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Değerli Bilim Dostları,

TÜBA-GÜNCE’nin 54. sa-
yısını sunarken hepinizi en 
iyi dileklerimle ve saygıyla 
selâmlıyorum.

Cumhurbaşkanlığı hima-
yelerinde 1 Şubat 2017’de 
Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si’nde düzenlenen törenle 
2016 TÜBA Ödülleri sa-
hiplerini buldu. 2016 yılı 
TÜBA Uluslararası Akade-

mi Ödülleri’ni Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında Califor-
nia Üniversitesi’nden Prof. Dr. Omar Yaghi, Sağlık ve Yaşam 
Bilimleri alanında Washington Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Mary Claire King, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında ise İs-
tanbul Şehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şerif Mardin kazandı. 
14 üniversiteden 31 genç bilim insanı TÜBA-Üstün Başarılı 
Genç Bilim İnsanı (GEBİP), altı eser de TÜBA-Bilimsel Telif 
ve Çeviri Eser (TEÇEP) ödülüne layık görüldü. Ödüller sahip-
lerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânı tarafından 
takdim edildi. Ödül töreniyle ilgili ayrıntıları ilgili haberimiz-
de bulacaksınız. 2017 TÜBA Akademi Ödülleri’yle ilgili baş-
vuru, GEBİP ve TESEP Ödülleriyle ilgili değerleme süreçleri 
ise devam etmektedir.

TÜBA-Kök Hücre Çalışma Grubu’nca düzenlenen “Kök 
Hücre ve Embriyo Uygulamaları Eğitim Sempozyumu”nu 
Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin ev sahipliğiyle 8 Nisan’da 
Konya’da; TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu’nca dü-
zenlenen “Mikrobiyota ve İnsan Sağlığı Sempozyumu”nu da 
10 Nisanda Ankara’da gerçekleştirdik. Daha önce gerçekleşti-
rilen “İnsan ve Hayvan Sağlığında Akılcı Antibiyotik Kullanı-
mı ve Antibiyotik Dirençlilik” ile “Geleneksel ve Tamamlayıcı 
Tıp Ürünlerinin Ruhsatlandırılması” sempozyumlarına iliş-
kin raporlar, yakında yayınlanacaktır.

2017 Zirvesi çerçevesinde G20 ülkelerinin ulusal bilim akade-
milerinin katılımıyla “Bilim20 Diyalog Forumu” toplantısı ve 
“Küresel Sağlığın İyileştirilmesi” konulu S20 Bildirisi’nin açık-
lanması etkinliği, TÜBA Başkanı Acar ve Konsey Üyesi Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker’in katımıyla 22 Mart’ta Almanya’nın Halle 
kentinde gerçekleştirildi. Bildirinin Türkçesi, TÜBA Başkan-
lığı’nca Türk hükümet yetkilileri ve kamuoyuna da sunuldu. 
29 Mart’ta yürütücülüğünü TÜBA Aslî Üyesi Prof. Dr. İbra-
him Dinçer’in üstlendiği “TÜBA-Enerji Çalışma Grubu” ilk 
toplantısını gerçekleştirildi. Çalışma grubu tarafından düzen-
lenen “Güneş ve Temiz Kömür Enerjisi Çalıştayları” Temmuz 
ayında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ev sahipliğin-
de gerçekleştirilecek.

1-3 Mart’ta Japonya’da düzenlenen AASSA-“Kapsayıcı Top-
lum İçin Bilimin Rolü Çalıştayı”na Başkan Yardımcımız Prof. 
Dr. Ahmet Nuri Yurdusev ve Asli Üyemiz Prof. Dr. Kazım Şa-
hin, bildirileriyle katıldılar. Türkiye-Kore ilişkilerinin 60. yılı 
çerçevesinde TÜBA ve KAST ortaklığıyla düzenlenen “Kore 
ve Türkiye Arasında Bilimsel İş Birliği” konulu sempozyum 
19 Nisan’da Seul’de gerçekleştirildi. Biyomühendislik konulu 
ikinci ortak sempozyum, Ekim ayında TÜBA’nın ev sahipli-
ğiyle ülkemizde gerçekleştirilecek.

2015 yılında kurduğumuz Türk Dünyası Bilim Akademileri 
Birliği’nin 2016-2017 dönem başkanlığı tarafımızca yürütül-
mektedir. Bu çerçevede Temmuz ayında İstanbul’da “Ulusla-

rarası Hukuk, Diplomasi ve İş Birliği” konulu bir yaz okulu 
düzenliyoruz. Bunun yanı sıra, iki bilimsel toplantı ve genç 
bilim insanlarına yönelik bir ödül programıyla ilgili çalışmala-
rımız da devam etmektedir.

30 Ocak-3 Şubat tarihlerinde MEB ve TÜBA iş birliğiyle “5. 
Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu” muz, İstanbul Üniversite-
si’nde gerçekleştirildi. Kursun 6.’sı yaz sonunda Samsun On-
dokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) gerçekleştirilecek. 51. 
Genel Kurulumuz da, 17 Haziran’da Ankara’da gerçekleştiri-
lecek.

6 Mayıs’ta 5. Yurt Dışı Farkındalık Zirvesi’nde, 9 Mayıs’ta İs-
tanbul Üniversitesi (İÜ) sağlık Bilimleri Enstitüsü Mezuniyet 
Töreni’nde, 13 Mayıs’ta da 5. Genç Türkiye Zirvesi’nde genç-
lerimize ve bilim insanlarımıza hitap etme imkânı bulduk. 25 
Mayıs’ta da geçen yıl vefat eden Şeref üyemiz Prof. György 
Hazai anısına düzenlenen konferansa ve Hazai Kütüphane-
si’nin açılışına katıldık. Başkan Yardımcımız Prof. Yurdusev 
de 26 Mayıs’ta Uluslararası Türk Akademisi’nce düzenlenen 
2. Sosyal Bilimler Forumu’nda akademimizi temsil etti. İstan-
bul ve Ankara merkezli olarak düzenlediğimiz TÜBA Akade-
mi Konferansları ile üyelerimizce gerçekleştirilen Üniversite 
Konferansları’mız da devam etmektedir.

Uzun sayılabilecek aralardan sonra 5. Milli Kültür Şurası ile 
8. Türk Dili Kurultayı’nın Sayın Cumhurbaşkanı’nın katı-
lımlarıyla gerçekleştirilmiş olması ve Cumhurbaşkanlığı hi-
mayelerinde 2017’nin “Türk Dili Yılı” olarak ilan edilmesi, 
Türk bilim ve kültür hayatı bakımından önemli olaylar olarak 
kaydedilmelidir. Bu kapsamda, bu yıl TÜBA olarak “Yabancı 
dille öğretim ve yabancı dil öğretimi” konusunda bir bilimsel 
toplantı yapmayı planlıyoruz. 

Prof. Dr. Andreas Tietze’nin Tarihî ve Etimolojik Türkiye 
Türkçesi Lügati’nin ilk dört cildinin ardından yaklaşık 39 bin 
terimi içeren TÜBA Mühendislik Terimleri Sözlüğü’nü de bu 
yıl yayımlamayı öngörüyoruz. Ayrıca, TÜBA Türk-İslâm Bi-
lim ve Kültür Mirası projemiz kapsamında tamamlanan altı 
eser de önümüzdeki haftalarda yayımlanacaktır.

Türkiye Bilimler Akademisi, kuruluş amaçları doğrultusunda 
ülkemizin bilimsel ve topyekûn kalkınması yönündeki faali-
yetlerini, Türkiye’mizin ulusal bilimler akademisi olma bilinç 
ve sorumluluğu ile gerçekleştirmeye devam etmektedir. Bu 
bağlamda, TÜBA kanununun çıkarılması ile Akademi’mizin 
uygun bina ve tesislere sahip olmasına yönelik çabalarımızın 
olumlu şekilde sonuçlanması, Akademi’mizin daha etkin işlev 
görmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

16 Nisan 2017’de gerçekleştirilen halk oylaması ile, 2019 yılın-
dan itibaren Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’ne geçişi ön-
gören Anayasa değişikliklerinin kabul edilmesi, Türk siyaset 
ve kamu yönetimi bakımından önemli bir adım olarak tarih-
teki yerini aldı. Değişikliklerin ülkemiz için hayırlı olmasını 
diliyoruz.

Ebediyete intikal eden üyelerimiz ve bilim insanlarımız ile 
vatan, millet ve devletimizin birlik, gelişim ve bekası için 
hayatlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazi ve 
kahramanlarımıza da sağlık ve başarılar diliyorum. Mayıs 
ayı sonunda başlayan Ramazan ayı ile Haziran ayında idrak 
edeceğimiz Ramazan Bayramı’nı kutluyor, ülkemiz ve İslam 
âlemi için barış, birlik ve iyiliklere vesile olmasını diliyorum.

başkandan...başkandan...

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR
TÜBA Başkanı
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2016 “TÜBA ÖDÜLLERI” 
SAHIPLERINI BULDU

2016 TÜBA Uluslararası Akademi, GEBİP ve TEÇEP Ödülleri
1 Şubat 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törenle 

sahiplerine tevdi edildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen “2016 yılı 
TÜBA Ödülleri” törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan, Yargıtay Baş-
kanı İsmail R. Cerit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, 
Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Tuğrul Tür-
keş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Kalkınma Bakanı Lütfi 
Elvan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Sa-
raç, milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardım-
cısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan, Atatürk Kül-
tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya 
Örs, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, Türk Patent Enstitüsü Baş-
kanı Habip Asan, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. 

Refik Turan, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Kaçalin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) 
Başkanı Dr. Serdar Çam, TÜBA üyeleri, diğer protokol 
mensupları ile akademisyenler, ödül sahiplerinin yakın-
ları ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Özlü ve TÜBA Başkanı Acar’ın konuşmalarının ar-
dından 2016 TÜBA ödülleri, sahiplerine tevdi edildi.

TÜBA 2016 Akademi Ödülleri’ni, Sosyal ve Beşeri Bi-
limler kategorisinde İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Şerif Mardin adına Şehir Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Cengiz Kallek, Sağlık ve Yaşam Bilimleri 
kategorisinde Washington Üniversitesi (ABD) Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mary-Claire King adına TÜBA Konsey 
Üyesi Prof. Dr. H. Tayfun Özçelik, Fen ve Mühendislik 
Bilimleri kategorisinde ise California Berkeley Üniversi-
tesi (ABD) Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Omar 
M. Yaghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elin-
den aldılar.

2016 TÜBA-GEBİP ve TEÇEP Ödülleri ise, TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta 
Saraç, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Başbakan Yardımcısı 
Nurettin Canikli ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar 
tarafından sahiplerine verildi.

2016 yılında; Doç. Dr. Şener Aktürk, Doç. Dr. Hakan Al-
tan, Doç. Dr. İsmail Sengör Altıngövde, Doç. Dr. Tınaz 
Ekim Aşıcı, Doç. Dr. Fatih Büyükserin, Doç. Dr. Fatih Bü-
yükserin, Yrd. Doç. Dr. Cory David Dunn, Doç. Dr. Mus-
tafa Emrullahoğlu, Yrd. Doç. Dr. Seda Aksoy Esinoğlu, 
Doç. Dr. İlke Öztekin Gillam, Yrd. Doç. Dr. Serkan İsmail 
Göktuna, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gönen, Yrd. Doç. Dr. 
Tolga Görüm, Yrd. Doç. Dr. Gül Günaydın, Yrd. Doç. Dr. 
Mert Gür, Yrd. Doç. Dr. Sinan Güven, Yrd. Doç. Dr. Pınar 
Yılgör Huri, Doç. Dr. Selim Karahasanoğlu, Yrd. Doç. Dr. 
Elif Nur Fırat Karalar, Yrd. Doç. Dr. Sarp Kaya, Yrd. Doç. 

Dr. Bilal Ersen Kerman, Yrd. Doç. Dr. Özgür Kolçak,Yrd. 
Doç. Dr. Nathan Allan Lack, Doç. Dr. Sefer Bora Lisesiv-
din, Doç. Dr. Devrim Pesen Okvur, Doç. Dr. Sinem Çelik 
Onaran, Yrd. Doç. Dr. M. Serdar Önses, Doç. Dr. Hatice 
Güneş Özhan, Doç. Dr. İmren Hatay Patır, Prof. Dr. Mus-
tafa Kemal Sezgintürk, Yrd. Doç. Dr. Alper Uzun, Doç. 
Dr. Sadık Yazar’dan oluşan toplam 31 genç bilim insanı 
TÜBA-GEBİP Ödülü aldı.

Telif ve Çeviri Eser Ödülleri’ne ise Mühendislik Bilimleri 
alanında Prof. Dr. Ali Osman Ayhan’ın çevirisiyle “Sonlu 
Elemanlar Analizi: Teori ve ANSYS ile Uygulamalar” adlı 
eser ve Sosyal Bilimler alanında Prof. Dr. Figen Güner 
Dilek’in yazdığı “Güney Sibirya Altay Türkçesi Ağızları: 
Karşılaştırmalı Ses Bilgisi” adlı eser layık görüldü.

Kayda Değer Telif ve Çeviri Eser Ödülleri’ni (Mansiyon) 
Mühendislik Bilimleri alanında Prof. Dr. Hilmi Luş ta-
rafından çevrilen “Yapı Dinamiği: Teori ve Deprem Mü-
hendisliği Uygulamaları”, Sosyal Bilimler alanında Dr. 
Mehmet Beşikçi’nin yazdığı “Birinci Dünya Savaşı’nda Os-
manlı Seferberliği”, Yrd. Doç. Dr. Veysel Kaya’nın yazdığı 
“İbn Sînâ’ nın Kelâma Etkisi” ve Yrd. Doç. Dr. Abdullah 
Mesut Ağır’ın çevirisiyle “Memlûk Ordusunun Yapısı Üze-
rine Araştırmalar I-II-III” adlı eserler kazandı. 2016 yılın-
da toplam altı eser TÜBA-TEÇEP Ödülü’nün sahibi oldu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bilimin, 
bilimsel çalışmaların gelişmesine verdikleri katkı 
sebebiyle Türkiye Bilimler Akademisi’nin Sayın 
Başkanını ve değerli üyelerini kutluyorum"
TÜBA Ödülleri Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Sosyal ve Beşeri Bilimler Akademi Ödülü sa-
hibinin, bu alandaki çalışmalarıyla dünya çapında takdir 
toplayan Prof. Dr. Şerif Mardin, Sağlık ve Yaşam Bilimle-
ri Akademi Ödülü sahibinin, kanser konusundaki çalış-
malarıyla öne çıkan Prof. Dr. Mary-Claire King, Fen ve 

Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan 

Bugünkü ödül töreninde olduğu gibi, 

“Marifet iltifata tabidir” anlayışıyla 

bilim insanlarımızı teşvik eden 

TÜBA, bilim ve teknoloji alanında 

kendi kültürümüzü, değerlerimizi 

oluşturacağımız bir zeminin inşasına da 

öncülük yapmalıdır.

““
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Mühendislik Bilimleri Akademi Ödülü sahibinin ise kim-
ya alanında önemli bir isim olan Prof. Dr. Omar Yaghi 
olduğunu ifade etti ve “Hocalarımızı bilime ve insanlığa 
yaptıkları katkılar için, şahsım, ülkem ve milletim adına 
tebrik ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016 yılı Genç Bilim İnsanları 
Ödül Programı kapsamında çeşitli bilim dallarından 31 
bilim insanını ödüllendirdiklerini kaydetti.

Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Programı (TEÇEP) çerçeve-
sinde mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında iki bilim 
insanını, Kayda Değer Telif ve Çeviri Eser Ödülleri kap-
samında da 4 bilim insanını ödüllendirdiklerini vurgula-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendilerini ayrı ayrı teb-
rik ediyorum. Bilimin, bilimsel çalışmaların gelişmesine 
verdikleri katkı sebebiyle Türkiye Bilimler Akademisi’nin 
Sayın Başkanını ve değerli üyelerini kutluyorum” diye ko-
nuştu.

“Her şey gibi bilim de insan içindir”
Yeni ve Büyük Türkiye’yi, bilimin aydınlattığı yoldan 
ilerleyerek kurmak için çıktıkları bu süreçte, çok önemli 
mesafe kat ettiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanlığı olarak 
TÜBA’nın, TÜBİTAK’ın projelerini, ödül törenlerini hi-
maye etmemizin sebebi işte budur. Henüz hedeflerimi-
zin uzağındayız. Hedeflerimizi yüzde yüz gerçekleştirdik 
diyemeyiz. Ama geçtiğimiz 14 yılda elde ettiğimiz neti-
celere baktığımızda, gittiğimiz yolun doğru olduğunu 
görüyoruz. İnşallah önce 2023 hedeflerimize ulaşacak, 
ardından da 2053 ve 2071 hedeflerimizi gerçekleştirece-
ğiz. İşte o zaman, hem ülkemiz, hem dostlarımız, hem de 
tüm insanlık için çok daha güzel, çok daha adil, çok daha 
güvenli bir dünyanın inşasına da katkı sağlamış olacağız. 
Her şey gibi bilim de insan içindir; beşer olarak kendimi-
zi daha iyi bilmemiz, tanımamız içindir. Yunus Emre’nin 
dediği gibi; ‘İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen 
kendini bilmezsen, ya nice okumaktır’.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günümüzde ülkelerin ve top-
lumların güvenlik anlayışlarının köklü bir değişime uğ-
radığını belirterek, eskiden sadece sınırların ve çıkarların 
korunması olarak algılanan güvenlik kavramının, artık 

ekonomik, sosyal, kültürel tüm varlıklara yönelik tehdit-
leri de içerecek şekilde genişlediğini söyledi.

“Kendi teknoloji ve biliminizi üretemiyorsanız, 
onun kültürü ve değerinde de belirleyici olamaz-
sınız”
Askerî, adli, polisiye tedbirlerin güvenlik yaklaşımının 
görünürdeki yüzleri olduğunu vurgulayan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, bunun yanında, güvenlik döngüsünün ta-
mamlanabilmesi için, bilimden sanata, eğitimden spora, 
yatırımlardan medyaya kadar geniş bir alanda da müca-
dele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Bu mücadelede başarılı olabilmek için, her alanda var 
olmak, öncü olmak zorundayız” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Unutmayalım ki, her medeniyet kendi tekno-
lojisini, her teknoloji kendi kültürünü ve değerini üretir. 
Ecdadımızın en güzel ibadethaneleri inşa etme gayesiyle 
yaptığı camilerle birlikte, o camilerin inşasında kullanılan 
teknik ve teknoloji de bizim medeniyetimizi yansıtır” ifa-
delerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticaret yolları üzerindeki han-
ların, kervansarayların, köprülerin, aynı şekilde birer me-
deniyet mirası olduğunu belirtti.

Atın rengini ve yürüyüşünü yüzlerce kavramla ifade eden 
atalarımızın bu tasavvur zenginliğinin, dönemlerinin 
kültür zirvesini de ifade ettiğini kaydeden Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, “Eğer siz kendi teknolojinizi, kendi biliminizi 
üretemiyorsanız, onun kültüründe ve değerinde de be-
lirleyici olamazsınız. Bakınız burada çok yalın iki örnek 
vereceğim. TÜBİTAK bir dönem, millî yazılım sistemi 
arayışının ürünü olarak PARDUS’u üretti. Bu yazılımın 
kullanılacağı teknoloji bize ait olmadığı için, tüm gayret-
lere rağmen PARDUS yaygınlık kazanamadı. Geçerli ve 
yaygın kullanılan bir ürün hâline dönüşemedi. Aynı şe-
kilde, Başbakanlığım döneminde kamu kurumlarındaki 
bilgisayarlarda F klavye kullanılması konusunda bir ge-
nelge yayınlamıştım. Aradan geçen onca yıla rağmen, bu 
konuda da ciddi bir ilerleme kaydedilemediğini görüyo-
rum. Çünkü bu klavyenin kullanıldığı cihazı ve teknoloji-
yi üreten, dolayısıyla onun kültürünü belirleyen biz deği-
liz. Bu örnekleri olabildiği kadar çoğaltmak mümkündür. 

Prof. Dr. Omar M. Yaghi Akademi Ödülü’nü, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Prof. Dr. Mary-Claire King adına Akademi Ödülü’nü TÜBA Konsey Üyesi Prof. 
Dr. H. Tayfun Özçelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
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Tabii bunu söylerken, kategorik bir ret anlayışından asla 
hareket etmiyorum. Bizim medeniyetimizde ve kültürü-
müzde, dünyada iyi olan, güzel olan, faydalı olan ne varsa 
onu almak, kullanmak, geliştirmek vardır. İlimde reddiye 
asla yoktur” dedi.

Burada sorunun bilgisayarın kendisi değil, o bilgisayarın 
insanların hayatına nasıl gireceğini ve nasıl kullanılacağı-
nı vaz eden değerler sistemi olduğunu aktaran Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Biz, işte bu ilişkiyi kurmakta yaşadığı-
mız tıkanıklıktan, yetersizlikten, eksiklikten şikâyetçiyiz. 
Günümüzde dahi bilimin abide isimleri sayılan Fara-
bi’yi, İbni Sina’yı, El Cezeri’yi, İbni Haldun’u, Biruni’yi, 
Hayyam’ı, Ali Kuşçu’yu ve daha nicelerini yetiştirmiş bir 
medeniyetin mensupları olarak, başka bir sıkıntımız ke-
sinlikle söz konusu olamaz. Bu serzeniş hasetlikten değil, 
bilim ve teknolojide öncülüğü kaybetmiş olmanın verdi-
ği üzüntüden kaynaklanıyor. Neredeydik, nerede kaldık” 
şeklinde konuştu.

“Ar-Ge harcamaları 2015 yılında 20 milyar doları aştı”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 yılda, bilime, bilim insan-
larına, bilimsel çalışmalara verdikleri önemle, bu konuda 
çok önemli mesafe kat ettiklerinin altını çizdi.

Son dönemlerde gerçekleştirilen ve dünyada ilk beş içe-
risine girecek projelerle attıkları adımlarla Türkiye’nin 
bilim ve teknoloji anlayışını dünya bilim ve teknoloji an-
layışıyla birleştirdikleri, özdeş hâle getirdiklerini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeleri vatandaşların hizme-
tine sunmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını ve yaşamaya 
devam edeceklerini kaydetti.

Ar-Ge harcamalarının, tarihte ilk defa 2015 yılında 20 
milyar doları aştığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, şunları kaydetti: “Millî gelirimize oranını 14 yıl-
da yüzde 0,5’ten yüzde 1,06’ya, -ki kesinlikle yeterli de-
ğil- inşallah bunu da yüzde 3’e çıkaracağız. Ama burada 
aslolan özel sektörün de bu Ar-Ge çalışmalarından nasi-
bini alması lazım. Onların da burada payını alması lazım. 
Onların da buraya katkı vermesi lazım. Her şeyde, ‘dev-
let-devlet-devlet’ dememeleri gerekir ve bu alanda çalışan 
personel sayısı göreve geldiğimde 29 bin idi hamdolsun 
şu anda 122 bine yükseldi. Tabii bu sayının da 200 binle-

ri, hatta 300 binleri bulması gerekiyor. Yapılanlar önemli, 
ama yapmamız gereken daha çok şey olduğunu gayet iyi 
biliyoruz. İnşallah, bilim insanlarımızla birlikte, bunu ba-
şaracağız.”

“Tarihimizdeki istikrarsızlıkların arkasında kül-
türel yozlaşma görülüyor”
Bilimin, sadece somut çıktıları itibariyle değil, zihinlerde 
yol açtığı değişimle, dönüşümle, aydınlanmayla da, ülke-
ler ve milletler için önemli olduğunu ifade eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, tarihimizdeki çalkantılara, istikrarsız-
lıklara bakıldığında, hepsinin de arkasında cehaletin, ilmi 
geriliğin, kültürel yozlaşmanın bulunduğunu gördükleri-
ni kaydetti.

Selçukluyu kalbinden vuran Haşhaşilerin, bu boşluktan 
faydalandığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Os-
manlıyı uğraştıran pek çok sorunun da temelinde de aynı 
sıkıntıların var olduğunu dile getirdi.

“Bilgi dediğimiz somut birikim, ilmin ilk safhasıdır”
Bu sorunla günümüzde de mücadele ettiklerini sözleri-
ne ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “FETÖ denilen şer 
şebekesi, milletimizin eğitim konusundaki, yardımlaşma 
konusundaki hassasiyetlerini istismar ederken, en çok bu 
tür eksiklerden faydalanmıştır. Bu örgütün içindeki aka-
demisyenler, yargı mensupları, polisler, askerler, öğret-
menler, iş adamları iyi eğitim almış, fiyakalı okullardan 
mezun olmuş olabilirler. Ama bu durum, hakikatler kar-
şısındaki körlüklerini, cehaletlerini, kalplerini ve zihin-
lerini bir şarlatana kiralamış oldukları gerçeğini ortadan 
kaldırmıyor. Bunun için, hep ilimle birlikte atalarımız, ec-
dadımız dikkat ederseniz irfanı, ilmin yanına koymuştur. 
Bir de ilmin yanına hikmeti koymuştur. İlimle hikmeti 
beraber anmıştır. İrfan olmaza o ilmin hiçbir değeri yok. 
Hikmet olmazsa aynı şekilde o bilginin hiçbir anlamı yok. 
Bilgi dediğimiz somut birikim, ilmin ilk safhasıdır. Eğer 
bilgiyi gönül süzgecinden geçirip hikmetle taçlandırırsa-
nız, işte o zaman irfana ulaşırsınız” dedi.

“İslam gelişmeye manidir diyenler, islam’ın geliş-
meyi emreden özelliğinden bahsetmezler”
“Kâğıtla kalbi birlikte işlemeden sahip olunan birikim 

Prof. Dr. Şerif Mardin adına Akademi Ödülü’nü, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Cengiz Kallek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 2016 yılı Akademi Ödülü Sahibi Prof. Dr. Omar M. Yaghi, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, TÜBA Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev



bizleri kurtarmaya, aydınlığa çıkarmaya, doğruya ulaştır-
maya yetmez” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dikkat 
ederseniz, herkes Osmanlı’ya matbaanın geç girmesi üze-
rine ahkâm keser, ama hiç kimse kâğıdın Semerkant üze-
rinden dünyaya yayıldığını söylemez. Bizim coğrafyamız-
da rasathanelerde gözlemler yapılırken, gemiler pusuyla 
yolunu bulurken, şifahanelerde ameliyatlar yapılırken, 
dünyanın kalanında neler olduğunu hepimiz de çok iyi bi-
liyoruz. Her fırsatta, doğrudan veya dolaylı olarak ‘İslam 
mani-i terakkidir’ diyenler, yani, ‘İslam gelişmeye mani-
dir’ diyenler, tarihimizdeki bu ‘İslam amir-i terakkidir’ 
yani ‘İslam gelişmeyi, terakkiyi emreder’ örneklerini asla 
gündeme getirmezler. Kendimize gelebilmemiz, ancak 
kendimizi bilmemizle mümkündür. Şayet biz kendimizi 
bilmez isek, birileri gelir, bize ne olduğumuzu anlatmaya, 
bunun sınırlarını çizmeye başlar” ifadelerini kullandı.

“FETÖ’cüler iradesini karanlık bir güce teslim etti”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok sapkın yapı gibi, FE-
TÖ’cülerin de, işte burada yollarını kaybettiklerini sözle-
rine ekledi. “Ne” olduklarını, “kim” olduklarını unutarak, 
her biri, sadece sahiplerinin emrettiğini yapan birer man-
kurta dönüştüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Öyle ki, 15 Temmuz’da bu 
örgüt mensuplarının yaptıkları ihanetin büyüklüğünü, 
ancak bir asır önceki işgal günleriyle mukayese edebiliriz. 
Mesela, FETÖ’nün Türkiye Büyük Millet Meclisini bom-
balaması ile Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın kapatılması 
aynı şeydir, aynı amaca yöneliktir. Orada bir fark yok. 
Her ikisi de, millî iradenin tecelligahı olan bu kurumları 
işlemez hâle getirerek, ülkenin işgaline zemin hazırlama 
amacı gütmektedir. Ülkenin en parlak beyinlerini bünye-
sine toplamakla övünen bir örgütün böylesine bir ihanet 
çukuruna yuvarlanmasının sebebi, ilmini irfana dönüş-
türmek yerine, iradesini karanlık bir güce teslim etme 
tercihinden kaynaklanıyor. Bizim dinimizde, inancımız-
da iki kavram vardır ki bu çok çok önemlidir. Bunun bir 
tanesi ‘ubudiyet’tir, bir tanesi de, ‘uluhiyet’tir… Biz ilah 
olarak Allah’tan başka bir güç asla tanımayız, tanıyama-
yız. Bu bizim inancımızın, itikadımızın en önemli baş-
lıklarından bir tanesidir. Bir diğeri de Ubudiyettir, yani 
kulluktur. Allah’tan başka hiçbir güce biz kul olmadık, kul 
olamayız. Bu da bizim aynı şekilde ubudiyetimizin gereği-

dir. Fakat siz kalkıp da Pensilvanya’ya bu iki önemli itika-
di başlığı teslim edersiniz işte orada her şey kaydı demek-
tir. Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de bize defalarca ‘Akletmez 
misiniz’, ‘düşünmez misiniz’ hep bu uyarılar var. Buna 
karşılık onlar ne diyor, ‘Akletme, düşünme, sadece sana 
söyleneni yap’ söyledikleri bu. Bunun adı yine Kur’an-ı bir 
ifadeyle cehalettir ve bu cehaletin havuzuna düşmek çok 
büyük tehlike getiriyor.”

Bu kör teslimiyetin ne inancımızda, ne kültürümüzde, ne 
de bilimde yeri olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye’deki bilim ve eğitim kuruluşlarından 
beklentilerinin; düşünen, tecessüs eden, araştıran, soruş-
turan, sürekli daha ileriye gitmeyi hedefleyen bir anlayışı 
topluma yerleştirmeleri olduğuna dikkat çekti.

TÜBA’ya da bu konuda önemli görevler düştüğüne dik-
kati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugünkü ödül tö-
reninde olduğu gibi, “Marifet iltifata tabidir” anlayışıyla 
bilim insanlarımızı teşvik eden TÜBA, bilim ve teknoloji 
alanında kendi kültürümüzü, değerlerimizi oluşturacağı-
mız bir zeminin inşasına da öncülük yapmalıdır” dedi.

TÜBA 2016 Akademi Ödüllerini almaya hak kazanan 
Sosyal ve Beşerî Bilimler kategorisinde İstanbul Şehir 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Mardin’in ye-
rine İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz 
Kallek, Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde Washing-
ton Üniversitesi (ABD) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mary-C-
laire King’in yerine TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Tayfun 
Özçelik, Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde ise 
California Berkeley Üniversitesi (ABD) Kimya Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Omar M. Yaghi ödüllerini Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’dan aldı. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü: 
“En büyük başarımız yeniden özgüven kazanmak, 
yeniden iddialı bir ülke haline gelmek olmuştur”
“Saygıdeğer Cumhurbaşkanım,

Çok değerli bilim insanları, bu anlamlı tören vesilesiyle 
sizleri saygıyla selamlıyorum. Bu etkinliği, himayelerinde 
gerçekleştirdiğimiz saygıdeğer Cumhurbaşkanı’mıza bi-
lim ve teknolojiye gösterdikleri ilgi ve verdikleri destekler 
için şükranlarımı sunuyorum. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü



Geçen yıl Aralık ayında, TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töre-
ni’ni yine bu salonda gerçekleştirmiştik. Bu tür törenleri 
Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleşti-
riyor olmamız, devletimizin bilime ve bilim insanlarına 
verdiği önem ve değeri göstermesi açısından büyük an-
lam taşıyor.

Bugün ödül alan değerli bilim insanlarını tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyorum.

İnsanlık tarihi aslında bir bakıma; bilimin, teknolojinin ve 
düşüncenin tarihidir. Toplumların güçlenmesi, bilim, tek-
noloji ve düşüncenin gelişmesiyle eşzamanlı bir seyir izler. 
Geçmiş zamanlar bize ekonomik, siyasi ve askeri gücün 
bir coğrafyada temayüz etmesinin, o coğrafyanın bilim ve 
düşünceye ne derece iyi ev sahipliği yaptığına bağlı oldu-
ğunu gösteriyor. Bizim tarihimiz de bunun açık bir ispa-
tıdır. Ne zaman ki bilime ve düşünceye önem verdik, üç 
kıtaya barış ve adalet götüren bir devlet inşa ettik. Ne za-
man ki bu vasıflarımızdan vazgeçtik, gerilemeye başladık.

Ülke olarak, son 14 yılda, hayatın her alanında çok büyük 
ve çok değerli gelişmeler gerçekleştirdik. En büyük başa-
rımız ise yeniden özgüven kazanmak, yeniden iddialı bir 
ülke haline gelmek olmuştur.

Anayasa referandumuyla birlikte, Türkiye’nin yeni ve güç-
lü bir atılım dönemine daha gireceğine inanıyorum.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, gelişmiş ülke 
standartlarını yakalamak için yoğun bir gayret sarf edi-
yoruz. Geçtiğimiz yıl, devrim niteliğinde iki yasal düzen-
lemeyi; Ar-Ge Reform Paketi’ni ve Sınai Mülkiyet Kanu-
nu’nu hayata geçirdik. TÜBİTAK’ı yeniden yapılandırma 
çalışmalarımız ile Üretim Reform Paketi çalışmalarını da 
son aşamaya getirmiş bulunuyoruz. İnce işçilik diyebile-
ceğimiz son rötuşları da yapacağız ve bu çalışmamızı ni-
hayete erdireceğiz.

Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli bilim insanları,

Yüksek teknolojili ürünleri yerli imkanlarla tasarlayan, 
geliştiren, üreten, ihraç eden ve gelirini daha hızlı artıran 
bir Türkiye inşa edeceğiz. Bilim ve teknolojide yakalaya-
cağımız başarılarla, ekonomik ve sosyal hayatta, şehirleş-
mede, eğitimde, enerjide, çok daha doğru kararlar alan ve 
bunları çok daha iyi uygulayan bir ülke olmak en büyük 
hedefimizdir. Bilim toplumuna dönüşmek için bir sefer-
berlik ruhuna ihtiyacımız var. Sorunlarımıza ilim ve akıl 
ekseninde çözüm geliştirme anlayışını her insanımızın 
bir özelliği haline getirmeliyiz.

Özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize ilim sevgisi ve bi-
limsel düşünme alışkanlığı kazandırmak için her birimiz 
elimizi taşın altına koymalıyız. 

Bilim insanlarımız için en büyük ödül, elbette bizatihi 
yaptıkları çalışmalardır. Ancak marifet de iltifata tabidir.

İnanıyorum ki bu tören, ülkemizdeki bilim insanlarımız 
için önemli bir moral ve motivasyon kaynağı olacaktır. 
Yine birçok insanımızın ve özellikle de gençlerimizin dik-
katleri, bu tören vesilesiyle bilime yönelecektir.

Konuşmamın sonunda, yaptıkları çalışmalar vesilesiyle 
ödüle layık görülen tüm bilim insanlarımızı tekrar kut-
luyor ve başarılarının devamını diliyorum. Bu vesile ile 
TÜBA’dan NOBEL Ödülleri kadar prestije sahip, küresel 
ödüller oluşturmaya ilişkin talebimi yenilemek istiyorum.

Bu programı himayelerinde gerçekleştirdiğiniz saygıde-
ğer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyor, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum.” 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Dr. Faruk Özlü 

İnanıyorum ki bu tören, ülkemizdeki 

bilim insanlarımız için önemli bir moral 

ve motivasyon kaynağı olacaktır. 

Yine birçok insanımızın ve özellikle 

de gençlerimizin dikkatleri, bu tören 

vesilesiyle bilime yönelecektir.

““
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden Doç. Dr. Sadık Yazar, 
2016 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın elinden aldı.

Erciyes Üniversitesi Malzeme Bilimi Mühen-
disliği Bölümü’nden Doç. Dr. M. Serdar Önses, 
2016 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın elinden aldı.

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’n-
den Yrd. Doç. Dr. Özgür Kolçak, 2016 yılı                                   
TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Başbakan Yardım-
cısı Nurettin Canikli’nin elinden aldı.

Ankara Üniversitesi Biyomedikal Mühendis-
liği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Pınar Yılgör 
Huri, 2016 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Baş-
bakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in elinden aldı.

Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölü-
mü’nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gönen, 2016 
yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün elinden aldı.

Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü’n-
den Doç. Dr. Sinem Çelik Onaran, 2016 yılı 
TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar’ın elinden aldı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Histoloji ve Embri-
yoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Bilal Ersan Ker-
man, 2016 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Başbakan 
Yardımcısı Nurettin Canikli’nin elinden aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Biyoloji ve Ge-
netik Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Sinan Güven, 
2016 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün elinden aldı.

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Serkan İsmail Göktuna, 
2016 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün elinden aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi Biyomedikal Bölümü’nden Doç. Dr. Fatih Bü-
yükserin, 2016 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü YÖK Başkanı 
ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. M. Yekta Saraç’ın elinden aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bö-
lümü’nden Doç. Dr. Tınaz Ekim Aşıcı, 2016 yılı                
TÜBA-GEBİP Ödülü’nü YÖK Başkanı ve TÜBA Asli 
Üyesi Prof. Dr. M. Yekta Saraç’ın elinden aldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölü-
mü’nden Doç. Dr. İsmail Sengör 
Altıngövde, 2016 yılı TÜBA-GEBİP 
Ödülü’nü YÖK Başkanı ve TÜBA 
Asli Üyesi Prof. Dr. M. Yekta Sa-
raç’ın elinden aldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Fizik Bölümü’nden Doç. Dr. Hakan 
Altan, 2016 yılı TÜBA-GEBİP Ödü-
lü’nü YÖK Başkanı ve TÜBA Asli 
Üyesi Prof. Dr. M. Yekta Saraç’ın 
elinden aldı.

Koç Üniversitesi Uluslarara-
sı İlişkiler Bölümü’nden Doç. 
Dr. Şener Aktürk, 2016 yılı                 
TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Yükse-
köğretim Kurulu (YÖK) Başkanı 
ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. M. 
Yekta Saraç’ın elinden aldı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji 
ve Genetik Bölümü’nden Doç. Dr. Devrim Pesen 
Okvur, 2016 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Genelkur-
may Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın elinden aldı.

Koç Üniversitesi Kimya Bölümü’nden Yrd. 
Doç. Dr. Sarp Kaya, 2016 yılı TÜBA-GEBİP 
Ödülü’nü Başbakan Yardımcısı Tuğrul Tür-
keş’in elinden aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendis-
liği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Mert Gür, 2016 yılı 
TÜBA-GEBİPÖdülü’nü Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün elinden aldı.

Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Doç. Dr. İlke Öz-
tekin Gillam adına Koç Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ah-
met İçduygu, 2016 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün elinden aldı.

Gazi Üniversitesi Fizik Bölümü’nden Doç. Dr. Se-
fer Bora Lişesivdin, 2016 yılı TÜBA-GEBİP Ödü-
lü’nü Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin 
elinden aldı.

Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, 
2016 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Başbakan Yar-
dımcısı Tuğrul Türkeş’in elinden aldı.

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Yrd. 
Doç. Dr. Gül Günaydın, 2016 yılı TÜBA-GEBİP 
Ödülünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Fa-
ruk Özlü’nün elinden aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği-
Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Seda Aksoy Esinoğlu, 
2016 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün elinden aldı.

Koç Üniversitesi Farmakoloji Bölümü’nden Yrd. 
Doç. Dr. Nathan Allan Lack, 2016 yılı TÜBA-   
GEBİP Ödülü’nü Başbakan Yardımcısı Nurettin 
Canikli’nin elinden aldı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölü-
mü’nden Doç. Dr. Selim Karahasanoğlu, 2016 
yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Başbakan Yardım-
cısı Tuğrul Türkeş’in elinden aldı.

İstanbul Üniversitesi Fiziki Coğrafya Jeomor-
foloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Tolga Görüm, 
2016 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün elinden aldı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Bölü-
mü’nden Doç. Dr. Mustafa Emrullahoğlu, 2016 
yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü YÖK Başkanı ve TÜBA 
Asli Üyesi Prof. Dr. M. Yekta Saraç’ın elinden aldı.

Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühen-
disliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Alper Uzun, 
2016 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Genelkurmay 
Başkanı Orge¬neral Hulusi Akar’ın elinden aldı.

Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü’n-
den Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk, 2016 
yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Genelkurmay Baş-
kanı Orgeneral Hulusi Akar’ın elinden aldı.

Selçuk Üniversitesi Kimya Bölümü’nden Doç. 
Dr. İmren Hatay Patır, 2016 yılı TÜBA-GEBİP 
Ödülü’nü Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hulusi Akar’ın elinden aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Biyotıp ve Genom 
Bölümü’nden Doç. Dr. Hatice Güneş Özhan, 
2016 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın elinden aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi Biyomedikal Bölümü’nden Doç. Dr. Fatih Bü-
yükserin, 2016 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü’nü YÖK Başkanı 
ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. M. Yekta Saraç’ın elinden aldı.
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TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar: 
“Eğitim, bilim ve yenilikçilik performansı 
ülkelerin bağımsızlığı ve bekası bakımın-
dan önemlidir”
“Sayın Cumhurbaşkanım, değerli davetliler, 

Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın himayelerinde düzenlenen 2016 TÜBA 
Ödülleri törenine teşrifleriniz için şükranlarımızı 
sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yüksek 
himayeleri için Sayın Cumhurbaşkanı’mıza şük-
ranlarımızı arz ediyorum.

“Eğitim, bilim ve yenilikçilik alanında in-
san gücü, süreç ve sistemlerin nitelik ve 
performansının geliştirilmesi gerekiyor”
Bilindiği gibi; eğitim, bilim ve yenilikçilik per-
formansı, ülkelerin uluslararası alanda rekabet 
üstünlüğü yanında güvenliği, bağımsızlık ve be-
kası bakımından da belirleyici faktörlerdir. Bu 
anlayışla, son yıllarda ülkemizde eğitim ve bilim 
alanında özellikle nicel açıdan büyük atılımlar 
gerçekleştirilmiştir. Milli gelirden eğitim, bilim 
ve Ar-Ge’ye ayrılan pay, her düzeyde okullaşma 
oranları ile okul, derslik ve üniversite, Ar-Ge 
merkezi, teknokent, yayın, patent başvurusu sayı-
larında ciddi artışlar kaydedilmiştir. Havacılık ve 
uzay, savunma, biyoteknoloji, bilişim, nanotek-
noloji ve benzer alanlarda da önemli adımlar atıl-
mıştır. Ancak, bilim ve yenilikçilik performansı-
mızın geliştirilerek sürdürülebilmesi için, eğitim, 
bilim ve yenilikçilik alanında “insan gücü, süreç 
ve sistemlerin nitelik ve performansının gelişti-
rilmesi” önemli ve acil bir ihtiyaç olma özelliğini 
korumaktadır.

Bu çerçevede, stratejik ve bütüncül bir yaklaşım-
la; eğitim ve bilim sistemleri, kuruluşları ve in-

sanlarına ve bunların yönetimine gereken önem, 
imkân ve değerin verilmesi, değişen koşullara 
göre – ülkemizdeki ve dünyadaki başarılı örnek 
ve deneyimlerden de yararlanılarak- eğitim, bi-
lim ve yenilikçilik alanında geliştirici değişiklik-
lerin yapılması, bilim insanları ve kuruluşlarının 
hem kendi aralarındaki, hem de diğer paydaşlarla 
iletişim, koordinasyon ve işbirliğinin geliştiril-
mesi, ifa edilmesi gereken önemli ödevler olarak 
gündemdedir.

Sayın Cumhurbaşkanım,

TÜBA, tüm bilim alanlarında teşvik, takdir, ödül-
lendirme ve bilim temelli rehberlik/danışmanlık 
misyonuna sahip Türkiye’mizin ulusal akademisi 
olma bilinç ve sorumluluğu ile faaliyetlerini sür-
dürmektedir. Akademi’miz, ödül programlarını 
da liyakate dayalı olarak titizlikle yürütmekte-
dir. 2016 yılında 6 eser TEÇEP, 31 üstün başarılı 
genç bilim insanımız GEBİP, 3 seçkin bilim in-
sanı-Mary Claire King, Omar M. Yaghi ve Şerif 
Mardin- de Uluslararası Akademi Ödülü’müzü 
kazanmışlardır. Böylece, TEÇEP Ödülü kazanan 
eser sayısı 186’ya, GEBİP Ödüllerinin sayısı 404’e, 
Akademi Ödülü kazananların sayısı da 6’ya yük-
selmiştir. Ödül alan değerli bilim insanlarını iç-
tenlikle kutluyorum.

Ödüller yanında TÜBA, çeşitli program ve pro-
jeler çerçevesinde ve “Bilim Eğitimi, Kanser, Kök 
Hücre, Gıda ve Beslenme, Bilim ve Eğitim” gibi 
çalışma grupları, üyemiz olan ve olmayan bilim 
insanlarımızın “gönüllü katkıları” ile faaliyetleri-
ni yürütmektedir. 

Türkçe Bilim Terimleri Projesi kapsamında ha-
zırlanan ve yaklaşık 37.000 terimi içeren Mü-
hendislik Terimleri Sözlüğü ile Ünlü Avusturyalı 
Türkolog Prof. Dr. Andreas Tietze’nin “Tarihi ve 
Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügatı”nın ilk dört 
cildi önümüzdeki aylarda yayımlanacaktır.

Zat- alilerinin yazılarıyla onurlandırdıkları ve bi-
limsel ve kültürel mirasımıza karşı bir vefa bor-
cu ve onlardan yararlanmanın bir gereği olarak 
değerlendirdiğimiz Türk-İslam Bilim ve Kültür 
Mirası Projesi kapsamında ilk eserler, geçtiğimiz 
yıl içinde yayımlanmış, Bilim, Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanı’mız Dr. Faruk Özlü’nün katılımıyla ka-
muya sunulmuştur. Proje kapsamında hazırlanan 
eserlerin yayımına bu yıl da devam edilecektir.

Bilim tarihine Müslümanların katkıları konusun-
da çığır açıcı çalışmalarıyla tanınan TÜBA Şeref 
Üyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Türkçesini yayım-
ladığımız 5 ciltlik “İslam’da Bilim ve Teknik” ese-
rinin İngilizcesini de yayımlamayı ve bilim dün-
yasının istifadesine sunmayı planlıyoruz.

TÜBA uluslararası akademiler dünyasında ülke-
mizi temsil etmektedir. 12 uluslararası akademik 

Sonlu Elemanlar Analizi’ni çeviren Prof. Dr. 
Ali Osman Ayhan 2016 yılı TÜBA-TEÇEP 
Ödülü’nü TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ali Arif 
Ergin’in elinden aldı.

Güney Sibirya Altay Türkçesi Ağızları’nı yazan 
Prof. Dr. Figen Güner Dilek, 2016 yılı TÜBA-
TEÇEP Ödülü’nü TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. 
Ali Arif Ergin’in elinden aldı.

Yapı Dinamiği’ni çeviren Prof. Dr. Hilmi Luş, 
2016 yılı TÜBA-TEÇEP Kayda Değer Eser 
Ödülü’nü TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ali Arif 
Ergin’in elinden aldı.

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Seferberliği’ni 
yazan Dr. Mehmet Beşikçi, 2016 yılı TÜBA-
TEÇEP Kayda Değer Eser Ödülü’nü TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. Ali Arif Ergin’in  elinden aldı.

İbn Sînâ’nın Kelâma Etkisi’ni yazan Yrd. Doç. 
Dr. Veysel Kaya, 2016 yılı TÜBA-TEÇEP Kay-
da Değer Eser Ödülü’nü TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Ali Arif Ergin’in elinden aldı.

Memlûk Ordusunun Yapısı Üzerine Araştırmalar I-II-
III’ü çeviren Yrd. Doç. Dr. Abdullah Mesut Ağır, 2016 yılı 
TÜBA-TEÇEP Kayda Değer Eser Ödülü’nü TÜBİTAK 
Başkanı Prof.  Dr. Ali Arif Ergin’in elinden aldı.

2016 Yılı TÜBA-GEBİP Ödülü Kazananları 2016 Yılı TÜBA-TEÇEP Ödülü Kazananları

TÜBA Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 

2016 yılında 6 eser TEÇEP, 31 üstün 

başarılı genç bilim insanımız GEBİP, 

3 seçkin bilim insanı; Mary Claire 

King, Omar M. Yaghi ve Şerif Mardin 

Uluslararası Akademi Ödülü’müzü 

kazanmışlardır.

““
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çatı kuruluşun üyesi olan TÜBA’nın 32 akademiye ikili iş 
birliği anlaşması bulunmaktadır. Asya Bilim Akademileri 
Topluluğu (AASSA) ve Türk Dünyası Ulusal Bilim Aka-
demileri Birliği’nin (TDUBAB) 2016 yılı genel kurulları 
ve uluslararası bilimsel toplantıları, TÜBA’nın ev sahipli-
ğinde Ekim ayında ülkemizde gerçekleştirilmiştir. TDU-
BAB’ın 2016-2017 dönem başkanlığı da tarafımızdan 
yürütülmektedir. İlk kez geçen yıl Japonya’da katıldığımız 
ve bu yıl Almanya tarafından organize edilen G-20 Bilim 
Akademiler Toplantısı’nda Akademi’miz de Türk bilim 
camiasını temsil etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanım, değerli davetliler, son yıllarda 
yaşadıklarımız, İslam dünyası ve Türkiye’mizin, yıllar 
önce “medeniyetler çatışması” ve benzeri konulardaki 
“bilimsel görünümlü olan ve olmayan yayınlar”, medya ve 
algı operasyonları ile düşünsel ve algısal temelleri atılan; 
ırkçılık ve İslam karşıtlığı ile kripto örgüt eylemleriyle 
beslenip sürdürülen, hedeflerin Balkanlaştırılması, iflası-
nı ve işgalini amaçlayan, çok çeşitli –akla gelmedik- yol ve 
yöntemlerle yürütülen insanlık ve hukuk dışı, hibrit veka-
let savaşlarının hedefi olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin demokrasi, var-
lık, birlik, bağımsızlık ve bekasına karşı, devlet ve toplum 
içinde ve şimdi daha açıkça görüyoruz ki yurt dışında 
örgütlenmiş hain FETÖ terör örgütünce girişilen, açık 
ve gizli yerli ve yabancı paydaşlarınca da desteklenen 
15 Temmuz hain darbe girişimi, söz konusu kirli vekâ-
let savaşlarının tarihimizdeki ne yazık ki en kanlı ve hain 

örneklerinden biridir. Bu süreçteki basiretli ve dirayetli 
liderlikleri için Sayın Cumhurbaşkanı’mıza, görev ve 
sorumluluklarının, vatan ve milletimize bağlılıklarının 
gereğini fedakarane şekilde yerine getiren devletimizin 
bütün unsurlarına, vatan, millet ve devletine ve iradesine 
sahip çıkan büyük Türk milletine şükranlarımızı sunuyor, 
vatan, millet ve değerlerimiz uğrunda hayatlarını kaybe-
den şehitlerimize Cenab-ı Hakk’tan rahmet, gazilerimize 
sağlık ve şu anda da mücadeleyi sürdüren görünür görün-
mez kahramanlarımıza da Allah’tan başarılar diliyorum.

Bu süreçte, bazı odaklar ve devletler ile uluslararası ku-
ruluşların ve ne yazık ki bilimsel kuruluşların, terör ve 
darbeye karşı kendi hukuki düzenleme ve sözleşmeleriyle 
varlık sebeplerine de uymayan tutumları, terör ve hukuk 
dışılıkla küresel düzeyde mücadele ve iş birliği açısından 
da utanç verici eylemler olarak tarihe geçmiştir. 

TÜBA olarak, hangi nitelik ve görünüm altında olursa 
olsun terörün hiçbir biçimde meşru ve mazur görüleme-
yeceği, terörle hukuk içinde en etkin şekilde ödünsüz mü-
cadele etmenin bir vatandaşlık ve insanlık görevi olduğu, 
millet ve devletimizin varlık, birlik, bağımsızlık ve bekası 
ile insanlığın huzuru için hukuk ve ahlak ilkelerine sada-
katle asgari müşterekleri geliştirme temelinde hareket et-
menin vatandaşlık ve insanlık görevi olduğu, bu konuda 
bilim insanlarına ve kuruluşlarına düşen sorumluluğun 
ve ayrıca görevin büyük olduğu görüşünde olduğumuzu, 
TÜBA ve Türk bilim camiası olarak tutumumuzun bu şe-
kilde devam edeceğini ifade etmek isterim.

Yüksek himayeleri ve değerli destekleri için Sayın Cum-
hurbaşkanı’mıza şükranlarımızı arz ediyorum. Ödül ka-
zanan değerli bilim insanlarımızı içtenlikle kutluyorum. 
Her zamanki destekleri ve ilgisi için Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı’mız Sayın Dr. Faruk Özlü’ye teşekkür-
lerimizi ifade ediyorum ve tüm paydaşlarımıza kıymetli 
heyetinize teşekkür ediyor, en iyi dileklerimizi ve saygı-
larımızı sunuyorum. Siz değerli davetlilere ve tüm pay-
daşlarımıza şükranlarımızı arz ediyor, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.”

Konuşmaların ardından ödüller sahiplerine verildi ve 
Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ödüllü akade-
misyenlerin aileleriyle birlikte toplu fotoğraf çekimiyle 
sona erdi.
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TÜBA ULUSLARARASI AKADEMI ÖDÜLÜ SAHIBI 
PROF. DR. OMAR M. YAGHI’DEN KONFERANS

TÜBA 2016 yılı Uluslararası Akademi Ödülü sahibi Prof. 
Dr. Omar M. Yaghi, Akademi Ödülü etkinlikleri kapsa-
mında 31 Ocak 2017 tarihinde Ankara Üniversitesi 100. 
Yıl Konferans Salonu’nda "Metal Organik Örgülerin Kim-
yası ve Uygulamaları / The Chemistry and Applications of 
Frameworks" başlıklı konferansını gerçekleştirdi.

Konferans öncesinde TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar, Prof. Yaghi, TÜBA Konsey Üyeleri Prof. Dr. 
Ahmet Gül ve Prof. Dr. H. Tayfun Özçelik, Ankara Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’i ziyaret etti.

Konferansa Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan 
İbiş, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA 
Üyeleri ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Prof. Acar açılış konuşmasında, TÜBA tarafından 2015 
yılında başlatılan ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde ger-
çekleştirilen Uluslararası Akademi Ödülleri’nde ödül alan 
3 bilim insanından biri olan, öncü ve çığır açıcı çalışmala-
rıyla bilinen Kaliforniya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ömer 
M. Yaghi’ye teşekkür etti ve TÜBA Uluslararası Akademi 
Ödülleri’ni kazananlar ve çalışmaları konusunda dinleyi-
cilere bilgi verdi.

TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Ahmet Gül ise Prof. Dr. 
Omar. M. Yaghi’nin akademik çalışmaları hakkında de-
taylı bilgiler aktardı; başarıları, aldığı ödüller ve yayınları 
konusunda özet bir sunumla konuşmasını sonlandırdı.

“Bu başarı tek kişiye ait değil, bir ekip işi”
Prof. Dr. Omar M. Yaghi konferansına kendisine sıcak 
bir şekilde karşılayan ve ödüle layık gören TÜBA’ya te-
şekkürlerini ileterek başladı. Metal-Organic Frameworks 
(MOFs), zeolitik imidazolat frameworks ve kovalent or-
ganik frameworks alanında yapmış olduğu çalışmalardan 
ve bu çalışmaların sonuçlarından bahseden Prof. Dr. Yag-
hi, çalışmış olduğu alanın neden son dönemde hızla geli-
şim gösterdiğinden bahsetti.

Prof. Yaghi sözlerine atom ve molekül çalışmalarının te-
melini atan Gilbert Newton Lewis’in (Ö: 1946) kimyasal 
bağ anlayışından ve keşiflerinden bahsederek başlayan 
Prof. Dr. Yaghi retiküler (çapraz-bağ) kimya, metal-or-
ganik çerçeveler, kovalent organik çerçeveler ve zeolitik 
imidazolat çerçevelerin tanımını yaparak devam etti. Ça-
lışmalarına nasıl başladığını anlatan Prof. Dr. Yaghi, temel 
kimyasal birleşikleri, organik ve inorganik olarak ayırarak 
dinleyicileri konu hakkında bilgilendirdi. Konuşmasının 
sonunda küresel bilim modelini ve bilim insanları için 
başarı ilkelerinin altını çizen Prof. Dr. Yaghi, bu ilkeleri 
teker teker açıkladı. Bilimsel araştırma yaptığı merkezin 
altyapısından ve imkânlarından bahsettiği konuşmasında 
bu başarının tek kişilik olmadığını ekip işi olduğunu an-
lattı ve öğrencilerinin çalışmalarındaki rolünü vurguladı. 
Merkez olarak önem verdikleri temel değerleri ve kendi-
lerini destekleyen kuruluşları belirten Prof. Dr. Yaghi, ko-
nuşmasının sonunda misafirperverliği dolayısı ile herkese 
teşekkür etti.

Konferans, dinleyicilerin Prof. Yaghi’ye sorularıyla devam 
etti. Prof. Yaghi, 1 Şubat 2017’deki ödül töreninin ardın-
dan Bilkent Üniversitesi’nde öğrenciler ve genç bilim in-
sanlarıyla bir araya geldi.  

Konferansın tamamını izlemek için: www.tuba.gov.tr 

2016 Uluslararası Akademi Ödülü sahibi Prof. Dr. Omar M. Yaghi

2016 yılı TÜBA  Akademi Ödülü sahibi Prof. Yaghi, 31  Ocak  günü Ankara Üniversitesi'nde 
"Metal Organik Örgülerin Kimyası ve Uygulamaları" konulu konferans verdi.
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TÜBA-MIKROBIYOTA ve INSAN SAĞLIĞI 
SEMPOZYUMU

TÜBA-Gıda ve Beslenme Grubu’nun düzenlediği “TÜBA-Mikrobiyota ve İnsan Sağlığı 
Sempozyumu” 10 Nisan günü Ankara’da gerçekleştirildi.

The Green Park Hotel’de yapılan sempozyum; TÜBA Baş-
kanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Akademi Konsey Üyesi 
ve Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. 
Fahrettin Keleştemur, Akademi Asli Üyesi ve TÜBA-Gı-
da Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım 
Şahin’in açılış konuşmalarıyla başladı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar “Aynı 
ortamda, farklı alanlardan farklı görüşlerin yer al-
ması  etkili sonuçlar ortaya koyuyor”
Mikrobiyotanın önemli ve gelişen bir alan olması üzeri-
ne Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu’nun konu hakkın-
da toplantı yapmayı uygun gördüğünü dile getiren Prof. 
Acar, Türkiye’nin sağlık konusunda ve sağlık hizmet su-
numunda çok ciddi atılımlar gerçekleştirdiğini söyledi 
“Şu anda özellikle sosyal güvenlik sistemimizin sağlık 
boyutuna baktığımızda Türkiye’nin durumu oldukça iyi 
bir noktada. Yine özellikle sağlıkla ilgili bilimsel araştır-
malara bakıldığında potansiyelimiz ve performansımız 
arasında bir açıklığın olduğunu söyleyebiliriz.”

TÜSEB’in çok daha fazla desteklenmesi ve aktif hale geti-
rilmesi gerektiğini ve bu konuda kamu yönetimine önemli 
bir sorumluluk düştüğünü belirten Prof. Acar, devlet üni-
versitelerindeki tıp fakülteleri ile araştırma ve uygulama 
merkezlerinin durumunun ise son dönemde sıkça gün-
deme gelen konulardan bir tanesi olduğunu vurguladı ve 

“Türkiye’deki tüm hastanelerin tek çatı altında toplanması 
ve Sağlık Bakanlığı’na bağlanması önerisi zaman zaman 
gündeme gelmektedir. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin 
ifası bakımından, vakıf üniversitelerimizin de çok değerli 
çalışmalarının olduğunu, sağlık mahiyeti gereği ve sosyal 
devlet olmanın da bir sonucu olarak devlet üniversitesi tıp 
fakülteleri ve hastanelerinin özel bir öneme sahip olduğu-
nu ve bu kurumların özelliklerinin korunarak geliştirilme-
si gerektiğini ifade etmek isterim. Üniversite hastaneleri-

TÜBA Başkanı 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 

TÜBA, Türkiye’nin topyekûn 

kalkınmasına bilim yoluyla katkı 

sağlamak amacıyla ilgili bütün 

paydaşları sürece dahil ederek

çalışmalarına devam edecek.

““

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
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Mikrobiyota nedir?
İnsan vücudunda yaklaşık 100 trilyon hücre bulunduğu ve bunun 10 
misli kadar da birçok organ ve dokuda kolonize olmuş mikroorganiz-
maların olduğu bilinmektedir. Diğer bir ifade ile insan vücudundaki 
hücrelerin sadece onda biri insana aittir. Bedenimizi paylaşan kom-
mensal, simbiyotik ve patojenik mikroorganizmaların oluşturduğu bu 
ekolojik topluluğa “Mikrobiyota” denilmektedir. Bu çevrede yaşayan 
mikroorganizmaların toplam genomu ise “Mikrobiyom” olarak tanım-
lanmaktadır. Mikrobiyotayı esas olarak bakteriler oluşturur. Bununla 
birlikte, virüsler, mantarlar ve protozoonlar organizma ile karşılıklı 
yarar sağlayan bir ilişki içinde yaşarlar. Mikrobiyota cilt, ağız boşluğu, 
solunum sistemi, ürogenital ve gastrointestinal sistem gibi dış çevreye 
maruz kalan insan vücudunun yüzeyinde kolonize olur. Bunların ara-
sından, gastrointestinal sistem tüm vücut hücrelerinin sayısının 10 katı 
olan yaklaşık 100 trilyon farklı mikrop ile en yoğun kolonize organıdır. 
Bağırsak mikropları, insan genomunda bulunan 1000'den fazla bakteri 
türü ve 150 kat fazla gen içeren en yüksek karmaşıklığın bir ekosistemi-
nin temsil eder. Kolon ise tek başına vücudumuzdaki mikroorganizma-
ların %70’inden fazlasının bulunduğu kısımdır. Sindirim sistemi sağlığı 
için dengeli bir mikrobiyota varlığı gereklidir. Beyin dışında en fazla si-
nir hücresi ve sinir ağı olan yer sindirim sistemidir.  Bağırsaktaki mikro-
biyota, 2 kilo ağırlığında ve hem işlevi hem de ağırlığı nedeniyle artık bir 
organ hatta ikinci beyin olarak kabul edilmektedir. Mikrobiyota kişiye 
özgü, kişinin yaşamı boyunca değişen endojen ve ekzojen faktörlere du-
yarlıdır. Mikrobiyotanın nasıl işlediği ise henüz tam olarak açık değildir. 

Her bireyin ayrı bir genomu olduğu gibi, ayrı bir mikrobiyotası da var-
dır. Bu karakteristik mikro canlılar topluluğunun varyasyonlarını araş-
tırmak için Amerika Birleşik Devletleri’nde 2008’de İnsan Mikrobiyom 
Projesi başlatılmıştır. Ortalama 80 enstitü insanların içinde ve üzerinde 
yaşayan tüm mikroorganizmaların gen havuzunu araştırıp kataloglar 
oluşturulmuştur. Ülkemizde de “GENOM Projesi” ile birlikte “Mikro-
biyom” projesinin yürütülmesinde yarar olacaktır.

Bağırsakta bulunan bakteriler doğumun üçüncü gününden itibaren 
oluşmaya başlar,  beslenme ve çevre değişikliklerine bağlı olarak mik-
robiyotada kısa süreli değişiklikler; yaşlanmayla birlikte ise uzun süreli 
ve kalıcı değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Normal fizyolojik koşullarda, 
sindirim sistemi dinamik ve dengeli bir mikrobiyotaya sahiptir. Mik-
robiyotanın, enerji metabolizması, hepatik fonksiyonlar, immün sis-
temin gelişmesi ve normal fonksiyon görmesi, hormonel fonksiyonlar 
gibi birçok olayın, beslenme ile belirgin ilişkisi vardır. Normal şartlarda, 
bağırsak mikrobiyotası, bağırsak epitel bariyerini patojenlerin zararlı 
etkilerinden korur, bakteriyel aşırı büyümeyi önler ve enterik enfek-
siyonlara karşı konakçı duyarlılığını azaltır. Sağlıklı bir mikrobikomu 
oluşturan unsur, ailede ve sınıf düzeylerinde bağırsak ile tutarlı olduğu 
açıkça bilinen topluluklar olmasına rağmen, her bireyin mikrobiyolo-
jisinin, özellikle türler ve suş seviyesindeki benzersizliği nedeniyle, ço-

ğunlukla cevapsız kalmaya de-
vam etmektedir.

Mikrobiyotada oluşan en ufak bir bozulma veya zayıflama, bağırsak-
taki zararlıların kan dolaşı-mına karışmasına ve bağışıklık sisteminin 
zayıflamasına neden olmaktadır. Buna sızdıran bağırsak sendromu de-
nilmektedir. Sızdıran bağırsak sendromu şeker hastalığı, karaciğer yağ-
lanması gibi metabolik hastalıklar başta olmak üzere çok sayıda sağlık 
sorununa neden olur.

Antibiyotikler, zararlı bakterileri öldürürken bağırsaktaki iyi bakterileri 
de öldürmektedir. O nedenle antibiyotik bitiminden sonra probiyotik 
destekleriyle Bağırsak Mikrobiyota’sını eski haline döndürmek gerek-
mektedir. Vücuttaki yararlı bakterilerin sayı ve çeşitliliğini artıran gı-
dalar ile probiyotik ve prebiyotik etkili gıdaların tüketilmesi bağırsak 
mikrobiyotası için son derece önemlidir. Probiyotik gıdaları, hastalık-
ları tedavi etmek amacıyla değil, sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak 
yaşama dahil etmek gerekir. Lifli gıdalar bağırsaktaki faydalı bakterile-
rin çoğalmasına yardımcı olurlar. 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda mikrobiyotadaki negatif değişimlerin 
başta obezite, kanser, diyabet gibi kronik hastalıkların patogenezinde 
rol oynadığı bildirilmiştir. Dünyada ve Ülkemizde bu alanda detaylı kli-
nik ve deneysel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca bu çalışma-
ların yürütülmesi için gerekli laboratuvar altyapılarının oluşturulması 
gerekmektedir.

nin üst düzey araştırmaya dayalı sağlık hizmeti sunumu 
ve sağlık bilgisi üretimi bakımından özel öneminin göz 
önünde bulundurularak desteklenmesi gerekiyor.” dedi.

TÜBA toplantılarına konuyla ilgili tüm paydaşların davet 
edildiğini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, aynı or-

tamda farklı alanlardan farklı görüşlerin yer alması daha 
etkili sonuçlar ortaya koyuyor dedi ve TÜBA’nın çalışma-
larının Türkiye’nin topyekûn kalkınmasına bilim yoluyla 
katkı sağlamak amacıyla ilgili bütün paydaşları sürece 
dahil ederek çalışmalarına devam edecek.
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TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur: 
“Mikrobiyota önümüzdeki yıllarda bazı hastalıkla-
rın tanı ve tedavisinde önemli rol oynayacak”
Mikrobiyotanın son birkaç yıldır ilgi odağı olduğunu ve 
önemli yayınlarda ciddi araştırmalar yayımlanmaya baş-
landığını ifade eden Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ko-
nuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Mikrobiyota önümüzde-
ki yıllarda bazı hastalıkların tanı ve tedavisinde önemli rol 
oynayacak; yeni hastalık belirteçlerinin belirlenmesinde 
bize çok yardımcı olacak ve belki bu noktada teknolojinin 
gelişmesine de katkıda bulunacak. TÜSEB olarak konu 
bizi de yakından ilgilendiriyor çünkü bu yıl çok büyük bir 

ihtimalle Türkiye GENOM Projesi’ni başlatacağız. Bizim 
GENOM profilimiz henüz mevcut değil. Sağlık sistemleri 
önümüzdeki birkaç yıl içinde dünyada çok büyük bir de-
ğişikliğe uğrayacak. Amerika’nın ardından Uzak Doğu ve 
Avrupa ülkeleri de kendi ulusal GENOM’larını başlatmış 
bulunuyorlar, bazı ülkeler ise çalışmalarını tamamladılar 
ve bu çalışmalar kısmen sağlık sistemlerine adapte edildi. 
Bizim de bu konuyla ilgili bir yıldır süren hazırlıklarımız 
son aşamaya geldi. Yakın bir zamanda Türkiye GENOM 
Projesi’ni birkaç merkezde, ardından da Türkiye genelin-
de 10-15 merkezde -büyük oranda üniversite merkezle-

TÜBA Konsey Üyesi

Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur 

Mikrobiyotanın güncel hale gelmesi 

dikkatimizi mikrobiyom üzerine çevirdi 

dolayısıyla en azından birkaç merkezde 

GENOM Projesi ile birlikte Mikrobiyom 

Projesi’ni de başlatacağız.

““ TÜBA Asli Üyesi

Prof. Dr. Kazım Şahin 

Bağırsaktaki mikrobiyota ise iki kilo 

ağırlığında ve hem işlevi hem de ağırlığı 

nedeniyle artık bir organ hatta ikinci 

beyin olarak kabul edilmektedir.

““
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rinde- başlatacağız. Bu arada mikrobiyotanın güncel hale 
gelmesi dikkatimizi mikrobiyom üzerine çevirdi dola-
yısıyla en azından birkaç merkezde GENOM Projesi ile 
birlikte Mikrobiyom Projesi’ni de başlatacağız. İlerleyen 
yıllarda bu iki sistem arasındaki ilişkileri takip edebilmek 
açısından bize önemli avantaj sağlayacağını düşünüyo-
rum. Çünkü bu materyallerin saklanması ve materyal 
sahiplerinin uzun süre takip edilmeleri, ileride ortaya çı-
kacak hastalıklarla ilgili olarak mikrobiyota ve GENOM 
arasındaki ilişkilerin açığa çıkarılması bakımından önem 
arz edecektir.” 

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin: “Beslenme 
mikrobiyotayı değiştiriyor, hatta genleri de etkiliyor”
Doğduğumuz andan itibaren insan vücudunda çok sayı-
da mikroorganizma bulunduğunun altını çizen Prof. Dr. 
Kazım Şahin, insan vücudunda yaşayan ve insan hücresi 
olmayan, bedeni paylaşan kommensal, simbiyotik ve pa-
tojenik mikroorganizmaların oluşturduğu ekolojik top-
luluğa mikrobiyota adı verildiğini söyledi ve bu çevrede 
yaşayan mikroorganizmaların toplam genomunun ise 
“Mikrobiyom” olarak tanımlandığını söyledi.

Prof. Şahin sözlerine şu şekilde devam etti: “Mikrobiyo-
ta gelişiminde, beslenme, fizyolojik ve hastalık durumu, 
çevresel ve kültürel faktörler, antibiyotik kullanımı, hijyen 
koşulları gibi bir takım faktörler rol oynamaktadır. Vücu-
dumuzda yaklaşık 100 trilyon hücre bulunmakta, yararlı 

bakteri sayısı da bunun 10 kat fazlasını oluşturmaktadır. 
Vücudun deri, ağız, bağırsaklar gibi çeşitli bölgelerinde 
yerleşmiş bu bakterilere o bölgenin “florası”, yeni adıyla 
“mikrobiyota”sı denilmektedir. Bağırsaktaki mikrobiyota 
ise iki kilo ağırlığında ve hem işlevi hem de ağırlığı nede-
niyle artık bir organ hatta ikinci beyin olarak kabul edil-
mektedir. Klinik ve deneysel çalışmalar beyin ile bağırsak 
arasında güçlü bir bağlantı olduğunu ortaya koymaktadır. 
Bu çalışmalarda, mikrobiyotadaki değişikliklerin vücutta 
metabolizmayı, bağışıklığı ve hormon sistemini etkileye-
bileceği bunun da başta kanser, obezite, bağırsak hasta-
lıkları, karaciğer yağlanması, depresyon, panik atak, kaygı 
bozuklukları, Parkinson, Alzheimer gibi birçok hastalık-
lara yol açabileceği belirtilmektedir. Ayrıca yapılan çalış-
malarda beslenmenin mikrobiyotayı değiştirdiği, hatta 
genlerimizi etkilediği de belirtilmektedir. Bunun yanı 
sıra obezitede artık kalori hesaplamalarının çok reel ol-
madığı, bağırsak mikrobiyotasının kilo değişikliklerinde 
önemli olduğu gerçeği ifade edilmektedir. Bu nedenle kilo 
kontrolünde “Mikrobiyota esaslı diyetler” yani kişiye özel 
diyetlerin hazırlanmasının da yararlı olacağı bildirilmek-
tedir. Sağlıklı beslenme ve yaşam kalitesi ile ilgili toplu-
muzun bilinçlendirilmesi konusunda üniversitelerimize 
önemli görevler düşmektedir. Ayrıca, bu anlamda uzman 
görüşlerinin medyada yer bulması en çok arzu ettiğimiz 
konudur. Aksi takdirde bilinçsizce ve konunun uzmanı 
olmayan kişilerce toplumda başta kanser olmak üzere 
hastalık fobisinin oluşturulduğunu gözlemlemekteyiz.”
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Doç. Dr. Süleyman Yıldırım, Yrd. Doç. Dr. Aycan Gündoğdu, Prof. Dr. Bülent Saka, 
Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, Prof. Dr. Nurdan Tözün, Prof. Dr. Esin Şenol,  Doç. Dr. 
Zehra Büyüktuncer Demirel, Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici

Sempozyumda 300 katılımcı yer aldı, beş 
oturum gerçekleştirildi
Açılış konuşmalarının ardından sempozyumun 
ilk oturumunun başkanlığı Prof. Dr. Fahrettin 
Keleştemur ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı’ndan Prof. Dr. İrfan Erol tarafından ye-
rine getirildi. Oturumda TÜBA-Gıda Beslenme 
Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Tarkan Karakan 
“Bağırsak Mikrobiyotası: Genel Konseptler, Ta-
nımlar ve Analiz Yöntemleri”, Prof. Dr. Ener 
Çağrı Dinleyici “Anne Sütü ve Hayatın Erken 
Döneminde Mikrobiyotanın Şekillenmesi” su-
numları ile yer aldı.

İkinci oturumun başkanlığını Prof. Dr. Kazım 
Şahin ve Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu ya-
parken, Doç. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel 
“Beslenme ve Mikrobiyota”, TÜBA Asli Üyesi  ve 
TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Üyesi 
Prof. Dr. Fatih Gültekin “Gıda Katkı Maddeleri 
ve Mikrobiyota”, Prof. Dr. Bülent Saka ise “Yaş-
lanma, Uzun Yaşam ve Mikrobiyota” hakkında 
konuştular.

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan, Prof. Dr. Ali Ad-
nan Hayaloğlu ise üçüncü oturuma başkanlık 
yaptı ve TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Gru-
bu Üyesi Prof. Dr. H. Tanju Besler “Adipoz Doku, 
Obezite ve Mikrobiyota İlişkisi”, “Diabetes Melli-
tus ve Mikrobiyota” hakkında ise Prof. Dr. Okan 
Bülent Yıldız konuştu.

Prof. Dr. Fatih Gültekin ve Prof. Dr. Hasan Ye-
tim’in başkanlığını yürüttüğü dördüncü otu-
rumda, Prof. Dr. Nurdan Tözün “Kanser ve Mik-
robiyota” ve Prof. Dr. Esin Şenol “Antibiyotikler 
ve Mikrobiyota” ilişkisi üzerine sunumlarını ger-
çekleştirdiler.

Son oturumun başkanlığı ise Prof. Dr. H. Tanju 
Besler, Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar üstlenir-
ken, Prof. Dr. Tarkan Karakan “Fekal Mikrobi-
yota Nakli”, Yrd. Doç. Dr. Aycan Gündoğdu “Bir 
Süper Organizma Olarak İnsan: Mikrobiyom ve 
Metagenom”, Doç. Dr. Süleyman Yıldırım “Ba-
ğırsak Beyin Ekseni” üzerine sunumlarını yap-
tılar.

Her oturumun ardından katılımcılar sorularını 
yöneltti ve aynı zamanda konu başlıklarına dair 
katkılarını da sundular.

Sempozyumun sonunda ayrıca; Prof. Dr. Kazım 
Şahin ve Prof. Dr. Tarkan Karakan tarafından ge-
nel bir değerlendirme sunumu yapıldı.
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IBN HALDUN ÜNIVERSITESI’NIN AÇILIŞI 
ve 4. IBN HALDUN SEMPOZYUMU

İbn Haldun Üniversitesi’nin ve 4. İbn-i Haldun Sempozyumu’nun Açılış Töreni 
20 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da 

gerçekleştirildi. Açılış Töreni ve Sempozyuma TÜBA Başkanı Prof. Acar da katıldı.

İstanbul Kongre Merkezi’nde (İKM) düzenlenen İbn Hal-
dun Üniversitesi Resmî Açılış Töreni ve 4. Uluslararası 
İbn Haldun Sempozyumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Nasıl kökleriyle bağı kopan bir çınar kurursa, 
medeniyet birikimiyle irtibatını koparan bir ülke de fikrî 
kuraklığa maruz kalır. Yüzyıllara sarih ilim deryasından 
istifade etmeden özgün eserler verilemez. Geçmişi yok 

sayarak geleceğe yürünemez. Bu ülke ne çektiyse, aşağı-
lık kompleksinden çekmiştir. Bu millete en büyük zulmü, 
bağrından çıktığı toplumun değerlerine düşman, yasakçı, 
baskıcı jakobenler yapmıştır” dedi. 

2017-2018 akademik yılından itibaren öğrenci kabul et-
meye başlayacak olan İbn Haldun Üniversitesi’nin Türki-
ye’de eksikliğini giderek daha fazla hissedilen ‘araştırma 
üniversitesi’ olma hedefini layıkıyla yerine getireceğine 
inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada eği-
tim görecek öğrencilerin Türkçe’nin yanında Arapça ve 
İngilizceyi de ileri düzeyde öğrenecek olmasının, üniver-
siteyi muadilleri arasında müstesna bir konuma taşıyaca-
ğını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Nabi Avcı, Aile ve Sosyal Politikalar Baka-
nı Ayşe Betül Sayan Kaya, YÖK başkanı Prof. Dr. Yekta 
Saraç ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ile 
çok sayıda yerli ve yabancı misafir ve bilim insanının da 
katılımıyla gerçekleşen törende, TÜRGEV Başkanı Av. 
Arzu Akalın, Rektör Prof. Dr. Recep Şentürk ve Mütevelli 
Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz de katılımcılara hi-
tap ettiler. Açılış törenini takiben başlayan 4.İbn Haldun 
Sempozyumu, aynı gün İKM ve 21 Mayıs günü ise İbn 
Haldun Üniversitesi Başakşehir Yerleşkesi’nde gerçekleş-
tirilen oturumlarla tamamlandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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UTA, "BÜYÜK BOZKIR" "II. SOSYAL BILIMLER 
FORUMU" ASTANA'DA GERÇEKLEŞTIRILDI

Uluslararası Türk Akademisi tarafından, Türk Tarih Ku-
rumu ve TİKA’nın katkılarıyla Kazakistan’ın Astana şeh-
rinde 26 Mayıs günü düzenlenen “Büyük Bozkır” II. Sos-
yal Bilimler Forumu’na TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Nuri Yurdusev katıldı.

Altı panel halinde gerçekleştirilen foruma; Türk dünya-
sının yanı sıra ABD, Almanya, Çin, Macaristan, Moğo-
listan, Güney Kore, Hindistan ve Rusya’dan uzmanlar ve 
bilim insanları katıldı.

Prof. Yurdusev forumda gerçekleştirdiği “Türkiye’de Türk 
Kimliği” temalı konuşmasında Türkiye’de Türk kimli-
ğinin tarihsel gelişim ve kavranışı üzerinde durdu; 12. 
yüzyıldan günümüze Türkiye’de Türk kimliğinin 3 farklı 
kategoride geliştiğini ve kavrandığını ifade etti. Bu kate-
gorilerin; kavmi-lisani kimlik, dini kimlik ve milli-ulusal 
kimlik olduğunu belirten Yurdusev; kavmi-lisani Türklük 

kavrayışının en eski ve yaygın form olduğunu ve Türk-
çe lisanlarını konuşan ve Türk ana-babadan doğan insan 
gruplarını kapsadığını, dini kimlik kavrayışı ile Türklü-
ğün Müslümanlıkla eşitlendiğini ve 12. yüzyıldan itibaren 
oluştuğunu, nihayet milli-ulusal kimlik tanımıyla Türk-
lüğün ulusçuluk çağında 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın 
başlarında siyasi bir mahiyet aldığını ve ulus-devletlerle 
ilintilendirilerek tanımlandığını savundu.

Forum çerçevesinde, Türk dünyasında bilimin gelişmesi-
ne büyük katkıda bulunan ve kardeş halkların arasındaki 
iş birliğinin güçlenmesinde önemli hizmetleri olan seçkin 
devlet ve bilim adamı, kanaat önderi Prof. Dr. Mırzatay 
Joldasbekov’e ve bu yıl 90. yıldönümünü kutlayan akade-
misyen, Tataristan Cumhuriyeti’nin devlet adamı, Profe-
sör Mirfatıh Zakiyev’e Uluslararası Türk Akademisi’nin 
Altın Madalyası takdim edildi.

Uluslararası Türk Akademisi (UTA) tarafından, Kazakistan’ın Astana şehrinde 26 Mayıs günü düzenlenen 
“Büyük Bozkır” II. Sosyal Bilimler Forumu’na TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev katıldı.

UTA Başkanı  Prof. Dr. Darkhan Kydırali
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TÜBA ŞEREF ÜYESI PROF. HAZAI’YI ANMA KONFERANSI 
ve GYÖRGY HAZAI KÜTÜPHANESI AÇILIŞI 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Budapeşte’de 25 Mayıs 2017’de 
düzenlenen TÜBA Şeref Üyesi “Prof. Dr. György Hazai’yi Anma Konferansı ve 

György Hazai Kütüphanesi’nin Açılış Töreni”ne katıldı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Andrássy 
Universitat ve Macar Bilimler Akademisi tarafından Bu-
dapeşte’de 25 Mayıs 2017’de düzenlenen TÜBA Şeref Üye-
si “Prof. Dr. György Hazai’yi Anma Konferansı ve György 
Hazai Kütüphanesi’nin Açılış Töreni”ne katıldı. 

TÜBA Başkanı Prof. Acar, konferansta yaptığı konuşma-
da, TÜBA Şeref Üyesi müteveffa Prof. Hazai’nin Türkoloji 
ve bilime katkılarından söz etti, kendisini tanımış olmak-
tan ve TÜBA’ya üyesi olmasından dolayı onur duyduğu-
nu söyledi ve Türk dünyasına verdiği eserler, değerler, 
katkılar ve kazandırdığı farklı bakış açıları için kendisini 
saygı ve şükranla yadettiklerini ifade etti. Hazai ve Tiet-
ze hocalar tarafından hazırlanan “Ferec ba’deş Şidde” ile 
Tietze tarafından hazırlanan “Tezkiretül Evliya ve Tarih-i 
Engürüs” eserlerinin TÜBA tarafından yakında yayımla-
nacağını belirten Acar, Hazai ve Tietze Hoca tarafından 
editörlüğü yapılan ve TÜBA’ya bağışlanan Türkoloji Yıllı-
ğı’nın bilim dünyasının istifadesine sunulacağını, hocanın 
mirasına sahip çıkan ve bu etkinlikleri düzenleyen Hazai 
Ailesine, kızları Kinga ve Cecilia ile tüm paydaşlara teşek-
kür ettiğini söyledi. 

Andrássy Gyula Üniversitesi Rektörü Prof. Dietmar Me-
yer ve Macaristan Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Miklós 
Maróth’un açılış konuşmasıyla başlayan Hazai’yi anma 
konferansı, Berlin Freie Üniversitesi’nden Prof. Barbara 
Kellner-Heinkele’in “Nadir El Yazmalarının Cazibesi” 
üzerine yaptığı konuşma ile devam etti. Daha sonra; İs-
tanbul Şehir Üniversitesi Prof. Dr. Hatice Aynur “Osmanlı 
Edebiyatının Çevrimiçi Bibliyografyası: Osmanlı Metinle-
rinin İncelenmesi”; Macaristan Bilimler Akademisi Üyesi 
Prof. Dr. István Vásáry “Timurid Devletleri’nde Türk-Mo-
ğol İdaresi”, Macar Bilim Akademisi Beşeri Bilimler Araş-
tırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Pál Fodor “Sınırdaki 
Kurt: Yahya Paşa oğlu Bali Bey (? -1527). 16. Yüzyılın 
Başında Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa Sınırlarında 

Genişleme ve Eyaletteki Elitler”, Budapeşte Károli Gáspár 
Reformed Church Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. János 
Hóvári “Sultan’ın ve Himayesindeki Macarın Son Top-
lantısı, 1566: Kanuni Sultan Süleyman ile Macaristan’ın 
Seçilmiş Kralı János Zsigmond’un İlişkileri Üzerine Bazı 
Fikirler”, Orta Avrupa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Günhan 
Börekçi de “1593-1606 Osmanlı-Habsburg Uzun Savaşın-
da Yeni Bir Kaynak: Sultan III. Mehmed’in 1596 İmpara-
torluk Kampanyası Günlüğü (Rûznâme)” konuşmalarını 
yaptılar. Konferansın sonunda, Azerbaycan Milli İlimler 
Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İsa Habipbeyli ve 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, katılımcılara 
hitap ettiler.

Prof. Hazai’nin 85. doğum yılı anısına yapılan konferan-
sın ardından Azerbaycan, Bulgaristan, Macaristan Aka-
demilerinin temsilcileri, TÜBA Başkanı Prof. Acar, çeşitli 
ülkelerden gelen bilim insanları, Azerbaycan, Türkiye, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diplomatik misyon tem-
silcileri, TİKA Macaristan temsilcileri ve Budapeşte IX. 
Bölge Belediye Başkanı ile Hazai ailesinin katılımıyla, 
Prof. Hazai’nin evinde TİKA’nın desteğiyle kurulan Györ-
gy Hazai Kütüphanesi’nin açılışı gerçekleştirildi. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
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Nano Eğitim; Yarının 
Liderlerini Yetiştirmek…

Nanobilim ve nanoteknoloji bilim ve mühendislik alanın-
da en hızlı gelişim gösteren konulardan birisidir ve enerji, 
tıp, çevre bilimleri, biyoteknoloji ve diğer alanlarda ön-
cülük etmektedir. Bu alanların önemli bir ortak özelliği 
nanoölçekte çalışma ve algılama için kimya, fizik ve bi-
yoloji gibi temel alanları birleştiren disiplinler arası bir 
konumda olmalarıdır. Nanoölçekli yapılar daha büyük 
benzerlerinden çok daha farklı özellikler gösterirler. Bu 
özelliklerin tümü bilim adamlarını cezbetmektedir ve na-
noteknolojinin dünya ekonomisinin büyük bir parçasını 
oluşturacağı yönündeki algı artmaktadır. 

Nanoteknolojinin özellikle ilginç olan bir yönü dünya ça-
pındaki giderek artan etkisidir. Amerika Birleşik Devlet-
leri nanoteknolojinin ilk öncüsüdür ve ulusal politikayı 
yönlendirmek üzere Ulusal Nanoteknoloji İnisiyatifinin 
gelişimini hızlandırmıştır. Amerika Birleşik Devletleri 
özellikle innovasyon anlamında öncü konumunu koru-
makla birlikte diğer ülkelerde de bu alanda hem bilim-
sel hem de teknolojıi önemli gelişmeler yaşanmaktadır. 
Avrupa Birliği’nin de nanoteknolojiyi bilimde öncelikli 
olarak konumlandırdığı Avrupa Komisyonu’nun destek-
lediği 1 milyar €’luk Graphene Flagship projesinden de 
anlaşılabilir. Ayrıca dünya çapında araştırma gruplarının 
uluslararası işbirlikleri söz konusudur. Tüm bunlar birlik-

te düşünüldüğünde bu belirteçler nanoteknoloji ve nano-
bilimde dünya çapındaki ekosistemi yansıtmaktadır. 

Nanobilim araştırmaları ile ilgili diğer bir özgün karak-
teristik de temel bulgularla uygulama arasındaki sürenin 
olağanüstü kısa olmasıdır. Buna bağlı olarak da günü-
müzde nanobilim mezunlarının kolaylıkla iş bulabileceği 
çok sayıda nanoteknoloji temelli şirket görmekteyiz. 

Kurulan bilgi temelli şirketler disiplinler arası evrensel 
çeviriciler olarak çalışabilecek eleman arayışındadır. Hız-
la artan teknolojik gelişmeler geleneksel disiplinler arası 
sınırları belirsizleştirirken önceki uzmanlıkları da modası 
geçmiş kılmaktadır. Bu durum aynı zamanda hem “sert” 
hem de “yumuşak” doğal bilimler disiplinlerinin bazı özel 
konulara lisans düzeyinde yer vermesi gerekliliğini do-
ğurmuştur. 

Nanoteknolojinin toplumsal potansiyelinin tamamını 
yakalamak için nanobilim eğitimi ve öğretiminin, nano-
teknolojinin dünya ölçeğinde küresel etkisine odaklan-
mak önemlidir. Nanoteknoloji eğitimi ve öğretimindeki 
tartışmaların çoğu sürekli değişen ve kaybolan geleneksel 
konularda temel öğrenme hedeflerini içeren eğitim 
programlarının tasarlanması üzerinedir. Aynı zamanda 
21. yüzyılda başarılı olmak için nanoteknoloji eğitimi 
üzerinde sadece teknik ihtiyaçlar için değil aynı zamanda 
küresel ihtiyaçların da daha iyi karşılanmasını sağlayacak 
iyi eğitilmiş işgücünü elde etmek üzere yol haritasını or-
taya koymak için daha fazla araştırma ve tartışma gerek-
lidir. 

Nanobilim ve Nanoteknoloji Eğitimi
Eğitim, nanoteknoloji ve nanobilim alanlarında ilerleme 
ve küresel ekonomideki rolünü güçlendirmek için uzun 
süredir önemli bir etken olarak görülmektedir. Pek çok 
ülkede ortaöğretim seviyesinden lisansüstü seviyeye ka-
dar tüm eğitim kademelerinde eğitim programları geliş-
tirmeye artan bir ilgi söz konusudur. Nanobilimin disip-
linler arası doğası gereği genel bir çaba mevcut derslerin 
arasına nanoteknoloji kavramlarını içeren yeni dersler 
entegre ederek standart müfredat geliştirmektir. Ders ve 
ders araçları geliştirme, öğretmenlerin eğitimi ve ilgili 
konuların da ayrıca düşünülmesi gereklidir. 

Anette Hosoi, MIT.nano

“Öğrenciler yükselen 
teknolojinin önderleridir. 

Genellikle mezun olduklarında 
nelere ihtiyaçları olduğunu
 bizden daha önce bilirler.”

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

Prof. Dr. Adil Denizli
TÜBA Asli Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Biyokimya Ana Bilim Dalı
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Bu pedagojik özelliklere ek olarak genel olarak nanobilim 
ve nanoteknolojinin yönü ve geleceği hakkında cevapsız 
sorular vardır. Bir öneri gelecek nesil bilim adamlarının 
eğitimi için etkin eğitim platformlarının geliştirilmesi ol-
muştur. Nanoteknoloji sektörünün başarılı gelişimi, farklı 
öğrenci gruplarını çekerek hazır yetenek havuzlarını oluş-
turmak için yetenek eğitimi, öğrencilerin teknik ve teknik 
olmayan farklı kariyerlere hazırlanmasını gerektirecek-
tir. Daha yüksek düzeylerde nanobilim ve nanoteknoloji 
eğitimi alışılagelmiş olarak araştırma pozisyonlarındaki 
bilim adamları ve mühendislere odaklanmış olmakla 
birlikte ekonomik güç olarak nanoteknolojinin gelişimi 
daha geniş aralıkta farklı bilimsel ve bilimsel olmayan 
temelleri ve eğitim gereksinimlerini içermektedir. On 
yılı aşkın bir süredir nanobilim merkezleri farklı eğitim 
modellerinin denenmesi için bir platform sağlamakta 
ve gelecek programlara temel oluşturacak bir kütüphane 
sunmaktadır. 

Çeşitli yazarlar geçen yıllarda Avrupa’da nanoteknoloji 
eğitimi envanteri konusunda yayınlar yapmışlardır. Ve-
riler Avrupa üniversitelerindeki nanoteknolojiye olan il-
giyi yansıtmaktadır. Halihazırda Avrupa bilim, teknoloji, 
innovasyon politikası ajandası HORIZON 2020 progra-
mına odaklanmıştır (2014-2020). Bu yaklaşık 80 milyar 
€’luk program, mükemmel bilim, endüstriyel liderlik ve 
toplumsal büyük sorunları hedeflemektedir. 

İhtiyaçlar tarafında ise çeşitli çalışmalar akademik ve en-
düstriyel işverenlerin nanoteknoloji öğretim ve eğitimli 
personel ihtiyaçlarını değerlendirmiştir. Bu anketlerin 
muhatapları genellikle yönetimsel, akademik ve büyük 
ve küçük şirket temsilcilerinin bir karışımıdır (Çizelge 1). 

Çizelge 1. İncelenen organizasyonlar

Diyalog ve iletişim Diyalog ve iletişim uzmanları
Sivil toplum
Medya
Politik ve toplumsal enstitüler

Düzenleme Bakanlıklar (sağlık, çalışma, tüketici koruma 
vb.)
Avrupa Komisyonu (sağlık, çalışma, tüketici 
koruma vb.)
Onaylanmış kuruluşlar/müfettişler/otoriteler
Politik kuruluşlar
Uluslararası organizasyonlar

Bilim-Teknoloji-
İnovasyon 
birimleri

Bakanlıklar (eğitim, bilim, ekonomi konuları)
Avrupa komisyonu (eğitim, bilim, ekonomi 
konuları)
Ulusal araştırma programları/ağları
Destek fonları
Endüstriyel kuruluşlar

Temel soru şudur; “yakın ve orta gelecekte uzman çalışan 
gerektiren ve diğer işverenler (endüstriyel, akademik ve 
eğitimci olmayan) için nanoteknolojiye özgü hangi bilgi 
ve yetenekler gerekiyor ve gerekecektir ?” 

Bu soru daha alt sorulara da ayrılabilir;

Geçen 5 yılda nanoteknoloji alanında aktif olan işveren 
türleri ve yakın ve orta gelecekte devam edip edemeye-
cekleri;

Bu sektörlerin hangi tür nano-bağlantılı konularla ilgilen-
dikleri;

Her bir kategori için hangi nanoteknoloji bilgisinin ve ye-
teneklerinin gerektiği; 

Başka hangi soruların tartışılabileceği.

Nano-bağlantılı eğitim ve öğretim gerektiren organizas-
yonlar temelde “diyalog ve iletişim”, “düzenleme” ve “bi-
lim, teknoloji ve innovasyon” olarak üçe ayrılabilir. Bu 
birimler nanoteknolojinin “ekosistemi” olarak adlandırı-
labilir ve her bir birimin kendi oyuncuları vardır. Bu kap-
samda her bir birimin üstlendiği role göre nanoteknoloji 
eğitiminden beklentiler Çizelge 2-4’te özetlenmiştir. 

Çizelge 2. Diyalog ve iletişim oyuncularının öğrenmek 
isteyebileceği konular

Nanoteknoloji Nanopartikül atıkları
Grafen, üçüncü-dördüncü nesil nanomalze-
meler gibi yeni alanlar
Nanorisk yönetimi
Nanotoksikoloji
Nanomalzemeler
Nanobilim
Nanoteknolojinin yasal ve sosyal yönleri
Basın için nanoteknoloji

Doğal bilimler Doğal bilimler eğitimi
Güvenlik
Maruz kalma mekanizmaları
Sürdürülebilir üretim
Fiziksel özellikler
Fiziksel/matematiksel eşitlikler
İklim değişimi
Genetiği değiştirilmiş organizmalar 
(GMO’lar)
Yapay biyoloji

Yönetim becerileri Yasal temeller
Düzenleme
Kimyasalların yönetimi
Çevresel diplomasi
Risk iletişimi
Bilim politikası

Pratik beceriler Medya eğitimi
İletişim

Nanoölçekli yapılar daha büyük benzerlerin-
den çok daha farklı özellikler gösterirler. Bu 
özelliklerin tümü bilim adamlarını cezbetmek-
tedir ve nanoteknolojinin dünya ekonomisinin 
büyük bir parçasını oluşturacağı yönündeki 
algı artmaktadır.
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Çizelge 3. Düzenleyicilerin öğrenmek isteyebileceği konular.

Nanoteknoloji Nanobilim
Nanomalzemeler
Nanotoksikoloji
Nanorisk yönetimi
Nanobesinler
Nanonun sosyal yönleri
Nanobilim ve nanoteknolojinin tarihi
Nanoyönetim
Nanoteknolojide toplumsal yükümlülükler

Doğal bilimler Güvenlik
Maruz kalma mekanizmaları
Risk yönetimi
Diğer disiplinlerin terminolojisi
Fiziksel özellikler
Kalıcı organik kimyasallar
Yükselen ve birleşen teknolojiler
Yeni teknolojilerin risk yönetimi

Yönetim becerileri Düzenleme
Kimyasalların yönetimi
Tedbir önerileri
Hükümetlerin nasıl çalışacağı

Pratik beceriler İletişim
Ağ becerileri
Teknik etkinlik organizasyonu

Çizelge 4. Bilim-Teknoloji-İnovasyon öncülerinin öğrenmek iste-
yebileceği konular.

Nanoteknoloji Nanobilim
Nanomalzemeler
Nanorisk yönetimi
Nanonun sosyal yönleri
Nanoteknolojinin özgün teknik yönleri

Doğal bilimler Doğal bilimler eğitimi
Güvenlik
Diğer disiplinlerin terminolojisi

Yönetim becerileri Düzenleme
İnovasyon stratejileri
Ekonomi
Yönetim
Patentleme

Pratik beceriler Zaman yönetimi
Program yönetimi
Finansal deneyim/bütçe
Kazanç becerileri

Sonuç
Nanoteknoloji ile ilgili olarak bu bilgi ve yeteneklerin eği-
timi için tercih edilen yollar değişkendir. Bu çalışmaları 
benimseyen organizasyonlar nadiren özgün nanotekno-
loji eğitimi almış eleman çalıştırırlar. Ancak bazıları li-
sansüstü mezunu ve nano-ilgili alanlarda Ar-Ge deneyi-
mi olanları işe almaktadırlar. Mevcut işverenler için farklı 
öğrenme yolları şunlarla ilgili olabilir:

özgün kurslar, konferanslar, personel için projeler;

iş üzerinde eğitim/yaparak öğrenme ve

organizasyon içinde/dışında ağ/soru uzmanları 

Organizasyonlar üniversitelerde verilen nanoteknoloji 
müfredatı için bazı katkılar vermektedir. Öğrencilerin 
disiplinler arası takımlarda nasıl çalışılacağını 
öğrenmeleri gereklidir. Bu farklı disiplinlerden profesörler 
arasında kafe-tarzı tartışmalarda düşünülebilir. Bazı 
organizasyonlar üniversite müfredatına gerek seçeneğe 
bağlı gerek zorunlu sosyal ve ekonomik yönlerin dahil 
edilmesini tercih edebilir.

Görünüşe göre çalışmaların da nanomalzeme ve nanotek-
noloji konularıyla karşı karşıya olan çalışanlar ve eğitici-
lerin eğitilmesi için birbirinden farklı açılardan bu çalış-
malara dahil olmaları gerekiyor. Ayrıca bu birimlerin her 
biri için takip edilmesi ve doldurulması gereken büyük 
boşluklar bulunuyor. 

Kaynaklar 
• Schönborn K.J., Höst, G.E., Palmerius K.E.L., Nano education 

with interactive visualization, NanoToday (2016) 11, 543-546.
• Malsch I., Nano-education from a European perspective: na-

no-training for non-R&D jobs, Nanotechnol Rev (2014) 3(2) 211-
221. 

Temel soru şudur; “yakın ve orta gelecekte 
uzman çalışan gerektiren ve diğer işverenler 
(endüstriyel, akademik ve eğitimci olmayan) 
için nanoteknolojiye özgü hangi bilgi ve yete-
nekler gerekiyor ve gerekecektir ?”
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“KÜRESEL SAĞLIĞIN IYILEŞTIRILMESI” 
KONULU “BILIM 20 (S20) DIYALOG” 
TOPLANTISI ve 2017 S20 BILDIRISI

Alman Ulusal Bilimler Akademisi Leopoldina'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Küre-
sel Sağlığın İyileştirilmesi” konulu “Bilim 20 (S20) Diyalog” toplantısına TÜBA Baş-
kanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve Konsey Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Şeker katıldı.

2017 yılı “G20 Zirvesi” çerçevesinde G20 ülkeleri ulusal 
bilim akademileri başkan ve temsilcilerinin katılımıyla 
Alman Bilimler Akademisi Leopoldina’nın ev sahipliğiy-
le düzenlenen “Küresel Sağlığın İyileştirilmesi” konulu 
“Science20 Dialogue Forum” toplantısı, Almanya’nın Hal-
le şehrinde 22 Mart’ta gerçekleştirildi. Toplantıya TÜBA 
ve Türkiye’yi temsilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ce-
vat Acar ve Konsey üyesi Prof. Dr. Muzaffer Şeker katıldı.

Toplantının öğleden sonraki ilk oturumunda; G20 ülke-
leri ulusal bilim akademileri temsilcileri ve TÜBA Kon-
sey Üyeleri Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ve Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker’in katılımıyla 24-26 Ocak 2017 tarihle-

rinde Halle’de gerçekleştirilen toplantıda hazırlanan ve 
S20 akademi başkanlarınca imzalanan “Küresel Sağlığın 
İyileştirilmesi: Bulaşıcı ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarla 
Müdahale Araç ve Stratejiler” başlıklı “S20 2017 Bildirisi”, 
Alman Başbakanı Angela Merkel’e takdim edildi ve ka-
muoyuna açıklandı.

2017 Zirvesi çerçevesinde G20 ulusal bilim akademile-
rince hazırlanan 2017 S20 Bildirisi, küresel düzeyde insan 
sağlığının iyileştirilmesine yönelik olarak bulaşıcı olan ve 
olmayan hastalıklarla mücadele için uygulanabilecek stra-
teji ve politika önerilerini içeriyor.

Bildiriye www.tuba.gov.tr adresinden de ulaşabilir. 
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G20 ÜLKELERİ ULUSAL BİLİM AKADEMİLERİ TARAFINDAN İMZALANAN

2017 YILI S-20 BİLDİRİSİ
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Bulaşıcı	 hastalıklar	 (BH)	 ve	 bulaşıcı	 olmayan	
hastalıklar	 (BoH)	 tüm	uluslara	 yük	olmakta	devam	
etmekte	ve	acil	 eylem	gerektirmektedir.	Dünyanın	
her	 yerinde,	 bu	 hastalıkların	 etkileri	 yıkıcıdır	 ve	
sadece	bireylere	değil	ailelere	de	acı	çektirmektedir,	
bu	 hastalıklar	 aynı	 zamanda	 yüksek	 sağlık	 hizmeti	
maliyetlerine,	 işgücü	 kaybına	 ve	 üretkenlik	 ve	
refahta	düşüşlere	sebep	olmaktadır.	Bu	hastalıklar	
hep	 birlikte	 sağlık	 hizmetlerine,	 halk	 sağlığı	
sistemlerine,	ekonomik	büyümeye,	sosyal	uyum	ve	
eşitliğe	 ve	 hatta	 uluslararası	 güvenlik	 için	 ciddi	 ve	
sürekli	artan	bir	tehdit	oluşturmaktadır.	
	
Son	dönemdeki	Ebola	ve	Zika	salgınları,	sadece	bir	
ülkede	bulanan	bir	hastalığın	dünyada	diğer	ülkeler	
üzerinde	 ciddi	 etkileri	 olabileceğini	 göstermiştir.	
Gelecekte	 (yeniden)	 görülebilecek	 hastalıkların	
ortaya	 çıkmasına	 hazırlıklı	 olmak	 için	 acilen	
iyileştirmeler	 yapılmasına	 ihtiyaç	 vardır.	 Buna	 ek	
olarak	 bulaşıcı	 ve	 bulaşıcı	 olmayan	 hastalıklar	
arasındaki	 karşılıklı	 ilişki	 göz	 ardı	 edilemez:	
Dünyadaki	 tüm	 yeni	 kanser	 vakalarının	 en	 az	
%15'ine	 (2015	 yılında	 17,5	 milyon)	 bulaşıcı	
kaynaklar	sebep	olmaktadır.1,2	Buna	karşılık,	bulaşıcı	
olmayan	 hastalıklar	 da	 bireylerin	 belirli	 bulaşıcı	
hastalık	 riskini	 artırmaktadır:	 Örneğin	 tüberküloz	
vakalarının	%15’i	Tip	II	diyabet	ile	bağlantılı	olabilir.3	
	
Bilimsel	 araştırmalar,	 farklı	 hastalıkların	 neden	 ve	
bağlamlarının	 ve	 birbiriyle	 nasıl	 ilişkili	 olduğunun	
anlaşılmasını	 geliştirmeye	 devam	 etmektedir.	 Bu	
bilgi	birikimi,	koruma,	tıbbi	müdahaleler	ve	hastalık	
kontrolü	için	daha	etkili	tedbirler	sağlamaktadır.	
	
Hastalık	yükünü	azaltmak	için	aşağıdaki	alanlar	özel	
dikkat	 gerektirmektedir:	 halk	 sağlığı	 ve	 yaşam	
koşulları,	 risk	 faktörleri	 ve	 sağlıklı	 yaşam	biçimleri,	

																																																								
1	 Remais,	 J.	 V.,	 Zeng,	 G.,	 Li,	 G.,	 Tian,	 L.	 &	 Engelgau,	 M.	 M.	
Convergence	 of	 non	 communicable	 and	 infectious	 diseases	 in	
low-	 and	 middle-income	 countries.	 International	 Journal	 of	
Epidemiology.	42,	221–227	(2013).	
2	 Fitzmaurice,	 C.	 et	 al.	 Global,	 Regional,	 and	 National	 Cancer	
Incidence,	 Mortality,	 Years	 of	 Life	 Lost,	 Years	 Lived	 With	
Disability,	 and	 Disability-Adjusted	 Life	 years	 for	 32	 Cancer	
Groups,	 1990	 to	 2015:	 A	 Systematic	 Analysis	 for	 the	 Global	

bulaşıcı	 ve	 bulaşıcı	 olmayan	 hastalıklar	 arasındaki	
etkileşimler.	
	
Aşı,	 sağlık	 önlemleri,	 su	 arıtma	 ve	 arzı	 ve	 atık	
yönetimi	 gibi	 halk	 sağlığı	 tedbirleri	 milyarlarca	
insanın	 hayatını	 iyileştirmiştir,	 ancak	 bunların	
uygulanması	halen	yeterli	değildir.	Buna	ek	olarak,	
iyi	 yaşam	 koşullarını	 ve	 sağlıklı	 olmayı	 engelleyen	
pek	 çok	 zorluk	 vardır	 ve	 bunların	 üzerinde	
durulmalıdır:	Örneğin;	yoksulluk	ve	eşitsizlik,	nüfus	
artışı,	 iklim	 değişikliği,	 silahlı	 çatışmalar,	 nüfus	
değişimleri/göçler,	 doğal	 yahut	 insan	 kaynaklı	
afetler,	 mega	 şehirler,	 şiddet,	 trafik	 ve	 diğer	
yaralanmalar,	 çevresel	 bozulmalar	 ve	 kirlilik,	
bunların	yanı	sıra	biyo-çeşitlilik	kaybı.	
	
Bilimsel	 araştırmalar,	 en	 yaygın	 bulaşıcı	 olmayan	
hastalıklar	(kanser,	kalp-damar	hastalıkları,	zihinsel	
hastalıklar	 vb.)	 ile	 ilişkili	 risk	 faktörlerinin	 giderek	
önem	kazandığını	 göstermiştir.	 Tedavi	edilebilir	 ve	
önlenebilir	risk	faktörleri;	aşırı	kilo,	kötü	beslenme,	
zayıflık,	tütün,	alkol	ve	uyuşturucu	gibi	maddelerin	
kullanımı,	 fiziksel	 aktivite	 eksikliği,	 işlevsiz	
mikrobiota	 ve	 bulaşıcı	 etkenleri	 içerir.	 Tek	 bir	 risk	
faktörü	 çeşitli	 hastalıklarla	 bağlantılı	 olabilir:	
Örneğin,	 sigara;	 kanser,	 kalp-damar	 hastalıkları,	
astım	ve	kronik	obstrüktif	akciğer	hastalığı	 (KOAH)	
ile	ilişkili	önemli	bir	risk	faktörüdür.	
	
Bulaşıcı	hastalıkları	azaltma	önlemleri	ayrıca	bulaşıcı	
olmayan	hastalıklara	bağlı	ölümleri	de	azaltacaktır:	
kanser	 riskini	 arttırdığı	 bilinen	 çoğu	 enfeksiyonun	
teşhisi,	 terapisi	 ve	 önlenmesi	 için	 oldukça	 etkili	
stratejiler	 mevcuttur.	 Bu	 stratejiler,	 aşı	
programlarının	 yanı	 sıra	 Helicobacter	 pylori,	 insan	
papilom	 virüsü,	 Hepatit	 B	 virüsü	 veya	 hepatit	 C	
virüsü	gibi	enfeksiyon	etkenlerine	karşı	antimikrobik	
maddeler	kullanan	tedavileri	de	içerir.*

Burden	 of	 Disease	 Study.	 JAMA	 Oncology.	 (2016).	
doi:10.1001/jamaoncol.2016.5688	
3	WHO:	Diabetes	&	TB	–	fact	sheet.	(2016).	
http://www.who.int/tb/publications/diabetes_tb.pdf	[accessed	
30	January	2017].	
*	Bazı	kanserle	ilişkili	virüsler	(ör.	Epstein-Barr	virüsü)	için	tedavi	
veya	önleyici	aşı	henüz	mevcut	değildir.	
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Bu	zorluklar	karşısında,	Bilim20	ağı	aşağıdaki	alanlarda	eylemler	önermektedir:	
	
1.	Güvenilir	ve	esnek	sağlık	sistemleri	sağlanması	

• Sağlık	için;	
o Hastalık	gözetimini	ve	epidemiyolojiyi	kuşatan	sağlam	halk	sağlığı	servisleri,	
o Laboratuvar	kapasitesi,	önleme,	eğitim	ve	risk	azaltma	programları,	
o Kaliteli	aşıyı	da	içeren	erişilebilir,	uygun	ve	kapsamlı	birincil	ve	diğer	tıbbi	bakımı	

içeren	güçlü	sistemlerin	sağlanması.	
	

• Mevcut	bilgi	birikiminin;	
o Enfeksiyona	 bağlı	 kanserlerin	 (ör.	 servikal	 karsinoma,	 hepatom	 ve	 mide	

kanseri)	önleyici	aşı	(insan	papilom	virüsü	ve	Hepatit	B	virüsü)	ile,	
o Alkol	veya	tütünle	ilgili	hastalıkların	yönetmelik	ve	eğitim	ile,	
o Tip	 2	 diabet	 ya	 da	 kalp-damar	 hastalıkları	 gibi	 hastalıkları	 hipertansiyon	 ve	

obeziteyi	azaltmak	ile,	
önlenmesi	için	uygulanması.	

	
2.	Sağlığın	sosyal,	çevresel	ve	ekonomik	belirleyicilerinin	belirlenmesi	

• Temiz	hava	ve	suyun	(atık	su	arıtımı	ve	atık	yönetimi	dahil),	sağlık	önlemlerinin,	yeterli	
ve	güvenilir	konutlaşma	ve	yaşanabilir	sağlıklı	şehirlerin	sağlanması.	

• Erken	 çocukluk	 döneminin	 başlarında	 sağlık	 okuryazarlığı	 ve	 risk	 faktörleri	 ve	 yerli	
hijyen	ile	alakalı	bilginin	teşvik	edilmesi.	

• Programların,	aile	reisleri,	akranları,	sağlık	çalışanları,	 işverenler	ve	öğretmenler	gibi	
çarpanları	güçlendirmek	ve	eğitmek	için	kolaylaştırılması.	

• Kötü	beslenmenin	ortadan	kaldırılması	ve	diyet	eğitiminin	iyileştirilmesi,	ör.	okullarda	
beslenme	ve	besin	kalitesine	ilişkin	farkındalığın	artırılması	ve	bunların	ayanında	uygun	
diyetlere	erişimin	desteklenmesi.	

	
3.	Stratejik	enstrümanlar	

• Kaliteli	aşılara,	teşhis	cihazlarına,	tıbbi	cihazlara	ve	iyileştirici	 ilaçlara	uygun	fiyatlarla	
küresel	 erişimi	 sağlamak.	 Bu	 aynı	 zamanda	 antibiyotiklerin	 kötüye	 kullanımını	 ve	
dolayısıyla	antimikrobiyal	direnci	azaltmaya	yardımcı	olacaktır.	

• Aşıya	olan	güveni	artırmak	için	kanıta	dayalı	güvenlik	ve	aşıların	yararları	üzerine	eğitim	
verilmesi.	

• Bulaşıcı	ve	bulaşıcı	olmayan	hastalıkların	tespit	edilmesi,	izlenmesi	ve	kontrol	edilmesi	
için	 küresel	 gözetimi	 sağlayacak	 karma	 stratejilerin	 geliştirilmesi.	 Bu,	 hastalık	
raporlanmasının	güçlendirilmesi	ve	genişletilmesi,	 laboratuvar	kapasitesi,	 sendromik	
gözetim	ve	yenilikçi	veri	madenciliği	stratejilerinin	yanı	sıra	bilgi	paylaşımını	da	içerir.	

• Sağlam,	aktif	gözetim	ağlarının	desteklenmesi	ve	salgınlar	hakkında	hızlı	raporlamanın	
kolaylaştırılması:	

o Acil	müdahale	ve	maddi	desteğe	erişim	için	teşvikler	sağlanması.	
o Kanıta	 dayalı	 bilimsel	 veriler	 ve	 sağlam	 halk	 sağlığı	 politikalarının,	 salgınlar	

tarafından	 doğrudan	 veya	 dolaylı	 olarak	 etkilenen	 ülkeler	 tarafından	 alınan	
önlemleri	tanımlamasının	sağlanması.	

• Ülkeler	 içinde	ve	arasında	temel	ve	uygulamalı	araştırmaların	desteklenmesi.	Çünkü	
araştırma,	mevcut	 ve	 gelecekteki	 zorluklara	 karşı	 bilgi	 ve	 yeni	 araçlar	 sağlamak	 için	
hayati	önem	taşır.	
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İmzalayan	Akademiler	
	

	
Prof.	Dr.	Roberto	J.	J.	Williams	

Başkan	
Arjantin	Temel,	Fiziksel	ve	Doğal	Bilimler	

Akademisi	

	
	
	

Prof.	Dr.	Andrew	Holmes	
Başkan	

Avustralya	Bilimler	Akademisi		

	
	

	
Prof.	Dr.	Luiz	Davidovich	

Başkan	
Brezilya	Bilimler	Akademisi	

	

	
	

Prof.	Dr.	Maryse	Lassonde	
Başkan	

Kanada	Kraliyet	Cemiyeti	

	
	

Prof.	Dr.	Chunli	Bai	
Başkan	

Çin	Bilimler	Akademisi	

	
	
	

Prof.	Dr.	Sebastien	Candel	
Başkan	

Fransa	Bilimler	Akademisi	
	
	

	
	

Prof.	Dr.	Jörg	Hacker	
Başkan	

Leopoldina	Almanya	Milli	Bilimler	
Akademisi	

	

	
	

	
	

	
Prof.	Dr.	Ajay	K.	Sood	

Başkan	
Hindistan	Milli	Bilimler	Akademisi	

	
	

	
	
	
	

Prof.	Dr.	Sangkot	Marzuki	
Başkan	

Endonezya	Bilimler	Akademisi	

	

	
	
	
	

Prof.	Dr.	Alberto	Quadrio-Curzio	
Başkan	

İtalya	Milli	Bilimler	Akademisi	
	

	

	

	
	
	

Prof.	Dr.	Takashi	Onishi	
Başkan	

Japon	Bilim	Konseyi	

	

	
	

Prof.	Dr.	Jaime	Urrtia	Fucugauchi	
Başkan	

Meksika	Bilimler	Akademisi	

	
	

	
	

Prof.	Dr.	Vlademir	E.	Fortov	
Başkan	

Rusya	Bilimler	Akademisi	
	
	
	

	

	
	
	
	

HRH	Prens	Dr.	Turki	bin	Suud	bin	
Muhammed	Al-Suud	

Başkan	
Kral	Abdulaziz	Bilim	ve	Teknoloji	Şehri,	

Suudi	Arabistan	

	

	
	

Prof.	Dr.	Jonathan	Jansen	
Başkan	

Güney	Afrika	Bilimler	Akademisi	

	

	
	
	

Prof.	Dr.	Myung	Chul	Lee	
Başkan	

Kore	Bilim	ve	Teknoloji	Akademisi,	Güney	
Kore	

	

	
	

Prof.	Dr.	Ahmet	Cevat	Acar	
Başkan	

Türkiye	Bilimler	Akademisi	

	

	
,	
	

	
Prof.	Dr.	Venkatraman	Ramakrishnan	

Başkan	
Birleşik	Krallık	Kraliyet	Cemiyeti	

	

	
	

Prof.	Dr.	Marcia	McNutt	
Başkan	

ABD	Mili	Bilimler	Akademisi	
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TÜBA’DAN TÜRK DÜNYASINA 
“ULUSLARARASI HUKUK, DIPLOMASI 

ve IŞ BIRLIĞI” YAZ OKULU

2015 yılında Azerbay-
can, Kazakistan, Kırgı-
zistan, Türkiye, Ulusla-
rarası Türk Akademisi, 
Başkurdistan ve Tataris-
tan Bilimler Akademi-
leri'nin başkanlarının 
katılımıyla Astana’da 
kurulan Türk Dünyası 
Ulusal Bilim Akademi-
leri Birliği’nin dönem 
başkanlığı TÜBA Baş-
kanı Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar tarafından 
yürütülüyor.

“TÜBA, ülkemizin 
tüm bilim alanlarını 
kapsayan ulusal aka-
demisidir” diyen Prof. 
Acar konu hakkındaki 
sözlerini şu şekilde sür-
dürdü: “Türk Dünyası 
Akademiler Birliği’nin 
2016-17 dönem baş-
kanlığı tarafımızdan 
yürütülüyor. Bu kap-
samda bu yıl planladı-
ğımız faaliyetlerden biri 
olarak, Akademimizin 
ev sahipliğiyle “Ulusla-
rarası Hukuk, Diploma-
si ve İş Birliği” yaz okulunu düzenledik. Yaz okulu, Birliğe 
üye akademiler ve diğer bölge akademileri ve ülkelerinde 
bu alanda çalışan genç bilim insanları ve meslek erbabı-
nın/profesyonellerin katılımına açık bir etkinlik. Etkin-
likte, uluslararası ilişkiler ve iş birliği, genel olarak bilim 
dünyasıyla ilgili yönleri açısından ele alınacak. Yaz okulu 
ile, kardeş, komşu ve yakın ülkelerin bu alanda çalışan 
akademisyenleri ve bilim insanları ile profesyonellerinin 
gelişimi yanında aralarındaki ilişkilerin ve iş birliğinin 
geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi.

“Uluslararası Hukuk, Diplomasi ve İş Birliği” Yaz Okulu, 
TÜBA’nın İstanbul Süleymaniye’de bulunan ve 16. yüzyıl-

da Mimara Sinan tara-
fından inşa edilen “Rabi 
(Dördüncü) Medrese” 
olarak adlandırılan bi-
riminde 17-21 Temmuz 
tarihleri arasında ger-
çekleştirilecek. 

Yaz Okulu’nda; ulusla-
rarası hukuk düzeninin 
temelleri, teknoloji, kal-
kınma ve çevre alan-
larında iş birliği, bilim 
diplomasisi ve ulusla-
rarası bilimsel iş birliği, 
anlaşmazlıkların dosta-
ne çözümü, uluslararası 
kuruluşlar ve iş birliği 
gibi başlıkların yanı sıra 
bölgesel konular da yer 
alacak. Hem kamu hem 
de özel sektördeki genç 
uzmanlar, lisansüstü 
öğrenciler ve özellikle 
sosyal bilimler alanın-
da birikime sahip genç 
akademisyenler için 
tasarlanan program; 
kurslar ve İstanbul'da-
ki çeşitli kuruluşlara 
ziyaretleri içeriyor. Ka-

tılımcıların seyahat ve konaklama masraflarının TÜBA 
tarafından karşılanacağı program, uluslararası alanda 
tanınmış akademisyenlerden oluşan bir grup tarafından 
gerçekleştirilecek ve kapanış töreninde katılımcılara özel 
sertifika verilecek.

Sosyal bilimler alanlarından birinde yetkin, konuyla ilgi-
li alanlarda çalışan ve İngilizceye hâkim olması gereken 
başvuru sahiplerinin dolduracakları TÜBA ağ sayfasında 
bulunan forma ek olarak dolduracakları; özgeçmişleriyle 
birlikte Yaz Okulu’na katılım gerekçelerini ve ayrıca re-
ferans mektuplarını 1 Hazirana 2017’ye kadar summers-
chool@tuba.gov.tr adresine göndermeleri gerekiyor.

Türk Dünyası Ulusal Bilim Akademileri Birliği “Uluslararası Hukuk, Diplomasi ve İş 
Birliği” Yaz Okulu, TÜBA ev sahipliğiyle 17-21 Temmuz tarihleri arasında 

TÜBA Rabi Medrese’de gerçekleştirilecek.
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UTA BAŞKANI PROF. KYDYRALI’YE ULUSLARARASI 
"TÜRK DÜNYASINA HIZMET" ÖDÜLÜ

TÜBA 51. GENEL KURULU 17 HAZIRAN’DA...

İpekyolu Dergisi ile İpekyolu Stratejik Araştırmalar Mer-
kezi'nin birlikte organize ettiği “13. İpekyolu Yılın Altın 
Adamları Ödülleri” 10 Nisan tarihinde İstanbul’da düzen-
lenen törenle sahiplerini buldu.

Türk dünyasına katkıları dolayısıyla Uluslararası Türk 
Akademisi (UTA) Başkanı Prof. Dr. Darkhan Kydyra-
li’nin sahibi olduğu Türk Dünyasına Hizmet Ödülü, ken-
disi adına UTA Daimi Sekreteri Аskhat Кеssikbayev'e 
takdim edildi. 

Türkiye'den ve Türk dünyasından milletvekilleri, diplo-
matlar, belediye başkanları, akademisyenler, kültür ve 
fikir insanları ile kanaat önderlerinin katıldığı törende 
konuşmacılar birlik beraberlik mesajı verdi.

Düzenlenen törende yıl boyunca farklı alanlarda emeği 
geçen ve başarı elde eden isimler ödüllendirildi. 

TÜBA 51. Akademi Genel Kurulu Akademi üyelerinin 
katılımıyla 17 Haziran Cumartesi günü Point Hotel An-
kara’da gerçekleştirilecek. 

Açılışı ve TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. İsenbike Togan'ın 
konferansını takiben Genel Kurul, gündemindeki konu-
ları görüşecek.

TÜBA-ENERJI ÇALIŞMA GRUBU’NDAN 
IKI ÇALIŞTAY

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu tarafından 6 ve 7 Temmuz 
günlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ke-
mal Kurdaş Salonu’nda “Temiz Kömür Teknolojileri Ça-
lıştayı ve Paneli” ile “Güneş Enerjisi Teknolojileri Çalışta-
yı ve Paneli” gerçekleştirilecek. 

Akademi Asli Üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Mü-
hendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer’in yürütücülüğünü 
yaptığı TÜBA-Enerji Çalışma Grubu tarafından düzen-
lenen çalıştay, konu hakkındaki tüm paydaşları bir araya 
getirmeyi amaçlıyor.

Çalıştaylar ile ülkenin enerji politikalarının geliştirilme-
sine katkıyı,  çözüm odaklı etkinliklerle stratejik planla-
malar yapmayı hedefleyen Çalışma Grubu, çalıştayların 
sonunda hazırlanacak olan bilimsel raporları kamuoyu ile 
paylaşacak.
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PROF. ALP CAN ve EKIBINDEN 
“KÖK HÜCRE ARAŞTIRMA ve KLINIĞE 

UYARLAMA KILAVUZU” ÇEVIRISI
TÜBA-Kök Hücre Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Alp Can ve ekibi tarafından, Uluslararası Kök Hücre 

Araştırma (ISSCR) Derneği’nin “Kök Hücre Araştırma ve Kliniğe Uyarlama Kılavuzu/ISSCR Guidelines 
for Stem Cell Research and Clinical Translation” Türkçe çevirisi Mayıs 2017 itibarıyla tamamlandı. 

Uluslararası Kök Hücre Araştırma Derneği’nin (ISSCR) 
Kök Hücre Araştırmalarının Yürütme İlkeleri’ni (2006) 
ve Kök Hücrelerin Kliniğe Uyarlanması Kılavuzu (2008) 
güncelleme görevi verilen Biyoetik Uzmanı Jonathan 
Kimmelman’ın başkanlık ettiği dokuz ülkeden 25 bilim 
insanının yanı sıra etik ve sağlık koruma politikaları uz-
manlarından oluşan ISSCR Kılavuzu Güncelleme Görev 
Ekibi, önceki yıllarda yayınlanan kılavuzları gözden ge-
çirerek 2016 yılında yayımladı. Çalışmaya ayrıca, 2006 ve 
2008 yıllarında hazırlanan kılavuz hazırlama ekibine baş-
kanlık yapan George Daley ve Insoo Hyunda da katkıda 
bulundu.

Prof. Alp Can “Çeviri için dört kişilik bir ekip 4.5 ay 
boyunca titizlikle çalıştı.”
Kılavuzu Türkçeye, TÜBA-Kök Hücre Çalışma Grubu 
Üyesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ), Tıp Fakültesi Histoloji 
ve  Embriyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Alp Can’ın başkanlığını yürüttüğü; AÜ Biyomedikal Mü-
hendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Açelya Yılmazer, 
A.Ü. Tıp Fakültesi’nden Uzm. Dr. Ferda Topal Çelikkan 
ve İstanbul Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Ece 
Nazlı Güngör Ordueri’nden oluşan dört kişilik ekip ger-
çekleştirdi.

Geniş bir kitleyi hedefleyen Kök Hücre Araştırma ve Kli-
niğe Uyarlama Kılavuzu, hücresel tedaviye ilişkin her tür-
lü deneysel (klinik öncesi) ve kliniğe yönelik araştırmacı 
ve klinisyenlerin yanı sıra, yasa ve yönetmelik yapıcıların, 
fonlayıcı kurumların, araştırmaları destekleyen kişi ve 
kurumların, hastaların, hasta derneklerinin, hücre sağ-
layıcılarının, hücre ve tedarik malzemesi endüstrisinde 
çalışanların ve medyanın yararına sunuldu. 

Çevirinin yaklaşık 4,5 ayda tamamlandığını söyleyen 
Prof. Can, bu süreci şu şekilde anlattı: “Her hafta düzen-
li olarak 4 saatlik toplantı yaparak her birimizin yaptığı 
çeviriler üzerinde kelime-kelime, satır satır düzeltmeler 
yaptık. Daha sonra düzeltmeleri alan çeviri sahibi bunları 
kendisi tekrar analiz etti ve bir sonraki toplantıya getirdi. 
Burada metin üzerinden tekrar gidildi ve arşive kaldırıldı. 
Sona yaklaşırken arşivdeki bölümler çıkarılarak ekip üye-
leri tarafından tüm metin en az beş kez gözden geçirildi 
ve bölümler arasında anlam ve anlatım bütünlüğü tam 

olarak sağlanmaya çalışıldı. Şunu da belirtmeliyim ki, bu 
çeviriyi yaparken kısa zaman içinde bir terimler sözlüğü 
oluşturduk ve her çevirmen aynı ifadeler için aynı teri-
mi kullanmış oldu. Çeviri sonrası ISSCR’ın ilgili ofisi tüm 
dokümanı bağımsız bir kuruluşa denetlettirdi. Bu süreçte 
bazı öneriler geldi; bunlardan bazıları kabul, bazılarını ise 
reddettik. Metnin son şeklini alması Nisan 2017’de ger-
çekleşti.”
 
“ISSCR kılavuzları etik ilkeleri temel alıyor.”
Bu tür kılavuzların, insan sağlığında iyileşme sağlayacak 
kök hücre araştırmaları ve tıbbi girişimler için etkin, uy-
gun ve sürdürülebilir araştırma çabalarını desteklediğini 
vurgulayan Prof. Dr. Alp Can Kök Hücre Araştırma ve 
Kliniğe Uyarlama Kılavuzu’nun önemi hakkında konuştu: 
“Kılavuzda yer alan öneriler yerel yasaların ve düzenle-
melerin yerine geçmez; ancak bu öneriler yerel yasaların 
yorumlanmasına ve geliştirilmesine yardım edebilir ve 
mevzuatta yer almayan araştırma uygulamalarına kıla-
vuzluk yapabilir. ISSCR kılavuzları bilimde, gönüllülerde 
yapılan araştırmalarda ve tıpta geniş kitleler tarafından 
benimsenmiş olan bir takım etik ilkeleri temel alır. Bu-
güne dek yayınlanmış bazı kılavuzlar özellikle kök hücre 
temelli çalışmalara yön vermede yardımcı olur. Bunlar 
arasında insan embriyoları ve gametlerinin kullanıldığı 
araştırmalardan kaynaklanan duyarlılığın değerlendiril-
mesi, hücre temelli bazı girişimlerde geri dönüşümü ol-
mayan risklerin ortaya çıkarılması, etkin tedavisi olma-
yan ve ciddi hastalığı olan korumasız bireylerin acil tıbbi 

TÜBA-Kök Hücre Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Alp Can
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K IL AVUZU

gereksinimlerinin karşılanması, kamuoyunun sağlık ala-
nındaki gelişmeler, tedaviye erişilebilirlik ve araştırmalar-
daki rekabet konularındaki beklentileri sayılabilir.” 

“Kök Hücre konusunda birçok ülkede, Türkiye’de 
olduğu gibi kendi dilinde bir kaynak birikimi bu-
lunmuyor.”
Kılavuzun orijinali olan İngilizcesinin ve Çince çevirisi-
nin dışında Mayıs 2017 itibarıyla Türkçesinin ISSCR’ın 
ilgili sayfasında yer aldığını ifade eden Prof. Can, konu 
hakkında az sayıda kaynak kitap olduğunu dile getirdi ve 
“Kök hücre konusu klasik bilgi düzeyine henüz ulaşma-
dı. Birçok eğitim programında eğitim müfredatına henüz 
girmedi. Klasik kitaplarda kök hücrelerle ilgili bilgiler 
son beş yılda yer almaya başladı. Ancak buna karşın çok 
büyük bir güncel bilimsel makale birikimi bulunuyor. 
Bunun yanı sıra kongre ve sempozyumlar da çok sayıda. 
Kasım 2013’te “Kök Hücre Biyolojisi, Türleri ve Klinik 
Kullanımları” bir kitabımız yayımlandı. Gelen geri bildi-
rimler büyük bir bilgi açığını kapattığını gösteriyor. Bu-
nun yanı sıra iki aylık periyodlarla Kök Hücre E-Bülteni 
(www.kokhucrebulteni.com) yayımlıyoruz. Sanıyorum 
birçok ülkede bu düzeyde kendi dilinde bir kaynak biriki-
mi bulunmuyor.” dedi.

“ISSCR’ın bu kılavuzu uluslararası kabul edilmiş 
etik ve bilimsel ilkeleri hatırlatma görevini yerine 
getiriyor.”
Prof. Dr. Alp Can, kök hücre araştırmalarının, yasa yapı-
cılardan, basından ve sosyal medya da dâhil olmak üzere 
popüler kültürden büyük ilgi gördüğünü; bilimsel ve kli-
nik potansiyeliyle bu alana ilişkin tartışmalar göz önüne 
alındığında, kamunun kök hücre araştırmalarına göster-
diği bu yüksek ilginin anlaşılabilir olduğunu söyledi. Tüm 
bunların yanı sıra bulguların popüler literatür ile tıbbi 
literatür arasındaki raporlanma farkının genellikle ideal-
den uzak olduğunun altını çizen Prof. Can, “Olası yarar-
lar bazen abartılır; klinik uygulama ve risklerin getirdiği 
zorluklar genellikle hafife alınır. Bu tür yanlış veya eksik 

örnekler, halkın, hasta topluluklarının, hekimlerin bek-
lentilerinde, sağlık ve bilim politikalarının belirlenmesi 
üzerinde somut etkilere neden olabilir. Doğru olmayan 
veya eksik örnekler, kanıtlanmamış klinik kullanımlar 
kök hücreleri pazarlayacak şirketler ve bireyler tarafından 
da istismar edilebilir. Bu nedenlerden dolayı ISSCR’ın bu 
kılavuzu, yerel yasa ve yönetmeliklere müdahale etmeden 
konunun tüm paydaşlarına uluslararası kabul edilmiş etik 
ve bilimsel ilkeleri hatırlatma görevini yerine getiriyor.” 
dedi.

Kılavuzun çevirisi önümüzdeki aylarda Türkiye Klinikleri 
Dergisi’nin bir ek sayısında kısaltılmış haliyle yayımla-
nacak. Ayrıca kılavuzun öne çıkan kısımları Kök Hücre 
E-Bülteni’nde de yer alacak. Kılavuzun orijinal metni ve 
Türkçe çevirisine http://www.isscr.org/home/publicati-
ons/2016-guidelines ve www.kokhucrebulteni.com adres-
lerinden ulaşılabilir. 
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Dr. Ece Nazlı Güngör Ordueri, Yrd. Doç. Dr. Açelya Yılmazer, Prof. Dr. Alp Can, Uzm. Dr. Ferda Topal Çelikkan
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 “UYKUSUZLUK GENI” BULUNDU
TÜBA Konsey Üyesi ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. 

Tayfun Özçelik ve Rockefeller Üniversitesi’nden Prof. Dr. Michael Young'ın 
liderliğinde yürütülen ve TÜBA tarafından da desteklenen araştırmada, 

uykuya dalamama rahatsızlığına yol açan gen bulundu.

Prof. Özçelik ve Prof. Young’ın ön-
derliğinde yürütülen bilimsel araş-
tırmada, halk arasında “gece kuşu” 
olarak bilinen uykuya dalamama ra-
hatsızlığına yol açan gen keşfedildi. 
Çalışmada, keşfedilen “CRY1 mutasyo-
nu” geninin kişide var olup olmadığının 
tespiti için tanı testi de geliştirildi. Ayrıca 
uykuya dalamama rahatsızlığı olanlar için 
güneş ışıklarının ve doğru dalga boyunda 
ışığın tedavi edici özellikleri tespit edildi.

Prof. Özçelik yaptığı açıklamada, bazı in-
sanların geç saatlere kadar uyuyamadığı 
ve erken kalkmakta zorlandığının bilindi-
ğini söyledi.

Bilkent, Rockefeller ve Cornell Üniversiteleri, TÜBA, 
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü 
(National Institutes of Health-NIH), Calico Yaşam 
Bilimleri-LLC Şirketi ile Beyin ve Davranış Araştır-
ma Vakfınca desteklenen bir araştırma yürüttükleri-
ni bildiren Özçelik, araştırma sonuçlarına göre, geç 
vakitlere kadar uyuyamayanların biyolojik saatleri-

nin, genetik olarak yavaş çalışmaya programlandığını 
belirtti.

Konuya ilişkin Bilkent, Rockefeller ve Cornell Üni-
versiteleri, TÜBA, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal 
Sağlık Enstitüsü (National Institutes of Health-NIH), 
Calico Yaşam Bilimleri-LLC Şirketi ile Beyin ve Dav-

TÜBA Konsey Üyesi 
Prof. Dr. H. Tayfun Özçelik

Prof. Dr. Michael Young
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ranış Araştırma Vakfınca desteklenen bir araştırma 
yürüttüklerini bildiren Prof. Özçelik, araştırma so-
nuçlarına göre, geç vakitlere kadar uyuyamayanların 
biyolojik saatlerinin, genetik olarak yavaş çalışmaya 
programlandığını belirtti.

Bunun nedeninin “Kriptokrom 1-CRY1” olarak ad-
landırdıkları gende mutasyon olduğunu keşfettikleri-
ni anlatan Özçelik, bu gen mutasyonunu taşıyanların 
biyolojik saatlerinde yaklaşık 2-2,5 saatlik gecikme ya-
şandığını dile getirdi.

Prof. Dr. Tayfun Özçelik, “Araştırmamıza göre, mu-
tasyon taşıyıcılarının bir günü, dünyanın bir günüy-
le kıyaslandığında biraz daha uzun olmakta ve bu 
nedenle tüm yaşamları uyku düzeni üzerinden bir 
kovalamacaya dönüşmektedir.” ifadesini kullandı. 
Bu kişilerin, halk arasında “gece kuşu” olarak da bili-
nen, gerçekte “gecikmiş uyku fazı” veya kısaca DSPD 
(Delayed Sleep Phase Disorder) olarak adlandırılan 
bir hastalıktan etkilendiğini belirten Özçelik, şu bil-
gileri paylaştı:

“Çeşitli ülkelerde yürütülen kapsamlı klinik araştır-
malara göre, uyku kliniklerinde kesin tanısı konabilen 
bu davranış şekli, toplumun yüzde 10’a kadar çıkabi-
len önemli bir bölümünde görülebilmektedir. Araştır-
mamız, gecikmiş uyku fazıyla ilgili olarak tanımlanan 
ilk gen olma niteliğini taşımaktadır.

DSPD tanısı alan kişiler, genellikle geceleri uykuya 
dalmakta çok zorlanırlar. Bazen uyku o kadar gecikir 
ki gün boyunca uzun şekerlemeler şeklinde parçalan-
mış bir düzene dönüşebilir. DSPD gibi uyku bozukluk-
ları genellikle anksiyete, depresyon, dikkat eksikliği, 
kalp-damar hastalıkları, obezite ve şeker hastalığıyla 
birlikte görülebilir. DSPD’den etkilenen kişiler, aynı 
zamanda çalışma hayatına ve sosyal ortamlara uyum-
da da önemli zorluklar yaşayabilirler. Öyle ki bu mu-
tasyonu taşıyan kişiler, sanki sürekli bir jet-lag yaşıyor 
gibi hissedebilir, sabah olduğunda yeni günü karşıla-
maya henüz hazır olmayabilirler.”

Mutasyon, toplumun önemli bir kısmını etkiliyor
Özçelik, “CRY1” geninde tanımladıkları mutasyonun, 
aralarında Türkiye›nin de bulunduğu Avrupa toplum-
ları ve Akdeniz coğrafyasında her 75-100 kişiden bi-
rinde görüldüğüne dikkati çekti.

Mutasyonun toplumun önemli bir kısmını et-
kilediğini dile getiren Özçelik, “Buna göre, ül-
kemizde yaklaşık 1 milyon, Avrupa’da 10 mil-
yon ve dünya genelinde 100 milyon kişi, CRY1 
mutasyonu taşıyıcısı olabilir.” değerlendirmesini yaptı. 
Biyolojik saat bozuluyor, çaresi güneş ışığında CRY1 
mutasyonu taşıyan kişilerden alınan deri biyopsilerin-
de biyolojik saatin düzeninin değiştiğinin ortaya çık-
tığını ifade eden Özçelik, “Biyolojik saat dünya üze-
rinde yaşayan tüm canlılarda, mikroorganizmalarda, 
bitkilerde, hayvanlarda, insanlarda bulunmaktadır. 
CRY1 geni bu düzende durdurucu olarak görev yap-
maktadır.” dedi.

Bilkent ve Rockefellerli araştırmacıların tanımla-
dıkları mutasyonun, CRY1 geninde tek bir nük-
leotidin değişmesiyle ortaya çıktığına işaret eden 
Özçelik, “Bunun sonucunda ise CRY1, gerekenden 
daha çok çalışmakta ve biyolojik saatin düzenin-
de gecikmeye neden olmaktadır.” bilgisini verdi. 
Özçelik, uykuya dalamama rahatsızlığı olanlar için 
güneş ışıklarının ve doğru dalga boyunda ışığın tedavi 
edici özelliklerinin, moleküler düzeyde ortaya konul-
duğunu ifade etti.

Prof. Özçelik ayrıca; çalışmanın ABD merkezli ulusla-
rarası bilim dergisi Cell’de yayımlandığını söyledi.
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TÜBA-KÖK HÜCRE ve EMBRIYO 
UYGULAMALARI EĞITIM SEMPOZYUMU

TÜBA-Kök Hücre Çalışma Grubu’nun Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
ev sahipliğinde düzenlediği “TÜBA-Kök Hücre ve Embriyo Uygulamaları Eğitim 

Sempozyumu” 8 Nisan günü Konya’da gerçekleştirildi.

Dedeman Otel’de; din bilimciler, tıp hukukçuları ve tıb-
bi etik uzmanlarından oluşan hedef kitleye “kök hücre, 
embriyo ile ilgili temel kavramlar, rejeneratif tıptaki uy-
gulamalar ve kök hücre uygulamalarına yeni yaklaşımlar” 
içeren eğitim verildi.

Sempozyum; Akademi Konsey Üyesi ve TÜBA-Kök Hüc-
re Çalışma Grubu Eş Yürütücüsü Prof. Dr. Taner Demirer, 
TÜBA Konsey Üyesi ve NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ın 
açılış konuşmaları ile başladı.

Prof. Acar “Türkiye’nin disiplinler arası çalışmala-
ra ihtiyacı var”
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, düzenlenen sempozyumun, 
kök hücre ve embriyo uygulamaları gibi hızla gelişen bir 
alanda iş birliği zorunluluğu bulunan bilimsel paydaşlar 
arasındaki irtibatı sağlamak bakımında önemli olduğunu 
söyledi ve “Din bilimcilerden bize gelen talep üzerine bu 
toplantıyı gerçekleştirdik. Kök hücre ve embriyo uygula-
maları, sadece bilimsel ya da fen bilimsel tarafları ile değil, 
ahlak ve dini boyutları da olan bir konu olarak karşımıza 
çıkıyor. Ben özellikle disiplinler arası çalışmalara ihtiyacı-
mız olduğunu açık söyleyebilirim. TÜBA olarak biz, bize 
verilen imkanlar çerçevesinde Türkiye’nin ulusal bilimler 
akademisi olma sorumluluğu ile görevlerimizi yerine ge-
tirmeye çalışıyoruz.” dedi.

Türkiye’nin bilimsel ve topyekûn kalkınması için herkese 
bir takım görevler düştüğünü vurgulayan Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar sözlerini şu şekilde sürdürdü “Topyekün kal-
kınmada bilimsel gelişmenin hayati önem taşıdığı giderek 
daha açık görünüyor. Ar-Ge ya da yenilikçilikle ilgili ku-
rum, kuruluş ve bireylerin üzerine düşen sorumluluğun 
çok büyük olduğuna inanıyorum. Eğer Türkiye yenilik-
çi ülkeler arasına giremezse, kendisine yönelik bu savaş 
ortamında ayakta kalma şansı olmayacak ya da rekabet 
üstünlüğü kazanması hayal olarak kalacak. Bu açıdan tüm 
bilim alanlarımızdaki bilim insanlarımıza düşen görev 
çok önemli.” 

TÜBA Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 

Topyekûn kalkınmada bilimsel gelişme 

hayati önem taşıyor.
““

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
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TÜBA olarak imkân ve görevler çerçevesinde verilen 
görevleri yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Prof. 
Acar  ayrıca "Türkiye’de ilme fiili önem vermemiz gere-
kiyor. Ülkemizin bilimsel ve topyekûn kalkınması için 
hepimize görev düşüyor. Topyekûn kalkınmada bilimsel 
gelişme de hayati önem taşıyor. Bu bakımdan tüm araş-
tırma geliştirme, eğitim ve yenilikçilikle ilgili kurum, ku-
ruluş ve bireylerin üzerine düşen görev ve sorumluluğun 
çok büyük olduğuna inanıyorum.” dedi.

Millet olarak farklılıklarımızı zenginlik olarak değerlen-
direrek birlik ve beraberlik içerisinde çalışma vurgusu 
yapan Acar, vatanımıza milletimize sahip çıkma zorunlu-
luğumuz olduğunun da altını çizdi.

Prof. Şeker “Bilim disiplinleri, ortak görüş ve sinerji 
oluşturuyor”
Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise yaptığı açıklamada Türkiye’nin 
multidisipliner bakışlara kapı aralayamadığını dile getirdi 
ve “Bilim disiplinleri, ortak görüş ve sinerji oluşturmaya 
bir katkıda bulunuyor. Bu anlamda hem tıp camiasının 

TÜBA Konsey Üyesi

Prof. Dr. Muzaffer Şeker 

Birbirimizi dinleyerek, tartışarak 

destekleyerek, bu tür sempozyum 

ve çalıştayların sayısını artırarak, 

daha tematik daha özel başlıklar 

altında bir araya gelerek birbirimizi 

bilgilendirmemiz yönlendirmemiz 

insanlığın yararına olacaktır.

““
TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Şeker TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer

TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Fikrettin Şahin
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hem İslam hukukçularının hem de tıbbi hukuk alanında 
çalışan hocaların ortaklaşa bir fikir jimnastiği, karşılıklı 
bilgilendirmenin gerçekleşmesi amaçlandı.” dedi.

Programın çok faydalı geçtiğini ve bilim insanlarının isti-
fadesine sunulduğunu söyleyen Prof. Şeker, farklı disiplin-
lerin bir arada çalışabilmesi ve çözüm üretebilmeleri için 
terminoloji birlikteliğini sağlamak adına emek sarf etmek 
gerektiğini belirtti ve “Birbirimizi dinleyerek, tartışarak 
destekleyerek, bu tür sempozyum ve çalıştayların sayısını 
artırarak, daha tematik daha özel başlıklar altında bir ara-
ya gelerek birbirimizi bilgilendirmemiz yönlendirmemiz 
insanlığın yararına olacaktır.” 

Prof. Demirer “Kök hücre hiç umulmadık disiplin-
leri bir araya getirebiliyor”
Kök hücre ve embriyonun özellikle son 25 yıldır, bilim 
dünyası, siyaset dünyası, hükümetler ve din bilimciler dü-
zeyinde çok konuşulan bir konu olduğunu ifade eden Prof. 
Dr. Taner Demirer, TÜBA tarafından yapılan ve farklı ça-
lıştaylara davet edilen din bilimcilerden alınan geri dönüş-
ler dolayısıyla TÜBA-Kök Hücre Çalışma Grubu’nun bir 
eğitim sempozyumu hazırlamaya karar verdiğini söyledi. 
Prof. Demirer, “Bundan 20-30 yıl önce din bilimcilerin kök 

hücre konusunda bilgilendirilme ihtiyacının olduğu ileri 
sürülseydi, pek çok kişi her ikisi arasında kurulan bağlan-
tıyı yersiz bulurdu. Kök hücre şimdilerde hiç umulmadık 
disiplinleri bir araya getirebiliyor. Kanser tedavisi, plastik 
cerrahide, karaciğer sorunlarında, diş tedavisinde, alzhei-

TÜBA Konsey Üyesi

Prof. Dr. Taner Demirer

Din bilimcilerimizin bilgilendirilmesi, 

görüş alışverişinde bulunulması ve bu 

konulara ilginin artırılması açısından bu 

sempozyum çok önemlidir.

““
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mer gibi hastalıkların tedavisi için 20-30 yıllık süreç içeri-
sinde kök hücre belki çok aktif bir kullanıma girecek.” dedi. 

Kök hücre kullanımıyla birlikte embriyonun da masaya 
yatırıldığının altını çizen Prof. Demirer, “Embriyo di-
zinlerinin laboratuvarda çalışılması, üzerinde yapılacak 
araştırmalar, değerlendirilmesi gibi konular üzerinde ça-
lışılarak insan hastalıklarının moleküler geçişleri, mutas-
yonları, bunların tanımlanması ve tedavide kullanılması 
nedeniyle embriyo üzerinde yapılacak laboratuvar çalış-
maları önemli. Ülkemizde embriyo üzerinde yapılacak 
çalışmalara izin verilmemektedir. Bu konularda Hris-
tiyan dünyasındaki din bilimcilerin embriyo dizinleri, 
kök hücre tedavileri gibi konularda bir pozisyonları var. 
İslam dünyasında henüz bu tür bir pozisyon söz konusu 
değildir. Bu nedenle din bilimcilerimizin bilgilendirilme-
si, görüş alışverişinde bulunulması ve bu konulara ilgi-
nin artırılması açısından bu sempozyum çok önemlidir. 
Bugün din bilimcilerimize, tıp hukukçularımıza yapılan 
sunumlar tam olarak kendilerine hitap edilecek şekilde 
hazırlandılar. Bu sempozyumun özümsenmesi; fakülte-
lerde bu konuya ilgi gösterilmesi, konu hakkında tezlerin 
yazılması, bölümlerin açılması önem arz ediyor.” dedi.

TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdu-
sev ve Akademi üyelerinin de yer aldığı sempozyumun 
ilk oturumuna Prof. Dr. Taner Demirer başkanlık yaptı; 
Prof. Dr. Fikrettin Şahin “Kök Hücre ve Embriyoda Temel 
Kavramlar”, Prof. Dr. Alp Can ise “Embriyo Gelişimi ve 
Fetüse Geçiş” sunumunu yaptı.

Prof. Şahin’in başkanlığını yaptığı ikinci oturumda; Prof. 
Dr. Erdal Karaöz “Kök Hücre Uygulamalarına Yeni Yak-
laşımlar”, Akademi Asosye Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Tosun 
ise “Rejeneratif Tıp-Mezenşimal Kök Hücrelerle Klinik 
Uygulamalar” sunumunu gerçekleştirdi. 

Prof. Dr. Mustafa Çetin’in “Laboratuvardan Kliniğe Hüc-
resel Tıbbi Tedavi Ürünleri” sunumunu yaptığı üçüncü 
oturumun başkanlığını ise Prof. Dr. Gülperi Öktem yü-
rüttü.

Öğleden sonra düzenlenen ve Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Prof. Dr. Taner Demirer, Prof. 
Dr. Zekeriya Tosun, Prof. Dr. Alp Can, TÜBA Kök Hücre 
Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çetin ile Prof. Dr. 
Erdal Karaöz’ün yer aldığı üç saatlik interaktif panelde ka-
tılımcıların soruları cevaplandı.

TÜBA-Kök Hücre Çalışma Grubu Üyesi Prof.  Dr. Alp Can

TÜBA-Kök Hücre Çalışma Grubu Üyesi Prof.  Dr. Mustafa ÇetinTÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Zekeriya TosunProf. Dr. Erdal Karaöz
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“4. TEORIK ve UYGULAMALI MATEMATIK 
KONFERANSI” IZMIR'DE GERÇEKLEŞTIRILDI

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nce TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın başkanlığında 
düzenlenen ve TİKA ile TÜBA tarafından desteklenen, dünya matematikçilerinin biraraya geldiği  

“4. Teorik ve Uygulamalı Matematik Konferansı” 11-15 Mayıs tarihleri arasında TÜBA Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev’in de katılımıyla İzmir’de gerçekleştirildi.

İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Palm Wings Ephesus 
Hotel’de düzenlenen konferans, farklı ülkelerden katılan 
matematikçiler ile Türkiye’deki matematikçileri bir araya 
getirdi ve güncel bazı matematik problemlerine çözüm 
aramakla kalmayıp ülkelerin kalkınmasında matematik 
biliminin ne kadar önemli olduğunu idarecilerin dikka-
tine sundu. Konferansta; kriptolojiden, finans ve biyoloji 
matematiğine kadar birçok alanda bildiriler yer aldı, dün-
yanın değişik üniversitelerinden olmak üzere 300’den faz-
la matematikçi bildiri sundu.

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın başkanlığını yürüttüğü 
konferansın açılış konuşmasını TÜBA Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev yaptı.

Prof. Yurdusev konuşmasında; matematiğin sadece temel 
bilimler için değil, sosyal bilimler için de vazgeçilmez 
olduğunu vurgulayarak, bütün bilim dallarını kapsayan 
TÜBA’nın böyle bir organizasyona destek olmaktan mut-
luluk duyduğunu ifade etti.  

Prof. Dr. Ekrem Savaş “Matematik bilimi herkes 
için gereklidir, en önemlisi ülkenin geleceği için 
gereklidir.”
TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ekrem Savaş ise; son yüzyılda insanlığa 
maddi refahı ve hemen her türlü modern ihtiyaç vasıta-
larını sağlayan şeyin matematik alanındaki gelişmeler ol-
duğunu ifade etti ve “Modern teknolojiye sahip olmanın 
temelinde matematik bilimi vardır ve matematik yüzyıl-
lardır devam eden, uygarlığın emel taşlarıdır.” dedi. Prof. 
Savaş sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Birçok mühendislik 

alanında matematik yoğun olarak kullanılırken, günü-
müz bilgi çağında şifreleme sistemlerinin matematiği 
olan kriptografi bilimi, bilgi güvenliğinin temelini oluş-
turuyor. Nitekim, bugün internet ortamında bankacılık 
işlemleri, sanal alışverişler, kısaca e-devlet denilen sağlık, 
vergi gibi kişiye özel devletin kamusal faaliyet alanında-
ki bürokratik işlemlerin güvenli bir şekilde yapılabiliyor 
olmasını uzun yıllar önce üretilen matematik araştırma-
larına borçluyuz. Bu matematik buluşları sadece teknolo-
jik gelişmeye yön vermemiş aynı zamanda bilgi toplumu 
ihtiyaçları da matematikte yeni araştırmaları tetiklemiştir. 

Matematik biliminin herkes için ve en önemlisi ülkenin 
geleceği için gerekliliğinin altını çizen Prof. Savaş, Mate-
matik bilimlerini desteklemek, niteliğini artırmak devle-
tin en önemli konularından biridir. Matematik bilimine 
desteğin azaltılmasının; öğrenmeyi ve buna bağlı olarak 
bu alanda yetenek geliştirmeyi dış kaynaklara ve dola-
yısıyla dış kuruluşların tasarrufuna bırakmak anlamına 
geldiğini söyledi ve “Günümüzde herkes Silikon Vadi-
si’nde yapılan buluş ve yenilikleri, bilgisayar ve ileri bilgi 
teknolojisini konuşuyor ve bu teknolojilerin ürünlerini 
kullanıyor. Bunun arka planında; İngiltere’de Alan Turing 
diye bir adamı yetiştiren, Macaristan göçmeni John von 
Neumann diye bir adamı eğiten ve var eden sistem var. 
Bu iki dev matematikçi olmasa, bugün ne Steve Jobs olur-
du ne Bill Gates ne de Mark Zuckerberg. Biz o yaratılan 
matematiği değil, kısa yoldan Steve Jobs’u istiyoruz. Biz 
hemen komşu Stanford Üniversitesi’ni değil, önce Silikon 
Vadisi’ni istiyoruz. Şunu kafamıza sokmalıyız ki Stanford 
ve Berkeley gibi üniversiteler olmasa, bu gün ne Silikon 
Vadisi ne de Bill Gates olurdu.” dedi. 

TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ekrem Savaş
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BIOMED 2017 - 22. ULUSLARARASI BIYOMEDIKAL 
BILIM ve TEKNOLOJI SEMPOZYUMU

Anadolu Downtown Ankara Otel’de düzenlenen ve Türki-
ye’de biyomedikal bilim ve teknoloji alanının geleneksel-
leşmiş bu ana toplantısına ElcinLab (Doku Mühendisliği, 
Biyomalzemeler ve Nanobiyoteknoloji Araştırma Grubu), 
Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği (BDMD), 
Avrupa Biyomalzemeler Derneği (ESB) ve Biomaterials 
Network destek verdi.

BIOMED 2017’nin ana temaları; Biyomalzemeler, Doku 
Mühendisliği, Rejeneratif Tıp, Nanobiyoteknoloji, Kişisel 
Tıp, Üç-Boyutlu Mikro Doku/Organ Modelleri, Biyoesin-
lenilmiş Malzemeler ve Üç-Boyutlu Doku/Organ Biyo-
basım olarak seçildi ve toplantıyı 280’in üzerinde bilim 
insanı takip etti.

Prof. Dr. Y. Murat Elçin yaptığı açıklamada, “Biyomedikal 
bilim ve teknoloji alanlarındaki önemli gelişmeler, yakın 

gelecekte sağlık ve hastalık durumlarında biyolojik sü-
reçleri ve işlevleri, insan fizyolojisine çok benzer şekilde 
taklit edebilen mikrofizyolojik sistemlerin (çipte-organ ve 
çipte-vücut sistemlerinin) yaygın olarak kullanılacağını 
göstermekte. Bu in-vitro sistemler, hastalık evrelerinin 
incelenmesinde, immünojenite, toksisite ve güvenli ilaç 
geliştirme araştırmalarında mevcut hayvan modellerine 
göre önemli üstünlükler taşıyor. Uyarılmış pluripotent 
kök hücre ve genomik teknolojilerin yaygınlaşması ile 
“kişisel tıp yaklaşımlarının” hayata geçişi hızlanacaktır. 
Diğer yandan, üç-boyutlu biyobasım ve eklemeli biyo-
malzeme üretim yöntemlerindeki gelişmeler, doku mü-
hendisliği ile hastaya özel doku/organ üretimini hayal 
olmaktan çıkaracağı öngörülebilir.” dedi.

Prof. Elçin “Kişisel Tıpta Organ Çiplerinin Önemi” konu-
sunda, Tokyo Denki Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yasuharu 
Ohgoe “Biyomedikal Uygulamalar için Amorf Karbon 
Kaplamalar”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Vasıf Hasırcı “Mikroçevrenin Hücre Davranışına 
Etkileri”, Prof. Dr. Nesrin Hasırcı “Biyobasım ile Hasta-
ya-Özel İşlevsel Kemik Üretimi” ve Kore Hallym Üniver-
sitesi’nden Prof. Dr. Chan Hum Park da “Klinikte İpek 
Temelli Biyomalzemelerin Kullanımı” konularında davet-
li konuşmalar yaptılar.

Üç gün süren BIOMED 2017’de alanlarında dünyaca ta-
nınmış 12 bilim insanı konferans verdi. Bunun yanı sıra, 
toplantıda 50’si sözlü ve 185’i posterli olmak üzere 235 
adet özgün bildiri sunuldu. Başlıca seçkin konuşmacı-
lar arasında İsviçre AO Araştırma Enstitüsü’nden “2015 
Marshall R. Urist Ödülü” sahibi Dr. Mauro Alini “İnter-
vertebral Disk Rejenerasyonunda Kemoatraktan ve Kök 
Hücre Etkisi” konusunda, Kanada Laval Üniversitesi’n-
den Biyomalzeme ve Biyomühendislik alanında “Kanada 
Araştırma Kürsüsü” sahibi Prof. Dr. Diego Mantovani 
“Rejeneratif Tıp İçin Çok Hücre Tipi İçeren Üç-Boyutlu 
Hibrit Yapıların Geliştirilmesi” konusunda ve Güney Kore 
Chonbuk Ulusal Üniversitesi’nden halen TERMIS-Asya 
Pasifik Başkanı ve Dünya TERMIS seçilmiş başkanı olan 
Prof. Dr. Gilson Khang ise “Doku Mühendisliği ve Reje-
neratif Tıp Ürünlerinin Güney Kore ve Dünya’daki Gün-
cel Durumu” konusunda konferanslar verdiler.

Akademi Asosye Üyesi ve TÜBA-Kök Hücre Çalışma Grubu
 Eş Yürütücüsü Prof. Dr. Y. Murat Elçin

TÜBA Asosye Üyesi ve TÜBA-Kök Hücre Çalışma Grubu Eş Yürütücüsü Prof. Dr. Y. Murat Elçin’in 
başkanlığında düzenlenen “BIOMED 2017 - 22. Uluslararası Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sem-

pozyumu” 12-14 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. 
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GENÇ TÜRKIYE ZIRVESI
“Dijital Dönüşüm ve Güçlü Türkiye” sloganı ile 12-14 Mayıs tarihleri arasında 

düzenlenen 5. Genç Türkiye Zirvesi (GTZ), TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar’ın da katılımıyla Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Güncel ve stratejik konuların işlendiği 5. Genç Türkiye 
Zirvesi (GTZ); bu yıl “Dijital Dönüşümü” esas alarak 
tasarlandı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye İh-
racatçılar Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yıldız 
Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Hasan Kalyoncu Üniversi-
tesi (HKÜ) stratejik ortaklığı ile yapıldı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, YTÜ Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kırcova’nın moderatörlü-
ğünü yaptığı, “Eğitimde Dijital Dönüşüm ve STEM+A” 
başlıklı oturumda gençlere ve katılımcılara hitap etti. 
Türkçede “FeTeMM” olarak kısaltılan ve “Fen, Teknolo-
ji, Mühendislik ve Matematik” alanlarında öğrencilerin 
bilgi, beceri ve üretim kapasitelerinin geliştirilmesini vur-
gulayan STEM yaklaşımının son yıllarda büyük bir önem 
kazandığını ve STEM’e ilave alarak “Sanat (A), Bilişim (C) 
ve Girişimcilik (E)” becerilerinin geliştirilmesinin de vur-
gulandığını belirten Acar, bu konuların ülkemiz için de 
büyük önem taşıdığını belirtti.

Prof. Acar sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de son 
yıllarda her düzeyde eğitim, araştırma ve geliştirme faa-

liyetlerine ayrılan fonlar, okul ve araştırma tesisleri, bilim 
insanı ve araştırmacı sayıları bakımından çok ciddi geliş-
meler kaydedildi. Kısaca, bilim ve eğitim alanında nicel 
açıdan büyük bir büyümeyi gerçekleştirdik. Bununla bir-
likte eğitim ve bilim alanında “kalite ve etkinliğin artırıl-
ması”, önemli bir ulusal ihtiyaç olarak gündemimizdeki 
yerini korumaktadır. Eğitimde kalite ve etkinliği sağla-
mada, teknik ve fiziki imkânlar tek başına yeterli değildir. 
Eğitimde özellikle öğretmenlerin eğiticilerin yetkinliği 
çok büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, özellikle öğ-
retmenlerin yetiştirilmesi ve seçimi, büyük önem taşı-
maktadır. Sadece diploma ve KPSS puanına göre yapılan 
seçim, ihtiyaçlarımızı karşılamaktan uzaktır. Öğretmen-
lerin seçiminde gerekli yetkinliklere dayalı yöntemlerin 
devreye sokulması gerekiyor, yine öğretmenlerin eğitim 
ve geliştirilmesi ile kariyer yönetimi yanında ücret ve öz-
lük haklarında da iyileştirilmeler yapılması da gerekiyor.”

“Türkiye’nin bütün bilim alanlarını kapsayan ulusal aka-
demisi olan TÜBA, dünyadaki akranları gibi STEM’de de 
esas olan “kanıta-sorgulamaya dayalı eğitim” anlayışıyla 
2002’den beri “Bilim Eğitimi” programını yürütmekte-
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dir. Akademi olarak, bu kapsamda çeşitli etkinlikler ve 
yayınlar gerçekleştiriyoruz. 2015 yılında MEB ile imza-
ladığımız protokol çerçevesinde temel bilim öğretmele-
rine yönelik “TÜBA uygulamalı bilim eğitimi” kursları 
düzenliyoruz. 5. Kursu bu yılın başında İstanbul Üniver-
sitesi’nde gerçekleştirdik. 6. kursu ise yaz sonunda Sam-
sun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde gerçekleştireceğiz. 
Bunların yanı sıra, açık ders malzemeleri ve bilim eğiti-
mine ilişkin portallarımız web sitemiz üzerinden öğrenci 
ve öğretmenlerimize hizmet vermektedir. Ayrıca TÜBA 
olarak bünyemizde faaliyet gösteren TÜBA Bilim ve Eği-
tim Politikaları Çalışma Grubu, Türkiye’de bilim ve eğitim 
strateji ve politikalarına ilişkin değerlendirmeler yapmak 
ve önerilerde bulunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.”

Türkiye’nin topyekûn kalkınması için eğitim, bilim ve 
yenilik performansının son derece önemli olduğunu ve 
bu bağlamda eğitim ve bilim dili olarak Türkçenin kul-
lanımının, “akıllı binalar ve şehirler”, üretimde robotların 
kullanımı, büyük veri ve veri madenciliği gibi konuların 
gündemde olduğu çağımızda bilgisayar becerilerinin ge-
liştirilmesinin, proje temelli ve çok disiplinli çalışmaların, 
sosyal ve beşeri bilimleri de içeren geniş bir “bilim an-
layışı”nın da önemli olduğunun belirten Acar, sosyal ve 
beşeri bilimlerin yenilikçi ve iddialı bir toplum olmak için 
gerekli zihniyet ve anlayışın oluşumu bakımından önemli 
bir role sahip olduğunu belirtti.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Tür-
kiye’nin son zamanlardaki terör saldırıları ve hain darbe 
girişiminin açıkça ortaya koyduğu melez bir vekâlet sa-
vaşıyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Acar, millet ve 
devletimizin birlik, irade ve kararlılığı ile bu güçlüklerin 
de üstesinden geleceğine, bu konuda farklılıklarımızı zen-
ginlik olarak görerek ve ortak yönlerimizi ön plana alarak 
davranmanın ve çok çalışmanın büyük önem taşıdığına 
inandığını ifade etti. Bu konuda milletimize ve gençle-
rimize güvendiğini ve gelecek kuşakların daha güçlü ve 
müreffeh bir Türkiye’de yaşayacağına inandığını belirten 

Acar, “Türkiye’mizin birliği, bağımsızlığı ve kalkınması 
yolunda katkı sağlayan ve sağlayacak herkese ve gelece-
ğimizin umudu gençlerimize teşekkür ediyor ve başarılar 
diliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı. 

Konuşmaların ardından TÜBA Asli Üyesi ve YTÜ Rektö-
rü Prof. Dr. Bahri Şahin, Prof. Acar’a ve diğer konuşmacı-
lara plaket takdim etti.

Her yıl Türkiye’nin 81 ilinden ve dünyanın 165 ülkesin-
den seçilen stratejik vizyon sahibi yaklaşık 3000 genci bir 
araya getiren zirvenin ilk günü olan 12 Mayıs’ta “Güçlü 
Yarınlar İçin Dijital Dönüşüm” konulu açılış oturumun-
da HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, YTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Bahri Şahin, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri 
Baraçlı ve Zirve Başkanı Muhammed Attila Sevim konuş-
tu. Gençlik Fuarı’nın açılışının ardından T.C. Kalkınma 
Bakanı Lütfi Elvan “Küresel Güç, Bölgesel Lider: Yeni 
Türkiye Üzerine” başlıklı konuşmasını yaptı.

“Yeni Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Stratejileri” hakkında 
ise Arçelik Dijital Dönüşüm Direktörü Ahmet Hasan-
beşeoğlu, E-Glober Genel Müdürü Orkan Aytulun ve 
McKinsey Türkiye Ortağı Mehmet Başer konuştu; Türki-
ye’nin ekonomik büyüme oranı, demografik değişim hızı, 
kentleşme oranına bağlı olarak yerel ve küresel ölçekteki 
mevcut durumu ve dijital dönüşüm stratejisi değerlendi-
rildi.

Zirvenin “Türk Sanayisi Dijital Dönüşüme Hazır Mı?, 
Eğitimde Dijital Dönüşüm ve STEM+A, Dijital Dönüşü-
mün İz Düşümü: İnovasyon ve Girişimcilik, Enerji En-
düstrisinin Dijital Dönüşümü, Akıllı Şehirler İçin Dijital 
Dönüşüm” adlı panelleri ilgiyle takip edildi ve ardından 
GTZ Akademi Ödül Töreni yapıldı.

Programın son günü, katılımcılar için kültür gezisi dü-
zenlendi.
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A’rafta Bir Entelektüel:
Cemil Meriç 

Prof. Dr. Kenan Çağan
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

Türk kültür dünyasına sirayet etmiş en büyük nakısalar-
dan/arızalardan bir tanesi de kendi kültür insanlarının 
değerini tespit edememek ya da değerini tespit edebilse 
dahi bu değeri o insanlara karşı yeterince gösterememek-
tir. Özellikle söz konusu insanlar hayattayken sanki hiç 
yaşamıyorlarmış gibi davranarak ortaya konulan ilgi-
sizlik, kayıtsızlık hali, kişiler yaşamlarını yitirdiğinde ne 
kadar sahici olduğu meçhul bir hayıflanma içinde küçük 
bir hatırlamaya dönüşür. Yaygın tavır bu olsa da istisna 
kabilinden bazı aksi durumlar da söz konusudur. Çok az 
sanatçı/yazar hayattayken hak ettiği değeri görür, ondan 
biraz daha fazla sayıdaki sanatçı/yazar ise öldükten sonra 
gecikmiş bir itibar iadesi yaşar. Hayattayken hak ettiği de-
ğeri göremediğinden şikayet eden Cemil Meriç ise daha 
çok öldükten sonra değeri bilinen düşünce adamlarından 
birisi olmuştur. 

Ancak Cemil Meriç’in durumunda hayrete şayan; birçok 
düşünce insanını kıskandıracak bir durum söz konusu-
dur. Şöyle ki; ölümünden bugüne kadar geçen süreçte Ce-
mil Meriç her geçen gün daha çok okunan, konuşulan, 
üzerinde yazılıp çizilen bir isim olmuştur. Bu süreçte hak-
kında müstakil kitaplar yazılmış, tezler yapılmış, sempoz-
yumlar, konferanslar düzenlenmiştir. İşin ilginç tarafı bu 
ilgi alaka yoğunluğunu kaybetmeden devam etmektedir. 
Belki başka bir ülkedeki herhangi bir yazarla kıyaslan-
dığında yapılanların yetersizliğinden söz edilebilir, ama 
Türkiye’deki diğer yazarlarla kıyaslandığında ilginin hayli 
iyi olduğu söylenmelidir. 

Elbette bir düşünce adamına yönelmiş olan ilginin yeter 
noktasından söz edilemez. Aksine eser ortaya koymuş her 
insanın eserlerinin niteliğiyle orantılı bir biçimde tekrar 
tekrar okunulup değerlendirilmesinde büyük bir fayda 
vardır. Yeter ki yapılanlar nesnel ve adil bir değerlendir-
menin kapsamı dahilinde olsun. Zira Türk düşüncesine 
egemen olan ikinci bir nakısa nedeniyle; okumaların çoğu 
ölçüsüz bir tarafgirlikle yapılır. Bu nedenle de değerlen-
dirmeye konu olan kişi ya mutlak manada yüceltilir, her 
tür hatadan münezzeh görülür ya da yerin dibine batırı-
lıp, mutlak bir fenalığa mahkûm edilir. Oysa sağduyulu, 
hakkaniyetli, tutarlı ve nitelikli her değerlendirme hem 
değerlendirmeye konu olanı hem değerlendirmeyi yapanı 
yüceltir ve neticede de bütün bu sürecin sahibi olan kültür 
dünyasını sağlıklı bir biçimde besler.

Bir yazarı anlama ve değerlendirme sürecini başlatırken 
nereden hareket edilmelidir? Biyografisinden mi yok-
sa eserlerinden mi? Elbette nihai karar verici malzeme 
eserleridir. Çünkü “hiçbir şey bir insanla ilgili gerçekleri 
onun eserlerinden daha iyi sergileyemez.”1 Ancak biyog-
rafinin sunduğu veriler de eserlerin değerlendirilmesinde 
göz ardı edilemez bir imkân sunar. Cemil Meriç biyog-
rafisinde de onun entelektüel çerçevesini çizmemizi ko-
laylaştıracak bazı önemli noktalar var. Ama bu noktalar 
içerisinde en kayda değer olanı onun hayatının temel tra-
jedisini de oluşturur. Cemil Meriç çok genç sayılabilecek 
bir yaşta gözlerini kaybetmiştir. 1955 yılında gözlerini 
kaybeden Cemil Meriç bu tarihten itibaren okuma ve yaz-
ma ediminde ikinci şahısların yardımına muhtaçtır. İlk 
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eseri olan Hint Edebiyatı’nı 1964 yılında yayımladığı göz 
önünde bulundurulduğunda görülür ki bütün eserlerini 
gözlerinden yoksun bir biçimde ortaya koymuştur. Bura-
dan hareketle gözleri görmeden ortaya koyduğu eserlerle 
yakın dönemin en önemli entelektüellerinden biri olmayı 
başaran Cemil Meriç için yılmaz bir mücadele azminden, 
parlak bir zekâdan ve kuvvetli bir hafızadan bahsetmek 
hiç de abartılı olmayacaktır. Ancak yine de bir insanı iyi 
bir entelektüel yapacak şeyler elbette ki sadece gayret, 
zekâ ve hafıza değildir. Çünkü entelektüel olmanın aslın-
da aramakla ve ulvi bir amaçla ilgisi vardır: İyiyi, güzeli, 

doğruyu, kısacası hakikati aramakla, amaçlamakla… Ha-
kikat arzusu kişiyi bilgiye yöneltir. 

Cemil Meriç de boşlukları, bunalımları, gelgitleri, savrul-
maları, durulmaları, tezatları içinde bir arayışın adamı-
dır. Arayışındaki amacı ve bu uğurda ortaya koyduğu fe-
dakârlığı “gözlerini, hayatını hakikat uğruna feda ederek 
nesl-i ati destanlarına bir zafer ve fedakârlık numunesi 
olacak bir hakiki bir insan…”2 şeklinde ifade eder. Ya da 
1975 tarihli bir Jurnal’de “hakikatten başka yaşayış sebebi 
kalmamış insanım…”3 der. İlk gençlik yıllarından itiba-
ren arayışını sürdüren Cemil Meriç bu yüzden Doğudan 
Batıya, milliyetçilikten Marksizme, Hintten İslam’a, İbn-i 
Haldun’dan Machiavelli’ye, Saint Simon’dan Said Nursi’ye, 
Abdullah Cevdet’ten Ali Şeriati’ye birçok coğrafyada, 
birçok düşünce ikliminde gezinmiş, aklına ve ruhuna 
güvenli bir liman aramıştır. Sonuçta ise ıstıraplarını bir 
nebze dindirecek, ruhunu biraz olsun sükûna erdirecek 
limanını bir anlamda kendi inşa etmiştir. Farklı coğraf-
yalardan düşünceleri kendi topraklarına taşımış ve kendi 
topraklarında hazır bulduklarıyla taşıdıklarını harmanla-

mış ve harmanladıklarıyla inşa ettiği sandalla â’rafın sula-
rına sürüklenmiştir.

Cemil Meriç entelektüel macerasına Batıyla başlamış ken-
di ifadesiyle Avrupa’yı incelerken bir arayış ya da bir kaçış 
olarak nitelediği Doğuyla (Hintle) karşılaşmış ve en niha-
yetinde sırtındaki bu birikimle evine dönmüş bir aydın-
dır. Evine; yani Türk toplumuna döndükten sonra artık 
Türk toplumu ve tarihiyle ilgilenmeye başlamış, Osmanlı 
ve İslam gerçeğine yönelmiş, Türk insanını çalışmalarının 
merkezine almış, Türk düşüncesi ve aydınıyla ilgili dü-

şünmeye ve yazmaya devam etmiştir. Özellikle Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son iki yüzyılına yoğunlaşan Cemil 
Meriç, bu bağlamda son iki yüzyıl içerisindeki batılılaşma 
gayretleri üzerine yoğunlaşmış ve bu süreci Osmanlı’dan 
Cumhuriyete sürekliliği içerisinde değerlendirmiştir. Dü-
şünce perspektifi düşünceden edebiyata, İslam’dan Mark-
sizme, ideolojilerden aydınlara kadar geniş bir yelpazeyi 
içermektedir. Cemil Meriç’in engin bir tecessüsle yapmak 
istediği asıl şey dünden bugüne Türk insanını ve toplu-
munu tanımaya çalışmaktır. Bunun için de Batı düşünce-
sine ve ilmine, onların kılavuzluğuna ve bunlarla birlikte 
akla, sağduyuya ve imana ihtiyaç duymuştur.

Cemil Meriç arayışını kendi fildişi kulesinden sürdüren 
adamdır. Aydın yalnızlığını çoğalttığı yer ama buna karşın 
düşüncenin kahramanlarını kendine dost edindiği yer kü-
tüphanesidir. Kütüphanesi onun fildişi kulesidir. Tozlu raflar 
arasında ömrünü tüketen Cemil Meriç bitmez tükenmez bir 
iştiyakla kitaplara, onların sundukları ikramlara saldırmış-
tır. Kitaplardan yükselen her sese kulak kabartır, her sesi say-
gıyla dinler. Kulağı bir tek seste değildir. Hiçbir fanatizmin 
tuzağına düşmez. Her okuduğu üzerine düşünür, muhake-
me eder, eleştirir, çıkarımlarda bulunur. Hiçbir düşünceyi 
tek başına almaz, hiçbir ideolojinin teklifini nihai bir teklif 
olarak kabul etmez, hiçbir grubun, hiçbir partinin, hiç kim-
senin adamı olmaz. Kendi düşüncesini inşa eder. Düşün-
cenin namusuna sadıktır. Mahkemede Marksist olduğunu 
haykırdığı zaman tek işçinin elini sıkmadığını itiraf edecek 
kadar da dürüsttür. Bazı önemli siyasal hadiselerdeki ses-
sizliğini, otosansürünü saymazsak çoğunlukla gördüklerini 

Cemil Meriç için entelektüel “uyanık bir şuur, tetik-
te bir dikkat ve hakikatin bütününü kucaklamaya 
çalışan bir tecessüs” tür. Ona göre entelektüelin 
görevi hakikatleri perdeleyen karanlıkları aydınlat-
maktır. İnsanların kafasındaki karmaşıklığı vuzuha 
kavuşturmalı, işlerin aslını göstermelidir.
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söylemekten kaçınmaz. Kimseye yaranma kaygısı duymaz. 
Üslubu serttir. Muhatabının yüzüne doğru konuşur, sataşır, 
rahatsız eder, tedirginlik verir. Hatta hicveder. 

Karakterindeki heyecan, cerbeze, kaygı ve hırçınlık üslu-
buna da yansır. Kimi zaman “Hotantolar içinde büyüdüm. 
Okumak istediğim zaman kitaplarımı yırttılar. Nihayet 
kütüphanem yağma edildi, hapse atıldım vs. Cemiyet bel-
kemiğimi kırdı…”4 diyecek kadar bazı şeyleri gereğinden 
fazla dramatize etmeye meyyal, kimi zaman da aşırı özgü-
venli, özellikle de kendi değeri söz konusu olduğunda te-

vazu sınırlarını zorlamaya çok yatkın bir narsizmi vardır. 
“Düşüncenin kuduz köpek gibi kovalandığı bu ülkede”5 
değil de, herhangi bir batı ülkesinde doğmuş olsa büyük 
bir fikir adamı, bir teorisyen olabileceğine kesin düzeyde 
kanidir. Coşkulu, şiirsel, sarsıcı bir üslubu vardır. Yer yer 
çığlık çığlığadır. Sanki yangından birilerini kurtarmak is-
ter gibidir. Çıkış kapısını her gördüğünde herkesi çağırır. 
Davetkârdır. Tenkitleri olduğu kadar teklifleri de vardır. 
Aktüel siyasetten uzaktır. Çünkü politikanın kurtarıcılı-
ğına inanmaz. Ama yine de ona göre düşünce adamının 
yeri, fikir ve sanat kavgasının ateş hattıdır. Ancak böyle 
düşünse de kendisi ateş hattına pek girmez. Kendi duru-
mundaki bu çelişkiyi kavga adamı olmamakla izah eder. 
Ancak her şeye rağmen bir düşünce adamı olarak kendini 
kısıtladığı zamanlar da vardır. İçi yansa da söyleyemediği 
anlar. Onları bazen Jurnal’lerinde fısıldar. Fildişi kule-
sinde asude bir hayat sürdüğü söylenemez, gözlerinden 
yoksun bir adamın kasırgaları dışarıda esmez, içindedir.

Fildişi kulesinde sancılı uzletini yaşayan Cemil Meriç 
1960’lara kadar bütün tecessüsleriyle batılıdır. Jurnal’de 
bu durumunu şöyle itiraf etmiş olur; “Paris vatan, kafa-
mın vatanı.”6 O tarihlerde gönlüyle bu topraklara bağlı 
olduğuna iddia etse de düşünce dünyasında doğudan, 
dolayısıyla kendi ülkesinden pek bir iz yoktur. Öyle ki 
o tarihe kadar yalnız diliyle Türk olduğunu kendi itiraf 
eder. Ancak “insanlığın düşünce tarihini tavaf eden bir 
şakirtin”7 kasırgaları kısmen yetmişli yıllardan sonra 
dinmeye başlar. Cemil Meriç fildişi kulesinden çıkmaya, 
yalnızlığın duvarlarını aşmaya başlar. Bu tarihten itiba-

ren fikri arayışları kendi halitasını oluşturur, bir anlamda 
istikametini bulur ve ruhsal gelgitleri bir nebze sükûna 
erer. Batı kültüründen doğu irfanına doğru bir istikamet 
üzerinde olan Cemil Meriç artık daha fazla düşünmeye 
başlar, çoğunlukla başkalarının neler düşündüğünü öğ-
renmeye çalışarak geçirdiği uzun çıraklık dönemi sona 
ermeye başlamıştır. Bu tarihten itibaren artık daha çok 
yazar, konuşur, anlatır, eleştirir, sorgular, teklifler sunar. 

Bir çağın vicdanı olmak isteyen, idrakimize vurulan zin-
cirleri kırmak isteyen ve Türk insanını Türk insanından 
ayıran bütün duvarları yıkmak isteyen Cemil Meriç artık 
amaçlarına daha yakın bir duyuş ve düşünüş içindedir. 
Muhteşem bir maziyi daha muhteşem bir geleceğe bağla-
ma iştiyakıyla doludur. Mazlum diye nitelediği Türk-İslam 
medeniyetinin sesi olmak ister. Bu doğrultuda yapılması 
gereken ilk şey şimdiyle hesaplaşmak olduğu için o da 
önce bunu dener. Özellikle Türk toplumunun son döne-
mecini, kopuşunu, kendini inkârını, bir başkası olma he-
vesini, yani batılılaşma macerasını anlatır. Bunu da çoğun-
lukla düşünce tarihi üzerinden yapar. Gölgeler âleminde 
yaşayan aldanmış aydınları, onlarla birlikte kavramları, 
ideolojileri, sloganları masaya yatırır. Türk toplumunun 
hal-i pür melalini Türk aydınının trajedisi üzerinden gös-
termek ister. Çünkü ona göre bir karnavalı andıran fikir 
hayatımızın mimarları ve bilinmedik heyulalar için eh-
ramlara taş taşıyan birer köle olan aydınlarımızı tanımak, 
bütün yönleriyle kendimizi tanımak anlamına gelir.

Başka coğrafyalardan, başka düşünce iklimlerinden kendi 
toprağına döndükçe, daha önce ‘başkası’8 diye tarif etti-
ği kendi toplumunu, insanını tanıyıp merkeze aldıkça ve 
onların sorunlarını anlamaya çalıştıkça, dertleriyle hem-
hal olup, geçmiş entelektüel birikimini de bu doğrultuda 
kullanmaya başladıkça Cemil Meriç’in kendi entelektüel 
duruşu daha bir belirgin hale gelir. Cemil Meriç’in ente-
lektüel olma süreciyle, entelektüel üzerine düşünme süre-
ci arasında bir iç içelik, bir eş zamanlılık söz konusudur. 
Dahası entelektüel üzerine düşünme süreciyle, toplum 
(özellikle de kendi toplumu) üzerine düşünme süreci ara-
sında bir iç içelik söz konusudur. Çünkü o artık entelek-
tüel olma koşulunu kendi insanını, toplumunu ve ülkesini 
düşünmeyi, onların haklarını düşman dünyalar karşısın-
da savunmak şeklinde belirler. 

Entelektüeli ilişkileri, aidiyetleri ve angajmanları bağ-
lamında değerlendiren Cemil Meriç’e göre, entelektüel 
hiçbir grubun, zümrenin, partinin, sınıfın adamı ya da 
hizmetkarı değildir. Entelektüel kimse adına çalışmaz, 
kimseden doğrudan emir almaz. Entelektüelin tek bağlı-
lığa hakikatedir. Bu bağlamda kendi toplumsal ve tarihsel 
gerçeğiyle barışıktır; yani kendi dilini, dinini ve tarihini 
bilir. Bireysel ve toplumsal sorumlulukları ekseninde, ifa 
etmek zorunda olduğu görevleri, göze alması gereken 
savaşımları, atılacağı bazı tehlikeleri vardır. Her koşulda 
doğruyu dillendirmekle, yalan perdelerini yırtmakla gö-

Türk toplumunun özellikle son iki yüzyıla sıkışmış me-
selelerini Türk düşüncesi üzerinden okumayı deneyen 
Cemil Meriç geniş perspektifi, anlamayı önceleyen tavrı, 
hırçın üslubuyla süslenen eleştirileri ve samimi kaygılar-
la getirdiği önerileriyle Türk düşüncesine önemli katkılar 
yapmış oldukça renkli bir aydındır.
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revli olan entelektüel, bazen yangın kulesindeki nöbetçi, 
bazen engine açılan geminin kılavuzu olacak, önceden 
görüp uyaracak, insanları ve toplumları tehlikelerden ko-
ruyacaktır. Bireysel ve toplumsal sorumlulukları durur-
ken, fildişi kulesinde salt düşüncenin ayartıcılığına kapıl-
mak en başta düşüncenin kendisine ihanettir.

Cemil Meriç için entelektüel “uyanık bir şuur, tetikte bir 
dikkat ve hakikatin bütününü kucaklamaya çalışan bir 
tecessüs”9tür. Ona göre entelektüelin görevi hakikatleri 
perdeleyen karanlıkları aydınlatmaktır. İnsanların kafa-
sındaki karmaşıklığı vuzuha kavuşturmalı, işlerin aslını 
göstermelidir. Görünür olayların arkasına gizlenmiş sa-
ikleri bulup çıkarmalı. Kamufle edilmiş yalanları gerçe-
ğin ışığıyla aydınlatmalı. Uyuşan şuurları uyarmalı. Bir 
anlamda entelektüel bir mücadelenin, bir kavganın, bir 
savaşın adamıdır. Ancak entelektüelin bu kavgadaki sila-
hı top, tüfek ya da yumruk değildir. Entelektüelin tek bir 
kavga aracı vardır; o da kalemdir. Sözle, yazıyla kazanıl-
mayacak zafer yoktur ona göre. Bunun için gereken ise 
bitmez tükenmez bir sabır ve enerjiyle insanları okumaya, 
düşünmeye sevk etmektir. Kalemle yapılan fetihler kılıçla 
yapılanların aksine tarihe, yani ebediyete mal olur.

Türk toplumunun batılılaşma süreciyle Türk aydınının 
kaderi arasında bir geçişkenlik, bir karşılıklılık ilişkisi 
gören Cemil Meriç, Türk entelektüelini; ortaya çıkışını, 
fikri durumunu, pozisyon alışını batılılaşma/modernleş-
me/çağdaşlaşma üzerinden okumayı dener. Türk entelek-
tüelinin ortaya çıkışını yeniçeriliğin ilgası ve ulemanın 
sahneden çekilmesiyle, yani ondokuzuncu yüzyılın ikin-
ci yarısıyla (1855-1856) başlatır. Batılılaşma olgusunun 
temel ajanı olarak gördüğü Türk aydınının Tanzimat’tan 
bu yana Türk toplumunu değiştirip dönüştürmek, batılı 
formda yeniden inşa etmek peşinde olduğunu ifade eder. 
Bu amaç peşindeki Türk entelektüelinin kendi içinde me-
tot farklılaşması ya da çatışması yaşadığı bilinmektedir. 
Toplumu yenileme ve ıslah etme hedefiyle yola koyulan 
Türk entelektüeli bu konuda genelde yukarıdan inmeci 
bir üslup içinde olmuş, bu doğrultuda kimi zaman ihtilal-
ci, kimi zaman inkılapçı, kimi zaman da devrimci olmuş-
tur. Cemil Meriç batılılaşma yanlısı Türk aydınına sirayet 
eden kötü bir hastalıktan da sıklıkla bahseder. Bu hastalık 
kendi ülkesini, vatanını, insanını, toplumunu beğenme-
mek, aşağı görmek, kötülemek hastalığıdır. Bu aydınlara 
göre bu topluma ait ne varsa değersizdir. Bunlar başka 
sevdalar yüzünden kendi ülkelerini yaşanmaz bulurlar. 
Ancak Cemil Meriç çok yerinde bir tespitle ülkesini ya-
şanmaz bulanlar, ülkesini yaşanmaz hale getirenlerdir 
der.10 Bu aydınlar bir anlamda derin bir yabancılaşma ya-
şayan bu yüzden de kendilerinden kaçan aydınlardır. 

Türk aydınının kendisi Tanzimat’tan bu yanı Batı’nın bü-
yülü dünyasında kaybolmuştur, bu yetmezmiş gibi toplu-
mu da dıştan albenisi yüksek olan ama gerçekte karanlık 
dehlizlerle dolu bu bilinmeze davet ederek onu bir uçu-

ruma sürüklemiştir. Bu nedenle Cemil Meriç Türk toplu-
munun batılılaşma sürecini ya da serüvenini eleştirel bir 
perspektifle değerlendirmiş ve bu sürecin topluma ve en-
telektüellere yaşattığı kafa karışıklığını göstermeye çalış-
mıştır. Bu amaçla sürecin üzerinden işlediği dili, ideoloji-
yi, sanatı, bilimi ve yaşam alanlarını kavramsal düzeyden 
başlayarak süzgeçten geçirmeye çalışmıştır. 

İdeolojik anlamda kendisini ne sağda ne de solda gören 
Cemil Meriç, belki de tam da bu yüzden idrakimize giy-
dirilmeye çalışılan deli gömleklerini giyinmekten kaçınır 
ve tek bir ideolojinin bunaltıcı hapishanesinden bütün 
düşüncelerin özgürleştirici evrenine kapılarını açmayı 
yeğler. Aslında Cemil Meriç ideolojiler gerçeğini ve kıs-
mi işlevselliklerini bütünüyle yadsımaz, onun itiraz ettiği 
esas şey tek bir ideolojiyi mutlaklaştırıp, bir anlamda ob-
skürantizmi yüceltme ediminedir. Her tür taassuba karşı 
olduğu için geniş bir yelpazede dolanır. Ama korkmadan 
gerçekleştirdiği bu düşünce yolculuğu onu yalnızlaştırır. 
Hangi düşüncenin sularında gezinmişse, başkaları onu 
ötekileştirmişler, kabullenmemişler. Cemil Meriç sağ ve 
soldaki entelektüellerin çeşitli ilgileri ve ilişkilerinden 
dolayı hep kendisine karşı mesafeli olduklarını dile getir-
miştir. Bu yüzden hep biraz yalnız, hep biraz münzevidir. 

Sonuç itibariyle Türk toplumunun özellikle son iki yüz-
yıla sıkışmış meselelerini Türk düşüncesi üzerinden oku-
mayı deneyen Cemil Meriç geniş perspektifi, anlamayı 
önceleyen tavrı, hırçın üslubuyla süslenen eleştirileri ve 
samimi kaygılarla getirdiği önerileriyle Türk düşüncesine 
önemli katkılar yapmış oldukça renkli bir aydındır. Ce-
mil Meriç belli bir konu ekseninde başı sonu belli eserler 
yazmış olmaktan ziyade, genelde yerli ve yabancı yazarla-
rın yazdıkları üzerine dağınık bir biçimde düşünmüş ve 
yazmıştır. Uzun iktibaslarla biçimlenen bu yazıları, derin-
likli değerlendirmeler ve yoğun eleştirilerle süslenmiştir. 
Ağırlıklı olarak Türk düşüncesinden yazarların eserleri-
ni, düşüncelerini değerlendirmelerine konu etmişse de, 
Batı dünyasından ve İslam coğrafyasından kimi yazarları 
ve düşünürleri de çalışmalarına konu edinmiştir. Cemil 
Meriç’in eserleri kahir ekseriyle düşünüleni düşünmeye 
yönelmiş eserler gibi gözükse de, kendi düşüncesini oluş-
turabilen, özgünlüklerini muhafaza eden, düşüncenin ca-
zibesini göz önüne seren eserlerdir. Cemil Meriç sıra dışı 
üslubu ve â’raftaki konumuyla düşünmenin renkli ve geri-
limli dünyasına ilişkin önemli bir ipucu olmuştur.
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8. ULUSLARARASI TÜRK DILI KURULTAYI 
AÇILIŞI ve TÜRK DILINE HIZMET ÖDÜLÜ TÖRENI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 23 Mayıs günü Beştepe Millet Kültür 
ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'nın Açılışı ve Türk 

Diline Hizmet Ödülü Töreni”nde TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da yer aldı.

Bilim insanları, öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 
program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı ve 
2017 Türk Dili Yılı Tanıtım Filmi gösterildi. Açılış konuş-
maları Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Ka-
çalin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Baş-
kanı Prof. Dr. Derya Örs, Başbakan Yardımcısı Yıldırım 
Tuğrul Türkeş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından yapıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Dilimizin 
zenginliklerinin tamamını kucaklayan bir anla-
yışla Türkçemize sahip çıkacağız.”
“Dilimiz Kimliğimizdir” özdeyişiyle ilan edilen “2017 
Türk Dili Yılı”nın, Avrupa’dan Asya’nın derinliklerine ka-
dar geniş bir coğrafyada konuşulan Türkçe için hayırlı ol-
masını dileyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türk dili kurultaylarının, 1932’den 1982 yılına 
kadar 18 defa gerçekleştirildiğini, 1988 yılından sonra ise 
önce “Uluslararası Türk Dili Kongresi”, ardından da yine 
kurultay adıyla bu toplantıların devam ettiğini hatırlattı 
ve “Türk diliyle ilgili bu düzenli toplantılara rağmen, geç-
tiğimiz bir asır, maalesef, dilimiz konusunda en çok sıkın-
tı çektiğimiz, en çok kopuş yaşadığımız dönem olmuştur. 
Alfabe değişikliğinden sonraki sürecin doğru yönetile-
memesi, adeta kültürel bir felakete maruz kalmamıza yol 
açmıştır.” diye konuştu.

Dil gibi hayati bir meselenin ideolojik tartışmaların ara-
cı hâline getirilmesinin acısının hâlâ çekildiğini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, her alanda olduğu 
gibi, Türk dili konusunda da geçmişiyle barıştığı, geç-
mişinden aldığı güçle geleceği kucaklamaya hazırlandığı 
yeni bir dönemin eşiğindedir. Orta öğretim kurumları-
mıza Osmanlıca derslerini koymamız, bu yönde atılmış 
adımların örneklerinden biridir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi ana dilini en doğru ve 
güzel şekilde konuşamayan bir toplumun, başkalarına 
da katkı sağlayamayacağını vurguladı ve sözlerinin deva-
mında şunları söyledi: “Türk dilinin konuşulduğu geniş 
coğrafyada yürüteceğimiz kapsamlı çalışmalar için de, 
öncelikle kendi dilimizi geliştirmeye ihtiyacımız vardır. 
Türkiye’nin giderek derinleşen uluslararası ilişkileri ile 
iş ve eğitim için ülkemizi tercih eden yabancıların sayı-
larının her geçen yıl artması, Türkçe öğretimi konusunda 
önemli bir potansiyel ortaya koymuştur. Sayın Başbakan 
Yardımcımızın belirttiği gibi bir özentidir gidiyor. Kendi 
dilimizin zenginlikleri varken bu özentilerle adeta, biraz 
ağır olacak ama hayvanların yarıştırıldığı Avrupa’daki 
‘arena’ları kalkıp spor salonlarında isim olarak kullan-
mak, pek de kibar değil, şık değil. Biliyorum yarın yazılı 
ve görsel medya bunu alıp bunun üzerinden bindirecek. 
Varsın bindirsin, biz doğruları konuşmaya mecburuz. 

Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan
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Bunları konuşamadığımız için bedel ödüyoruz, bunları 
konuşacağız. Hele hele siz değerli bilim insanlarımız bun-
ları konuşmadığı sürece işte genç nesiller bunun bedelini 
farklı şekilde ödüyorlar.”

Türkçenin; dünyanın en kadim, en yaygın konuşulan ve 
en zengin dillerinden biri olduğunu hatırlatarak üzerin-
de konuşulmayı, tartışılmayı hak eden köklü bir dilimizin 
olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnsan, 
sözünü, yaratanın bizlere en büyük lütuflarından biri olan 
dil ile hecelere, kelimelere, cümlelere dökerek söylüyor. 
Bu bakımdan, hayatı ve eşyayı anlamlandırdığımız dili-
miz, Türkçemiz, bizim en büyük güzelliğimizdir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk 
Milleti olarak eğer bugün milattan önceki döneme kadar 
uzanan bir yazılı kültür geçmişinden, 2 bin 200 yıllık ke-
sintisiz bir devlet geleneğinden, bin 400 yılı aşan âlem-
şümul bir medeniyet birikiminden söz ediyorsak, bunu 
dilimize, dil ile ifade ettiğimiz sözümüze, sözlerimizle ne-
silden nesile aktardığımız değerlerimize borçluyuz. Öyle 
ki dil, kültürün ve medeniyetin köşe taşıdır desek yeridir. 
Dilini kaybeden bir toplumun, diğer değerlerini koruması 
çok zordur, hatta mümkün değildir. Bunun için, kültür-
lere ve medeniyetlere saldırılar önce nereden başlıyor? 
Dilden başlıyor. Dilini aldığı anda da o milleti çökertiyor. 
Goethe, ‘Bir millete, o milletin diliyle oynamaktan daha 
büyük suikast olamaz’ diyor. Biz işte böyle bir suikaste 
maruz kalmış bir milletiz. Bu saldırı, dilimizle birlikte, 

onun mütemmim cüzü olan şahsiyetimizi, millî karakte-
rimizi de hedef almıştır.”

Kişinin kendisinin yeteri kadar önem vermediği Türkçe 
konusunda, başkalarının hassasiyet göstermesini bek-
leyemeyeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Dilimizle birlikte millî ruhumuzun da zayıfladığı gerçe-
ğini kabul etmeli ve bu konudaki tedbirleri ona göre hep 
birlikte almalıyız. Dilimizin zenginliklerinin tamamını 
kucaklayan bir anlayışla Türkçemize sahip çıkacağız.” ifa-
delerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini, Kurultay vesilesiyle 
üstün hizmet ödüllerine layık görülen, Türkçeye emek 
vermiş 12 Türklük bilimcisini tebrik ederek tamamladı.

Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş 
“Türkçe adına çok da iç açıcı bir manzarayla karşı 
karşıya olmadığımızı üzülerek ifade etmek duru-
mundayım.”
İlki, 26 Eylül - 5 Ekim 1932 tarihleri arasında, Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün katılımıyla Dolmabahçe Sarayı’n-
da düzenlenen Türk Dili Kurultayı’nın üzerinden 81 yıl 
geçtiğini hatırlatarak konuşmasına başlayan Başbakan 
Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş “Bugün sekizincisi dü-
zenlenen bu önemli kurultaylar, dünyanın çeşitli ülkele-
rinden ve yurt içinden katılan çok sayıda bilim insanının 
ve dil bilimcinin değerli katkılarıyla Türkçeye ve Türklük 
bilimine önemli hizmetlerde bulunmuştur.” dedi.

“8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı” da, tıpkı geçmişte 
olduğu gibi, Türklük biliminin hemen her alanında ger-
çekleştirilmekte olan ulusal ve uluslararası çalışmaların 

Başbakan Yardımcısı 

Yıldırım Tuğrul Türkeş
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geniş bir hasılasını ortaya koyacak olması bakımından 
aynı öneme ve değere sahiptir. Genç Türkiye Cumhuriye-
ti’nin bilimde, kültürde ve sanatta gerçekleştirmek istediği 
hamlelerin anahtarı olarak görülen Türkçe, o günden bu 
yana maceralı, tartışmalı ve inişli çıkışlı pek çok süreç-
ler yaşamıştır. Bu karmaşık ve sorunlu süreçlerin kısa bir 
tarihçesini vermek bile, bu konuşma için ayrılan süreye 
sığmayacak kadar uzun bir zaman gerektireceğinden, bu-
rada, dil konusunda günümüzde yaşanan birkaç önemli 
soruna değinmekle yetineceğim. Türkçe, bizi millet yapan 
ve bir arada tutan unsurların en önemlilerinden birisidir. 
Türkçenin korunması ve sağlıklı bir şekilde geleceğe ta-
şınması, Türk devleti ve milleti tarafından üzerinde ciddi-
yetle durulması ve dikkate alınması gereken beka sorun-
larının en başında gelmektedir.

Şanlı tarihimizden aldığımız dil mirasının azameti ve 
zenginliği göz önüne alındığında, bugün gelinen noktada, 
Türkçe adına çok da iç açıcı bir manzarayla karşı karşı-
ya olmadığımızı üzülerek ifade etmek durumundayım. 
Türkçe, son yüzyılda hemen her alanda, yabancı dillerin, 
özellikle de İngilizcenin etkisi altına girmiştir. Bilinen, 
anlaşılan ve kuralına uygun Türkçe karşılıkları olduğu 
hâlde, basın yayın kuruluşları, kitle iletişim araçları ve 
kimi bilim çevreleri tarafından dilimize sokuşturulan çok 
sayıda yabancı kökenli kelime, sadece anlaşma dilimizi, 
sosyal kavram ve terimlerimizi değil, yer, mekân, dükkân, 
bina, kurum ve kuruluş adlarıyla şehirlerimizi de tanın-
maz hâle getirmekte, yabancılaştırmakta ve Türk kültü-
ründen uzaklaştırmaktadır.

Devletimizin 2023, 2050 ve 2071 hedeflerine ulaşma yo-
lunda, millî kültür, sanat, bilim ve eğitim alanlarında ger-
çekleştireceği atılımların hedefine ulaşması için, zengin, 
kullanışlı, anlaşılır ve temiz bir Türkçeye muhtaç oldu-
ğumuz çok açıktır. Dünya dilleri arasında zenginliği, iş-
lekliği ve kıvraklığıyla öne çıkan, edebî birikimiyle bütün 
dünyaya parmak ısırtan Türkçenin, gerekmedikçe başka 
dillerden yeni kelime ve kavramlar almasına ihtiyaç yok-
tur. Her türlü kelime ve kavram türetme yollarına sahip 
olan, başka dillerde eşine az rastlanır bir mecazlı anla-
tım ve ifade gücü bulunan bu muhteşem dilin, kendine 
özgü telaffuz, dilbilgisi, söz dizimi, vurgu ve tonlama un-
surlarının yozlaşması, ecdadımızdan bize kalan en paha 
biçilmez miras olan Türkçeye yapabileceğimiz en büyük 
kötülük olacaktır.

Türkçe konusunda gerekli duyarlılığa, özene ve bilince 
sahip genç kuşaklar yetiştirmeyi başaramaz ve Türkçenin 
kendine özgü doğal dokusunun yabancı diller tarafından 
bu hızla tahrif edilmesine göz yumacak olursak, tarih 
önünde hepimizin sorumlu ve kusurlu olacağını bu vesi-
leyle bir kez daha hatırlatmak isterim.

17 Mayıs 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Baş-
bakanlık Genelgesi” ile bütün kamu kurum ve kuruluşla-
rını, yerel yönetimleri, sivil toplum örgütlerini ve basın 
yayın kuruluşlarını “2017 Türk Dili Yılı” etkinliklerine 
destek ve katkı verme konusunda görevlendiren Sayın 
Başbakanımıza da aynı şekilde en içten teşekkürlerimi ve 
minnet duygularımı arz ediyorum.

Hiç kuşkusuz “2017 Türk Dili Yılı” ilanı, uzun soluklu ve 
kesintisiz bir yürüyüşün sadece ilk adımından ibaret ola-
caktır. Bu etkinlik, 2017 yılına münhasır kalmayarak, yine 
zatıalilerinin yüksek himayeleri ve kamu kurumlarımızın 
değerli destek ve katkılarıyla önümüzdeki yıllar boyunca 
da olanca hızıyla devam edecektir.

Bu münasebetle, “8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı” ile 
15 Mart’ta resmen ilan etmiş olduğumuz “2017 Türk Dili 
Yılı”nın milletimize, ülkemize, devletimize ve büyük Türk 
dünyasına hayırlar getirmesi temennisiyle başta zatıalileri 
olmak üzere, bütün değerli konuklarımızı bir kez daha en 
içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.”

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Derya Örs ise sözlerine “Türk devletinin ve milletinin, 
kelimenin tam anlamıyla millî ve vazgeçilmesi imkânsız 
sayılabilecek birkaç davası varsa, bunlardan birisi muhak-
kak ki Türkçe davasıdır. Vatan, millet, devlet ve bayrak 
kavramları ne kadar önemli ve değerliyse, dil de bir o ka-
dar önemli ve değerlidir.” diyerek sözlerine başladı.

Son iki yüzyıldır yaşadığımız toplumsal ve siyasal çalkan-
tılar, her şeyden çok dilimizi etkilemiş, âdeta kökünden 
sarsmış, binlerce yıllık dil ağacımızın yaprakları birer bi-
rer sararıp dökülmüş, etrafını yaban otları sarmıştır diyen 
Prof. Örs sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bugünün tabi-
riyle Türkçenin fabrika ayarlarıyla oynanmıştır. Bu yüz-
den, “Türk diline kimsene bakmazdı.” diyen Âşık Paşa’nın 
yedi asır önce işaret ettiği tehlike ve tehdit, bir kez daha 
kara bulutlar gibi dilimizin üstüne çökmüştür. Türkçenin 
özellikle son elli yıldır içine düştüğü uçurum gün geçtikçe 

AYK Başkanı Prof. Dr. Derya Örs TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin
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daha da derinleşmektedir. Karacaoğlan bugün çıkıp gelse, 
kendi öz yurdunda, “Dilleri var bizim dile benzemez.” de-
mekten kendini alamayacaktır.

Dünyanın en güçlü ve zengin dillerinden birisi olan Türk-
çeyi tehdit eden asıl ve gerçek tehlike, dilimizin kendisini 
yenileme hususundaki imkân ve kabiliyetlerinin eksikli-
ğinden değil, bu konudaki toplumsal ve kurumsal bilinç 
eksikliğinden, duyarsızlık, özensizlik ve aymazlıktan kay-
naklanmaktadır. Türk toplumunun ve devlet kurumları-
nın, dil konusundaki sinir uçları her geçen gün biraz daha 
duyu yitimine uğramaktadır. İmlasından telaffuzuna, dil-
bilgisinden ses tonlamasına ve vurgularına kadar hızlı bir 
değişime uğrayan Türkçenin daha fazla zarar görmeden 
bir an önce korunma altına alınması ve bu husustaki 
maddi manevi bütün tedbirlerin hayata geçirilmesi ge-
rekmektedir.”

Son olarak söz alan Prof. Kaçalin “Kurum olarak devlet 
yazışmalarında dilimizi kalıcı olarak kullananlarla; Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eği-
tim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye Radyo Televiz-
yon Kurumu mahallî idareler olmak üzere bütün kamu 
kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve basın ya-
yın organları ile iş birliğine talibiz ve hazırız. Ders kitapla-
rındaki Türkçe, televizyon dizilerindeki Türkçe hususun-
da katkı vermeye hazırız.” dedi ve devlet kurumlarından 
Türkçe duyarlılığı beklemek yerine bir Türkçe danışmanı 
istihdam edilmesinden yana olduklarını söyledi.

Prof. Kaçalin “Basın yayın kuruluşlarının özen gösterme-
diğini söylemeye gerek yok. Düzeltme işaretsiz ve nokta-
lamasız, hatta sonu noktasız cümleler aldı başını gidiyor. 
Belediye meclislerimizin Türkçe hassasiyeti konusunda 
karar vermesini ve müeyyide uygulamasını istemek hak-
kımızdır çünkü bu işin Kurum uhdesinde olduğunu sanıp 
bizden talep edenlere teker teker meram anlatmak işimiz 
olmamalı.

Dil kirliliği dil yanlışlığına dönüştü. Kelime dikkatsizlik-
lerine ilave olarak ifade bozuklukları da resmî olarak icra 
edilebilmektedir. “Eski dışişleri bakanı” yerine “dışişleri 
eski bakanı” demek ne ise “IV. Murat” yerine “Murat IV.” 
demek de aynıdır. F klavye yerine başka klavye kullanmak 
hız bakımından yürüyen merdivene tersine tırmanmakla 
eştir. F klavye ile yarışan Türkler Latin harfi kullanan on 
altı dilde metin yazmada hep birincilik almışlardır.

Daha bir asır önce kullandığımız ve herkesin anladığı or-
talama kelimeleri sürgün edip dilden atanlar, neden Batı 
kökenli kelime, kavram ve terimlere sonuna kadar kucak 
açıyor ve neden eşyaya ve mekânlara ad verirken Türkçe 
kelimeler kullanmak birilerinde aşağılık duygusu oluş-
turuyor ve onları âdeta rahatsız ediyor?” sorusuna cevap 
bulmadıkça dil meselemizi çözemeyiz.

Ağırlıklı olarak sözlük çalışmalarını yürüten Kurumu-
muz Makedonca-Türkçe Türkçe-Makedonca, Arnavut-
ça-Türkçe Türkçe-Arnavutça, Bulgarca-Türkçe Türk-
çe-Bulgarca sözlüğü yayımlama hazırlıkları içerisindedir. 
Bunun gibi bize katkıda bulunanlarla komşu coğrafyamı-
zın dilleri öncelikli olarak sözlük hazırlayanlara kapımız 
açıktır.”

Programın sonunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından Türkiye ve yurt dışından 12 bilim in-
sanına Türk Diline Üstün Hizmet Ödülü verildi. 

Dr. Yong-Sŏng Li (Güney Kore) 1964 yılında Güney Kore 
Gyeonggi’nde dünyaya geldi. Orhon Yazıtları ile Rusya ve 
Çin’deki Türk dilleri üzerine yaptığı çalışmaları ve Türki-
ye’deki Türklük bilimi çalışmalarının Kore’de tanınmasına 
olan katkılarıyla bilindi. Türk Dillerinde Akrabalık Adları 
ve Türk Dillerinde Son Takılar adlı çalışmaları Türklük 
bilimi sahasında oldukça mühimdir. Türkçe ile ilgili çalış-
maların Güney Kore’de yaygınlık kazanmasında mühim 
bir rolü vardır.

Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın (Türkiye) 1956 yılında 
Adana’da dünyaya geldi. 2001-2012 yılları arasında Türk 

Dr. Yong-Sŏng Li

Prof. Dr. Gulbanu Kossymova

Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın

Prof. Dr. Marcel Erdal 

Doç. Dr. Burul Sagınbaeva

Prof. Dr. Hamza Zülfikar
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Dil Kurumu Başkanlığı görevini yürüttü. Türkiye Türk-
çesi ve Türk dilinin lehçeleri ile ilgili çok sayıda çalışması 
vardır. Türk Dil Kurumu Başkanlığı sırasında Kurumun 
geniş halk kitleleri tarafından tanınmasına ve benimsen-
mesine katkılarda bulundu.

Doç. Dr. Burul Sagınbaeva (Kırgızistan) 1956 yılında 
Kırgızistan’ın Oş bölgesinde dünyaya geldi. Kırgız Türk-
çesi ile Türkiye Türkçesinin münasebetleri üzerine yaptığı 
çalışmalarıyla tanınıyor. Bugünkü Türk Dillerindeki Yapı 
Çeşitliliği, Kırgızca-Türkçe/Türkçe-Kırgızca Sözlük gibi 
pek çok çalışması hem Kırgızistan’da hem de Türkiye’de 
yayımlandı.

Prof. Dr. Gulbanu Kossymova (Kazakistan) 1954 yılında 
Kazakistan’ın Aktöbe şehrinde doğdu. Kazak Türkçesinin 
tarihi, dil bilgisi ve sözlükçülüğü ile eğitim yöntemleri ve 
köken bilgisi alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Kossy-
mova, köken bilgisi alanındaki çalışmalarını Tarihî Ad-
landırmaların Etimolojisi adlı kitabında topladı.

Prof. Dr. Marcel Erdal (İsrail) 1945’te İstanbul’da doğ-
du. Dil bilimi, köken bilgisi, Türk dili, Türk lehçeleri, eski 
Çuvaşça Prof. Dr. Marcel Erdal’ın uzmanlık alanlarıdır. 
Bu alanlarda birçok yayını bulunuyor. Eski Türkçede Söz 
Yapımı ve Eski Türkçenin Dil Bilgisi, Prof. Dr. Marcel ER-
DAL’ın en çok tanınan eserleri arasında yer alıyor.

Prof. Dr. Hamza Zülfikar (Türkiye) 1941 yılında Bitlis’te 
dünyaya geldi. Türkiye’deki terim çalışmalarına katkıları, 
Türk Dili dergisinde dilimizin çeşitli sorunlarına yönelik 
yazıları, uzmanlığından başkanlığına kadar Türk Dil Ku-
rumunda aldığı vazifeler vesilesiyle verdiği hizmetleriyle 
tanınıyor. Hamza Zülfikar, Türk Dil Kurumu Terim Bilim 
ve Uygulama Kolu Başkanı olarak pek çok terim sözlüğü-
nün projelere bağlanarak yayımlanmasını sağladı.

Dr. Yusuf Azmun (İran Türkmenlerinden) 1939’da Ho-
rasan bölgesinde Gumbedikâvus’ta dünyaya geldi. Türk-
men Türkçesi üzerine çalıştı. Türkmen şair Mahdumkulu 

hakkında ve Türkmencenin söz varlığı üzerine çalışmalar 
yaptı.

Prof. Dr. İgor Valentinoviç Kormushin (Rusya Fede-
rasyonu) 1939’da Leningrad’da doğdu. Türk Dil Kurumu 
şeref üyesi olan Kormushin, Altay dillerinde ettirgenlik 
konusuyla Sovyetler Birliği halklarının dillerine yönelik 
yaptığı çalışmaları ve özellikle eski Türk harfli Yenisey me-
zar yazıtları üzerine yaptığı çalışmaları ile göze çarpıyor.

Prof. Dr. Nevzat Gözaydın (Türkiye) 1938 yılında An-
kara’da doğdu. Türk Dil Kurumu çalışmalarına sözlük, 
yazım kılavuzu, Türk Dili dergisi, çeviri eserlerin yayım-
lanması gibi farklı alanlardaki katkılarıyla tanınmaktadır. 
1983’ten beri Türk Dil Kurumu’nda çeşitli komisyonlarda 
görev yapıyor.

Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz (Türkiye) 1937 yılında 
Erzurum’da doğdu. Yetiştirdiği öğrenciler ve Erzurum 
Ağzı adlı üç ciltlik çalışmasıyla Türklük bilimine büyük 
katkı sağladı ve aynı zamanda Türkiye’deki Türk dili ça-
lışmalarında bilgisayarı ilk kullanan bilim insanı oldu. 
1989 yılında Türk Dil Kurumu üyeliğine seçildi. Çağdaş 
Azeri Türkçesi Metinleri Antolojisi, Türkmence Metinler, 
Türkçenin Derin Yapısı, Azeri Türkçesi Lügati gibi eserle-
ri bulunuyor.

Prof. Dr. Kemal Eraslan (Türkiye) 1930 yılında Diyarba-
kır’da dünyaya geldi. Türk Dil Kurumu üyeliği de yapan 
ERASLAN’ın Mizanü’l-Evzan, Mecâlisü’n-Nefâyis, Mev-
lânâ Sekkâkî Divanı, Eski Uygur Türkçesi Grameri eser-
leri Türk Dil Kurumu tarafından yayımlandı. Türk Dil 
Kurumu üyeliği vesilesiyle verdiği hizmetler ile tanınıyor.

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz (Türkiye) 1922 yılında Nev-
şehir’de doğdu. Türk Dil Kurumu aslî üyeliği, Yönetim ve 
Yürütme Kurulu üyelikleri, Gramer Kolu Başkanlığı gibi 
vazifeleri vesilesiyle verdiği hizmetler; Türklük biliminin 
farklı meselelerine dair yaptığı çalışmalar ve hazırladığı 
dil bilgisi kitabı ile büyük katkı sağladı.

Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz Prof. Dr. Kemal Eraslan Prof. Dr. Zeynep Korkmaz

Dr. Yusuf Azmun Prof. Dr. İgor Valentinoviç Kormushin Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
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TIBKM PROJESI KAPSAMINDA ALTI ESER 
YAKINDA YAYIMLANACAK

TÜBA-Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi (TİBKM) kapsamında hazırlanan; 
“Kitâbu Nûri Hadakati el-Ebsâr ve Nûri Hadîkati el-Enzâr, Şehzade Divanı Defterleri, 

Şeyhülislam Arzları ve Padişah İradeleri, Hoca Dehhânî Divanı, Enisü'l-Celis ve 
Kamus-ı Fransevi” eserleri yakında okurlarıyla buluşacak.

TÜBA'nın, bilim ve kültür mirasımıza verdiği önem doğ-
rultusunda 2014 yılında başlattığı TİBKM Projesi, Türk ve 
İslâm coğrafyasına mâl olmuş Osmanlı Türkçesi, Arapça, 
Farsça, diğer Türk Lehçeleri vs. dillerdeki telif, tercüme ve 
şerh kitapların yayımlanmasını amaçlıyor. Bu çerçevede 
geçmiş ve geleceğimize ışık tutacak eserlerin transliteras-
yon, tıpkıbasım, çeviri ve tahkiklerinin yapılması suretiy-
le eserlerin ulusal ve uluslararası kamuoyuna kazandırıl-
ması, kütüphanelerdeki atıl durumlarından kurtarılarak 
bilim ve kültür insanları ile gelecek kuşakların yararına 
sunulması hedefleniyor.

Bilim tarihimizin öğrenilmesi, bilim insanlarımızın ve 
eserlerinin tanınması; onların bilim, kültür ve sanat ta-
rihine olan katkılarının gün yüzüne çıkarılması bakımın-
dan tarihi bir öneme sahip TİBKM Projesinin yayımlanan 
ilk eserleri “Osmanlı Müellifleri” ve  “İsagûcî”nin tanıtım 
toplantısı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü’nün katılımıyla 2016 yılında gerçekleştirilmişti. Ta-
nıtımın ardından eserler, devlet ve vakıf üniversitelerinin 
ilgili bölüm başkanlıkları ve kütüphanelerine,  ayrıca Tür-
kiye’nin tüm kütüphanelerine ulaştırılmıştı.

TİBKM Projesinin Haziran ayında yayımı planlanan altı 
eserin hazırlıkları tamamlandı. Bunlar arasında Prof. 

Dr. Hüseyin Topdemir tarafından hazırlanan; Osman-
lı İmparatorluğu’nun yetiştirdiği ünlü astronomi bilgini 
Takiyüddin’in optikle ilgili kitabı “Kitâbu Nûri Hadakati 
el-Ebsâr ve Nûri Hadîkati el-Enzâr”, Doç. Dr. İlhami Yur-
dakul tarafından modernlik-geleneksellik bağlamında 
değerlendirilerek hazırlanan Tanzimat dönemi “Şeyhülis-
lam Arzları ve Padişah İradeleri” ve “Şehzade Divanı Def-
terleri” olarak adlandırılan; Osmanlı şehzadelerinin bir 
nevi padişahlığa hazırlanmak için gönderildikleri Ana-
dolu şehirlerinde yaptıkları sancak beyliklerinde alınan 
kararların ve yapılan yazışmalardan oluşan ana kaynaklar 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Arif 
Bilgin, Doç. Dr. Zekai Mete’nin katkılarıyla kitaplaşacak. 
“Hoca Dehhânî Divanı”, yalnızca bir kaç beytinden olu-
şan eserinin günümüze kadar ulaştığı Hoca Dehhânî’nin 
Divanı’nın hazırlığı ise Filoloji alanına önemli bir katkı 
olarak Doç. Dr. Ersen Ersoy ve Ümran Ay tarafından 
gerçekleştirildi. Prof. Dr. Azmi Bilgin’in sadeleştirme, 
transliterasyon ve faksimilesi ile birlikte yayıma hazırla-
dığı Enisü’l-Celis adlı nasihatname/siyasetname ile Türk/
Osmanlı lügat çalışmalarında tartışılamaz bir yere ve üne 
sahip olan Şemseddin Sami’nin Kamus-ı Fransevi adlı 
eseri de ilk elden yayıma hazır eserler arasında bulunuyor.
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TÜBA-ENERJI ÇALIŞMA GRUBU 
ILK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTIRDI

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu, Akademi Asli Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer 
yürütücülüğünde kuruldu.

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu'nun 29 Mart günü TÜBA 
Başkanlık binasında gerçekleştiren ilk grup toplantısına 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Nuri Yurdusev de katıldı.  Akademi Başka-
nı’nın ziyaretinin ardından akşam saatlerine kadar süren 
toplantıda TÜBA Asli Üyesi ve grubun yürütücüsü Prof. 
Dinçer ile Akademi Asli Üyeleri Prof. Dr. Hakkı Alma, 
Prof. Dr. Kamil Kaygusuz, 2015 yılı Uluslararası Akademi 
Ödülü sahibi Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi, Karabük 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Adnan Midilli ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ali Sarı’dan oluşan grup üyeleri yer aldı.

TÜBA Başkanı Prof. Acar: “Enerji konusunda ger-
çekleştirilecek çalışmalara ihtiyaç var”
Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar “TÜBA 
Çalışma Grupları, Akademi’mizin bilim temelli danış-
manlık ve rehberlik işlevi çerçevesinde; önemli, öncelikli 
ve güncel konularda faaliyetler gerçekleştiriyor. “Ener-
ji” de ülkemiz açısından stratejik öneme sahip bir konu. 
Enerji Çalışma Grubu’muz, bu önemli konuya ilişkin ilgili 
paydaşların katkı ve katılımıyla bilimsel toplantılar ve ya-
yınlar gerçekleştirecek. Grubun oluşturulması konusunda 
üyelerimizin talepleri ve istekliliği, memnuniyet ve moti-
vasyonumuzu ayrıca artırdı. TÜBA-Enerji Çalışma Gru-
bu’muzun Türkiye’nin enerji konusundaki potansiyel ve 

performansına önemli katkılar yapacağına inanıyorum.” 
dedi.

Türkiye’nin enerji konularında bilimsel, teknik, tekno-
lojik ve yenilikçi yaklaşımlarla stratejik planlamalar ve 
politikalar geliştirmeyi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu enerji 
çözümlerini oluşturmayı amaçladığını dile getiren Prof. 
Acar, Akademi olarak bu konularda, ilgili tüm paydaşla-
rın da katılımıyla bilim temelli tespit, değerlendirme ve 
öneriler üretmeyi ve bunları ilgili aktörlerle paylaşarak 
katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye’nin ulusal akademisi olan TÜBA bünyesindeki 
Enerji Çalışma grubunun ve faaliyetlerinin konuyla ilgili 
yetkin bilim insanları, uzmanlar ve yöneticiler arasında 
iletişim ve iş birliğini geliştirecek bir platform oluşturma-
sının da önemli olduğunu belirten Acar, bunun, ihtiyaç 
duyduğumuz işbirliğine, sinerjiye ve yenilikçi-etkin çö-
zümlerin üretilmesine de katkı sağlayacağını söyledi. 

Prof. Dr. İbrahim Dinçer: “Enerji Çalışma Grubu bil-
ginin teknolojik ürünlere dönüştürüldüğü yakla-
şımla yeni bir çığır açıp, ülkenin enerji sorununa 
çare olacaktır”
TÜBA-Enerji Çalışma Grubu yürütücüsü Prof. Dinçer 
ise: “Türkiye’de fosil enerji kaynaklarından yenilenebilir 
enerji kaynaklarına kadar, hemen hemen birçok konuda 
çalışmalar, projeler, programlar oluşturuldu. Fakat iste-

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Kamil Kaygusuz, 2015 yılı Uluslararası Akademi Ödülü sahibi Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi, TÜBA Asosye Üyesi ve TÜBİTAK Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Asli Üyesi Prof. 
Dr. İbrahim Dinçer, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Midilli, TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Hakkı Alma,  Ankara Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ali Sarı
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TÜBA BAŞKAN YARDIMCISI PROF. YURDUSEV 
EMAN GENEL KURULU’NA KATILDI

nilen başarı seviyeleri ya yakalanamadı ya da çalışma-
ların hayata geçirilmesi kesintiye uğradı. TÜBA-Enerji 
Çalışma Grubu; Türkiye’nin gelişmiş ülkelerin kullandığı 
başarı üçgeni olan “araştırma-yenilikçilik (inovasyon)-ti-
carileştirme”yi kendine özgü biçimde kullanarak bilginin 
teknolojik ürünlere dönüştürülmesi, ülkenin enerji soru-
nuna doğru çareler üretilmesi konusuna önemli katkılar 
sağlayacaktır.” dedi.

“Temiz kömür teknolojileri, yenilenebilir enerji kaynakla-
rı, nükleer enerji, alternatif yakıtlar, enerji depolama”nın 
bu konuya dair öncelikli çalışma konularından bazıları 
olduğunu söyleyen Prof. Dr. İbrahim Dinçer, gerek TÜBA 
içerisinde ve gerekse TÜBA dışında enerji alanında öne 
çıkmış bilim insanından çekirdek bir ekip oluşturularak 
ilk adımların atıldığını ve grubun ihtiyaca göre genişleti-
lebileceğini söyledi.

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu: TÜBA Asli Üyesi ve Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer, TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Yıldız 
Bayazıtoğlu, TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç, 2015 yılı Uluslararası Akademi Ödülü sahibi Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi, TÜBA Asli 
Üyesi Prof. Dr. Bahri Şahin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Midilli, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ali Sarı, TÜBA Asosye Üyesi ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güneş Enerjisi Araş-
tırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM) Direktörü  Prof. Dr. Raşit Turan, Yaşar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Hakkı Alma, TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Kamil Kaygusuz 

TÜBA Başkan Yardımcısı ve Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Nuri Yurdusev, Akademi’nin de üyesi olduğu Akdeniz Ül-
keleri Akademileri Ağı’nın (Euro-Mediterranean Acade-
mic Network -EMAN) 20 Mart 2017 tarihinde İtalya’nın 
Cenova şehrinde düzenlenen Genel Kurul Toplantısı’na 
katıldı.

Genel Kurul’da öncelikle Cezayir Bilim ve Teknoloji Aka-
demisi’nin üyelik başvurusu görüşüldü ve başvuru oy 
birliği ile kabul edildi. Toplantıda ayrıca EMAN’nın önü-
müzdeki dönemde gerçekleştirmesi önerilen faaliyetler 
görüşüldü. Karadağ Bilimler ve Sanatlar Akademisi’nin 
Karadağ’ın “Adriyatik Kıyısında Kirlenme ve Akdeniz 
Havzasında İklim Değişikliği” ile Lizbon (Portekiz) Bi-
limler Akademisi’nin  “Akdeniz Dilleri” üzerine çalışıl-
ması önerileri kabul edildi. 

TÜBA’yı temsilen toplantıya katılan Prof. Yurdusev, TÜ-
BA’nın EMAN ile İstanbul’da 2017 içinde ortak bir sem-
pozyum düzenlenmesi önerisini sundu. Sempozyum 
konusu olarak “Akdeniz Havzasının Müşterek Paylaşım-
larının Keşfi/Exploring the Commonalties of the Medi-
terranean Region” önerisi ve sempozyumun Eylül ayında 
yapılması kabul edildi. 
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TÜBA BAŞKAN YARDIMCISI PROF. YURDUSEV ve 
TÜBA ASLI ÜYESI PROF. ŞAHIN "KAPSAYICI TOPLUM 

IÇIN BILIMIN ROLÜ ÇALIŞTAYI”NDA 

Japonya'da gerçekleştirilen AASSA Bölgesel Çalıştayı'nda TÜBA'yı, Akademi Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin temsil etti.

Asya Bilim Akademileri Birliği (Association of Academies 
and Societies of Sciences in Asia-AASSA) ve Japon Bilim 
Konseyi (Science Council of Japan-SCJ) tarafından 1-3 
Mart 2017 tarihinde düzenlenen, InterAcademy Partners-
hip’in (IAP) de destek verdiği “Kapsayıcı Toplum için Bili-
min Rolü Çalıştayı”na TÜBA’yı temsilen Akademi Başkan 
Yardımcısı ve Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev ve 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin katıldı.

Çalıştay’da Çin, Japonya, Güney Kore, Rusya Federasyo-
nu, Sri Lanka, Avustralya, Malezya, Endonezya, Kırgızis-
tan ve Ürdün gibi AASSA üyesi ülkelerden bilim insanları 
ve Japonya’nın farklı üniversitelerinden davetliler yer aldı. 

Prof. Yurdusev “Kuşatıcı Bir Toplumun Oluşumunda Bi-
lim Akademilerinin Rolü” başlıklı tebliğinde; bilim aka-
demilerinin ancak kendileri kapsayıcı olursa kapsayıcı 
bir topluma katkıda bulunabileceklerini ve bunun içinde 
kapsamlı bir bilim anlayışına sahip olmalarının gerekli 

olduğunu vurguladı. Kapsayıcı bilim anlayışını paradig-
malar ve araştırma programları, aktörler ve paydaşlar, ko-
nular ve meseleler, teoriler ve yaklaşımlar, disiplinler ve 
branşlar ve bilim dışı bilgi dalları açısından tanımlanabi-
leceğini savunan Prof. Yurdusev konuşmasını TÜBA’nın 
kapsayıcılığını örnekleyerek bitirdi.

Prof. Dr. Kazım Şahin ise “Innovations to Support 
Healthy Aging-Sağlıklı Yaşlanmayı Destekleyecek 
Yenilikler” adlı oturumda “Yaşlanmada Fitokimyasalların 
Moleküler Mekanizması” adlı bir sunum yaptı. Prof. Dr. 
Şahin sunumunda canlılarda görülen karmaşık ve doğal 
bir süreç olan yaşlanmanın yetersiz egzersiz, beslenme 
alışkanlıkları, stres, sigara, alkol, vücut kütle indeksi, 
yüksek lipid değerleri ve kan şekeri gibi faktörler tarafından 
etkilendiğini dile getirdi ve bu faktörlerin vücutta, normal 
şartlarda doğal metabolik yollarla oluşan ve sitotoksisiteye 
neden olmayan, antioksidan sistemler tarafından giderilen 
serbest radikallerin oluşuna sebep olduğunu belirtti. Prof. 

TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin
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Şahin sözlerini şu şekilde sürdürdü “Bu süreç radikaller 
lehine olduğunda yaşlanma gibi bir takım patolojik 
sonuçlar ortaya çıkar. Tarafımızdan yapılan deneysel 
çalışmalarda, curcumin, izoflavonlar (genistein), likopen 
gibi fitokimyasalların antiinflamasyon, antioksidant 
etkileri ile hayvan modellerinde bağışıklığı artırdığı, 
vücut ağırlığını düşürdüğü, kan basıncı, serum glikozu 
gibi sayısız sağlık faydaları sunduğunu dolayısıyla ömrü 

uzattığı tespit edildi. Fitokimyasalların bu etkilerini 
inflamasyon reaksiyonlarının ve kanser oluşumunun 
önemli bir uyarıcısı olan NF-kappaB sinyalini inhibe 
ederek veya antioksidan sistemi uyaran nükleer faktör 
eritroid 2’ye bağlı faktör 2 (Nrf2) tarafından yönlendirilen 
sinyal yolaklarını uyararak gösterdi.” dedi ve ayrıca konu 
hakkında detaylı klinik çalışmalara ihtiyaç olduğunu 
vurguladı.

PROF. BILGIN ve PROF. KHALILOV’DAN 
TÜBA BAŞKANI PROF. ACAR’A ZIYARET

Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Parlamenter 
Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu Komisyonu Başkanı ve 
Ankara Milletvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin ve Uluslararası 
Felsefe Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Salahaddin Khalilov 21 Şubat günü TÜBA Başkanı 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ı ziyaret etti. 

TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdu-
sev’in de yer aldığı görüşmede karşılıklı bilgi ve fikir alış-
verişinde bulunuldu.
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Şerif Mardin’e 
TÜBA Ödülü Vesilesiyle

Prof. Dr. Yasin Aktay
TÜBA Asli Üyesi

TÜBA 2016 yılı ödülleri 1 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde düzenlenen bir törenle sahiplerine tevdi 
edildi. Büyük ödüller, Sosyal ve Beşeri Bilimler katego-
risinde Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif 
Mardin'e, Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde Was-
hington Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mary-Claire 
King, Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde Califor-
nia Berkeley Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Omar M. Yaghi aldı. 

Doğrusu, Anayasa, ABD ve bölgedeki gelişmelere yoğun-
laşmış gündem yoğunluğu arasında bu ödüller hak ettiği 
yeri alamadı. Bu seneki ödüller arasında özellikle Prof. 
Dr. Şerif Mardin'e bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tara-
fından tevdi edilen ödül sessiz sedasız geçiştirilecek tür-
den değil. TÜBA ile Şerif Mardin isimleri arasındaki ilişki 
Türkiye'nin bilim tarihinde bir dizi tartışmayı, bilim-si-
yaset-ideoloji eksenindeki bir dizi gerilimi de hatırlatan 
tipik bir ilişki biçimi olmuştur. 

Mardin, hiç kuşkusuz Türkiye'nin sosyal bilim geleneği 
içinde çok müstesna yere sahip bir isim. Sosyal bilim araş-
tırmalarında ortaya koyduğu ciddi ve kendine göre hayli 
tutarlı yöntembilimi dolayısıyla bütün sosyal bilimciler 
arasında itiraz edilemez bir saygınlık ve yetkinlik ortaya 
koymuş, belli konularda çalışmaları vazgeçilmez ve göz 
ardı edilemez referanslar arasında olmuştur. 

Herkesin kendi teorisini otlatmakla meşgul olduğu alt-
mışlı yıllarda o, araştırma alanında yer alan insanların 
zihniyet dünyalarına yoğunlaşmış, onların zihniyet ka-

lıplarını, kavram ve tasavvurlarını çözümlemeye girişmiş, 
bunun için hayli zahmetli sayılabilecek şekilde düşünce-
ye, ideolojiye, kültüre yoğunlaşmıştır. 

Bir üstyapı alanı olarak algılanıp gereksiz görülen hatta 
aşağılanan zihniyet dünyalarını çalışmakla kalmayıp bir 
de “Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu”nu incelemiş, 
oradan “Jön Türklerin Siyasi Fikirleri”ne gitmiş. Din ve 
ideoloji arasındaki ilişkilerin mahiyetine ve Türkiye'deki 
şekillenişine dair ilk zamanlarda büyük bir kayıtsızlık-
la karşılaşan eserler ortaya koymuş. Aslında Türkiye'de 
Marksist sosyolojinin ciddi bir hegemonyasının olduğu o 
yıllarda Weberyen anlamacı-yorumcu tarzda ortaya koy-
duğu sosyoloji pratiği dolayısıyla Türkiye gerçeğine çok 
daha fazla yaklaştıkça, sesi fazla çıkanların gündeminden 
de o kadar uzaklaşmıştır.

Mardin asıl büyük kabahati (!) Said Nursi ve Nurculuk 
üzerine yapacağı bir çalışma dolayısıyla işlemiştir. Sek-
senli yıllarda Türkiye'de aslında değeri giderek anlaşıl-
maya başlanan Mardin bu çalışmayla sosyal bilim camia-
sında tam hak ettiği büyük kabule mazhar olacakken asıl 
büyük aforoza maruz kalır. Türkiye'de öyle veya böyle, 
beğenirsiniz veya beğenmezsiniz, seversiniz veya sev-
mezsiniz bir sosyal gerçeklik haline gelmiş olan Nurculuk 
hareketini bir sosyal bilimci olarak göz ardı edemezsiniz. 
Batı sosyal bilim geleneğinde düşmanların zihniyet dün-
yası bile, ona karşı tedbir almak amacıyla da olsa en ger-
çekçi, en kapsamlı biçimde araştırılır, incelenir. Bizde ise 
maalesef hiçbir zaman doğru dürüst Rusya araştırmaları, 
İran araştırmaları veya bazı zamanlarda Arap dünyasına 

Prof. Dr. Şerif Mardin
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dönük araştırmalar ortaya çıkmamıştır. Ne yazık ki Kürt 
sorunu üzerine belli önyargılardan arındırılmış, anlamacı 
çalışmalar da ancak son zamanlarda ortaya çıkmaya baş-
lamıştır. Sosyal bilimcilerin araştırma alanları dolayısıyla 
yargılama konusu olmaları elbette sadece Türkiye'ye özgü 
değil, ama Türkiye'deki tecrübe fazladan bir hayli ibret-
liktir. 

Mardin'in salt Said Nursi ve Nurculuk çalışmış olması do-
layısıyla bir yargıya, hatta infaza konu olmuş olması Türk 
sosyal bilim tarihinin önemli bir ukdesidir. Tam da bu 
yüzden defalarca gündeme geldiği halde, ve bildiğim ka-
darıyla başvuran kendisi de olmadığı halde, her seferinde 
TÜBA'ya üyeliği reddedilmiştir. 

Dönemin TÜBA Başkanı Prof. Dr. Yücel Kanpolat ken-
di ret kararlarını savunurken, onun Said Nursi çalışmış 
olmasını değil, “Nursi'yi çalışması esnasında parlatmış 
olması veya onu yeterince eleştirmemiş olmasını” gerek-
çe olarak telaffuz etmişti. Tam özrü kabahatinden büyük 
bir açıklamaydı doğrusu. Yani beklenen şey onu eleştir-
mek hatta demonize etmekti ki, bir defa sosyal bilimcinin 
zihin haritasını veya düşüncelerini veya pratiğini ortaya 
koymaya çalıştığı birilerini eleştirmek, şeytanlaştırmak 
gibi bir misyonu yok. Zaten kendi kavramsallaştırma biçi-
miyle ortaya koyduğu portre muhtemelen sosyal bilimci-
nin kendi zihniyet dünyasına dair de bazı ipuçları ortaya 
koyar. 

O yüzden Mardin'in veya başka herhangi birinin Said 
Nursi incelerken ondan ne beklediği, ona nasıl bir anlam 
atfettiğini de ele verir ki, Mardin'in dünyasıyla Nursi'nin 
dünyası birbiriyle hiçbir zaman buluşamayacak iki dünya. 
Tam da bu durum Mardin'in Nursi'yi anlama çabasını çok 
değerli ve anlamlı kılmıştır. 

İkincisi Nursi'nin Mardin tarafından parlatılmaya ihtiyacı 
yoktu. Bir vaka olarak önümüzde birçok takipçisi bulu-
nan, metinleriyle, öğretileri ve cemaatleşme pratiğiyle an-
laşılmayı, yorumlanmayı, açıklanmayı bekleyen bir soru 
olarak duruyor Nursi. Buna lakayt kalmak sosyal bilim 
geleneğinin bir ayıbı olabilir ancak.

Ben şahsen Mardin'in Nursi incelemesini bir sosyal bilim 
pratiği olarak çok değerli bulmakla birlikte o kadar da ba-
şarılı bulmam. Ama onun bizzat kendi çabası hakkındaki 
sınırlar konusuna da ayrı bir farkındalığı olduğunu gör-
dükçe benim gözümde bir sosyal bilimci olarak saygınlığı 
daha da artmıştır.

Mardin'in çevre-merkez ilişkileri konusunda yazdıkları 
da, kuşkusuz, çok önemli referans metinler. Ancak refe-
rans metni olmaları doğru oldukları anlamına gelmiyor. 
Sosyal bilimde referans oluşturabilecek metinler yazma-
nın, kavram üretmenin başlı başına değerli olduğunu söy-
leyebilirim ancak. Nitekim 2007'den sonra ortaya koydu-
ğu mahalle baskısı kavramının, bütün nahoş içerimlerine 
rağmen bir kavramsallaştırma olarak başarılı olduğunu 
kabul etmek lazım. O kavramı sadece muhafazakarlar 
arasında geçerli olan veya sadece onlar tarafından uygu-
lanan bir mekanizma olarak görmemek şartıyla, kavram 
bir sosyal ilişki biçimini çok iyi betimliyor. 

TÜBA tarafından üyeliği defalarca reddedilen Mardin'in 
bugün aynı TÜBA tarafından büyük ödüle layık görül-
mesi bence, öncelikle Mardin adına değil TÜBA adına 
önemli bir kazanımdır. Bunun için TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Acar ve ekibini tebrik ediyorum. Ödülün 
Cumhurbaşkanı tarafından tevdi edilmiş olması ise Mar-
din gibi bir değere ödenen gecikmiş bir vefa borcu olarak 
görülebilir.

FETÖ ile mücadelenin ortasında Mardin'le Gülen arasın-
da ilişkiler yakalamaya veya çağrıştırmaya çalışanlara da 
bu vesileyle söylenecek bir kaç söz var. 

Şerif Mardin’in Fethullah Gülen Analizleri
TÜBA’nın Sosyal ve Beşeri Bilimler dalında bu seneki bü-
yük ödülü Şerif Mardin'e vermesi üzerine Mardin'in üç 
defa aynı kapıdan kovulmasına yol açan Said Nursi çalış-
ması ve bunun da üzerinden Fethullah Gülen'e olan aka-
demik ilgisi yeniden gündeme geldi. Mardin'in akademik 
nesnesine karşı her zaman bir sosyal bilimcide olması ge-
reken bir mesafeyi başarılı bir biçimde korumuş olduğu 
tartışmasız bir gerçek.

Müslüman cemaatlere, Nurculara ve İslami gelişmelere 
gerçekten de dışarıdan biri gibi bakıyor. Bu dışarıdanlık 
onun çalışmalarını biraz da oryantalizm hanesine yazı-
yor. Dr. Alim Arlı onun yaklaşımlarının oryantalizm/
oksidentalizm boyutunu ele alan müstakil bir kitap yazdı 
(Bu Metin Arlı’nın yüksek lisans tezinin de gözden geçi-
rilmiş ve geliştirilmiş biçimidir). Aslında Mardin'in or-
yantalistliği çok da yadırganacak bir şey değil oysa. İslam 
cemaatlerine veya doğuya akademik ilgi dışarıdan bakan 
birini kaçınılmaz olarak oryantalist kılıyor. Önemli olan 
kişinin bu ontolojik bir gerçeklik olarak içinde bulunduğu 
oryantalist epistemolojinin ne kadar farkında olduğu ve 
ürettiği bilgide onun payının ne olduğu hakkında bir fik-
rinin olmasıdır. Doğrusu Mardin'in çalışma alanıyla ilgili 
kendi sınırlarını bilme konusunda fazladan bir meziyeti 
olduğunu söyleyebiliriz.

Mardin'in Said Nursi çalışmasında Nursi'yi parlatmaya 
özel bir gayret gösterdiğini şahsen hiç hissetmedim. Buna 
karşılık, Türkiye'de önemli bir toplumsal karşılığı olan 
bir hareketi anlamaya çalışan, onun zihniyet kodlarını 
çözümlemeye çalışan ve bunu yaparken araştırma nesne-
si hakkında yargıda bulunmayan olağan bir sosyal bilim 
pratiği gördüm. Sosyal bilimci araştırdığı insanların fikir 
ve inançlarının doğruluğu veya yanlışlığı konusunda bir 
yargıda bulunmaz. Bulunursa o gerçekliğini karşısında 
doğrudan bir taraf olarak, o gerçekliğin bir parçası olarak 
kendini ifade etmiş olur. 

Birilerinin beklentisi tabii Mardin'in eli değmişken Said 
Nursi'nin ne kadar mürteci, ne kadar yobaz olduğunu da 

TÜBA ile Şerif Mardin isimleri arasındaki ilişki Türki-
ye'nin bilim tarihinde bir dizi tartışmayı, bilim-siya-
set-ideoloji eksenindeki bir dizi gerilimi de hatırla-
tan tipik bir ilişki biçimi olmuştur.



60 TÜBA GÜNCE   MAYIS 2017

kanıtlamaya çalışmaktı. Ama o zaman yapılacak olan şe-
yin sosyal bilimle zerre kadar ilgisi olmazdı.

Şerif Mardin'in Said Nursi'yi çalıştığı gibi Fethullah Gü-
len ve hareketini de çalışmayı çok arzu etmiş olduğunu, 
ama bu arzusunun gerçekleşemeden akim kalmış olduğu-
nu biliyoruz. FETÖ ile mücadelenin ortasında Mardin'e 
verilen TÜBA Ödülü dolayısıyla Mardin'in bütün sicili 
ortaya konulurken, birileri de ona Fethullahçılığın teorik 
altyapısını hazırlama rolü atfediverdi. 

Gülen hareketini incelemek veya onu bir misyona hazırla-
mak için, Mardin'in bilerek veya bilmeyerek herhangi bir 
projenin içinde olup olmadığını bilemeyiz ama bir sosyo-
lojik gözün, Gülen hareketinin Türkiye'de giderek ciddi 
bir fenomene dönüşmüş varlığını görmezden gelemeye-
ceğini biliyoruz. Neredeyse ülkenin bütün kurumlarında 
ve alanlarında ciddi bir örgütlülük ve toplumsallık düze-
yine ulaşmış, aşırı bir görünürlük kazanmış bir hareketi 
ciddi hiçbir sosyolog göz ardı edemez. 

Acizane daha 1997 yılında ODTÜ'de bitirdiğim doktora 
tezimde hareketin o günkü durumunu baz almak üzere 
iki bölümde yer verdim. Onu incelerken ona güzellemeler 
yapmak ile onu şeytanlaştırmak arasında dürüstçe bir yol 
tutturmak da mümkündü, onu yapmaya çalıştım. Buna 
rağmen, hareketin kendini diğer ana akım Müslüman 
camialardan ayırmak hususunda sergilediği özel çabayı, 
hem devlete hem de diğer cemaatlere karşı takiyeyi nasıl 
bir yol edinmiş olduğunu, siyaseti aşağıladığı halde so-
nuna kadar siyasetle içli dışlı olmasının ortaya çıkardığı 
ikircikli durumları birer tespit olarak kaydettim. Doğrusu 
sonraki gözlemlerimde de bu konudaki tespitlerimi de-
ğiştirecek farklı veriler elde etmiş değilim. 

Mardin'i de Said Nursi ve Nurculuğu araştırmaya yönel-
ten sebepler tam da bu nedenle Fethullah Gülen ve ha-
reketini de incelemeye sevk etmiş. Ancak bir aşamadan 

sonra bir sosyolog olarak bu hareketi anlamak ve açıkla-
mak konusunda aczini itiraf ederek bana göre sosyolojik 
yöntem tarihine de çok önemli bir not düşmüş. Çünkü 
Gülen hareketinin mevcut haliyle bir sosyolojik araştır-
manın toplayabileceği bütün verilerini bozan bir yapısı 
olduğunu tespit etmiş. Takiye ve gizliliğin boyutları karşı-
sında Mardin, 2010 yılında Ruşen Çakır'a verdiği bir mü-
lakatta “ben bu hareketi çözemedim” demek durumunda 
kaldı. Nedenini de “Fethullah cemaatine bakıldığı zaman 
iç organizasyonuna bakmamak lazım onu bulamazsınız. 
Şimdiye kadar kullandığımız metotlarla araştırılmaya 
müsait bir tutkal değil” şeklinde ifade etti. 

Bir sosyolojik çalışma yolu olarak ABD'de aralarında Gü-
lencilerin olduğu bir ortamda 4 ay kaldığı halde anladığı 
en önemli şey bu hareketin farklı bir tutkalının olduğu 
ve onu anlamanın o kadar da kolay olmadığıydı. Bilaha-
re Neşe Düzel'e de vereceği mülakatta benzer ifadelerle 
Gülen hakkında anladığı şeylerden ziyade anlamadığı, 
bir türlü açıklayamadığı şeylere daha fazla vurgu yapmış 
olması yeterince ilginçti. Bu bir bakıma, bir sosyal olaya 
dışarıdan bakan bir sosyal bilimcinin ideal mütevazi-
liğinin bir yansıması. Yarım yamalak bilgilerle her şeyi 
açıklamaya kalkmak yerine bilmediklerini veya bilmekte 
zorlanabileceği alanları işaret etmek bana göre yeterince 
büyük bir erdem. 

Bir sosyal hareket olarak yeterince karmaşık olan Gülen-
cilerin bir de fazladan olmak üzere kendileri hakkındaki 
algıyı yönetme konusundaki çabaları sosyolojik verileri 
tamamen tahrif eden bir etki yapıyor olduğunu ayrıca 
kaydedelim. Daha önce bu duruma “Camianın algı yöne-
timi: Ayna ayna söyle bana var mı benden iyisi?” başlığı 
altında işaret etmiştim. 

PR işini, takiyenin bir uygulaması olarak apayrı bir ihtisa-
sa dönüştürmüş olan yapı, kendisi hakkında istediği algıyı 
üretmek için özel çabalar sergiliyor, bu arada kendi gerçek 
gündemini, yüzünü, niyetini gözlerden kaçırmayı başarı-
yordu. O yüzden Mardin gibi dışarıdan bakmaya ve anla-
maya çalışan bir sosyoloğun Gülen hareketini anlamamış 
olması onun eksikliği değil, bilakis kendisine sunulandan 
farklı bir gerçekliğin var olduğunu görüp buna işaret et-
miş olması, sosyal bilimsel çabasının rüştünü gösteren bir 
meziyet.

TÜBA tarafından üyeliği defalarca reddedilen Mardin'in 
bugün aynı TÜBA tarafından büyük ödüle layık görül-
mesi bence, öncelikle Mardin adına değil TÜBA adına 
önemli bir kazanımdır.
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TÜBA ULUSLARARASI AKADEMI ÖDÜLLERI 2017 
ADAY GÖSTERME SÜRECI DEVAM EDIYOR

TÜBA’nın bilim insanlarını takdir ve teşvik misyonu kapsamında verdiği Uluslararası TÜBA 
Akademi Ödülleri için 2017 yılı aday gösterme süreci 14 Temmuz 2017’ye kadar sürecek.

TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Cevat 
Acar konuyla il-
gili olarak yaptığı 
açıklamada şunları 
söyledi: Türkiye’nin 
uluslararası bilim 
ihtiyacı gözetilerek, 
TÜBA’nın ödüllen-
dirme ve Türkiye’nin 
uluslararası bilimsel 
ilişkilerini geliştir-
me misyonu kapsa-
mında 2015 yılında 
başlattığımız ödül 
programı, ülkemiz-
de ve uluslararası 
akademiler dünyasında büyük ilgi gördü. Geçen yıl, Sos-
yal ve Beşeri Bilimler kategorisinde İstanbul Şehir Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Mardin, Türkiye’de 
din ve modernleşme, sivil toplum, ideoloji, merkez-çev-
re ve mektep-mahalle üzerine yaptığı öncü ve çığır açıcı 
bilimsel çalışmaları nedeniyle; Sağlık ve Yaşam Bilimleri 
kategorisinde Washington Üniversitesi (ABD) Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mary-Claire King, kalıtsal meme kanseri 
geni BRCA1’in tanımlanması, türler arası benzerlik oran-
larının protein incelemesi ile saptanması ve DNA incele-
mesine dayanan özgün kimliklendirmelerin geliştirilmesi 
konusundaki buluşları ve çalışmaları nedeniyle; Fen ve 
Mühendislik Bilimleri kategorisinde California, Berke-
ley Üniversitesi (ABD) Kimya Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Omar M. Yaghi ise, Metal-Organic Frameworks 
(MOFs), zeolitik imidazolat frameworks ve kovalent or-
ganik frameworks alanında öncü ve çığır açıcı çalışmaları 
nedeniyle TÜBA 2016 Akademi Ödülleri’ni kazandılar. 
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen törenle 
tevdi edilen titizlikle yürüttüğümüz ödüllere, bu yıl  ulus-
lararası akademi ve üniversite camiasından daha fazla ilgi 
bekliyor, ilgi ve destekleri için Sayın Cumhurbaşkanı’mı-
za ve bilim dünyasına teşekkür ediyoruz.”

TÜBA Akademi Ödülleri, üstün başarılı genç bilim in-
sanı ve bilimsel eser kısaca TÜBA-GEBİP ve TESEP ola-
rak adlandırılan ödüllerle birlikte, 2015 yılından itibaren 
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesi’nde düzenlenen “TÜBA Ödülleri Töreni” ile sahip-
lerine veriliyor. “TÜBA Akademi Ödülleri” bütün bilim 
insanlarına açık ve her yıl Fen ve Mühendislik Bilimleri, 

Sağlık ve Yaşam Bilimleri ve Sosyal ve Beşeri Bilimler ol-
mak üzere üç kategoride aday gösterilenlere her kategori-
de bir ödül olarak veriliyor.

Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri’nin 2017 yılı için 
Türkiye bağlantılı ödülü Fen ve Mühendislik Bilimleri 
kategorisinde verilecek. Aday gösterilen bilim insanları-
nın çalışmaları ve katkıları üç ödül alanında oluşturulan 
TÜBA Ödül Komitelerince yerli ve yabancı hakem görüş-
leri alınarak değerlendirilecek ve ardından Komitelerin 
önerileri Akademi Konseyi’ne sunulacak ve ödül sahip-
leri Akademi Konseyi tarafından belirlenecek. Akade-
mi Ödülü Madalyası, Akademi Ödülü Beratı ve takribi 
30.000 USD para miktarından oluşan ödüller, T.C. Cum-
hurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si’nde düzenlenecek olan törenle sahiplerine tevcih edi-
lecek.

İlgili alanda özgün, öncü ve çığır açıcı çalışmaları olan 
bilim insanlarına verilen ödüllerden her yıl bir tanesi, 
üç alan arasında dönüşümlü olarak, yalnızca Türkiye’de 
veya Türkiye bağlantılı çalışan bilim insanlarına verili-
yor. TÜBA üyeleri, Türkiye’deki üniversite rektörlükleri, 
TÜBA’nın ilişkili olduğu bilim akademileri ve akademiler 
arası kuruluşlar ve davet edilen diğer bilim kuruluşları ve 
bilim insanları tarafından aday gösterilebilen Uluslararası 
TÜBA Akademi Ödülleri’ne TÜBA üyeleri, çalışanları ve 
değerlendirme süreçlerinde yer alan bilim insanları aday 
gösterilemiyor.

TÜBA Akademi Ödülleri ve aday gösterme hakkında de-
taylı bilgiye www.tuba.gov.tr adresinden erişilebilir.
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ISTANBUL ÜNIVERSITESI’NDE 
“TÜBA V. UYGULAMALI BILIM EĞITIMI KURSU”

TÜBA, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzaladığı protokol çerçevesinde ve TÜBA Bilim Eğitimi 
Programı kapsamında; temel bilimler öğretmenlerine yönelik “V. Uygulamalı Bilim Eğitimi 

Kursu”, 30 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Nisan 2015’te Gazi Üniversitesi’nde ilki, Eylül 2015’te ise 
Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde ikincisi, Şubat 2016’da 
Akdeniz Üniversitesi’nde üçüncüsü düzenlenen Kurs’un 
dördüncüsü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde gerçek-
leştirildi.

11 farklı ilden 180 öğretmen uygulamalı eğitim aldı
Eğitim programında; TÜBA Bilim Eğitimi Çalışma Gru-
bu Üyeleri, TÜBA Üyeleri ve Üstün Başarılı Genç Bilim 
İnsanı Programı (GEBİP) ödül sahiplerinin de yer aldı-

ğı alanında uzman 50 akademisyen tarafından temel bi-
limler alanında uygulamalı eğitim verildi. Bu yıl İstan-
bul Üniversitesi’nde düzenlenen ve 11 farklı ilden MEB 
tarafından seçilen 180 öğretmenin katıldığı Kurs, 5 gün 
sürdü.

“Fizik Öğretim Programı ve Bilim Eğitimi İlişkisi, Yeni-
lenen Ortaöğretim Fizik Öğretim Programının Getirdiği 
Yenilikler, Biyolojide Doğru Bilinen Yanlışlar, Sorgula-
maya Dayalı Laboratuvar Uygulamaları, Tarih Derslerini 
“Büyük Soru” ile İşlemek, Matematikte Problem Çözme 
Stratejileri, Bilim Soru Sormakla Başlar ve Kimya Öğre-
tim Programı ve Yeni Uygulamalar” gibi başlıklar altında 
gerçekleştirilecek olan bu yoğun program öğretmenlerin 
öğretme sürecinde, öğrenciyle fizik, kimya, matematik, 
biyoloji, fen bilgisi ve tarih alanlarında çok daha etkin bir 
iletişim kurma ve kanıta dayalı öğretim becerilerini geliş-
tirmeyi amaçlıyor.

Program, TÜBA Bilim Eğitimi Çalışma Grubu tara-
fından yürütülüyor
TÜBA Asli Üyeleri Prof. Dr. Mustafa Safran, Prof. Dr. Erol 
Pehlivan, Prof. Dr. Adil Denizli, TÜBA Asosye Üyesi Prof. 
Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, Gazi Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Fatih Taşar, Milli Eğitim Bakanlığı Öğret-
men Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Se-
mih Aktekin, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme 
ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Projeler Dai-
re Başkanı İlkay Aydın’dan oluşan TÜBA Bilim Eğitimi 

TÜBA Başkanı 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 

Müfredat tek mesele değildir. 

Asıl etkinliği sağlayan öğreticidir, 

öğretmendir ama bu, tabii müfredatın 

önemini de yadsımamızı gerektirmiyor.

““

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
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Programı Çalışma Grubu tarafından yürütülen ve 3 Şubat 
günü sona erecek olan Kurs’ta; fizik, kimya, biyoloji, ma-
tematik, fen bilgisi ve tarih alanlarından seçilen öğretmen 
gruplarına teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

“Doğru tanımlayamadığımız sorunlarımıza etkin 
çözümler bulamayız”
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar programda 
yaptığı konuşmasına; bilim eğitiminin dünyada bilim 
akademilerinin ilgilendiği temel konulardan bir tanesi ol-
duğunu dile getirerek başladı ve sözlerini şu şekilde sür-
dürdü: “Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada, özellikle 

temel bilim eğitiminde etkililik sorunu var. Buradaki te-
mel soru “Bu öğrenme etkinliğini nasıl daha fazla artıra-
biliriz?”. Öyle görünüyor ki kalkınmanın temel dinamiği, 
bilgiyi üretip, yayarak etkin biçimde kullanıma sokmamı-
za bağlı. Bilgi çağı denilen bu dönemde bilim ve eğitim, 
kalkınmanın bir bakıma dinamosu konumunda. Bu ba-
kımdan diğer alanların ötesinde bilim ve eğitim belki de 
en başta gelen konu dersek, yanlış yapmış olmayız. Son 
zamanlarda özellikle birçok başka alanda dünyadaki ak-
ran ya da rakip ülkelere kıyasla çok ciddi hamleler yapıl-
dığı halde ne yazık ki bilim ve eğitim alanında topyekûn 
bakıldığı zaman istenilen performansı gösteremediğimizi 
kabul etmek durumundayız. Özellikle bilim ve eğitim ala-
nındaki yatırımlar, kurulan tesisler, açılan üniversiteler, 
okullar gibi sayısal göstergeler bakımından ciddi atılımlar 
yapıldı ama işin niteliği ve sonuçların etkinliği bakımın-
dan katetmemiz gereken hayli mesafe olduğunu da kabul 

TÜBA Asli Üyesi 

Prof. Dr. Mustafa Safran 

Biz TÜBA olarak bu projeyle 

öğretmenlerimize verdiğimiz 

uygulamalı bilim eğitimi programı 

sayesinde çocuklarımız yaşayarak, 

görerek öğrensinler istiyoruz.

““
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme 

Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin

Öğretmenlerden müfredatın 

yorumlayıcısı olmalarını, bu müfredatı 

kendi sınıf ve ihtiyaçlarınıza göre 

dönüştürerek kullanmalarını istiyoruz.

““

TÜBA Asli Üyesi ve Bilim Eğitimi Programı Yürütücüsü Prof. Dr. Mustafa Safran Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü 
Doç. Dr. Semih Aktekin
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etmemiz gerekir ki bu eksikliği giderelim. Yoksa; hep işin, 
resmin olumlu ya da güzel taraflarına bakarak sorunla-
rımızı doğru teşhis edip, tanımlamamız söz konusu ola-
maz. Doğru tanımlayamadığımız, teşhis edemediğimiz 
sorunlarımıza da etkin çözümler bulamayız.”

Acar, MEB’in şu anda belki de kadro olarak Türk Silah-
lı Kuvvetleri ile yarışır hale gelen Türkiye’nin en büyük 
kuruluşu olduğunu ancak gerek müfredat, öğretmenler, 
eğitim yönetimi gerekse diğer fiziksel ve teknik olanak-
lar bakımından geliştirilecek birçok yönü bulunduğunu 
vurguladı.

Ahmet Cevat Acar “Şunu görmek gerekir; elbette tek 
mesele müfredat değildir. Burada aslolan, asıl etkinliği 
sağlayan öğreticidir, öğretmendir, hocadır ama bu, tabii 
müfredatın önemini de yadsımamızı gerektirmiyor. Bu 
bakımından Türkiye’nin aslında daha işler, daha etkili 
hem öğrencilerin hem de hocalarımızın daha zevkli bir 
eğitim sürecinde aktör olarak yer almalarını sağlayacak 
bir muhtevaya ve biçime kavuşturulmasının zarureti or-

tadadır. Bu konuda maalesef geç kaldığımızı da görmek 
zorundayız.” diye konuştu.

“Müfredat bir tiyatro metnidir, bu metni yazarsı-
nız ama oyuncu amatör ise oynayamaz”
Akademi Asli Üyesi, TÜBA Bilim Eğitimi Programı Yü-
rütücüsü ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Safran ise; ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenliği-
nin ardından Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne uza-
nan, öğretmenlikten gelen bir akademisyen olduğunu 
ifade etti ve “37 yıllık, öğretmenlik ve öğretmenlik eğiti-
mine dayalı mesleki tecrübem olduğunu söyleyebilirim. 
TÜBA Asli Üyesi olarak bu projenin yürütücüsüyüm. 
“Bu proje nedir?” ve “Bu projeye niçin gerek duyuldu?” 
sorularının cevabına gelirsek eğer; “Çocukların fen ve 
matematik alanlarına ilgisizliği”ni her zaman her yerde 
okuyoruz. Bu yalnızca Türk çocuklarına ve Türkiye’deki 
eğitim sistemine mahsus bir yaklaşım değil, Amerika’dan 
Uzak Doğu’ya ve Avrupa’ya dek pek çok yerde görülen 
bir problem. Dolayısıyla çocukların fen ve matematik 
alanlarına karşı ilgilerini artırmaya yönelik olarak, bilim 
adamları çok büyük projeler geliştirmeye başladılar. 2010 
senesinde toplanan Avrupa Bilim Akademileri aynı rahat-
sızlığı gördü ve bu ilgisizliği gidermeye yönelik 55’e yakın 
akademi üyesi aylarca çalıştı ve bir rapor hazırladılar. Ra-
pora göre; bu çocuklar yaşamları ve hayata bakış açıları 
dahil önlerine gelecek problemlerle bu derslerin ilişkisini 
kuramıyorlar. Daha önceki nesillerin hiç sormadığı “Bize 
bunu niçin öğretiyorlar?” sorularını bu nesil sorar ve eği-
tim sistemini sorgular oldu. Kendilerine yardımı olmadı-
ğını düşündükleri bilgiye karşı ilgisizliğin sonucunda da 
başarısızlıkla karşı karşıya kaldılar. Nihayetinde; çocukla-
rın gelecekleriyle ilgili olarak karşılaşacakları problemlere 
dair bu derslerin bağlantısını sağlamak üzere bilim eğiti-
mi projesi geliştirdiler. TÜBA bir bilim kuruluşu ama bu 
işi bir görev edindi ve bu işin en iyi müşterileri olarak da 
öğretmenleri seçtik.” dedi.

“Türkiye’de eğitimin sorunu öğretmen sorunudur” 
“Eğitimin kilit taşı müfredat mıdır? Öğretmen midir?” 
sorularının sürekli dile getirildiğini ve bir çok eğitimcinin 
de müfredatın, eğitimin kilit taşı olduğuna inanıyor oldu-
ğunu söyleyen Prof. Safran, “Ben bu meslekten biri olarak 
eğitimin kilit taşının öğretmen olduğunu söylüyorum. 
Müfredat, bir tiyatro metnidir, bu metni yazarsınız fakat 
oyuncu amatör ise bu oyunu oynayamaz. Shakespeare’in 
Hamlet’i çok güzel bir eser. Benim gibi amatör birçok ti-
yatrocuyu götürün, güzelim eseri perişan eder. Müfredat-
lar da bir tiyatro eseri gibidir. İyi yetişmiş öğretmenlerin 
elinde hiç müfredat olmasa da o sınıfı çok rahat bir şekil-
de eğitecek bir donanıma sahiptir. Nitekim doğaçlama ya-
pan iyi tiyatro sanatçıları hiç metin olmadan da insanları 
ve seyirciyi gayet iyi yönetebilir.” dedi.

2004 yılında Türkiye’de değişen müfredatta kısmen payı 
olanlardan biriyim diyen Safran, “Siyasi iktidara müfre-
datın güzel olduğunu fakat öğretmenlerin bu sisteme göre 
yetiştirilmediğini ifade ettik. Yapılandırmacı yaklaşım ile 
yola çıkmıştık, dolayısıyla önce öğretmene eğitim veril-

İstanbul Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mahmut Ak 

Elimizde çok kıymetli bir genç nesil 

var. Bu genç nesil bizden basmakalıp 

bilgileri duymak istemiyor, hemen 

kullanabileceği, aktarabileceği bilgiyi 

edinmek istiyor.

““
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak



mesi ve ardından müfredatın öğretmenlere iletilmesi ge-
rektiğini vurguladık. Eğer 2004 müfredatında bir takım 
eksiklikler söz konusuysa, bahsi geçen öğretmen eğiti-
minin yapılmamış olmasından kaynaklanıyor. Türkiye’de 
eğitimin sorunu öğretmen sorunudur; öğretmenin kalite-
si, iyi yetiştirilmesi ve öğretmenin hizmet içinde mesleki 
gelişimini sağlama sorunudur. Biz TÜBA olarak bu pro-
jeyle öğretmenlerimize verdiğimiz uygulamalı bilim eği-
timi programı sayesinde çocuklarımız yaşayarak, görerek 
öğrensinler istiyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde eğitimin 
kalitesi öğretmen kalitesinin üzerinde değildir. Bizim çok 
büyük bir coğrafyamız var, dünyadaki öğretmen sayısı 
açısından 23 bin öğretmenle 3. ülkeyiz. Bu öğretmenlerin 
eğitimi artık uzaktan eğitim sistemiyle sağlanmalı. Öğ-
retmenlerimiz istediği zaman istediği yerde bilgiye ulaşa-
bilmeli. TÜBA ve MEB, 5 ayrı dalda uygulama başlattı. 
Geçtiğimiz dört uygulamada sizlerden aldığımız dönütler 
doğrultusunda eksikliklerimizi düzelterek projeyi gerçek-
leştirmeye devam ediyoruz.”

“Burada gördükleriniz sizlere ufuk açacaktır”
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü 
Doç. Dr. Semih Aktekin, MEB tarafından 2016 yılında 250 
civarında farklı programla yüz yüze eğitim gerçekleştirildi-
ğini ve bu programlara yaklaşın 30 bin öğretmenin katıldı-
ğını ifade ederek başladığı konuşmasına şöyle devam etti 
“Mahalli ve uzaktan eğitimle yürüttüğümüz faaliyetleri de 
hesaplarsak bahsi geçen eğitimlere 1 milyondan fazla ka-
tılım söz konusu. İstediğiniz kadar eğitim reformu yapın, 
kağıt üzerinde şık düzenlemeler gerçekleştirin, bunların 
sınıfa yansımasını öğretmenin niteliği belirliyor. Öğret-
menler herhangi bir değişim çabasını içinde değilse ya da 
bahsi geçen değişimi içselleştirmemişse hiçbir eğitim giri-
şiminin başarılı olması mümkün değil. Bakanlığımız da bu 
bilinçten hareketle özellikle öğretmen niteliğini artırmaya 
dönük çeşitli faaliyetler yürütüyor ve ana paydaş olarak da 

eğitim fakülteleriyle çalışıyor. TÜBİTAK, TÜBA ve farklı 
Sivil Toplum Kuruluşları’yla (STK) yaptığı protokoller çer-
çevesinde faaliyetleri her geçen gün zenginleştiriyoruz.

TÜBA ile yürüttüğümüz bu program diğerlerinden fark-
lı; değişik bölgelerden üniversitelerimizin ev sahipliğinde 
çalışıyor, üniversitelerin alt yapılarını kullanıyoruz. Prog-
rama katılan öğretmen sayısını sınırlı tutuyoruz; küçük 
gruplar şeklinde çalıştay formatında bir içerik oluşturu-
luyor.”

Öğretmenlik profesyonel bir meslektir; yani meslek sahibi 
kendi alanında derinlemesine bilgi sahibidir ve bu bilgiyi 
de okul şartlarına uyarlayarak kullanabilme becerisine 
sahiptir diyen Aktekin, öğretmenin önüne gelen ders 
kitabı ya da müfredatı, hiç sorgulamadan, eleştirmeden 
aynen uygulamasını istemediklerinin altını çizdi ve “Bu 
müfredatın yorumlayıcısı olmanızı istiyoruz. Şartlarınıza 
uyup uymadığının kontrolünü yapmanızı ve sonra bu 
müfredatı kendi sınıf ve ihtiyaçlarınıza göre dönüştürerek 
kullanmanızı istiyoruz. Profesyonel anlamda bu eğitimler 
entelektüel kapasitenize yatırımdır. Burada gördüklerinizi 
birebir uygulayın demiyoruz, ama burada gördükleriniz 
sizlere ufuk açacak, başka uygulamalara örnek sağlayacak. 
Bu sayede daha geniş bir bakış açısıyla sınıflarınıza 
döndüğünüzde, yenilikçi bir yaklaşımla derslerinizi 
işlemenizi bekliyoruz.” dedi.

“İstanbul Üniversitesi olarak sinerjiyi takip edi-
yoruz”
İstanbul Üniversitesi’nin en önemli sorumluluğunun 
mevcut kapasitesini tüm paydaşlarla paylaşmak olduğunu 
söyleyen rektör Prof. Mahmut Ak ise, “Gerek devlet 
gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine her zaman 
açığız. Biz en özlü ifadeyle “Bir elin nesi var iki elin sesi 
var sözünden hareketle, sinerjiyi takip ediyoruz. Ne kadar 
çok olursa olsun kendi gücümüzün yapımız içerisinde 
sınırlı kalacağının bilincindeyiz. Bu itibarla, her alanda 



bize en yakın en güçlü paydaş kim ise, onunla iş birliğini her 
zaman geliştiriyoruz. Bu vesileyle doğal olarak YÖK’ün bağlı 
olduğu tüm unsurlarla iş birliği içerisindeyiz ama MEB’le 
özellikle son yıllarda öğretmen akademileri, dil öğretimi 
ve benzeri pek çok konuda çok değerli iş birliklerimiz oldu. 
Üniversitedeki bilgilerin hep raflarda kaldığı söylenir, hâlbuki 
biz burada oluşan bilgi ve birikimin doğrudan uygulamaya 
yansıyacak olan iş birlikleriyle daha da anlam kazanmasını 
istiyor ve bunun için de çalışıyoruz. Bu amaçla “Uygulamalı 
Bilim Eğitimi” tam da toplumumuzun ihtiyaç duyduğu bir 
program. Elimizde çok kıymetli bir genç nesil var. Bu genç 
nesil bizden basmakalıp bilgileri duymak istemiyor, hemen 
kullanabileceği, aktarabileceği bilgiyi edinmek istiyor” dedi 
ve bu doğrultuda Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu gibi 
toplantı ve çalışmaların sayısının artırılmasının gerekliliği 
üzerinde durdu.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Şinasi Gündüz’den “Dinlerin 
Temel Mesajı ve Bir Arada Yaşama Kültürü” Konferansı
Kurs programında ayrıca Çarşamba günü TÜBA Asli Üyesi 
Prof. Dr. Şinasi Gündüz “Dinlerin Temel Mesajı ve Bir Arada 
Yaşama Kültürü” adlı konferansını gerçekleştirdi.

Özü itibarıyla insanın kurtuluşunu ve esenliğini amaç 
edinen dinsel geleneklerin çatışma, şiddet ve terörle bir arada 
anılır hale gelmesinin dinin temsil ettiği değerler dikkate 
alındığında ciddi bir paradoks olduğunun altını çizen Prof. 
Gündüz, dindarlığın dinin inanç, ibadet ve ahlaka yönelik 
öğretilerine dair bir samimiyetin ve adanmışlığın ifadesi 
olduğunu söyledi.

“Bütün dinler bağlılarına bir hakikat ve kurtuluş öğretisi 
sunar. Dinlerin hakikat öğretileri esas itibarıyla metafizik 
âleme, insana ve evrene ontolojik, epistemolojik, eskatolojik 
ve soteriolojik açıklamalar sunmaktadır. Her inanç sistemi 
inanan bireye temsil ettiği hakikat öğretisi doğrultusunda 
bir kurtuluş mesajı da sunar. Dinler temsil ettikleri hakikat 
ve kurtuluş öğretileri doğrultusunda insanlara yönelik de-
ğerlendirmelerde bulunur. Dinlerin hakikat ve kurtuluş öğ-
retilerini dışlayıcılık, kapsayıcılık ve çoğulculuk şeklinde üç 
kategoride ele almak mümkündür. 

Bütün dinsel geleneklerin insanlara yönelik ahlaki mesajlar 
öngördüğü bilinmektedir. Cana kıymamak, hırsızlık yap-
mamak, zina etmemek, yalan söylememek, iftira atmamak 
ve ana-babaya iyi davranmak gibi ahlaki ilkeler tüm inanç 
sistemlerinde ortaklaşa bir husus olarak dikkati çeker. Din-
lerin temel amacı insanlar arasında bu ilkeler doğrultusunda 
bir sosyal yaşamın oluşturulmasıdır. Yine bütün dinsel ge-
leneklerde, dinler tarihinde “altın kural” olarak adlandırılan 
“kendin için istediğini başkaları için de iste” ilkesi önemli bir 
ahlaki düstur olarak kabul edilmektedir. İslam, Yahudilik ve 

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Öktem



Hıristiyanlıktan Budizm ve Hinduizme kadar hemen hemen 
her inanç sisteminin temel referanslarında bu ilke bir şekilde 
dile getirilir.”

“Tarih boyu dinlerin şiddetin hem öznesi hem de 
nesnesi oldukları bilinen bir gerçektir”
Prof. Dr. Şinasi Gündüz öğretmenler ve akademisyenler ta-
rafından ilgiyle takip edilen konferansında dinlerin, en azın-
dan belirli dini geleneklerin, insanın esenliğini ve kurtulu-
şunu gaye edinen özelliklerine rağmen günümüzde şiddet 
ve terörle, nefret diliyle ve ayrımcılık ve ötekileştiricilikle bir 
arada anılıyor olmasının gerçekliği üzerinde durdu ve “İçin-
de bulunduğumuz coğrafyada dinlerin ve dinsel farklılıkla-
rın şiddete ve teröre malzeme yapılmasının yol açtığı ciddi 
sorunlarla karşı karşıyayız. Din ve şiddet ilişkisine dair iki 
perspektifin sosyal bilimler alanında tartışıldığı bilinmekte-
dir. Bu yaklaşımlardan ilkine göre bizzat dinin kendisi değil, 
fakat «din etiketi» “dinsel şiddet” olarak tanımlanan tutum 
ve davranışları meşrulaştırmaktadır. Diğerine göre ise şiddet 
bizzat dinin, en azından belirli dinlerin yapısından kaynak-
lanmaktadır.” dedi.

Bir buçuk saati bulan konferansta, bir arada barış içinde ya-
şama kültürünün tesisi için güzel ahlak, adalet, iyilik, doğ-
ruluk, kötülükten uzak durma gibi dinsel geleneklerin temel 
ahlaki değerlerinin vurgulanması, farklılıklara yönelik ola-
rak tanımlama değil tanıma ve anlamanın ön plana çıkarıl-
ması, tanımlama yerine birbirini tanıma ve anlama yoluyla 
önyargılardan arınılması ve farklılıkların ortak aklın üreti-
mine yönelik medeniyet inşasında bir zenginlik olarak gö-
rülmesi gerekliliği vurgulandı.

TÜBA Asli Üyesi 

Prof. Dr. Şinasi Gündüz 
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Palmiye Yağı Nedir? 
Zararlı Mıdır?

Prof. Dr. Fatih Gültekin
TÜBA Asli Üyesi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 
Helal ve Sağlıklı Gıda Platformu Dönem Koordinatörü

Özellikle bir ürün ve markanın ön plana çıkartılarak 
palmiye yağının muhtemel zararları gerek dünya gerekse 
ülkemiz gündeminde geniş yer bulmuştur. Bu konu 
oldukça geniş bir üretici, tüketici ve ithalatçı kitlesi-
ni yakından ilgilendirmektedir. Bu yüzden Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı harekete geçmiş ve Sayın 
Bakan Faruk Çelik, Türkiye’de palmiye yağı kullanılan 
ürünler konusunda bilimsel bir çalışma yapılmasının 
kararlaştırıldığını,  sonuçlarının kamuoyuyla paylaşıla-
cağını ve bilimsel veriler ışığında gerekli idari tedbirlerin 
alınacağını ifade etmiştir. Peki gerçekten basına yansıdığı 
şekliyle ciddi bir sorun var mıdır? Sorun var ise bakan-
lığın çalışması sonuçlanıncaya kadar ne yapmak gerekir? 
Yazımızda palmiye yağıyla ilgili sağlık risklerine, kul-
lanım alanlarına ve tüketim önerilerine yer vereceğiz.

Palmiye yağı kanserojen midir?
Palmiye yağı palmiye meyvesinden elde edilen bir bitki-
sel yağdır. Ayçiçek ve zeytinyağı gibi sıvı bitkisel yağlara 
göre oda ısısında katılaşmaya daha çok eğilimlidir. Gerek 
bu özelliği ve gerekse uygun maliyetiyle gıda sanayisin-
de yaygın olarak tercih edilmektedir. Palmiye yağı da 
diğer bitkisel yağlar gibi gıda üretiminde kullanılmadan 
önce rafine edilmektedir. Rafinerizasyon sürecinde 200 
santigrat derecenin üzerinde ısıya maruz kalmakta ve 
sonucunda kendine has kırmızımsı renk ve kokusundan 
arınmaktadır.

Yağların yüksek sıcaklıkta kullanılmasına veya rafine-
rizasyonuna bağlı olarak glisidil, 3-Monochloropro-
pane-1,2-diol  (3-MCPD), 2-monochloropropane-1,3-di-
ol (2-MCPD) ve bunların yağ asidi esterleri gibi sağlık 
için zararlı bazı yan ürünler ortaya çıkmaktadır. Bunlar 
genotoksik ve kanserojen yani genlerde hasar oluşturucu 
ve kansere yol açıcı maddelerdir. 3-MPCD böbrek için 
toksiktir, zarar vericidir. Glisidil ise deney hayvanlarında 
birçok organ tümörü oluşumuna yol açmıştır. 

Yağlarda oluşan ve aslında istenmeyen bu üç ürün en faz-
la palmiye yağında oluşmaktadır. Diğer yağlardaki oranı 
yaklaşık 5 kat daha azdır. Yağların cinsine göre glisidil 263 
kat, 2-MCPD 18 kat, 3-MCPD ise 60 kata kadar daha az 
olabilir. Dolayısıyla rafine edilmiş yağlarda çok az da olsa 
kanserojen maddeler bulunmaktadır. Ancak oluşan mik-
tar palmiye yağında en yüksek düzeydedir. Palmiye yağı 
şayet rafine edilmez ise bu risk oluşmamaktadır. 

Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) uyarıyor: 
Herkes risk altında!
Yağlarda ve gıdalarda oluşan bu yan ürünlerin miktarları 
ve sağlık riskleri EFSA tarafından araştırılmış ve 2016 yılı 
Mayıs ayında rapor halinde yayınlamıştır. 

Bu rapora göre palmiye yağı ile cips, bisküvi, kurabiye, 
kek, kakaolu krema ve margarin gibi gıda ürünlerinde 
yüksek miktarlarda bu zararlı yan ürünler tespit edilmiş-
tir. Tabloda bazı gıda ürünleri ile palmiye yağı ve diğer 
yağlardaki zararlı maddelerin miktarları sunulmuştur. 
Bunların tüketildiği miktarlar da göz önüne alındığı za-
man, orta düzeyde tüketildiklerinde çocuk ve gençlerin, 
fazla miktarda tüketildiklerinde ise her yaş grubunun risk 
altında olduğu rapor edilmiştir (1).

Tablo 1: Palm yağı ve diğer yağlar ile bazı gıda ürünlerinde tesbit 
edilen kanserojen madde düzeyleri.

Yağlar / 
Gıda Ürünleri

3-MCPD
(µg/kg)

2-MCPD
(µg/kg)

Glisidol
(µg/kg)

Palm yağı 2912 1565 3955

Diğer yağlar 48 - 608 86 - 270 15 - 650

Palm yağında kaç kat 
daha fazla olduğu

60,6 – 4,79 18,20 – 
5,80

263,67 – 
6,09

Cips 216 135 110

Kurabiye 247 123 137

Margarin 668 236 582
3-MCPD: 3 -Monochloropropane-1,2-diol; 2-MCPD: 2-monochloro-
propane-1,3-diol

Palmiye yağı hangi ürünlerde vardır?
Et suyu tabletinden cipslere, gofretten margarinlere 
ve kakaolu kremalara kadar çok sayıda üründe bulun-
maktadır. Ancak gıda etiketlerine bakarak bunların 
hepsini görmek mümkün değildir. Çünkü etiketlerde 
her zaman kullanılan yağın cinsi belirtilmemekte ve 
sadece “bitkisel yağ” şekline ifade edilmektedir. Bazı 
ürünlerde ise hangi bitkisel yağın kullanıldığı parantez 
içinde yazılmaktadır. Özellikle yağ içinde kızarmış 
ürünlerde hangi yağın kullanıldığı sorgulanmalıdır. 

Palmiye yağı; et suyu tabletinden cipslere, gof-
retten margarinlere ve kakaolu kremalara ka-
dar çok sayıda üründe bulunmaktadır. Ancak 
gıda etiketlerine bakarak bunların hepsini gör-
mek mümkün değildir.
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Palmiye yağı etiketlerde sadece “palm” olarak yazılabildi-
ği gibi Türkçe tercümesi olan “hurma yağı” şeklinde de 
yer alabilmektedir. Hurma palmiyegillerdendir. Her ne 
kadar Suudi Arabistan, İran ve Irak gibi ülkelerde yetişen 
ve ülkemizde de tüketilen hurmaların yağları çıkarılsa da 
bunlar ticarileşmemiştir. Ülkemizde kullanılan hurma 
yağı aslında palmiye yağıdır.

Sorun abartılmakta mıdır?
Tüketiciler çok sayıda zararlı olabilecek maddeye maruz 
kalmaktadırlar. Sadece palmiye yağı veya sadece gıda kat-
kı maddelerinden bir tanesi olsa belki vücudumuz tolere 
edebilecektir. Ancak bu maddelerin birbirleriyle ve gıda 
maddeleriyle etkileşimleri söz konusudur. Dolayısıyla ön-
ceden öngörülemeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Örneğin 
yosundan elde edilmiş bir kıvam artırıcı olan karragenan 
(E407). Bu madde çikolatalı veya meyveli sütlerde yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Kendisinin herhangi bir zararlı 
etkisi yoktur. Ancak çok tüketildiği zaman bazı kanse-
rojen maddelerin etkinliğini artırmaktadır. Palmiye yağı 
veya rafinerize yağ örneğinde olduğu gibi kanserojen bir 
içerik başka maddelerce daha zararlı hale getirilebilir. Bu 
yüzden imkân ölçüsünde az veya çok olduğuna bakıl-
maksızın zararlıların tümünden kaçınmaya çalışmak ge-
nel anlamda sağlığımızı koruyacaktır.

Çözüm nedir? 
Mümkün olduğunca işlenmemiş, en doğal, en az sayıda 
katkı maddesi içeren ürünler tercih edilmelidir. Örneğin 
krema yerine bal veya reçel, cips yerine sade mısır patlağı 
veya kuru yemişler tercih edilebilir. Yağ olarak palmiye 
yağının kullanıldığı ve kullanılma ihtimali olan gıdalar-
dan bir süre uzak durulmalıdır. Böylelikle üreticilerin ve 
bakanlığın konuyu ciddiye alması sağlanmalıdır.

Alışverişlerde abur cubur cinsinden hazır paketli ürünler 
normal gıda maddesiymiş gibi fazlaca alınmamalı, evler-
de abur cubur bulundurulmamalıdır. Bunlar nadiren acil 
ihtiyaç halinde tüketilecek gıda ürünleri olarak değerlen-
dirilmelidir. Bu hususta ebeveynler çocuklarına rol model 
olmalıdır.

Yağ olarak, sıvı yağlardan sızma zeytinyağı ilk tercih ol-
malıdır. Katı yağlardan ise tereyağı tercih edilmelidir. 
Ağırlıklı olarak ise sıvı yağ tüketilmelidir.

Üreticiler palmiye yağından ziyade diğer bitkisel yağları 
tercih etmelidirler. Bakanlık ise yapacağı çalışmaları bir 
an önce bitirmelidir. Yapılan ölçümler sonucunda, ra-
fine edilmiş palmiye yağının kullanımında bir sorun 
görülmeyip gıdalarda kullanılmasına devam edilebilir, 
bazı mahsurlardan dolayı yasaklanabilir veya gıdalardaki 
kullanım miktarı sınırlandırılabilir. Bunun yanında gıda 
etiketlerine hangi bitkisel yağın kullanıldığının açıkça 
yazılması zorunlu hale getirilmelidir. Böylece tüketici ter-
cihi için imkân sağlanmış olacaktır.

Kaynaklar
1. Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM). Risks for 

human health related to the presence of 3- and 2 monochloropro-
panediol (MCPD), and their fatty acid esters, and glycidyl fatty 
acid esters in food. EFSA Journal 2016;14(5):4426 [159 pp.]. DOI: 
10.2903/j.efsa.2016.4426
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I. KAST ve TÜBA ORTAK SEMPOZYUMU
“KORE ve TÜRKIYE ARASINDA BILIMSEL IŞ BIRLIĞI” 

Kore Bilim ve Teknoloji Akademisi (The Korean Academy 
of Science and Technology-KAST) tarafından TÜBA ve 
KAST arasında ikili iş birliği kapsamında birincisi düzen-
lenen “Kore ve Türkiye Arasında Bilimsel İş Birliği” başlıklı 
sempozyum 19 Nisan 2017 tarihinde Seul’de gerçekleştirildi.

Kore’nin başkenti Seul’de bulunan The Sejong Hotel’deki 
sempozyumun açılış konuşmaları KAST Başkanı Prof. 
Dr. Myung-Chul Lee, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ce-
vat Acar ve Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi Arslan 
Hakan Okçal tarafından yapıldı.

Sempozyumda; TÜBA Başkan Yardımcısı, Prof. Dr. Ah-

met Nuri Yurdusev, TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Namık 
Kemal Aras, TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Fikrettin Şa-
hin’in yanı sıra Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. S. Göksel Türközü de yer aldı.

Hanyang Üniversitesi’nden Hee Soo Lee “Kore-Türkiye: 
2500 Yıllık Tarihsel ve Kültürel Karşılaşma” başlıklı sunu-
mu ile açılış dersini verdi.

“Kore ve Türkiye Arasında Kültür ve Diplomasi” adlı 
sempozyumun öğleden sonra yapılan ilk oturumun baş-
kanlığını KAST Doğa Bilimleri Bölüm Başkanı ve Seul 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dohan Kim yürüttü.

Kore ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin  60. yılı dolayısıyla düzenlenen ortak 
sempozyum Seul'de gerçekleştirildi. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
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TÜBA Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev

Oturumda; Kore Dışişleri Bakanlığı Orta Avrupa Bö-
lümü Direktörü Jin-hee Oh “Kore ve Türkiye Arasın-
daki İkili İlişkiler”, Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev 
“Türk-Kore İlişkilerine Tarihsel Bir Bakış”, KAST Si-
yaset Araştırmaları Bölüm Başkanı ve Konkuk Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. Sunyang Chung “Kore'de Bi-
lim ve Teknoloji Alanındaki Gelişmelerin Türkiye İçin 
Etkileri” ve Prof. Dr. S. Göksel Türközü “Türk-Kore İş 
Birliği Potansiyellerini İnceleme” başlıklı sunumlarını 
yaptılar.

“Kore ile Türkiye arasındaki Bilim ve Mühendislik Ala-
nında Durum ve Olası İş Birliği” adlı ikinci oturumun 

başkanlığını KAST Tarım ve Balıkçılık Bilimlerinin Bö-
lüm Başkanı ve Hallym Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jung 
Han Yoon üstlendi.

Oturumda; KAST Üyesi Prof. Dr. Sang Yup Lee “Kore'nin 
Bilim ve Teknoloji Enstitüsünün Kısa Tarihi ve Mevcut 
Durumu”, Prof. Dr. Namık Kemal Aras “Güney Kore ve 
Türkiye: Bazı Karşılaştırmalar”, Prof. Dr. Fikrettin Şahin 
“Tarım, Gıda, Çevre, Sağlık ve Toplumla İlgili Biyotekno-
loji Alanında Olası İşbirlikleri”, KAST Uluslararası İş Bir-
liği Direktörü ve Kore Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hyun 
Jin Park “NRF-TÜBİTAK Projelerinin Gelişimi” adlı su-
numlarını gerçekleştirdiler.

Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi 
Arslan Hakan Okçal

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. S. Göksel Türközü

TÜBA Şeref Üyesi 
Pof. Dr. Namık Kemal Aras

TÜBA Konsey Üyesi 
Pof. Dr. Fikrettin Şahin

TÜBA BAŞKANI PROF. ACAR 
KONYA VALISI CANBOLAT’I ZIYARET ETTI

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 7 Nisan tari-
hinde Konya Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret 
etti.

TÜBA-Kök Hücre Çalışma Grubu’nun Konya Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ev sahipliğinde düzenledi-
ği “TÜBA-Kök Hücre ve Embriyo Uygulamaları Eğitim 
Sempozyumu” dolayısıyla Konya’da bulunan Prof. Acar  
Konya Valisi Canbolat ile Akademi’nin düzenlediği, sem-
pozyum ve diğer çalışmalar üzerine konuştu. 
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Prof. Dr. Semih Tezcan 
“Anderas Tietze’nin Tarihî ve Etimolojik 

Türkiye Türkçesi Lugati, yaklaşık 
65 yıllık çalışmanın ürünüdür”

“Türkçenin geniş kapsamlı etimolojik sözlüğü, bilim âleminin ve Türkiye’nin 150 yıllık rüyasıdır; TÜBA tarafından 
yayımlanacak olan sözlüğün tamamında altmış binden fazla madde olacak ve altı yüz yıllık bir dönemi kapsayacak.”

Prof. Dr. Semih Tezcan, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’n-
de kendi hocalarından adını duyduğu, yayınlarını öğrendiği 
Prof. Andreas Tietze ile 1960’lı yıllarda Almanya’da bulunan 
Göttingen Üniversitesi’nde doktora yaparken katıldığı bir 
sempozyumda tanıştı ve şimdi TÜBA tarafından A harfin-
den M harfine kadar yayımlanan Tarihî ve Etimolojik Türki-
ye Türkçesi Lugati’nin yayına hazırlık çalışmalarını yürütü-
yor. Kendisiyle Tietze ve onun çalışma disiplininin yanı sıra 
Lugat’in içeriğine dair konuştuk. Filiz Tietze’den ise bir baba 
ve bilim insanı olarak Andreas Tietze’yi dinledik.

Karşılaştığımız ilk günden başlayarak birbirimize soru-
lar sorduk, çözmeye uğraştığımız bilimsel problemlerle 
ilgili sorular… Benden otuz yıl daha yaşlı ünlü bir hoca-
nın genç bir öğrencinin bilgisine ve görüşlerine ilgi gös-
termesi, önem vermesi onurlandırıcıydı. Daha sonraları 
birçok kere sempozyumlarda, konferanslarda bir araya 
geldik, zaman zaman mektuplaştık. 1983’te Ankara’da Ja-
nos Eckmann’ın terekesinden Nehcü’l-ferâdis’i yayımlar-
ken yakından ilgilendi. 1984’te ben Almanya’ya, Bamberg 
Üniversitesi’ne geçtikten sonra daha sık görüşme olanağı 
bulduk. Düzenli olarak birbirimize yeni yayınlanmış yazı-
larımızın ayrı basımlarını gönderiyorduk. Doğrudan doğ-
ruya hocam olmadı, ama kendisinden çok şey öğrendim.

Prof. Andreas Tietze’nin Etimolojik Sözlüğü’nün alandaki 
diğer sözlüklerden farkı nedir? 
Andreas Tietze 1937 yılında Türkiye’ye gelip İstanbul’a 
yerleştiğinde Türkçe bilgisi pasifmiş, yani okuyor, anlıyor, 
fakat konuşamıyormuş. Fakat çok kısa zamanda konuş-
maya başlamış. Sonra da sürekli olarak daha iyi öğrenme-
ye, daha güzel konuşmaya çalışmış. Giderek tek dilli ve iki 
dilli Türkçe sözlüklerin yeterli olmadığını görüp kendisi 
sözlük malzemesi biriktirmeye başlamış ve bu çabayı da 
ömrü boyunca sürdürmüş. Tarihî ve Etimolojik Türkiye 
Türkçesi Lugati işte bu yaklaşık 65 yıllık çalışmanın başta 
gelen ürünüdür. Bu sözlüğün alandaki diğer sözlüklerden 
farkına gelince, Tietze Hoca metin tarama yöntemiyle ça-
lışmıştır. Yani her kelime için ve her kelimenin her anlamı 
için metinlerden örnek cümleler bulup göstermeyi gaye 
edinmiştir. Böylece sözlüğe giren kelimenin dilde gerçek-
ten var olduğunun ve nasıl kullanıldığının kanıtlarını da 
vermiş olur. Okuduğu ve taradığı binlerce metinde örnek 
cümle bulamayıp başka sözlüklerden kelime aktarmak 

Prof. Dr. Semih Tezcan, Ankara
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zorunda kaldığında da gerekli açıklamaları vermiş, tah-
minlerini bildirmiştir.

Türkiye’de yayımlanmış Etimolojik Türkçe Sözlükleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Bugüne kadar Türkiye’de “Türkçenin etimolojik sözlüğü” 
veya “kökenbilgisi” sözlüğü olmak iddiasıyla yayınlanmış 
beş altı kitap vardır, ama bunlardan ciddiye alınabilecek 
olanların sayısı sadece ikidir. Bunlardan biri merhum 
Prof. Dr. Hasan Eren’in çalışmasıdır (Türk Dilinin Etimo-
lojik Sözlüğü Ankara. 1999). Ancak bu kitaba Türkçenin 
söz varlığının sadece bir kısmı alınmıştır, alınan kelime-
lerin birçoğu da Anadolu ve Rumeli ağızlarının sözlüğü 
olan Derleme Sözlüğü’nden (12 cilt, Türk Dil Kurumu, 
Ankara 1963-1982) aktarılmış diyalekt kelimeleridir. Di-
yalekt kelimeleri herkesin bilmediği, sadece belli bir böl-
gede yaygın olan kelimelerdir. Hatta bunların bazılarını 
sadece yaşlılar, eski kuşaklardan olanlar bilir. Elbette di-
yalekt kelimeleri de önemlidir, bunların da kökeni açıkla-
ması yapılmalıdır. Fakat öncelik Türkiye Türkçesinin yazı 
dilinde, yani standart Türkçe de olmalıydı. Hasan Eren’in 
etimolojik sözlüğü ciddi bir bilimsel çalışma olmakla bir-
likte bütün beklentileri karşılayamamıştır ve kullanışlı 
olmayan tarafları vardır. Kelimelerin kullanımıyla ilgili 
hiçbir veri, hiçbir örnek cümle gösterilmemiştir, kelime-
nin ilk olarak hangi dönemde geçtiği pek belirsiz bir şe-
kilde verilir: “Eski çağlardan başlayarak kullanılır”, “Eski 
kaynaklarda rastlanır”, “Orta Türkçede geçer” gibi. Pek 
çok maddede erişilmesi olanak olmayan Macarca, Sırp-
ça, Bulgarca vb. makalelere göndermeler yapılır. İkinci 
ciddi çalışma Kudret Emiroğlu’na aittir, (Trabzon–Maçka 
Etimoloji Sözlüğü, Ankara 1989). Bu çalışma da adından 
anlaşılacağı üzre belli bir bölgede kullanılmakta olan dik-
kat çekici kelimeleri bir araya getirir ve bazılarının köken-
lerini açıklar. Andreas Tietze, kendi eseri için bu iki ça-
lışmadan da yararlanmış, kabul ettiği ve etmediği köken 
açıklamalarını belirtmiştir.

Bu iki eserin dışında bir de Sevan Nişanyan’ın çalışmala-
rından söz etmek gerekiyor. Batı dilleri için yapılmış köken 
bilgisi sözlüklerini kullanan Nişanyan, bunlardan madde-
ler çevirerek Türkçede kullanılan Batı kaynaklı kelimeler 

hakkında doğru açıklamalar verir. Yazık ki bunların dışın-
da yazdıkları, özellikle Türkçe kökenli kelimeler hakkında 
yazdıkları ciddi etimoloji araştırmaları kapsamına girmez.

Sözlüğün ilk 4 cildi yayımlanıyor, geriye kalan 4 cilt ilk defa 
yayımlanacak. Bu kapsamda bir sözlük, nasıl bir ihtiyacı 
karşılayacak?
Türkçenin geniş kapsamlı etimolojik sözlüğü bilim âle-
minin ve Türkiye’nin 150 yıllık rüyasıdır. Macar Türko-
logu Armin Vambery , “Türk-Tatar Dillerinin Etimolojik 
Sözlüğü” başlıklı kitabını 1878’de yayınlamıştı (Etymo-
logisches Wörterbuch der turkotatarischen Sprachen. 
Leipzig,1878. Bu sözlük bir başarı sayılmazsa da Türk 
dillerinin kökenini araştırma ilgisini ortaya koyar. 20. 
Yüzyılda öteki dillerin ve dil gruplarının etimoloji sözlük-
lerinin yapmak için Avrupalı dil uzmanları birbirleriyle 
yarıştılar. Türkçe için de denemeler yapıldı. Fakat bunla-
rın hiçbiri doyurucu olmadı. Yalnız Sir Gerard Clauson 
13.yüzyıl öncesi Türkçe (yani Eski Türkçe) dönemi için 
mükemmel bir sözlük meydana getirdi (An etymological 
dictionary of pre–thirteenth–century Turkish, Oxford, 
1972). Türkiye Türkçesine gelince Andreas Tietze, 20 
yüzyıl ortalarında Türkçedeki Farsça, Arapça, Yunanca, 
Slavca kelimeler üzerine geniş kapsamlı makaleler yayın-
lamıştı. “Griechische Lehnwörter im anatolischen Türkis-
ch”. Oriens VIII, 1955, s. 204-257; “Slavische Lehnwörter 
in der türkischen Volkssprache”. Oriens X, s. 1-47; “Di-
rekte arabische Entlehnungen im anatolischen Türkisch”. 
Mélanges Jean Deny. Ankara, 1958, s. 255-333; “Einige 
weitere griechische Lehnwörter im anatolischen Türkis-
ch”. Németh armağanı. Ankara, 1962 s. 373-388; “Persisc-
he Ableitungssuffixe im Azerosmanischen”. WZKM LIX–
LX, 1964, s. 154–200; “Persian loanwords in Anatolian 
Turkish”. Oriens XX, 1969 [1967] s. 125–168.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Andreas Tietze'nin çalışma fişleri

Şimdiye kadar yayınlanmış olan iki cilt yeniden 
gözden geçirilmiş, gerekli düzeltmeler yapıl-
mıştır. Henüz yayınlanmamış olan kısmın mal-
zemesi de Andreas Tietze’nin ilkelerine sadık 
kalınarak düzenlenmektedir.
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Tabii başka Türkologlar da birçok çalışmalar yaptılar ve 
yayınladılar. Örneğin Gerhard Doerfer, Farsçadaki Türk-
çe ve Moğolca kelimeler üzerine ansiklopedik nitelikte bir 
sözlük yarattı (Türkische und mongolische Elemente im 
Neupersischen . Wiesbaden. 4 cilt, 1963-1975). Robert 
Dankoff Türkçedeki Ermenice kelimeleri topladı. (Arme-
nian loanwords in Turkish. Turcologica Wiesbaden.1995.

Ayrıca Evliya Çelebi Seyahatnamesi’ndeki çok zengin söz 
varlığının bir kısmını sözlük haline getirdi. (Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi Okuma Sözlüğü, Seyahatnemedeki Eski-
cil, Yöresel, Yabancı Kelimeler, Deyimler. YKY İstanbul 
2008)

Tietze Hoca, on yıllardan beri büyük bir sözlük için mal-
zeme toplamaktaydı. Makalelerinde yayınladıkları bu 
malzemenin parçalarıydı. Büyük proje için ancak emekli 
olduktan sonra yoğun biçimde çalışabildi ve vefatından 
kısa bir süre önce sözlüğün ilk cildini yayınlayabildi. 
(Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati, Cilt 1 A-E 
İstanbul – Viyana 2002) Bu cilt A-E harflerini kapsamak-
taydı. 2003 Yılında Andreas Tietze’nin vefat etmesinden 
sonra öğrencileri ve asistanları Avusturya Bilimler Aka-
demisi’nin sağladığı destekle kısmen hazır olan ikinci 
cilt üzerinde çalıştılar ve F-J harflerini kapsayan bu cildi 
2009’da yayınladılar. (Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türk-
çesi Lugati Cilt 2 F-J, Viyana 2009) Daha sonra Avusturya 
Bilimler Akademisi projeyi destekleme olanağı bulama-
yınca 2014’te bu önemli görevi, TÜBA devraldı. TÜBA 
sözlüğün bütün ciltlerini yayınlayacaktır. Şimdiye kadar 
yayınlanmış olan iki cilt yeniden gözden geçirilmiş, ge-
rekli düzeltmeler yapılmıştır. Henüz yayınlanmamış olan 
kısmın malzemesi de Andreas Tietze’nin ilkelerine sadık 
kalınarak düzenlenmektedir.

İlk iki cilt büyük boy olarak basılmıştı, ciltler epeyce ağır 
ve kullanışsızdı. TÜBA baskısında boyutlar daha küçük 
olacak ilk iki cilt üçe bölünecektir. Şimdi hazır olan 4 cilt 
yayınlanmaktadır (A-B, C-E, F- J, K-L) 

“Sözlük nasıl bir ihtiyacı karşılayacak?” sorusuna gelin-
ce, her şeyden önce etimolojik sözlük kültürün ve tarihin 
anahtarıdır. İnsanoğlu yazıyı bulduktan sonra yazılı bel-
geler bırakmaya başlamış, böylece insanın yaratıcılığını 
ve topluluklar arasındaki kültür alış verişini dil aracılığıy-
la izlemek daha kolay hale gelmiştir. Komşuluk ilişkileri, 
savaş ilişkileri, ticaret ilişkileri, din ilişkileri vb. hepsi dil 
üzerinden takip izlenebilir, araştırılabilir, yorumlanabilir. 
Türkçe pek çok dille teması, kelime alış verişi olmuş bir 
dildir. Yüksek öğrenim görmüş birisinin bile dilin tarihi, 
tek tek kelimelerin tarihi hakkında bilgi edinmesi kolay 
değildir. Ama elinde sağlam bir etimolojik sözlük bulu-
nan kimse için iş değişir. Öğrenmek istediği, merak etti-
ği pek çok şeyi kolaylıkla bulabilir. Türkçenin yaratıcılığı 
hakkında fikir edinebilir, başka dillerle olan ilişkilerini 
somut bir şekilde kavrayabilir. 

Teknik olarak Sözlüğün içeriğinden bahsedebilir misiniz? 
Kaç madde var? Yeni eklenen kelimeler söz konusu mu?
Sözlüğün tamamında altmış binden fazla madde olacak 
ve altı yüz yıllık bir dönemi kapsayacak. Yani Eski Anado-
lu ve Rumeli Türkçesinden (14. yüzyıl başından) standart 
Türkiye Türkçesine kadar (20.yüzyıl sonuna kadar). Söz-
lük, 19. yüzyılda Yunan ve Ermeni harfleriyle yayınlanmış 
bazı kitapların ve 20. Yüzyılda Anadolu’da ve Rumeli’nde 
derlenmiş diyalekt metinlerindeki kelimelerini ve argo 
kelimelerini de içermektedir.

Tabii, maddeler arasında büyük farklılıklar vardır. Örne-
ğin başka bir sözlükten aktarılmış, sadece bir anlamı olan 
ve metinlerde rastlanmamış bir maddebaşı sadece bir sa-
tırlık yer alabilir. Buna karşılık çok anlamlı kelimeler ara-
sında üç dört sayfalık yer kaplayan maddeler vardır.

Şimdi yayınlanan ciltlerde yeni eklenen kelimeler yoktur. 
Fakat daha sonraki ciltlerde eklemeler yapılması söz ko-
nusudur, çünkü Tietze Hoca’nın sözlüğe almak üzere fiş-

Prof. Dr. Semih Tezcan

Prof. Tietze her kelime için ve her kelimenin her 
anlamı için metinlerden örnek cümleler bulup 
göstermeyi gaye edinmiştir. Böylece sözlüğe 
giren kelimenin dilde gerçekten var olduğunun 
ve nasıl kullanıldığının kanıtlarını da vermiş olur. 
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lere geçirdiği işlenmemiş kelimeler vardır. Onun yaptığı 
taramalar sonucunda çıkarılmış çok miktarda fiş üzerin-
de ise kelimeler ve örnek cümleler bulunmaktadır, fakat 
anlam verilmemiş ve sözlük düzenine göre sıralama ya-
pılmamıştır.

Prof. Tietze bu sözlüğü nasıl bir çalışma sonunda hazır-
ladı? Bu çalışmanın detaylarından okurlara bahsedebilir 
misiniz?
Andreas Tietze, sözlüğünü esasta metinleri tarama yön-
temiyle hazırlamıştır. İster Osmanlı Türkçesiyle olsun, 
ister Türkiye Türkçesiyle okuduğu her metinde “tarihî” 
ve “etimolojik” sözlüğe girmesini gerekli gördüğü kelime-
leri fişler üzerine yazmıştır. Tabii yalnız kelimeyi değil, 
örnek cümleyi ve örnek cümlenin hangi kitabın hangi 
sayfasından alındığını da kaydetmiştir. Topladığı malze-
menin içinde yazılı olmayan, sözlü kaynaklardan alınmış 
kelimeler ve anlamlar da vardır (eşinden arkadaşlarından, 
şoförlerden, ev işleri yardımcılarından vb.) Fakat bunları 
sözlükte kullanmamıştır. Çevirisini yaparak birinci cildin 
başına eklediğim “Türkiye Türkçesinin Söz Varlığı” baş-
lıklı makalesinde hoca, bu husustaki titizliğinin sebeple-
rini ayrıntılı olarak açıklamıştır.

Aynı makalede Andreas Tietze sözlüğü hazırlama yönte-
mi üzerine bilgiler vermiştir, burada bazı maddeleri özet-
liyorum: Andreas Tietze 20. yüzyıl ortalarında yayınladığı 
bir dizi makaleyi bir araya getirerek ve onyıllardan beri 
biriktirdiği malzemeyle genişleterek Tarihî ve Etimolo-
jik Türkiye Türkçesi Lugati’ni yazmaya doksanlı yılların 
başında karar verir ve bir çalışma planı hazırlar. Sözlük 
esasta bir etimolojik sözlük olacak, fakat etimoloji ve dil 
tarihi kitapta yalnız başına hüküm sürmeyecektir. Söz 
varlığının kayıt altına alınması, söz varlığı unsurlarının 
her birinin stilistik, morfolojik ve sentaktik bakımdan ka-
rakterize edilmesi de amaçlar arasındadır.

Kendisi Türkçeyi çok iyi bilen (ve yazabilen) Tietze Hoca 
bu kitabı Türkçe yazmaya karar vermiştir, çünkü kitabın 
başlıca okuyucu ve kullanıcılarının Türkologlar olacağını, 
onların da Türkçe bilmesi gerektiğini düşünür. Sözlüğü 
fazlaca genişletmemek için terimler ve deyimler konusun-
da hangi sınırlamaları yapmak zorunda kaldığını anlatır.

Veri malzemesi başlığı altında örnek cümlelerin alındığı 
kaynakların seçilişini açıklar. Söz varlığı başlığı altında 
şimdiye kadar tek dilli sözlüklere girmemiş kelimelerin 
kayıt altına alınması amacı ortaya koyulur. 

Prof. Dr. Semih Tezcan kimdir?
1943 Mersin'de doğdu. 1964’te Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğ-
rafya Fakültesi’nde Türk Dili Bölümü’nü bitirdi. Aynı yıl Societas Ura-
lo-Altaica’nın tahsis ettiği bursla doktora öğrenimi için Almanya’ya gitti. 
Hamburg Üniversitesi’nde Prof. Annemarie von Gabain’in yanında Eski 
Uygurca, Göttingen Üniversitesi’nde Prof. Gerhard Doerfer’in yanında 
Altayistik ve Genel Türkoloji okudu. 1970 başında doktor unvanını aldı.

Göttingen Üniversitesi’nde doktora öğrenimi görmekte iken hocası Prof. 
Doerfer, 1968 yılında, İran’da konuşulan arkaik Türk dili Halaçça’yı ye-
niden keşfetmiş, bu dilin Türkoloji için büyük önemini ortaya koydu. O 
tarihten başlayarak 30 yıl boyunca diğer görevlerinin yanı sıra bu arkaik 
dilin araştırılmasına Prof. Doerfer ile birlikte emek verdi, bir çok yayın 
yaptı.

Doktoradan sonra Türkiye’ye dönüp 1974’ten 1984’e kadar Ankara Üni-
versitesi’nde çalıştı. 1984 yılında Federal Almanya’nın Bamberg Üniver-
sitesi’nde yeni kurulan Türkoloji kürsüsüne davet edildi. Orada 1984-
2008 arasında görev yaptı. 2008-2015 arasında da Bilkent Üniversitesi, 
Edebiyat Fakültesi, Türk Edebiyatı Bölümü’nde ders verdi.

Çalışmaları TÜBA’nın 2006 yılı “Sosyal Bilimler Bilim Ödülü”ne lâyık 
görüldü.

Yalnız başına yayımladığı kitap ve makalelerinden başka Batılı, Orta-
doğulu ve Uzakdoğulu bilim insanlarıyla ortak bilimsel yayınları var. 
Çalışma alanlarıyla ilgili konularda Almanca ve İngilizceden Türkçeye 
çeviriler yaptı.

1994 yılında, Berin-Brandenburg Bilimler Akademisi’nin Eski Uygur 
medeniyeti belgelerini yayımlamakla görevli Turfan Projesi Komisyo-
nu’na üye seçildi, 2002’de bu projenin direktörlüğüne getirildi. 

UNESCO Türkiye Milli Komitesi’nin Dünya Belleği İhtisas Komisyonu 
üyesi olan Prof. Tezcan’ın çalışma alanları: İslamiyet öncesi Türk dille-
ri ve edebiyatları. Karahanlı ve Harezm Türkçeleri ve edebiyatları. Eski 
Anadolu ve Rumeli Türkçesi. İran Türk dilleri, özellikle Halaçça. Lek-
sikoloji, Türk dilleriyle Moğol dilleri arasındaki ilişkiler, Dede Korkut 
Oğuznameleri, Oğuz Han destanları, Evliya Çelebi Seyahatnamesi.

1987
Andreas Tietze ve Semih Tezcan 1969’da Doğu Berlin’de 
yapılan 12. PIAC (Permanent  International Altaistic Con-
ference) toplantısında birlikte bir handoutu incelerken.

Sözlüğün tamamında altmış binden fazla mad-
de olacak ve altı yüz yıllık bir dönemi kapsaya-
cak. Yani Eski Anadolu ve Rumeli Türkçesinden 
(14. yüzyıl başından) standart Türkiye Türkçe-
sine kadar (20. yüzyıl sonuna kadar).
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Babamızın dillere 
duyduğu bir tutku-
su ve inanılmaz bir 
hafızası vardı. Bir-
çoğunu kendi ken-
dine olmak üzere 
çok sayıda farklı 
dil öğrendi. Karde-
şim bir keresinde 

onun bildiği dilleri saymıştı. 15 dili akıcı, 7 dili okuma 
ve yazmada ve 5 dili de yakın dilleri bilmesinden ötürü 
biliyordu. Sadece yazılı kelimler onu ilgilendirmiyordu. 
Bu kelimelerin nasıl telaffuz edildiklerini de öğrenmek 
istiyordu. Örneğin Viyana’daki odasında Arapça telaffuz 
pratikleri yapıyordu. Ağabeyi ve kız kardeşi kapalı kapı-
sından garip sesler geldiğini duymuş ve her şeyin yolunda 
olup olmadığı konusunda endişelenmişlerdi.

Birçok farklı dilde yazılmış 80 binden fazla kitap top-
lamıştı. Yayınları, geriye doğru birden fazla cilt halinde 
kronolojik saklamıştı. Neden mi? Çünkü bu sayede ilk 
cildin son sayfası ile diğerinin ilk sayfası art arda olmuş-
tu. Eğer rüyasında bir kelime duymuşsa sabah onu ofisine 
götürüp üzerinde çalışmak için yazardı. Bütün bir hayatı 
boyunca merakı hep canlı kaldı.

Kelimelere duyduğu hayranlık, onun 60 yılın üstünde sis-
tematik biçimde kelimeleri toplamasına vesile oldu. On-
ları küçük kâğıt parçalarına yazdı ve günü gelince kulla-
nılmak üzere alfabetik sıraya göre tuttu. Günde 10 saatten 
fazla çalışıyordu. Sabah gün doğmadan işe gidiyor ve ak-
şam yemeği vakti saat 18.00’de eve geliyordu. Genellikle 
öğle yemeklerini bir kahve ile geçiştiriyordu.

Üniversitedeki ofisinde ziyaretçileri ağırlamak için kapısı 
her zaman açıktı. Öğrencileriyle her zaman görüşmekten 
mutluluk duyduğu için danışma saatleri hiç olmadı. 1973 
yılına kadar ders verdiği UCLA’da 1971 yılında Öğretim 
Ödülü aldı. Bir röportajında şöyle demişti: “Belki öğret-
me konusunda sizi en teşvik eden şey öğrenciden yanıt 
almak ve okul dışında da onların bir şeyler elde ettiğini 
görmektir. Aynı zamanda en fazla hayal kırıklığı yaşatan 

yönü ise sınav zamanlarında onlara gerçekte ne kadar az 
şey verdiğinizi görmek olmuştur.”

Öğretmekten ve araştırma yapmaktan zevk alırdı: “Yal-
nızca ders vererek veya sadece araştırma yaparak kendimi 
rahat hissetmiyorum. Eğer sürekli ders verirseniz, asla 
kendiniz bir öğrenci olamazsınız ve her akademisyen aynı 
zamanda bir öğrenci olduğunu her zaman hatırlamalıdır.”

Derslerinde normal olarak yavaş ve temkinli konuşurdu. 
Fakat sadece bir saat zamanı olduğu bir Osmanlı Tarihi 
dersinde konuyu hızlıca işlemek zorundaydı. Öğrenciler 
not almakta güçlü çekiyordu. Hatta bir tanesi şöyle bir not 
almıştı: “Bence, Tietze bir lokomotif yutmuş olmalı.”

Babam öğrencilerinin tez süreçleri konusunda çok ilgiliy-
di. Seminerler sırasında onlara yoğun destek verirdi. Bir 
keresinde bir öğrenci tezinin ham halini bitirip Tietze’nin 
de ders vermiş olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ne gönder-
diğinde, Tietze’den çok az zamanı olduğuna ve mümkün 
olan en kısa sürede okuyacağına dair bir mektup aldı. 
Ancak, bir hafta içinde detaylı yorumların yer aldığı bir 
mektup aldığında çok şaşırdı ve Tietze her şeyi okuduğu-
nu yazmıştı.

Ölmeden birkaç yıl önce, Viyana’daki Türk Büyükelçili-
ği’nde bir ödül aldı. Törende bir gazeteci ona Türkoloji’ye 
ne zaman ilgi duyduğunu sordu. Tietze, ortaokuldan me-
zun olduktan sonra sınıf arkadaşlarıyla birlikte Yunanis-
tan’a gittiğini söyledi. Birçok başka ülkeye zaten gitmişti, 
ancak Yunanistan’da yeni bir dünya keşfetti: Doğu. Bu 
onun ilgisinin uyandığı zamandı.

Babam bize meslektaşları, arkadaşları ve akrabaları ile 
yazışmalarının olduğu binlerce mektup ve kartpostal 

Filiz Tietze,
Babası Andreas Tietze’yi 
Anlatıyor…

Filiz Tietze

Babam, 15 dili akıcı, 7 dili okuma ve yazmada ve 
5 dili de yakın dilleri bilmesinden ötürü biliyordu. 
Sadece yazılı kelimler onu ilgilendirmiyordu. Bu 
kelimelerin nasıl telaffuz edildiklerini de öğren-
mek istiyordu.
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bıraktı. Hepsi birçok kutuda mükemmel bir sıralama ile 
saklanmıştı. İnsanlarla temas kurmaya önem verirdi ve 
onların mektuplarına cevap vermeyi unutmamaya çalışır-
dı: Alınan mektupları ve cevapları takip etmek için cep 
takvimi kullanırdı.

O bir ahlâk otoritesiydi ve eğer biri hak etmediği bir po-
zisyona geldiğinde ondan hiç haz etmezdi. Öte yandan, 
çalışkan ve istekli öğrencilerine oldukça destek verirdi.
Öğrencilerinden yüksek talepleri vardı. Merdivenin üs-
tünde üst raflarda bir şeyler ararken bir öğrenci odasına 
soru sormak için gelmişti. Öğrencisine eğer Lehçe okuya-
bilecekse tezinde kullanmak üzere bir makale bulduğunu 
söyledi. Öğrencisi sadece çok az Rusça bildiğini söyledi. 
Öğrencisine, “O halde sorun yok, çok zor değil” dedi. Fi-
nal sınavlarında, öğrencisinden “Bombaci”yi okumasını 
istemişti. Öğrencisi ondan Fransızca versiyonunun kop-
yasını istediğinde, “Şimdi bulamıyorum. İtalyancasından 
oku. Eğer Fransızca ve Latince biliyorsan, bu bir sorun 
olmamalı” demişti.

Babam eğer birisi bir ülkede yaşıyorsa kendisini o ülkeye 
adapte etmesi gerektiğini söylerdi. Ancak nereye gidersek 
gidelim her sabah kahvaltı için Türk çayı hazırlamaktan 
vazgeçmedi. Her zaman sabah ilk kalkan ve akşam en er-
ken yatan oydu.

Akşamları ailesi ile birlikte evinde geçirdi. Çocukken bi-
zimle kitap okur ve bizimle oyun oynardı. Almanca, Fran-
sızca ve Latince çalışırken bize yardımcı olur ve Fransız-
ca’nın doğru telaffuz edildiğinden emin olmaya çalışırdı.
Çantasında ve sonraki yıllarda ofisindeki plastik torbasın-
da düzeltmek veya okumak için genellikle bir şeyler olur-
du. Türkçe kitap okurken, bir kâğıt ayraç üzerine ilginç 
bulduğu kelimeleri her zaman yazardı. Böylece ertesi gün 

koleksiyonuna ek-
leyebilirdi.

Plastik torbasında 
evde çalışmak için 
her zaman işi var-
dı. Caddede karşı-
dan karşıya geçer-
ken de çok pratikti. 
Yayaların normalde 
kullandığı yaya yolu yerine kütüphaneden eve gelmek 
için her zaman en kısa yolu kullanırdı ve göz ameliyatın-
dan sonra zorlukla görebildiği için torbasını sürücülerin 
kendisini görmesi için havaya kaldırırdı.

Babamız, kurallara ve düzenlemelere sadece sokağı ge-
çerken değil başka zamanlarda da uymuyordu. Gençken, 
UCLA’daki ofisini birçok kere ziyaret ettiğimi hatırlıyo-
rum. Odasının penceresinden çatıya çıkmama ve orada 
dolaşmama izin verirdi.

Viyana ormanlarında karşımıza yüksek bir çit çıkana ka-
dar uzun bir yürüyüş yapmıştık. Çitin üzerinden atlamaya 
karar verdik. Babam da bizimle birlikteydi. 60 yaşın üze-
rindeydi fakat epey çevikti. Bizimle beraber o da atlamıştı.

Maalesef ben onun hafıza yeteneği ile doğmadım. Fakat, 
dillere olan ilgisini ve yeteneği beni de etkiledi. Tabii ki 
birçok kere bir ülkeden diğerine taşımak dil öğrenmeyi 
kolaylaştırıyordu -İstanbul’dan Los Angels’a sonra kendi 
memleketimiz Viyana’ya.

Babamın vefatından sonra küçük bir grup Türkolog ve 
aile üyeleri onun en büyük projesini, yıllardır topladığı 
kelimeleri içeren Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügatı’nı ta-
mamlamak için bir kurum aramaya başladılar. Birkaç yıl 
sonra TÜBA’dan hocalar/akademisyenler bize gelerek bu 
sözlüğü tamamlamayı ve basmayı teklif ettiler. Eğer ba-
bam yaşasaydı ve bunu bilseydi, kesinlikle çok mutlu olur-
du. Tabii ki ailemiz de bu kadar yıldan sonra bu sözlüğün 
kullanılacak olmasını bekleyen Türk halkı ve dünyanın 
her yerindeki Türkologlar gibi TÜBA’ya minnettarlar.

Filiz Tietze'nin TÜBA'yı ziyareti /2014 Ankara

1987 Bamberg 1. Alman Türkologlar Kongresi

Bütün bir hayatı boyunca merakı hep canlı kaldı. Ke-
limelere duyduğu hayranlık, onun 60 yılın üstünde 
sistematik biçimde kelimeleri toplamasına vesile 
oldu. Onları küçük kâğıt parçalarına yazdı ve günü 
gelince kullanılmak üzere alfabetik sıraya göre tuttu.
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Prof. Dr. Andreas Tietze kimdir?
26 Nisan 1914’te Viyana’da doğ-
du. Babası ve annesi Avustur-
ya’nın önde gelen sanat tarihçi-
leriydi. Liseden 1932’de mezun 
oldu. 1932-37 arasında Viyana 
Üniversitesi’ne devam etti. Üni-
versitede Doğu Avrupa tarihi, 
Balkan tarihi ve iktisat tarihi 
yanında Slav dilbilimi okudu 
ve Ortadoğu dillerini öğrendi. 
Üniversitedeyken daha sonra 
Türkiye’de uzun yıllar arkadaşlık 
edeceği bilim insanı Robert An-
hegger ile tanıştı.1935 ve 1936 
yıllarında Türkiye’ye kısa seya-
hatler yaptı.19 Temmuz 1937’de 
Viyana Üniversitesi’nde tarih 
doktorası sınavını başardı. Dok-
tora sınavından sonra Türki-
ye’ye göç edip İstanbul’a yerleşti.

Mart 1938’de Nazi Almanya Avusturya’yı ilhak edince aile Yahudi kö-
kenli olduğu için Tietze’nın annesi ve babası Amerika Birleşik Devlet-
lerine, kardeşleri de İsviçre’ye kaçmak zorunda kaldılar. Andreas Tietze 
Türkiye’de kaldı. 1938-52 arasında İstanbul Üniversitesi’nde Almanca ve 
İngilizce okutmanlığı yaptı. Ders vermediği boş saatlerde İstanbul kü-
tüphanelerdeki Osmanlı yazmalarını okudu, ve bazılarının kopyalarını 
çıkardı. İngilizce-Türkçe Redhouse Sözlüğü’nü gözden geçirerek yeni 
baskısını hazırlayan grupta yer aldı.

Nazilerden kaçarak Türkiye’ye sığınmış Alman bilim insanlarından 
Prof. Robert Anhegger ve Prof. Walter Ruben ile birlikte “İstanbul Yazı-
ları” başlığı altında bir dizi yayınladı (1943-46 arasında 16 kitap). 

İstanbul’da, Milletlerarası Şark Tetkikleri Cemiyeti başkanı, aynı zaman-
da Türkçe İslam Ansiklopedisi editörü Dr. Adnan Adıvar’la ve İstanbul 
Üniversitesi Arapça ve Farsça profesörü, aynı zamanda Oriens dergisi 
editörü Prof. Hellmut Ritter’le tanışmıştı, kırklı ve ellili yıllarda onlarla 
bilimsel iş birliği yaptı.

1947 ve 1950’de Yücel dergisi için bilimsel yazılar yazdı, Türkçeye poli-
tik-felsefî denemeler tercüme etti.

1952’de Süheyla Uyar ile evlendi. Üç kızları, bir oğulları oldu. 1952-53’te 
Illinois Üniversitesi’nde (ABD), Türk araştırmaları yardımcı doçenti 
olarak görev yaptı. Roman filologları Henry and Renée Kahane ile ortak 
çalışmalar yaptı.

1953-58 İstanbul Üniversitesi’nde Almanca ve İngilizce okutmanlığına devam 
etti. 1955 yılından başlayarak yardımcılarıyla birlikte Türkçe-İngilizce Re-
dhouse Sözlüğü’nü gözden geçirmeye ve yeni baskısını hazırlamaya başladı.

1958’de California Üniversitesi (Los Angeles, UCLA), Ortadoğu ve Af-
rika Dilleri Bölümü’ne Türkçe profesörü olarak davet edildi. 1973’e ka-
dar süren bu görevi sırasında Türkçe, Osmanlıca ve Osmanlı edebiyatı 
dersleri verdi. ABD Türkolojisinin başlıca temsilcilerinden biri oldu. 
Barbara Flemming, Heath W. Lowry, Donald Quataert, Talât Tekin, Gö-
nül Alpay-Tekin Tietze’nin onun California Üniversitesi’nde yetiştirdiği 
bilim insanlarındandır.

1971-1972 yıllarında Viyana Üniversitesi, Orientalistik Enstitüsü‘nde 
(Orientalistik an der Universität Wien). Türk Araştırmaları konuk pro-
fesörü olarak görev yaparken İlber Ortaylı da Andreas Tietze’nin ders-
lerine katılmıştır.

1973-1984 arasında Viyana Üniversitesi, Orientalistik Enstitüsünde 
ordinaryüs profesör olarak görev yaptı, aynı zamanda Wiener Zeits-
chrift für die Kunde des Morgenlandes dergisinin editörlüğü görevini 
üstlendi. 1970’lerde Ingeborg (Thalhammer) Baldauf, Claudia Römer, 
Gabriele (Rasuly)-Paleczek ve Ernst Petritsch. Viyana’daki öğrencileri 
oldular.

1975-2003 arasında kendi kurduğu yıllık Türkoloji bibliyografyası Tur-
kologischer Anzeiger’in ortak editörlüğünü György Hazai ile birlikte 
yaptı (1997’den sonra Barbara Kellner-Heinkele de editör olarak katıl-
mıştır).

Viyana Üniversitesi’nden 1984 yazında emekli oldu. 1997’ye kadar 
emekli hoca (emeritus) olarak ders vermeye devam etti.

1986-87 ders yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde konuk profesör olarak 
bulundu. Öğrencileri arasında o sırada bölüm mezunlarından olan Ha-
tice Aynur da bulunmaktaydı.

1995-2003 arasında Ben Tietze, Helga Anetshofer, Kerstin Tomenendal, 
İnanç (Feigl) Atılgan, Sena Doğan, Diana Karabinova, Hakan Karateke 
ve daha başkalarıyla birlikte Türkiye Türkçesinin Tarihî ve Etimolojik 
Lugati üzerine yoğun çalışmalar yaptı. (Bu proje, Avusturya Bilimler 
Akademisi ve Avusturya Bilimsel Araştırmalar Vakfı tarafından destek-
lenmiştir.) Sözlüğün birinci cildi 2002’de yayınlandı.

Andreas Tietze Avusturya Bilimler Akademisi, TÜBA, Türk Tarih Ku-
rumu, Türk Dil Kurumu ve Societas Uralo-Altaica’nın onur üyesi oldu. 

Andreas Tietze, Türkolojinin değişik alanlarında 18 kitap ve 100’e yakın 
makale yayınlamıştır. Bunlardan bazıları dil, bazıları da edebiyat bakı-
mından son derecede önemlidir. Yayınları arasında Türkçenin grame-
rine, anlambilimine, etimolojisine, halk edebiyatına ait olanlar vardır. 
Bazı önemli eserlerin metin yayınlarını yapmış, bazı metin yayınları 
üzerine çok önemli eleştiri ve tanıtmalar yazmıştır. Yayınlarının tam bir 
listesi TÜBA’nın yayınlayacağı Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lu-
gati’nin birinci cildinde yer alacaktır. 

22 Aralık 2003’te Viyana’da vefat etti.
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TÜBA BAŞKANI PROF. ACAR, IÜ SAĞLIK BILIMLERI 
ENSTITÜSÜ MEZUNIYET TÖRENINE KATILDI

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 9 Mayıs günü 
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün  
Mezuniyet Töreni’ne katıldı. Törende yaptığı konuşmada 
mezunları, hocaları ve aileleri kutlayan Prof. Acar, diplo-
ma alan öğrencilere geleceğe dair yapacakları planlar üze-
rine tavsiyelerde bulundu.

Başkan Acar, tören öncesinde İÜ Rektörü Prof. Dr. Mah-
mut Ak’ı ziyaret etti.

TÜRKSOY GENEL SEKRETERI BÜYÜKELÇI PROF. KASEINOV ve 
YARDIMCISI PROF. PURTAŞ'TAN TÜBA BAŞKANI PROF. ACAR'A ZIYARET

TÜRKSOY Genel Sekreteri Büyükelçi Prof. Dr. 
Düsen Kaseinov ve Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Pur-
taş, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'ı 
15 Şubat günü ziyaret etti.

Görüşmede; TÜRKSOY ve TÜBA arasındaki iş 
birliği imkanları ile Türk dünyasına yönelik prog-
ram ve projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı. 
Akademi ve Türk dünyasının ortaklaşa yürüteceği 
program ve projeler görüşüldü. 

Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun, TÜBA Baş-
kanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Genel Koordina-
törü Mete Kurt

TÜBA BAŞKANI PROF. ACAR'DAN KURUMLARA ZIYARET

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar, 13 Nisan günü Vakıflar 
Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem’i 
ve 26 Nisan günü ise Milli Emlak 
Genel Müdürü Tufan Büyükuzun’u 
makamında ziyaret etti.

Prof. Acar, Dr. Ertem ve Büyükuzun 
ile Akademi'ye bina tahsisi konusu-
nu görüştü.
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MÜZIK ÜNIVERSITESI 
ARAMA KONFERANSI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurulmasını istediği  "Müzik Üniversitesi" 
için YÖK tarafından düzenlenen arama konferansı TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet 

Cevat Acar’ın da katılımıyla 5 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. 

YÖK Konferans Salonu’nda düzenlenen “Müzik Üniver-
sitesi Arama Konferansı”na Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Kalın’ın yanı sıra 
birçok üst düzey bürokrat ve üniversitelerin müzik ve 
sahne sanatları fakülteleri ve eğitim fakültelerinde görev 
yapan müzik ve müzik eğitimi bölüm başkanları, akade-
misyenler, konservatuvarlarda alanında çalışma yapan 
sanatçı ve öğretim elemanları ve Türk din musikisi ile il-
gili bölümlerin öğretim elemanları katıldı.

Müzik alanındaki bütün paydaşların geniş bir perspektif 
ve zengin birikimleriyle Müzik Üniversitesini tüm yönle-
riyle tartıştığı konferansta YÖK Başkanvekili Prof. Dr. M. 
İ. Safa Kapıcıoğlu bir selamlama konuşması yaptı.

Prof. Dr. Kapıcıoğlu konuşmasına Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sa-
nat Büyük Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmada süreci 
başlatan talimatlarından sonra çalışmalarına başladıkları 
Müzik Üniversitesi ile ilgili bugün yapılacak arama kon-
feransının başarılı olmasını dileyerek başladı.

100 yıl önce Osmanlı Devleti ‘nin ilk resmi müzik oku-
lu olarak İstanbul’da 1917-1927 arasında faaliyet göster-
mek üzere dört yıllık bir eğitim kurumu olarak kurulan 
Dârülelhan’ın (Türkçe: Nağmelerin Evi), günümüzde İs-
tanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı olarak faaliyet 
gösterdiğini belirten Kapıcıoğlu, konuşmasını şu şekilde 
sürdürdü:

“Halen ülkemizde mesleki müzik eğitimi veren üç farklı 
kurum bulunmaktadır. Konservatuvarlar, güzel sanatlar 
fakültesi bünyesinde bulunan müzik bölümleri, eğitim 
fakültesi bünyesinde bulunan müzik eğitimi bölümleri. 
Ayrıca müzik sanatıyla ilgili yükseköğretim kurumlarına 
hazırlık işlevini yürüten Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
güzel sanatlar liselerinin müzik bölümleri de müzik eği-
timi vermektedir.

Bugünkü tarih itibarıyla Yükseköğretim Kurulu bünyesin-
de konservatuvar sayımız 34, güzel sanatlar fakültelerin-
deki bölüm sayımız 32, müzik öğretmeni yetiştiren eğitim 
fakültelerindeki müzik eğitimi bölüm sayımız ise 24’tür.”

Kurulacak Müzik Üniversitesi ile bu alanda yeni yetenek-
lerin yetiştirilmesi, yeni eserlerin bestelenmesi, yapılmış 
eserlerin tüm varlığıyla günümüzde ifade bulması ve 
kaliteli yorumcularla bir araya gelmesinin sağlanacağını 
bildiren YÖK Başkanvekili Kapıcıoğlu, konuşmasını ta-
mamladı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. 
İbrahim Kalın konferansta gerçekleştirdiği konuşmasına 
Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşanan kimyasal saldırıyla il-
gili bu insanlık ve savaş suçunu bir kez daha kınadıklarını 
bildirerek başladı.

YÖK Başkanvekili 

Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu

Kurulacak Müzik Üniversitesi ile bu 

alanda yeni yeteneklerin yetiştirilmesi, 

yeni eserlerin bestelenmesi, yapılmış 

eserlerin tüm varlığıyla günümüzde 

ifade bulması ve kaliteli yorumcularla 

bir araya gelmesi sağlanacak.

““

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu
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“Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması”, “Araş-
tırma Odaklı Misyon Farklılaşması” “Kalite Kurulu çalış-
maları” “Alan Öncelikli Araştırma Görevlisi Kadroları” 
ve “100/2000 YÖK Doktora Bursları” gibi çalışmalardan 
bahseden YÖK Başkanvekili, genç nesillerin fikir dünya-
sını geliştirmek, değişik medeniyetler ve devletlere ev sa-
hipliği yapmış bu toprakların değerini onlara derin pers-
pektiflerle sunmak adına değişik üniversitelerde YÖK 
Kültür Sanat Söyleşileri düzenlediklerini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda bulunanlara se-
lamlarını ilettiğini belirten Cumhurbaşkanlığı Genel Sek-
reter Yardımcısı, kendisinin konuya olan ilgi, alaka ve he-
yecanının en üst düzeyde devam ettiğini sözlerine ekledi.

Türkiye’de Darülelhan’ın kuruluşunun üzerinden yaklaşık 
100 yıl geçtiğini ifade eden Kalın, ancak müzik geleneği-
nin devam ettirilmesinin çeşitli safhalarına bakıldığında 
Müzik Üniversitesi ile birlikte yepyeni bir sayfanın açıla-
cağına canı gönülden inandığını söyledi.

Açılış konuşmaların ardından Arama Konferansı’na ge-
çildi ve ilk olarak programın moderatörü YÖK Yürütme 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman bir konuşma ger-
çekleştirdi.

Bugün burada, kurulması düşünülen Müzik Üniversite-
siyle ilgili bir fikir jimnastiği ve beyin fırtınası yapmak 
için toplandıklarını bildirerek sözlerine başlayan Prof. Dr. 
Mehmet Şişman, dünyamızın çok bilen insanlara kıyasla, 
iyi karakter sahibi, insani ve ahlaki değerlerle donatılmış, 
erdemli insanlara ihtiyacı olduğunu belirtti.

Bunu sağlamanın araçlarından birinin de hiç şüphesiz sa-
nat ve müzik olduğunun altını çizen YÖK Üyesi Mehmet 
Şişman konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu konferansta, ‘barika-i hakikat, müsademeyi efkardan 
çıkar’ prensibinden hareketle, müzik alanında ulusal ve 
uluslararası düzeyde yakından tanıdığımız altı konuşma-
cımız, yeni kurulacak bu üniversitenin akademik ve ida-
ri yönlerden nasıl yapılanması gerektiği, eğitim-öğretim 
süreçleri ve yöntemleriyle ilgili bilgilerini ve önerilerini 
bizimle paylaşacaklardır. Elbette bu alanda ülkemizde 

fikir ve söz sahibi birçok hocamız ve sanatçımız vardır. 
Bundan sonraki süreçlerde, Mayıs ve Temmuz aylarında 
yapmayı düşündüğümüz çalışmalarda ise konu üzerinde-
ki müzakereler, daha geniş kapsamlı iki çalıştayla devam 
edecektir.”

YÖK Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman’ın konuşmasının ar-
dından konuşmacılardan sırasıyla:

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Kon-
servatuvarı Ses Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Par-
lak, Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı 
Çalgı Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülçin 
Yahya Kaçar, İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Mü-
ziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Gö-
nül Paçacı Tunçay, piyano sanatçısı ve Türkiye’nin dünya 
müzik elçisi Süher Pekinel, Okan Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Sayın Süleyman Ergüner ve Bilkent Üni-
versitesi Öğretim Görevlisi Yiğit Aydın birer konuşma 
gerçekleştirdi.

Katılımcıların yapmış olduğu konuşmalar sonrası konfe-
ransın soru-cevap kısmına geçildi.

Cumhurbaşkanlığı 

Genel Sekreter Yardımcısı 

Doç. Dr. İbrahim Kalın

Türkiye'de Darülelhan'ın kuruluşunun 

üzerinden yaklaşık 100 yıl geçti ancak 

müzik geleneğinin devam ettirilmesinin 

çeşitli safhalarına bakıldığında Müzik 

Üniversitesi ile birlikte yepyeni bir 

sayfanın açılacağına canı gönülden 

inanıyorum.

““

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Kalın
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Biyokütle Esaslı Doğal Ürünler 
Petrol Esaslı Plastikler Yerine 

Kullanılabilir Mi?
Prof. Dr. M. Hakkı Alma

TÜBA Asli Üyesi
Iğdır Üniversitesi Rektörü

Bilindiği üzere odun gibi lignoselülozik biyokütleler 
(odun talaşı, zirai artıklar, ağaç kabukları vb.) termoset 
yani yanmadığı sürece erimeyen bir malzeme olup, bu ne-
denle belli bir ile plastik, metal ve cam gibi değişik şekille-
re kolayca kalıplanamamaktadır. Bu nedenle çevre dostu 
olan ve yenilenebilir bir malzeme olan biyokütlenin özel-
likle artık kısmının çeşitli kimyasallar ile sıvılaştırılıp (Şe-
kil 1.), termoplastik yani belli ısılarda cam, metal ve plas-
tik gibi kolay bir şekilde şekillenebilir/kalıplanabilir hale 
gelebilmektedir. Böylece sıvılaştırılmış biyokütle; petrol 
hammaddesinden üretilen ve hayatımızda yaygın olarak 
kullanılan köpük, lif, epoksi ve bakalit gibi malzemelerde 
büyük bir oranda kullanılabilecektir (Şekil 2).

    
Şekil 1. Biyokütlenin sıvlaştırılması şeması

İlk önce kimyasal olarak modifiye edilmiş odunların, 
karakterlerine bağlı olarak, tabii sıvı solventler, organik 
solventler ve solüsyonlarda katalizörlü veya katalizörsüz 
olarak sıvılaşacağı bulunmuştur. Şimdiye kadar bu odu-
nun sıvılaştırılması hakkında üç metot bulunmuştur; (1) 
odunun sıvılaştırılması ile ilgili çalışma çok sert çözünme 
şartları kullanılarak tamamlanmıştır. Alifatik asitlerin bir 
serisiyle esterleştirilen odun örnekleri 200-260 °C’de ve 20 
ve 150 dakika boyunca benzil eter, etilen oksit, fenol, re-
sorsinol, benzaldehit, sulu çözeltili fenol ve kloroform-di-
oksan karışımında çözünebilmektedir. 

Sıvılaştırmanın diğer bir metodu, (2) daha normal şart-
larda yapılır. Bu metotta ligninin bir katalizör kullanılarak 
fenolleştirilmesine yol açan metotları ile kimyasal olarak 
modifiye edilmiş odunun fenolde sıvılaştırılması daha 
normal şartlarda (80 °C ve 30-150 dakika) gerçekleşti-
rilebilir. Alilleştirilmiş, metillendirilmiş, etillendirilmiş, 
hidroksietilendirilmiş, asetilendirilmiş odun ve diğerleri-
nin yukarıda bahsedilen şartları kullanarak 1,2-etandiol, 
1,2,3,-propan triol ve bisfenol-A gibi polihidrik alkollerde 
çözüneceği bulunmuştur. Sıvılaştırma prosesi fevkalade 
yüksek konstrasyonlu bir odun çözeltisine sahip pasta 
gibi bir çözeltiyi üretebilir.

Sıvılaştırma veya çözünmeyi kapsayan üçüncü metot, (3) 
kimyasal olarak modifiye edilmiş odunun klorinleşme-
sini içermektedir. Örneğin, oda sıcaklığında siyanoeti-
lendirilmiş odun %9-25 ile o-kresolda çözünebilir. Oysa 
ki, klorinleştirme prosesinden sonra hemen hemen tüm 
odun oda şartlarında çözünebilir. 

Sıvılaştırılmış odunun birçok uygulamaları mevcuttur. 
Örnekler; odun bileşiklerinin fonksiyonlanması, solvent-
lere hassas veya reaksiyona meyilli odun esaslı tutkalla-
rın, köpük tipindeki reçineleştirilmiş odun esaslı liflerin 
hazırlanması ve bunların karbon liflerine dönüşümünü 
içermektedir. Modifiye edilmiş odun bileşiklerini fonk-
siyonlara ayırmak için çözünme ve çöktürme teknikleri 
başarılı olarak kullanılmaktadır. Kimyasal olarak modi-
fiye edilen odunlardan tutkalların üretiminde fenoller, 
bisfenoller ve polihidrik alkoller solvent olarak kulla-
nılır ve elde edilen reçine önemli miktarda odun ihtiva 
etmektedir. Bu reaktif solventlerin, çapraz bağlayıcı ve 
sertleştirici gibi reaktif kimyasallar ile birlikte kullanımı 

Şekil 2. Sıvılaştırılmış odun talaşından elde edilen malzemeler.
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fenol formaldehit reçinelerinde yaygınlık kazanmaktadır. 
Bunların hepsi kimyasal olarak modifiye edilmiş odunun 
önemli bir miktarını içermekte olup, dayanıklı tutkallama 
özelliklerine sahiptirler. Köpükler veya bakalit gibi ka-
lıplı materyaller de kimyasal olarak modifiye odunlardan 
elde edilebilirler. Örneğin, köpükler (strofor) köpükleyici 
maddeler olarak belli bir miktarda suyun ve sertleştirici 
olarak poli izosiyanatlı bileşiklerinin, iyice karıştırılmış 
ve ısıtılmış alileştirilmiş odunun bir 1,6-hekzandiol çö-
zeltisine ilavesi ile hazırlanabilir. Bu 100 °C’de ısıtıldığı 
zaman köpüklenme ve reçineleştirme iki dakika içinde 
başlatılır ve birkaç dakikada tamamlanır. 

Şayet dietilen amin gibi hızlandırıcılar ilave edilirse, oda 
sıcaklığında hızlı reaksiyonlar meydana gelir ve köpükler 
birkaç dakikada tamamlanır. Elde edilen köpükler 0,04 
g/cm3 gibi düşük bir yoğunluğa sahip olup, esas kuvvet 
ve basınç deformasyonuna karşı anlamlı bir dirence sahip 
olmaktadırlar. Modifiye edilmiş odun çözeltilerinin diğer 
bir uygulaması, lif flamentlerinin oluşturulmasıdır. Ase-
tillendirilmiş odunun bir fenol çözeltisini yaptıktan sonra, 
hekzametilentetramin (HMTA) ilave edilir ve elde edi-
len karışım yüksek spinliliğe sahip reçineleştirilmiş bir 
çözelti için ilave kondensasyon reaksiyonunu hızlandır-
mak amacıyla 120 °C’de ısıtılır. Bu çözelti ile filamentler 
spinleştirilir ve belli bir sıcaklık hızı ile bir fırında sertleş-
tirilir. Sertleştirme için maksimum sıcaklık 250 °C’dir. Ve 
sonsuz filamentler bu metot ile kolayca kazanılır. Daha 
sonra, bu karbon filamentlerin direnci Japon Endüstriyel 
Standartlarına göre ölçülmüş ve 1 GPa civarında olduğu 
tespit edilmiştir. Bu değer genel amaçlar için kullanılan 
katran esaslı karbon liflerininki ile mukayese edilebil-
mektedir. Spinleştirme ve karbonlaştırmayı sağlamak 
için bu metotları geliştirme ile daha büyük dirençler elde 
edilebilir. 

Son zamanlarda kimyasal olarak modifiye edilmiş odun-
dan lateksleri hazırladık [1, 2]. Klorinleştirilmiş odun 
çözeltisinden (Cl-Ce odun/aseton/su) bir karıştırıcı ile 
buharlaştırılır ve lateks sonuçlanır. Lateksin viskozitesi, 
mukabil gelen Cl-Ce odunun dimetil formamit çözeltisi-
nin 1/10’u kadar düşük olmakta ve leteksten elde edilen 
filmlerin mekanik dirençleri hemen hemen organik bir 
çözelti ile hazırlanan filiminki ile aynı olmaktadır.

Şimdiye kadar ön muamele ile kimyasal olarak modifiye 
edilmiş odunun sıvılaştırılması ele alındı. Çok yakın za-
manlarda, herhangi bir kimyasal madde ile muamele edi-
lemeyen tabii odunun da birçok organik solventlerde sıvı-
laşacağı gözlendi. Örneğin, odun yongaları veya unu gibi 
biyokütle; başlangıçta 250 °C ve 150-180 dakika boyunca 
fenoller, bisfenoller, alkoller (benzil alkol), polihidrik al-
kol (1,6-hekzandiol ve 1,4- butandiol, oksieterler (metil 
sellusolv, etil sellusolv, dietilen glikol, trietilen glikol ve 
polietilen glikol), 1,4-dioksan, sikloheksanon, dietilenke-
ton ve etil n-propil keton) gibi solventlerde herhangi bir 
katalizör kullanılmaksızın çözünebilmektedir. 

Muamele edilmemiş odunun çözünmesi de daha düşük 
sıcaklıkta (150 °C), atmosferik bir basınçta ve fenol sul-
fonik asit gibi asidik katalizörlerin mevcudiyetinde ba-
şarılabilir. Çözünme işleminden sonra odunun ana bile-
şiklerinin (sellüloz, lignin ve hemisellüloz) bozulduğunu 
ve reaktif olduğu bilinmektedir. Yukarıda bahsedilen or-
ganik çözeltiler içinde çözünen muamele edilmiş odun 
gibi elde edilen odunumsu çözeltisi tutkal ve diğer kalıplı 
maddelerin vb. hazırlanması için kullanılabilir.

Muamele edilmemiş odun çözeltilerinden, yukarıda anla-
tılan muamele edilmiş odununki gibi hemen hemen aynı 
ürünler elde edilebilir. Örneğin, resol tipindeki fenol reçi-
nesi tutkalları (5 kısım odun ve 1 kısım fenol) şiddetli tut-
kal şartları gerektirmiyor ve tutkallama özellikleri bakı-
mından mukabil gelen ticari tutkallar ile mukayese edilir.

İkinci olarak, köpük maddeleri muamele edilmemiş odun 
ve polietilen glikol çözeltilerinden hazırlanabilir. Köpük-
lerin hem yumuşak ve hem de sert tipleri hazırlama şart-
larına göre üretilebilir. Hazırlanan köpükler, özellikleri 
bakımından ticari olanlarla mukayese edilebilmektedir. 
Bu sonuçlar gösteriyor ki, odun bileşikleri sadece köpük 
kabarcıkları içinde karışmayıp, aynı zamanda köpüklerin 
boyutsal kararlılığını korumada da önemli bir rol oyna-
maktadır. 

Muamele edilmemiş odun çözeltisinin üçüncü uygulama 
örneği ise novolak resin (bakalit) tipindeki kalıplı madde-
lerin hazırlanmasıdır. Bu proseste odunun 1 kısmı 2 kısım 
fenol ile reaksiyona sokulduktan sonra, odun bileşikleri 
ile reaksiyona girmeyen fenoller vakum altında uzaklaştı-
rılır. Sonuçlanan çözünmüş ve reaksiyona giren odun-fe-
nol tozları odun unu (dolgu maddesi olarak) ve hekzame-
tilentetramin sertleştiricisi ile karıştırılıp, 170-200 °C’de 
sıcak preslendikten sonra direk olarak sertleştirilir. Elde 
edilen kalıplı materyallerin eğilme dirençlerinin ticari 
olarak elde edilen novolak resin esaslı kalıplı maddelerin-
ki ile aynı olduğu bulunmuştur.

Sonuç olarak, biyokütlenin, karbon liflerde PAN (poly ak-
rilonitril), bakalitte formaldehit ve fenol, epoksi reçinede 
bisfenol, köpüklü malzemelerde polyol yerine kullanılabi-
leceği söylenebilir.

Kaynaklar
[1] Alma, M. H.; Yoshioka, M.; Yao, Y.; Shiraishi, N. (1998): Preparation 
of Sulfuric Acid-Catalyzed Phenolated Wood Resin, Wood Sci. Technol, 
32, 297-308.
[2] Alma, M. H.; Shiraishi, N. (1998): Preparation of Polyurethane-li-
ke Foams from NaOH-catalyzed Liquefied Wood, Holz als Roh- and 
Werkstoff, 56, 245-246.

Sıvılaştırılmış odunun birçok uygulamaları mevcuttur. 
Örnekler; odun bileşiklerinin fonksiyonlanması, sol-
ventlere hassas veya reaksiyona meyilli odun esaslı 
tutkalların, köpük tipindeki reçineleştirilmiş odun 
esaslı liflerin hazırlanması ve bunların karbon liflerine 
dönüşümünü içermektedir.
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III. MILLI KÜLTÜR ŞURASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı III. Milli Kültür Şurası, 

3-5 Mart tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. 

Kültür ve Turizm Bakan-
lığı tarafından 1982 ve 
1989 yıllarında yapılan 
Milli Kültür Şuralarının 
ardından 28 yıl sonra 
üçüncü  Milli Kültür Şu-
rası Toplantısı, Lütfi Kır-
dar Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Toplan-
tıya TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Cevat Acar'da 
katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan Şura'da 
yaptığı konuşmada, siya-
si iktidarın seçimle, oyla, 
sandıkla olunabileceğini 
ama kültür iktidarı için 
çok daha farklı bir biri-
kime, emeğe, çalışmaya, 

dirsek çürütmeye, alın teri dökmeye ihtiyaç olduğunu 
söyledi. 

Kültürel yabancılaşmaya ve kültür emperyalizmine 
karşı yerli ve millî olan kültür değerlerini evrensel dil-
le yeniden keşfedilmesi ve yeniden inşa edilmesi ge-
rektiğinin altını çizen Erdoğan, bir kültür ürününün 
formunun yerli ve millî olması, onun manasının ve 
mesajının evrensel olmasına asla engel olmadığını dile 
getirdi.

“İrfandan yoksun bir kültür, hamallıktan başka bir şey 
değildir. Aynı şekilde ahlaktan yoksun bir kültür anla-
yışı bizi ancak yozlaşmaya götürür. Oysa sanat ve kül-
türün amacı, insanı akli ve ahlaki kemale ulaştırmak-
tır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Biz hem medeniyet birikimi hem tarihi geç-
mişi hem de devlet geleneği bakımından çok farklı bir 
milletiz. Çağ kapatıp çağ açmış bir ecdadın torunları 
olarak, kendimize yeni ve büyük bir gelecek inşa etme 
gücüne, iradesine, imkanına sahibiz. İşte onun için 
"Büyük, güçlü Türkiye" diyoruz. Onun için 2023 hedef-
lerimize ulaşmak istiyoruz. İşte bunun için gençlerimi-
ze 2053 ve 2071 vizyonlarını miras bırakıyoruz. Bunun 
için anayasa değişikliğiyle ülkemizi yeni bir yönetim sis-
temine kavuşturmanın mücadelesini veriyoruz.” dedi. 

Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan

Çağ kapatıp çağ açmış bir ecdadın 

torunları olarak, kendimize yeni ve 

büyük bir gelecek inşa etme gücüne, 

iradesine, imkanına sahibiz.

““Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ise şûranın, yeni 
bir dönemin arifesinde, millî kültürün ihyası, zengin-
leştirilmesi ve çağın gereklerine uygun yeni kültür po-
litikalarının üretilmesi hususunda bir milat olacağına 
inandığını söyledi. 

Bakan Avcı, şûranın ilkinin 1982, ikincisinin ise 1989’da 
düzenlendiğini ifade ederek, aradan geçen bu uzun süre-
den sonra yürütülen politikaların, gerçekleştirilen pro-
jelerin, hedeflenen atılımların, karşılaşılan sorunların 
gözden geçirilmesi ve mümkün olan en geniş katılımla 
müzakere edilmesinin bir zaruret olduğunu vurguladı.  
 
Bakan Avcı, 28 yıl sonra yeni bir ruh ve vizyonla hare-
kete geçilmesi gerektiği için bu girişimi yaptıklarını dile 
getirerek, “Tarih boyunca çok farklı kültürlerle hiçbir 
komplekse kapılmadan iletişim kurarak zenginleşen 
büyük bir medeniyetin mirasçısı olan milletimizin bu 
olağanüstü kültürel birikimini doğru ve etkin bir bi-
çimde kullanması konusunda yeni bir ruhla, yeni bir 
vizyonla harekete geçmesi gerekiyordu.” diye konuştu.

III. Milli Kültür Şûrası, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi 
Avcı’nın başkanlığını yaptığı iki ön oturumla devam etti. 
Oturumlarda Alev Alatlı, Hasan Celal Güzel, İbrahim 
Kalın, Mehmet Genç, Ahmet Güner Sayar, Atilla Koç, 
Doğan Hızlan ve İlber Ortaylı konuşmacı olarak yer aldı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen III. 
Milli Kültür Şûrası Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sa-
rayı’nda devam ediyor. Toplumun her kesimini, millî 
kültürü korumak ve geliştirmek maksadıyla bir araya 
getirmeyi hedefleyen Şûra kapsamında Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Nabi Avcı’nın başkanlığında iki ön otu-
rum gerçekleştirildi. Oturumlara Türkiye’nin kültür 
ve sanat hayatına yön veren önemli kanaat önderleri 
katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı

Prof. Dr. Nabi Avcı

Şûranın, yeni bir dönemin arifesinde, 

millî kültürün ihyası, zenginleştirilmesi 

ve çağın gereklerine uygun yeni kültür 

politikalarının üretilmesi hususunda bir 

milat olacağına inanıyoruz.

““
Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç

ESKI BAKAN BAŞESGIOĞLU TÜBA BAŞKANI PROF. ACAR'I ZIYARET ETTI

İçişleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Baka-
nı Murat Başesgioğlu, 8 Mart günü TÜBA Baş-
kanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ı ziyaret etti.
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Türkiye Sanayisinin Bütünleşik 
Yeteneklerinin Tespiti

Prof. Dr. Ali Ekber Akgün
TÜBA Asosye Üyesi 

Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi

Prof. Dr. Halit Keskin
TÜBA Asosye Üyesi

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. İpek Koçoğlu
Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi

2023 vizyonu Türkiye’nin teknoloji lideri ülkeler arasında 
yer alması hedefine yönelik ortaya konulmuştur. Küresel 
Ar-Ge yarışında ipi göğüsleyen ABD, Japonya, Çin, Tay-
van, Güney Kore ve Avrupa Birliği’nin teknoloji ve ino-
vasyon lideri ülkeleri; Almanya, İngiltere ve Fransa’nın 
dâhil olduğu bir rekabetçi arenada teknoloji liderleri ara-
sında yer almak kolay bir kazanım olmayacaktır. Tekno-
loji geliştirmede kısa zamanda ivme kazanarak önemli bir 
sıçrayış yapan, GSYİH’larını ve beraberinde Ar-Ge harca-
malarını da artıran başarılı ülke örnekleri (Güney Kore, 
Çin, Singapur) incelendiğinde uzun yıllar emek verilerek 
bu noktalara gelindiği görülmektedir. Türkiye sanayisinin 
rekabet yeteneği yüksek ve teknolojik markalar üreten bir 
yetkinliğe doğru ilerlemesi stratejik yönetim bilinci içeri-
sinde atılacak istikrarlı adımlarla mümkün olabilecektir. 
Stratejik düşünmek, uzun vadeli planlar yapmak ve bun-
ları uygulamaya geçirmek gerekir. Hedeflerimize ulaşa-
bilmemiz için ilk etapta sanayimizin mevcut durumunu 
ayrıntılı olarak ortaya koyacak olan; ülkemiz sanayisinin 
teknolojik altyapısal envanterinin oluşturulması birinci 
işimiz olmalıdır. 

Sanayimizin altyapısal envanterinin oluşturulması bağla-
mında öncelikle Ar-Ge skor kartlarının oluşturulması ve 
Türkiye sanayisinin Ar-Ge, teknolojik öğrenme ve yeni-
lik yeteneklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Dünyada 
AR-GE yarışında lider olan ülkelerin Ar-Ge ve inovasyon 
performansları birinci düzeyde; Ar-Ge yatırımları, Ar-Ge 

yoğunluğu ve sektörel Ar-Ge trendleri temelinde değer-
lendirilmektedir. Ar-Ge yarışında rekabetçiliği belirleyen 
ikincil kriterler ise; net satışlar, yıllık ar-ge büyüme oranı, 
patent başvuruları, tescilli patent sayısıdır. Ar-Ge ve ino-
vasyon performansını ve dolayısıyla ülkelerin teknolojik 
altyapılarının durumunu belirleyen kriterler Şekil 1’de 
gösterilmektedir. 

Türkiye’nin sektörel Ar-Ge skorkartlarının oluşturulması 
için öncelikle; Ar-Ge yatırımlarının, yoğunluğunun, sek-
törel Ar-Ge trendlerinin bölgesel tespiti yapılmalıdır. Ön-
celikle Türkiye Sanayisinin Ar-Ge ve inovasyon perfor-
mansının belirleyicisi teknolojik altyapısının genel resmi 
bu kriterler esasında ortaya konulmalıdır. Sonrasında, ya-
tırımların satışa dönüşme başarısı, patentlerin ticarileşti-
rilme başarısı ve ekonomik büyüme gibi hususları detaylı 
incelemek amacıyla; net satışlar, yıllık Ar-Ge büyüme ora-
nı, patent başvuruları ve tescilli patent sayısının ölçülerek 
değerlendirilmesi önemlidir. Altyapı tespiti ve skor kart-
ların oluşturulması sonrasında, ayrıca Türkiye sanayisi-
nin Ar-Ge, teknolojik öğrenme ve yenilik yetenekleri bi-
limsel özdeğerleme ölçütleri aracılığıyla ölçümlenmelidir. 
Böylece Türkiye sanayisinde faaliyet gösteren firmaların 
Ar-Ge, teknolojik öğrenme ve yenilik yeteneklerindeki 
genel eksiklikler tespit edilebilecek ve gerekli iyileştirme 
stratejileri belirlenebilecektir. 

Türkiye Sanayisinin küresel Ar-Ge yarışındaki rekabet 
gücünü ortaya koymak için yapılması gereken öncelikli 
teknolojik altyapı değerlendirmesi sonrasında paralel bir 
yetenek analizi gerçekleştirilerek sanayinin sektörel ve 
bölgesel Ar-Ge, teknolojik öğrenme ve yenilik yetenekleri 
haritasının çıkarılması gerekmektedir. Ar-Ge, teknolojik 
öğrenme ve inovasyon yetenekleri, Türkiye ekonomisi ve 
ülkemizin 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesi için kritik 
öneme sahiptir ve ülkemizin teknolojik gelişimini sağla-
yan mekanizmalar olarak aralarında uyum ve entegrasyon 
sağlanmalıdır. Bu nedenle Türkiye Sanayisinin gerçekçi 
bir yetenek tespiti, Ar-Ge yetenekleri, teknolojik öğren-
me ve yenilik yeteneklerine bütünleşik bir kapasite olarak 
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odaklanılarak gerçekleştirilebilir. Türkiye sanayisinin bu 
üç unsurdan sadece birine odaklanma lüksü yoktur. Ül-
kemizin küresel Ar-Ge ve inovasyon rekabetçiliği için te-
sis etmesi gereken Sanayi 4.0’ün siber fiziksel sistemlerini 
geliştirebilmek ve yönetebilmek ancak Ar-Ge, teknolojik, 
öğrenme ve yenilik yeteneklerinden oluşan entegre sana-
yi kapasitesinin belirlenmesi ve geliştirilmesi ile gerçek-
leşebilecektir. Yazılım ve donanımın bileşiminden oluşan 
siber-fiziksel sistemlerin; sensörlerin, üretim araçlarının 
ve bilgi teknolojilerinin birbirine artarak bağlandığı sis-
temlere zemin hazırlayarak, tek bir şirketin ötesine geçen 
endüstriyel değer zincirleri oluşturması ancak bu şekilde 
sağlanabilir. Bu bağlamda ilk aşama Türkiye sanayisinin 
Ar-Ge yeteneklerinin belirlenmesidir.

Ar-Ge Yetenekleri
İçsel teknolojik bilgi kaynağı olan AR-GE yetenekleri fir-
maların; AR-GE stratejilerini, proje uygulamalarını, proje 
portföy yönetimini ve AR-GE harcamalarını entegre etme 
becerisini ifade etmektedir. AR-GE yetenekleri firmala-
rın;

• AR-GE stratejileri ile kurumsal stratejilerinin uyum-
lu olmasını ve farklı departmanların, yaratıcılık ve 
yenilik anlamında işbirliği içerisinde uyumla çalış-
malarını sağlar. 

• AR-GE personelinin kalite ve ürün performansını 
iyileştirmeye yönelik iletişim etkinliğinin sağlan-
masını, tersine mühendislik gibi gelişmiş tasarım 
yöntemlerinin uygulanmasını, üretim ve kullanıma 
yönelik protokollerin ve talimatların oluşturulmasını 
sağlar. 

• Üretimden, tasarıma ve mühendisliğe geri bildirim-
lerin hızını ve kalitesini artırmayı sağlar. 

• Yenilik yaratma sürecinde farklı fonksiyonel grupla-
rın ve departmanların entegrasyonunu kolaylaştırır.

• AR-GE yeteneği sayesinde yeni ürün ve süreçlere ya-
pılan harcamalar ve yeni ürün projelerinin yoğunlu-
ğu artar. 

Ar-Ge Yetenekleri ile sinerji içerisinde gelişen teknolojik 
öğrenme yeteneklerinin tespiti ise bütünleşik yetenek tes-
piti için izlenmesi ikinci adımı oluşturmaktadır.

Teknolojik Öğrenme Yetenekleri
Sanayimizin teknolojik öğrenme düzeyinin belirlenmesi 
de rekabetçi stratejiler üretmek için hayati bir rol oyna-
maktadır. Teknolojik öğrenme; firmaların mevcut yete-
neklerini geliştirmek ve yeniden düzenlemek üzere; açık 
ve örtük bilgi kaynaklarından beslenerek, görünen ve gizli 
yetenekler yaratması, yenilemesi ve geliştirmesi sürecidir. 
Teknolojik öğrenme, uzun vadeli ve belirsiz geri dönüşler 
sunan keşfetme aşaması ile uygulamaya konmadan önce 
belli kriterler esasında bir karar sürecinden geçirilmesi 
gereken uygulama aşaması arasında denge kurmayı sağ-
lar. Böylelikle firmalar bilgi edinimi ve bilgi uygulamayı 
bir arada gerçekleştirirler. Teknolojik öğrenme, belirsiz-
lik, dinamizm ve değişkenliğin hâkim olduğu küresel re-
kabet ortamında, firmaların daha fazla teknoloji temelli 
strateji izlemesini sağlamanın yanı sıra, firmaların dina-
mik temel yetkinlikler geliştirme, koruma ve onlardan 
faydalanma becerilerini geliştirerek rekabetçi başarıların-
da önemli bir rol oynar. Ar-Ge altyapısı olan ve teknolo-
jik öğrenmeyi sağlayan firmalar aynı zamanda yenilikçi 
ürün ve hizmetler geliştirebilmede başarılı olacaktır. Bu 
doğrultuda Türkiye Sanayisinin bütünleşik yetenek tespiti 
için izlenecek üçüncü adım sanayimizin yenlik yetenekle-
rinin belirlenmesi olmalıdır. 

Yenilik Yetenekleri
Yenilik yetenekleri; firmaların, yeni ürünler geliştirme, 
uygun süreç teknolojilerini uygulama, yeni teknolojiler 
geliştirip benimseme ve beklenmedik teknolojik deği-
şimlere cevap verebilme kapasitesini ifade eder. Firmalar, 
rekabetçi avantaj kazanmak için teknolojik kaynaklardan 
faydalanmalarını sağlayacak bir takım yeteneklere sahip 
olmalıdır. Bu yetenekler firmaların, Ar-Ge, teknoloji ve 
inovasyona yönelik bilgi, beceri, altyapı ve yetkinliklerinin 
içinde saklıdır. Firmaların teknolojik yenilik stratejilerini 
kolaylaştıran ve destekleyen yenilenebilir bu yetenekler 
yenilik yetenekleri olarak kavramsallaştırılmaktadır. Tek-

Şekil 1. Ar-Ge ve İnovasyon Performansı Değerlendirme Kriterleri Şekil 2. Bütünleşik bir kapasite olarak Ar-Ge, teknolojik, 
öğrenme ve yenilik yetenekleri

Türkiye Sanayisinin küresel Ar-Ge yarışındaki rekabet 
gücünü ortaya koymak için yapılması gereken öncelikli 
teknolojik altyapı değerlendirmesi sonrasında paralel 
bir yetenek analizi gerçekleştirilerek sanayinin sek-
törel ve bölgesel Ar-Ge, teknolojik öğrenme ve yenilik 
yetenekleri haritasının çıkarılması gerekmektedir.
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nolojik ve inovatif bilginin yaratılması, aktarılması, orga-
nize edilmesi ve kullanılmasında; firmalar arası ilişkileri 
koordine edebilme, başarılı ticari yeniliklere imza atabil-
mek için gerekli olan işbirliği mekanizmalarını geliştire-
bilme ve teknolojik gelişmeleri benimseyebilme ve bun-
lara uygun yanıtlar verebilme yeteneklerini içermektedir. 
Yenilik yetenekleri sayesinde, firmaların pazar paylarını 
artırmalarına yardımcı olan, başarılı yenilikler yapma ve 
uzun vadeli getiriler elde etme potansiyelleri artmaktadır. 
Türkiye sanayisinin altyapısal envanterin çıkarılmasında 
ve sonrasında gerçekleştirilen yetenek tespitinde uyumlu 
ve entegre bir veri analizi gerçekleştirebilmek için, detaylı 
ikincil verilerin yanı sıra, saha araştırmasından elde edile-
cek bilgiler ve objektif kriterlerin yanı sıra sübjektif değer-
lendirme ölçütlerinin de bir arada analizi gerekmektedir.

Veri Toplama ve Analiz
Türkiye sanayisinin alt yapısal envanterinin çıkarılmasına 
ve yetenek tespitine yönelik olarak detaylı bir veri topla-
ma çalışması yapılmalıdır. Bu süreçte örneklem çerçevesi; 
Türkiye sanayisinde faaliyet gösteren işletmeler sektörel 
ve bölgesel kriterler çerçevesinde endekslenerek belir-
lenmeli ve bu işletmelerden birincil ve ikincil veriler elde 
edilmelidir. Sistematik ve tutarlı bir metodoloji doğrultu-
sunda toplanan veriler ayrıntılı istatistiksel veri analizleri 
yoluyla analiz edilmelidir. Birincil ve ikincil verilerden 
oluşan bir veri seti üzerinde objektif ve sübjektif yöntem-
ler kullanılarak gerçekleştirilen bir analizin geçerliliği ve 
güvenilirliğinin artırılması amacıyla toplanan birincil ve 
ikincil veriler triangülasyon yöntemi1 ile entegre edilme-
lidir. Sonrasında örneklem çerçevesini oluşturan firmalar; 
Ar-Ge teknolojik öğrenme ve yenilik yeteneklerine göre 
gruplandırılmalı ve sektörel ve bölgesel yetkinliklerin kü-
melenmesi sağlanmalıdır. Kümeleme analizi aracılığıyla 
Ar-Ge, teknolojik öğrenme ve yenilik yeteneklerine göre 
gruplandırılan firmaların bölgesel olarak Ar-Ge, teknolo-
jik öğrenme ve yenilik yetenek haritalarının çıkarılması 
mümkün olabilecektir. 

Türkiye Sanayisinin Ar-Ge, teknolojik öğrenme ve ye-
nilik yeteneklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi 
amacıyla sanayi kuruluşlarından birincil verilerin top-
lanacağı saha araştırmasında:

• Ar-Ge yetenekleri, teknolojik öğrenme (derinlik, 
genişlik ve hızı), yenilik yetenekleri(öğrenme, kay-
nak dağıtım, üretim, pazarlama, organizasyon ve 
stratejik planlama yetenekleri) ve teknolojik mar-
kalaştırmanın ölçülmesi,

• Türkiye Sanayisinin bu yetkinlikler temelinde güç-
lü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi,

• Hangi yetkinliklerin iyileştirilmeye ihtiyaç duydu-
ğunun tespit edilmesi hedeflenmelidir. 

1 Triangülasyon yöntemi sosyal bilimlerde, aynı konuda farklı yöntem-
lerle ya da farklı kaynaklardan elde edilen verilerin parallel olarak ve 
karşılaştırmalı analizi ile farklı veri ya da analizlerin aynı sonuçları 
ortaya koyup koymayacağını belirlemek için gerçekleştirilen bir 
tekniktir. Verinin geçerliliğini ve güvenilirliğini artırmak için uygu-
lanır.

Uluslararası Kabul Gö-
ren Göstergelerin 
Kullanımı 
Bu doğrultuda Tür-
kiye Sanayisinin; 
uluslararası Ar-
Ge, teknoloji ve 
inovasyon lite-
ratüründe en 
çok kabul gören 
göstergeler te-
melinde Ar-Ge, 
teknoloji ve ino-
vasyon düzeyi 
b e l i r l e n m e l i , 
bunlarla ilgili 
sonuçlar ve yo-
rumları yansıtıl-
malıdır. Veri zarf-
lama ve kümeleme 
analizlerinin, Tür-
kiye Sanayisinin tek-
nolojik altyapı ve yet-
kinlik değerlendirmesi 
için yapılacak çıkarımlarda 
önemli bir rol oynayacağı ön-
görülmektedir. Bu nedenle Tür-
kiye Sanayisinin bütünleşik yetenek 
analizini gerçekleştirebilmek için eş za-
manlı iki analiz biçimi önerilmektedir bun-
lar; veri zarflama analizi ve kümeleme analizidir.

Türkiye Sanayisinin; Ar-Ge, teknolojik öğrenme ve 
yenilik yeteneklerine göre etkinlik analizini gerçekleş-
tirmek amacıyla yapılması önerilen veri zarflama ana-
lizinde:

• Firmaların Ar-Ge, teknolojik öğrenme ve yenilik 
yetenekleri esasındaki etkinlik düzeyinin tespit 
edilmesi,

• Hangi yeteneklerin ülkesel bazda güçlü olduğu ve 
hangilerinin zayıf olduğunun incelenmesi,

• Türkiye Sanayisinin güçlü yetkinlikleri temelinde 
ulusal teknolojik markalaşma düzeyinin belirlen-
mesi ve ülkemizin teknolojik markalaşma süreci-
nin uluslararası platforma taşınması için nasıl bir 
yol haritası çizilmesi gerektiği ile ilgili stratejilerin 
oluşturulması hedeflenmelidir.

Teknolojik öğrenme; firmaların mevcut yetenekle-
rini geliştirmek ve yeniden düzenlemek üzere; açık 
ve örtük bilgi kaynaklarından beslenerek, görünen 
ve gizli yetenekler yaratması, yenilemesi ve geliş-
tirmesi sürecidir.
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Türkiye Sanayisinin; Ar-
Ge, teknolojik öğrenme 

ve yenilik yeteneklerine 
göre gruplandırılması 

amacıyla gerçekleşti-
rilmesi önerilen kü-
meleme analizinde: 

• B ö l g e s e l 
Ar-Ge, teknolojik 
öğrenme ve ye-
nilik yetenekleri 
haritası çıkarıl-
ması,
• Firmaların 
belirlenen kriter-
ler esasında bölge-

sel bazda benzerlik 
ve farklılıklarının 

ortaya konması,
• Demografik özel-

likler esasında yapılan 
frekans analizleri ile fir-

maların Ar-Ge, teknolojik 
öğrenme ve yenilik yetenekle-

rinde belirleyici ve yaygın etkiye 
sahip demografik özelliklerin belir-

lenmesi ve
• Çapraz tablo analizleri aracılığı ile han-

gi demografik özelliklerin hangi Ar-Ge, teknolojik 
öğrenme ve yenilik yetenekleri ile ilişkili olduğu-
nun değerlendirilmesi mümkün olabilecektir. 

Böylece firmaların sahip oldukları ve kendilerini geliş-
tirmeleri gereken; Ar-Ge, teknolojik öğrenme ve yenilik 
yetenekleri bölgesel bazda demografik değişkenler ile 
ilişkilendirilerek, bu yeteneklerin güçlendirilmesi için 
nasıl stratejiler izlenmesi gerektiğine dair uzgörü yapıla-
bilecektir. Sanayimizin altyapısal envanterinin oluşturul-
ması güçlü ve zayıf yönlerimizi ortaya koymak açısından 
önemlidir. Çünkü bu veriler bize, teknolojik markalar 
üreterek teknoloji lideri ülkeler arasında girebilmek için 
de önemli çıktılar sağlayacaktır.

Uluslararası Teknolojik Markalar Üretmeliyiz
Son yirmi yıldır hem firmalar hem de ülkeler en değerli 
varlıklarının markaları oldukları gerçeğinin farkına var-

mıştır. Bu durum hem akademik hem de uygulayıcıların 
markalaşma konusuna olan ilgisini arttırmıştır. Tekno-
lojik markalaşma; firmaların ürettikleri teknolojilerin 
beşeri sermaye, ürün ve hizmetler yoluyla pazar değeri-
nin artmasını ve sürdürülebilir uzun dönem başarı elde 
etmesini sağlamaktadır. Türkiye sanayisinin Ar-Ge skor 
kartlarının oluşturulması ve yetkinlerinin belirlenmesi 
gerçekçi stratejilerin belirlenmesi için temel teşkil edecek-
tir. Teknolojik markalaşma firmaların sunduğu teknoloji-
lerin uluslararası düzeyde var olabilmesi için gerekli olan 
stratejilerin belirlenmesi ve alt yapı sistemlerinin kurulup 
yol haritalarının çizilmesine yardımcı olacaktır. 

Asıl amaç küresel çapta teknolojik markalar üretmektir. 
Teknolojik marka yaratılması hususunda eksikleri ortaya 
koyulacak ve hangi alanlarda marka yaratılabileceği ko-
nusunda değerlendirmelerde bulunulacaktır. Teknolojik 
markalar üretemezsek Ar-Ge gibi oldukça maliyetli yatı-
rımların geri dönüşümü sağlanamayacaktır. 

Strateji Belirlemek Kadar Uygulamaya Geçirmek-
te Önemli
Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda küresel Ar-Ge 
ve inovasyon yarışında başarılı bir yükseliş yakalaya-
bilmesi ve rekabet avantajını artırabilmesi için gereken 
önemli hususlar arasında belirlenen stratejilerin uygula-
maya geçirilmesi yatmaktadır. Yalnızca gerçekçi strateji-
lerin belirlenmesi ile başarıya ulaşılabileceğini düşünmek 
doğru olmaz. Yapılan araştırmalar en büyük başarısızlık-
ların stratejilerin uygulamaya koyulması aşamasında ger-
çekleştiğini ortaya koymaktadır. Stratejilerin belirlenmesi 
daha ziyade pazar odaklı elde edilen bilgiler ve bunların 
analizine dayalıdır. Bununla birlikte stratejilerin uygula-
maya geçirilmesi büyük ölçüde içsel dinamiklerimize ve 
bu diamikler arasındaki koordinasyona bağlıdır. Gerçekçi 
stratejiler belirleyebilmemiz için ülke sanayisinin Ar-Ge, 
Teknolojik öğrenme, yenilik yeteneklerine yönelik altya-
pısal envanterin ayrıntılı olarak ortaya koyulması şarttır. 
Bundan sonraki aşama ise belirlenecek stratejilerin bir 
takvim doğrultusunda uygulamaya geçirilmesidir. 

Ülkelerin Ar-Ge, teknolojik öğrenme ve yenilik yetenek-
lerini geliştirmesi ekonomik kalkınmalarını hızlandırdığı 
gibi, o ülkelerin uluslararası arenada söz sahibi olma şans-
larını da artırmaktadır. Bu nedenle Ar-Ge, teknolojik öğ-
renme ve inovasyon yeteneklerinin entegrasyonunu sağ-
layan, koordinasyonu en üst düzeye taşıyan, sinerji üreten 
bir ülke olma hedefimize doğru emin adımlarla devam 
etmemiz için Türkiye sanayisinin teknolojik altyapısını 
ve beraberinde bütünleşik yetkinlik analizini yapmamız 
gerekmektedir. Türkiye sanayisinin altyapısal envanterin çıkarılmasında ve 

sonrasında gerçekleştirilen yetenek tespitinde uyumlu ve 
entegre bir veri analizi gerçekleştirebilmek için, detaylı ikincil 
verilerin yanı sıra, saha araştırmasından elde edilecek bilgiler 
ve objektif kriterlerin yanı sıra sübjektif değerlendirme öl-
çütlerinin de bir arada analizi gerekmektedir.
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TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

5. YURT DIŞI FARKINDALIK ZIRVESI
Başarılı Türk bilim insanları ile gençleri bir araya getiren 5.Yurt Dışı Farkındalık Zirvesi, 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ın da katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavra-
noğlu, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve Me-
dipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahaddin Aydın’ın 
açılış konuşmalarıyla ve davetli hocaların kısa sunuşla-
rıyla 6 Mayıs günü Medipol Üniversitesi Kavacık Yerleş-
kesinde başlayan 5. Yurt Dışı Farkındalık Zirvesi, 6 ve 7 
Mayıs günü yurt dışında eğitim konusunda katılımcıların 
tecrübelerini öğrencilerle paylaştığı atölyelerin ardından 
sona erdi.

TAF Network tarafından düzenlenen zirvenin bu yılki 
teması “Sınır Tanımayan Başarılar” olarak şekillendirildi; 
yurt dışındaki bilim insanlarının çalışmalarına, akademik 
hayatın farklı ülkelerde nasıl olduğuna ve farklı ülkelerde-
ki üniversitelerin eğitim sistemlerine yer verildi.

2017 yılı “Sınır tanımayan Başarı Ödülü” Prof. Dr. Banu 
Onaral’a verildi. Bu kapsamda Amerika, Kanada, Fransa, 
İsveç, İsviçre, Japonya, Norveç ve Türkiye’den birçok bilim 
insanı ve yurt dışı kariyer yolunda ilerleyen gençler, aka-
demisyenler ve iş dünyasıyla buluştu ve akademisyenler, 
ufuk açan başarı öykülerini gençlere aktardı. ABD Eski 
Başkanı Barack Obama tarafından “Genç Bilim İnsanları 
ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü’’ne layık görülen 
Northwestern Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Keten, öl-
çülemez denilen ışığın sesini ölçen Cambridge Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Mete Atatüre, Drexel Üniversitesi Biyome-
dikal Mühendisliği, Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesi 
kurucu dekanı olan Banu Onaral, kanserin erken teşhisi 
için ürettiği cihaz ve erkek kısırlığına mikroçip ile çözüm 
bulan çalışması ile ABD’de dünyayı değiştirecek 35 bilim 
insanı arasında gösterilen Stanford Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Utkan Demirci, kanserin erken teşhisi için ucuz, 
hızlı ve cep telefonuyla uyumlu geliştirdiği test çalışmasıy-
la dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve dünyanın saygın 
bilim dergilerinden MIT Technology Review dergisi ta-
rafından 2015 yılında “35 Yaş Altı Yenilikçiler Listesi”ne 
tıpta ve biyolojide çığır açan liderlerden biri olarak seçilen 
Stanford Üniversitesi’nden Naşide Gözde Durmuş, Essex 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Demirbağ, CERN’den 
Prof. Dr. Gökhan Ünel ve dünya çapında başarı göstermiş 
çok sayıda Türk bilim insanı gençlerle bir araya geldi.
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2017 TÜRK DILI YILI
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil 
Kurumu tarafından, 2017 yılı "Türk Dili Yılı" ilan edildi.  15 Mart günü gerçekleştirilen tanıtım 

toplantısına TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da katıldı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil 
Kurumu’nun öncülüğünde 2017 yılının “Türk Dili Yılı” 
olarak ilan edilmesi dolayısıyla gerçekleştirilen tanıtım 
toplantısına Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş, 
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Yargıtay Cumhuri-
yet Başsavcısı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zerrin 
Güngör, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ın 
yanı sıra üniversite rektörleri, kamu kurumu yöneticileri, 
sivil toplum kuruluşlarının başkanları, öğretim üyeleri, 
öğretmen ve öğrenciler olmak üzere çok sayıda davetli 
katıldı.

Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş, dünyada 
konuşulmakta olan binlerce dilin var olduğunu, bunlar-
dan sadece birkaçının kültür ve medeniyet dili olarak baş-
ka diller ve kültürler üzerinde etki bıraktığını ve geleceğe 
yön verdiğini belirterek konuşmasına başladı ve “Türk 
dili, tarihî süreçte pek çok köklü değişimlere uğramış 
olmakla birlikte, Orhun Abideleri ile başlayan kesintisiz 
yolculuğunu, 21. yüzyılın ilk çeyreğine kadar ulaştırmayı 
başarmış büyük bir kültür ve medeniyet dilidir.” diyerek 
devam etti. Konuşmasında son iki yüz yılda, bir yandan 
sadeleşip Türkçe kökenli kelimelerin ağırlık kazandığı 
çağdaş bir dil hâline gelen güzel Türkçemizin bir yan-
dan da zaman zaman çeşitli tehlikelere maruz kaldığını 
belirten Başbakan Yardımcısı Türkeş “Osmanlı Türkçesi-
nin yüzyıllar boyu birlikte yoğrulduğu ve yüklediği yeni 
anlamlarla Türkçeleştirdiği çok sayıda Arapça ve Farsça 
kelimenin zamanla kullanımdan düşmesi ve bunların 

yerlerine Türkçe karşılıklarının süratle konulamaması so-
nucunda oluşan boşluk, Türkçenin Batı dilleri tarafından 
hızla istila edilmesine yol açmıştır.” dedi. Başbakan Yar-
dımcısı Türkeş, konuşmasını “Mustafa Kemal Atatürk’ün 
‘Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, 
dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır’ 
şeklindeki uyarıcı ifadesi, kendisinin ölümünden son-
ra dil konusunda kantarın topuzunu kaçıran ve sadece 
Arapça Farsça kelimeleri dilden sürgün eden, ancak Batı 
kökenli kelimelerin Türkçeye girişi sırasında işi ağırdan 
alan kimi dilcilerin ‘tabii Türkçe ile öz Türkçe’ arasında 
oluşturdukları yapay kavgaların arasında hatırlanmaz ve 
uygulanmaz olmuştur.” şeklinde sürdürdü.

Konuşmasında ayrıca dilimize giren yabancı kelimelere 
ilişkin durumu değerlendiren Başbakan Yardımcısı Tür-
keş, “Bugün gelinen noktada, Türk dilinin her zaman-
kinden daha çok saldırı altında olduğuna dikkat çekti ve 
Türkçenin herhangi bir yabancı dilde bulunan herhangi 
bir kelimeye karşılık bulmaktan âciz olmadığını, tam 
aksine dünyanın pek çok büyük dilinin sahip olmadığı 
kelime türetme yollarına sahip olduğunu belirtti ve şöyle 
devam etti: “Anlaşılır ve kurallı Türkçe karşılıkları oldu-
ğu hâlde, hemen her gün özellikle basın yayın kuruluşları 
tarafından dilimizin içine sokuşturulan Batı kökenli keli-
meler, Türkçeye karşı özensiz, duyarsız ve bilinçsiz davra-
nan bazı kişiler ve kurumlar tarafından çabucak benim-
senmekte ve yaygınlık kazanmaktadır. Selfie, lansman, 
leasing, catering, factoring, timing, inovasyon, inovatif, 
aktivite, brunch, center, tower, palace, konsensüs, koor-
dinasyon, online, materyal, regülasyon ve benzeri yüzler-
ce, binlerce kelime, Türkçe karşılıkları bulunduğu hâlde, 
sadece özentiyle ve dikkatsizlikle veya açıklanamayacak 
bilinçsiz bir tutumla ne yazık ki dilimizi kirletmekte ve 

Başbakan Yardımcısı

Yıldırım Tuğrul Türkeş

Türk dili, tarihî süreçte pek çok köklü 

değişimlere uğramış olmakla birlikte, 

Orhun Abideleri ile başlayan kesintisiz 

yolculuğunu, 21. yüzyılın ilk çeyreğine 

kadar ulaştırmayı başarmış büyük bir 

kültür ve medeniyet dilidir.

““

Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş



bozmaktadır. Bunlar yetmezmiş gibi, aynı kelimelerin, 
aktive etmek, minimize etmek, konsensüs sağlamak, on-
line olmak, selfie çekmek, lansman yapmak örneklerinde 
olduğu gibi bir de Türkçe fiillerle birlikte kullanılması işi 
büsbütün içinden çıkılmaz bir hâle sokmaktadır. Dünya-
nın en zengin, işlek ve kıvrak dillerinden birisi olan Türk-
çe, herhangi bir yabancı dilde bulunan herhangi bir keli-
meye karşılık bulmaktan âciz olmadığı gibi, tam aksine 
dünyanın pek çok büyük dilinin sahip olmadığı, kelime 
üretme ve türetme yollarına sahiptir. Nitekim Türk Dil 
Kurumunun çeşitli bilim dallarına özgü olarak hazırladığı 
onlarca terim sözlüğü, Türkçenin bu konudaki yeterliliği-
nin ve gücünün en açık kanıtıdır. Asıl sorun, Türkçenin 
kurallarına göre türetilen bu terimlerin ve kavramların 
ilgili meslek topluluklarınca kullanılmaması hatta çok za-
man dikkate bile alınmamasıdır.” dedi.

Başbakan Yardımcısı Türkeş, aynı hususa ilişkin günü-
müzde başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, 
basın yayın kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, 
çeşitli meslek topluluklarının, Türk aydınlarının, Türkçe 
konusunda yeterli duyarlılığa, özene ve bilince sahip ol-
ması gerektiğini dile getirdi ve “Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin de yüksek himaye-
lerini almak suretiyle 2017 yılını ‘Dilimiz Kimliğimizdir’ 
alt başlığıyla ‘Türk Dili Yılı’ olarak ilan ediyor, bir yandan 
Türkçenin içinde bulunduğu sıkıntılı duruma dikkatleri-
nizi çekmek isterken bir yandan da Türkçenin geliştiril-
mesi ve güçlendirilmesi yolunda sizlerin desteğini almayı 
amaçlıyoruz. Şunu çok iyi bilmeli, anlamalı ve idrak et-
meliyiz ki Türkçe, 2023, 2050 ve 2071 hedeflerimizde, bizi 
maksadımıza ulaştıracak olan çok sayıda araç arasında 
her zaman en ön sırada olacaktır, olmalıdır. Kültürde, sa-
natta, bilimde, eğitimde gerçekleştirilmesi öngörülen her 
türlü atılım, her şeyden önce zengin, kullanışlı, anlaşılır 
ve temiz bir Türkçe sayesinde olacaktır. Türkçenin kendi-
ne özgü doğal dokusu, bu hızla bozulmaya devam ederse 
kökleri her geçen gün sarsılan ve can damarları kuruyan 
bir Türkçe ile küresel boyutta bir kültür ve medeniyet inşa 
etme iddiamızın ayakları yere basmayacak ve havada ka-
lacaktır. Bugün resmen ilan etmiş olduğumuz 2017 Türk 
Dili Yılı’nın ülkemize her alanda iyilikler ve güzellikler 
getirmesini diliyorum. Sadece Atatürk Kültür, Dil ve Ta-
rih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumunun naçizane 
çabalarıyla yürütülemeyecek büyüklükte olan bu güzel 
ve anlamlı etkinliğe, kamu kurum ve kuruluşlarımız baş-
ta olmak üzere, bütün basın yayın kuruluşlarımızı, sivil 
toplum örgütlerini, eli kalem tutan şair, yazar ve düşünür-
lerimizi, öğretmenlerimizi ve kültür insanlarını katkı ve 

destek vermeye davet ediyorum” diyerek etkinlik yılının 
önemine dikkat çekti ve her kesimin bu konuda çaba gös-
termesini istedi.

AYK Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ise dilin; sosyal, canlı ve 
değişken bir olgu olarak her zaman tartışmaların odağın-
da bulunduğunu ve bu konuda tarih boyunca çok farklı 
görüşlerin ortaya konulduğunu belirterek konuşmasına 
başladı. Özellikle yabancı dillerden Türkçeye giren keli-
meler ve kamu kurum ve kuruluşlarının bu konudaki so-
rumluluğuna vurgu yaptığı konuşmasında şunları söyledi: 
“Ülkemizde dil bilincinin artırılması konusundaki yüksek 
ülkümüze ulaşabilmemiz için, paradan ve maddi imkân-
lardan çok manevi desteklere, olumlu ve yapıcı yaklaşım-
lara, duyarlı ve özenli eş güdümlere, ortak anlayışlara ve 
emek yoğun çalışmalara ihtiyacımız var. Dilimizin, ya-
bancı dillerin etkisinden korunması bağlamında böylesi 
sıkı ve etkili bir iş birliğine gitmeden, ortak ve kararlı bir 
tutum sergilemeden başarıya ulaşmamız mümkün değil-
dir. Türk Dil Kurumu’nun yasal mevzuatı gereğince sorun 
olarak gördüğü çeşitli durumlarda, o konunun ilgilileri-
ne sadece tavsiyede bulunmaktan öte bir yaptırım gücü 
bulunmamaktadır. Söz gelişi, şehirlerimizin her geçen 
gün yabancı yer ve mekân adlarıyla biraz daha kirlenen 
ve tanınmaz hâle gelen çehresini değiştirmek, bu kötü gi-
dişe dur demek, iş yerlerine ve mekânlara ruhsat veren 
belediyelerimizin yetkisi ve sorumluluğundadır.” Pek çok 
kelime, kavram ve terimin açık, anlaşılır Türkçesi varken, 
yabancı karşılıklarını tercih etmemek, kullanmamak ta-
mamen kamu kurumlarımızın bu konudaki dikkatine, 
özenine ve duyarlılığına bağlıdır.

Dilimize pervasızca sokulan yabancı kelime işgaline ör-
nekler vererek konuşmasına devam eden AYK Başkanı; 
“tanıtım”ın yerine lansmanı kullanmanın, inovasyonu 
“yenileşim”e tercih etmenin, bir toplantıyı yöneten kişiye 
moderatör unvanı vermenin, kiralamayı leasinge çevir-



93MAYIS 2017   TÜBA GÜNCE

menin, tarhana çorbası getiren yemek şirketlerine geyti-
rink göytürünk demenin, her yüksek binayı ve alışveriş 
merkezini tower, center, plaza biçiminde adlandırmanın, 
sakinlerinin kahir ekseriyetini iki kuşak önce köyden şeh-
re göçmüş Anadolu insanlarının oluşturduğu toplu ko-
nutlara falanca life, falanca world gibi isimler koymanın, 
bilmem ne hospitallerin başını alıp gittiği bir ortamda 
Türk kültüründen, Türk dilinden, Türk âdet ve gelenekle-
rinden söz edilemeyeceği gibi bunları hiçbir şey olmamış 
gibi kabullenmek de herhâlde mümkün olmasa gerek. Bü-
tün olup bitenleri basit bir özentiye veya ticari kaygılarla 
açıklamanın yeterli olmadığını, sadece Türkçeyi değil, 
Türk kültürünü de derinden yaralayan bu kirliliğe izin 
vermeme sorumluluk ve yetkisine sahip olan kamu ku-
rumlarının bu konuda daha duyarlı, özenli olması gerek-
tiğini kendilerine hatırlatmayı naçizane bir görev kabul 
ediyoruz.” diyerek toplumda dil bilincinin oluşturulma-
sını teşvik etti.

TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin 15 Temmuz’da 
yaşanan hain darbe girişimine atıfta bulunarak “Din yo-
luyla dile giren kelimelere dokunursanız Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ni bombalayan pilotlar yetiştirirsiniz.” diye-
rek başladığı konuşmasında dilin kaybedilmesi durumun-
da vatan topraklarının da kaybedileceğine dikkat çekerek 
şunları söyledi: “Dilimizi yabancı boyunduruğundan kur-
tarıyorum derken; Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül’ün 

kılına dokunulmaması manidar değil mi? ‘Bütün’ kelime-
si Türkçeyken, hassaten tedavülden düşürülüp “‘tüm’de 
ısrar edilmesi, size bir şey anlatmıyor mu? Bir zamanlar 
üç kıtada hükmü yürüyenler, üç dilde şiir söyleyenler 
vardı. Şimdi üç tarafı denizle kuşatılmış bir yarımadada 
kendi dilinde kendisini ifade edemeyen gençlerimiz var. 
Hiçbir şey için geç kalınmış değildir. Atamızla aramızı aç-
maya, anamızla bağımızı koparmaya kimse kendisini hak 
sahibi görmesin. Atamız bizim atamız, türkümüz bizim 
türkümüzdür. Atamızı anlamak ve türkümüzü çığırmak, 
Atatürk’ümüzü haykırmak bizim en tabii ülkümüzdür.”

Ayrıca, dil ve vatan kavramları arasındaki ilişkiye dikkat 
çeken TDK Başkanı, “Bu coğrafyada kazandığınız dil ağ-
zınızdan giderse, bu coğrafyadan kazandığınız toprak da 
altınızdan kayar. Adlandırmalarınızı siz yapamaz olursu-
nuz. Avrupa liselerinde, Grekçe ve Latince okutulması, 
Roma’yı diriltmek hayallerine kaynaklık etmediği gibi, 
Türkiye liselerinde Arapça ve Osmanlı Türkçesi okutul-
ması da Kızıl Elma emellerini beslemeyecektir. Turan ise 
hayalde kalmış bir mekândır. Yeni giren kelimelere karşı-
lıklar aranması gerekirken ve bu gereklilik uzaktan sey-
redilirken, eskiden beri kullandığımız ve dilimize girdiği 
ancak tapu kayıtlarında kalmış kelimelerle yazmamak, 
Türk dilini kökten kazımak projesidir. Hayat ve ömür ye-
rine yaşam, zaruri ve mecburi yerine zorunlu, tabiat yeri-
ne doğa, şart yerine koşul, bu problemin ürünüdür” dedi.

AYK Başkanı 

Prof. Dr. Derya Örs

Dilimizin, yabancı dillerin etkisinden 

korunması bağlamında böylesi sıkı ve 

etkili bir iş birliğine gitmeden, ortak 

ve kararlı bir tutum sergilemeden 

başarıya ulaşmamız mümkün değildir. 

““ TDK Başkanı 

Prof. Dr. Mustafa Kaçalin

Bu coğrafyada kazandığınız 

dil ağzınızdan giderse, bu 

coğrafyadan kazandığınız 

toprak da altınızdan kayar.

““
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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 Başkanı Prof. Dr. Derya Örs

“Türkçeyi hep birlikte yüceltip 
yükseltmeyi içtenlikle arzu ediyoruz.”
“Türkçe konusunda bütün ülke çapında yıl boyunca sürecek bir hareketlilik ve farkındalık oluşturmak amacıy-
la, 2017 yılının “Türk Dili Yılı” olarak ilan edilmesine karar verilmiştir.”

Binlerce yıllık geçmişe sahip olan Türkçe, tarih boyunca 
pek çok değişime uğramıştır. Hiç kuşkusuz bu değişimin 
kökleri, her şeyden önce Türklerin geniş bir coğrafyaya 
yayılmış ve çok sayıda devlet kurmuş cihangir bir millet 
olmasında aranmalıdır. Türkler, dünyanın çeşitli böl-
gelerinde fütuhat hareketlerine giriştiklerinde, Türkçe 
de karşılaştığı çok sayıda milletin dilleri ve kültürleriyle 
kaçınılmaz alışveriş ve etkileşim içine girmiştir. Türkçe, 
etkileşimde bulunduğu bu dillerden çok sayıda kelime 
ve kavram aldığı gibi, o dillere de çok sayıda kelime ve 
kavram vermiştir. Türkçenin, özellikle Arapça ve Farsça 
ile yüzyıllar boyu süren ilişkisi, Osmanlı Devleti’nin, Batı 
ile her alanda rekabet edebilmek için ciddi bir değişim ve 
dönüşüm geçirmek zorunda kaldığı 19. yüzyılın başlarına 
kadar bu şekilde devam etmiştir.

“Tarihî Türkçe” ile “öztürkçe” yanlıları arasındaki tartış-
ma, eskisi kadar keskin olmasa da bugün de sürmektedir”
19. ve 20. yüzyılın siyasi olaylarıyla eş zamanlı olarak ger-
çekleşen bu kaçınılmaz değişim ve dönüşüm sürecinde, 
bir yandan kimi Arapça ve Farsça kelimelerle dilbilgisi 
unsurlarının Türkçeden arındırılması ve dilde sadeleşme 
çabaları yoğunluk kazanırken, bir yandan da başta Fran-
sızca olmak üzere çeşitli Batı dillerinden çok sayıda ke-
lime ve kavram, hızla Türkçeye girmeye başlamıştır. Ko-
nuya bu yönüyle bakıldığında, Osmanlı Devleti’nin son 
yüzyılına damgasını vuran iktisadi, siyasi, sosyal, kültürel 
ve medeni değişimlerin, her şeyden çok Türkçeyi derin 
bir şekilde etkilediği açıkça görülür.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte, hemen 
her alanda olduğu gibi dil konusunda da yeni arayışlar 
içine girilmiş, böylece Türkçe, binlerce yıllık tarihinin en 
önemli dönüm noktalarından birisine ulaşmıştır. 1928’de 
Arap alfabesinin yerine Latin alfabesinin kabul edilme-
si ile başlayan bu köklü değişim sürecinde, ilk yıllardaki 
çok keskin ve aşırı tasfiyeci anlayışlar sebebiyle on bin-
lerce Arapça ve Farsça kökenli kelime dilden atılmış, 
bunların yerine önerilen, ancak bir bölümü Türkçenin 
kelime üretme ve türetme kurallarına uygun olmayan 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı  Prof. Dr. Derya Örs
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kelimelerin yerleştirilme-
si için harcanan çabalar, 
devletin ve toplumun dil 
konusunda katı bir şekil-
de ikiye ayrılmasına yol 
açmıştır. “Tarihî Türkçe” 
ile “öztürkçe” yanlıları ara-
sındaki bu tartışma, eskisi 
kadar keskin olmasa da bu-
gün de sürmektedir.

Cumhuriyet tarihi boyunca süregi-
den bu tartışmalar arasında, son elli yılda 
Batı dillerinden Türkçeye akın akın giren kelime ve 
kavramlara karşılık bulmakta gecikilmesi veya bulunan 
karşılıkların tutunamaması gibi sebeplerle, yazı ve konuş-
ma dilimizde büyük sorunlar ortaya çıkmış, bu konuda 
son otuz kırkı yılda gösterilen bütün çabalara rağmen, tıp 
dilinde olduğu gibi, çeşitli bilim dallarına ait terimler ne-
redeyse tamamen yabancılaşmıştır.

Basın yayın kuruluşlarının dil konusundaki özensizlik ve 
duyarsızlığına, kamu kurum ve kuruluşlarının vurdum-
duymazlığı da eklenince, Türkçe, başta İngilizce olmak 
üzere, Batı dillerinden gelen kelimeler yüzünden ciddi 
ölçüde bir dil kirliliğine maruz kalmıştır. 

Bu durumun en hüzün verici ve üzücü örneği, yabancı iş 
yeri ve mekân adlarıyla her geçen gün daha da tanınmaz 
hâle gelen şehirlerimizdir. Özellikle büyük şehirlerimizde 
gezip dolaşırken, insana, “Burası Türkiye mi?” dedirten 
çirkin bir ortamla karşı karşıya gelmekten duyulan ra-

hatsızlık çok zaman dile getiril-
mekle birlikte, gerekli tedbirler 
alınmadığından, bu kirlilik 
olanca hızıyla sürmektedir.

“Atalarımızdan miras aldığı-
mız güzel Türkçeyi, korumak, 

yaşatmak ve geliştirmek amacıyla 
2017 yılını “Türk Dili Yılı” olarak 

ilan ettik”
Türkçenin korunması, geliştirilme-

si ve doğru kullanılması yönünde gerekli 
önlemlerin alınarak öneri mahiyetinde kamu 

kurum ve kuruluşlarıyla toplumun dikkatine sunulması, 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünye-
sindeki Türk Dil Kurumu’nun yasayla belirlenmiş görev, 
sorumluluk ve yetki alanında bulunmaktadır. Bu görev 
ve sorumluluk duygusundan yola çıkarak, Türkçe konu-
sunda bütün ülke çapında yıl boyunca sürecek bir hare-
ketlilik ve farkındalık oluşturmak amacıyla, 2017 yılının 
“Türk Dili Yılı” olarak ilan edilmesine karar verilmiştir.

Türkiye’de geçmişi bir bütün hâlinde kucaklamakla kal-
mayıp geleceğe de her yönüyle istikamet verecek olan 
millî bir kültür inşasının en önemli araçlarından birisi, 
belki de birincisi Türkçedir. Hiçbir alanda kullanmaktan 
müstağni kalamayacağımız biricik araç olan Türkçe, bizi, 
2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize taşıyacak bir niteliğe ve 
güce kavuşmazsa, millî ve yerli bir gelişme ve kalkınma 
hamlesi yapma imkân ve ihtimalimizin büyük ölçüde 
sekteye uğrayacağı bütün çıplaklığıyla ortadadır.

Son yüz yılda dilde meydana gelen bozulmanın ve yoz-
laşmanın, bilim, teknoloji, sanat, kültür ve eğitimde de 
bozulmaya ve yozlaşmaya yol açtığı; yabancı dillerin bo-
yunduruğuna girmiş bir Türkçe ile aydınlık ve güvenli bir 
gelecek kurmanın imkânsızlığı tecrübeyle görülmüştür, 
görülmektedir.

Dünyanın en zengin dillerinden birisi olan Türkçe, 21. 
yüzyıla kendi sesiyle söylenmiş, kendi kelimeleriyle ya-
zılmış eserlerle damgasını vurmalı; dünyada en çok 

Hiçbir alanda kullanmaktan müstağni kalama-
yacağımız biricik araç olan Türkçe, bizi, 2023, 
2053 ve 2071 hedeflerimize taşıyacak bir ni-
teliğe ve güce kavuşmazsa, millî ve yerli bir 
gelişme ve kalkınma hamlesi yapma imkân ve 
ihtimalimizin büyük ölçüde sekteye uğrayacağı 
bütün çıplaklığıyla ortadadır.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen ‘2017 Türk Dili Yılı Dilimiz 
Kimliğimizdir’ konulu tanıtım toplantısı 
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konuşulan dillerden birisi olmanın yanı sıra, bir bilim, sa-
nat, kültür ve eğitim dili olarak da dünya dilleri arasında 
hak ettiği seçkin konuma bir an önce ulaşmalıdır.

Atalarımızdan miras aldığımız güzel Türkçeyi, korumak, 
yaşatmak ve geliştirmek amacıyla “Türk Dili Yılı” olarak 
ilan ettiğimiz 2017 yılında, başta kamu kurum ve kuruluş-
ları olmak üzere, bütün basın yayın kuruluşlarının, özel 
kesimin, dernekler ve vakıflar gibi sivil toplum örgütleri-
nin ve halkımızın desteğini yanımızda görmeyi, Türkçeyi 
hep birlikte yüceltip yükseltmeyi içtenlikle arzu ediyoruz.

Türkçenin gelişmesi ve korunması için her zaman yol 
gösterici ve ön açıcı bir tutum sergilemiş olan Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan, “2017 Türk Dili Yılı – Dilimiz Kimliğimizdir” başlıklı 
etkinliğimizi yüksek himayeleri altına alarak, Türkçenin 
yakın ve uzak geleceğini ilgilendiren bu önemli konuda-
ki yardım ve destekleriyle, dilimize verdikleri önemi ve 
değeri bir kez daha ortaya koymuşlardır. Bu bakımdan, 
zatıalilerine sonsuz minnet ve şükran duygularımızı sun-
mayı bir görev biliriz.

“Dilimiz Kimliğimizdir”
“Bu dil, ağzımda annemin sütüdür.” diyen büyük şairimiz 
Yahya Kemal Beyatlı’nın ifadesiyle, Türkçenin bizi en iyi 
tanımlayan, millet olarak bir arada tutan, birbirimizle an-
laşıp iletişim kurmamızı sağlayan en önemli araç olduğu 
düşüncesinden hareketle bu üst başlığı seçtik. Ata yurdu-
muz Türkistan’dan başlayıp ana yurdumuz Türkiye’de sür-
mekte olan binlerce yıllık tarihî tecrübemizden süzülerek 
gelen Türkçenin, bizden sonraki kuşaklara sağlıklı ve 
doğru bir şekilde aktarılmasının, ancak ve ancak böylesi 
yüksek bir bilinç, duyarlılık ve özenle gerçekleşebileceği-
ne duyduğumuz kesin ve sarsılmaz inanç, bizi bu başlığı 
seçmeye yöneltti.

Dilimizle var olabileceğimiz, dilimizle millet olabileceği-
miz, dilimizle devlet olabileceğimiz, bayrağı, vatanı, dev-
leti ve milleti her şeyden önce ve her şeyden çok dilimizle 
koruyabileceğimiz duygu, düşünce ve ülküsüyle bir kez 
daha tekrar ediyor ve diyoruz ki: “Dilimiz Kimliğimizdir”

Basın yayın kuruluşlarının dil konusundaki 
özensizlik ve duyarsızlığına, kamu kurum ve 
kuruluşlarının vurdumduymazlığı da eklenince, 
Türkçe, başta İngilizce olmak üzere, Batı dille-
rinden gelen kelimeler yüzünden ciddi ölçüde 
bir dil kirliliğine maruz kalmıştır.
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Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin

“Türk dilinin yerinde, doğru, 
güzel ve kurallarına uygun şekilde 

kullanılmasının milletimiz açısından ne kadar 
kıymetli olduğu konusunda bilinçlendirilmesi 

yönünde çalışmalar yapılacaktır.”
“Başlattığımız bu millî seferberliğimizin dilimizin yerinde, doğru, kurallarına uygun, temiz bir şekilde kulla-
nılmasına ve halkımızda bilincin, özenin ve duyarlılığın artırılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

2017 yılının Türk Dili Yılı ilan edilmesi biçiminde Cum-
hurbaşkanlığına müracaatımız neticesinde Cumhurbaş-
kanlığımızın yüksek himayelerinde 2017 yılı, Türk Dili 
Yılı – Dilimiz Kimliğimizdir ana başlığıyla kabul edilmiş-
tir.

Başlattığımız bu millî seferberliğimizin dilimizin yerin-
de, doğru, kurallarına uygun, açık, anlaşılır ve temiz bir 
şekilde kullanılmasına ve halkımızda bilincin, özenin ve 
duyarlılığın artırılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.

2017 Türk Dili Yılı’nın bütün ülke sathında kabulü için 
Başbakanlık genelgesi
2017 yılının “Türk Dili Yılı” olarak ilan edilmesiyle bir-
likte, Türkçenin doğru kullanılması, ülke sathında iş yeri 
ve mekân adlarında görülen yaygın kirliliğin önüne geçil-
mesi, Türkçesi varken gereksiz yere kullanılan kimi keli-
melerin daha fazla yaygınlaşmasının engellenmesi, sosyal 
âlemde kullanılan özensiz Türkçenin ortaya çıkardığı bazı 
bozuklukların düzeltilmesi, sürekli olarak İngilizcenin 
baskısı altında tutulan Türkçenin ülke içinde ve ülke dı-
şında bilim dili olarak kullanılmasının yaygınlaştırılma-
sı, kamuoyunda köklü bir dil şuurunun oluşturulması ve 
yerleştirilmesi için, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu ile Türk Dil Kurumunun öncülüğünde, kamu 
kurum ve kuruluşları tarafından yıl boyunca gerçekleşti-
rilecek kültür, sanat ve ilmî faaliyetleri bütün ülke sathına 
yaymak suretiyle, halkın her kesiminin, özellikle de genç-
lerin ve basın yayın organlarının, Türk dilinin yerinde, 
doğru, güzel ve kurallarına uygun şekilde kullanılmasının 
milletimiz açısından ne kadar kıymetli olduğu konusun-
da bilinçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Başta Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, RTÜK, TRT ve bele-

Türk Dil Kurumu Başkanı Porf. Dr. Mustafa S. Kaçalin
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diyeler,  olmak üzere bütün kamu kurum ve 
kuruluşları, STK’ler ve basın yayın teşkilat-
larıyla yapacağımız iş birlikleri sayesinde 
Türkçeyi doğru ve güzel kullanmadın 
değerini bir kez daha vurgulayarak 
bozulma olarak gördüğümüz kimi 
konuları geniş halk kesimlerinin 
gündemine taşımayı, tartışmayı ve 
çözüm yolları bulmayı düşünüyoruz.

Söz konusu kabulden sonra 15 Mart 
2017 tarihinde 2017 Türk Dili Yılı, bir ta-
nıtma toplantısıyla kamuoyuna duyurulmuş 
oldu. Daha sonra TRT, RTÜK, Millî Eğitim Ba-
kanlığı, Kızılay Genel Müdürlüğü, TÜBA, Yu-
nus Emre Vakfı, Kredi Yurtlar Kurumu gibi 
kurum ve kuruluşlarla bu yıla özgü olmak 
üzere hangi çalışmaların yürütülebileceğine 
dair ön görüşmeler yapıldı.

2017 Türk Dili Yılı’nın bütün ülke sat-
hında kabulü ve Kurumumuzla yapıla-
bilecek iş birliklerini sağlıklı bir zemine 
oturtmak ve hızlandırmak gayesiyle önümüzdeki günler-
de Başbakanlık genelgesi yayımlanacaktır. Bu genelgeden 
kamu kurum, kuruluşları, sivil toplum teşkilatları ve ko-
nuyla ilgili öbür paydaşlar tarafından haberdar olunması 
sonrasında planlanan çalışmalar yıl içerisinde belirginlik 
kazanacaktır.

Doğru Türkçe için yıl boyunca etkinlik düzenlenecek
Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, özel sek-
tör, sivil toplum kuruluşları ve basın yayın teşkilatları 
tarafından, millî birlik ve beraberliğimizin vazgeçilmez 
teminatı olan Türkçenin doğru ve güzel bir şekilde kulla-
nılması için gereken tedbirlerin alınması doğrultusunda 
2017 yılı boyunca çok sayıda bilim, kültür ve sanat faali-
yetini gerçekleştirilmeyi düşünmekteyiz.

Basın yayın araçlarında Türkçenin kulla-
nılmasında görülen bozulmaya dikkat 

çekmek ve mümkün mertebe bu 
bozulmayı düzeltebilmek gayesiyle 

RTÜK’le yapmış olduğumuz bir 
anlaşmayla on beş günlük yayın-
lar alanın uzmanları tarafından 
incelenecek ve söz konusu bo-
zukluklar Kurumumuzca hazır-

lanacak olan bir rapor marifetiyle 
kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Yine bu kapsamda Yabancı Sözlere Kar-
şılıklar Kılavuzu güncellenmiş bir biçimde 
yayımlanacaktır. 1935 yılında yayımlanan 
Cep Kılavuzları da bu yılın hatırasına bina-
en yayımlanacaktır.

Kızılay Genel Müdürlüğü ile yapacağımız 
ası çalışması sonrasında Türkçede yaşa-
nan bozulma sebebiyle oluşan kan kaybı-
na dikkat çekmeyi planladık.

TRT Genel Müdürlüğüyle yapmış olduğumuz görüşme 
sonrasında 2017 Türk Dili yılı için bir dizi farkındalık ça-
lışması yapacağız. Bunlar sokak söyleşileri, kamuya yöne-
lik uyarıcı sözler, Türkçenin güzel kullanılmasını hedefle-
yen yarışmalar biçiminde şekillenecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen ‘2017 Türk Dili Yılı Dilimiz 
Kimliğimizdir’ konulu tanıtım toplantısı 

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yıl bo-
yunca gerçekleştirilecek kültür, sanat ve ilmî 
faaliyetleri bütün ülke sathına yaymak sure-
tiyle, halkın her kesiminin, özellikle de gençlerin 
ve basın yayın organlarının, Türk dilinin yerinde, 
doğru, güzel ve kurallarına uygun şekilde kul-
lanılmasının milletimiz açısından ne kadar kıy-
metli olduğu konusunda bilinçlendirilmesi yö-
nünde çalışmalar yapılacaktır.
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Türkiye çapında orta öğretim ve yüksek öğretim öğrenci-
lerini içine alan ve konusu Türkçenin doğru ve güzel kul-
lanılması olan ası, kısa film, hikâye ve karikatür dalında 
bir yarışma düzenlenecektir.

Türkiye Türkçesinin zenginliğini ve gelişmesini ortaya 
koymak ve bu bilgilerle kamuoyunu bilgilendirmek ga-
yesiyle Türkiye Türkçesinin Tarihî Gelişimi adlı belgesel 
film hazırlatacağız. 

İçişleri Bakanlığı, Belediyeler Birliği ve belediyelerimizle 
görüşerek iş yeri adlarında görülen yabancılaşmaya dik-
kat çekeceğiz. Bu kapsamda iş yerlerine “yaşayan Türk-
çe” kelimelerden oluşan isimlerin konulmasına yönelik 
çalışma yapacağız. Belediye başkanlarımızla yıl içerisinde 
bir toplantı düzenledikten sonra belediye meclislerinde 
yaşayan Türkçe ad konulması yönünde karar veren be-

lediyelerimize takdir belgesi vereceğiz. Henüz bu kararı 
vermemiş belediyelerimizi ise bu yönde karar vermeleri 
noktasında teşvik edeceğiz.

Üniversitelerimizde faaliyet gösteren Edebiyat, Türkçe 
toplulukları ile yıl içerisinde buluşarak onların Türkçe-
nin güzel ve doğru kullanılması yönündeki faaliyetlerini 
takdir ve teşvik ederek 2017 Türk Dili Yılı çalışmalarının 
gençlere yönelik ayağını destekleyeceğiz. 

TRT Genel Müdürlüğüyle yapmış olduğumuz 
görüşme sonrasında 2017 Türk Dili yılı için bir 
dizi farkındalık çalışması yapacağız. Bunlar so-
kak söyleşileri, kamuya yönelik uyarıcı sözler, 
Türkçenin güzel kullanılmasını hedefleyen ya-
rışmalar biçiminde şekillenecek.

UTA BAŞKANI PROF. KYDYRALI’DEN 
TÜBA’YA ZIYARET

Uluslararası Türk Akademisi (UTA) Başkanı Prof. Dr. 
Darkhan Kydyrali ve UTA daimî sekreteri Askhat Kessik-
bayev, 14 Mart tarihinde TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar’ı ziyaret etti.

TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdu-
sev’in de yer aldığı görüşmede Prof. Acar’ın 2016-2017  
dönem başkanlığını yaptığı Türk Dünyası Ulusal Bilim 
Akademileri Birliği (TDUBAB) çatısı altında gerçekleş-
tirilecek faaliyetler hakkında fikir alış verişinin yanı sıra 
program ve projeler üzerinde duruldu. 



101MAYIS 2017   TÜBA GÜNCE

2. KÖK HÜCRE ve UYGULAMALARI 
SEMPOZYUMU’NDA “TÜBA OTURUMU”

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kök Hücre Öğrenci Kulübü’nün 
(İÜKÖK) 2. Kök Hücre ve Uygulamaları Sempozyumu’n-
da düzenlenen TÜBA Oturumu’na TÜBA Konsey Üye-
si Prof. Dr. Taner Demirer, TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. 
Emin Kansu ve TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu Üyesi 
Prof. Dr. Gülperi Öktem katıldı.

Kemik iliği nakilleri gibi tıbbi kullanımları olan, lösemi 
tedavisinde kullanılan; gelecekte de henüz tedavisi bulu-
namayan hastalıkların umut ışığı olan ve bu öneminden 
dolayı son dönemlerde üzerinde en çok araştırma yapı-
lan konulardan biri olan kök hücrenin masaya yatırıldı-
ğı sempozyumun açılış konuşmasını Prof. Kansu yaptı. 
Sempozyumda her biri farklı bir kök hücre tipi ve uygu-
laması ile ilgili olan toplam dört oturum gerçekleştirildi.

29-30 Nisan tarihlerinde İÜ Fen Fakültesi Cemil Bilsel 
Oditoryumu’nda gerçekleştirilen ve 800 katılımcının yer 
aldığı sempozyumdaki TÜBA Oturumu’nda; TÜBA Kon-
sey Üyesi ve Kök Hücre Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. 
Dr. Taner Demirer ve TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin 
Kansu ile TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu Üyesi ve Ege 
Üniversitesi Kök Hücre Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Gülperi Öktem yer aldı. 

TÜBA BAŞKANI PROF. ACAR'DAN
BEÜ ve ASBÜ'YE ZIYARET 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 6 Nisan günü 
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mah-
mut Özer’i, 26 Nisan günü ise Ankara Sosyal Bilimler 
Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca'yı 
ziyaret etti.ziyaret etti.

BEÜ tarafından fahri doktora payesi tevcih edilen TÜBA 
Şeref Üyesi Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı’nın fahri doktora 
payesi takdim törenine katılmak üzere BEÜ’de bulunan 
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, BEÜ’nün başarılı çalışmalar 
gerçekleştirdiğini belirtti ve Prof. Özer’i tebrik ederek ça-
lışmalarında başarılar diledi. 

Prof. Acar, Prof. Dr. Özer’e TÜBA yayınlarını hediye etti. 
Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer ise, ziyaretleri için Prof. 
Dr. Acar’a teşekkür ederek Devrek Bastonu Uygulama 
ve Araştırma Merkezi tarafından üretilen Devrek Basto-
nu’nu kendisine takdim etti.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, BEÜ ve ASBÜ 
rektörleri ile Akademi ve her iki üniversite arasında ger-
çekleştirilebilecek  program ve projeler hakkında görüştü.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
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Ahmet Yesevi Üniversitesi (AYÜ) tarafından UNESCO 
2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı anısına düzenlenen Divan-ı 
Hikmet Sohbetleri’nin 10’uncusu, TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Cevat Acar’ın da katılımıyla 14 Şubat günü 
TİKA Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

TİKA Konferans Salonu'nda düzenlenen programa ko-
nuşmacı olarak Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülfikar Güngör katıldı. Prog-
rama Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 
Prof. Dr. Musa Yıldız, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ce-
vat Acar, Danıştay Üyesi Bilal Çalışkan, Danıştay Savcısı 
Ahmet Pesen, TİKA Başkan Yardımcıları Birol Çetin ve 
Süreyya Er, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. 
Dr. Fırat Purtaş, Merkez Valisi Lütfullah Bilgin ve çok sa-
yıda davetli katıldı.

Program, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Başkanlığınca UNESCO 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı 
anısına düzenlenen lise ve dengi okullardaki öğrencilere 
yönelik şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren 
öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile başladı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. 
Dr. Musa Yıldız, TİKA Konferans Salonu'nda gerçekleşen 
ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmaya 42 ilden 180 
başvuru alındığını ifade eden Yıldız, Hoca Ahmet Yese-
vi'nin misyonunun devam etmesi için çalıştıklarını belirtti. 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. 
Dr. Musa Yıldız, “Biz arzu ediyoruz ki Hoca Ahmet Yese-
vi misyonu devam etsin. Yeni Yeseviler ve onun takipçisi 
olan Mevlanalar, Yunus Emreler gibi değerli kişiler bun-
dan sonra da yetişsin, bunu arzu ediyoruz” dedi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. 
Dr. Musa Yıldız'ın konuşmasının ardından, şiir ve kompo-
zisyon alanında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Konuşmalarının ardından Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ve Türkiye 
Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 
Prof. Dr. Zülfikar Güngör’e plaket takdim etti.

Kompozisyon dalında Kocaeli Gebze Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesinden Hilal Demirhan "Hikmetli Yolculuk" 
eseriyle birinci, İzmir Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sos-
yal Bilimler Lisesinden Rumeysa Zengin "Yüreklere Ser-
pilmiş Bir Tohum" ile ikinci, Edirne Keşan Fen Lisesinden 
Banu Gürkan "Türkistan Esintisi" ile üçüncü oldu.

Kastamonu Göl Anadolu Lisesinden Mukadder Büşra 
Şentürk "Güzel Bahçıvan" ve İstanbul Kartal Mehmet Akif 
Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesinden Zeynep Senanur 

Şahin ise "Yitik Hazinelerimiz" isimli çalışmalarıyla, 
kompozisyon dalında mansiyona layık görüldü.

Şiir kategorisinde, Kocaeli Çayırova Ertuğrul Kurdoğlu 
Anadolu Lisesinden Galip Han Balcı "Erenler" ile birinci-
liği, İstanbul Bakırköy Kartaltepe Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesinden Beyza Temizöz "Koca Ahmet Yesevi" ile 
ikinciliği ve Adıyaman Fen Lisesinden Barış Sağmak "Kul 
Hace Ahmed" eseriyle üçüncülüğü elde etti.

Aydın Menderes Anadolu Lisesinden Ömer Faruk Baha-
dır "Bir Allah Dostu" ve Gaziantep Sabahattin Zaim Sos-
yal Bilimler Lisesinden Şeyma Nur Yenigün "Gölgelerden 
Gönle" isimli şiiriyle mansiyona değer bulundu.

AHMET YESEVI YILI LISELER ARASI ŞIIR ve KOMPOZISYON 
ÖDÜLLERI ve AYÜ’DEN DIVAN-I HIKMET SOHBETLERI

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ödül alan öğrencilerle

Ahmet Yesevi Üniversitesi (AYÜ) tarafından UNESCO 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı 
anısına düzenlenen Divan-ı Hikmet Sohbetleri’nin 10’uncusu, TÜBA Başkanı Prof. Dr. 

Ahmet Cevat Acar’ın da katılımıyla 14 Şubat günü Ankara’da gerçekleştirildi.
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REKTÖRLERDEN TÜBA'YA ZIYARET

8. ÖRGÜT KURAMI SEMPOZYUMU
Çankaya Üniversitesi’nin 2-3 Şubat tarihlerinde düzenle-
diği 8. Örgüt Kuramı Sempozyumu, TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Cevat Acar’ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Örgüt kuramı alanında kavramsal, yöntemsel ve görgül 
sorunlar hakkında bilgi paylaşımını artırmak ve Türki-
ye’deki yönetimsel ve örgütsel sorunları, farklı kuramsal 
ve yöntemsel bakış açıları ile inceleyen araştırmaların ge-
liştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan sempozyum, 
Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İşletme Bölümü tarafından Çankaya Üniversitesi Merkez 
Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Sempozyuma, özellikle doktora tezi hazırlayan ya da 
doktora sonrası çalışmalarını sürdüren genç akademis-
yenlerin katıldı. İki gün boyunca dört oturum şeklinde 
yürütülen çalıştayda, her oturumda iki bildiri sunuldu ve 
tartışıldı. Sekiz bildirinin sunulduğu çalıştayda her bildi-
riye sunuş ve tartışma için 45 dakika süre tanındı. 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Kahraman

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. 
Dr. Musa Yıldız 13 Şubat, Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer 3 Mart, 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hü-
seyin Kahraman ise 1 Mart tarihinde TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Cevat Acar'ı ziyaret etti.

Prof. Acar ve rektörler arasında gerçekleşen görüşmede, 
üniversite ve Akademi’nin faaliyetleri, iş birliği ve ortak 
çalışma imkânlarının geliştirilmesi üzerinde duruldu, 
program ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulunul-
du.
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Bilimsel Yayınlarıyla 
Gazi Yaşargil

Yrd. Doç. Dr. Haydar Yalçın
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 

Araştırmacı Talih Öztürk
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Uzgörü Çalışma Grubu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Burlington kentindeki 
Vermont Üniversitesi’nin Nöroşirüji Bölümü’nde, Profe-
sör Peardon Donaghy ile birlikte mikrovasküler cerrahi 
alanında çalışmalar yürütmeye başlayan Yaşargil, 1967’de 
Zürich Beyin Cerrahisi Kliniği’nde beynin revaskülari-
zasyonunda, anevrizma, AVM, kavernom, ekstra-aksiyal 
ve intra-aksiyal beyin-omurilik tümörlerinde ve temporal 
epilepsi cerrahisinde rutin olarak kullanılacak bir teknik-
le nöroşirurjide yeni bir çağ açılmasına olanak sağlamış-
tır. Aynı yıl, cerrahi mikroskop ve mikrocerrahi teknikle-
rini kullanarak ilk beyin bypass ameliyatını gerçekleştiren 
Yaşargil, bu başarısı ile nöroşirüji dünyasında kendinden 
bahsettirmeye başlamıştır. Cerrahi alanında kullanılan 
ekipmanların yetersiz olduğunu düşünen bilim insanı, 
bu alanda yeni arayışlar içine girmiş, bu yönde yaptığı 
çalışmalar sayesinde cerrahi alanına yüzer mikroskop ve 
anjiyografi gibi önemli katkılarda bulunmuştur. Beyin 
ameliyatlarında kullandığı mikroskop, anverizmaların 
giderilmesinde çığır açmıştır. 1973 yılında profesörlük 
unvanını kazanan Yaşargil, Zürih Üniversitesi Nöroşirüji 
Bölümü’nün bölüm başkanlığına getirilerek 1992'ye ka-
dar bu kliniğin şefliği yapmıştır. 1993'te emekliye ayrılan 
Gazi Yaşargil, Harvey Cushing ile beraber 20. yüzyılın en 
önemli nöroşirüji uzmanı olarak nitelenen Yaşargil, görev 
aldığı üniversitelerde dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 
üç binden fazla öğrenciye bilgi ve tecrübelerini, uygula-
malarıyla anlatmıştır. Eğitim öğretim faaliyetleriyle sağ-
ladığı katkıların yanı sıra Prof. Dr. Yaşargil, kendi kızının 
adını verdiği, beyin loplarını açmada kullanılan “Otoma-

tik Leyla Ekartörü” ve dizaynını yaptığı “Yaşargil Anev-
rizma Klipleri” vb. gibi cerrahi alanda kullanılan araçların 
da mucididir. Amerikan Beyin Cerrahları Birliği tarafın-
dan 140 uluslararası cerrah arasından “yüzyılın adamı” 
seçilen Yaşargil, birliğin saygın yayın organı olan Neuro-
surgery adlı derginin de kapağında yer almıştır. 1997 
yılında XI. Uluslararası Nöroşirurji Kongresi esnasında 
“The World Federation of Neurosurgical Societies”in 
onur madalyasıyla ödüllendirilen Yaşargil, 2002 yılında 
Arkansas Üniversitesi Hastanesi Beyin Cerrahi Merke-
zi’nde “Dr. Gazi Yaşargil Kürsüsü” kurulmasıyla bir kez 
daha onurlandırılmıştır. Yazımızın bu kısmında buluşları, 
uygulamaları ve farklı bakış açısıyla cerrahi alanında sağ-
lamış olduğu katkıların yanı sıra literatüre kazandırdığı 
çok sayıdaki yayını bibliyometrik yöntemle incelenmiştir.

Bibliyometri, bilimsel yayınların bibliyografik verileri 
üzerinden ölçülmesi ve bilimsel üretkenliğe yönelik an-
lamlı ağ yapılarının oluşturulmasıdır. Bilimsel yayınların 
ilişki ağının ortaya çıkarılması çeşitli seviyelerde müm-
kündür. Bibliyometrik analizin makro seviyede ülkelerin 
ya da bir disiplinin yayınları analiz edilebilirken, mezo se-
viyede kurumlar veya mikro seviyede yazarlar üzerinden 
analizler gerçekleştirilebilmektedir. Bu çalışmada ünlü 
Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in bibliyometrik 
performansı ortaya konulmuştur. 

Çalışma kapsamında verilerin elde edilmesinde Web of 
Science (WOS) bibliyografik veritabanından yararlanıl-
mıştır.

Grafik 1: Yayınların yıllara göre dağılımı
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1945-2015 yıllarını kapsayan tarama sonucunda yaza-
rın 324 yayınına ulaşılmıştır. En eski yayının 1952 yılı-
na kadar gittiği görülmektedir. Yazarın yayın performası 
ivmelenmekle birlikte uzun yıllar sürekliliğini koruduğu 
görülmektedir (Grafik 1). 1995 yılı sonrası önemli bir 
artış olduğu görülürken, 2010 sonrası ise yayın sayısının 
oldukça azaldığı görülmektedir.

Yayın Türü N

ARTICLE 128

EDITORIAL MATERIAL 123

MEETING ABSTRACT 54

PROCEEDINGS PAPER 9

NOTE 5

LETTER 4

REVIEW 2

Tablo 1: Yayın türleri

Tablo 1’e bakıldığında yayınların 128 adetini makaleler 
oluştururken, 123 adetini ise editoryal yazılar oluştur-
maktadır. Bu yayınların yapıldığı kurumların listesi ise 
Tablo 2’de yer almaktadır.

Kurum N

UNIVERSITY OF ZURICH 74

UNIVERSITY OF ARKANSAS SYSTEM 31

UNIVERSITY OF ARKANSAS MEDICAL SCIENCES 29

UNIV HOSP ZURICH 29

KANTONSSPITAL AARAU AG KSA 15

HARVARD UNIVERSITY 6

WORLD HEALTH ORGANIZATION 4

VET ADM HOSP 4

MCMASTER UNIVERSITY 4

MARMARA UNIVERSITY 4

Tablo 2: Yayınların yapıldığı kurumlar

Ülke N

SWITZERLAND 108

USA 52

TURKEY 11

ENGLAND 6

CANADA 5

FRANCE 4

GERMANY 5

SWEDEN 2

ITALY 2

Tablo 3: Yayınların yapıldığı ülkeler 

Tablo 2’de Prof. Dr. Yaşargil'in en çok yayın yaptığı ilk 10 
kurum ve Tablo 3’te ise yayın yaptığı ülkeler yer almak-
tadır. Buna göre yayınlarının büyük çoğunluğunu Zürih 
Üniversitesi ve Arkansas Üniversitelerinde vermiştir. 
Tablo 4’te yer alan verilere baktığımızda ise, bu yayınların 
%92 oranında İngilizce, %7.4 oranında Almanca yapıldı-
ğını görüyoruz.

Yayın Dili N %

İNGİLİZCE 299 92.284

ALMANCA 24 7.407

Tablo 4: Yayın dili

Tablo 5’te ise WOS veritabanında yer alan araştırma alan-
larına göre en çok yayın yapılan ilk 10 araştırma alanı gö-
rülmektedir.

Araştırma Alanı N %

NEUROSCIENCES NEUROLOGY 247 76,24

SURGERY 201 62,04

GENERAL INTERNAL MEDICINE 20 6,17

SCIENCE TECHNOLOGY OTHER TO-
PICS 16 4,94

PHYSIOLOGY 15 4,63

PATHOLOGY 10 3,09

RESEARCH EXPERIMENTAL MEDICINE 7 2,16

RADIOLOGY NUCLEAR MEDICINE 
MEDICAL IMAGING 7 2,16

PSYCHIATRY 6 1,85

OPHTHALMOLOGY 6 1,85

Tablo 5: Yayınların araştırma alanları.

Yaşargil’e ait yayınların %76’sının Nöroloji alanında yapıl-
dığı, bunu Cerrahi ve Dahiliye alanlarının takip ettiği gö-
rülmektedir. Çalışmaların birden fazla araştırma alanında 
yer alabilmeleri sebebiyle rakamların toplam yayın sayı-
sından fazla olduğunu söylemek mümkündür.

Atıf Analizi
Atıf analizi yayınların atıf yaptıkları yayınlar üzerinden 
yapılmaktadır. Atıf analizi yapılarak alandaki öncü yayın-
ların, yazarların ve çalışma alanlarının ortaya konulması 

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Gazi Yaşargil



gibi çok çeşitli konuda önemli bilgiler sağlanabilmektedir. 
Bilimsel yayınlar arasında kurulan bu bağlantı sayesinde, 
bilginin yayılımı ve kaynağı hakkında fikir sahibi olmak 
mümkündür. Prof. Dr. Yaşargil’in WOS’da dizinlenen 324 
yayını iki yönden atıf analizine tabi tutulmuştur. Öncelik-
le yayınların aldıkları atıflar sayısal olarak ortaya konul-
muştur (Grafik 2). Daha sonra atıf yapan yayınlar WOS 
üzerinden indirilerek eş-kelime (co-word) analizi yapıl-
mış ve atıf yapan yayınların hangi çalışma konularından 
oldukları anahtar kelimeleri üzerinden görselleştirilmiştir 
(Resim 1). Son olarak Prof. Dr. Yaşargil’in yayınları eş-ke-
lime analizi yapılmış ve Resim 2’de görselleştirilmiştir.

Grafik 2'de Yaşargil’in 324 yayınının, 1955 yılı itibariyle 
almaya başladığı atıfların yıllar içerisinde katlanarak art-
tığı görülmektedir. 62 yıllık periyotta alınan toplam atıf 
sayısı 7677’ye ulaşmıştır. Bu atıflar toplamda 6762 ya-
yından gelmektedir. Yayınların içinden yazarın kendine 
atıfları (self citation) çıkarıldığında toplam atıf değerinin 
7539, atıf yapan yayınların sayısının ise 6686 olduğu gö-
rülmektedir. Buna göre yazarın yayın başına aldığı orta-
ma atıf değerinin 23,69 olduğu gözlenirken, Yaşargil’in 
h-index değeri ise 46 olarak hesaplanmıştır. Atıf yapan 
yayınların anahtar kelimeleri üzerinden yapılan eş-kelime 
analizi Resim 1’de yer sunulmuştur.

Eş-kelime analizi ile yayınların anahtar kelimelerinin bir-
likte bulunma durumlarına göre çalışma alanlarının orta-

ya çıkarılması mümkün olmaktadır. Anahtar kelimelerin 
belli bir yoğunlukta birlikte bulunmaları kümelenmeye 
sebep olmakta ve yayınların kavramsal kümeleri görüle-
bilmektedir. Resim 1’e bakıldığında Prof. Dr. Yaşargil’in 
yayınlarına atıf yapan yayınların 8 kümeye ayrıldığı göz-
lenirken, bu kümeler farklı renkler ile görselleştirilmiştir. 
Dairelerin büyüklükleri ise anahtar kelimelerin kullanıl-
ma sıklığını göstermektedir. Buna göre bu yayınlar içinde 
“craniopharyngioma”, “glioma”, “brain tumor”, “surgery”, 
“aneurysm”, “epilepsy”, “mri”, “astroctoma” anahtar keli-
meleri en sık çalışılan kavramlardır (Resim 1). Resim 2’de 
ise Prof. Dr. Yaşargil'in yayınları üzerinden yapılan eş-ke-
lime analizinin sonuçları yer almaktadır.

Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in yayınlarının eş-kelime analizi 
sonucunda 10 küme ortaya çıkmıştır. Kümelenen kav-
ramların oluşturduğu çalışma kümeleri farklı renklerle 
görülmektedir. Prof. Dr. Yaşargil'in 324 çalışması içinde 
öne çıkan kavramların ise “microsurgical anatomy”, ”ana-
tomical study”, ”microsurgery”, ”astrocytoma”, ”limbic 
system” ve “tumor” olduğu görülmektedir. Bu kavramlar 
ile ilişkili diğer anahtar kelimeleri ve oluşturduğu ağ yapı-
sı Resim 2’de görülmektedir.

Aynı zamanda TÜBA Şeref Üyesi olan Prof. Dr. Mahmut 
Gazi Yaşargil dünyaca ünlü Türk cerrahı olarak, kendi de-
yimiyle 10 yaşındayken aldığı bilimin tadını hâlâ bırakama-
yan bir bilim insanı olarak bilime büyük katkı sağlamıştır.

Grafik 2. Yıllara bağlı alınan atıflar
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Resim 1: Atıf yapan yayınların eş-kelime analizi sonrası ağ haritası.

Resim 2: Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in yayınlarının eş-kelime analizi sonuçları.
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UTA ve AYÜ'DEN 
“TEHLIKEDEKI TÜRK DILLERI” ESERI

Uluslararası Türk Akademisi (UTA) ve Ahmet Yesevi Üniversitesi (AYÜ) 
iş birliğiyle hazırlanan "Tehlikedeki Türk Dilleri" kitabının tanıtım toplantısı 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ın da katılımıyla yapıldı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Uluslararası Türk Akademi-
si iş birliğiyle hazırlanan "Tehlikedeki Türk Dilleri" adlı 
4 ciltlik eserin tanıtım toplantısı 14 Mart 2017 tarihinde 
Türk Dil Kurumu Konferans Salonu'nda düzenlendi.

“Türk dili için en önemli tehditlerden biri yabancı 
dille öğretimdir.” 
Ahmet Yesevi Sanat Topluluğu gösterisi ve kitap tanı-
tım filmiyle başlayan programda konuşma yapan TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, eserin Türk dün-

yasına karşı önemli bir sorumluluğu yerine getirdiğini 
belirtti ve “Türk dili için en önemli tehditlerden biri 
yabancı dille öğretimdir. Dolayısıyla Türk dünyasının 
başta Türkiye olmak üzere yabancı dil öğretmek için 
öğretim dilinin yabancı dilde olmasının dışında bir yol 
bulmanın acil bir milli görev olduğunu kendim dahil, 
herkese hatırlatmak istiyorum.” dedi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Derya Örs ise, Türkiye’de sosyal bilimlerin değe-

TÜBA Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Türk dünyasının başta Türkiye olmak 

üzere yabancı dil öğretmek için 

öğretim dilinin yabancı dilde olmasının 

dışında bir yol bulmanın acil bir milli 

görev olduğunu kendim dahil, herkese 

hatırlatmak istiyorum.

““
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
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RABI MEDRESE’DE 
“IDEAL HUKUK SEMINERLERI”

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzen-
lenen “İdeal Hukuk Eğitim Seminerleri” 4, 11 ve 18 Nisan 
tarihlerinde TÜBA-Rabi Medrese’de gerçekleştirildi.

"Bilişim Hukuku ve Yeni Teknolojiler", “Dijital Ekonomi” 
gibi başlıkların masaya yatırıldığı seminerde Bilişim Hu-
kuku kapsamında Avukat Gökhan Ahi ve Avukat Osman 
Özdilek tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Toplam 200’e yakın katılımcının yer aldığı seminerler bü-
yük bir ilgiyle takip edildi. 

ri konusunda sıkıntılar olduğunu vurguladı ve, "Üniversi-
telerimizde elle tutulur, gözle görülür sonuçları olmayan 
veya meyvesini çok hızlı vermeyen, attığı tohum 20, 30, 
50 ve 100 yıl sonrasını etkileyebilecek olan toplum bilim-
leri veya sosyal bilimler adı altındaki bilimlere ne yazık ki 
bizim beklentimizin çok altında destek veriliyor." değer-
lendirmesinde bulundu.

“Tehlikedeki Türk Dilleri” eseri 130 bilim insanı tara-
fından hazırladı
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. 
Dr. Musa Yıldız da 2011’de başlayan eserin saha araştır-
malarına ve çalışmalarına  dünyanın çeşitli ülkelerinden 
130 bilim insanının katkısı olduğunu anlatarak, eser-
de emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darkhan 
Kydırali, eserin Türk dünyası için önemli bir yere sahip 
olduğunu belirterek, "Türk dili bizim her şeyimizdir. Türk 
dili, bilim dilidir, devlet dilidir, dünya dilidir. Türkçe bilir-
sen, Balkanlardan çıkıp Orta Asya steplerine kadar gide-
bilirsin." sözlerine yer verdi.

“Kaybolan dil yadigarlarını toplama gayreti içinde 
olduk”
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin de ki-
taba ilişkin, “Türk dilindeki tehlike bundan 50 sene önce 
biliniyordu. O zamanlar biz yeşil boyalı bir Asya haritası 
olarak tanınıyorduk. Kiril harflerini öğrenmiyorduk, o 
coğrafyaya gidemiyorduk. Şimdi coğrafyanın sınırları ve 
coğrafyayla iletişim imkânları değişti. Dolayısıyla eserle 
kaybolan dil yadigârlarını toplama gayreti içinde olduk.” 
dedi. 

Kitabın editörlerinden Prof. Dr. Süer Eker, amaçlarının 
yalnızca Türkiye ile sınırlı olacak bir çalışma yapmak ol-
madığını, bütün Türk boylarını kuşatan bir eseri ortaya 
çıkardıklarını belirtti. Kitabın diğer editörü Prof. Dr. Ülkü 
Çelik Şavk ise bize Türkçeyi miras bırakan atalarımıza 
vefa borcumuzu ödemek için bu tür eserlere imza atılması 
gerektiğini vurguladı.

Programın sonunda kitabın editörlerine ve Uluslararası 
Türk Akademisi Başkanına plaket takdim edildi. Kurdele 
kesme töreniyle Tehlikedeki Türk Dilleri kitabı okuyucu-
suna sunuldu.

"Tehlikedeki Türk Dilleri" eserinin ilk tanıtım toplantısı /Astana TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin UTA Başkanı  Prof. Dr. Darkhan Kydırali
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TÜBA BAŞKANI PROF. ACAR’DAN 
KORE BÜYÜKELÇISI’NE ZIYARET

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 8 
Mart tarihinde Kore Büyükelçisi Yunsso Cho’yu 
ziyaret etti.

TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri 
Yurdusev’in de yer aldığı ziyarette Türkiye ve 
Kore Akademileri arasındaki iş birliğinin geliş-
tirilmesi gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar 
hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. 

TÜBA KÜTÜPHANESI’NDE 
10.000’I AŞKIN YAYIN

Akademi Kütüphanesi dönemin TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Engin Bermek tarafından Akademi’de yapılan araştırma-
ları ve bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla 2005 yı-
lında arkeoloji alanında değerli isimlerin bağışlarıyla ku-
ruldu ve pek çok bilim insanının katkılarıyla büyümeye 
devam ediyor.

Kuruluş aşamasında yapılan ilk derme, arkeolojinin de-
ğerli isimleri:  Prof. Dr. Klaus Tuchelt ve Prof. Dr. Ufuk 
Esin’in kitaplıklarını kütüphaneye bağışlamasıyla oluştu. 
Ayrıca Prof. Dr. Güven Arsebük, Prof. Dr. Nezahat Bay-
dur ve Prof. Dr. Orhan Ulutin gibi önemli bilim insanları-
nın bağış kitapları da TÜBA Kütüphanesi koleksiyonunda 
bulunuyor.

Bağışçıların genellikle arkeoloji alanından olması dolayı-
sıyla, arkeoloji konusunda zengin bir içeriğe sahip TÜBA 
Kütüphanesi’nde; Mimar Sinan ile ilgili yayınlar da oku-
yucuların kullanımına sunuldu. Kütüphanede ağırlıklı 
olarak arkeoloji, sanat, mimarlık, tarih ile ilgili yayınlarla 
birlikte; sosyal bilimler, fen bilimleri ve sağlık bilimleriyle 
ilgili birçok yayın da yer alıyor. 

TÜBA tarafından yayımlanan bütün kitap ve dergilerin 
de eksiksiz olarak yer verildiği kütüphanede çoğu Türk-
çe ve Almanca olmak üzere farklı dillerde 10.500 yayının 

kataloglama ve sınıflama işlemleri uluslararası stan-
dartlarda yapılıyor. 

TÜBİTAK’ın Ulusal Toplu Katalog Sistemi (TOKAT) 
üzerinden de taranabilen kayıtlı bütün yayınlara www.
tubakutuphane.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. 
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TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

ARKEOLOJİ DERGİSİ

20. SAYI

Türkiye’nin arkeolojik ve tarihsel değerlerinin gün ışığına 
çıkarılması konusunda önemli bir işlevi yerine getiren 
TÜBA-AR’ın 20. sayısı okurlarıyla buluştu.

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

NİSAN 2016
Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan 
Öztemel “Endüstri 4.0 ve Toplumsal Dönüşüm Üzerindeki Etkileri” adlı konferansını 26 
Nisan Çarşamba günü TÜBA İstanbul Ofisi’nde gerçekleştirdi.

Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Saime Özçürümez ve Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi’nden 
Doç. Dr. M. Murat Erdoğan “Uluslararası Koruma, Zorunlu Göç ve Topluma Uyum” adlı 
konferanslarını 26 Nisan Çarşamba günü Ankara TÜBA Başkanlığı Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirdiler.

Prof. Dr. Metin Orhan Kaya

Prof. Dr. Halil Berktay

Prof. Dr. Ercan Öztemel

Prof. Dr. İsmail Koyuncu

Prof. Dr. Mustafa Solak

Prof. Dr. Ali Sınağ

Doç. Dr. Saime Özçürümez Doç. Dr. M. Murat Erdoğan

Dr. CHO Yun-soo

MART 2016

ŞUBAT 2016

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Berk-
tay “Devrim ve Darbe Üzerine Aykırı Düşünceler” adlı konferansını 29 Mart Çarşamba 
günü TÜBA İstanbul Ofisi’nde gerçekleştirdi.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Sınağ “Yeni Bir Biyo-
kütle Dönüşüm Yöntemi: Hidrotermal Karbonizasyon (HTC)” adlı konferansını 29 Mart 
Çarşamba günü Ankara TÜBA Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Metin Orhan Kaya “Yaratıcı Problem Çözme Tekniği (TRIZ) İle Yenilikçilik” adlı konferansı-
nı 22 Şubat Çarşamba günü TÜBA İstanbul Ofisi’nde gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak 
“Termal Sağlık Turizmi ve Üniversitelerin Rolü” adlı konferansını 23 Şubat Perşembe günü 
Ankara TÜBA Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

MAYIS 2017
Güney Kore Türkiye Büyükelçisi Dr. CHO Yun-soo “Güney Kore – Türkiye: Geçmişi, Bu-
günü ve Geleceği” adlı konferansını 17 Mayıs Çarşamba günü Ege Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. 

TÜBA Asosye Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. İsmail Koyuncu “Türkiye’de Lisansüstü Eğitim: Mevcut Durum ve Yapılması 
Gerekenler” adlı konferansını 24 Mayıs Çarşamba günü TÜBA Rabi Medrese’de 
gerçekleştirdi. 
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TÜBA, Akademi üyelerinin tüm üniversitelerde, bilimsel konuların ve sorunların tartışılması, bilimsel alandaki ve araştırmalar-
daki gelişmelerin paylaşılması, akademi üyeleri ile üniversitelerimizdeki öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki yakınlaşma ve 
iletişim-etkileşim ortamının oluşması amacıyla 1995 yılından bu yana tamamen gönüllülük esasıyla TÜBA Üniversite Konfe-
ransları’na devam ediyor.

ŞUBAT 2017

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aral Okay, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçe-
vesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 3-5 Mayıs günlerinde “Marmara Denizi- Kuzey Anadolu Fayı ve Yanal Atımlı Havza 
Tektoniği”, “Kaz Dağı'nın Jeolojisi ve Ege Genişleme Tektoniği”, “Batı Anadolu'nun Jeolojik Evrimi” ve “Menderes Masifi ve Likya 
Napları” konulu konferanslarını gerçekleştirdi.

TÜBA Asosye Üyesi Pof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, Atatürk Üniversitesi’nde 10 Mayıs günü “Yeni Ekonomi Hikayesi Ne Olmalıdır” 
konulu konferansını verdi.

TÜBA Asosye Üyesi ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya To-
sun, KTO Karatay Üniversitesi’nde 17 Mayıs günü “Mezenşimal Kaynaklı Kök Hücreler ve Klinik Kullanımları” konulu konferansını verdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. H. Mehmet Doğan, Erzincan Üniversitesi’nde 25 Mayıs'ta “Ülkemiz için Araştırma ve Üretim Hedefleri 
Nasıl Olmalı?” konulu konferansını verdi.

MART 2017

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Bekir Çetinkaya, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 28 Nisan günü “Kimya-Toplum-Ekoloji İlişkisi” 
konulu konferansını verdi.

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Savaş, Akdeniz Üniversitesi’nde 
24 Nisan günü “Matematiğin Gizli Serüveni” konulu konferansını verdi. 

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reşat Apak, Ege Üniversitesi’nde 21 Nisan günü 
“CUPRAC: Bakır (II) İndirgeyici Antioksidan Kapasite Tayin Yöntemi, Çeşitlemeleri ve Antioksidan Analizlerine Diğer Katkılarımız” 
konulu konferansını verdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Özer Bekaroğlu, Fırat Üniversitesi’nde 18 Nisan günü “Bilimde Etik” konulu konferansını verdi.

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Okay, Ege Üniversitesi’nde “Kendi 
Kendini Onarabilen Şekil Hafızalı Yumuşak Polimer Malzemeler” konulu konferansını 7 Nisan günü gerçekleştirdi. 

TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin, Adıyaman Üniversitesi’nde 6 Nisan 
günü “Bilimde Başarının Sırları” konulu konferansını verdi.

NİSAN 2017

TÜBA Asosye Üyesi ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya 
Tosun, Cumhuriyet Üniversitesi’nde 31 Mart günü “Mezenşimal Kaynaklı Kök Hücreler ve Klinik Kullanımları” konulu konferansını 
gerçekleştirdi. 

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğan, Ege Üniversitesi’nde, 22 Mart günü “Ülkemizde ve Dünyada Üniversite ve Akademik 
Başarı Değerlendirme Kriterleri ve Sıralamaları” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 17 Mart 
günü “Bilimde Başarının Sırları” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asosye Üyesi ve ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Demirköz, Fırat Üniversitesi’nde 
3 Mart günü “CERN-Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, Türkiye Asosye Üyeliği Altındaki İlk İşbirliği Projesi” konulu konferansını 
gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi ve Orta Doğu Teknik Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Arınç, Necmettin Erbakan Üni-
versitesi’nde 17 Mart günü “Kimyasal Kanserojenez ve Bazı Gıdaların Kanser Önleyici Etki Mekanizmaları" konulu konferansını 
gerçekleştirdi.

TÜBA Konsey Üyesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Atatürk Üniversitesi’nde 16 Mart günü 
“Kafa Travmalarına Bağlı Nöro-endokrin Değişiklikler” konulu konferansını verdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde, 9 Mart günü “Sağlıklı Yaşam ve Analitik Kimya” 
konulu konferansını verdi.

TÜBA Konsey Üyesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Ankara Üniversitesi’nde 9 Mart günü “Kafa 
Travmalarına Bağlı Nöro-endokrin Değişiklikler” konulu konferansını verdi.

TÜBA Asli Üyesi Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Gültekin, Harran Üniversitesi’nde 6 Mart 
günü “Gıda Katkı Maddeleri Sağlığımız için Tehdit midir?” konulu konferansını verdi. 

MAYIS 2017

TÜBA Konsey Üyesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Ege Üniversitesi’nde 23 Şubat günü “Kafa Travma-
larına Bağlı Nöro-endokrin Değişiklikler” konulu konferansını gerçekleştirdi. 

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Bekir Çetinkaya, Pamukkale Üniversitesi’nde 17 Şubat günü “Kimya-Toplum-Ekoloji Arasındaki Etkileşim” konulu 
konferansını gerçekleştirdi. Prof. Dr. Bekir Çetinkaya

Prof. Dr. Bekir Çetinkaya

Prof. Dr. Zekeriya Tosun

Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur

Prof. Dr. Kazım Şahin

Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur

Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur

Prof. Dr. Aral Okay Pof. Dr. Erdal Tanas Karagöl

Prof. Dr. Özer Bekaroğlu

Prof. Dr. Emel Arınç

Prof. Dr. Reşat Apak

Prof. Dr. Fatih Gültekin

Prof. Dr. Oğuz Okay

Prof. Dr. Mehmet Doğan

Prof. Dr. Ekrem Savaş

Prof. Dr. Mehmet Doğan

Prof. Dr. Kazım Şahin

Prof. Dr. Zekeriya Tosun
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Yazan Doç. Dr. Fuat Balcı
2015 TÜBA-GEBİP Üyesi

Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Prof. Dr. Çiğdem 
Kağıtçıbaşı'nın 
Anısına

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nı kaybetmenin derin üzün-
tüsünü yaşıyoruz. Prof. Kağıtçıbaşı yeri asla doldurula-
mayacak bir bilim insanı ve gerçek bir hümanistti. Sayısız 
bilimsel eser arasında belki de en önemli eserleri yetiş-
tirdiği binlerce öğrenci, kendisini model olarak görmüş 
ve yüksek başarılara imza atmış onlarca bilim insanıdır. 
Kaybımızın ağırlığını her bir kelimesinde hissettiğim ya-
zıma, öncelikle çalışma arkadaşlarım ile birlikte kaleme 
aldığım Prof. Kağıtçıbaşı’nın bilimsel kariyeri ile ilişkili 
bazı önemli noktaları vurgulayarak başlamak istiyorum.

Prof. Kağıtçıbaşı’nın bilim ve eğitim camiasına verdiği 
sayısız hizmetler, anne ve babasının kurucusu olduğu İh-
san Çizakça Lisesi’ndeki görevi ile başlamıştır. Amerikan 
Kız Koleji’nden mezun olduktan (1959) sonra lisans eği-
timini Wellesley College’de (Massachusetts, ABD - 1961) 
tamamlamıştır. Doktora eğitimini tamamladığı Univer-
sity of California, Berkeley’den (ABD - 1967) Türkiye’ye 
döndükten sonra, akademik kariyerine Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde başlamış (1969-1973) 
ve Boğaziçi Üniversitesi’nde (1973-1995) devam etmiş-
tir. Emekliliğinden sonra, Koç Üniversitesi ailesine 1995 
yılında katılmış ve değerli çalışmalarına rahatsızlandığı 
güne kadar büyük bir tutku ile sürdürmüştür. Prof. Dr. 
Kağıtçıbaşı Türkiye Bilimler Akademisi’nin kurucu üye-
sidir.

Prof. Dr. Kağıtçıbaşı Türkiye’de sosyal psikolojinin kuru-
cularındandır. Alanına yaptığı kavramsal, kuramsal ve 
uygulama bağlamındaki katkılar insan esenliği ve bilimin 
gelişmesinde büyük bir etken olmuştur. Dönemin Batı 
dünyası kaynaklı benlik kuramlarının temel varsayımla-
rının aksine, kişiler-arası mesafe ile özerlik boyutlarının 
birbirinden bağımsız olduğunu, dolayısıyla bireylerin 
hem özerk hem de ilişkisel olabileceklerini ortaya koyarak 
özerk-ilişkisel benlik kavramını sentezlemiş, bu kavramı 
modern psikoloji bilimsel düşünüşüne kazandırmıştır. 
Erken çocukluk döneminde çocuğun hayatına katılacak 
değerlerin öneminin her daim altını çizen Prof. Kağıtçı-
başı, araştırmalarında da çocuğun anne aracılığıyla evde 

edindiği erken eğitimin uzun vadedeki olumlu sonuçları-
na ulaşmıştır. Çocuğun aile içindeki değeri ve sosyoeko-
nomik gelişme ile doğurganlık oranları arasındaki karşıt 
ilişkiye dair bulguları literatüre yaptığı sayısız katkıların 
başında gelmektedir.

Kendisi, kuramsal önemi yüksek olan ve geniş bir ampirik 
tabanda desteklenmiş bu çalışmalarının yön tayin ettiği 
uygulamalı çalışmalarda da bulunmuştur. Örneğin, eği-
tim konusundaki tutkulu çalışmalarını bilim ve akademi 
camiasının ötesine büyük bir başarı örneği oluşturacak 
şekilde taşımıştır. Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) 
kurucu üyesi olarak erken çocukluk dönemi eğitimine ve 
anne destekli programlara verdiği destek, ülkemize yapıl-
mış en değerli hizmetlerindendir. Türkiye’de okul öncesi 
eğitimin önemine vurgu yapan ilk isimlerden olmakla 
birlikte, sayısız anneye okuma-yazma öğretilmesini sağ-
lamıştır. Üzerinde en son çalıştığı proje toplumsal barış 
ve refahı destekleyen gençler yetiştirmeye yönelik eğitim 
programlarıydı. Koç Lisesi Danışma Kurulu üyesi olarak 
eğitimde iyi ve öncü modelleri destekledi. Kadının top-
lumdaki yerini yüceltmek ve toplumsal cinsiyeti destek-
lemek misyonuyla kurulan Koç Üniversitesi Kadın Araş-
tırmaları Merkezi’nin (KOÇKAM) kurucusu ve direktörü 
olarak görev yaptı. Koç Üniversitesi, Fen, İnsani Bilimler 
ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevi yaptığı dönemde 
farklı disiplinlerden onlarca genç bilim insanını Türk bi-
lim camiasına kazandırdı. 

Kişisel kaynaklarını seferber ederek kurduğu ‘UNESCO 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Kürsüsü İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü’ ile genç sos-
yal bilimcileri desteklemeye devam etti. Prof. Kağıtçıbaşı 
hayatı boyu çağdaş ve bilim temelli eğitimin en kuvvetli 
savunucusu oldu. Kendisinin bilime ve eğitime yaptığı 
üstün hizmetler pek çok ulusal ve uluslararası ödülle taç-
landırılmıştır. Bunlardan bazıları TÜBİTAK Bilim Ödü-
lü; Ergenlikle ilgili araştırmaları için Roberta Grodberg 
Simmons Ödülü; Jacobs Foundation Araştırma Ödülü; 
Ursula Gielen Global Psychology Kitap Ödülü, William 
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Thierry Preyer Araştırmada Mükemmellik; Amerikan 
Psikoloji Derneği Psikolojinin Uluslararası Gelişimine 
Seçkin Katkı Ödülleridir. 

Yüksek etkili araştırmaları ve kuramsal çalışmaları ile ül-
kemiz psikoloji bilimine, uluslararası seviyede görünür-
lük kazandırdı. Psikoloji alanında yapılan herhangi bir 
uluslararası etkinliğe katıldığınızda, Türkiye’den çalıştığı-
nızı öğrenen birçok kişinin büyük bir çaba ile doğru bir 
şekilde telaffuz etmeye çalışarak söyleyeceği ilk isim çoğu 
zaman Çiğdem Kağıtçıbaşı’dır. Birçok bilim insanımız da 
yüzlerinde büyük bir gururla kendisinin öğrencisi oldu-
ğunu belirtir. Kendisinin bir başka rol model teşkil eden 
özelliği ise akademik ve mesleki anlamda çevresindeki 
tüm kadınları desteklemek  için her daim elindeki tüm 
imkanları kullanmasıdır. Kadınların güçlenmesi yolunda 
kadın desteğinin önemini hem akademik hem de kişisel 
hayatında görmek her zaman mümkün olmuştur.

Prof. Kağıtçıbaşı’ndan etkilenmiş öğrencilerinden birisi 
de benim; hikayemin kendisinin eli değmiş birçok bilim 
insanının yaşantısına ve kariyerine yaptığı katkıları yan-
sıtacağını düşünüyorum. Kendisinden dersler almış ol-
mak, bir psikoloji öğrencisi için heyecan ve onur veren, 
bilimimizin uluslararası seviyede yaratabileceği etki alanı 
hakkında biz üniversite öğrencileri için yüreklendirici 
birer örnek oluşturan deneyimlerdi. Öğretilerinin bizler 
üzerindeki etkisi psikolojinin alana özel konularından 
çok daha geniş ve derindi. Biz öğrencilerine sorgulayan 
bireyler olmayı, soru ve sorunlara bilimsel yöntemler ile 
yaklaşmayı, bilim insanlarının sosyal sorumluluklarını, 
insanların bireysel gelişiminin ve eğitiminin toplumsal 
refah ve gelişimi için önemini bilimsel formasyonumu-
zun daha çok başında anlattı, bizleri bu konularda inisi-

yatif almamız için teşvik etti. Daha da ötesi, attığımız her 
adıma izini bırakmış bilimsel bir güven aşıladı. Prof. Ka-
ğıtçıbaşı’na borçlu olduğum bu kazanımlar, yazdığım her 
bilimsel metnin ve sunduğum her seminerin görünmez 
ve duyulmaz cümleleridir. Kendisinin emeği ve desteği 
doktora eğitimim ve sonrasında da devam etti; ülkeme 
dönüp, bilimsel çalışmalarımı burada sürdürmem için 
beni yüreklendirdi ve bu doğrultuda desteğini de hiç esir-
gemedi; her ihtiyacımda ve soru işaretimde hep oraday-
dı. Birçok meslektaşım gibi, benim bilimsel kariyerim de 
Prof. Kağıtçıbaşı’nın özveri ve sevgisiyle ile yoğurduğu bir 
ürünüdür. 

16 Mart 2017’de Psikoloji camiasından ve diğer alanlardan 
çok sayıda bilim insanı, kurum temsilcisi ve öğrencinin 
katıldığı Koç Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz Prof. 
Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nı anma gününde, her katılım-
cının anlatacağı kendilerinin hayatına ve kariyerine yön 
vermiş bir Çiğdem Kağıtçıbaşı anısı vardı. Bunlar bazen 
bilimsel tarihimizin kilit noktalarıyken, bazen de büyük 
bir sevgi ve şefkat kokan kişisel hatıralardı, fakat hepsi de 
taze bir özlem ve bir öğretmenin eline sarıldığınızdaki de-
rin minnettarlık duygusu ile bezenmişlerdi. Hiç kuşkusuz 
ki boynumuzda kendisine hiçbir zaman ödeyemeyeceği-
miz bir borç taşıyoruz. 

Kendisinin hatırası ortak zihnimizin güzel, huzurlu ve 
aydınlık bir köşesinden bilimsel ve toplumsal geleceğimi-
ze ışık tutuyor. Prof. Kağıtçıbaşı’nın ardından üzülmenin 
yanı sıra, bu denli değerli ve değer katan bir hayatı kutla-
mak en doğrusu olacaktır. Anısı önünde saygıyla, şükran-
la ve minnetle eğiliyoruz. 

Sizi, sevginizi, o derin şefkatinizi ve aydınlık yüzünüzü 
çok özleyeceğiz Hocam… Nur ve huzur içinde yatın.
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TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya,  İtalyan Bü-
yükelçiliği’nde düzenlenen ve  Kalkınma Bakanı Lütfi 
Elvan’ın da yer aldığı resepsiyonda İtalya Devlet Nişanı 
verildi.

Büyükelçi Luigi Mattiolo ve eşi Stefania Mattiolo’nun ev 
sahipliğini yaptığı resepsiyonda ayrıca; Resepsiyona katı-
lanlar arasında Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da yer aldı. 
Bakan Elvan ve Büyükelçi Mattiolo, açılış konuşmaların-
da iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri anlattı. 
Klasik müzik dinletisiyle devam eden resepsiyonda tarih-
çi profesör İlber Ortaylı, Ortadoğu İtalya Çalışmaları Ko-
ordinatörü Valeria Cannotta ve Pınar Gürer'e, Türkiye ve 
İtalya arasındaki kültürel ilişkilere katkıda bulunmaları, 
İtalyan kültürünün Türkiye'de tanıtılması nedeniyle İtal-
ya Devlet Nişanı verildi. İlber Ortaylı konuşmasında bu 
nişandan dolayı büyük onur duyduğunu belirtti. Ortaylı, 
Türkiye ve İtalya arasındaki tarihi bağları anlattığı konuş-
masında Türk ve Osmanlı tarihini tam araştırabilmek ve 
öğrenebilmek için mutlaka İtalyan kaynaklara bakmak 
gerektiğini ifade etti. 

BEÜ’den TÜBA Şeref Üyesi Prof. Duralı’ya 
Fahri Doktora Unvanı

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Ortaylı'ya İtalya Nişanı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), felsefe alanında yaptığı 
çalışma ve hizmetler dolayısıyla Prof. Dr. Şaban Teoman 
Duralı’ya verdiği fahri doktora unvanının takdim törenini 
6 Nisan günü Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçek-
leştirdi.
 
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ın da yer al-
dığı törene pek çok davetli katıldı. Rektör Prof. Dr. Mah-
mut Özer törende yaptığı konuşmada; BEÜ Senatosunun 
aldığı Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı’ya Fahri Doktora Payesi 
verilmesi ile ilgili kararını okudu. 28 Nisan 2016 tarihin-
de toplanan BEÜ Senatosu tarafından Türkiye akademik 
hayatında ilk defa olarak biyoloji felsefesi çalışmalarını 
başlatan, Türkiye’de genel olarak felsefenin özel olarak da 
bilim felsefesi araştırmalarının merkezî bir yer edinmesi-
ni sağlayan araştırmalar yapan, ayrıca günümüz küresel 
medeniyetini sistematik ve felsefi açıdan çözümleyerek 
ve yorumlayarak Türk entelektüel kamuoyunun konuyla 
ilgili perspektifini zenginleştiren, Türkiye’deki farklı üni-
versitelerde felsefe bölümlerinin kurulmasına önderlik 
eden, Türk düşünce hayatında etkili olan pek çok ismi ye-
tiştiren, uluslararası felsefe camiasında Türkiye’yi başarıy-

la temsil eden, çıkardığı dergi ve yayımladığı felsefe eser-
leriyle felsefi kültürün etkinlik alanını artıran, özellikle 
Türkçe felsefe dilinin inşasında ürettiği yeni kelimeler 
yanında klasik Türkçenin felsefi sözcük dağarcığının fel-
sefe diline kazandırılması yönünde çaba gösteren, kısaca 
yerli Türk felsefesinin imkânlarını, dersleri, eserleri, öğ-
rencileri ve fikirleriyle gösteren Prof. Dr. Şaban Teoman 
Duralı’ya fahri doktora unvanı verildi.

İsmail Çolak, 5 Ocak 1998’de başladığı Akademi’de, 
farklı görevleri yerine getirdi. Yaklaşık 20 yıl boyun-
ca çeşitli kademelerde bulunan Çolak,  çalışmalarına 
son dönemde muhasebe personeli olarak devam etti.

İsmail Çolak’a ülkemize ve TÜBA'ya verdiği hiz-
metlerinden dolayı teşekkür eder, hayatının bundan 
sonraki kısmında ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağ-
lık, başarı ve mutluluklar dileriz.

TÜBA Muhasebe Personeli İsmail Çolak Emekli Oldu
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TÜBA Konsey Üyesi Prof. Şeker ve TÜBA Asli Üyesi 
Prof. Solak Yeniden ÜHB Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi

TÜBA Konsey Üyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile TÜBA Asli 
Üyesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Solak, Üniversite Hastaneleri Birliği 
(ÜHB) Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine yeniden seçildi.

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği 3. Olağanüstü 
Genel Kurul Toplantısı İstanbul Üniversitesi’nde yapıl-
dı. Genel Kurul’da Prof. Şeker ve Prof. Solak, Üniversite 
Hastaneleri Birliği (ÜHB) Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine 
yeniden seçildi. Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine Rektör 
Şeker ile birlikte; Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Erkan İbiş, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mus-
tafa Kibar, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mah-
mut Ak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Hasan Gönen, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Sadettin Hülagü, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muhammet Güven ile Doç. Dr. Salih Haluk Özsarı seçildi. 

TÜBA eski üyesi ve Koç Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi olan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıba-
şı, 2 Mart 2017 tarihinde vefat etti.

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın cenaze-
si, 3 Mart günü ikindi namazına müteakip 
Levent Camii’nden kaldırıldı ve Kağıthane 
Hasdal Mezarlığı’na defnedildi.

1940 yılında İstanbul’da doğan ve bir süre-
dir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören 
Türkiye’de sosyal psikolojinin kurucula-
rından Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı’na 
Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve 
bilim camiasına başsağlığı dileriz.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 5 Mart tarihinde dü-
zenlenen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Öz-
lü’nün katılımıyla gerçekleştirilen İstanbul Uluslararası Buluş 
Fuarı (2nd Istanbul International Invention Fair - ISIF'17) tö-
reninde TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. Fikrettin Şahin, TÜBA 
Asli Üyesi Prof. Dr. Yunus Söylet, 2016 TÜBA-GEBİP Ödülü 
Sahipleri Doç. Dr. Mustafa Serdar Önses, Doç. Dr. Devrim Pe-
sen Okvur’un buluşları ödüle layık görüldü.

Prof. Şahin üç bronz, bir gümüş, bir altın ve TÜRKPA-
TENT En İyi Milli Buluş olmak üzere toplam 6 madal-
ya, Prof. Söylet ve GEBİP Üyesi Doç. Dr. Önses bir altın, 
GEBİP Üyesi Doç. Dr. Okvur ise bir bronz madalya ile 
kazananlar arasında yer aldı.

“Lyofilize edilen biyopesititin koruyucu granülü ve üre-
tim ile biyolojik gübre ve hazırlama yöntemleri, polimer 
esaslı hidrojel, saç dökülmesini önleyen bir ürün, anti-
mikrobiyal tekstil ürünleri ve bunların elde edilme me-
todu ve antiviral jel kombinasyonu” buluşları ile fuarda 
yer alan Prof. Dr. Fikrettin Şahin en fazla ödül kazanan 

isim oldu. Prof. Dr. Yunus Söylet de “alt üriner sistem 3D 
görüntüleme yöntemi ve ilgili cihazlar” hakkındaki çalış-
masıyla madalya sahibi bilim insanları arasında yer aldı. 
TÜBA-GEBİP Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Serdar Önses’in 
“mekanik güçlü nanokompozit süperhidrofobik kapla-
malar” ve Doç. Dr. Devrim Pesen Okvur’un ise “hücre 
biyolojisinde mesafeye bağlı etkileşimleri incelemek için 
mikro-akışkan cihaz” buluşu da ödüle layık görüldü.

Fuarda ödül alan buluşçular ve ödülleri: http://www.turk-
patent.gov.tr

TÜBA Konsey Üyesi 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker

TÜBA Asli Üyesi 
Prof. Dr. Mustafa Solak

TÜBA Eski Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı Vefat Etti 

TÜBA Üyelerine ISIF’17 Ödülü

TÜBA Konsey Üyesi 
Prof. Dr. Fikrettin Şahin

TÜBA Asli Üyesi 
Prof. Dr. Yunus Söylet

2016 TÜBA-GEBİP Üyesi
Doç. Dr. Devrim  Okvur

2016 TÜBA-GEBİP Üyesi 
Doç. Dr. M. Serdar Önses
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TÜBA Asli Üyesi Prof. Alma, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Atandı

TÜBA Asosye Üyesi Prof. Elçin “SCRR Misafir Editörü”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cum-
huriyeti Anayasasının 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğ-
retim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, YÖK'ün 
önerdiği adaylar arasından Iğdır Üniversitesi Rektörlü-
ğüne TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'yı 
atadı. 

TÜBA Asosye Üyesi ve TÜBA-Kök Hücre Çalışma Grubu 
Eş Yürütücüsü Prof. Dr. Y. Murat Elçin, kök hücre ala-
nının saygın dergilerinden “Stem Cell Reviews and Re-
ports” (SCRR) Haziran 2017 özel sayısının davetli misafir 
editörlüğünü üstlendi. 

SCRR (Springer Humana Press; ISSN: 1550-8943) Hazi-
ran 2017 sayısında “Kişisel Tıp için Çipte Organlar ve Üç 
Boyutlu-Biyobasım Teknolojileri” konusuna yer veriliyor. 
Özel sayıda, alanda dünyada öne çıkan sekiz araştırma 
grubunun kanser taramasından, sağlıklı ve hastalıklı ka-
raciğer, kalp, kornea, deri, kemik, bağırsak, beyin ve nöral 
sistem modellerine kadar geniş bir yelpazede çipte organ 
sistemlerini tartışan seçkin makalelerine yer veriliyor.

Prof. Dr. Y. Murat Elçin yaptığı açıklamada, “Deneysel 
hayvan modelleri, özellikle biyoteknolojide ve ilaç ge-
liştirme çalışmalarında yaygın olarak kullanılan değerli 
araçlardan; ancak hayvan modellerinin insan fizyoloji-
sini yeterince iyi temsil edemediğine yönelik görüşler 
giderek artıyor. Mikrofizyolojik sistemler veya popüler 
adıyla “çipte organlar”, çeşitli hastalıkların, hastalıkların 
farklı aşamalarının, immünojenitenin, toksisitenin mo-
dellenmesi, klinik değerlendirme öncesi etkin ve güvenli 

ilaç adaylarının doğru ADME profillerinin geliştirilmesi 
potansiyelini taşıyor. Bu sistemler, ilaç geliştirme/has-
talık modelleme, kişisel tıp, rejeneratif tıp ve kök hücre 
alanlarına bakışı değiştirebilir. Doku mikro-mimarisini, 
hücre-hücre ve hücre-matriks etkileşimlerini gerçekçi şe-
kilde taklit edebilen in-vitro modellerin, üç-boyutlu biyo-
basım, uyarılmış pluripotent kök hücre ve genomik tek-
nolojilerindeki gelişmelere ve tekrarlanabilir sonuçların 
uygun maliyetlere çekilmesi ile yaygınlaşacağı öngörüle-
bilir. Çipte organ sistemlerinin ve üç-boyutlu biyobasım 
teknolojisinin, kişisel tıp ve Sağlık 4.0 inisiyatifine önemli 
katkılar sağlamasını bekliyoruz.” dedi.  

TÜBA Asli Üyeleri Prof. Gürsan ve Prof. Demirayak’a 
“İVEK Başarı Ödülü”

İVEK çatısı altında “İlaç ve Eczacılıkta Küresel Bilgi Pay-
laşımı” sloganı ile ilki 2014, ikincisi 2015 yılında gerçek-
leştirilen, üçüncüsü ise 26-29 Nisan 2017 tarihlerinde 
gerçekleştirilen Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi’n-
de TÜBA Asli Üyeleri Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem 
Gürsan ve Prof. Dr. Şeref Demirayak “İlaç Eczacılık Sağlık 
Bilim ve Teknolojileri Vakfı (İVEK) Başarı Ödülü”ne la-
yık görüldüler.

İstanbul’da düzenlenen kongrede Ege Üniversitesi Ecza-
cılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Gürsan ve Medipol 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Demirayak’a 
başarı belgeleri takdim edildi.

TÜBA Asli Üyesi 
Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan

TÜBA Asli Üyesi 
Prof. Dr. Şeref Demirayak
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TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Yunus Söylet 
"Dopingle Mücadele Kurulu"nda

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Yunus Söylet, Türkiye Futbol 
Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından yeniden oluştu-
rulan Dopingle Mücadele Kurulu’na 14 Şubat tarihinde 
atandı.

Prof. Dr. Ömer Taşer’in başkanlığını yaptığı Dopingle 
Mücadele Kurulu'nda Prof. Söylet’in yanı sıra; Prof. Dr. 
Mehmet Kurtoğlu, Prof. Dr. Erdal Cevher ve Prof. Dr. 
Sadi Kurdak da üye olarak atandı.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Göle'ye 
"Yeni Avrupa Elçisi Büyük Ödülü"

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Göle, "Gündelik Ya-
şamda Avrupalı Müslümanlar" adlı kitabı ile Avrupa 
Dayanışma Merkezi ve Polonya Jan Nowak-Jeziorański 
Doğu Avrupa Koleji tarafından "Yeni Avrupa Elçisi Büyük 
Ödülü"ne layık görüldü. 

Avrupa konusunda fark yaratan ve Lehçe dilinde yayım-
lanmış kitaba ve yazarına bu yıl sekizinci kez verilen "Yeni 
Avrupa Elçisi Büyük Ödülü" isimli kitap ödülü, bu sene 
25-27 Mayıs günlerinde Gdansk’ta Avrupa Dayanışma 
Merkezi Müzesi'nde düzenlenen Avrupa Üstüne Düşün-
celer Forumu'nda Nilüfer Göle’ye takdim edildi.

Prof. Göle’nin 2009-2013 yıllarında Avrupa'nın 21 kentin-
de göçmen "sıradan Müslümanlar" ile onların Müslüman 

olmayan komşuları ve hemşerileri olan "kökten" Avrupa-
lıları yüz yüze tartışma toplantılarında bir araya getiren 
saha araştırmasının sonuçlarını yorumladığı "Gündelik 
Avrupalı Yaşamda Müslümanlar" eseri; Almanca, Fran-
sızca, İngilizce ve Lehçe dillerinde yayımlandı.

TÜBA Eski Üyesi Prof. Dr. Güven Arsebük Vefat Etti

Türkiye arkeolojisinin en önemli isimle-
rinden TÜBA Eski Üyesi ve İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bö-
lümü Prehistorya Ana Bilim Dalı Emekli 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güven Arsebük, 
17 Nisan 2017 tarihinde vefat etti.

Prof. Dr. Güven Arsebük’ün cenazesi, 18 
Nisan günü Karacaahmet Şakirin Ca-

mii’nde kılınan öğlen namazını mütea-
kiben Karacaahmet’teki aile mezarlığına 
defnedildi.

1936 yılında İstanbul’da doğan ve 81 ya-
şında hayata gözlerini yuman Prof. Arse-
bük’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenle-
rine ve bilim camiasına başsağlığı dileriz.
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TÜBA Asosye Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aydın’a 
ONR’den "Genç Araştırmacı Ödülü"

TÜBA Asosye Üyesi ve Northwestern Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Koray Aydın, Office of Naval 
Research (ONR) Genç Araştırmacı Ödülü’ne (Young In-
vestigator Award) layık görüldü.

Temel bilim ve mühendisliğin her dalından başvuran 360 
kişi arasından 33 ödül sahibi bilim insanı arasında yer 
alan Aydın, nanofotonik alanında çalışan ve seçilen üç 
isimden biri oldu.

Ödül’ün çok değerli olduğunu söyleyen Koray Aydın, 
“Ödüldeki en önemli kriterlerden biri araştırmacının 
geçmişte bilime yapmış olduğu katkıların orijinalliği ve 
gelecekte bu katkıların devamının sağlanacağı belli olan 
bir proje yönergesi sunması. Özellikle Amerika’da bir 
genç bilim insanının alabileceği en büyük ödüllerden bir 
tanesi. 3 yıl boyunca 510 bin dolarlık bir bütçe veriyorlar 
araştırmalarımı yapmam için. Bu ödül sadece benim pro-
jelerimi desteklemekle kalmayacak aynı zamanda bilim 
camiasında bana ve araştırma grubuma prestij ve bilinir-
lik kazandıracak. Bu ödül, çalışmalarımın orijinalliği ve 
teknolojiye gelecekte yapacağımız katkıların Amerikan 
Devleti tarafından da tanınması anlamına geliyor.” dedi.

Üzerinde çalıştığı projeyle ince optik malzemeler ve aygıt-
lar tasarlayıp, üreteceklerinin altını çizen Aydın, yeni di-
zayn teknikleri ve nanofabrikasyon metotlarını birleştirip 
100 nm kalınlığında mercekler tasarlayacaklarını söyledi. 
Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde gözlük camlarını 
hissedilmeyecek kalınlığa indirgemenin mümkün olabi-
leceğini ifade eden Koray Aydın, “Nano boyutlarda ışığın 
malzeme ile etkileşimi yeni fiziksel özellikler doğuruyor, 
ben de bu özellikleri kullanarak yeni ve verimli optik ve 
fotonik aygıtlar geliştirme konusunda çalışacağım.” dedi.

TÜBA Üyeleri Doç. Dr. Demirköz ve Doç. Dr. Patır'a  
UNESCO ve L'Oreal’den Bilim Ödülü

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 
(UNESCO) ve L'Oreal'in 15 yıldır ortaklaşa düzenlediği 
"For Women in Science / Bilim Kadınları İçin” programı 
kapsamında seçilen TÜBA Asosye Üyesi Doç. Dr. Bilge 
Demirköz ve 2016 yılı TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. İm-
ren Hatay Patır ödüllerini aldı. 

Programın "Rising Talents/Yükselen Yetenekler” ödülüne 
bu yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fen Edebi-

yat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mela-
hat Bilge Demirköz layık görüldü.

L'Oreal'in, kadınların bilime olan katkısına, cinsiyet eşitsizli-
ğine dikkat çekmeyi ve rol modeller oluşturmayı hedefleyen 
programında 'Yaşam Bilimleri ve Malzeme Bilimleri" alanın-
da ödüle hak kazanan Doç. Dr. İmren Hatay Patır’ın da ara-
larında bulunduğu 6 genç bilim kadınının her birine, araştır-
malarında kullanmak üzere 15 bin dolar burs verilecek.



121MAYIS 2017   TÜBA GÜNCE

TÜBA Asosye Üyesi Doç. Dr. Demirköz "GYA Üyesi" Seçildi

TÜBA Asosye Üyesi Doç. Dr. Melahat Bilge Demirköz, 
birçok üstün nitelikli bilim insanı arasından yapılan de-
ğerlendirme sonucunda 8 Şubat 2017 itibarıyla Küresel 
Genç Akademi (Global Young Academy-GYA) Üyesi se-
çildi. 

Demirköz, akademik mükemmeliyet, bilimin gelişimine 
katkı ve topluma, insanlığa hizmete adanmışlık ilkelerine 
göre seçildi.

TÜBA Asosye Üyesi Prof. Tatoğlu’na “En İyi Makale Ödülü”

TÜBA Asosye Üyesi Prof. Tatoğlu
 İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcılığına Atandı

TÜBA Asosye Üyesi ve İbn Haldun Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu, Academy of Manage-
ment’in “En İyi Makale Ödülü”ne layık görüldü.

Prof. Tatoğlu’nun işletme ve yönetim akademi dünyasının 
en köklü ve en büyük derneği olan Academy of Manage-
ment’in 4-8 Ağustos 2017 tarihlerinde Atlanta’da düzen-
leyeceği 77. yıllık olağan kongresinde sunacağı ortak ya-
zarlı “Impact of Information System Capabilities on Firm 
Performance: A Serial Multiple Mediating Model” başlıklı 
araştırması “En İyi Makaleler / The Best Paper” ödülüne 
layık görüldü. Makale ayrıca, “Proceedings of the 2017 
Academy of Management Meeting” adlı kongrenin bildiri 
kitabında da yer alacak.

TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu, İbn Haldun Üniversitesi Rektör yardımcılığı görevine atandı.

TÜBA-GEBİP Üyelerine "2016 Genç Bilim İnsanı Ödülü"

Bilim Kahramanları Derneği tarafından gerçekleştirilen 
"2016 Genç Bilim İnsanı Ödülleri", TÜBA-GEBİP Üyeleri 

Doç. Dr. Önder Metin, Doç. Dr. Gökhan Demirel ve Yrd. 
Doç. Dr. Emine Ülkü Sarıtaş’a 17 Mayıs günü düzenlenen 
törenle takdim edildi.

Pera Müzesi’nde düzenlenen tören de ayrıca; Doç. Dr. Ha-
zım Kemal Ekinel, Doç. Dr. Sefaattin Tongay ve Doç Dr. 
Behçet Uğur Töreyin de ödüle layık görüldü.  “2016 Genç 
Bilim İnsanı Ödülleri”; Bilim Kahramanları Derneği Yö-
netim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kas-
man ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay 
Yalçın tarafından sahiplerine verildi. 

Doç. Dr. Önder Metin Doç. Dr. Gökhan Demirel Doç. Dr. Emine Ülkü 
Sarıtaş
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TÜBA-GEBİP Üyesi Dr. Erbay’a “Sabri Ülker Bilim Ödülü”

TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Yalçınkaya’dan 
“Glokom Hastalığı İçin Biyosensör”

Yeme davranışlarının sağlığa etkilerinin 
masaya yatırıldığı Sabri Ülker Vakfı 4. 
Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’nde, 
Sabri Ülker Bilim Ödülü 2012 yılı TÜ-
BA-GEBİP Üyesi ve Bilkent Üniversitesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’n-
den Yrd. Doç. Dr. Ebru Erbay’ın oldu.

“Yeme Davranışının Sağlık Etkileri” üst 
başlığıyla 4 Mayıs tarihinde Conrad Is-

tanbul Bosphorus Otel’de gerçekleştirilen 
4. Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’nin 
bu yılki teması “Beslenme, Metabolizma 
ve Toplum Sağlığı” olarak belirlendi ve 
Sabri Ülker Bilim Ödülü’nün sahibi “Sağ-
lık İçin Bioaktif Lipitler” projesiyle Yrd. 
Doç. Dr. Ebru Erbay’ın oldu.

2013 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi ve Boğaziçi Üniversi-
tesi (BÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Arda Deniz Yalçınkaya ile BÜ Öğretim 
Üyeleri Prof. Günhan Dündar ve Doç. Dr. Hamdi Torun, 
glokom hastalığının teşhisi ve sürekli izlenmesi için kon-
tak lens ile bütünleşen yeni bir biyosensör geliştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri glokom için kontak 
lensle bütünleşen yeni bir biyosensör uygulamasını haya-
ta geçirdi. 2010 yılından bu yana biyosensör teknolojisi 
üzerine çalışan akademisyenler, hastalıkların tespiti için 
geliştirilen ve biyobelirteçieri (biomarker) deri üzerinden 
algılayabilen biyonsensör teknolojisi ile birden fazla has-
talığın aynı anda teşhis edilebilmesi yönünde çalışmala-
rını sürdürüyorlar. Uygulamanın ticari olarak da sağlık 
sektöründe kullanılması ve uygulamaya geçirilmesi için 

"GlakoLens" adıyla şirket kuruldu. GlakoLens, risk ser-
mayesi fonu olan ACT VC'den 465 bin avro yatırım aldı. 

Biyosensör teknolojisi ile glokom hastalığı çok yüksek bir 
hassasiyetle tespit edilebilecek ve hastaneye gitmeye gerek 
duymadan hastalığın seyrinin izlenmesi ve kontrol altın-
da tutulması mümkün olabilecek. 

TÜBA-GEBİP Üyesi Prof. Erginal’dan 
"İznik Gölü'nün Fosil Plajları" Kitabı

2013 yılı TÜBA-GEBİP Üyesi ve Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal'ın  TÜBA ve TÜBİTAK ve desteğiyle yürüttüğü 
araştırma sonuçlarının yer aldığı "İznik Gölü'nün Fosil Plajları (Yalıtaşları)" baş-
lıklı kitabı yayımlandı.

Kitap, ABD'deki Manitoba Gölü ve Yeni Zelanda'daki Taupo Gölü kıyılarında 
olduğu gibi, eşine rastlanmayacak şekilde suları tatlı olan İznik Gölü kıyısında 
oluşan çimentolanmış eski plaj çökellerini ele alıyor. Gölün son 20 bin yıldaki 
iklim denetimli su seviyesi değişimleri yanında, göl sularının jeokimyasal bile-
şimi ile yalıtaşı oluşumu ilişkisinin optik lüminesans yaş verileri ve çok sayıda 
mikroanalitik uygulama ile desteklenerek ele alındığı çalışma İznik Gölü'nün bu 
açıdan dünyada eşi olmayan jeolojik miras potansiyeline de vurgu yapıyor.
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AYM Eski Üyesi Prof. Adalı 
TÜBA Başkanı Prof. Acar'ı Ziyaret Etti

TÜBA-GEBİP Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erbay’dan 
Literatüre Geçen Çalışma

2012 yılı TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi ve Bilkent Üniver-
sitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebru Erbay, dünyadaki ölümlerin baş 
sorumlusu damar sertliğini fareler üzerinde durdurduğu 
çalışmasıyla literatüre geçti. 

Yrd. Doç. Dr. Erbay’ın araştırması saygın bilim dergile-
rinden Science Translational Medicine’de yayımlandı; Dr. 
Erbay’ın daha önce kötü bir gösterge olarak kabul edilen 
vücuttaki palmitoleik asit üretiminin koruyucu bir işlevi 
olduğunu ortaya koyması çalışmasını özgün kılıyor.

Erbay, Çok yüksek kalorili gıdalarla beslediği farelere bir 
çeşit yağ olan palmitoleik asit verdiklerinde kalp ve damar 
hastalıkları ve ölümlere yol açan damar sertliğinin durdu-
ğunu gösterdi. 

Doymamış bir yağ olan palmitoleik asitin hücrelerdeki di-
ğer zararlı, doymuş yağları uzaklaştırdığını belirten Yrd. 
Doç. Dr. Erbay, şimdi benzer araştırmayı insanlarda yap-
mayı hedefliyor. Erbay yaptığı açıklamada, “Tarihin hiçbir 

döneminde insan metabolizmasının üzerinde bu kadar 
ağır yük olmadı. Bazı insanlar şişmanlar ama diyabetik 
değiller ya da şişmanlar ama kalp ve damar hastalıkları 
yok. Yine şişmanlar ama uzun ve bunamadan yaşıyorlar. 
Bunların sırrının gen havuzumuzda ve genlerin ürettiği 
metabolitlerde olduğunu düşünüyorum. Bu sırların biri 
de vücudumuzun ürettiği palmitoleik asittir. Gılgamış 
Destanı’nda aranan ölümsüzlüğün sırrını taşıyan bitki 
belki de topraklarımızda bulunan ve palmitoleik asitten 
zengin olan iğdedir.” dedi. 

Anayasa Mahkemesi (AYM) Eski Başkanı Prof. Dr. Sacid 
Adalı, 11 Mayıs günü TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar’ı ziyaret etti.



Prof. Dr. Fuat Sezgin’in uzun yıllar süren çalışmaları sonucu hazırladığı, ilk olarak 

“Wissenchaft und Technik im Islam” adıyla Almanca yayımlanan ve TÜBA 

tarafından Türkçeye çevirilen ‘İslam’da Bilim ve Teknik’in 3. baskısı 

gerçekleştirildi. 

İslâm bilginlerinin çalışmalarını ve bilim dünyasına katkılarını çeşitli 

örneklerle ‘İslam´da Bilim ve Teknik´e Giriş’, ‘Astronomi’, ‘Coğrafya, 

Denizcilik, Saatler, Geometri, Optik’, ‘Tıp, Kimya, Mineraller ve Fosil 

Oluşumlar’, ‘Fizik ve Teknik, Mimari, Savaş Tekniği, Antik Objeler, 

Orientleştirici Stilde Avrupa Camı ve Seramiği’ başlıkları altında beş 

ciltte toplayan eser, aynı zamanda da dünya bilimler tarihinde İslam 

biliminin oynadığı rolü inceliyor. Batı dünyasını merkeze alan bilim 

tarihine eleştirel bir çözümlemeyle yaklaşan Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 

eseri, İslâm ve Orta Çağ bilim tarihine farklı bir bakış açısını da yansıtıyor.

İSLAM’DA BİLİM ve TEKNİK’İN 3. BASKISI ÇIKTI!

TÜBA Şeref Üyesi 
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in eseri 
‘İslam’da Bilim ve Teknik’ için:

https://satis.tuba.gov.tr



TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” 
kapsamında hazırlanan "Kitâb-u Nûr-i Hadakati el-Ebsâr ve Nûr-u 
Hadîkat el-Enzâr, Şeyhülislam Arzları ve Padişah İradeleri, Şehzade 

Divanı Defterleri, Hoca Dehhânî Divanı, Enîsü'l-Celîs Sultana Öğütler, 
Resimli Kamus-ı Fransevi" başlıklı eserler, yakında okuyucusuyla 

buluşacak.

YAKINDA

BEÇİN DEFİNESİ ÇIKTI!

TÜBA tarafından yayımlanan 
Beçin Definesi kitabı için:

https://satis.tuba.gov.tr
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TÜBA

TÜBA-KÖK HÜCRE ve 
EMBRİYO UYGULAMALARI 
EĞİTİM SEMPOZYUMU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BİLİM (SCIENCE) 20 
DIALOGUE FORUMU
ve 2017 B (S) 20 BİLDİRİSİ
İMZALANDI

TÜBA-ENERJİ 
ÇALIŞMA GRUBU 
KURULDU

TÜBA tarafından yayımlanan 
Osmanlı Müellifleri ve İsaguci 

Mantığa Giriş için:
https://satis.tuba.gov.tr

TÜRK-İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİ

TÜBA tarafından Türk-İslam Bilim Kültür Mirası 

Projesi kapsamında hazırlanan “Osmanlı Mü-

ellifleri” ve “İsaguci Mantığa Giriş” adlı eserler 

yayımlandı.

Bursalı Mehmed Tâhir’in Osmanlı Devleti’nin 

son döneminde hazırladığı ünlü biyografi kita-

bı Osmanlı Müellifleri ve Ebheri’nin klasik man-

tık prensiplerini içeren İsaguci Mantığa Giriş, 

proje kapsamında yayımlanan ilk eserler.
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2016 TÜBA ÖDÜLLERI SAHIPLERINI BULDU

2017 TÜRK DILI YILI
TÜBA-MIKROBIYOTA ve 

INSAN SAĞLIĞI SEMPOZYUMU


