deki tartışma-
ları bir kenara koyun, gerçek hayatın 
istikameti devletin hayatlarımızdan 
çekilmesi, kişilerin alanının daha da 
genişlemesi yönünde. Teşebbüsün ala-
nı daha da genişleyecek. Başka bir isti-
kamete gidemeyiz. Devlet büyüdükçe 
herkes devletlu olmak istiyordu, dev-
let asli alanlarına döndükçe devletlu 
olmak isteyenler azalacak. Memurluk 
da çok cazip bir iş olmaktan çıkacak. 
İnsanlar daha çok şirketlerde çalışma-
ya başlayacaklar” değerlendirmesinde 
bulundu. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Cevat Acar, Trakya 
Üniversitesi ev sahipliğinde 
15-16 Kasım 2013 tarihinde 
Edirne’de gerçekleştirilen 
ANKOS (Anadolu Üniver-
site Kütüphaneleri Konsor-
siyumu) Kütüphane ve Bilgi 
Merkezi Yöneticileri Top-
lantısı’na katıldı. 

Acar, ülkemizin tarihsel ve kültürel mirası açısından 
önemli bir yere sahip olan Edirne’de ve önemli bir geli-
şim içinde olan Trakya Üniversitesi’nde, üniversitelerimi-
zin Kütüphane ve Bilgi Merkezi yöneticileriyle bir arada 
olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. TÜBA’nın 20 
yıllık bir geçmişe sahip olduğunu, milletimiz ve devleti-
mizin uzun tarihi karşısında 20. yıl kutlamasının çok da 

anlamlı görünmediğini, ülkelerin küresel rekabette üstün-
lük sağlamasında geçmiş birikim ve değerlerin de önemli 
rolü olduğunu, bu doğrultuda TÜBA olarak, Türk Bilim 
Klasikleri programını başlattıklarını söyledi.

ANKOS Başkanı Ertuğrul Çimen ise konuşmasında, tüm 
üniversite kütüphanelerinin üyesi olduğu ANKOS’un te-
mel amacının, üniversite kütüphanelerinin elektronik 
kaynaklara erişim sağlama noktasında kolektif hareket 
ederek, yayın alımlarındaki maliyeti paylaşmak olduğunu, 
bilgiye ulaşmak konusunda ortaya çıkan yüksek maliyet-
lerin bölüşülmesinin esas olduğunu dile getirdi. Çimen 
ayrıca; “Ülkemizde çok fazla alanda rastlanmayan bu gö-
nüllü oluşum sayesinde, ülke kaynaklarında önemli ta-
sarruflar sağlanmış ve sağlanmaya devam etmektedir. Bu 
paylaşım, kütüphaneleri mali açıdan koruduğu gibi, yeni 
kurulan ve küçük ölçekli kütüphanelerin gelişmesine de 
önemli katkı sağlamaktadır” dedi.
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TÜBA’nın üyesi olduğu Uluslararası Sosyal Bilimler Kon-
seyi’nin (International Social Science Council–ISSC) 29. 
Genel Kurulu 10-12 Ekim 2013 tarihlerinde Kanada’nın 
Montreal kentinde yapıldı. 

TÜBA’yı temsilen Konsey Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri 
Yurdusev’in katıldığı toplantıda, ISSC’nin rutin iş görüş-
meleri ve yönetim seçimlerinin yanında, süregelen bilim-
sel programların durumu da tartışıldı. Özellikle Dünya 
Sosyal Bilimler Forumu ve Dünya Sosyal Bilimler Raporu 
programları üzerinde duruldu. İkincisi yine Montreal’de 
13-15 Ekim tarihlerinde “Social Transformations and 
the Digital Age” teması odaklı yapılan, 60’tan fazla ülke-
den 650’ye yakın bilim insanının katıldığı bu forumun, 
“Transforming Global Relations for a Just World” temalı 
üçüncüsünün 13-16 Eylül 2015 tarihlerinde Güney Afri-
ka’nın Durban kentinde gerçekleştirilmesine karar verildi. 

“Changing Global Environments” başlıklı Dünya Sosyal 
Bilimler Raporu’nun 15 Kasım’da UNESCO’nun şemsiye-
si altında Paris’te yapılacak resmi sunumu öncesinde ilk 
sunumu Genel Kurul Toplantısı’nda gerçekleşti. Bundan 
sonraki raporun 2016 yılında açıklanması ise takvime 
bağlandı. Bu iki temel programın yanında süregelen prog-
ramların üç gün boyunca tartışıldığı toplantı, TÜBA’nın 
da katkısı dahilinde kamuoyuna açıklanan “Montreal 
Bildirgesi”yle sonuçlandı. Bildirgede, gerek Genel Kurul 
Toplantısı’na gerekse Sosyal Bilimler Forumu’na davetli 
bilim insanlarından bazılarının Kanada’ya vize almakta 
zorlandığı ve bazılarının ise vize alamadığı için katılama-
dığı not edilerek, bilim insanlarının bilimsel faaliyetlere 
katılım için serbest dolaşıma sahip olmaları özellikle vur-
gulandı ve buna ilişkin olarak UNESCO’nun 1974 tarihli 
kararı hatırlatıldı. 

29. Genel Kurulu Toplandı

2013 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Teşvik Ödülleri ile 
TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü 

TÜBA Eski Asosiye Üyesi ve TÜBA-GEBİP Ödül Sahibi 
Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu, ülkemizde yaptığı çalışma-
larla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılar sağlama-
sı nedeniyle Mühendislik Bilimleri alanında Bilim Ödü-
lü’ne layık görüldü.

Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslara-
rası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere 
sahip bilim insanlarına verilen Teşvik Ödülü ise Temel Bi-
limler alanında TÜBA-GEBİP Ödül Sahibi Yrd. Doç. Dr. 
İnanç Adagideli’ye, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özgür Güler 
ve Yrd. Doç. Dr. Coşkun Kocabaş’a, Mühendislik Bilim-
leri alanında Doç. Dr. Selçuk Aktürk, Yrd. Doç. Dr. Seda 
Keskin Avcı ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Burç Mısırlıoğlu’na 
verildi.

Yıllar itibarıyla dönüşümlü olarak verilmekte olan ve 2013 
yılında biyoloji alanında verilen TÜBİTAK-TWAS Teşvik 

Ödülü’nü ise TÜBA-DSAP Bursiyeri Doç. Dr. Turgay Ün-
ver kazandı.
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yukarıda isimleri geçen TÜBA’dan bilim insanları aldı. 
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