


Değerli Günce okurları,

Bilim akademileri evrensel bilim ilkeleri çerçevesinde araştırmaları ve araş-
tırmacıları teşvik etme misyonunu yerine getirmek yönünde işlevler sunarlar. 
Araştırmaya yoğun emek ve zaman harcayanları onurlandırmak yanında genç 
akademisyenleri de bilimsel alana yöneltirler. TÜBA, 2021 yılında hayata ge-
çirdiği çok sayıda proje ile bilim dünyasına önemli katkılarda bulunmuş; her 
bir toplumsal ya da küresel soruna karşı duyarlı bir anlayışla çözüm önerilerini 
ortaya koymuştur. 

TÜBA olarak geçtiğimiz dönemde 58. Genel Kurulumuzu yaptık ve TÜBA’ya 
seçilen üyelerimize beratlarını takdim ettik. Aramıza katılan 6 yeni üyemizin 
yanında üyelik süresi dolan 19 Asosye üyemiz de tekrar seçilmişlerdir. Bu se-
çimler sonrasında üye sayımız 201 olmuştur. Ben hem yeni seçilen hem de ye-
niden seçilen üyelerimizi tebrik ediyorum.  Diğer yandan program ve projele-

rimizi tüm hızıyla yürütüyor, ödül programlarımızla bilim insanına, dolayısıyla bilime katkı vermeye de devam 
ediyoruz; 2021 TÜBA Uluslararası Akademi, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını (GEBİP) Ödülleri ve Bilimsel 
Telif Eser (TESEP) Ödülleri Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 28 Aralık’ta gerçekleştirilen törenle sahiplerine 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi. Türkçe bilimsel telif eser yazımı ve yayını 
teşvik amacıyla yürütülen TÜBA-TESEP Ödülleri'ne 9 eser layık görüldü ve 37 bilim insanı ise TÜBA-GEBİP 
Ödülü’nün sahibi oldu. Titiz bir değerlendirme süreci ve ardından Akademi Konseyi’nin onayıyla açıklanan 
TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin, Birincilik Ödülü 
TÜBA-Genç Akademi Üyesi de olan Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker’in ve İkincilik Ödülü Prof. Dr. Tanıl 
Kocagöz’ün oldu. Ödül alan tüm bilim insanlarımızı gönülden tebrik ediyorum ve başarılı çalışmalarının deva-
mını istiyorum. Ayrıca Türkiye kaynaklı üretilmiş doktora tezlerini ödüllendirmek adına ihdas ettiğimiz “TÜ-
BA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü”nün başvuru süresini yoğun istek üzerine 7 Mart 2022 tarihine kadar 
uzattık. Uluslararası Akademi Ödüllerimize aday gösterme süreci ise 15 Nisan 2022’ye kadar devam ediyor.

Üniversiteler, kurumlar ya da farklı akademilerle de ortak program ve projeler geliştirmek üzere çalışmalarımız 
hız kesmeden devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü ile Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi (ARGEM) Akademik İş Birliği Protokolünü 
bu süreçte imzaladık. Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi ile bilimsel iş birliğini geliştirmek, doktora 
öğrencisi ve akademisyen değişimini başlatmak, ortak proje faaliyetler ve bilimsel yayınlar oluşturmak amacıyla 
bilimsel iş birliği için yol haritaları değerlendirilerek karşılıklı iyi niyet anlaşmasını da hayata geçiriyoruz. TÜBA 
Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Biyokütle Enerjisi Çalıştayı ve Panelimizi oldukça yoğun bir katı-
lımla gerçekleştirdik. TÜBA’nın da üyesi olduğu çatı kuruluşlardan Uluslararası Akademiler Birliği (UIA) Genel 
Kurulu’na TÜBA’yı temsilen Asli Üyemiz Prof. Dr. Aydın Gülan katıldı. GEBİP kapsamında ödüllendirilen 
üstün başarılı genç bilim insanlarının akademik çalışmalarının sunulması ve değerlendirilmesi ile bilim insanları 
ve kuruluşları arasındaki ilişki ve iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan ve artık gelenekselleşen TÜBA-GEBİP Yıllık 
Değerlendirme Toplantısını ise Ankara’da yaptık.

Yayın faaliyetlerimize editörlüğünü TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu’nun yaptığı, orman yangın-
larının tüm boyutlarıyla ve modern dünyadaki bakış açısıyla ele alındığı “Orman Yangınları: Sebepleri, Etkileri, 
İzlenmesi, Alınması Gereken Önlemler ve Rehabilitasyon Faaliyetleri” adlı çalışma ile devam ettik. TÜBA Şeref 
Üyemiz Prof. Dr. Metin Balcı’nın eseri “Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları”nın genişletilmiş dördüncü 
baskısını yaparak akademi dünyasına sunduk. Ayrıca kendisiyle eserinin oluşum hikayesini anlattığı bir söyleşiyi 
de kamuoyu ile paylaştık. Her aşamasında büyük bir emekle ortaya konulan Türk İslam Bilim Kültür Mirası Di-
zisi kapsamında beş değerli eseri yayımladık. Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati’nin Tietze Ailesinden 
aldığımız yeni belgeler dahilinde genişletilmiş olan 2. baskısını 8 cilt olarak bilim dünyasının istifadesine sunduk. 

Yılın bu ilk sayısında 2022’nin tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyor; bu süre zarfında 
aramızdan ayrılan değerli üyelerimiz Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, Prof. Dr. Emel Arinç ve Prof. Dr. Şinasi 
Özsoylu Hocalarımıza rahmet diliyorum. Yerleri asla doldurulamayacak bilim insanlarımızın mekânları cennet, 
ruhları şad olsun.  

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
TÜBA Başkanı

başkandan...başkandan...



6 TÜBA “BİLİM DÜŞÜNCE SERİSİ”NDE ÜÇ ESER YAYIMLADI

7 2021 TÜBA ve TÜBİTAK BİLİM ÖDÜLLERİ TÖRENİ

12 2022 ULUSLARARASI TÜBA AKADEMİ ÖDÜLLERİ’NE 
 BAŞVURULAR BAŞLADI

13 TWAS BAŞKANI PROF. DR. MOHAMED HASSAN 
 ile RÖPORTAJ: 
 Dr. Mürsel Doğrul

15 BÜYÜK ORMAN YANGINLARI: SEBEPLERİ,  
 ORGANİZASYONU ve İDARESİ 
 Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, Prof. Dr. Ömer Küçük,  
 Prof. Dr. Bülent Sağlam, Dr. Kadir Alperen Coşkuner

24 2022 TÜBA-TEKNOFEST DOKTORA BİLİM ÖDÜLLERİ  
 BAŞVURULARI BAŞLADI

33 TÜBA-BİYOKÜTLE ENERJİSİ ÇALIŞTAYI ve PANELİ

35 TÜBA COVID-19 KÜRESEL SALGINLA MÜCADELE  
 ÖZEL ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI

37 TÜRKİYE’DE ORMAN YANGINLARININ  
 TURİZM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
 Prof. Dr. Halit Yanıkkaya, Arş. Gör. Emre Kaymak

48 TÜBA-GEBİP ve TESEP ÖDÜLLERİ BAŞVURULARI  
 BAŞLADI

50 AASSA’DA TÜBA ASLİ ÜYESİ  PROF. YURDUSEV DÖNEMİ

51  TÜBA ŞEREF ÜYESİ PROF. DR. METİN BALCI ile RÖPORTAJ 
 Asiye Komut Şanlı

içindekileriçindekiler
OCAK 2022     SAYI 68

05
TÜBA 58. GENEL KURULU

47
ÖZBEKİSTAN İLE AKADEMİK 

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

49
TÜBA-GEBİP YILLIK DEĞERLENDİRME 

TOPLANTISI

25
TÜBA ŞEREF ÜYESİ PROF. DR. 

A. SELÇUK ESENBEL ile RÖPORTAJ
Dr.  Mürsel Doğrul



55

TÜBA ile MEB ÖZEL EĞİTİM 
REHBERLİK HİZMETLERİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ARASINDA PROTOKOL

56 TİBKM PROJESİ ESERLERİ TARİHE  
 YENİ KAPILAR AÇIYOR

58 2022 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN  
 TEMEL BİLİMLER YILI

59 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ORMAN YANGINLARI İLİŞKİSİ  
 TÜBA KİTABINDA

61 TÜBA ŞEREF ÜYESİ ŞABAN TEOMAN DURALI  
 HOCA’NIN ARDINDAN… 
 Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

63 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ARTAN ORMAN YANGINLARI  
 İLİŞKİSİ 
 Doç. Dr. İsmail Dabanlı

71 PROF. DR. EMEL ARİNÇ ANISINA... 
 Prof. Dr. Faruk Arinç 

75 UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE  
 ORMAN YANGINLARININ ZAMANSAL ANALİZİ: 
 2021 YILI AKDENİZ VE EGE YANGINLARI 
 Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, Doç. Dr. İsmail Çölkesen,   
 Dr. Hasan Tonbul, Arş. Gör. Muhammed Yusuf Öztürk

83 PROF. DR. ŞİNASİ ÖZSOYLU’NUN ANISINA… 
 Prof. Dr. F. Cahit Tanyel

87 PROFESÖR KARPAT BİR TÜRKİYE SEVDALISIYDI 
 Prof. Dr. Deniz Balgamış

92 HABERLER

Sahibi
Türkiye Bilimler Akademisi Adına:
TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Editör
Asiye KOMUT ŞANLI

Grafik Tasarım
Ece YAVUZ

TÜBA GÜNCE
Vedat Dalokay Cad. No:112, 06670
Çankaya-ANKARA
Tel: 0.312. 442 29 03 (pbx)
Faks: 0.312. 442 64 91
e-posta: tubagun@tuba.gov.tr
ISSN: 1302-9541

Baskı
Ankara Basım Yayın Hizmetleri
Altındağ/ANKARA
Tel: +90 312 215  62 00

Günce 1000 Adet basılmıştır.
Nisan 2022

Sorumluluk
TÜBA GÜNCE’de yayımlanan
yazıların hukuksal sorumluluğu
yazarlara aittir.

Günce, 4 ayda bir yayımlanan, 
ulusal ve süreli bir yayındır.
 

TÜBA GÜNCE

www.facebook.com/TUBAakademi

www.tuba.gov.tr

twitter.com/TUBAakademi

instagram.com/TUBAakademi



4 TÜBA GÜNCE   OCAK 2022

SON ADAY GÖSTERME TARİHİ 

2022 
ULUSLARARASI

AKADEMİ ÖDÜLLERİ

TÜBA Uluslarası Akademi Ödülleri’ne 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 gösterilebiliyor.

Ödüller Cumhurbaşkanlığı
himayelerinde tevdi ediliyor.

Özgün, öncü ve çığır açıcı çalışmaları 
olan bilim insanlarına veriliyor.

Mevcut TÜBA üyeleri, çalışanları ve 
değerlendirme süreçlerinde yer alan 

bilim insanları aday gösterilemiyor.

Her yıl Fen ve Mühendislik Bilimleri, 
Sağlık ve Yaşam Bilimleri ve 

Sosyal ve Beşeri Bilimler olmak 
üzere üç kategoride veriliyor.

Ayrıntılı bilgi için | www.tuba.gov.tr | (0312) 442 29 03

Bilgi ve belgeleri göndermek için | akademi.odulu@tuba.gov.tr

TÜBA’nın bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında, 
2015 yılında ihdas edilen uluslararası

“TÜBA Akademi Ödülleri” Cumhurbaşkanlığı himayelerinde
düzenlenen törenle sahiplerine tevdi edilmektedir.

www.tuba.gov.tr twitter.com/TUBAakademiwww.facebook.com/TUBAakademi

Vedat Dalokay Caddesi No: 112 06670 Çankaya | ANKARA

15N İ S A N

2022
2021 yılı TÜBA Uluslarası Akademi Ödülü kazananları:
Sosyal ve Beşeri Bilimler Kategorisinde
Kolombiya  Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jeffrey David Sachs
Sağlık ve Yaşam Bilimleri Kategorisinde
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Volkan Adsay
ve Kopenhag Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Messoud Ashina

2022 yılı için Türkiye bağlantılı ödül 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından

2022 yılının Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası 
Temel Bilimler Yılı olarak ilan edilmesi sebebiyle 
Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında verilecek.
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TÜBA 58. GENEL KURULU
TÜBA 58. Genel Kurulu 18 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

TÜBA 58. Genel Kurulu 18 Aralık 2021 tarihinde Anka-
ra’da gerçekleştirildi. Açılış ve protokol konuşmaları ile 
başlayan Genel Kurul’da 57. Genel Kurul’da üye seçilen 
TÜBA üyelerine beratları takdim edildi.

2020 yılı TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü Sahibi 
Prof. Dr. Erik Jeppesen’den Konferans
Berat takdimi sonrasında, “Tatlı su ekosistemleri konusun-
daki çalışmalar bu kırılgan ekosistemlerin, küresel bazda 
göl ve nehirlerin korunmasına yönelik çalışmaları ve kü-
resel iklim değişikliğinin sucul ekosistemlere etkileri" ko-
nusunda yaptığı çalışmaları ve katkıları nedeniyle 2020 
TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü’ne layık görülen No-

bel Ödüllü Prof. Dr. Erik Jeppesen TÜBA üyelerine “Cli-
mate Change Effect on Aquatic Ecosystems: Lakes in Tur-
key as an Example” başlıklı genel kurul konferansını verdi.

TÜBA’ya Yeni Üyeler
Genel Kurul’da daha sonra divan teşekkülünden sonra aka-
demi üyeliği ve konsey üyeliği seçimlerine geçildi. 13 Kasım 
2021 tarihindeki değişiklik sonrasında bilim alanı bazlı se-
çimlerde Genel Kurul toplantısında yapılan oylama sonucu;

2019 yılı TÜBA Akademi Ödülü sahibi Prof. Dr. Jamil Ra-
gep; 2020 yılı TÜBA Akademi Ödülü sahipleri Prof. Dr. 
Wael B. Hallaq, Prof. Dr. Okyay Kaynak ve Prof. Dr. Erik 
Jeppesen TÜBA Şeref Üyesi,

2019 yılı TÜBA Akademi Ödülü sahibi Prof. Dr. Fatih Meh-
met Uçkun ve Prof. Dr. Orhan Aydın TÜBA Asli Üyesi,

TÜBA Asosye Üyeleri Prof. Dr. Ali Keleş, Prof. Dr. Ali 
Özer, Prof. Dr. Ali Ekber Akgün, Prof. Dr. Bayram Zafer 
Erdoğan, Prof. Dr. Halit Yanıkkaya, Prof. Dr. Sezgin Ba-
kırdere, Prof. Dr. Abdülkadir Çevik, Prof. Dr. Seydi Do-
ğan, Prof. Dr. Zafer Evis, Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, 
Prof. Dr. Orhan İçelli, Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, Prof. Dr. 
Filiz Kuralay, Doç. Dr. Önder Metin, Prof. Dr. Özcan Öz-
türk, Prof. Dr. Mustafa Şahmaran, Prof. Dr. Nusret Tan, 
Prof. Dr. Okan Zafer Yeşilel, Prof. Dr. Erkan Zergeroğlu 
yeniden TÜBA Asosye Üyesi  seçildiler.

TÜBA üye seçimlerinden sonra TÜBA Akademi Konseyi 
Üyeliği seçimlerinde ise; üyelik süresi biten Prof. Dr. Ah-
met Cevat Acar, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Mus-
tafa Çiçekler, Prof. Dr. Mustafa Ersöz ve Prof. Dr. Kazım 
Şahin tekrar TÜBA Akademi Konseyi Üyesi, 13 Kasım 
2021 tarihindeki Kararname değişikliği ile oluşan konten-
janlar için ise Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve Prof. Dr. Pınar 
Bilgin yeni TÜBA Akademi Konseyi Üyesi seçildiler.

Genel Kurul, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in 
genel kurul sunumu, görüşler ve temennilerin iletilmesi-
nin ardından sona erdi.
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TÜBA “BILIM DÜŞÜNCE SERISI”NDE 
ÜÇ ESER YAYIMLADI

TÜBA “Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri, Cengiz Han ve Mirası ile Marmara 
Denizi ve Türk Boğazlar Sistemi”ni yayımladı.

TÜBA, Osmanlıya ve Osmanlı eğitim tarihine farklı bir 
açıdan bakan Osmanlı akademisine ilişkin “Osmanlı İl-
miye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri”ni, Moğol ta-
rihinin Anadolu’ya etkileri de dahil olmak üzere birçok 
tarihi, sosyo-kültürel ve yoğun emek ürünü bilimsel ça-
lışmaların yer aldığı “Cengiz Han ve Mirası”nı ve TÜBA 
Şeref Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk’ün hazırladığı güncel 
bilimsel verilere dayalı hidrodinamik modelleme çıktıla-
rıyla desteklenen özgün bir kaynak eser olan “Marmara 
Denizi ve Türk Boğazlar Sistemi”ni yayımladı.

Osmanlı eğitim tarihine yeni bir bakış açısı
TÜBA’nın Bilim ve Düşünce serisinden yayımlanan 
eserlerden “Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve 
Giysileri” Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelik tarafından ha-
zırlandı. Osmanlı ilmiye sınıfına ait kıyafetlerin eğitim 
tarihi çerçevesinde ele alındığı ilk kitap olan eserdeki 
görseller Türk ve yabancı koleksiyonlarda yer alan yaz-
ma kaynaklardan elde edilerek ilmiye sınıfının kıyafet-
lerinin yer aldığı bir çalışmada ilk kez ilişkilendiriliyor. 
Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri, 
özel olarak 1450-1650 yılları arasına odaklanmış olsa 
da genel anlamda Osmanlı tarihini kapsıyor. Osmanlı 
ilmiye sınıfını bir bütün olarak görüyor, yükseköğrenim 
kurumu olarak medrese ve oradan mezun olanları ele 
alıyor. Şeyhülislam, kadıasker, müftü, müderris ve suh-
tenin odağında medrese kurumu bulunuyor, bu bağlam-
da eser tüm bunları birbirinden ayırmadan bütüncül bir 
şekilde inceliyor. Bu açıdan “Osmanlı İlmiye Sınıfının 
Kıyafet Normu ve Giysileri” adlı eseri tarafından Os-
manlı eğitim tarihini ele alışta yeni bir bakış açısı ortaya 
konuyor.

Cengiz Han hakkında bilinmeyenler
TÜBA’nın Moğolistan Ankara Büyükelçiliğiyle bilim diplo-
masisi çerçevesinde yürüttüğü ortak çalışmaların, toplantı 
ve çalıştayların sonucunda yayımlanan Cengiz Han ve Mi-
rası adlı eserin Danışma Kurulunda TÜBA Şeref Üyele-
ri Prof. Dr. İsenbike Togan ve Prof. Dr. Selçuk Esenbel ile 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen yer alırken,  
editörlüğünü Doç. Dr. Cem Korkut ve Dr. Mürsel Doğrul 
yaptı. Eseri oluşturan 17 bölümde Cengiz Han ve mirası 
çok boyutlu ve kapsamlı olarak ele alınıyor. Dünya tarihinin 
önemli isimlerinden Cengiz Han bilimsel anlamda, tarihi 
veriler üzerinden ve sağlıklı bilgi temelinde objektif değer-
lendirilerek okura aktarılıyor. Geçmişten günümüze Moğol 
tarihinin Anadolu’ya etkileri de dahil olmak üzere birçok 
tarihi, sosyo-kültürel ve yoğun emek mahsulü bilimsel ça-
lışmaların yer aldığı eser karanlıkta kalan pek çok noktayı 
aydınlatıyor. Kitapta özellikle Moğol İmparatorluğu'nun 
kurucusu Cengiz Han’ın, tüm dünyayı ve toplumları nasıl 
etkilediği, Cengiz Han’ın kendi çağında bütüncül bir dünya 
tasavvuru ile yola çıktığı konusunda ve güçlü bir merkezi 
sistemi teşkil etmenin mücadelesine ilişkin detaylı bilgiler 
veriyor.

Türk boğazları mercek altında
TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk tarafından hazır-
lanan, toplam yedi bölümden oluşan eserde, konu ile ilgili 
çok sayıda kitap, teknik rapor, proje, bilimsel makale ve 
bildiri incelenerek kitaba özgü 3 Boyutlu Hidrodinamik 
Modelleme çalışması ile elde edilen sonuçlar kıyaslandı. 
Türk Boğazlar Sistemine ilişkin bilimsel ve doğru verileri 
güncel gelişmeler ışığında analiz edilerek kamuoyunun 
bilgi ve faydasına sunuldu.
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2021 TÜBA ve TÜBITAK 
BILIM ÖDÜLLERI TÖRENI

2021 TÜBA Uluslararası Akademi, GEBİP ve TESEP Ödülleri Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde 28 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 

törenle sahiplerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.

2021 TÜBA Uluslararası Akademi, GEBİP ve TESEP 
Ödülleri Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 28 Aralık 
2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçek-
leştirilen törenle sahiplerine Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan tarafından tevdi edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “TÜBA ve 
TÜBİTAK Ödülleri Töreni”ne, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA 
Konsey üyeleri, üniversite rektörleri ile TÜBA Asli Üyesi 
ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şe-
ker ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın ko-
nuşmalarının ardından 2021 TÜBA Ödülleri sahiplerine 
tevdi edildi. TÜBA 2021 Uluslararası Akademi, GEBİP ve 
TESEP Ödül sahipleri ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın elinden aldılar.

2021 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri törene katı-
lamayan Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi 
Volkan Adsay yerine Koç Üniversitesi Rektör Vekili Prof. 
Dr. Zeynep Gürhan Canlı’ya, Kolombiya Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Jeffrey David Sachs yerine TÜBA 
Asli Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bulut’a, Kopenhag Üniver-

sitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Messoud Ashina yerine ise 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen’e tak-
dim edildi.

2021 TÜBA-GEBİP Ödülleri; doğa bilimleri alanında 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Acar, Dr. Öğr. Üyesi Ogün Adebali, 
Doç. Dr. Deniz Ceylan Tuncaboylu, Doç. Dr. Mehmet Öz-
kan, Doç. Dr. Eren Şahiner, Dr. Öğr. Üyesi Erkan Şenses, 
Doç. Dr. Emre Yüce, Prof. Dr. Yunus Zorlu’nun olurken 
Doç. Dr. Duygu Ağaoğulları, Dr. Öğr. Üyesi  Pelin Angın, 
Prof. Dr. Erchan Aptoula, Dr. Öğr. Üyesi Emre Büküşoğ-
lu, Doç. Dr. Erdem Cüce, Doç. Dr. Enes Dertli, Dr. Öğr. 
Üyesi Onur Ergen, Doç. Dr. Ali Erçin Ersundu, Dr. Öğr. 
Üyesi Fatih İnci, Doç. Dr. Tufan Kumbasar, Dr. Öğr. Üye-
si Emir Salih Mağden, Doç. Dr. Mohammedreza Nofar, 
Doç. Dr. Akın Taşçıkaraoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet 
Fatih Toy, Doç. Dr. Lütfi Taner Tunç, Doç. Dr.   Meltem 
Yanılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Kaya Yapıcı mühen-
dislik bilimleri alanında, Doç. Dr. Ahmet Eken, Dr. Öğr. 
Üyesi Gözde Korkmaz, Prof. Dr. Cemal Georg Orhan ve 
Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna sağlık bilimlerinde, Doç. Dr. 
Dilek Altun, Prof. Dr. Yiğit Atılgan, Dr. Öğr. Üyesi Hayat 
Ayar Şentürk, Prof. Dr. Hasan Dinçer, Doç. Dr. Gizem Er-
dem Gürel, Doç. Dr. Efe Can Gürcan ve Doç. Dr. Murat 
Şentürk’e sosyal bilimleri alanında tevdi edildi. Ahmet ve 
Nezahat Keleşoğlu TÜBA-GEBİP Eczacılık Özel Ödü-
lü’nün sahibi ise Prof. Dr. İpek Süntar oldu.
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2021 TÜBA-TESEP Ödülleri kapsamında ise Marmara 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hümeyra Özturan’a “Êthostan 
Ahlâka: Antik Yunan Ahlâk Literatürünün İslâm Dünya-
sına İntikali ve Alımlanışı” kitabı dolayısıyla Sosyal Bilim-
ler alanında Telif Eser Ödülü,

“XVI. – XVII. Yüzyıl Üsküdar Şer’iyye Sicilleri: Diploma-
tik Bilimi Bakımından Bir İnceleme”si eseriyle İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ekrem Tak’a Meh-
met Genç Özel Ödülü,

“Acem’den Rum’a Bir Bürokrat ve Tarihçi: İdris-i Bidlisi 
(1457-1520)” eseriyle Bitlis Eren Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Vural Genç’e Halil İnalcık Özel Ödülü,

“Osmanlı Sarayında At” eseriyle Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emine Dingeç’e Kemal Kar-
pat Özel Ödülü,

“Anayasa Hukuku Genel Kısım: Temel İlkeler, Kavram 
ve Kurumlar-3. Baskı” eseriyle Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi Prof. Dr. Ömer Anayurt’a, “Arabuluculuk Sü-
recinde Zayıf Tarafın Korunması” eseriyle Ankara Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Erme-
nek’e, “Hadis Rivayetinde Bağlam Sebebü Îrâdi'l-Hadîs” 
eseriyle İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Bekir Kuzudişli’ye, 
“Kurtuluş Teolojisi ve Öze Dönüş: Hristiyan ve İslami 
Perspektifler” eseriyle İstanbul Üniversitesi’nden Dr. Öğr. 
Üyesi Süleyman Güder’e ve “Türk Bozkır Kültürünün Do-
ğuşu: Andronovo Kültürü”   eseriyle İstanbul Aydın Üni-
versitesi’nden Doç. Dr. Elvin Yıldırım’a Sosyal Bilimler 
alanında Mansiyon takdim edildi.

Ayrıca Bakan Varank Muzaffer Şeker ile birlikte, Erdo-
ğan’a Prof. Dr. Andreas Tietze Tarihi ve Etimolojik Türki-
ye Türkçesi Lügatı’nı hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Üst 
düzey yetkinliklere sahip bilim insanlarımıza 
destek olmak hepimizin boynunun borcudur.” 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Mil-
let Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen TÜBA ve   
TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni’ndeki konuşmasına 
kendisini dinleyenleri selamlayarak başladı. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Türkiye’nin en saygın bilim ödülleri töreni 
olan TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni dolayı-
sıyla bilim insanlarını ve misafirleri milletin evinde ağır-
lamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eskilerin, 
“Bir mekânın şerefi, orada bulunanlardan gelir” dediğini 
hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinin kıymetinin de bugüne kadar milletin tüm 
kesimlerinden misafir ettiği güzel insanlardan geldiğini 
söyledi.

Bu mekâna değer verenin, şehit yakınlarından gaziler ve 
sporculara, muhtarlardan öğretmenlere, engellilerden 
ilim ve kültür insanlarına kadar 84 milyonun hep birlikte 
sahip çıktığı birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu vur-
gulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu mekânda bugün 
ilme ömrünü adamış bilim insanlarını, çığır açıcı işlere 
imza atacak genç araştırmacıları ağırlamanın kendilerini 
bir başka sevindirip gururlandırdığını ifade etti.

Her yıl TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri’nin sahipleri 
ile burada buluşarak artık bir geleneği iyice yerleştirdik-
lerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, araştırmaları ile 
dünyaya yön veren, hayatı kolaylaştıran, Türkiye’nin mü-
reffeh yarınları için gecesini gündüzüne katan tüm bilim 
insanlarına şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 66 bilim insanının yap-
tıkları çığır açıcı çalışmalarla TÜBİTAK ve TÜBA Ödül-

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan

TÜBA-Türk-İslam Bilim ve Kültür 
Mirası Projesi kapsamında 2021 yılında 

12 eser basıldı. Yazımında önemli 
mesafe alınan Bilim Terimleri Sözlüğü 
de titizlikle üzerinde durduğumuz bir 

diğer önemli eserdir.

““
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leri’ne layık görüldüğünü aktararak, TÜBİTAK Bilim 
Ödülü’nün üç, TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nün ise 14 bilim 
insanına takdim edileceğini kaydetti.

Aynı şekilde üç bilim insanına TÜBA Uluslararası Akade-
mi Ödülü, 37 üstün başarılı genç araştırmacıya da TÜBA 
GEBİP Ödülü vereceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Bilimsel Telif Eser Ödülleri kapsamında ise do-
kuz Türkçe bilimsel telif eserin TÜBA TESEP Ödülleri’ni 
alacağını aktardı.

TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri’ni alan bilim insanla-
rının her birinin kendi disiplinlerinde seçkin çalışmalar 
gerçekleştiren, bilime uluslararası düzeyde katkıda bu-
lunmuş isimler olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan “Ödül alan bilim insanlarımızın yaklaşık üçte 
birine tekabül eden 21’inin kadın olması bizim için ayrı 
bir gurur vesilesidir. İnşallah bu ödüller Türkiye’de bilim-
sel faaliyet yürüten herkes için birer teşvik unsuru olacak, 
bilimin yaygınlaşması ve benimsenmesinde önemli bir 
görev icra edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 TÜBA ve TÜBİTAK Bi-
lim Ödülleri Töreni’nin bilim camiasına hayırlı olmasını 
dileyerek, ödül alan bilim insanlarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yabancı demek biraz hoşuma 
da gitmiyor, küresel bazda hocalarımız da var. Örneğin, 
Prof. Dr. Erik Jeppesen, iklim değişikliği ve göl restoras-
yonu alanında yürüttüğü çalışmalarını ülkemize taşıdı. 
Dr. Maria Veldhuizen, ülkemizde obezitenin sinirsel sü-
rücülerini anlamaya odaklanan ilk nörobilim araştırma 
laboratuvarını kurdu. Prof. Dr. Stefan İvanov Dimitrov, 
moleküler biyoloji ve genetik alanındaki çalışmalarını ar-
tık ülkemizde sürdürüyor.” diye konuştu.

Bilimsel araştırmaların sağlıklı yapılabilmesi için bilim 
insanlarının son teknoloji altyapılara erişimini sağlama-
nın da önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, üniversitelerdeki tematik araştırma merkezlerine 
bu sebeple büyük çaplı yatırımlar yaptıklarını belirtti.

“Üniversitelerdeki tematik araştırma 
merkezlerini destekliyor ve bilimi tahkim edecek 
adımlar atıyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bir ülkenin teknolojik yetkin-
liği, araştırmalar sonucunda ortaya çıkan ve uygulamalı 
araştırmalara baz olacak makaleler, araştırma raporları ve 
temel teknolojiler sayesinde gelişiyor. Yüksek teknolojiye 
erişebilmenin ilk tohumu temel araştırmalarda atılıyor. 
Bunun için üniversitelerdeki tematik araştırma merkez-
lerini destekliyor ve bilimi tahkim edecek adımlar atıyo-
ruz.” bilgisini verdi.

Türkiye’de bilim denildiğinde akla ilk gelen kurumların 
başında Türkiye Bilimler Akademisi’nin olduğunu ve  
TÜBA’nın yayımladığı her eserin ve her bilimsel etkinli-
ğinin bilim hayatına önemli katkı sağladığını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk-İslam Bilim ve Kültür 
Mirası Projesi bunlardan biridir. Bu kapsamda 2021 yılın-
da 12 eser basıldı. Yazımında önemli mesafe alınan Bilim 
Terimleri Sözlüğü de titizlikle üzerinde durduğumuz bir 
diğer önemli eserdir. Bu sözlük, bilimin kendi dilimizde 
üretilmesine ciddi katkı sağlayacaktır” sözlerini sarf etti.

TÜBA’yı, bu doğrultuda gösterdiği gayretler sebebiyle teb-
rik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin bilhassa 
son zamanlarda bilime, bilim insanına ve teknolojiye çok 
büyük yatırımlar yaptığını, gören her göz, hakkı konuşan 
her dil kabul etmektedir. Ülkemiz bu sayede teknolojisi-
ni daha üst seviyelere taşıyarak, gayretlerinin meyvesini 
alma yolunda ilerlemektedir.” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
“Bilim insanlarını, teknoloji ekosistemine her 
zamankinden daha büyük destekler sunmaya 
devam edeceğiz.” 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek hi-
mayelerinde her yıl bilim insanlarını ödüllerle taltif et-
menin, ülkenin bilim ekosistemi açısından çok kıymetli 
olduğunu belirten Bakan Varank, araştırmacıların farklı 
alanlardaki çalışmalarıyla ülke için katma değer ürettik-
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lerini, müreffeh yarınların temellerini attığını dile getirdi 
ve ödül alan bilim insanlarının başarılarının nice parlak 
beyinlere ilham olması temennisinde bulundu. 

Bilim ve teknolojinin hedeflere ulaşmada en önemli ka-
talizör olduğunu vurgulayan Varank, katma değerli üre-
timle büyümenin ve sürdürülebilir refahın bilim ekosiste-
minin canlılığından geçtiğini söyledi. Varank, bu sebeple 
bilim insanlarına, teknoloji ekosistemine her zamankin-
den daha büyük destekler sunmaya devam edeceklerini 
ifade etti.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: “TÜBA ola-
rak, ülkemizin stratejik hedeflerine ve dünyadaki 
güncel gelişmelere yönelik tematik çalışmalar, 
projelendirmeler ve raporlamalar da yapıyoruz.” 
TÜBA ve TÜBİTAK ödüllerini almaya hak kazanan bi-
lim insanlarımızı tebrik ederek sözlerine başlayan TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker bilimsel çalışmaların 
Türkiye’nin gelecek hedeflerine ulaşması için bize güven 
verdiğini ifade etti ve himayelerinden dolayı da Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

Prof. Şeker konuşmasına şu şekilde devam etti: “Küre-
sel salgın ortamında COVID-19 için dünyada aşı üreten 
dokuz ülkeden biri olmamızı sağlayan, sağlık ve yaşam 
bilimlerinde nitelikli işlere imza atan, TÜRKSAT 6A ile 
Türkiye’yi kendi haberleşme uydusunu üreten 10 ülkeden 
biri yapan, fen ve mühendislik bilimlerinde bilişim tekno-
lojileriyle savunma sanayiini birleştiren, sosyal ve beşerî 
bilimlerde medeniyet tasavvurumuzla dünyaya örneklik 
teşkil eden bilim insanlarına sahip bir milletin ulusal bi-
lim akademisi başkanı olarak sizlere hitap etmenin onu-
runu taşıyorum. Tüm dünya küresel salgının tetiklediği, 
insani olmayan sömürgeci, adaletsiz yaklaşımların doğal 
bir sonucu ve yılların birikmiş sorunlarının neden oldu-
ğu, sosyo-ekonomik krizlerin peş peşe sıralandığı yüksek 
riskli bir dönemden geçiyor. Bu süreçten toplumumuzun 
en az etkilenmesi için bağımsızlığımızı önceleyen, özve-

rili ve sosyal devlet ilkesiyle bireye sahip çıkma yönünde 
gösterilen olağanüstü çabanın takdire şayan olduğunu 
belirtmek isterim. Bilimin topluma faydalı olması için 
çabalayan bir Akademi olarak, Türkiye’nin son dönemde 
bilimsel ve teknolojik anlamda attığı adımlarda, ortaya 
koyduğu performansta üyelerimizin katkısının olması 
bizleri gururlandırıyor. Bilim tarihinde genişçe yer alan 
atalarımızın katkılarının verdiği özgüvenle günümüzde 
yeni bilimsel başarılara imza atan genç nitelikli bir nesil 
Türkiye’nin güvencesi, dünyanın umudu olma yolunda 
azimle ilerliyor.” dedi.

“Türkiye’nin ulusal bilimler akademisi olma-
nın bilinci ve sorumluluğu ile ülkemizi ulus-
lararası bilim dünyasında temsil ediyoruz.” 
“TÜBA, bilimi sadece belirli bir zümrenin üstünlüğünü 
kabul ettirmek için kullandığı araç olarak görmüyor. Ak-
sine, toplum yararına, paylaşmacı, üstün insani değerler 
üzerinden doğadaki kaynakları israf etmeden, adil ve 
verimli kullanma çabasına destek verecek bir yaklaşı-
mı önemsiyor. Elbette TÜBA olarak, ülkemizin strate-
jik hedeflerine ve dünyadaki güncel gelişmelere yönelik 
tematik çalışmalar, projelendirmeler ve raporlamalar da 
yapıyoruz. TÜBA Çalışma Gruplarımız ve gönüllü aka-
demisyenlerin katkıları ile Türkiye’nin gündemine giren, 
kimi zaman sorun teşkil eden, kimi zaman ülkemize fırsat 
pencereleri sunan ve çoğu zaman ekonomik ve toplumsal 
yansımaları olan konulara yönelik multidisipliner çalış-
malarımız “bilim temelli danışmanlık” görevimizin bir 
bölümünü oluşturuyor.

Türkiye’nin ulusal bilimler akademisi olmanın bilinci ve 
sorumluluğu ile ülkemizi uluslararası bilim dünyasında 
temsil ediyoruz. G-20 ülkelerinin bilim akademilerin-
den oluşan S-20 dahil olmak üzere Asya ve Avrupa bi-
lim akademilerinin çatı kuruluşlarına ve dünyadaki diğer 
bilimsel üst kuruluşlara TÜBA ve TÜBA üyeleri olarak 
“bilim diplomasisi” çerçevesinde katkı sunuyoruz. Üyesi 
olduğumuz International Science Council-Uluslararası 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank

Her yıl bilim insanlarını ödüllerle taltif 
etmenin, ülkenin bilim ekosistemi 

açısından çok kıymetli.

““
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Bilim Konseyi’nin 2022 yılını temel bilimlerde farkında-
lık oluşturma odaklı çalışmalara ayırmış olmasını değerli 
buluyoruz. Ülkemiz için de tüm bilim disiplinlerinin geli-
şiminin öncüsü olan temel bilimlere yönelik özel projeler 
ve stratejiler geliştirilmesini ve pozitif ayrımcılıkla des-
teklenmesini gerekli görüyoruz.”

“Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaştığımız bu dönem-
de TÜBA olarak Millî Teknoloji Hamlesini sadece sa-
vunma sanayiinde değil enerjiden sağlığa gıdadan bili-
şim teknolojilerine her alanda uluslararası rekabette çok 
değerli bir atılım ve stratejik hamle olarak görüyor ve 
önemsiyoruz.”

“Uluslararası bilim dünyasında akademik özerkliğin ve 
özgünlüğün temeli olmasına rağmen, bilim insanları 
arasında cinsiyet, ırk, dil, din ayrımı, maalesef gelişmiş 
ülkelerde dahi yapılmaktadır. Bu konuda genellikle ikir-
cikli, iki yüzlü yaklaşımlar sergilenmektedir. Ulusal ve 
uluslararası güvenliğimizi tehdit veya şiddet savunucu-
luğu içermediği müddetçe geniş bir akademik özgürlük 
alanına sahip olan Türkiye’nin, bu durumu görmezden 
gelinmektedir. Ülkemiz, içeriden ve dışarıdan belirli mer-
kezler tarafından kasıtlı olarak dezenformasyona ve kara 
propagandaya maruz bırakılmaktadır. Cumhuriyetimizin 
100. yılına yaklaştığımız bu dönemde, TÜBA olarak Millî 
Teknoloji Hamlesini sadece savunma sanayiinde değil 
enerjiden sağlığa gıdadan bilişim teknolojilerine her alan-
da uluslararası rekabette çok değerli bir atılım ve stratejik 
hamle olarak görüyor ve önemsiyoruz. Bu hamlenin her 
bir aşamasında bilim insanlarımızın verdiği katkı, bilim-
sel destek ve gösterdikleri özverili çabalar sonuçta ülkemi-
zin bağımsızlığına, refah düzeyinin artışına ve toplumsal 
birlikteliğinin sağlamlaşmasına yönelik kıymetli katkılar-
dır. Dünyadaki tüm mazlumların sessiz derin çığlığının 
karşılık bulduğu ülkemizin başta göçmen politikası ile az 
gelişmiş ülkelere yönelik yardımları da kapsayan derin 
tarihi tecrübesinin yansımasını sergilediği dış politikası, 
bilimsel temelli Millî Teknoloji Hamlesinin etkisi ile daha 

kalıcı, yapıcı hale gelecek böylece bölgemizde ve dünyada 
barışın, huzurun teminatı olacaktır.”

Prof. Şeker, törenin ardından ödül sahiplerine sertifika-
larını takdim etti ve aile fotoğrafıyla program sona erdi.

TÜBA Başkanı
Prof. Dr. Muzaffer Şeker

Türkiye’nin ulusal bilimler akademisi 
olmanın bilinci ve sorumluluğu ile 

ülkemizi uluslararası bilim dünyasında 
temsil ediyoruz.

““
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2022 ULUSLARARASI TÜBA AKADEMI 
ÖDÜLLERI’NE BAŞVURULAR BAŞLADI
TÜBA’nın bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında ihdas ettiği Uluslararası 
TÜBA Akademi Ödülleri’ne 2022 yılı için aday gösterme süreci başladı. Aday gösterme  

15 Nisan 2022’ye kadar sürecek.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker konuyla ilgili 
olarak yaptığı açıklamada Uluslararası TÜBA Akademi 
Ödülleri’nin ihdasından bu yana dünyanın pek çok yerin-
den başvuruların oldukça memnuniyet verici olduğunu 
söyledi ve 2021 yılında TÜBA Akademi Ödüllerine; Sos-
yal ve Beşeri Bilimler kategorisinde; Kolombiya Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jeffrey David Sachs, Sağlık 
ve Yaşam Bilimleri kategorisinde; Kopenhag Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Messoud Ashina ve Koç Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Volkan Adsay’ın la-
yık görüldüğünü hatırlattı.

Prof. Şeker sözlerine şu şekilde devam etti: “Ödül Prog-
ramımızda öncü, özgün ve çığır açıcı özellikleriyle öne 
çıkan başvuruların uzun ve detaylı değerlendirilmesi so-
nucunda Ödül almaya hak kazanan bilim insanlarını her 
yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlıyoruz. Ülkemi-
zin bilim alanında ev sahipliğini yapmak Akademimiz 
adına onur verici. Bu anlamda sorumluluğumuzun far-
kındayız, TÜBA çatısı altındaki tüm program süreçlerini 
ve projeleri bu farkındalıkla yürütüyoruz.” dedi. TÜBA 
üyeleri, üniversite rektörlükleri, dünya bilim akademileri, 
uluslararası akademik kuruluşlar ve TÜBA tarafından da-
vet edilen diğer kişi ve kurumlarca aday gösterilen bilim 
insanlarının Ödül Programının Komitelerince değerlen-
dirildiğini hatırlattı. Prof. Şeker, Ödüllerden birinin her 
yıl üç alan arasında dönüşümlü olarak, Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşı olan veya Türkiye’yle ilgili, bağlantılı çalış-
maları olan bilim insanlarına verildiğinin de altını çizdi. 

Bu bağlamda 2022 yılı için Türkiye bağlantılı ödülün ise 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2022 yılının 
Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Temel Bilimler 
Yılı olarak ilan edilmesi dolayısıyla Fen ve Mühendislik 
Bilimleri alanında tevcih edileceği bilgisini de verdi.

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri; bütün bilim insan-
larına açık ve her yıl Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık 
ve Yaşam Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler olmak üzere; 
farklı bilim alanlarında aday gösterilenlere her kategoride 
bir ödül olarak veriliyor.

Aday gösterilen bilim insanlarının çalışmaları ve katkı-
ları, üç ödül alanında oluşturulan TÜBA Ödül Komite-
lerince yerli ve yabancı hakem görüşleri alınarak değer-
lendirilecek ve ardından Komitelerin önerileri Akademi 
Konseyi’ne sunulacak ve ödül sahipleri Akademi Konseyi 
tarafından belirlenecek. Akademi Ödülü Madalyası, Aka-
demi Ödülü Beratı ve takribi 30.000 USD tutarındaki 
parasal ödülden oluşan ödüller, T.C. Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzen-
lenecek olan törenle sahiplerine tevcih edilecek. Ulus-
lararası TÜBA Akademi Ödülleri’ne TÜBA üyeleri ve 
çalışanları ile değerlendirme süreçlerinde yer alan bilim 
insanları aday gösterilemiyor. Ayrıca, Akademi Ödülleri-
ne önerilen bilim insanlarının son üç yıl içinde Türkiye’de 
uluslararası düzeyde verilmiş olan bir başka bilim ödülü 
almamış olması gerekmektedir.

Başvuru için: www.tuba.gov.tr
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TWAS Başkanı Prof. Dr. Mohamed Hassan:

“Bilim, teknoloji ve yenilik 
olmaksızın sürdürülebilir kalkınma 

hedefleri gerçekleştirilemez.”
"En ciddi sorun dünyamızın şu anda yüzleşmekte olduğu iklim krizi."

Dr. Mürsel Doğrul Asiye Komut Şanlı

İtalya’nın Trieste şehrinde bulunan Dünya Akademiler Bir-
liği’nin (The Worldd Acdemy of Sciences-TWAS) ve Sudan 
Ulusal Akademisi’nin Başkanı olan Prof.  Dr.  Mohamed 
Hassan ile sürdürülebilir kalkınma, TWAS’ın çalışmaları 
ve dünyayı iki yılı aşkın süredir etkisi altına alana Covid-19 
salgını hakkında konuştuk. 

Covid-19 pandemisi dahil dünyanın karşı karşıya 
olduğu küresel krizle mücadelede nasıl bir bilimsel iş 
birliği önerirsiniz?
Aslında Dünyanın bugün yüzleştiği küresel zorluklar bir-
birileriyle oldukça bağlantılı olduğunu düşünüyorum ve 
aslında tüm bu zorluklar şu an sürdürülebilir kalkınma 
hedefleri başlığı altında da özetlendi. Bu kapsamda belir-
lenen 17 hedef; beslenme ve gıda güvenliği, enerji ve yük-
seköğretim gibi başlıklar ve fazlasından oluşuyor… Bu 
zorlukların üstesinden gelmek dünyanın bütün ülkeleri 
için oldukça önemli. Öncelikle bütün ülkeler bilime, tek-
nolojiye ve inovasyona yatırım yapmalı ve aynı zamanda 
iş birliğini sürdürmeli. Esasında sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerinden olan “Hedef 17”; paydaşlık ve iş birliğine 
ilişkin bir madde ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 
bütün ülkelerce vurgulanmasını kapsıyor. Bilim, teknolo-
ji ve yenilik konuları bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde 
öncelikli öneme sahip.

Örneğin herkes yeşil enerjinin sürdürülebilir enerji oldu-
ğunu konuşuyor. Peki, bunu bilim ve teknoloji olmaksızın 
gerçekleştirmemiz mümkün mü? Tabii ki değil. Örneğin 
güneş ve rüzgâr enerjisi bağlamında bir ülke; rüzgâr ener-
jisi ve enstrümanlarını üretme konusunda ne kadar aktif? 
Bana göre sorunun açık cevabı bilim, teknoloji ve yenilik 
olmaksızın bahsettiğimiz sürdürülebilir kalkınma hedef-
lerinin gerçekleştirilemeyeceğidir. Bu; bilim, teknoloji ve 
yenilik başlıklarının bu problemleri çözmek için tek ba-
şına yeterli oldukları anlamına gelmez, tek başlarına bu 
problemleri çözmek için yeterli değildirler. Diğer başlık-
ların da dâhil edilmesi gerekir. Bilim ve yenilik sürdürü-
lebilir kalkınma hedef ve zorluklarında başrol oynarlar ve 
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iş birliği gerçekten önemlidir çünkü hiçbir ülke tek başına 
bu problemleri küresel ölçekte çözemez. Çünkü hepsi kü-
resel olarak birbiriyle ilişkili, bu yüzden iş birliği yapmaya 
ihtiyaçları var. 

TWAS’ın daha yaşanabilir bir dünya ve sürdürüle-
bilir bir çevre için kurulmuş araştırma merkezleri var. 
Bu merkezlerin faaliyet ve çalışmalarından kısaca bah-
seder misiniz?
TWAS’ın istenen kapasiteye sahip olmayan ülkelerde 
bilim ve teknolojide kapasite geliştirme ile ilgili bir dizi 
programı var. TWAS’ın faaliyetleri, yeterli kapasiteye, ye-
terli bilim insanına ve teknolojiye sahip olmayan düşük ve 
orta gelirli ülkelere odaklanıyor ve bu doğrultuda yüksek 
öğrenimle ilgili sorunlarla ilgileniliyor. Bu ülkelerden ge-
len öğrencilere yarışma ve liyakat temelinde diğer ülkeler-
deki mükemmellik merkezlerinde eğitim görmeleri için 
burs veriliyor. Bu bursları verdiğimiz öğrenciler özellikle 
büyük bilimsel altyapısı olan Çin, Hindistan ve Brezil-
ya’daki mükemmeliyet merkezlerine gidiyorlar ve eğitim 
alıyorlar. İnşallah yakında Türkiye’yi de dahil edeceğiz. 
Çünkü Türkiye İslam Dünyası›nda bilim ve teknolojide 
kapasite olarak gerçekten bir numara. Bu önemli çün-
kü bu ülkelerin gerçekten eğitime ihtiyacı var. Yeni nesil 
teknoloji bilimcisi düşünürlerine ihtiyaçları var. Ülkeler 
öğrencilerini ABD’ye, Kanada’ya, Avrupa’ya gönderme-
ye odaklanmış durumdalar. Giden öğrencilerin %80’den 
fazlası asla geri dönmüyor. Tüm bunları hepimiz dene-
yimledik. Ama eğer öğrenciler gelişmekte olan ülkelerin 

mükemmeliyet merkezlerine gönderirlerse %95’inden 
fazlası geri gelecektir. Böylece eğitimlerini tamamlayarak 
ülkelerinin sistemine yardımcı olacaklar. İşte bu TWAS’ın 
faaliyetlerinin sadece bir tanesi. TWAS’ta hepsi oldukça 
önemli, hepsi birbiriyle ilgili birçok farklı faaliyet alanı-
mız da var.

Özellikle son 30-40 yılda dünya iklim değişikliği, 
mülteciler, pandemiler, doğal afetler gibi birçok sorun-
la karşı karşıya kaldı. Bir bilim insanı olarak bu sorun-
lardan hangisine öncelik verirsiniz?
En ciddi sorun dünyamızın şu anda yüzleşmekte olduğu 
iklim krizi. Çünkü eğer dünya ülkeleri büyük miktarlar-
daki CO2 gazını atmosfere salmaya şimdiki gibi devam 
ederlerse, değişim hızlı bir şekilde hayata geçmezse bü-
yük ülkeler taahhütlerine uymazlarsa, bir gün dünyadaki 
yaşamı kaybedeceğiz. Bana göre biz çok ama çok tehlikeli 
bir yoldayız. Şükürler olsun ki yaklaşan ve iklim deği-
şikliğini konu alacak 2021 Birleşmiş Milletler İklim De-
ğişikliği Konferansı (COP 26) bir anlaşma sunacak. Bu 
antlaşma uygulanacak politikaları içerecek ve 2015 Paris 
Antlaşması’nın bir sonucu olacak. Tüm dünyanın bu he-
defleri Kasım ayında gerçekleştirilecek COP 26 zirvesi ile 
yerine getirilmiş olacağını umuyoruz. 

TWAS Başkanı olarak çatı kuruluşların yayınlarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tür bilimsel faaliyetler 
Covid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine nasıl 
yardımcı oluyor?
TWAS’ın da üyesi olduğu, küresel anlamda bir bilim 
akademileri ağı olan Inter Academy Partnership’ (IAP) 
140’tan fazla bilim akademisinin üyeliği bulunuyor. Bu ağ 
genel olarak pandemiyle ve özellikle Covid-19 ile alakalı 
konularda oldukça aktif. IAP pandemi hakkındaki bildi-
rileri ve açıklamaları ile bütün dünyaya önemli politika 
önerileri sundu ve uluslararası iş birliğinin pandeminin 
etkilerinin aşılmasına nasıl katkı sağlayacağı vurguladı. 
Ayrıca hepimizin bildiği gibi aşıların demokratikleşme-
sini çok açık bir şekilde destekliyorlar, bazı ülkeler aşıla-
ma konusunda çok başarılılar. Ancak dünyada, özellikle 
düşük gelirli ülkelerde aşının gerçekten uygulanmadığı 
çok büyük bir nüfus var. Ve bütün mesele bu ülkelere ger-
çekten nasıl yardım edebileceğimiz. Büyük ülkeler büyük 
miktarlarda aşı üretiyor. Ama ne yazık ki çok yavaş. Bir-
leşmiş Milletler Sekreteri Antonio Guterres’in dediği gibi 
bir ülkede yeterli aşı yoksa ve Covid-19 o ülkede yok edil-
mezse kimse güvende olmayacak. Tüm ülkeler aşılanmaz-
sa dünya üzerinde hiçbir insan Covid-19’dan muaf olma-
yacak. Çin’den başlayıp tüm dünyaya yayıldığı gibi eğer 
bir ülke er ya da geç aşısız kalırsa oradaki virüs sınırların 
ötesine atlayacak ve her şey yeniden içinden çıkılmaz bir 
hal alacak. Bu yüzden bunun önemli bir mesaj olduğu-
nu düşünüyorum. Dünyadaki tüm vatandaşların virüsle 
savaşabilmeleri için aşı olmaları ve bu durumda yeterli 
güçlü antikorlara sahip olmaları gerekiyor.

Dünya ülkeleri büyük miktarlardaki CO2 gazını 
atmosfere salmaya şimdiki gibi devam eder-
lerse, değişim hızlı bir şekilde hayata geçmezse 
büyük ülkeler taahhütlerine uymazlarsa, bir gün 
dünyadaki yaşamı kaybedeceğiz. 
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Büyük Orman Yangınları:
Sebepleri, Organizasyonu ve İdaresi

Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili / Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi
 Prof. Dr. Ömer Küçük / Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 

Prof. Dr. Bülent Sağlam / Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi
 Dr. Kadir Alperen Coşkuner / Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi 

Makale

Giriş
Ormanlar doğal dengenin sağlanması, ekosistem hizmet-
lerinin sürdürülebilirliği ve insan hayatı için çok önem-
lidir. Su rejiminin düzenlenmesi, toprak stabilizasyonu, 
besin döngüsü, iklimin düzenlenmesi ve karbon depolan-
ması bunlardan birkaçıdır. Bunun yanında ormanlar eko-
nomik olarak orman ürünleri endüstrisi ve birçok farklı 
sektöre katkı vermekte, geniş istihdam oluşturmakta ve 
birçok ülkenin ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır. 
Bununla birlikte, orman ekosistemleri çok sayıda biyotik 
ve abiyotik zararlının tehdidi altındadır. Bu faktörlerin en 
önemlilerinden birisi de orman yangınlarıdır. 

Değişen sıklık, şiddet ve zamanlarda meydana gelen or-
man yangınları, orman ekosistemleri üzerinde ekolojik, 
ekonomik, sosyal ve sağlık açısından etkilere sahiptir 
(Archibald vd., 2013; Paveglio vd., 2015; To, Eboreime, 
& Agyapong, 2021). Yangınların büyüme ve gelişimini 
etkileyen unsurlar yanıcı madde özellikleri, topografya 
ve hava halleridir. Hava hallerini içinde barındıran iklim 
faktörlerinin 21. yüzyılda önemli ölçüde farklılık göstere-
ceği ve ekosistem özellikleri ile yangın rejimlerini önemli 
oranda etkileyeceği ifade edilmektedir (Pausas & Keeley, 
2009; Summers, Coloff, & Conard, 2011). Tüm dünyada 
küresel iklim değişimi etkilerinin şiddetlenerek artması, 
olayın küresel bir iklim krizi olarak değerlendirilmesine 
sebep olmuştur. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Pane-
li 6. değerlendirme raporunda (IPCC, 2021), iklim krizi 
ile ilgili yapılan değerlendirmelere göre; aşırı sıcaklık ve 
kuraklığa bağlı olarak orman yangınlarının sıklığının 
gelecekte tüm dünyada artacağı öngörülmektedir. Ben-
zer şekilde, Akdeniz havzasında da yağışların azalacağı, 
sıcaklıkların artacağı ve buna bağlı olarak uzun süreli 
kuraklıklar ile birlikte çok büyük orman yangınlarının 
sayılarında da önemli artışlar olacağı beklenmektedir. 
Özellikle yüksek hava sıcaklıkları, düşük bağıl nem ile 
kuru ve şiddetli rüzgârların hâkim olduğu dönemlerde 
meydana gelen yangınlarda zararın şiddeti çok fazla ol-
maktadır. Genel olarak, sıcaklığın çok yüksek, bağıl ne-
min ise %10’un altına düştüğü durumlarda potansiyel 
yangın tehlikesi çok yüksek olarak değerlendirilir. Yanıcı 
madde nem içeriğinin düşük olması, ölü örtüdeki ibre ve 
ince yanıcı maddelerin kolaylıkla tutuşabilmesini ve yan-
gınların hızla yayılmasını kolaylaştırmaktadır. İnce yanıcı 

madde birikiminin çok fazla olduğu geniş ve yeknesak 
alanların varlığı büyük yangınların gelişme potansiyelini 
artırmaktadır. Nitekim, yangına hassas birçok ülkede son 
birkaç yılda meydana gelen orman yangınları (2017 Şili 
ve Portekiz; 2018 ABD ve Yunanistan; 2019 Endonezya ve 
Sibirya; 2020 Avustralya; 2021 Kanada, ABD ve Akdeniz 
ülkeleri); şiddeti ve tahrip gücü yüksek orman yangınla-
rının daha sık bir şekilde ortaya çıkmaya başladığının bir 
göstergesi olarak değerlendirilmektedir (Duane, Castell-
nou, & Brotons, 2021).

Büyük yangınlar her ne kadar etkiledikleri alan büyük-
lüğü ve şiddetlerine göre tanımlansa da; bu yangınların 
ekolojik, ekonomik, sosyal, kültürel ve sağlık açısından 
etkileri de son derece yıkıcı olabilmektedir (Bradstock, 
2008; Daniel vd., 2007). Büyük yangınlarla mücadele zor 
ve maliyetli olmakla birlikte, yangın sonrası olumsuz et-
kiler çok daha fazla olabilmektedir (Adams, 2013; Butry, 
2001). Bu tür yangınlarda, daha fazla yangın söndürme 
personelinin tehlikeli şartlarda çalışmak zorunda kalması 
can ve mal kaybı ihtimalini de artırmaktadır. Bu neden-
le nüfusun yoğun olduğu bölgelerde ekonomik, sosyal ve 
kültürel bir problem oluşmakta, özellikle yerleşim yerle-
rinin ormanlık alanlarla iç içe olduğu alanlarda daha faz-
la hasar oluşmaktadır (Hudak vd., 2011). Aynı zamanda, 
özellikle büyük orman yangınları sonrasında bitki örtü-
sünde meydana gelen geniş çaplı kayıplar, toprak nemi, 
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infiltrasyon kapasitesi ve yağmur suyu süzülümünün 
azalmasında etkili olarak toprak erozyonunu artırıcı bir 
etki yapar (Hirota vd., 2011; Rodrigues, Jacobi, & Figue-
ira, 2019; Shakesby & Doerr, 2006; Venkatesh, Preethi, & 
Ramesh, 2020) ve tatlı su kaynaklarının olumsuz etkilen-
mesine yol açar (Smith vd., 2011). Bu durum ciddi ekolo-
jik ve sağlık problemlerini de beraberinde getirir.

İklim değişikliğine bağlı olarak beklenen büyük yangın-
ların sayılarındaki artışa paralel olarak, yangın organizas-
yonlarının önemi de artmaktadır. Günümüzde yangınla 
savaş organizasyonları, büyük yangınlarla mücadelede 
her türlü teknoloji ve araç-gereci kullanmasına rağmen 
yeterince başarılı olamamaktadır. Büyük yangınlarda 
mevcut imkânların büyük çoğunluğunun seferber edildi-
ği durumlarda, strateji belirlemede ve yönetim ve organi-
zasyon aşamasında ciddi problemler yaşanmaktadır. 

Bu bölümde büyük yangınların oluşumu, gelişimi ve mü-
cadele yöntemleri ele alınmıştır. Bu kapsamda büyük yan-
gın organizasyonunun yapısı ve mücadele stratejilerinin 
belirlenmesi üzerine değerlendirmeler yapılmıştır.

Orman yangınlarının ana sebepleri
Hatay’dan başlayıp sırasıyla Akdeniz, Ege ve Marmara 
bölgesinden Batı Karadeniz’e kadar uzanan ve toplam 
orman alanının yaklaşık %57’sini oluşturan 12,49 milyon 
hektarlık alan, orman yangınlarına hassas bir yapıdadır. 
Bu alanlarda genellikle Mayıs ayından Ekim ayına kadar 
devam eden yangınlar, ağırlıklı olarak kızılçam, maki ve 
karaçam vejetasyonunun hâkim olduğu orman alanların-
da önemli bir orman koruma problemi oluşturmaktadır. 
Ülkemizde orman yangın istatistiklerinin resmi olarak 
tutulmaya başlandığı 1937 yılından günümüze yangın 
sayılarında doğrusal bir artış olduğu görülmektedir (Şe-
kil 1).  Bu tarihten günümüze gerçekleşen yıllık yaklaşık 
1.375 adet yangında, ortalama 21.000 hektarlık alan yan-
gınlardan etkilenmiştir. Ancak, orman yangınları ile mü-

cadelede teknik ekip/ekipman kullanımının yaygınlaştığı 
1990 ve sonrasında yıllık ortalama 2.200 adet yangında 
ortalama 14.000 hektar alan etkilenmiştir.

Orman yangın istatistikleri incelendiğinde, yangınların 
dört ana sebepten kaynaklandığı görülmektedir. Bunlar; 
ihmal ve dikkatsizlik, kasıt, doğal/yıldırım ve sebebi bi-
linmeyen yangınlardır. Sebebi bilinmeyen yangınların 
önemli bölümünün insan kaynaklı (tespit edilemeyen 
piknik ateşi, bahçe temizliği amacıyla yakılmış kontrol-
den çıkmış yangınlar, sigara vb.) yangınlar olduğu bi-
linmektedir (Bilgili, 1997). Ülkemizde 1988-2021 yılları 
arasında gerçekleşen yangınların sebeplerine göre dağılı-
mı incelendiğinde, yangınların %9’u kasıt, %47’si ihmal 
ve dikkatsizlik, %11’i doğal/yıldırım ve %33’ü ise sebebi 
bilinmeyen yangınlardır. Bu değerlere göre, çıkan yan-
gınların %89’unun insan kaynaklı olduğu söylenebilir. 
Ancak değerlendirmenin yanan alan miktarları dikkate 
alınarak yapılması durumunda; yangınların %19’unun 
kasıt, %51’inin ihmal ve dikkatsizlik, %2’sinin doğal/yıl-
dırım ve %28’inin ise sebebi bilinmeyen yangınlar olduğu 
görülmektedir (OGM, 2021). Bu sonuç, ülkemiz orman-
larının %98 oranında insan kaynaklı çıkan yangınlardan 
etkilendiğini göstermektedir. 

Ülkemizde yangınların %60-70’lik kısmı örtü yangını, 
geri kalan kısmı ise tepe yangını olarak gerçekleşmekte-
dir. Ancak, yanan alanın önemli bir kısmı tepe yangın-
larından etkilenmektedir. Yanan alan büyüklüğü, diğer 
çevresel faktörlerin yanında hava halleri ile doğrudan iliş-
kilidir (Küçük & Sağlam, 2004).

Yangınlar ve hava halleri 
Orman yangın davranışı, yanıcı madde, topoğrafya ve 
hava hallerine bağlı olarak şekillenir. Zaman ve konum 
açısından büyük değişkenlikler göstermeleri ve yanı-
cı madde nemi ile yangının yayılma oranı üzerine olan 
etkileriyle, hava halleri yangın davranışını etkileyen en 

Şekil 1. 1937-2021 yılları arası yangınların adet ve yanan alan miktarları. 1980’li yıllardan sonraki yanan alan miktarında 
belirli araklılarla görülen artışlar, olağan dışı hava halleri ile ilişkilidir.
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önemli faktör olarak kabul edilebilir. Yanıcı madde nemi, 
yangının başlaması ve sonrasında büyüme ve gelişmesini 
önemli oranda etkiler (Küçük & Sağlam, 2004). Sıcaklık, 
bağıl nem, rüzgâr hızı ve yağış miktarı yanıcı madde nemi 
üzerinde etkili olan en önemli hava halleridir.

Orman yangınları ile hava sıcaklığı ve bağıl nem arasında 
kuvvetli bir ilişki olduğu bilinmektedir (Bilgili vd., 2019; 
Coşkuner, 2021; Koutsias vd., 2013). Yangınlar genellikle 
bağıl nemin düşük ve hava sıcaklığının yüksek olduğu ve 
buna bağlı olarak yanıcı madde nem içeriklerinin düştüğü 
zamanlarda meydana gelmektedir. Özellikle hava sıcaklı-
ğının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği dönem-
lerde yangın sayısı ve yanan alan miktarında önemli artış-
ların olduğu rapor edilmektedir (Lagouvardos vd., 2019; 
OGM, 2021; Turco vd., 2019) (Şekil 1). Akdeniz havzası 
için yapılan iklim senaryolarında, ortalama hava sıcaklık-
ların yükseleceği ve buna bağlı olarak kuraklığın artacağı 
ve orman yangın sayılarında da artışların olacağı öngö-
rülmektedir (Camia, Liberta, & San-Miguel-Ayanz, 2017; 
Moriondo vd., 2006). Bu durum, Ege ve Akdeniz bölge-
lerindeki yangına hassas ormanlar için önem arz etmek-
tedir. Orman yangınlarının büyük bölümünün meydana 
geldiği bu bölgelerde, kuru havayı taşıyan kuzeyli rüzgâr-
ların belirli periyotlarla ve yüksek hızlarla esmesi, havanın 
bağıl nemi ile ölü örtü yanıcı madde nemini hızla düşür-
mekte, yangın risk ve tehlike potansiyelini artırmaktadır. 
Özellikle rüzgâr hızının yüksek ve yanıcı madde neminin 
çok düşük olduğu zamanlarda, yangın yayılma oranı, yan-
gın şiddeti ve yangınların tahrip gücü artmaktadır. Bu gibi 
olağan dışı hava hallerinin olduğu zamanlarda yangın çok 
geniş alanları etkileyebilmektedir. Bu durum, ülkemizde 
2021 yılının Temmuz sonunda başlayıp Ağustos ortaları-
na kadar devam eden, Muğla ili sınırlarında gerçekleşen 
Muğla-Merkez, Milas-Mazıköy, Marmaris-Armutalan, 

Köyceğiz yangınları, Isparta-Sütçüler ile Antalya-Gün-
doğmuş ve Manavgat yangınlarında açıkça görülmüştür. 

Manavgat yangını için yangın anı ve sonrası uydu gö-
rüntüleri kullanılarak yapılan değerlendirme sonucun-
da, yangının 10 gün sürdüğü ve yaklaşık 55 bin hektarlık 
alanı etkilediği belirlenmiştir (Şekil 2). Bu yangın, 1937 
yılından itibaren kayda geçen ve tek bir yangında yanan 
alan itibariyle ülke tarihinin en büyük yangınıdır. Söz ko-
nusu yangının gerçekleştiği zaman diliminde Manavgat 
ilçesi için şiddetli poyrazın etkili olduğu 28 ve 29 Tem-
muz günleri, saatlik ortalama olarak bağıl nem %6’lara 
kadar düşmüş ve hava sıcaklığı 41°C’ye kadar yükselmiş-
tir (MGM, 2021). Söz konusu günlerde etkili olan kuzeyli 
serin ve kuru rüzgârlar, iç bölgelerden kuru havayı böl-
geye taşımış ve bağıl nemin düşmesinde etkili olmuştur. 
Havanın bağıl neminin azalması ve rüzgârların yanıcı 
madde üzerindeki kurutucu etkisi, ölü yanıcı madde ne-
minin hızla azalmasına yol açmış ve yapılan hesaplamada 
(Bilgili, Coskuner, Usta, Saglam, Kucuk, Berber, & Goltas, 
2019) yanıcı madde neminin %3’lere kadar düştüğü tespit 
edilmiştir. Ayrıca, 28 Temmuzda Meteorolojik Yangın İn-
deksi (MYİ) değeri 99’a ulaşmış ve gün ortalaması değeri 
87 olarak tespit edilmiştir (TOVAG, 2021) (Tablo 1). 

Manavgat yangınında yanan alanın yaklaşık %55’i, ilk iki 
günde yanmıştır (Şekil 2). Rüzgâr, yangının başlangıcın-
dan iki gün sonra güney ve güneydoğu yönünden keşiş-
leme ve kıble rüzgârları olarak esmeye başlamıştır (Tablo 
1). Bağıl nemin artması ile ölü yanıcı madde neminin 
yükselmesi ve rüzgâr hızının azalması ile yangın yayıl-
ma oranı azalmıştır. Takip eden günlerde yangın kuzey-
doğu yönünde ilerlemiş (Şekil 2), yanıcı madde neminin 
%10’un üzerine çıkması ve ekiplerin yoğun mücadele ça-
lışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınabilmiştir.

Tablo 1. Manavgat Yangının Gerçekleştiği Tarihlerde Günlük Ortalama İnce Ölü Yanıcı Madde Nemi, Meteorolojik Yangın İndeksi ve Hâkim Rüzgâr 

Yönünün Günlük Değişimi.

Gün Tarih (10:00-
18:00 Saatleri)

Ortalama İnce Ölü 
Yanıcı Madde Nemi 

(%)
Hâkim Rüzgâr Yönü Ortalama Meteorolojik 

Yangın İndeksi (MYİ) Yorum*

1 28.07.2021 2,6 Yıldız-Poyraz 87 Çok Yüksek

2 29.07.2021 5,4 Yıldız-Poyraz 60 Yüksek

3 30.07.2021 5,9 Keşişleme-Gündoğusu 56 Orta

4 31.07.2021 6,5 Keşişleme 53 Orta

5 1.08.2021 7,3 Keşişleme-Kıble 50 Orta

6 2.08.2021 6,4 Keşişleme-Kıble 53 Orta

7 3.08.2021 7,0 Keşişleme-Kıble 52 Orta

8 4.08.2021 8,4 Keşişleme-Kıble 48 Orta

9 5.08.2021 11,5 Keşişleme 39 Düşük

10 6.08.2021 11,8 Keşişleme-Gündoğusu 39 Düşük

*MYİ Sisteminin sağladığı yangın risk ve tehlike potansiyelini ifade etmektedir. Yangın Risk ve Tehlike Potansiyeli: Çok Yüksek (MYİ>75), Yüksek 
(75≥MYİ≥60), Orta (59≥MYİ≥41), Düşük (40≥MYİ≥20), Çok Düşük (19≥MYİ).
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Manavgat yangınının kısa sürede çok büyük alanları etki-
lemesinin bir diğer sebebi de, ana yangın hattının ilerisin-
de oluşan çok sayıda nokta yangınları ile yangın hattının 
genişlemesidir. Nokta yangınlarının ana yangın hattıyla 
birleşmesi, yangın hattının büyümesini ve yangının oluş-
turduğu zararın şiddetini arttıran önemli bir faktördür.

Yangınların büyüme sebepleri ve zararın şiddetini 
etkileyen faktörler
Orman yangınlarında ısı iletimi, konveksiyon, radyasyon 
ve kütle taşınımı ile gerçekleşir. Kütle taşınımı yanmakta 
olan bir maddenin bulunduğu ortamdan daha uzak bir 
yere havadan taşınımını ifade eder. Orman yangınlarında 
tüketilen yanıcı maddeler genellikle, ibre/yaprak, ince dal 
(0.6 cm çapından küçük) ve kabuk parçalarıdır. Bu mater-
yallerden ince yanıcı maddeler ve özellikle ağaç gövdele-
rindeki kabuk parçalarının yanar halde ya da kor halinde, 
sıcak hava ile birlikte konveksiyon sütunu içerisinde yük-
selerek rüzgârla başka alanlara taşınması sonucu nokta 

yangınları gerçekleşir. Yüksek hızlarda ve kuru rüzgâr-
ların gerçekleştiği, ölü yanıcı madde neminin çok düşük 
olduğu zamanlarda başlayan ve büyüyen yangınlarda 
(Manavgat yangını gibi) yangın şiddetinin artmasıyla ana 
yangın hattının önünde fazla sayıda nokta yangını oluşur. 
Nokta yangını atma potansiyeli, yanıcı madde nemi, rüz-
gâr hızı ve yangın şiddetine bağlıdır. Büyük yangınlarda 
ana yangın hattının ilerlemesi, önemli oranda hattın ile-
risinde gerçekleşen çok sayıdaki nokta yangını tarafından 
kontrol edilmektedir. Bu durum, yangın yayılma oranının 
artmasına ve yangın hattının hızla genişlemesine sebep 
olur. Nokta yangınları, Manavgat yangınında yangının 
çok geniş alanları etkilemesine yol açmıştır. Yangının bi-
rinci ve ikinci gününde yangın hattının önünde ve poy-
raz rüzgârı yönünde oluşan nokta yangınları sonucunda 
birbirinden bağımsız ağaçlık alanlar, tarım arazileri ve 
yerleşim alanları yanmıştır (Şekil 2 ve 3). Bu durum, yer-
leşim alanı-orman ve yerleşim alanı-tarım arakesitlerinin 
yangınla ilgili planlamalarda yeterince dikkate alınmama-
sından kaynaklanmaktadır.

Şekil 2. 28 Temmuz – 6 Ağustos 2021 tarihleri arasında Antalya-Manavgat’ta gerçekleşen yangının günlük seyri.

Şekil 3. Antalya-Manavgat’ta gerçekleşen yangında oluşan nokta yangınları sonucu etkilenen alanlar (a, b) (Fotoğraf: Ömer KÜÇÜK).
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Orman yangınları sonucu oluşan zararın şiddetini etki-
yen bir diğer faktör ise, ormandaki yanıcı maddelerinin 
konumsal dağılımı ve özellikleridir. Ülkemizde orman 
yangınlarının önemli bir bölümü, kızılçam, maki ve ka-
raçam vejetasyonlarının bulunduğu alanlarda gerçekleşir. 
Bu alanlarda kesintisiz ve tekdüze orman yapısı ile yanı-
cı madde miktar ve sürekliliği, gerçekleşen yangınların 
olumsuz ekolojik ve ekonomik etkilerini artırmaktadır. 
Ayrıca, meşcere bakımlarının istenilen seviyede yapıla-
maması ve yangın yönetiminde ağırlıklı olarak söndürme 
odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi, orman ekosistem-
lerinde yanıcı madde miktarı ve sürekliliğinin artması-
na katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, yanıcı maddelerin 
azaltılmasına yönelik yapılan tesisler ve gerçekleştirilen 
uygulamalar büyük yangınların yayılışını değiştirecek 
düzeyde değildir. Bu hususta, dünya genelinde yanıcı 
madde yönetim aracı olarak çok sık kullanılan kontrol-
lü ve amaçlı yakma uygulamalarının ülkemizde yaygın 
olarak kullanılmaması da önemli bir eksiklik olduğu söy-
lenebilir. Özellikle, olağan dışı hava hallerinin yaşandığı 
dönemlerde gerçekleşen yangınlar, yanıcı maddelerin 
sürekliliği ve miktarının da fazla olması sebebiyle çok 
büyük yangınlara dönüşmekte ve beraberinde çok sayı-
da olumsuzluklar yaşanmaktadır. Dolayısıyla, ormanların 
sürdürülebilir yönetimi çalışmalarında orman yangınla-
rının ekosistemlerdeki rolü dikkate alınarak bir planlama 
yaklaşımının benimsenmesi (Baysal, 2014) ve yangınla 
mücadele çalışmalarının da bu eksende planlanması ge-
reklidir.

Orman yangın yönetimi genel olarak üç aşamalı olarak 
planlanır. Bunlar; 1) Yangın öncesi planlamalar: i) Yan-
gınların çıkmasını önlemeye yönelik alınan “Önleyici Ted-
birler”, ii) Yangınların zarar düzeyini azaltmaya yönelik 
“Yangına Hazırlıklı Olma Tedbirleri”, 2) Yangınla Müca-
dele: Yangınların kontrol altına alınması ve söndürülme-
si ile ilgili “Mücadele Yöntemleri” ile 3) Yangın sonrası 
planlamalardır. Ülkemiz yangın yönetiminde yangınla 
mücadele yöntemlerine ağırlık verilmekte ve planlamalar 
çoğunlukla yangınlara doğrudan müdahale kapasitesinin 
arttırılmasına yönelik yapılmaktadır. Ancak, gerçekle-
şen yangınların zarar düzeyinin azaltması ve yangınların 
olumsuz ekolojik ve ekonomik etkilerinin en aza indiril-
mesinde, yangına hazırlıklı olma tedbirlerinin daha etkin 
ve planlı bir şekilde uygulamaya aktarılması büyük önem 
arz etmektedir. Bu tedbirler genellikle “Yanıcı Madde Yö-
netimi” uygulamalarını içermektedir. 

Yanıcı madde yönetimi uygulamaları, yangına hassas böl-
gelerdeki yerleşim alanı/tarım ve orman arakesitlerindeki 
orman yanıcı maddelerinin yatay ve dikey sürekliliğini 
kırmak için budama, diri örtü ve otlarının mekanik ola-
rak veya kontrollü yakma çalışmaları ile temizlenmesi-
ni içerir. Yapılacak yanıcı madde yönetimi çalışmaları, 
ormana yakın yerleşim ve tarım alanlarındaki olumsuz 
yangın etkilerinin azaltılmasına katkı sağlamanın yanısı-
ra, bu alanlarda başlayan yangınların ormana sirayet et-
mesini engellemeye de katkı sağlamaktadır. Zira yangın-
ların önemli bir kısmı, yol kenarları, tarım alanı-orman 

arakesiti ile yerleşim alanı-orman arakesitinde çıkmakta 
ve ormana sirayet etmektedir (Kanat, 2002). Bu alanlarda 
yapılacak yanıcı madde yönetimi çalışmaları, karar destek 
sistemlerinin yardımıyla bir plan dâhilinde risk analizleri 
gerçekleştirilerek yapılmalıdır. Yangına hassas bölgelerde 
alınacak önleyici ve yangına hazırlıklı olma tedbirleri, 
Yangın Yönetim Planları çerçevesinde yapılır. Bu planlar 
belirli alanlar için yapılan orta ve uzun vadeli planlardır. 
Bu planlamalar, orman yangınları ile mücadele yöntem-
leri dâhil tüm tedbirleri içerir ve ilgili tüm paydaşların 
katılımı ile yapılarak uygulamaya aktarılır. 

Büyük yangınlarla mücadelede strateji, taktik ve 
yaklaşımlar
Yangınlarla mücadele, yangının durumuna göre üç temel 
strateji ile gerçekleştirilir. Bunlar, doğrudan müdahale, 
dolaylı müdahale ve yangını kendi haline bırakılmasıdır. 
Doğrudan ve dolaylı müdahale seçenekleri mevcut kay-
naklarla ve mücadele yöntemleriyle kontrol altına alına-
bilecek yangınlar için tercih edilir. Yangınların kontrol 
altına alınabilirliği, yangının yayılma oranı ve şiddeti ile 
ilgilidir. Büyük yangınlar çok hızlı ilerleyen, yüksek şid-
detli ve tahripkâr yangınlardır. Bu yangınların en önemli 
özelliklerinden birisi yangının yayılmasının çok sayıda ve 
uzun mesafeli nokta yangınları ile destekleniyor olması-
dır. Bu tür yangınlarla doğrudan ya da dolaylı olarak mü-
cadele edilmesi, yanıcı maddeler, arazi şartları ve özellikle 
hava hallerinin elvermediği durumlarda mümkün değil-
dir. Bu sebeple, büyük yangınlarla mücadeleyi “müdahale 
edilebilir” yangınlardan ayrı düşünerek ele almak gerekir. 

Yangınlara doğrudan müdahale, doğrudan yangın hattını 
hedef alan ve alevleri söndürmeye yönelik olup, şaplakla 
vurma, su sıkma ve toprak atma gibi müdahaleleri içe-
rir. Yangın hattı şiddetinin 500 kW/m ve alev boyunun 1 
m’ye kadar olduğu örtü yangınları, doğrudan müdahale 
edilebilir yangınları ifade eder. Bu tür yangınları sadece 
el aletleri ve arazöz ekipleri ile kontrol altına almak müm-
kündür. 

Yangınlara dolaylı müdahale, yangın şiddeti ve yangın 
yayılma oranının doğrudan müdahaleyi mümkün kıl-
madığı durumlarda, yangın hattını doğrudan hedef al-
mak yerine yangın hattına paralel tesis edilmiş şeritler 
ya da mevcut açıklıklardan müdahaleyi önceleyen bir 
yaklaşımdır. Burada amaç; ekipleri yangından korumak 
ve kaynakları etkin ve verimli kullanmaktır. Yangın hattı 
şiddetinin 500-2.000 kW/m ve alev boylarının 1-5 m’ye 
kadar olduğu şiddetli örtü ve pasif tepe yangınları, dolaylı 
müdahale edilmesi gereken yangınları ifade eder. Bu tür 
yangınları kontrol altına almak için sadece el aletleri ve 
arazöz ekipleri yeterli değildir. Özellikle, yangın şiddeti-
nin 2.000-4.000 kW/m olduğu durum ve zamanlarda el-
deki tüm kaynakların seferber edilmesi düşünülmelidir.

Yangının çok hızlı ilerlediği ve şiddetinin çok yüksek 
olduğu durumlarda, iki farklı mücadele stratejisinden 
bahsedilebilir. Yangın şiddeti 20.000-30.000 kW/m ve ya-
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yılma oranı 20-25 m/dk’ya kadar olan yangınlar, kısmen 
kontrol altına alınabilir yangınlar olarak değerlendirilir. 
Bu yangınların kontrol altına alınabilmesi, yangınla mü-
cadele kaynakları ve güçlü bir yangın organizasyonu ile 
çok iyi bir koordinasyonun varlığını gerektirir. 

Yangın şiddetinin 30.000 kW/m ve yayılma oranının 25 
m/dk’nin üzerinde olduğu durumlarda, eldeki kaynakla-
rın varlığı, niteliği ve niceliğinden bağımsız olarak, yan-
gınların kontrol altına alınabilmesi mümkün değildir. 
Bu yıl gerçekleşen Manavgat ve Marmaris-Armutalan 
yangınlarının özellikle ilk iki günü bu yangınlara birer 
örnek teşkil eder. Yangın literatüründe “Mega yangınlar” 
olarak nitelenen bu yangınlar, çok büyük ve çok boyut-
lu yangınlardır. Bu yangınlar genellikle hava sıcaklığının 
çok yüksek, bağıl nemin çok düşük ve özellikle kuru ve 
yüksek hızlı rüzgârların olduğu olağan dışı hava halleri ile 
özdeşleşmiştir. Bununla birlikte, alandaki yanıcı madde 
miktarının fazla oluşu ve sürekliliği ile ormanların yerle-
şim ve tarım alanlarıyla iç içe olması, büyük yangınların 
etkilediği alanın ve oluşan tahribatın boyutlarını artırıcı 
bir etki yapmaktadır. Bu sebeple, büyük yangınlarla ilgi-
li düşünülebilecek yegâne mücadele stratejisi; yangından 
korunmak ve önem arz eden mekân ve kaynakların ko-
runmasına yönelik tedbirleri almak olmalıdır. Bu bağ-
lamda, can ve mal güvenliği ile ilgili tedbirleri uygulamak 
öncelik arz eder.

Büyük yangınlarda mücadele seçeneklerinin değerlendi-
rilmesi ve yangın davranış potansiyeline göre yangınla 
mücadele stratejilerinin tekrar oluşturulması gerekir. Bu 
hususta hâlihazırda kullanılmakta olan yangın şiddet sı-
nıflarının (çok düşük, düşük, orta, yüksek, çok yüksek) 
(TOVAG, 2015, 2021) tekrar gözden geçirilmesi ve “çok 
yüksek” sınıfının “kontrol edilebilir” ve “kontrol edile-
mez” olarak ikiye ayrılması gerekir. Son yıllarda yaşanan 
ve Avustralya, Kanada ve ABD’de etkili olan büyük yan-
gınlar sonrasında ilgili ülkeler gerekli düzenlemeleri ya-
parak, bu sınıflandırmayı yangın yönetim planlamalarına 
dâhil etmişlerdir.

Yangınla mücadele stratejilerinin belirlenmesinden son-
ra, yapılması gereken hususların başında yangın süreçle-
rinin etkin bir şekilde yönetilmesi gelir. Yangın süreçleri 
“yangınla mücadele süreci” olarak tanımlanır ve yangının 
tespit, haber verme, ulaşım, mücadele, soğutma ve izleme 
süreçlerini ifade eder. Yangın organizasyonlarının temel 

hedefi öncelikle ilk müdahale aşamasında başarılı olmak-
tır. Bu başarı yangın ihbarı alan ekiplerin yangın alanına 
ne kadar süre içerisinde ulaştığı ve bu zaman zarfında 
yangının ne kadar alanı etkilemiş olduğu ile ilgilidir. Do-
layısıyla, yangınların ne kadar erken görüldüğü ve ekip-
lerin de alana ne kadar hızlı intikal ettikleri son derece 
önemlidir. Yangınlar, ilk gelişim aşamalarında kolaylıkla 
kontrol edilebilirken, ilk müdahale aşamasını geçmiş 
yangınların kontrolü çok zor olmakta veya yangın dav-
ranışına bağlı olarak mümkün olamamaktadır. Ayrıca, 
yangınlardan kaynaklı değer kayıpları yanında, yangınla 
mücadele masrafları da katlanarak artmaktadır.

Hızla gelişen teknolojilerin yaygın kullanımı sonucu ül-
kemizde yangınların gözetlenmesi, tespiti, haber verilme-
si ve ulaşımla ilgili önemli bir problem bulunmamaktadır. 
Benzer şekilde, “müdahale edilebilir” yangınlarla müca-
dele konusunda da çok önemli problemler yaşandığı söy-
lenemez. Ancak, “büyük yangınlar” olarak nitelenen, hızlı 
ilerleyen, çok şiddetli ve fazla sayıda uzak mesafeli nokta 
yangını oluşturabilen yangınlarla ilgili olarak, hem teknik 
hem de yangın organizasyonu açısından önemli problem-
ler yaşanmaktadır. 

Yangın organizasyonları ile ilgili temel problem organi-
zasyon yapısından ziyade, karar süreçlerinin işleyişi ve 
alınan kararların uygulanışı ile ilgilidir. Küçük ve orta bü-
yüklükteki yangınlarda sağlıklı işleyen yangın organizas-
yonları ve karar mekanizmaları, büyük yangınlarda aynı 
etkinliği gösterememektedir. Bunun sebepleri arasında, 
yangın organizasyonu bünyesinde karar verici konumun-
daki yangın uzmanı eksikliği ile karar vericilere yardımcı 
olacak karar destek sistemlerinin yetersizliği sayılabilir. 
Bununla birlikte, çok büyük yangınlarda karşılaşılan te-
mel problem, yangın davranış potansiyelinin tam olarak 
öngörülememesinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple, 
Kanada, ABD ve Avustralya gibi gelişmiş ülkeler, karar 
destek sistemlerini sürekli iyileştirme ve karar vericilerin 
hizmetine sunma gayretinde olmuşlardır (Matthews vd., 
2018).

Yangının durumu ve büyüme (davranış) potansiyeli göz 
önüne alınmadan -bazen kamuoyu baskısı ve etkisi ile- 
tercih edilen müdahale seçenekleri büyük yangınlar söz 
konusu olduğunda çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlan-
maktadır. Bu durumlarda can ve mal kayıpları ile birlikte 
kaynak, emek ve zaman israfı ile ekiplerin iş yapabilme 
gücünde azalma söz konusu olmaktadır. Bu sebeple, yan-
gın davranış potansiyeli ve yangınla mücadele stratejile-
rini sağlıklı bir şekilde belirleyebilmek için yangın orga-
nizasyonu bünyesinde tecrübeli karar vericilere (yangın 
uzmanları) ve karar destek sistemlerine ihtiyaç vardır. Bu 
durum, bir yangın organizasyonu içerisinde görev alan 
ekip elemanından, yangın amirine kadar herkesin temel 
yangın davranışı ve mücadele teknikleri konularında eği-
timli ve tecrübeli olması gerektiğini göstermektedir. 

Büyük yangınlarla ilgili mücadele strateji ve taktikleri, 
bu tür yangınların çok hızlı bir şekilde ilerleyeceği ve çok 

Ülkemizde orman yangınlarının önemli 
bir bölümü, kızılçam, maki ve karaçam 
vejetasyonlarının bulunduğu alanlarda 
gerçekleşir. Bu alanlarda kesintisiz ve tekdüze 
orman yapısı ile yanıcı madde miktar ve 
sürekliliği, gerçekleşen yangınların olumsuz 
ekolojik ve ekonomik etkilerini artırmaktadır.
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geniş alanları etkileyeceği baştan kabul edilerek belirlen-
melidir. İlk müdahalenin başarısız olması durumunda, az 
alan kaybetme amacı ile kaynak ve işgücü israfına neden 
olan gereksiz müdahalelerden kaçınılmalıdır. İlk müda-
halenin başarısız olduğu çok büyük yangınlarda yangının 
ilerleyişinin engellenmesi, hava hallerinde bir değişim ve 
iyileşme olmadan çoğunlukla mümkün olmaz. Mücadele, 
aktif yangından bağımsız ancak potansiyel yangın dav-
ranışı dikkate alınarak, güvenli alanlarda oluşturulacak 
hatlarda gerçekleştirilmelidir. Bu hatlarda yapılabilecek 
uygulamalar, genellikle yanıcı maddelerden arındırılmış 
yangın emniyet yol ve şeritlerinin tesis edilmesidir. Mev-
cut uygulamalarda yolların veya şeritlerin kenarlarındaki 
ağaçlar kesilerek dozerler ile genişletilmesi esas alınmak-
tadır. Bu şekilde genişletilmiş şeritlerin hızlı ilerleyen ve 
şeride dik gelen yangınların uzak mesafelere nokta yangı-
nı atması sebebiyle yangını durdurucu bir etkisinin olma-
dığı bilinmektedir (Şekil 4). Bu gibi alanlarda yapılacak 
en uygun yaklaşım, yanıcı madde özellikleri ve hava hal-
lerine bağlı yangın davranış potansiyelini dikkate alarak 
gerçekleştirilecek “kenardan yakma” veya “karşı ateş” uy-
gulaması olacaktır. Bu tür uygulamaların kolaylıkla ger-
çekleştirilebilmesi için teknik eleman ve ekiplerin eğitimli 
ve tecrübeli olması büyük önem arz eder.

Büyük yangınlarda alınacak tedbir ve geliştirilecek strate-
jiler, yanıcı madde, topografya ve özellikle hava hallerine 
bağlı olarak tahmin edilecek potansiyel yangın davranı-
şına göre belirlenmelidir. Bu durum bazen bir kaç yüz ile 
bir kaç bin hektarlık alanın feda edilmesi anlamına gelebi-
lir. Böyle bir uygulamanın yapılabilmesi için karar meka-
nizmalarının iyi işletilmesi gerekir. Ancak, büyük yangın 
organizasyonlarının boyutu ve karmaşıklığı, yangınlar-
daki karar süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Böyle du-
rumlarda, yangın tehlike oranları sistemleri gibi karar 
destek sistemlerinin karar vericilerin hizmetinde olması 
büyük önem arz eder. Karar destek sistemleri kaynaklar 
(ekipler, hava ve kara araçları, yabancı ve ulusal ölçekte 
desteğe gelen kaynaklar, gönüllüler), tesisler, arazi yapısı, 
yanıcı madde özellikleri ve hava halleri ile çok sayıda bil-
giyi çok hızlı bir şekilde değerlendirip, analiz ederek ka-
rar mekanizmalarındaki önemli bir açığın kapatılmasına 
yardımcı olur. 

Karar mekanizmalarındaki en önemli hususlardan birisi 
de yangın amirliğidir. Yangın amiri, yangın organizas-
yonlarında kilit bir rol üstlenir. Yangın amirinin bölgeyi 
ve araziyi tanıyan, yangınlar konusunda uzman bir kişi 
olması gerekir. Büyük yangınlarda yangın amiri orman 
bölge müdürü, sorumlu bölge müdür yardımcısı ya da 
şube müdürü olabilir. Bir yangın amiri görevini sürdürü-
yorken, alınan kararların uygulanmasından sorumlu tek 
yetkili olmalıdır. Yangın amiri elindeki mevcut her türlü 
kaynak, bilgi ve programı çok iyi analiz ederek değerlen-
dirme ve en doğru kararı verip uygulamaya aktarabilme 
imkânına sahip olmalıdır.

Büyük yangınlar kamuoyunu etkileyen ve ilgilendiren 
yangınlardır. Alınan stratejik kararların başarılı bir şe-
kilde uygulanmasında kamuoyunun desteği son derece 
önemlidir. Bu sebeple, yangınlar süresince kamuoyunun 
sağlıklı, zamanlı ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi son 
derece önemlidir. Yangınla ilgili kamuoyu bilgilendirmesi 
de ya yangın amiri tarafından ya da yangın amirinin gö-
revlendirdiği kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

Sonuç ve Öneriler
Dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi ülkemizin de 
içinde yer aldığı Akdeniz havzasında, son yıllarda ya-
şanan iklim değişimi temelli olağan dışı hava halleri ile 
yangınların sıklığı ile büyük yangınların sayısında önemli 
artışlar beklenmektedir. Büyük yangınların yönetiminde-
ki başarı yangınla mücadele çalışmalarıyla olduğu kadar, 
yangınlar çıkmadan önce alınacak tedbirlerle de yakın-
dan ilişkilidir. Bu sebeple, en az yangınlarla mücadeleye 
verilen önem kadar, yangın öncesi planlamalara (önleyici 
tedbirler ve yangınlara karşı hazırlıklı olma) da ağırlık ve-
rilmelidir. Bu kapsamda yangına hassasiyet derecelerine 
göre orman alanlarının potansiyel yangın risk ve tehlike 
durumları dinamik modellerle ortaya konulmalıdır. 

Yangın risk ve tehlikesinin yüksek olduğu alanlarda, 
eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yanında, yanı-
cı madde düzenlemeleri, yangın emniyet yol ve şeritleri 
ile alanların yangın riski ve tehlikesini azaltmaya yönelik 
tedbirler alınmalıdır. Burada özellikle yanıcı madde bi-

Şekil 4. Manavgat yangınında yol kenarındaki ağaçların kesilerek dozerler ile genişletilmiş şeridi nokta yangını (a) atarak 
geçen bir yangın (b) (Fotoğraf: Ertuğrul BİLGİLİ).
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rikiminin tehlikeli boyutlara ulaştığı alanlara özel önem 
verilmelidir. Zira olağanüstü hava hallerinde (yüksek 
sıcaklık, düşük bağıl nem ve çok yüksek rüzgâr hızı) çı-
kan yangınlarla mücadelede başarı oranı oldukça sınırlı 
olmaktadır.

Orman yangınlarıyla mücadelede başarılı olmak iyi bir 
yangın organizasyonun varlığını gerektirir. Ancak, ola-
ğanüstü şartlarda bu tür organizasyonlarda çok boyutlu 
problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu problemlerin doğ-
rudan yangınla mücadele çalışmalarında yaşanmasının 
yanında, özellikle organizasyon aşamasında da çok ciddi 
problemler meydana gelebilmektedir. Özellikle, ülkenin 
ilgili tüm kurum ve kuruluşları yanında uluslararası des-
tek olarak gönderilen bütün insan ve araç-gereç kaynak-
larının seferber edildiği büyük orman yangınlarını yönet-
mek için çok kapsamlı ve etkin işleyen bir organizasyon 
yapısı oluşturulmalıdır. Birbirinden farklı uzmanlık ala-
nına ve yeteneklere sahip insan kaynağını tek bir hedef 
etrafında, özellikle orman yangınları gibi çok karmaşık, 
bilgi birikimi ve tecrübe gerektiren, çok tehlikeli bir görev 
etrafında bir araya getirip uyumlu çalıştırmak çok kolay 
değildir. Böyle zamanlarda, sevk ve idarenin kesinlikle 
işin uzmanı kişiler tarafından yürütülmesinin sağlanması 
gereklidir. Yangınla mücadele organizasyonunun başın-
daki “Yangın Amiri”nin tek yetkili kişi olarak tanınması 
ve kendisine her türlü desteğin sağlanması gerekir. Büyük 
yangınlarla mücadele çalışmalarında arzu edilen başarı-
nın sağlanması için organizasyonunun hiyerarşik işleyişi 
haricinde dışarıdan herhangi bir müdahaleye izin veril-
memelidir. 

Büyük yangınlar esnasında kaçınılmaz bir şekilde oluşan 
yoğun kamuoyu ilgisi ve endişesinin bir baskı unsuruna 
dönüşmesine izin verilmeden, doğru, gerçekçi ve zamanlı 
bilgilerle kamuoyu aydınlatılarak, yangınlarla mücade-
lede sevk ve idarenin kolaylaştırılması hedeflenmelidir. 
Yangınlarla mücadele çalışmalarında kaynakların belirli 
alanlara tahsis edilip edilmeyeceği kamouyu baskısından 
ziyade, yangın davranış potansiyeline bağlı olarak yapıl-
malıdır. Bu durum, gerekçeli ve şeffaf bir şekilde kamuo-
yuna açıklanmalıdır. Bilgilendirme, yangın organizasyo-
nu içerisinde yetkilendirilmiş iletişim birimi tarafından 
yapılmalıdır. 

Büyük yangınlar, çok hızlı ilerlediği ve yüksek şiddetli 
yangınlar olduğu için yangın hattına çok yakın alanlarda 
müdahaleler yapılamamaktadır. Bu sebeple, yangınların 
kontrol altına alınmasında son derece etkin bir yöntem 
olan kenardan yakma ve karşı ateş uygulamalarının kul-
lanımının yaygınlaştırılması gereklidir. Yangın kullanı-
mıyla ilgili kararların zamanında alınabilmesi ve uygu-
lanabilmesi için gerekli hukuki altyapının oluşturulması 
gereklidir. Bu hususta, kamuoyu bilincinin artırılması ve 
uygulayıcıların eğitilmeleri gereklidir. 

Yangın yönetim planlamalarının bilimsel temele oturtul-
ması son derece önemlidir. Ancak, ülkemizde doğrudan 
orman yangınlarıyla ilgili yapılan araştırma ve araştırma-
cıların sayısı arzu edilen düzeyde değildir. Bu konuda il-
gili bakanlıklar, YÖK, TÜBİTAK ve Üniversiteler bilimsel 
araştırma ve bilim insanı yetiştirme hususunda sorumlu-
luk üstlenmelidir. 
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2022 TÜBA-TEKNOFEST DOKTORA BILIM 
ÖDÜLLERI BAŞVURULARI BAŞLADI

TÜBA’nın ülkemiz kaynaklı üretilmiş doktora tezlerini ödüllendirmek adına ihdas ettiği 
“TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü” 2022 yılı başvuruları için son gün 4 Mart 2022.

TÜBA’nın ülkemiz kaynaklı üretilmiş doktora tezlerini 
ödüllendirmek adına ihdas ettiği  “TÜBA-TEKNOFEST 
Doktora Bilim Ödülü” 2022 yılı başvuruları için son gün 
4 Mart 2022.

Baş döndüren festivalde Doktora Bilim Ödülleri 
TÜBA’dan
Genç nesiller 
arasında da bi-
lim insanlığını 
özendirmek ve 
teşvik etmek 
amacıyla TÜBA 
2019’dan bu yana 
TEKNOFEST’in 
önemli bir pay-
daşı haline geldi. 
TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Muzaf-
fer Şeker, “Geç-
tiğimiz yıl 125 
doktora tezinin yarıştığı TÜBA-TEKNOFEST Doktora 
Bilim Ödülü Programı’na olan ilgi Millî Teknoloji Ham-
lesi’nin bilimsel literatüre etkisini göstermesi açısından 
önemli olduğunu söyledi.  Ödüle aday doktora tezlerinin 
nitelik olarak çok iyi bir noktada olması değerlendirme 
süreçlerimizi zorlaştırsa da bu durumdan oldukça mem-
nunuz. Genç bilim insanlarımızın her zaman yanında ol-
duğumuzu özellikle belirtmek isterim.” dedi.

2021 TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödüllerinin 
sahiplerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ta-
rafından 2021 TEKNOFEST süresince İstanbul Atatürk 
Havalimanı’nda takdim edildiğini hatırlatan Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, bilim insanlarının 2022 yılı için Ödül 
Programı’na “Teknoloji ve Tasarım (Yapay Zeka, Makine 
Öğrenmesi, Otonom Sistemler, Robotik ve Mekatronik 
Sistemler, Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri, Ener-
ji, Hibrit ve Elektrikli Araç Teknolojileri, Hava, Uzay ve 
İnsansız Su Altı Sistemlerine Yönelik Teknolojiler) Bilgi 
ve İletişim Teknolojileri (Siber Güvenlik ve Kriptoloji 
dahil) ile Eğitim, Sağlık, Tarım ve Ekoloji Teknolojileri 
ve Biyoteknoloji alanlarında başvurular alınacak. Ayrıca 
Millî Teknoloji Hamlesi’nin Uluslararası İlişkiler, Kal-
kınma Politikaları, Eğitim Yaklaşımları, Güvenlik Poli-
tikaları” konularını kapsayan Sosyal Bilimler alanındaki 
Türkiye kaynaklı tezleriyle başvurabileceğini söyledi ve 
“Akademi olarak programlarımızı, çalışmalarımızı ül-

kemizin bilimsel önceliklerini saptayarak sürdürüyoruz. 
TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri’ni bu önce-
likleri gözeterek oluşturduk. Misyonumuz doğrultusun-
da, bilimin öneminin ülkemiz kamuoyunca takdir ve ka-
bulünü sağlamak ve bilim insanlığını özendirmek üzere 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

Ödül Programı-
na TEKNOFEST 
yarışma alanları-
na yönelik TÜBA 
tarafından her yıl 
açıklanan tema-
tik konu başlıkla-
rını içeren YÖK 
doktora tezle-
rinin yazarları 
bireysel olarak 
başvurabilirler. 
Başvurular ayrı-
ca TÜBA Üyeleri 

ile YÖK, TÜBİTAK, TÜSEB ve Üniversite Rektörlükleri 
tarafından önerilme şeklinde de gerçekleşebilir. Dijital 
olarak yapılacak ödül başvurularının 2019-2020-2021 
yıllarında yapılmış, bahsi geçen tanımlanmış özgün te-
matik konulara yönelik doktora tezlerinden oluşması şar-
tı aranıyor. 2019 yılındaki tezleriyle başvuruda bulunmuş 
bilim insanları 2022 yılı için yeniden başvuru yapabiliyor. 
Ödül Programı kapsamında TEKNOFEST’in öncelikli 
alanları arasında sayılan konularda yapılan doktora tez-
leri bilimsel değerlendirme süreçleri sonucunda; birinci 
olan tez yazarına 30.000, ikinciye 25.000 ve üçüncüye ise 
20.000 Türk Lirası ödül verilecek. Adaylar, başvuru for-
mu, başvuru gerekçesi, Türkçe öz geçmişleri, ulusal ve 
uluslararası bilimsel faaliyetleri, tezin tam sureti, tezin 
YÖKSİS kayıt bilgileri ve tezden çıkan yayınların liste-
si ile tezin amacı, bilimsel etik izni, tezin yöntemi, tezin 
paydaşları, tezin yürütüldüğü enstitü bilgileri (tezin Tür-
kiye’deki kurumlarda çalışıldığına ve yürüttüğüne dair 
belgelendirme) ile başvuru yapabilecekler.

Başvurular istenen bilgilerle birlikte teknofest.odulu@
tuba.gov.tr adresine e-posta yoluyla yapılabileceği gibi, 
dijital olarak harici bellek ile posta yoluyla Bayraktar Ma-
hallesi, Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya Ankara 
adresine gönderilebilecek.

Başvuru için: www.tuba.gov.tr
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TÜBA Bilim Aydınlatanlar Projesi Devam Ediyor;

Prof. Dr. A. Selçuk Esenbel
"Yapılanı tekrar yorumlamak ilginç değildir. Hiç yapılmayanı yapmak ve zor işi başarmak lazım."

Dr. Mürsel Doğrul

Ülkemizde bölge çalışmalarından söz edilemezken güneşin 
doğduğu ülke olarak tabir edilen Japonya’nın (日本-Nihon) 
tarihini kendine gaye edinen çok değerli bir bilim insanı 
TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Selçuk Esenbel; “şu anda ya-
pılmayanı yap, kendine özgü olsun” şiarıyla TÜBA Bilimi 
Aydınlatanlar ekibini konuk etti; Sayın Prof. Esenbel Hoca-
mızın, tüm dersleri ve konferanslarında olduğu gibi sosyal 
duyarlılığını ve aktifliğiyle büyüleyen harika hayat algısını 
tekrar tecrübe etme fırsatı yakaladık. Türkiye’de Asya çalış-
malarının dönüm noktalarını tüm detayları ile haritalan-
dıran Prof. Esenbel, bu akademik sahanın kuruluş evrele-
rini kapsamlı olarak Günce okurlarının istifadesine sundu. 
Washington’da başlayan ömrün, bir Japon köy arşivinde 
soluklanarak Boğaziçi Üniversitesi’ne uzanmış eşsiz bilim-
sel serüveni önemli çalışmalarla devam ediyor... Genelde 
bilim insanlığının özelde ise modern tarihçiliğin zihinsel ve 
yöntemsel ana hatlarını haritalandırdığı röportajında 19. 
yüzyıldan günümüze Modern Japon tarihine eklenen İstan-
bul tarih anlatısının müstesna değeri bir kez daha ortaya 
çıkıyor.

Ben Ayşe Selçuk Esenbel, TÜBA Şeref Üyesiyim. 1982-
2013 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölü-
mü’nde öğretim üyesiydim, 1994-2003 yılları arasında da 
aynı bölümün başkanlığını yaptım. 2013 yılından bu yana 
da emekli öğretim üyesi (emeritus) olarak Boğaziçi Üni-
versitesi’nde lisans ve yüksek lisans dersleri ve 29 Mayıs 
Üniversitesi’nde medeniyet tarihi dersi veriyorum. Çalış-
ma alanım, Türkiye’de belki bir ilk olan modern (18., 19. 
ve 20. yüzyıl) Japonya Tarihiydi. 

Babam (Melih Rauf Esenbel, 1915-1995) 1930’larda Dışiş-
leri Bakanlığı’nda memur olarak iş hayatına başlıyor. İlk 
görev yeri olan Fransa Büyükelçiliğine İkinci Kâtip olarak 
gittiğinde annemle yeni evliler ve üstelik II. Dünya Har-
bi var. O dönemde Türkiye’nin Fransa Büyükelçiliğinde 
Fatin Rüştü Zorlu (1910-1961) vardı. Yine Necdet Kent 
(1911-2002) Marsilya’da Başkonsolostu, Binbaşı Mehmet 
Enver Aka (1901-1988) Askeri Ateşeydi ve onun yardım-
cısı sonradan da general olan Refik Tulga (1907-1981) gö-
rev yapıyordu. Onlar Türkiye’nin en iyi okullarından biri 
olan Mekteb-i Sultani mezunu; Fransız dili ve kültürüne 
saygıları olan bir neslin temsilcileri ve Türkiye’nin I. Dün-
ya Harbi’ndeki durumunu da yakından biliyorlar, Alman-
ya’nın Paris işgalini görerek II. Dünya Harbi’nin onur kı-
rıcı ve sarsıcı etkisine de şahit oluyorlar. Elçilik mecburen 
boşaltılıyor ve büyük zorluklar sonucunda Vichy bölgesin-

Fatih Akın Özdemir
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de bir elçilik kuruluyor ve orada yaşıyorlar. Genç memur-
dular… II. Dünya Harbi’ni Avrupalıların kazanmadığına, 
Amerika ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 
(SSCB) kazandığına bilfiil şahit oldukları için yeni dünya-
yı bu iki devletin kuracağını yakından gördüler. 

Fatin Bey idam edildiğinde fotoğrafını gazetede gör-
düm, hayatta yaşadığım en üzücü şoklardan biriydi. 
Tüm bunların arasında babam 1944-1952 yılları arasında 
yeni görev yeri olan Washington’da görev yapıyor. Ben de 
orada dünyaya geliyorum, yani aslında tam da Türkiye’nin 
önemli geçişlerinin şahidi ve bilfiil hazırlayanlarından 
biri olarak görev yaptığı bir dönemde doğdum. Amerika 
doğumluyum ama Amerikan vatandaşı değilim… Zaten 
babam da konunun peşine düşmedi. 1959’da Büyükelçi 
olarak Washington’a atandıktan bir yıl sonra 27 Mayıs 
Darbesi yüzünden babam dâhil bütün elçiler geri çağrıldı. 
Ailem 27 Mayıs’ın Türkiye’ye çok zarar verdiğini düşün-
müştür. Kimileri tarafından sebepleri anlaşılır görülebilir 
vs. fakat ailem, ülkemiz siyasetine, hukukuna ve demok-
rasisine son derece zarar verdiğini görüşündeydi. Hiçbir 
zaman siyasi kimliğiyle var olan bir aile değildik, tama-
men kişisel görüşlerdi bunlar. Fatin Bey idam edildiğinde 
fotoğrafını gazetede gördüm, hayatta yaşadığım en üzücü 
şoklardan biriydi. O yaşımdayken sert siyasi çalkantıların 
nelere mal olacağını gördüm.

İki dilli büyümüştüm; annem (Emine Esenbel) ve babam 
beni bu konuda çok sıkıştırmasalar da evde mutlaka Türk-
çe konuşurlardı. İngilizceyi ise ev dışında sürekli kullanı-
yordum. Türkiye’ye 1952 yılında döndük; o dönemde ebe-
veynler “kültür şokundan ötürü” çocuğumun psikolojisi 
bozulmasın diye endişe duymazlardı ve beni hayatın akışı 
öyle gerektirdiği için erken de olsa altı yaşımda ilkokula 
yazdırdılar. İlkokula Ankara Mimar Kemal’de başladım. 
İdare edeceğimi düşünüp okul müdürünü de ikna etmiş-
ler. İlkokulda sessiz bir öğrenciydim. Türkçe biliyordum 
ama konuşmaya çekiniyordum. Uzun bir müddet sessiz 
oturdum ama öğretmenlerim halimden anlıyorlardı ve 
beni hiç zorlamadılar. Annem ve Babam bu sefer evde 

unutmayayım diye İngilizce konuşmak için karar almışlar 
ama ben asla İngilizce cevap vermediğimi hatırlıyorum. 
Önce Türkçe sonra da İngilizce kurardım cümleyi, her-
halde dinleyenler fenalık geçiriyorlardı. Annemin anlat-
tığına göre birden Türkçe konuşmaya başlasam da bu kez 
evde İngilizce konuşmamaya karar verdiğimi söylüyor. 
Annemin sınıf arkadaşı Neriman Hızır ben okula başla-
dıktan bir süre sonra “Ayşe Abla İlkokulu”nu kurdu, An-
nem orada İngilizce öğretmeniydi ve ben de ilkokulumun 
devamını orada okudum. Çok iyi bir okuldu. 

Evet, fakirlik vardı ama insanlarda aynı zamanda 
müthiş bir enerji vardı.
Türkiye’de insanların yaşadıkları şartların zorluğunu gör-
düm, fakirlik Amerika’dan buraya gelince beni çok etki-
lemişti. Washington’da her şey muntazam; evler bahçeli, 
sokaklar düzgün, göreceli olarak rahat giden bir orta sı-
nıf hayatı vardı, Amerika’nın o yıllarda dünyaya sundu-
ğu nimet buydu. Türkiye’ye gelince her yer Kızılay ya da 
Nişantaşı gibi değildi. Mimar Kemal’deki en yakın kız ar-
kadaşım gecekondu bölgesi İncesu’da oturuyordu ve onu 
ziyarete gittiğimde çok etkilenmiştim. 

Cumhuriyetin ilk bürokratlarının kurduğu İstanbul An-
kara Evleri Kooperatifi Dragos’ta teyzemin bir evi vardı. 
Annem anneannem ve ben yazları orada otururduk. Dra-
gos güzel ama arkası Cevizli, Gülsuyu ve onun da arka-
sında Kayışdağı… Yeni yeni gecekondulaşma başlıyor. 
Yaşam şartları sıkıntılı, insanların Anadolu’dan gelişini 
hatırlıyorum. Biraz İstanbul’un dışına çıkınca atlı ara-
baları görürdük… Anneme hep “Anne biz Amerika’daki 
filmlerdeki gibi “Wild West”temiyiz (Vahşi Batı), Kızılderi-
liler, kovboylar nerede?” diye soruyordum. O fakirliği fark 
ettim. Evet, fakirlik vardı ama insanlarda aynı zamanda 
müthiş bir enerji vardı. Annemin cevabı ise bizler hem 
“Kızılderili hem de kovboyuz” idi. 

İtalya’ya gitmiş olsaydık büyük ihtimal ressam ola-
caktım.
Babam 1963 yıllında Tokyo’ya tayin oldu ve 1967 yılına 
kadar orada görev yaptı. Benim Japonya tarihçisi olmam, 
babamın Tokyo tayiniyle bağlantılıdır. Yani babam Ja-
ponya’ya gitmeseydi tarihçi olamaz ve Japonca öğrene-
mezdim. Benim Japonca öğrenmem ve Japon tarihçiliği 
yapmam tamamen tesadüf, babam Roma’ya taşınsaydı, 
ben bu tür bir yola girmeyecektim. İtalya olsaydı büyük 
ihtimal ressam olacaktım. En çok istediğim şeydi çünkü. 
O yüzden tarih ve resim aklımda %50-%50’dir. Hatta Ja-
ponya’ya gitmeden önce Uzunçarşılı Enver Ziya Karal’ın 
(1906-1982) 10 ciltlik Osmanlı Tarihi’ni satın almış, 
1960’larda okumuştum. Japonya’da şöyle bir olay oldu; o 
yıllarda yabancı öğrencilerin üniversitelere öğrenci ola-
rak kabulü henüz tam yoktu ve oradaki bir liseden mezun 
olmak gerekirdi. 1963’te gittiğimizde oradaki uluslarara-
sı 100 yıllık bir okul The American School in Japan’dan 
mezun oldum. Önceki eğitim hayatım karmadır, 1959 yı-
lında Amerika’da iki sene ortaokula gittim, dünya tarihi 
derslerimi orada almıştım. Aslında bugün ne isem, orada 
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başlamıştı. Ankara Maarif Koleji’nde bir yıl, Arnavutköy 
Amerikan Kız Kolejinde iki sene öğrenim gördüm. Bir 
gün lise yıllarım için transkriptimi isteseler işin içinden 
çıkamazlar. Bu kadar çok okul değiştirmiş olmamın sa-
dece evrak konusunda karmaşa oluşturduğunu hatırlıyo-
rum. Bunun dışında olumsuz bir etkisi olduğunu hatır-
lamıyorum. Son olarak da liseyi Japonya’da bitirdim ama 
üniversiteye girmek sorun oldu. İlk olarak Güzel Sanatlar 
Fakültesini denedim ama kabul etmediler. “Özel öğren-
ci olarak gelebilirsiniz ama diploma veremeyiz.” dediler. 
Benim de bu pek hoşuma gitmedi açıkçası. Sonra tarihe 
gitmeye karar verdim. Madem buradayım genel geçer bir 
tarih eğitimi almaktansa Japonya Tarihi okuyayım dedim. 
Lisansımın üç yılı Japonya’da International Christian Uni-
versity’de (国際基督教大学 - Kokusai Kirisuto Daiga-
ku) geçti. Son yılımda çok iyi bir üniversite olan George 
Washington Üniversitesi Tarih Bölümüne transfer oldum 
ve diplomamı oradan aldım. Georgetown Üniversitesi’n-
de Dil Bilim ve Japon Dili Yüksek Lisans Programı vardı 
ve ona kabul edildim. Bu yüzden yüksek lisanslarımdan 
bir tanesi master of science, yani dil bilimdir. Aslında bir 
fen bilim olarak telakki edilir dünyada. İlginç bir eğitim-
di; Japonca grameri, Japon edebiyatı ve dil bilimi analizi 
gördüm. Programı bitirdikten sonra benim yakınlarda gi-
debileceğim, kuvvetli bir Japon tarihi programı olan Co-
lumbia Üniversitesi vardı. Benim sınıf arkadaşlarım Ame-
rikalı, İngiliz, Asyalıydı. Aralarında derinlemesine, doğru 
düzgün Japonya çalışmalarına sahip olmayan ülkeden 
gelen tek kişi bendim. Diğer arkadaşlarım ise ülkelerin-
deki akademyalarında zaten gelişmiş olan Japonya çalış-
malarını mükemmelleştirmek için geliyorlardı. Oysa ben 
aldığım eğitimle ülkeme dönsem ne olacak belli değildi. 
Benim için hayırlı oldu, çok ilginç bir dünyaya girdim 
ve büyük bir dünya gördüm. Columbia Üniversitesi’ne 
başvurduğumda handikabım diplomat çocuğu olarak A1 
vizesine sahip olmaktı, yani Amerika’da fastfood restora-
nında bile çalışamıyor, hiçbir bursa başvuramıyordum. 
Bölüm Başkanımız çok kıymetli bir İsveçli olan Çin tarihi 
profesörü Hans Henrik August Bielenstein (1920-2015) 
beni kabul etmek istiyordu. Japoncam onun öğrencile-
rinden çok daha iyiydi diye düşünüyordu, bence beni bu 
yüzden kabul ettiler. 

“Sen bölüme girersen, her ikimiz de Avrupalı ola-
cağız, Amerikalılara karşı dayanışma içinde olacağız.”
Bielenstein Çin’de genç bir doktora öğrencisi olarak okur-
ken birdenbire milliyetçiler ve komünistler arasında iç sa-
vaş patlıyor, arada sıkışan yabancılar kendilerini Şanghay 
bölgesine atıyorlar. Uçaklara binip kaçmaya çalışıyorlar. 
Kendini pervaneli bir uçakta bulan Bielenstein, Kazak, 
Uygur, Tatar her bölgeden kalpaklı, kürk paltolu insan-
ların arasında. Uçak Türkiye’ye inecek, zaten yolcular da 
bunu istiyor. Her türlü aşıları olmuş olmaları lazım, ama 
yok. Bu yüzden İstanbul’a inemiyorlar ve uçakta bir kriz 
yaşanıyor. Bağdat’a iniyorlar ve o birkaç aşıyı tifo, tifüs, 
verem vs. aynı anda insanlara yapılyorlar. Ayakta kalma-
ları bile enteresan. Bielenstein, İstanbul’a indik, çok acayip 
bir tecrübeydi dedi ve günlerce süren yolculukta görünen 
o ki beraberindekilerle duygusal bir bağlantı kurmuş. Bu 
yüzden beni ayrıca istedi. “Sen bölüme girersen, her ikimiz 
de Avrupalı’yız, Amerikalılara karşı dayanışma içinde ola-
cağız.” dedi ama bana burs veremiyordu. Bursların hepsi 
Amerikan Pentagon’un sağladığı Ender Diller Bursu; bu 
dillerde araştırmalar yapılsın diye askeri bir burstu ve 
ancak Amerikan vatandaşları veya ikamet izni olan göç-
menler alabiliyordu. Ben ise bir diplomat çocuğu olarak 
sistemin dışında kalıyordum. Bir yıl idare etmemi ve son-
rasında bana asistanlık ayarlayacağını söyledi. 

Türkiye’de Japon Tarihi var mı, yok mu? Amerika’da 
mı kalacağım?
Araştırdım, soruşturdum ve New York’ta Japon Dış Tica-
ret Organizasyonu’nu (Japan External Trade Organizati-
on-JETRO) buldum. Bu kurum dış ekonomik ilişkilerin 
ve ihracatın geliştirilmesi için Japon devletinin şirketler-
le birlikte kurduğu yarı kamu kuruluşudur. Japonya’nın 
iş dünyasıyla bulunduğu ülkenin iş dünyasını birleştiri-
yor. Buraya başvurdum ve beni tam zamanlı işe aldılar. 
Amerikan Dışişleri Bakanlığı’ndan (State Department) 
“Japonca kullanacağım için eğitimime bir staj niteliğin-
dedir” gerekçesiyle JETRO’da çalışabilmenin iznini ala-
bildim. Doktora yaptığım için saatlerimi eğitimime göre 
ayarlayabileceklerini söylediler. Columbia’da Asistanlı-
ğım çıkana kadar Fifth Avenue 39th Street’teki ofislerinde 
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çevirmen olarak çalıştım, çok şey öğrendim. Orada kal-
madım çünkü kafayı akademiye takmıştım bir kere, Ja-
pon tarihi üzerine doktora yapacaktım. Hani sonuçta da 
ne olacağı belli değilse de “Türkiye’de Japon Tarihi var mı, 
yok mu? Amerika’da mı kalacağım?” bu soruların hepsi-
nin ucu açıktı. Asistanlık ayarlayınca JETRO’dan ayrıl-
dım. Columbia Üniversitesi East Asian Institute’da artık 
benim çok sevdiğim Keio Üniversitesi’nden Ikei Masaru 
Sensei Hocanın özel araştırmacısıydım. Doktorayı orada 
sürdürdüm. Şimdi düşünüyorum, Hans Bielenstein’in de-
diği önemliydi. Şimdi Japon tarihi gibi bir sahada müthiş 
bir nesil farklılığı var ama ben Columbia’ya girdiğimde 
Hans Bielenstein ve ben dışında yabancı yoktu. Belki de 
II Dünya Savaşı’nın mirasıyla, herkes Amerikalıydı. Ho-
calarımız çoğunlukla bilfiil Japonya’ya karşı savaşmış olan 
nesildi. Türkiye’den gitmiş olmam onlara çok ilginç geldi 
sanırım. Japonya’ya doktora araştırmam için Japan Foun-
dation Bursu’nun desteği ile gittiğimde, Japon tarihçiler 
bana, Tokugawa dönemi (1603-1867) köylü isyanlarının 
istatistiklerini çıkarıp gösterdiler. Ben zaten onları New 
York’tayken okumuştum. Bana “Yabancılar Japonya’ya 
gelir, biz ne yapıyorsak onu İngilizce literatürüne entegre 
ederler, neredeyse de aynı şeyi söylerler.” gibi benimle ki-
nayeli konuştular. Önerileri ise, şu anda yapılmayanı yap, 
kendine özgü olsun mesela tek bir isyanı al, konuya sade-
ce istatistiki bakma dediler. Bir köy toplumunu seç, derin-
lemesine gir dediler. Özellikle Profesör Toyama Shigeki 
ve Prof. Aoki Koji, çalışma yapmam için beni Japonya’nın 
ücra bir köşesindeki köye yolladılar. 

“Doktoram 1871’de bir Japon köyünde örgütlenen 
18 kişinin idam edildiği bir isyan üzerineydi.”
1976-77 yılında Takayama Köyü’ne (Nagano eyaleti, Ja-
ponya) gittim. Doktoram; o köyün 1871 yılında örgütle-
diği çok büyük, yüzbinlerce kişinin katıldığı çok yıkıcı bir 
isyanın incelemesi üzerineydi. Beni köy eğitim komitesi-
nin yaşlı başlı üyeleri karşıladı. Nereden geldiğimi görmek 
için masanın üzerinde harita koymuş ve Türkiye’yi bul-
muşlar. Altı ay orada kaldım. Nagano kentinde ise Naga-
no Eyaleti Tarih Araştırmaları Enstitüsünde (Nagano ken 
shi kankokai) yerel tarih araştırmacıları ile beraber çalı-
şıyordum. Takayama köyünde, köy şartlarında yaşadım, 
mangalla ısınıyor, her gün çay içiyor, yanında da turşu yi-
yorduk. Köydeki ailelerin hepsi aslında o isyana katılmış 
olanların torunlarıydı. Demografik açıdan köy çok değiş-
memişti. Gençler Tokyo’ya çalışmaya gitmiş, orta yaşlı ve 
yaşlılar köydeydi. Yaşlılar da hikâyelere çok yatkınlar. 100 
yıl öncesinin çok acı olayıydı; isyan dolayısıyla o köyden 
18 kişi idam edilmişti. 1976 yılında hâlâ köy halkı bu ola-
yı konuşamıyordu. Kolektif bir travma içindelerdi. Üstelik 
köyün bir yarısı diğer yarısıyla küstü. İdamlar yüzünden 
birbirlerini suçluyorlardı. Süreç kökleşmiş psikolojik bir 
bunalım halini almıştı. Japon köylerinin yayınladıkları 
almanaklar vardır; köyün tarihçesi, coğrafyası, ekonomi-
si, örf ve adetleri çok ciltli olarak köyün eğitim komitesi 
tarafından yayınlanır. Eski çağ ve coğrafya, ekonomiyle 
ilgili ciltler yayınlanmış, tarih cildi yayınlanamamıştı. Ne-
den? Çünkü onların tarihinin en önemli ve üzücü olayı bu 

1871 isyanıydı. Yani bu köy modern tarihe isyanla girmiş 
ve cezalandırılmış. Sadece idam değil, tüm köy halkı sa-
kıncalı bulunmuş, iş bulmakta dahi zorlanmışlar. Çünkü 
isyanları modern devlete karşıydı. “Tokugawa Şogunluğu 
iyiydi, bize adil davranıyordu. Bugünkü devlet vergilerimi-
zi acımasız bir şekilde artırdı ve bizi dinlemiyorlar. Hâlbuki 
eski samuraylar yani o bölgenin valileri bize gelip hatır so-
rarlardı. Verginizi verebilecek misiniz? derlerdi.” diyorlardı. 
O bölgede şartlar kötüyse feodal devlet vergiyi düşüyor-
muş. Yani şartlara göre davranıyormuş. Bu tipik bir erken 
modern devletinin davranışıdır çünkü kendi iktidarını 
empoze etme gücü de pek yoktur. Sorunlar müzakereyle 
çözülür. Tabii Tokyo modern devletinin bürokratları göz 
yaşına bakmıyor ve en yükseğinden vergi ödemelerini 
istiyor. Dolayısıyla köylüler modern devleti adaletsiz ol-
makla suçlanıyor. Dükkân yağmalama, vilayet konağına 
saldırı ve bir samuray ile yardımcısını linç ediyorlar. Yani 
affedilmesi mümkün olacak suçlar değil. Altı ay Nagano 
şehrinin arşivinde çalıştım. Oradaki hocaların dizinin di-
binde el yazısı okumayı öğrendim. 

Tarihçilikte çoğunlukla merkezin arşivinde tarihi 
okursanız hikâyenin ancak yarısını öğrenirsiniz.
Son yıllarda Takayama Köyü’nde bir müze yaptılar. Bu 
arşiv artık orada sergilenebiliyor. Hâlbuki ben gittiğim-
de bütün arşivi koydukları ahşap bir sandık gösterdiler. 
16. yüzyıldan defterler, aile kayıtları vs. Gelişigüzel içine 
atılmış bir durumdaydı. Sandık, köyün arşiviydi. Ben san-
dığın içindeki malzemeyi kronolojik sıraya koydum. Be-
nim tezim o köy arşivine dayalıdır, tabi daha sonra başka 
arşivlerle de destekledim. Association of Asian Studies’de 
1998 yılında yayınlanan kitabım hakkında Amerika’da 
çok güzel inceleme makaleleri (reviews) çıktı, Journal of 
Japanese Studies ve Journal of Asian Studies’de çok güzel 
olumlu yorumlar aldı. Bu köyün travması nasıl bitti bili-

Takayama köyünde, köy şartlarında yaşadım, 
mangalla ısınıyor, her gün çay içiyor, yanında 
da turşu yiyorduk. Köydeki ailelerin hepsi 
aslında o isyana katılmış olanların torunlarıydı.
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yor musunuz? Benim kitabım 1998’de yayımlandı, köyün 
almanağının tarih cildi ilk defa 2000 yılında yayımlandı. 
İlginç bir şekilde çözüm için beni kullandılar. Hasım olan 
gruplar; isyandaki olayları anlatıyor ve eserde “Esenbel 
adlı tarihçi bunu şu şekilde yorumlamaktadır” yazıyor. Bu 
sayede travmadan kurtuldular mı bilmem ama kendi ta-
rihlerini yazabildiler. Çok önemli bir şey öğretiyor bu in-
sana; ücra köşelerde tarih çok canlı şekilde devam ediyor 
olabilir. Tarihçilikte çoğunlukla merkezin arşivinde tarihi 
okursanız hikâyenin ancak yarısını öğrenirsiniz. Bir de 
uzak yerlerde “taşrada” kalan tarih bilgisi vardır ve ora-
daki anlatı, merkezdekinden çok farklı bir yerde olabilir, 
başka bir zaman kavramı ve canlı travma içinde kalabilir.

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun yardımını bu-
rada ifade etmek isterim
Türkiye’ye döndükten sonra gördüm ki sosyal tarih konu-
sunda köy çalışmalarıma devam etmem mümkün değildi. 
Çünkü bunun için rahatlıkla Japonya’ya gitmem lazımdı 
ve o dönemin koşullarıyla bunu karşılamam mümkün 
değildi. Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun önemli bir 
yardımını gördüm; Osmanlı-Japonya Teknoloji tarihi 
üzerine bir konferans organizasyonu yapıldı ve bu vesi-
leyle İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi’nde 
(IRCICA) biz birlikte çalıyorduk. “Abdürreşit İbrahim’in 
(1857-1944) Alem-i İslam veya Japonya’da İntişar-ı İslam 
diye bir kitabı var ama daha henüz modern Türkçesi yani 
latin alfabesi versiyonu yok. Ama sen bunu bir okuyabilir-
sen, Japonya hakkında ilginç bir şeyler söylüyor, sen bir de-
ğerlendirme yapabilirsin.” dedi. 1980’lerde, Komatsu Hi-
sao ve Komatsu Kaori ile Selim Deringil ortak bir şekilde 
Alem-i İslam kitabını okumak istiyorduk. Her cuma günü 
buluşuyorduk; Komatsu Kaori inci gibi yazısıyla Alem-i 
İslam’ın Japonya cildini latin alfabesine çeviriyordu, biz 
de okuyor, eleştirilerimizi söylüyor, notlar alıyorduk. Ja-
ponya hakkındaki bilgileri deşifre etmek bana düşmüştü. 
Bütün cildi okuduk. Hatta bende hiç tahrif edilmemiş 
olan cildin latin alfabesiyle yazılmış metni var. Bunun 
kendi diliyle (sadeleştirmeden) bir gün basılmasını çok 
isterim. Velhasıl o kitabı okumak bana bir kapı açtı. De-
mek ki; son dönem Osmanlı ve tabii ki Rus Müslüman 
Tatar düşünürleri arasında bir Japonya ilgisi vardı ki, 
1908’de Abdürreşid İbrahim Japonya’ya gidiyordu. Ora-
dan ben yeni konuma girdim; yani Japonya’nın bu coğ-
rafyayla ilişkilerindeki etkileşimi, bu süreçte rol oynayan 
insanlar ve böylece ortaya çıkan başka bir modern tarih 
anlatısı yeni konum haline geldi. Japonya’ya konferans 
için gider gitmez hemen arşive girdim ve Abdürreşit İb-
rahim’i aradım. Alem-i İslam’da Abdürreşit İbrahim’in 
bahsettiği Japonlar hakkında, müthiş bir külliyat ortaya 
çıktı. Konunun dünya akademyasına, literatürüne sunu-
mu ise 1995 yılı Temmuz – Ağustos özel sayısıyla Toplum-
sal Tarih dergisindeki İsmail Türkoğlu, Ahmet Uçar, Na-
dir Özbek, François Georgeon ve benim makalem olmak 
üzere toplamda 7-8 makaleyle oldu.1 Neredeyse bir kitap 
uzunluğundadır. Ortalık çalkalandı. Renée Worringer, 

1 Selçuk Esenbel, “İslam Dünyasında Japonya İmgesi: Abdürreşid İbrahim ve Geç Meiji 
Dönemi Japonları”, Toplumsal Tarih Dergisi, C. 19, 1995, ss. 18-28. 

University of Chicago’da doktora öğ-
rencisiydi, dergi piyasaya çıktı, birkaç 
hafta sonra iki dergiyi de göğsüne 
yapıştırmış kapımın önüne geldi ve 
“Ben bunu çalışmak istiyorum.” dedi. 
“Osmanlılar Japonya’yı Hayal Ediyor” 
(Ottomans Imagining Japan) adında 
çok güzel bir tez yazdı ve kitap hali-
ne getirdi.2 Türkçesi ve Arapçası çok 
iyiydi. İstanbul’daki arşivleri Beyazıt 
Kütüphanesi’ndeki dergileri kullandı, 
Kahire’deki 19. ve 20. yüzyıl yayınla-
rı inceledi. Osmanlı deyince sadece 
Türklerden bahsetmedi, Arapça ya-
yınlardan da esinlenerek Osmanlı-
ların ve Arap dünyasının Japonları 
nasıl kurguladığını ele aldı. Dönemin 
gazetelerinde nasıl bir Japon hayran-
lığı ortaya çıktı gibi sorulara da yanıt 
veren şu ana kadar yapılmış en iyi 
çalışmadır. Japonya’da Ikei Masaru ve 
Sakamoto Tsutomu ile 2003 yılında 
“Modern Japonya ve Türk Dünyası” 
başlıklı bir kitap yayınladık yani bu sahadaki ilk çalışma-
ları yayınladık. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi’nden The 
Rising Sun and the Turkish Crescent’te bu konuyu ulus-
lararası literatüre sundu. 2011’de Brill’den yayınlanan Ja-
pan, Turkey, and the World of Islam kitabım3 yankı getirdi 
desem yalan olmaz çünkü bahsettiğim gibi yeni bir konu-
ya geçmiştim; İstanbul’dan modern Japonya’nın tarihine 
bakmak gibi… Benim için dönüm noktasıdır. Sonrasında 
2018’de yine Brill’den Japan on the Silk Road4 başlıklı İn-
giliz, Alman, Japon, Türk ve Moğol tarihçilerin makale-
leriyle editör olarak hazırladığım bir kitabım daha çıktı 
ve çok iyi inceleme makalelerine konu oldu. Böylece biz 
sahayı kurduk, yani artık modern Japonya’ya Türkiye’den, 
İslam dünyasından, Rus Müslümanları ve Orta Asya’dan 
bakılabilir. Bu coğrafyayı temel alan bakış açısı; yeni olay-
lar zinciri, siyaset ve kültür alanını ortaya çıkaracaktır. 
Zannedersem öncüsü biziz. Bizden sonra Amerika’da 
da bu konuda çeşitli yayınlar oldu. Benim bu konudaki 
makalem 2004 yılında Amerika’nın en eski tarih dergile-
rinden olan The American Historical Review’da çıktı ve 
uluslararası literatüre Japonya ve İslam Dünyası ilişkisi-
nin içeriğini ilk defa olarak tanıttı. Türkiye’de Merthan 
Dündar’ın “Pan-İslamizmden Büyük Asyacılığa”,5 Ameri-
ka’da ise Cemil Aydın’ın “Asya’da Batı Karşıtı Politikalar: 
Pan-İslamizm ve Pan-Asya Düşüncesinde Dünya Düzeni 
Vizyonları” adında düşünce tarihi çerçevesindeki çalış-
ması çıktı.6 

2 Renée Worringer, “Ottomans Imagining Japan: East, Middle East, and Non-Western Moder-
nity at the Turn of the Twentieth Century, Palgrave Macmillan, 2014.

3 Selçuk Esenbel, “Japan, Turkey and the World of Islam”, The Writings of Selçuk Esenbel Se-
ries, Volume: 3, Brill, ISBN: 9789004212770, 2011.

4 Selçuk Esenbel, “Japan on the Silk Road: Encounters and Perspectives of Politics and Culture 
in Eurasia”, Leiden- Boston: BRILL. 2018.

5 A. Merthan Dündar, Japonya Seyyahı Abdürreşit İbrahim’in İzinde, Doğu Kütüphanesi, 2020; 
Panislamizm’den Büyük Asyacılığa Osmanlı İmparatorluğu, Japonya ve Orta Asya. 1. Baskı. 
Ötüken Neşriyat, 2006.

6 Cemil Aydın, The Politics of Anti-Westernism in Asia: Visions of World Order in Pan-Islamic 
and Pan-Asian Thought, E-book. New York: Columbia University Press, 2007.
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Stratejik davranarak dünyadaki bilgi birikimini ve 
imkânları iyi kullanabilecek zihinsel kapasitesi yüksek 
insan yetiştirebiliriz.
Bence bilim insanı sevdiği işi yapmalı, sahanızı severseniz 
o konuda iyi bir bilim insanı olursunuz. Aksi halde istedi-
ğiniz yere varamazsınız. Ben Japon tarihini ilginç buldum, 
hala da seviyorum. Sevmek önemli. Türkiye’de şartlar zor. 
Ben Amerika’da yetişmiş bir insan olarak Amerikalı bir 
akademisyenin okurken ve çalışırken elindeki imkânları 
biliyorum. Onda biri bile Türkiye’de yok. Harvard Üniver-
sitesi’ndeki gibi bir kütüphanenin Türkiye’de şimdilik ol-
ması muhtemel görünmüyor. Peki, Türkiye şartlarında ne 
olabilir diye sorarsanız eğer “Dünyadaki bilgi birikimini 
ve imkânları iyi kullanabilecek zihinsel kapasitesi yüksek 
insan yetiştirebiliriz.” derim. Bizim amacımız bu olmalı. 
Tabii ki biz kendi kütüphanelerimizi, laboratuvarlarımızı 
kuracağız ama aradaki uçurum o kadar büyük ki; “Har-
vard olacağız, Yale olacağız” şeklinde konuşmalar oluyor. 
Yok öyle bir şey. Çünkü o kaynak aktarılamayacak, ne özel 
sektörde ne de devletin elinde o kadar kaynak var. Har-
vard Üniversitesi’nin vakıf değeri 17 milyar dolardı, 2008 
krizinde biraz para kaybedince veryansın etmeye başladı-
lar. Kütüphanesindeki kitap sayısı 17 milyon, Columbia 
Üniversitesi kütüphanesinde 13 milyon kitap var. Bunları 
gıpta edelim diye değil, gerçekçi olalım diye söylüyorum. 
Öğrencilerime de “gerçekçi olun, ülkenizin imkânlarını ve 
kendi imkânlarınızı iyi değerlendirin” derim. Yani bizim 
bir Amerikalı ya da Alman’a oranla çok daha “imkânla-
rımızı iyi kullanarak” stratejik olmamız lazım. Çünkü 
elimizdekiler kısıtlı ve elimizdeki imkânları en verimli şe-
kilde kullanmalıyız. Strateji şu olacak; dünyayı çok iyi bi-
leceksiniz ve sahanızla “konuşabileceksiniz”. Konunuz ne 
ise literatürünü çok iyi bileceksiniz ve dünya kanallarını 
açık olacaksınız. Onlardaki boşluğu bulacaksın, literatürü 
değerlendireceksin, her literatürde bir boşluk, üzerinden 
atlanmış bir konu vardır. İdeolojik veya kültürel sebepler-
den dolayı tanınamayan, görülemeyen, bilinemeyen bir 

konu da olabilir. Bütün bunları değerlendirip o boşluğa 
girmek gerekir, elindeki imkânla sen başkasının yapmadı-
ğını yapmalısın. Literatüre özgün bir katkın olsun, başkası 
o sahada hiç bunu akıl etmemiş ve kaynağını bulmamış 
olsun. Bunu dünyadaki tartışmanın içine sen sokmalısın. 

“Modern Japonya’ya İstanbul’dan bakarsanız Paris, 
Londra ve New York’tan farklı bir tarih ortaya çıkar.”
Benim uzmanlığım Modern Japonya Tarihi. Oradaki 
amacım zamanla oluştu ama sonra kristalleşti. Modern Ja-
ponya ve hatta modern Çin’in, Doğu Asya’nın bizim aşina 
olduğumuz Osmanlı, cumhuriyet toprakları ve çeper böl-
geleriyle, modern tarih sırasındaki ilişkisi çok önemliydi 
ama yazılmamıştı. Çünkü modern Japon tarihi, Japonya’yı 
dünyaya güç gösterisiyle açan Amerika ile ilişkiler, sürekli 
savaş halinde bulunduğu Çin ile ilişkiler ve elbette İtti-
fak halinde dünya sahnesine çıktığı İngiliz İmparatorluğu 
ile ilişkiler çerçevesinde görülmüştür. Kimse Japonya’nın 
Orta Asya, İstanbul, Türk dünyası ile ilişkinin ne oldu-
ğu bilmiyor ve görmüyordu. Bu coğrafyalarla bağlantıları 
öne çıkarmak önemliydi. Modern Japonya’nın tarihine 
İstanbul’dan bakarsanız Paris, Londra ve New York’tan 
farklı bir fotoğraf çıkar; üstü toz toplanmış, bakılmamış 
görülememiş dosyalar ortaya çıkar. Modern Japonya tari-
hi böylece zenginleşir daha küresel olur. Bu sayede Japon-
ya, daha kompleks bir küresel tarih çerçevesine oturulabi-
liyor. İşte demin de bahsettiğim gibi sosyal bilimler, tarih 
ve özellikle Japonya tarihi özelinde konuşursak bilim in-
sanlarına o sahadaki boşluğu yakalamalarını öneriyorum. 
Henüz tamamlamasam da ben o boşluğu yakaladım ve 
o kapıyı açtım diye düşünüyorum. Modern Japonya’nın 
İstanbul’la bağlantıları bizi nereye götürüyor? En son ki-
tabım Japon Aynasından Resimli Türkiye Gözlemleri’nde 
bunu anlatıyorum; İstanbul’da 15 yıl yaşamış bir Japon 
tüccarın Türkiye, Türkler ve İstanbul intibalarıdır. Bir 
19. yüzyıl Japon’u bu bölgeyi nasıl görüyordu bilmiyoruz. 
Kendi toplumuna nasıl aktarıyordu, hangi sözcüklerle ta-

Prof. Esenbel Japonya'nın köklü üniversitelerinden Keio  Üniversitesi'nde, Profesör  Shimizu Yuichiro'nun öğrencilerine  ders  verdikten sonra 
çekilmiş bir kare. Prof. Esenbel’in solundaki kişi Prof. Ikei  Masaru'dur ve Prof. Esenbel Columbia Üniversitesi'nde onun asistanlığını yapmıştır.
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nımlıyordu? Bu kitapla hiç olmazsa bir Japon aynasından 
Türkiye’yi görebilmek için bir kapı açılmış olacak ve ben-
ce bu tür çalışmaların çok yapılması lazım. Bir sürü başka 
bu tür eser var, benim ömrüm yetmeyecek. Ben bunları 
Japonya’da bulunduğum süre içerisinde topladım. Japon-
ya’ya her gittiğimde Japonya’nın Orta Asya, İslam dünyası 
ve Osmanlı hakkındaki eserlerini topladım böylece ciddi 
bir koleksiyon elde ettim diyebilirim. Ben kendi hayatım-
dan zorluklara rağmen memnunum çünkü birikimimi 
Türkiye’ye taşıyabildim. Ben bunu çok önemsiyorum.

“Türkiye’nin ilk tezli Asya çalışmaları yüksek lisans 
programı…”
Boğaziçi Üniversitesi’nde 1988 yılında Japonca dil prog-
ramını kurduk. 1985-86’da Ankara Üniversitesi’ne Pulat 
Otkan’ın (1942-2014) isteğiyle giderek Japon Dili ve Ede-
biyatı Ana Bilim Dalı’nın kurucu Başkanlığını yaptım; 
Japon tarihiyle Asya Tarihi kulvarı oluşturduk. Boğaziçi 
Üniversitesi Tarih bölümünde Japonca ve Çince alan öğ-
renciler isterlerse lisans mezuniyet tezlerini Doğu Asya 
ülkeleri ve Osmanlı İlişkileri üzerinde yapabilirler kara-
rını aldık. 2008 yılında ODTÜ’yü kendimize örnek alarak 
Çince dil eğitimini pekiştirmek için Konfüçyüs Enstitü-
sü’nü kurduk. Ben Asya Çalışmaları Merkezi’ni Konfüç-
yüs Enstitüsü’yle iş birliği yapan Boğaziçi’nin kendi ku-
rumu olarak tasarladım. 2009 yılında Asya Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırmaları Merkezi’nin kuruldu. Kon-
füçyüs Enstitüsü’nün akademik konularda bir muhatabı 
olmalıydı. Ayrıca toparlayıcı bir tarafı var, yayın yapabi-
lir, araştırmacılara destek olabilir, konferans düzenleye-
bilir… Nitekim bu konuda epey de etkin bir tarihçemiz 
oldu. Bunun yanında önemsediğim en son kurucu göre-
vim de Türkiye’nin ilk tezli Asya çalışmaları yüksek lisans 
programını kurmuş olmamdır. Hala da tek tezli program 
bizimkisidir. Orta Doğu’da ve birkaç farklı üniversitede 
Asya Çalışmaları Yüksek lisans programı var ama hepsi 
tezsizdir. Şimdiye kadar 25’in üstünde tez yazdırdık, me-
zun verdik ve bir kısmı Cambridge, London School of 
Economics ile Seul devlet üniversitelerinde doktoralarına 
devam ediyorlar. Programın başarısı mezunların iş bul-
masına ya da bir doktora programına girebilmesiyle öl-
çülür; Bizim mezunlarımızın hiçbiri açıkta kalmaz, hepsi 
havada kapılır çünkü Asya’yı biliyorlar. En önemlisi Asya 
araştırmalarını o dilleri de kullanarak yapıyorlar. Benim 
bir mezunumu Dünya Bankası kaptı; Viyana’daki ofisleri 
mezunumuzu İstanbul’da buldu ve Viyana’ya aldı. Kadro-
muz çok kısıtlı, kadromuz doğru dürüst yok, kütüphane 
paramız son yıllarda iyi değil ama iyimser bakıyorum 
düzeleceğini umuyorum. Çünkü önemli olan kurumsal 
yapıyı kurmaktır- kurumlar ölmez. 

Duayen addettiğim ve özel hayatımda ablam olarak gör-
düğüm TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. İsenbike Togan emek-
li olup Ankara’dan İstanbul’a taşındığında biz Asya Çalış-
maları Yüksek Lisans Programını (II. Eğitim) kuruyorduk 
ve kendisi sürece hemen dâhil oldu. O İstanbul’da olduğu 
için kendime güvenim artmıştı. Çalışmaları çok kıymetli-

dir. Ben Tokyo’da Japonca öğrenirken O Tayvan’da Çince 
dil eğitimi alıyordu. Biz Türkiye’nin Doğu Asya tarihçi-
liğinde birinci nesliyiz. O yol gösterdi bana, benim TÜ-
BA’ya üye olmamı teşvik eden dosyamın sorumlu kişisi 
İsenbike Hoca’dır. TÜBA’yı önemsiyorum. Türkiye’de bir-
liktelik içindeki bilimler akademisi geleceğini ümit ediyor 
ve çok iyi olacağını düşünüyorum. 

“Hiç yapılmayanı yapmak, zor işi başarmak lazım.” 
2007’de Japon Vakfı (国際交流基金-Kokusaikōryūkikin) 
bana başka isimlerle birlikte Japonya Çalışmalarını Ge-
liştirme Ödülü’nü Büyük bir törenle verdi. Aynı yıl Japon 
İmparatorundan Yükselen Güneş/Güneş Işıkları/Altın 
Huzmeleri anlamına gelen nişanı aldım. Bir de Japon Dı-
şişleri Bakanından Özel Ödül aldım. Benim için her biri 
gurur vericiydi. 2007 yılında Japon Vakfı’nın bir Ödülünü 
aldığımda hakkımdaki araştırmada II. Dünya Harbi’nden 
sonra Japonya’da okuyan ilk Türk özel öğrencisisiniz de-
diler.

En yeni çıkan kitabım Japon Aynasından Resimli Türkiye 
Gözlemleri; Japonya’dan gelip 1892-1906 yılları arasında 
Osmanlı topraklarında ticaret yapmış, uzun süre kalmış 
olan ilk Japon Yamada Torajiro (1866-1957) gayet iyi İs-
tanbul Türkçesi öğrenmiş. İstanbul’daki hem ticaret çev-
releri hem de devlet ricali ve de tabii ki, II. Abdülhamit 
döneminde Saray’la da ilişkiler kurabilmiş. Ailesi hala 
Japonya’da yaşıyor, torunları yakın arkadaşımdır. Onun 
döndükten sonra 1911 yılında Japonya’da bastırdığı bir 
kitap bu. Ben aslında bu kitabı 1993 yılında Japonya’day-
ken keşfetmiştim ancak kitaba dair bir yazın yoktu. Mo-
dern Japon tarihçisi bunu görmüyor çünkü onun alanı-
na girmiyor. O dönemde de Türkiye çalışanlar da kendi 
ülkelerinden insanların Türkiye ve Osmanlı hakkında 
yazdıklarına, kendi literatürlerine bakmıyorlar. Benim 
çalışmalarım bir çeşit köprü gibi bu iki araştırma alanını 
birleştirmek oldu. Bu kitabı ben Japon Meclis Kütüpha-
nesi’nde buldum, hepsini indirdim, tam bir hazineydi. Bu 
kitap makaleme kaynak oldu. 
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“İstanbul’da üç Japon: Yamada Torajiro, Ito Chuta, 
Otani Kozui”
2010 yılında Türkiye’de Japonya yılı etkinliklerinden bir 
tanesi de Pera Müzesi çerçevesinde İstanbul Araştırmala-
rı Enstitüsü’nde düzenlen sergiydi, hazırlığı bir yıl sürdü. 
Osmanlı döneminde Japonya’dan gelerek İstanbul’da yaşa-
yan üç Japon hakkında onların arşivi, şahsi eşyaları ve ha-
tıralarını buraya getirmek temel amacımızdı. Yamada’nın 
yanı sıra Kont Otani Kozui (1876-1948) 1920’lerde Bur-
sa’daki Türk Japon-İpek Fabrikası’nı kuruyor. Kont Otani 
hakkındaki belgeleri getiren ve sergisini düzenleyen Dr. 
Erdal Küçükyalçın’dır. Yine Yamada’nın bu topraklara 
geldiği zamanlarda Profesör Ito Chuta (1867-1954) isimli 
mimarlık tarihçisi Osmanlı topraklarının mimari gelene-
ği hakkındaki çalışmalar yapıyor. Bu mimarla ilgili bilgi 
ve belgeleri ise Miyuki Aoki-Girardelli getirdi. Bu katalog 
hala sevilerek okunur, Hilal ve Güneş7 adıyla yayımlan-
dı. Bu sergide ben Torajiro Yamada’nın Resimli Türkiye 
Gözlemleri eserini tekrar okudum. Bu eserin aslında bir 
Japon’un bizim dünyamızla ilgili yazdığı ilk kapsamlı eser 
olduğunu gördüm ve Osmanlı’nın son dönemleri olan 
1890’lar ve 1900’lü yılları yansıtıyordu. Bu şehrin tarihine 
de ışık tutuyor. Aynı yıl bu değerli eseri Türkçeye çevir-
me kararı verdim. Tam 10 yılımı aldı bu çeviri; bana çok 
şey öğreten bir işti. Aslında herkes bugüne kadar bir tek 
kitapta Yamada’nın yazdığı kısma baktı. Benim için çok 
ilginç olan kitapta okunması açıkçası epey zor olan İstan-
bul’u ziyaret etmiş Japon ricali ve entelektüellerinin bu 
dünya hakkında el yazısıyla yazdıkları şiirler ve teşekkür 
yazılarıydı. Osmanlı Türkiye’si hakkındaki giriş yazıları o 
zamanki düşünceyi yansıtıyordu ve şiirler çok önemliydi. 
Bu isimler Meiji döneminin seçkin ileri gelen Japonları, 
o dönemde üst eğitim almış her Uzak Doğulu gibi Çin     
7 Selçuk Esenbel,  “Hilal ve Güneş”, İstanbul’da üç Japon: Yamada Torajiro, Ito Chuta, Otani 

Kozui, İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2010.

klasiklerini ve Çin şiirini çok iyi biliyorlar. Ayrıca 19. 
yüzyıl, vazifesi ne olursa olsun bir subay-bürokrat-dev-
let adamlığı şiir yazabilecek kabiliyete sahip olunmasının 
beklendiği bir dönem, kültürlü bir insan bir dörtlük çı-
karabilmeliydi. Yamada onlardan şiir yazmalarını istiyor. 
Onlar da kabul ediyorlar. Ben bu kitabın Osmanlı-İstan-
bul-Türkler hakkındaki şiirlerini deşifre ettim. Kitabın 
arkasında bu şekilde katkıda bulunan Japonların kim 
olduklarını bastıkları mühürlerinden çıkardım. Kitabın 
arkasına koyduğum listede çok önemli isimler ortaya 
çıktı, bakanlar, rektörler, gazeteciler, akademisyenler… 
Herkes vardı. O zamanki Meiji Japonyasının en önemli 
şahsiyetleri demek ki İstanbul’a gelebiliyormuş ve onlara 
mihmandarlık yapan Yamada’yı önemsiyorlarmış. Onla-
rın Türkiye ve Osmanlı algılarını görmek benim için çok 
etkileyiciydi ve kitabin her sayfasını süsleyen Japon usu-
lü sumie ile yapılmış İstanbul manzaraları ve insanlarını 
konu alan resimler ile beraber böylece bir sanat eseri gibi 
çıktı. Kitabı İş Bankası büyük bir özenle gerçek bir sanat 
eseri niteliğinde bastı; kendilerine müteşekkirim. 

“Japonya tarihi üzerine Türkçe yayın çok az.”
Devam eden akademik çalışmaların noktasında tam ya-
rısında olduğum İngilizce, uluslararası yayın olacak olan 
bir kitabım var, umarım Türkçeye de çevrilir; Japonya ve 
İslam Dünyasının Modern Tarihi. Şu ana kadar yaptığım 
çalışmaları bir paket haline getiriyorum; 100 yıllık bir 
modern Japonya ve İslam dünyası tarihini anlatacağım. 
İkinci yarısına da devam edeceğim. Bir de Türkçe bir Ja-
ponya tarihi yazmak istiyorum. Türkiye’de bir referans 
kitabı olsun istiyorum çünkü Türkçe yayın çok az. Bir de 
tartışmalı bir konuda; Batının Tartışılan Yüzü yani Japon 
modernleşmesi ve Türkiye modernleşmesindeki Batı al-
gısının tartışılan yüzü hakkında çalışmak istiyorum. Ba-
tı’nın Japonlar ve bizim için iyi ve kötü görüldüğü tarafla-
rını anlatacağım. 

Japonya tarihi çalışmak isteyenlere; ben kendi sahamın 
çok daha fazla araştırma için imkân sağladığını düşünü-
yorum. Japonya’yla akademik ilişkiler gelişti, örneğin Bo-
ğaziçi Üniversitesi’nden her yıl 15 öğrenciyi Japoncasını 
geliştirsin diye Japonya’ya yolluyoruz, diğer üniversiteler 
de en azından yılda 10 kişi yollasalar, yılda ortalama 50-
60 kişi Japonya’ya gidebiliyor demektir, akademik olarak 
bu iyi bir düzey. 

Modern Japonya, Türkiye, Türk dünyası, İslam dünyası 
ilişkileri ve etkileşimi alanında çok çalışma yapılabilir. 
Oldukça araştırmaya muhtaç bir alan. Üstelik çok fazla 
hata ve hayali söylemlerle dolu bir sahadır. Gerçek araş-
tırmalar ile ilginç ve özgün çalışmalar çıkabilir. Tabii dil 
eğitiminin buna uygun olması lazım. Ben tarihçi olarak 
konuşuyorum. Ekonomi, siyaset gibi alanlarda da Japon-
ya’nın bizim bildiğimiz bölgelerle ilişkilerine bakmak yurt 
içinde ve dışında çok özgün yeni sahalar açacaktır. Ulus-
lararası düzeyde kabul görecektir çünkü orijinal olacaktır, 
önemli olan yapılmamış olanı yapmak. Yapılanı tekrar yo-
rumlamak ilginç değildir. Hiç yapılmayanı yapmak ve zor 
işi başarmak lazım. 

Bence bilim insanı sevdiği işi yapmalı, 
sahanızı severseniz o konuda iyi bir bilim 
insanı olursunuz. Aksi halde istediğiniz yere 
varamazsınız. Ben Japon tarihini ilginç buldum, 
hala da seviyorum. Sevmek önemli.

Bilimi Aydınlatanlar röportajlarını TÜBA’nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz • https://www.youtube.com/turkiyebilimlerakademisi 
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TÜBA-BIYOKÜTLE ENERJISI 
ÇALIŞTAYI ve PANELI
TÜBA Enerji Çalışma Grubu tarafından planlanan 

Biyokütle Enerjisi Çalıştayı ve Paneli çevrimiçi gerçekleştirildi.

TÜBA Enerji Çalışma Grubu tarafından planlanan Biyo-
kütle Enerjisi Çalıştayı ve Paneli 4-5 Kasım 2021 tarihle-
rinde çevrimiçi gerçekleştirildi. 

Türkiye’deki potansiyeli yüksek, enerji sektöründe önemli 
bir paya sahip olabilecek kaynakları ve üretim teknolo-
jilerini gözeterek güncel bilgilerin paylaşıldığı, mevcut 
problemlerin enine boyuna tartışıldığı ve gelecek için 
yol haritalarının önerildiği programlar hazırlayan TÜBA 
Enerji Çalışma Grubu Çalıştay kapsamında; biyokütle 
enerji sektörünün gelişimine ve kalkınmasına katkı sağ-
layabilecek politika yapıcılar, kamu, üniversite ve sanayi 
paydaşlarını bir araya getirdi.

Çalıştay’ın açılışında TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, TÜBA Asli Üyesi ve TÜBA Enerji Çalışma Grubu 
Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer ile Orman Genel 
Müdürü Yardımcısı Hayati Özgür konuştu.

TÜBA’nın çalışmaları, üstlendiği misyon, yayınları ve 
gelecekteki çalışmaları hakkında bilgi vererek konuşma-
sına başlayan Prof. Şeker şu şekilde devam etti: “Küresel 
sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2°C’nın altında 
tutulmasına yönelik 2016 yılında Paris İklim Anlaşması 
imzalanmış ve ülkemiz de bu anlaşmaya bu yılın Ekim ayı 
içerisinde dahil olmuştur. Bu kapsamda küresel ısınmaya 
sebep olan gazların atmosfere salınımın düşürülmesi ve 
2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşılması 
benimsenmiştir. Bu hedefe ulaşmayı sağlayacak en temel 
faaliyetlerden birisi de enerji kaynaklarını çeşitlendirmek 
ve yenilenebilir enerjilerin kullanımına yönelik adımlar 
atmaktır. Dünyayı insanlığın ortak mirası ve birlikte sahip 
olduğu bir değer olarak gören Türkiye de hem insani hem 
de stratejik olarak enerji kaynaklarını çeşitlendirmekte-
dir. Ülkemiz halihazırda dışa bağımlı fosil kaynaklı enerji 
üretim teknolojilerinden yerli ve yenilenebilir enerji kay-
naklarına dönüşüm sürecinde önemli yatırımlar ve des-
tekler sunmaktadır. Sıfır emisyon hedefi doğrultusunda 
güneş, rüzgâr, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir 
enerji yatırımlarının artması ve entegrasyon sürecinin 
hızlanması beklenmektedir.”

Enerji Bakanlığı verilerine göre ülkemizde biyokütle ener-
jisine dayalı kurulu güç 2004 yılı itibariyle 28 Megawatt 
seviyesindeyken, 2020 yılı Aralık ayı itibariyle kurulu güç 
1485 Megawatt’a yükseldiği bilgisini de vere Şeker, biyo-
kütle enerjisine dayalı kurulu gücün de 15 yılda 50 kattan 
fazla arttığını söyledi. Diğer taraftan biyokütle enerjisinin 
elektrik üretimi içerisindeki yüzdelik pay 2004 yılı itiba-
riyle %0.07 iken, 2020 yılı itibariyle bu oran %1,80 seviye-
sine arttığını ekledi.

Niceliksel ve oransal anlamda bu artış ülkemizde biyo-
kütle alanında yapılan yatırımların artış hızını göstermesi 
açısından önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker “Gelinen son durum ve gelecek beklentileri Çalıştay 
kapsamında detaylıca ele alınacaktır. Çalıştay’da güncel 
veriler de muhakkak paylaşılacaktır. Tüm teknolojilerin 
gelişiminde olduğu gibi enerji teknolojilerindeki gelişim 
de akademik araştırmalar neticesinde gerçekleşmektedir. 
Bir nevi teori pratiğe dönüşmektedir. Biyokütle Enerjisi 
gibi ülkemizin enerji ihtiyacına çeşitlilik katması nokta-
sında stratejik önem sahip bir konuda yapılan akademik 
çalışmalar incelendiğinde; 1988 ve 2021 döneminde YÖK 
Tez Merkezinde yapılan taramaya göre biyokütleye de-
ğinen tez sayısı 375’tir. Bunlardan 84 tanesi doktora tezi 
iken 291 tanesi yüksek lisans tezidir. Bu veriler ülkemizde 
biyokütle enerjisi alanında çok yönlü bilimsel çalışmala-
rın yürütüldüğünü göstermektedir. TÜBA Enerji Çalış-
ma Grubu, son yıllarda rüzgâr, güneş, jeotermal ve enerji 
depolama konularında tematik çalıştaylar düzenleyerek 
ülkemizin yenilenebilir enerji teknolojileri alanında yol 
haritalarına ve politikalarına destek sunmaktadır.” dedi.

Çalıştay’da biyokütle enerjisi alanında kamu kurumları ve 
özel sektör temsilcilerinin yanı sıra Türkiye’de bu alanda 
bilimsel araştırmalar ve projeler geliştiren akademisyen-



34 TÜBA GÜNCE   OCAK 2022

lerin güncel gelişmeleri ve gelecek projeksiyonlarını pay-
laşacak ve yol haritalarını belirleme noktasında önerileri-
ni aktaracak olmasının altını çizdi. Bu kapsamda, biyogaz, 
biyodizel ve biyokütle üretimi, depolaması, güç üretimi 
sistemleri başta olmak üzere farklı enerji dönüşüm sis-
temlerinde kullanımı ve biyokütle enerjisinin küresel 
ısınma ve iklim değişimi üzerindeki rolü üzerine Türkiye 
ve dünyada gerçekleştirilen güncel araştırmalar ve öne-
rilerin paylaşılacağını ifade etti. Prof. Şeker ayrıca Çalış-
tay ve Panelin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Enerji 
Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer ve 
çalışma grubu üyelerine, katılım gösteren ve katkı sunan 
bilim insanlarına, Akademi üyelerine, ilgili kurum, kuru-
luş yönetici ve uzmanlarına ve emeği geçen tüm paydaş-
lara teşekkür etti.

Dört oturum ve iki panel düzenlendi.
Programın ilk oturumuna TÜBA-Enerji Çalışma Grubu 
Üyesi, TÜBA Asli Üyesi ve Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma başkanlık yaptı. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan İlker Özata “Türkiye’nin 
Biyokütle Enerji Mevcut Durumu, Potansiyeli ve Gelece-
ği”, Orman Genel Müdürlüğü İşletme Daire Başkan Yar-
dımcısı Reşat Benli “Enerji Tesislerine Hammadde/Biyo-
kütle Tedariği”, KTAE Enerji Tarımı Araştırma Merkezi 
Bölüm Başkanı Mustafa Acar “Enerji Tarımı: Biyoyakıt-
lar” hakkında konuştu.

İkinci oturumda başkanlık görevini TÜBA-Enerji Çalış-
ma Grubu Üyesi, TÜBA Asli Üyesi ve Yaşar Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı yürütürken Ege 
Üniversitesi’nden BESTMER Müdürü Prof. Dr. Günnur 
KOÇAR “Enerji Bitkileri ve Biyoyakıt Üretimi”, Biyogaz 
Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı Altan Denizsel “Tür-
kiye’de Biyogaz Sektörü: Dünü, Bugünü, Yarını”, Biyodizel 
Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı “Türkiye’de Bi-
yodizel Sektörü: Dünü, Bugünü, Yarını” Tolay Enerji Yö-
netim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Tolay “Biyokütleden 
Termik Yöntemlerle Enerji Üretim Teknolojileri”, Altaca 

Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alper Önoğlu “En-
düstriyel Biyogaz Üretim Teknolojileri”ni anlattı.

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Üyesi ve Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Arcak-
lıoğlu üçüncü oturumun başkanlık görevini yürütürken, 
Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hayati Olgun “Yeni Nesil 
Biyokütle Yakma Teknolojileri”, Prof. Dr. İbrahim Dinçer 
“Biyokütle Kaynaklı Yeni Enerji Seçenekleri ve Alternatif 
Çıktılar”, Prof. Dr. M. Hakkı Alma “Yeni Nesil Biyokütle 
Piroliz Teknolojileri”, TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Üyesi 
Prof. Dr. Adnan Midilli “Yeni Nesil Biyoyakıtlar ve Gaz-
laştırma Teknolojileri”, İnönü Üniversitesi Prof. Dr. Hüse-
yin Karaca “Biyokütle Sentez Gazı Depolama ve Sıvılaştır-
ma Teknikleri” başlıklı sunumlarını yaptılar.

Programın ikinci günü TÜBA-Enerji Çalışma Grubu 
Üyesi Prof. Dr. Raşit Turan’ın başkanlığını yürüttüğü dör-
düncü oturumda Yıldız Teknik Üniversitesi ARGE Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Bestami Özkaya, “Yeni Nesil Biyome-
tanol Üretim Teknikleri”, Gebze Teknik Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Mehmet Melikoğlu “Biyokütleden Biyoetanol 
Üretim Teknikleri”, ODTÜ’den Prof. Dr. İnci Eroğlu “Bi-
yohidrojen Üretim Teknikleri”, TÜBA-Enerji Çalışma 
Grubu Üyesi Prof. Dr. Kamil Kaygusuz “Sera Gazlarının 
Azaltılmasında Biyokütlenin Rolü ve Çözüm Önerileri” 
ve DK Mühendislik Geri Dönüşüm Teknolojileri’nden 
Onur Keyf “Endüstriyel Biyokütle Piroliz Teknolojileri” 
hakkında konuştu.

Prof. Dr. Adnan Midilli’nin yönettiği “Biyokütle Enerjisi 
Yatırımları, Gelecek Projeksiyonları ve Öneriler” başlık-
lı ikinci panele Prof. Dr. Günnur Koçar, Prof. Çukurova 
Üniversitesi’nden Dr. Kadir Aydın, Dr. Mustafa Tolay, 
İlker Özata, DK Mühendislik ve Geri Dönüşüm Sanayi 
Başkanı Barış Boğaç Dankal, Biyogaz Derneği Başkanı 
Altan Denizsel ve Ostim Enerjik Yönetim Kurulu Başka-
nı Yaşar Çelik katıldı. Program katılımcıların sorularının 
cevaplanmasının ardından sona erdi.
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TÜBA COVID-19 KÜRESEL SALGINLA 
MÜCADELE ÖZEL ÖDÜLLERI AÇIKLANDI
TÜBA “COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülleri” sahiplerini buldu. Özel Ödül Prof. 
Dr. Aykut Özdarendeli’nin, Birincilik Ödülü Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker’in ve İkincilik 

Ödülü ise Prof. Dr. Tanıl Kocagöz’ün oldu.

TÜBA “COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödül-
leri” sahiplerini buldu. Tedavi ve Korunma Alanında Özel 
Ödülü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin, Tanı Alanında Bi-
rincilik Ödülü Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker’in ve 
İkincilik Ödülü ise Prof. Dr. Tanıl Kocagöz’ün oldu.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker konuyla ilgili şu 
şekilde konuştu: “TÜBA Akademi Konseyince 2020-2021 
yılları için ulusal düzeyde COVID-19 küresel salgınla 
mücadelede teşhisten tedaviye tüm aşamalara yönelik 
özgün yöntem ve ürün geliştiren araştırmacılarla, sağlık 
temel bilim alanlarında çalışan bilim insanlarının başvu-
rabileceği ulusal bir ödül programı oluşturulması karar-
laştırıldı. Bu kapsamda TÜBA olarak tüm dünyayı etkisi 
altına alan COVID-19 küresel salgınını konu alan üstün 
nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan bilim insanları-
nı, araştırmalarında teşvik etmek, desteklemek ve onur-
landırmak üzere hazırladığı “TÜBA COVID-19 Küresel 
Salgınla Mücadele Özel Ödülü”nü ihdas ettik. Ödül prog-
ramı ile ülkemizin COVID-19 ile mücadelesine ulusal 
olarak bilimsel katkı sunan bilim insanlarımızı ödüllen-
dirmeyi amaçladık” dedi. Ayrıca tüm dünyanın aynı anda 
zorlu bir süreçten geçtiğine ve bu sürecin atlatılabilmesi 

için bilimin rehberliğinin öneminin yanı sıra bilim in-
sanlarımızın ve Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarına uyulması 
konusuna dikkat çekti.

Başvuruların sona ermesini takiben bilimsel hakem de-
ğerlendirme süreci gerçekleştirildi. Ödül Değerlendirme 
Komitesi’nin özenli çalışmaları sonrası sonuçların TÜBA 
Akademi Konseyine iletmesi üzerine Akademi Konseyi, 
2022 Ocak ayı başında yaptığı toplantısında komitenin 
ödül önerilerini karara bağladı.

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut 
Özdarendeli, “Hücre Kültüründe Hazırlanan İki Farklı 
Yitilikte İnaktif COVID 19 Aşısı ERUCOV-VAC’ın, 
Sağlıklı Gönüllülere İntramusküler Yoldan İki Kez 
Uygulanmasının Güvenliliğinin ve İmmunojenisitesinin 
İncelendiği Faz Çalışmaları” adlı projeleri ile Tedavi ve 
Korunma Alanında TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla 
Mücadele Özel Ödülüne layık görüldü.

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma 
Merkezi (UNAM) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Urartu Özgür 
Şafak Şeker, “SARS-COV-2 Tanısına Yönelik RNA Anah-



36 TÜBA GÜNCE   OCAK 2022

tar Sistemlerinin Geliştirilmesi” adlı çalışması ile Tanı 
Alanında TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele 
Birincilik Ödülüne layık görüldü.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakülte-
si, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Tanıl Kocagöz, “Gargara ve Ağız Çalkalama Suyunda 
Polimeraz Zincirleme Tepkimesi ve Antijen Belirleme ile 
SARS-CoV2 Saptanması ve MyMagiCon ile Yoğunlaştır-
manın Bu Testleri Duyarlılıklarına Etkisi” adlı çalışması 
ile Tanı Alanında TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mü-
cadele İkincilik Ödülüne layık görüldü.

Akademi Başkanı Prof. Şeker; “Her bir bilim insanımızı 
ayrı ayrı tebrik ettiğini, ülkemiz ve dünya için çok daha 
önemli çalışmalara imza atacaklarından emin olduğunu” 
ifade etti.

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli
1969 yılında doğdu. 1991 yılında Fırat Üniversitesi, Veteriner 
Fakültesinden mezun olduktan sonra 1997 yılında Fırat Üni-
versitesi Viroloji alanında doktora derecesini aldı. Coronavirüs 
replikasyon ve trankripsiyon mekanizmalarının moleküler sevi-
yede araştırılması konusunda University of Tennessee’de 1998-
2001 yılları arasında doktora sonrası araştırmacı, 2009-2010 yıl-
larında ise University  of  Pittsburgh’da Kırım-Kongo Kanamalı 
Hastalığı virüsü genlerinin baculovirus expresyon sisteminde 
rekombinant olarak çoğaltılması konusunda konuk bilim adamı 
olarak çalışmalarını yürüttü. 1998 yılında yardımcı doçent, 2004 
yılında doçent, 2011 yılında ise profesör unvanını almaya hak 
kazandı. Halen Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma Geliştirme 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Özda-
rendeli, TÜSEB Aşı Danışma Kurulu Üyeliği ve Sağlık Bakanlığı 
Aşı Bilim Kurulu Üyeliği gibi birçok önemli görevi de yürütüyor.

Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker
1978 yılında doğdu. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi, Gıda 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2009 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bö-
lümü’nde doktora çalışmalarını tamamladı. Doktora çalışmaları 
sonrasında, 2010-2011 tarihleri arasında Singapore Nanyang 
Technology University Elektrik Mühendisliği ve Uygulamalı Fi-
zik Bölümünde, 2011-2014 yılları arasında Massachusetts Insti-
tute of Technology’de Elektronik Araştırma Laboratuvarı (RLE) 
ve Sentetik Biyoloji Araştırma Merkezinde (MIT Synthetic Bio-
logy Center) doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2014 yı-
lında yardımcı doçent, 2019 yılında doçent unvanını almaya hak 
kazandı. 2014 yılında Biyomühendislik alanında TÜBA-Üstün 
Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülünü (TÜBA-GEBİP) aldı.

Prof. Dr. Tanıl Kocagöz
1960 yılında doğdu. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fa-
kültesinden mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri, 
University of California San Francisco’da üç yıl süreyle bilim-
sel çalışmalar yaptı. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Biyo-
kimya alanından doktora derecesini aldı. 1996 yılında yardımcı 
doçent, 2001 yılında doçent, 2008 yılında ise profesör unvanını 
aldı. Bir süre Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobi-
yoloji Ana Bilim Dalı başkanlığını yürüten Prof. Kocagöz, halen 
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi 
Mikrobiyoloji ve Medikal Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı başkanı 
olarak çalışmalarına devam ediyor.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, görevine yeni 
başlayan Moğolistan’ın Türkiye Büyükelçisi Munkhbayar 
Gombosuren’i 19 Kasım 2021 tarihinde ziyaret etti.

Prof. Şeker ve Büyükelçi Gombosuren görüş alışverişin-
de bulundu ve gerçekleştirilebilecek iş birlikleri hakkında 
konuştu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Saffet Köse’nin de yer aldığı ziyarette, Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, Büyükelçi Gombosuren’e yeni görevinde başarılar 
dileyerek, kısa süre önce TÜBA tarafından yayımlanan 
“Cengiz Han ve Mirası”nı hediye etti.

TÜBA BAŞKANI PROF. ŞEKER'DEN MOĞOLISTAN 
TÜRKIYE BÜYÜKELÇISI MUNKHBAYAR 

GOMBOSUREN'E ZIYARET
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Türkiye’de Orman Yangınlarının 
Turizm Üzerindeki Etkileri

Prof. Dr. Halit Yanıkkaya
TÜBA Asosye Üyesi, Gebze Teknik Üniversitesi

Arş. Gör. Emre Kaymak
Gebze Teknik Üniversitesi

Makale

Giriş 
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de orman yangınları sonu-
cunda turizm faaliyetlerinin ne kadar etkileneceğini ana-
liz etmektir. Çalışmadaki temel motivasyon; halihazırda 
birçok sebeple çıkan yangınların küresel ısınma veya 
diğer sebeplerle büyüklüklerinin ve etkilerinin artışının 
dikkate alınarak turizm faaliyetlerine olan etkilerinin bi-
linmek istenmesidir. Ülkemiz için hem milli gelir içindeki 
payı hem de ihracat içindeki payının yüksekliği göz önü-
ne alındığında yangınların turizme etkisinin bilinmesinin 
önemi açıktır. Dahası, iktisat alanında alt disiplin olarak 
ekoloji ile ilgili çalışmaların önemi gittikçe artmaktadır. 
Türkiye’de orman yangınlarının iktisadi etkileri konusun-
da literatürde çalışma yok denecek kadar azdır. Orman 
yangınlarının iktisadi etkileri turizm bağlamında araştı-
rılarak literatürdeki bu boşluğun doldurulmasına katkı 
yapılması amaçlanmaktadır.

Hızlı nüfus artışı ve beraberinde kaynakların kullanımın-
daki artış sonucunda sanayi öncesi dönemden (1850-
1900) itibaren karaların ortalama sıcaklığı dünyanın or-
talamasından daha fazla artmaktadır (IPCC, 2019). Bu 
dönem içerisinde insan aktivitelerinin küresel ısınmaya 
etkisi yaklaşık olarak 1,0°C olarak hesaplanmaktadır 
(IPCC, 2018). Isınmadaki bu artış yangın, kuraklık gibi 
sıcaklık ile ilgili sorunların sıklığını, etkisini ve süresini 
artırmaktadır.

Orman yangınlarının artması ülkelerin turizm faaliyetle-
rini çeşitli yönlerden etkileyebilmektedir. Florida, ABD’de 
de 1998 yılında çıkan yangında turistik bölgedeki ziyaret-
çiler hemen tahliye edilmek zorunda kalınmıştır (Thapa, 
Holland & Absher, 2004). Benzer görüntüler bu yıl içeri-
sinde ülkemizde de nispeten yaşanmıştır. Ekonomi üzerin-
deki bu negatif etkiler sadece yangın bölgesi ile de sınırlı 
kalmamaktadır. Colorado, ABD’de de 2002 yılında çıkan 
yangınlarda yangın bölgesinde uzak turistik bölgeler dahi 
kamuoyu algısından dolayı negatif etkilenmişlerdir (Thapa 
vd., 2004). Orman yangınlarının, diğer asıl zararları dışın-
da, turizm sektörüne ve bölge ekonomilerine negatif etki-
leri olabilmektedir. Dahası, yangınların turist sayısını etki-
lemeleri dışında hava kirliliğini artırmaları (Richardson, 
Champ & Loomis, 2012), sağlık sorunlarına neden olma-
ları (Rittmaster vd., 2006), kültürel mirasları yok etmeleri 
uzun vadeli negatif etkileri olarak gösterilebilmektedir.

Orman yangınları, literatürde açıkça görüldüğü üzere 
ev sahibi topluluklar ve turizm yerleri için büyüyen bir 
sorun olmaktadır. Turizme bağlı sektörlerin sezonsal dö-
nemlerinde olan yangınlar ekonomik olarak zorluklara 
neden olmaktadır. Yangınların yaygınlığı, büyüklüğü ve 
bunlara ilişkin haberler hem yerel halkı hem de yabancı 
ve yerel turistlerin tatil seçimini etkilemektedir.

Çalışmamız 6 bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümü 
sonrasında ülkemizdeki ve dünyadaki orman yangınları 
ve turizm verileri değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde 
literatür taraması verilmiş, dördüncü bölümde veri ve 
ekonometrik modelin tanıtımı yapılmış, beşinci bölümde 
ampirik bulgular raporlanmış ve son bölümde sonuçlar 
ve politika değerlendirmeleri yapılmıştır.

Ülkemizde Orman Yangınları ve Turizm 
Yapılan bir araştırmaya göre Akdeniz Bölgesi ve Ku-
zey-Doğu Avrupa küresel ısınmaya karşı en savunmasız 
bölgeler olarak gösterilmektedir (Giorgi, 2006). Türki-
ye’de 1937 yılından 2003 yılına kadar yıllık ortalama 1111 
adet orman yangını meydana gelmiştir. Bu dönemin son 
10 yılı olan 1993-2003 yılları arasındaki yıllık ortalama 
orman yangını sayısı ikiye katlanarak 2063 olmuştur 
(Ertuğrul, 2005). 2013-2020 yılları arasında rakam biraz 
daha artarak yıllık ortalama 2738’e yükselmiştir. Bu dö-
nemde Türkiye’de çıkan orman yangınlarının yarısından 
fazlası Ege Denizi’ne ve Akdeniz’e kıyısı bulunan şehir-
lerde çıkmaktadır. Bu açıdan deniz turizmine etkisi bölge 
ekonomileri açısından önemli olmaktadır.
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Şekil 1’de görüldüğü üzere son dönemde ülkemizde or-
man yangınlarının artış gösterdiğine dair bir eğilim gö-
rülmemektedir. Ancak 2021 yılındaki gelişmeler dikkate 
alınırsa bu kanaatimizin değişmesi mümkündür. Çünkü 
aşağıdaki iki grafikte verildiği üzere son 13 yılın ortala-
masıyla karşılaştırıldığında 2021 yılında hem yanan alan 
hem de yangın adeti açısından devasa artışların yaşandı-
ğı görülmektedir. İlgili yılların Ocak-Eylül dönemleri ile 
2021 Ocak-Eylül dönemi karşılaştırıldığında ülkemizde 
yanan alan artışının artışın yüzde 450 (yangın adeti bazın-
da yüzde 140) ulaştığı görülmektedir. Bu oran önceki yıl-

larla kıyaslanamayacak büyüklükte artışları ifade etmek-
tedir. Şekil 1’den görülebileceği gibi önceki dönemlerde 
de buna benzer artışlar yaşanmıştır ve sonraki yıllarda bu 
artışların devam etmediği görülmektedir. Örneğin, OGM 
verilerine göre (OGM, 2021), 1999 ve 2000 yılları için ar-
tış hızı yüzde 354 olmasına rağmen bir sonraki yıl bu ar-
tış yüzde 72 düşüşü ifade etmektedir. Yani 2021 yılındaki 
devasa artışın 2022’de de devam edeceğini düşünmenin 
doğru olmayabileceğini göstermektedir. Bu büyüklükteki 
değişimlerin yönünü önceden tahmin etmenin oldukça 
güç olacağı değerlendirilebilir.

2 
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ylna kadar yllk ortalama 1111 adet orman yangn meydana gelmiştir. Bu dönemin son 10 
yl olan 1993-2003 yllar arasndaki yllk ortalama orman yangn says ikiye katlanarak 2063 
olmuştur (Ertuğrul, 2005). 2013-2020 yllar arasnda rakam biraz daha artarak yllk ortalama 
2738’e yükselmiştir. Bu dönemde Türkiye’de çkan orman yangnlarnn yarsndan fazlas Ege 
Denizi’ne ve Akdeniz’e kys bulunan şehirlerde çkmaktadr. Bu açdan deniz turizmine etkisi 
bölge ekonomileri açsndan önemli olmaktadr. 
 

 

Kaynak: Orman Genel Müdürlüğü (www.ogm.gov.tr) 
Şekil 1’de görüldüğü üzere son dönemde ülkemizde orman yangnlarnn artş gösterdiğine dair 
bir eğilim görülmemektedir. Ancak 2021 ylndaki gelişmeler dikkate alnrsa bu kanaatimizin 
değişmesi mümkündür. Çünkü aşağdaki iki grafikte verildiği üzere son 13 yln ortalamasyla 
karşlaştrldğnda 2021 ylnda hem yanan alan hem de yangn adeti açsndan devasa artşlarn 
yaşandğ görülmektedir. İlgili yllarn Ocak-Eylül dönemleri ile 2021 Ocak-Eylül dönemi 
karşlaştrldğnda ülkemizde yanan alan artşnn artşn yüzde 450 (yangn adeti baznda 
yüzde 140) ulaştğ görülmektedir. Bu oran önceki yllarla kyaslanamayacak büyüklükte 
artşlar ifade etmektedir. Şekil 1’den görülebileceği gibi önceki dönemlerde de buna benzer 
artşlar yaşanmştr ve sonraki yllarda bu artşlarn devam etmediği görülmektedir. Örneğin, 
OGM verilerine göre (OGM, 2021), 1999 ve 2000 yllar için artş hz yüzde 354 olmasna 
rağmen bir sonraki yl bu artş yüzde 72 düşüşü ifade etmektedir. Yani 2021 ylndaki devasa 
artşn 2022’de de devam edeceğini düşünmenin doğru olmayabileceğini göstermektedir. Bu 
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Şekil 2. 2021 yılında yanan alanların yıllık ortalamaya göre karşılaştırılması
Kaynak: The European Forest Fire Information System (effis.jrc.ec.europa.eu)
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Şekil 3. 2021 yılında yangın sayısının yıllık ortalamaya göre karşılaştırılması
Kaynak: The European Forest Fire Information System (effis.jrc.ec.europa.eu)
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Tablo 1. Seçilmiş Ülkelerin Yangın İstatistikleri 

Yanan Alan (ha) Yangın Sayısı

2008-2020 2021 Artış Miktarı 2008-2020 2021 Artış Miktarı

ABD* 2,653,037 2,380,873 -10.3% 46,392 46,121 -0.6%

Kanada* 2,593,335 4,182,542 61.3% 5,358 

İspanya 53,425 70,910 32.7% 140 264 88.6%

Türkiye 35,795 196,711 449.5% 106 254 139.6%

İtalya 39,372 158,652 303.0% 217 726 234.6%

Tunus 6,155 27,960 354.3% 19 55 189.5%

Yunanistan 20,274 128,725 534.9% 39 75 92.3%

Kaynak: ABD - National Interagency Fire Center (www.nifc.gov); Kanada - the official website of the Government of Canada (canada.ca); İspanya, 
Türkiye, İtalya, Tunus, Yunanistan: The European Forest Fire Information System (effis.jrc.ec.europa.eu) (EFFIS verileri sadece 30 hektar üzerindeki 
yangınları almaktadır.)

*Bu ülkelerdeki ortalama veri 2011-2020 olarak hesaplanmaktadır.

Tablo 2 ülkemiz için turizme ilişkin çeşitli makroekono-
mik verileri sunmaktadır. Buna göre Türkiye’de turizm 
sektörü GSYİH içinde önemli bir yer tutmaktadır. TUR-
SAB verilerine göre 2017, 2018 ve 2019 yıllarında sırasıyla 
turizm gelirlerinin GSYİH’ye oranı 3,1, 3,8 ve 4,6 olarak 
gerçekleşmektedir. İhracat içinde turizmin payı ise aynı 
yıllarda sırasıyla yüzde 16,7, 17,5, 20,1 olarak gerçekleş-
mektedir (TURSAB, 2021a; 2021b). 

Ülkemiz açısından turizmin sektörünün toplam istihdam 
içindeki payının nispeten çok yüksek olduğu bilinmekte-

dir. Çünkü sektörde; yarı-zamanlı çalışma, ikinci iş ola-
rak tercih edilme, yaşlı ve genç istihdamı yaygın olarak 
görülmektedir (Şit, 2016). WTTC’nin 2021 yılı verileri-
ne göre ülkemizde turizm sektörünün 2019 yılında milli 
gelire katkısı %11 ve istihdama katkısı %9,3 olmaktadır 
(WTTC, 2021). Türkiye’de yapılan turizm harcamala-
rın %65’i yabancılar tarafından yapılırken, harcamaların 
%87’si tatil harcaması olmaktadır. Ancak, COVID-19 
salgınının başlangıç yılı olan 2020 yılından hem turiz-
min mili gelir içindeki payı (%5) hem de istihdamın payı 
(%8,1) önemli derecede düşmüştür (WWTC, 2021).
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Tablo 2. Turizm Gelirleri ve Ekonomik Göstergeler İçindeki Payı

Yıllar Turizm Gelirleri 
(1000$)

Turizm Gelirlerinin GSYİH 
İçindeki Payı (%)

Turizm Gelirlerinin 
İhracata Oranı

Turizm Giderlerinin 
İthalata Oranı

2003 13.854.866 4,4 29,3 3,5

2004 17.076.607 4,2 27,0 3,0

2005 20.322.111 4,1 27,7 2,9

2006 18.593.951 3,4 21,7 2,3

2007 20.942.500 3,1 19,5 2,4

2008 25.415.067 3,3 19,2 2,1

2009 25.064.482 3,9 24,5 3,6

2010 24.930.997 3,2 21,9 3,2

2011 28.115.692 3,4 20,8 2,3

2012 29.007.003 3,3 19,2 1,9

2013 32.308.991 3,4 21,3 2,1

2014 34.305.903 3,7 21,8 2,2

2015 31.464.777 3,7 21,9 2,8

2016 22.107.440 2,6 15,5 2,5

2017 26.283.696 3,1 16,7 2,2

2018 29.512.926 3,8 17,5 2,2

2019 34.520.332 4,6 20,1 2,1
Kaynak: TURSAB (www.tursab.org.tr)

Literatür Taraması
Orman yangınları turizm dâhil olmak üzere birçok farklı 
sektörü etkileyebilmekte ve sosyal sorunlar oluşturabil-
mektedir. Bu nedenle yangın yönetimi, özellikle gelişmiş 
ülkelerde, üzerine sıklıkla çalışılan bir alan olmaktadır. 
Literatürde; tarım ve hayvancılık, turizm, doğa ve yaşam 
alanları gibi konularda orman yangınlarının etkileri araş-
tırılmaktadır.

Orman yangınları tarım arazilerine, mahsullerine ve ser-
maye stokuna zarar verebilmektedir. Yunanistan’da or-
man yangınlarının tarım ekonomisi üzerindeki etkilerini 
araştıran bir çalışmada yangının yol açtığı toplam ekono-
mik maliyet doğrudan ve dolaylı olarak hesaplanmakta-
dır (Stougiannidou, Zafeiriou & Raftoyannis, 2020). Por-
tekiz’de yapılan bir başka çalışmada tarım ve orman ile 
ilişkili sektörlerde orman yangınlarının etkileri incelen-
miştir. Buna göre orman yangınları tarımsal aktiviteler-
de istihdamın artmasına, orman ürünleri ile ilgili işlerde 
ise istihdamın azalmasına neden olmaktadır (Martinho, 
2019).

Yangınların tarım dışında başka ulusal sektörlere etkileri 
de literatürde incelenmektedir. Kassandra (Yunanistan) 
yarımadasında yapılan bir çalışmada yangının avcılık ta-
lebi üzerindeki etkisi incelenmektedir. Yangına nedeniyle 
bölgedeki avcılık faaliyetlerinin yasaklanması sonucunda, 
yasaklı bölge etrafındaki avcılık faaliyetlerinde artış olur-

ken ulaşım mesafelerinin artması nedeniyle yerel ekono-
mi ve avcılık yapanlar için ekonomik kayıplar söz konusu 
olmaktadır (Papaspyropoulos, Sokos & Birtsas, 2015). 
Kıyı bölgelerdeki yangın faaliyetleri negatif dışsallıkları 
öngörülenin ötesine geçip denizlerdeki canlı çeşitliliğini 
de etkilemektedir. Orman yangınlarında sadece orman-
cılık sektörü değil, balıkçılık gibi denizcilik faaliyetleri de 
negatif etkilenmektedir (Durán-Medraño vd., 2017).

Orman yangınlarının etkileri genellikle tek bir sektör 
ile sınırlı kalmadığından ekonomiler üzerindeki toplam 
maliyetinin ölçülmesi de oldukça önemlidir. Toplam ma-
liyetin hesaplanmasında tüm zararlara ilişkin veri bulu-
namaması, ölçümlerdeki teknik sorunlar, bazı zararların 
ekonomik karşılıklarının hesaplanamaması gibi birçok 
zorluk çıkmaktadır. Bir çalışmada Endonezya’da 2015 yı-
lındaki yangınlar ve maliyetleri incelenmiştir. Tahminle-
re; tarım, orman, ticaret, turizm, taşımacılık gibi sektör-
lerin hesaplanması yanında okulların kapanması, sağlık 
harcamaları gibi dolaylı hesaplamalar da katılmıştır (Gla-
uber vd., 2016).

Orman yangınlarının turizm sektörüne etkisi konusu 
daha çok ekonomik kayıplara ve yangın sonrası yenilen-
me konularına odaklanmaktadır. Florida, ABD yangın-
larına karşı turistlerin risk algılarının değişimine ve tep-
kisel davranışlarına bakılan bir çalışmada, üç farklı risk 
grubuna ayrılan turistlerin farklı risk senaryolarına göre 
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tatil yerlerini ve planlarını değiştirip değiştirmeyecekle-
ri araştırılmaktadır. Üç risk grubunda çoğunluk çevrede 
yangın olsa bile tatil bölgesinde yangın olmadığı takdirde 
planlarını değiştirmeyeceğini söylemektedir. Bu durum 
yangınlar konusunda doğru bilgilendirmelerin ve haber 
akışlarının önemli olduğunu göstermektedir. Turistik 
bölgeler için afet durumlarında potansiyel ziyaretçiler 
için risk algısını yönetmek ve onların risk profilinin çıka-
rılması oldukça önem arz etmektedir (Thapa vd., 2004). 

Milli parklarda ortaya çıkan orman yangınlarından 
da değerli sonuçlar elde edilebilmektedir. Colorado ve 
Montana’da (ABD), milli parklar içerisinde yer alan ro-
talar için yapılan araştırmada kontrol altına alınamayan 
yangınlar sonrası her iki bölgenin de seyahat değerinin 
düştüğü bulunmaktadır. Kontrol altına alınamayan yan-
gınlar, kontrollü yangınlara göre (prescribed fire) daha 
fazla sosyal maliyet oluşturmaktadır (Hesseln, Loomis & 
González-Cabán, 2004). New Mexico, ABD’de dağcılar 
ve yürüyüş yapanlar üzerinde yapılan bir başka çalışma-
da kontrolsüz ve kontrollü orman yangınlarının bölgeye 
ziyaretler üzerindeki etkisi test edilmektedir. Yangınlar 
sonrası bölgeye ziyaretler hem dağcılar hem yürüyüş ya-
panlar için düşmektedir. Bu bulgulara karşın benzer ça-
lışmalarda farklı bölgelerde anketlerden farklı sonuçlar 
çıkmaktadır. Yangın yönetiminde kullanılan yöntemlere 
karşı farklı eyaletlerde kullanıcılar farklı tepkiler göster-
mektedir (Hesseln vd., 2003). 

Bizim çalışmamıza en yakın olan çalışmada Portekiz’deki 
orman yangınlarının turizm üzerindeki etkisi incelen-
mektedir. Bulgulara göre yanan alanların büyüklüğü ile 
gelen turist sayısı arasında negatif ilişki bulunmaktadır. 
Bu etki kalıcı olarak gelecek dönemlerdeki gelen turist sa-
yısını da etkilemektedir (Otrachshenko & Nunes, 2021).

Veri ve Ekonometrik Model
Bu bölümde veri kaynakları hakkında bilgi verilmekte ve 
ekonometrik model tanımlanmaktadır. Yangın verileri Or-
man Genel Müdürlüğü’nden alınmaktadır. Turizme ilişkin 
veriler Kültür Bakanlığı veri tabanında bulunmaktadır. Dö-

viz kuru verisi TCMB’ye ait EVDS sisteminden; kişi başına 
düşen milli gelir, nüfus verisi TÜİK’ten elde edilmektedir. 
Otrachshenko ve Nunes (2021) çalışmasında Portekiz için 
kullanılan model Türkiye için uyarlanmaktadır.

Modelde, yanmış bölge ve o bölgeye gelen yerli-yabancı 
turist sayıları arasındaki ilişki tahmin edilmektedir.

ln (Gelen TuristSayısıit)=β0+β1 ln(GelenTuristSayısıit-1)+

β2 ln(KişiBaşınaMilliGelir)it+ β3 ln(Nüfus)it+ β4 ln(YangınMiktarı)it 

+ β5 ln(TesisDolulukOranı)it-1+ γi + μt + eit

Denklemde; i illeri ve t yılları ifade etmekte; Gelen Tu-
rist Sayısıit yıllar bazında illere gelen turist sayısını be-
lirtmektedir. Verilerimiz hem yabancı hem de yerli turist 
ziyaretçi kırılımında bulunmaktadır. Bağımlı değişkenin 
gecikmeli değerleri turist sayısının yıllar itibariyle kalıcı-
lık etkisini ölçmektedir. Bu etki turistlerin ziyaret ettikle-
ri yeri sonrasında başkalarına önerip önermeyeceklerini 
göstermektedir. Nüfus ve milli gelir değişkenleri illerin 
gelişmişliğini ya da turistler açısından cazibesini göster-
mektedir. Yangın miktarı değişkenleri, yanan orman alan-
larını ya da yangınların sayısını temsil etmektedir. Tesis 
doluluk oranlarının gecikmeli değerleri arz-talep denge-
sinin kontrol edilmesi amacıyla kullanılmıştır. Son olarak 
hata terimi olarak yer almaktadır. 

Tablo 3’te verilere ilişkin tanımlayıcı bilgiler bulunmakta-
dır. Çalışmada 81 ile ait gelen yerli ve yabancı turist sayısı, 
yangın verileri kullanılmaktadır. İl bazında orman yan-
gınlarının adet ve alan bazında verisi alınmaktadır. Tesis-
lere ilişkin olarak konaklama yerlerinin yerli, yabancı ve 
toplam bazında doluluk oranları bulunmaktadır. 2013-
2020 yılları arasında ortalama yabancı ve yerli turist sayısı 
birbirine oldukça yakın çıkmaktadır. Fakat yabancı turist 
sayısı yerli turist sayısına göre, il bazında, çok fazla oynak-
lık göstermektedir. Deniz turizminin olduğu bölgelerde 
genellikle yabancı turist yoğunken diğer bölgelerde yerli 
turistlerin yoğunluğu göze çarpmaktadır. Orman yangın-
ları ortalama il başına adet bazında 34 yangın, yanan alan 
hektar bazında 119 olarak gerçekleşmektedir.

Tablo 3. Tanımlayıcı İstatistikler

Değişkenler Gözlem Sayısı Ortalama Std. Sap. Min. Max.
Turist Yabancı (Kişi sayısı) 643 260.327 1.354.798 0 16.100.000

Turist Yerli (Kişi sayısı) 643 262.503 530.823 1.587 4.887.490
Turist Toplam (Kişi sayısı) 643 522.830 1.815.202 1.673 19.100.000
Doluluk Oranı Yabancı (%) 643 6 9 0 63

Doluluk Oranı Yerli (%) 643 28 8 5 55
Doluluk Oranı Toplam (%) 643 34 10 7 70
Orman Yangınları (Adet) 648 34 51 0 322

Orman Yangınları (Hektar) 648 119 386 0 4.979
Kişi Başı GSYİH (TL) 648 28.807 13.119 7.603 88.361

İl Yüzölçümü 648 9.630 6.451 798 40.838
Nüfus 648 991.518 1.787.709 75.620 15.500.000
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Ampirik Sonuçlar
Bu bölümde tahmin sonuçları gösterilmekte ve tartışıl-
maktadır. Bölüm içinde önce tahmin yöntemi olarak Sabit 
Etkiler (Fixed Effects) Modeli sonuçları ele alınmaktadır. 
Sonrasında, sağlamlık testi olarak, Fark Genelleştirilmiş 
Momentler Yöntemi (Difference Generalized Methods of 
Moments) kullanılarak tahmin yapılmıştır. Sabit etkiler 
modeli, gözlenemeyen ve zamanla değişmeyen faktör-
lerin etkilerinin modeldeki değişkenlerin zaman ortala-
malarından farkları alınarak yok edilmesi sebebiyle, tah-
mincilerin yanlı olma ihtimalini azaltırken yine de bazı 
gözlenemeyen değişkenlerin etkisinden ve bu sebeple 
tahmincilerin yanlı olma olasılığından söz etmek müm-
kündür. Sabit etkiler modeli ile elde edilen tahminciler 
ayrıca, bağımsız değişkenlerin çoğu zaman içsel olabilme-
leri (bağımlı değişkenin bir dönem gecikmesinin modele 
dâhil edilmesi gibi) ve eşanlılık sebepleriyle içsellik prob-
lemi oluşturabilmektedir. Bu durum elde edilen tahmin-
cilerin yansız ve etkin olmaması ile sonuçlanmaktadır. 
Modeli içsellik, eşanlılık ve gözlenemeyen değişkenlerin 
etkisinden arındırmak ve tahmincilerin yansız, etkin ve 
asimptotik olarak tutarlı olabilmeleri için fark genelleşti-
rilmiş momentler yöntemi en uygun yöntem olarak öne 
çıkmaktadır. Sabit etkiler modelindeki mekanizmaya ek 
olarak, bu yöntem ile endojen olduğu düşünülen/bilinen 
değişkenlerin bir ya da birkaç zaman gecikmeleri araç de-
ğişken olarak modele dahil edilerek bağımlı ve bağımsız 
değişken arasında nedensellik gösteren bir ilişkinin varlı-
ğı test edilebilmektedir.

Sabit Etkiler Modeli Sonuçları
Turist sayısındaki değişimin orman yangınları ile ilişki-
sini değerlendirirken diğer başka faktörleri de dikkate 
almak gerekir. Bu sorunu aşabilmek için eğim katsayıla-
rının her bir değişken için sabit olduğu varsayımı altında 
her bir değişkeni ayrı ayrı hesaba katarak model tahmini 
yapılmaktadır. Tablo 4 sabit etkiler modeli sonuçlarını 
sunmaktadır. Tablonun birinci kolonuna göre geçen yıl-
daki tesislerin doluluk oranları ve illerin gelir seviyesi ile 
toplam turist sayısı arasından pozitif ilişki bulunmaktadır. 
2020 yılı hariç yıl kukla değişkenlerin hiçbiri anlamlı bir 
katsayıya sahip değildir. 2020 yılı için negatif ve anlamlı 
olarak tahmin edilen katsayı COVID-19 krizinin turizm 
sektörü üzerinde bilinen etkilerini ortaya koymaktadır. 

Sabit etkiler tahminleri göre orman yangınları sonucu ya-
nan alan büyüklüğü (hektar) ile gelen turist sayısı arasın-
da negatif ilişki bulunmaktadır. İkinci kolonda tahminler 
sadece yabancı turist sayısı dikkate alınarak yapılan tah-
minleri göstermektedir. Bu sonuçlara göre negatif etkinin 
genel itibariyle yabancı turistlerden kaynaklandığı gö-
rülmektedir. İkinci kolondaki yanan alanlar değişkenine 
dair tahmin edilen katsayı (-0,032) negatif ve istatistiksel 
olarak anlamlıdır. Bu katsayıya göre yanan alanlarda mey-
dana gelecek yüzde 10’luk bir artış yabancı turist sayısının 
artışını yüzde 0,32 oranında düşürecektir. Bu sonuçların 
son 13 yıldaki ortalamasına kıyasla 2021 yılında yanan 
alanların yüzde 566 arttığı düşünüldüğünde büyük dere-
cede etki yapacağı tahmin edilebilir. 

Tablo 4. Yanan alanların etkisi: Sabit etkiler modeli 

Değişkenler Turist Top. Turist Yabancı Turist Yerli
Yanan alan -0.0187* -0.0320** -0.00977

(-1.962) (-2.537) (-1.055)
L.Tesis Doluluk Oranı (Toplam) 0.156***

(2.600)
L.Tesis Doluluk Oranı (Yabancı) 0.281***

(5.667)
L.Tesis Doluluk Oranı (Yerli) 0.175***

(3.187)
Kişi Başı Gelir (TL) 0.841*** 0.641* 0.601**

(3.375) (1.944) (2.484)
Nüfus -0.545 -0.262 -0.404

(-1.056) (-0.383) (-0.806)
Yıllar
2015 -0.0283 -0.111* 0.0238

(-0.590) (-1.749) (0.512)
2016 -0.101 -0.397*** 0.0284

(-1.476) (-4.397) (0.428)
2017 -0.0549 -0.212 0.0732

(-0.526) (-1.524) (0.723)
2018 -0.115 -0.162 0.0253

(-0.792) (-0.844) (0.180)
2019 -0.153 -0.154 -0.00672

(-0.864) (-0.655) (-0.0389)
2020 -0.62*** -1.053*** -0.368**

(-3.395) (-4.368) (-2.081)
Gözlem Sayısı 562 562 562
R Kare 0.978 0.981 0.973

  Not. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tablo 4’ün üçüncü kolonu sadece yerli turistler için ya-
pılan tahminleri sunmaktadır. Bu kolondaki sonuçlar 
yanan alanlara dair değişken haricindeki diğer değişken-
ler için çok benzerdir. Ancak yanan alanlar için tahmin 
edilen anlamsız katsayılar yerli turistler için yangınlarının 
olumsuz etkilerinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı-
nı göstermektedir. Yani, yabancı turistlerin aksine yerli 
turistlerin yangınlara hassasiyeti bulunmamıştır1. 

Tablo 5 yangın sayılarının turist sayısına etkisini göste-
ren sabit etkiler model sonuçlarını vermektedir. Tahmin 
sonuçlarına göre orman yangını sayısı ile turist sayıları 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır2. Tahminle-
rimize göre bölgedeki kişi başı gelir ile turist sayısı arasın-
da pozitif bir ilişki görülmektedir. 

1 Yanan alan değişkenin bir yıl gecikmeli değerlerinin tahminlerde kullanılması halinde diğer 
tüm değişkenler benzer katsayılara sahip olsa da yanan alanlar hem yabancı hem de yerli 
ziyaretçiler için anlamlı katsayılara sahip değildir. Yani, yabancı turistler için önceki seneki 
yangınların cari senedeki tatil tercihleri için anlamlı bir etkisi bulunamamıştır.

2  Yangın adetinin bir yıl gecikmeli değerlerinin kullanılması da sonuçları değiştirmemektedir.

Fark Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi Sonuçları
Yukarıda ifade edildiği gibi sabit etkiler modeli sonuçları-
na kıyasla, içsellik, eşanlılık ve gözlenemeyen değişkenle-
rin etkisinden arındırmak ve tahmincilerin yansız, etkin 
ve asimptotik olarak tutarlı olabilmeleri için fark genelleş-
tirilmiş momentler yöntemi daha uygun yöntem olarak 
düşünülmektedir. 

Tablo 6 yangın alanının gelen turist sayısına etkisini gös-
teren fark GMM tahminlerini sunmaktadır. Gecikmeli 
bağımlı değişken için yapılan anlamlı ve pozitif tahmin-
lere göre toplam turist sayısında önemli oranda süreklilik 
olduğu gözlemlenmektedir. Fakat, literatürde “ağızdan 
ağıza yayılma” olarak bilinen bu etkinin özellikle yerli 
turistler için geçerli olduğu görülmektedir. Diğer değiş-
kenler için tablonun birinci kolonu ile Tablo 4’ün birinci 
kolonundaki sonuçların benzer oldukları görülmektedir. 
Ancak yanan alanı değişkeni fark GMM tahminlerinde 
anlamlılığını yitirmektedir.   

Tablo 5. Yangın sayısının etkisi: Sabit etkiler modeli 

Değişkenler Turist Top. Turist Yabancı Turist Yerli

Yangın adeti -0.00420 0.000584 -0.00693

(-0.224) (0.0235) (-0.381)

L.Tesis Doluluk Oranı (Toplam) 0.153**

(2.541)

L.Tesis Doluluk Oranı (Yabancı) 0.288***

(5.779)

L.Tesis Doluluk Oranı (Yerli) 0.172***

(3.132)

Kişi Başı Gelir (TL) 0.819*** 0.595* 0.592**

(3.273) (1.791) (2.446)

Nüfus -0.515 -0.197 -0.394

(-0.993) (-0.287) (-0.785)

Yıllar

2015 -0.0271 -0.108* 0.0243

(-0.563) (-1.699) (0.521)

2016 -0.107 -0.408*** 0.0266

(-1.553) (-4.481) (0.400)

2017 -0.0580 -0.214 0.0716

(-0.553) (-1.528) (0.708)

2018 -0.107 -0.144 0.0279

(-0.737) (-0.747) (0.198)

2019 -0.154 -0.153 -0.00679

(-0.865) (-0.648) (-0.0393)

2020 -0.62*** -1.060*** -0.369**

(-3.406) (-4.369) (-2.086)

Gözlem Sayısı 562 562 562

R Kare 0.978 0.980 0.973
 

Not. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tablonun 2. ve 3. kolonlarında yabancı turist sayısı için 
regresyonlar tekrarlanmıştır. Bu tahmin metodu bulgula-
rına göre yabancı turist sayısı ve yanan orman alanı (hek-
tar) arasında anlamlı ve negatif bir ilişki bulunmaktadır. 
2. kolondaki regresyonları tekrarlamamızın nedeni AR(2) 
testinin anlamlı oluyor olmasıdır. Her ne kadar Hansen 
testinin olasılık değerlerinin anlamsız oluşu kullanılan 
araç değişkenlerin geçerliliğini ve temsil gücünün yeterli 
olduğunu gösterse de anlamlı AR(2) test sonucu otoko-
relasyonun varlığını göstermektedir. Dolayısıyla, üçüncü 
sütunda, otokorelasyonu düzeltmek için modele bağımlı 

değişkenin ilk iki gecikmesi dahil edilmiştir. Yanan alan 
değişkeninin katsayısının (-0.047) hem büyüklüğü hem 
de anlamlılığı artmıştır. Buna göre yanan alanlarda mey-
dana gelecek yüzde 10’luk bir artış yabancı turist sayısının 
artışını yüzde 0,47 oranında düşürecektir. 

Tablonun son kolonundaki istatistiki açıdan anlamlı ol-
mayan tahmin, yanan alanların büyüklüğünden yerli 
turistlerin etkilenmediğini göstermektedir. Yerli turistler 
için tesis doluluklarının muhtemelen fiyatlar talebi azalt-
tığı ve bu etkinin anlamlı olduğu da görülmektedir.

Tablo 6. Yanan alanların etkisi: Fark GMM modeli 

  (1) (2) (3) (4)
Turist Toplam Turist Yabancı Turist Yabancı Turist Yerli

Bağımlı Değişkenin Gecikmeli Değeri
0.478*** 0.175 0.175 0.550***
(3.614) (1.212) (0.703) (3.735)

Bağ. Değ. 2-yıl Gecikmeli Değeri
-0.276***
(-3.078)

Yanan alan -0.0158 -0.0329** -0.0472*** -0.00142
(-1.424) (-2.015) (-2.715) (-0.146)

L.Tesis Doluluk Oranı (Toplam) -0.155
(-1.344)

L.Tesis Doluluk Oranı (Yabancı) 0.105 0.0631
(0.664) (0.220)

L.Tesis Doluluk Oranı (Yerli) -0.233*
(-1.814)

Kişi Başı Gelir (TL) 1.623** 1.018 0.521 1.140
(2.315) (1.624) (0.459) (1.545)

Nüfus -0.648 -1.622 -3.078** -0.463
(-0.439) (-1.399) (-2.519) (-0.311)

Yıllar
     2014 0.152 1.295*** -- 0.952*

(1.606) (2.852) (1.800)
     2015 -- 1.120*** -- 0.880**

(3.016) (2.024)
    2016 -0.187** 0.822*** -0.206* 0.782**

(-2.360) (2.673) (-1.736) (2.169)
    2017 -0.277 0.955*** 0.00698 0.714***

(-1.510) (4.805) (0.0212) (2.852)
    2018 -0.497 0.955*** 0.0402 0.558***

(-1.622) (8.862) (0.0843) (4.742)
    2019 -0.681* 0.895*** 0.128 0.415***

(-1.694) (14.33) (0.197) (14.42)
    2020 -1.195*** -- -0.699 --

(-2.895) (-1.015)

Gözlem Sayısı 481 481 400 481
İl sayısı 81 81 81 81
IV sayısı 87 87 76 87
AR(2)  test (p değeri) 0.596 0.0468 0.330 0.829
Hansen test (p değeri) 0.528 0.509 0.334 0.504

Not: Parantez içindekiler sağlam standart hatalardır. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Hansen testi, aşırı tanımlama kısıtlamalarının bir testidir. Boş 
hipotezi altında, test istatistiği, aşırı tanımlayıcı kısıtlamaların sayısında ki-kare olarak dağıtılmaktadır. Bu istatistiğe ait p-değerleri verilmiştir. Fark 
genelleştirilmiş momentler yöntem sonuçları iki aşamalı tahminlerdir. İki aşamalı standart hatalar, Windmeijer (2005) sonlu örnek düzeltmesine 
göre hesaplanmaktadır. Tüm örneklemlerde, analizlerde araç değişken olarak endojen değişkenin ilk üç gecikmeleri kullanılmıştır. Yabancı turist 
örnekleminde (3. kolonda), otokorelasyonu düzeltmek için modele bağımlı değişkenin ilk iki gecikmesi dahil edilmiştir. 
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Tablo 7 ise orman yangınlarının sayısının gelen turistlerin 
büyüklüğüne etkisini gösteren sonuçları rapor etmekte-
dir. Tablo 6 ve Tablo 7 karşılaştırılırsa yangın büyüklüğü-
nü ölçen değişken dışındaki değişkenlere ilişkin tahmin-
lerin birbirleriyle benzer oldukları görülecektir. Ancak 

yangınların alansal büyüklüğünün gösterdiği negatif ve 
anlamlı etki yangın sayısı düşünüldüğünde bulunama-
maktadır. Özellikle yabancı turistlerin yangınlarının sayı-
sından ziyade alansal büyüklüğüne karşı duyarlı oldukları 
düşünülmektedir.    

Tablo 7. Yangın sayısının etkisi: Fark GMM modeli

  (1) (2) (3) (4)
Turist Toplam Turist Yabancı Turist Yabancı Turist Yerli.

Bağımlı Değişkenin Gecikmeli Değeri 0.500*** 0.263 0.138 0.546***

(3.822) (1.567) (0.470) (4.668)

Bağ. Değ. 2-yıl Gecikmeli Değeri -0.274***

(-3.104)

Yangin Adeti 0.0182 0.0330 -0.0225 0.0164

(0.777) (1.087) (-0.492) (0.801)
L.Tesis Doluluk Oranı (Toplam) -0.173

(-1.396)
L.Tesis Doluluk Oranı (Yabancı) 0.0605 0.181

(0.350) (0.533)
L.Tesis Doluluk Oranı (Yerli) -0.234*

(-1.916)
Kişi Başı Gelir (TL) 1.425** 0.371 0.131 1.060

(2.192) (0.434) (0.147) (1.407)
Nüfus -0.812 -2.633* -4.051** -0.290

(-0.542) (-1.935) (-2.126) (-0.192)
Yıllar

     2014 1.240** 0.875 -- 0.914*

(2.571) (1.387) (1.695)
     2015 1.106*** 0.786 0.432 0.850*

(2.755) (1.524) (0.676) (1.879)
    2016 0.926*** 0.529 0.280 0.752**

(2.796) (1.256) (0.540) (2.040)
    2017 0.867*** 0.805*** 0.584 0.700***

(3.873) (2.961) (1.592) (2.732)
    2018 0.698*** 0.939*** 0.706*** 0.556***

(6.549) (6.830) (3.213) (4.716)
    2019 0.524*** 0.920*** 0.832*** 0.415***

(13.64) (14.89) (10.58) (14.12)
    2020 -1.190*** -0.923 -0.841*** -0.570***

(-2.961) (-1.620) (-11.42) (-4.656)

Gözlem Sayısı 481 481 400 481

İl sayısı 81 81 81 81

IV sayısı 87 87 76 87

AR(2)  test (p değeri) 0.554 0.0563 0.337 0.806

Hansen test (p değeri) 0.549 0.467 0.229 0.380

Not: Tablo 6’daki notlara bakınız.
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Çalışmanın sonuçları literatürde az sayıda çalışmanın 
sonuçlarıyla kısmen örtüşmektedir. Gelen yabancı turist 
sayısı ile orman yangınları arasında negatif bir ilişki bu-
lunmaktadır. Gelen turistlerin bölge ekonomisine olumlu 
katkıları göz önüne alındığında ülkeler için yangınlar ile 
etkin mücadele etmek önem kazanmaktadır.

Sonuçlar
Bu çalışmada Orman Genel Müdürlüğü’nün il bazında 
orman yangınları verileri ve Kültür Bakanlığı’nın yerli ve 
yabancı turist verileri alınarak orman yangınlarının tu-
rizm üzerindeki etkisi incelenmektedir. Tahmin sonuçla-
rına göre alan bazında orman yangınları ve gelen yabancı 
turist sayısı arasında negatif ve istatiksel olarak anlamlı 
bir ilişki bulunmaktadır. Fark GMM tahminleri yanan 
alanlarda görülebilecek yüzde 10’luk bir artışın yabancı 
turist sayısını yüzde 0,47 oranında azaltacağını göster-
mektedir. Özellikle yerli turistler için “ağızdan ağıza yayıl-
ma” etkisi var olduğundan orman yangınlarının sonraki 
dönemlere etkisi de olmaktadır. Sonuçlarımıza göre 2021 
yılında yanan alanların devasa boyutlarda arttığı dikkate 
alınarak turizme etkisinin gelecek yıllarda önemli boyut-
larda olacağı tahmin edilebilir. Ancak ülkemiz için geçerli 
olan bu durumun turizm konusunda ikamesi olan İtalya, 
Yunanistan, İspanya ve Tunus vb. ülkelerde de yaşandığı 
göz önüne alınırsa ilgili olumsuz etkinin daha hafif yaşa-
nabileceği düşünülebilir. 

Bahsedildiği üzere Türkiye’nin önemli turizm bölgeleri 
hem yangınların yaygın olduğu Akdeniz coğrafyasında-
dır hem de küresel ısınmaya karşı daha savunmasız bir 
bölgededir. Yangınlara bağlı olarak turist sayısının azal-
ması sadece sektördeki firma ve çalışanları olumsuz et-
kilememektedir. Talepte azalma turizm faaliyetlerinden 
beslenen ulaşım, hizmet gibi sektörleri de etkilemektedir. 
Bu yüzden hem bölgedeki ticari faaliyetler hem bölgedeki 
istihdam sayısı turizm sektöründeki durumdan doğrudan 
etkilenmektedir. Bunlara ek olarak turizm sektöründe ül-
keler arası rekabet de oldukça yoğun olmaktadır. Dahası, 
orman yangınlarının doğal olarak ormancılık, tarım gibi 
sektörlere de doğrudan etkisi olmaktadır. Bu nedenlerle 
orman yangınlarının ekonomik maliyetlerinin hesaplan-
ması iktisadi açıdan politika yapıcılar için çok önemli ol-
maktadır. Türkiye’de orman yangınlarının; insan sağlığı, 
tarım, ormancılık gibi faktörler üzerindeki etkisinin daha 
iyi bilinebilmesi için bu alandaki çalışmaların artması ge-
rekmektedir. 

Çevresel felaketler sadece yangınlar ile sınırlı kalmadığın-
dan sel, çığ, deprem, kuraklık gibi olaylar için de benzer 
çalışmalara ihtiyaç vardır. AFAD 2020 yılı verilerine göre; 
ülkemizde 11 çığ, 4,0 şiddeti üzerinde 321 deprem, 107 
heyelan, 17 kaya düşmesi, 2 obruk, 177 sel ya da su baskı-
nı, fırtına, dolu gibi diğer kategorisinde 270 doğa kaynaklı 
olay gerçekleşmiştir. Bu çalışma gelecekte farklı çevresel 
felaketlerin turizm üzerindeki etkilerini incelemek için 
genişletilebilecektir.

Kaynakça
Doerr, S. H., & Santín, C. (2016). Global trends in wildfire and its im-
pacts: perceptions versus realities in a changing world. Philosophical 
Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 371(1696), 
20150345. doi:10.1098/rstb.2015.0345

Durán-Medraño, R., Varela, E., Garza-Gil, D., Prada, A., Vázquez, M. 
X., & Soliño, M. (2017). Valuation of terrestrial and marine biodiversity 
losses caused by forest wildfires. Journal of Behavioral and Experimental 
Economics, 71, 88-95. doi:10.1016/j.socec.2017.10.001
EFFIS (2021). EFFIS statistics portal. https://effis.jrc.ec.europa.eu/apps/
effis.statistics.portal (Erişim Tarihi 08.09.2021)
Ertuğrul, M. (2005). Orman yangınlarının dünyadaki ve Türkiye’deki 
durumu. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 7(7), 43-50.
Giorgi, F. (2006). Climate change hot‐spots. Geophysical research let-
ters, 33(8), L08707. doi:10.1029/2006GL025734
Glauber, A.J., Moyer, S., Adriani, M., & Gunawan, I. (2016). The Cost of 
Fire: An Economic Analysis of Indonesia’s 2015 Fire Crisis. Indonesia Sus-
tainable Landscapes Knowledge Note No. 1. World Bank, Jakarta. World 
Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23840.
Hesseln, H., Loomis, J. B., González-Cabán, A., & Alexander, S. (2003). 
Wildfire effects on hiking and biking demand in New Mexico: a travel 
cost study. Journal of Environmental Management, 69(4), 359-368. do-
i:10.1016/j.jenvman.2003.09.012
Hesseln, H., Loomis, J. B., & González-Cabán, A. (2004). Comparing the 
economic effects of fire on hiking demand in Montana and Colorado. 
Journal of Forest Economics, 10(1), 21-35. doi:10.1016/j.jfe.2004.03.002
IPCC (2018): Summary for Policymakers. Global Warming of 1.5°C. An 
IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above 
pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, 
in the context of strengthening the global response to the threat of climate 
change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty.
IPCC, (2019): Summary for policymakers. In: Climate Change and 
Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land 
degradation, sustainable land management, food security, and green-
house gas fluxes in terrestrial ecosystems.
Martinho, V.J.P.D. (2019). Socioeconomic impacts of forest fires upon 
Portugal: an analysis for the agricultural and forestry sectors. Sustaina-
bility, 11(2), 374. doi:10.3390/su11020374
National Interagency Fire Center (2021). National fire news. https://
www.nifc.gov/fire-information/nfn (Erişim Tarihi 29.09.2021)
Natural Resources Canada (2021). National wildland fire situation re-
port. https://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/report (Erişim Tarihi 29.09.2021)
OGM (2021). Ormancılık istatistikleri. https://www.ogm.gov.tr/tr/e-ku-
tuphane/resmi-istatistikler (Erişim tarihi 08.09.2021)
Otrachshenko, V., & Nunes, L. C. (2021). Fire takes no vacation: impact 
of fires on tourism. Environment and Development Economics, 2021, 
1-16. doi:10.1017/S1355770X21000012
Papaspyropoulos, K. G., Sokos, C. K., & Birtsas, P. K. (2015). The im-
pacts of a wildfire on hunting demand: a case study of a Mediterranean 
ecosystem. iForest-Biogeosciences and Forestry, 8(1), 95. doi:10.3832/
ifor0799-007
Richardson, L. A., Champ, P. A., & Loomis, J. B. (2012). The hidden 
cost of wildfires: Economic valuation of health effects of wildfire smoke 
exposure in Southern California. Journal of Forest Economics, 18(1), 
14-35. doi:10.1016/j.jfe.2011.05.002
Rittmaster, R., Adamowicz, W. L., Amiro, B., & Pelletier, R. T. (2006). 
Economic analysis of health effects from forest fires. Canadian Journal 
of Forest Research, 36(4), 868-877. doi:10.1139/x05-293
Stougiannidou, D., Zafeiriou, E., & Raftoyannis, Y. (2020). Forest fires in 
Greece and their economic impacts on agriculture. KnE Social Sciences, 
4(1), 54-70. doi:10.18502/kss.v4i1.5977
Şit, M. (2016). Türkiye’de turizm sektörünün istihdama katkısı. Akade-
mik Yaklaşımlar Dergisi, 7(1), 101-117.
Thapa, B., Holland, S. M., & Absher, J. D. (2004). The relationship 
between wildfires and tourist behaviors in Florida: an exploratory study. 
Proceedings of the Fourth Social Aspects and Recreation Research Sy-
mposium; 2004 February 4-6; San Francisco, California. San Francisco 
State University. 155-161.
TURSAB (2021a). Turizm gelirleri. https://www.tursab.org.tr/istatistik-
ler-icerik/turizm-geliri (Erişim Tarihi: 08.09.2021)
TURSAB (2021b). Turizmin ekonomideki yeri. https://www.tursab.org.
tr/istatistikler/turizmin-ekonomideki-yeri (Erişim Tarihi: 08.09.2021)
Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of 
linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 
126(1), 25-51. doi:10.1016/j.jeconom.2004.02.005
WTTC (2021). Turkey 2021 annual research: key highlights. https://
wttc.org/Research/Economic-Impact (Erişim Tarihi: 08.09.2021)



47OCAK 2022   TÜBA GÜNCE

AASSA Başkanı Dato' Dr. Khairul Anuar bin Abdullah 16 
Ocak 2022 tarihinde vefat etti.

Malezya Bilimler Akademisi üyesi ve AASSA başkanı 
Dato' Dr. Khairul Anuar bin Abdullah'ın vefatını büyük 
bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine, akraba-
larına ve arkadaşlarına derin taziyelerimizi sunuyoruz. 
Ruhu şad olsun, dualarımız ailesiyle. Ruhu şad olsun, du-
alarımız ailesiyle.

AASSA BAŞKANI DATO' DR. KHAIRUL ANUAR BIN 
ABDULLAH VEFAT ETTI

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Özbekistan 
Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanı Abdurakhmo-
nov Ibrokhim Yulchiyevich ile 9 Aralık 2021 tarihinde bir 
araya geldi.

Bilimsel iş birliği odağında çalışma imkânlarını geliştir-
mek üzere İstanbul’da düzenlenen Ekonomi Zirvesi ön-
cesi bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Yenilikçi Kalkınma 
Bakanı, İstanbul Üniversitesi’ni de bu kapsamda ziyaret 
etti. Ziyarete Özbekistan’ın davet mektubuna istinaden 
bilim diplomasisi faaliyetlerini sürdürmek üzere TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de katıldı.

Görüşmelerde TÜBA ve Özbekistan Cumhuriyeti Bilim-
ler Akademisi arasında bilimsel iş birliğini geliştirmek, 
doktora öğrencisi ve akademisyen değişimini başlatmak, 
ortak proje faaliyetler ve bilimsel yayınlar oluşturmak 
amacıyla bilimsel İş birliği için yol haritaları değerlendiri-
lerek karşılıklı iyi niyet anlaşması imzalandı.

Toplantıya Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma 
Bakanı Abdurakhmonov Ibrokhim Yulchiyevich'in yanısı-
ra Yatırımları Bilimsel ve Yenilikçi Alanlara Çekme Daire-
si Başkanı Janna Bagiryan, Bilimsel ve Yenilikçi Alanlarda 
Uluslararası İlişkilerin Geliştirilmesi Dairesi Baş Uzmanı 
Anvarjon Mirzaaliev ve Özbekistan Ankara Büyükelçiliği 
başkatibi Hurşit Rahmanov katıldı. Heyete TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Başkan Danışmanı Dr. Mürsel 
Doğrul ile Basın Sorumlusu Fatih Akın Özdemir eşlik etti.

İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve 
Araştırma Merkezi'nin Sunumunu dinleyen heyetin prog-
ramı Sayın Bakanın "Özbekistan'da tarımsal Genomik 
Araştırmalar" başlıklı kısa konferansı ile devam etti.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye’nin  bi-
lim diplomasisi anlamında her geçen gün paydaş ağını 
genişlettiğini ifade ederek, halen yaşanmakta olan küresel 
salgın sürecinde bilimsel iş birliğinin önemine vurgu yap-
tı. Ata yurdu Kardeş ülke Özbekistan ile Türkiye arasında 
bilimsel ilişkilerin artırılması yönündeki görüşlerini ifade 
eden Şeker bu konularda somut adımların atılması yö-
nünde Bakan Yulchiyevich’in önerilerine destek verdik-
lerini belirtti.

Prof. Şeker, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mah-
mut Ak ve ekibine ev sahiplikleri ve misafirperverlikle-
rinden dolayı teşekkürlerini iletti.

ÖZBEKISTAN ile AKADEMIK 
IŞ BIRLIĞI ANLAŞMASI
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TÜBA-GEBIP ve TESEP ÖDÜLLERI 
BAŞVURULARI BAŞLADI

TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (TÜBA-GEBİP) ve  
TÜBA Bilimsel Telif Eser Ödülleri (TÜBA-TESEP) Programları için 2022 yılı  

ödül başvuruları için son gün 21 Şubat 2022.

TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (TÜBA-
GEBİP) ve TÜBA Bilimsel Telif Eser Ödülleri (TÜBA-
TESEP) Programları için 2022 yılı ödül başvuruları için 
son gün 21 Şubat 2022.

2001 yılından bu yana yürütülen TÜBA-GEBİP kapsa-
mında farklı bilim alanlarından 576 üstün başarılı genç 
bilim insanı; 2008’den beri yürütülen TÜBA-TESEP 
kapsamında ise 219 Türkçe bilimsel eserin ödül-
lendirildiğini anımsatan TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker Türkiye’nin 
yetiştirdiği değerli bilim insanla-
rına sahip olmak ülkemiz adı-
na onur verici, kendileriyle 
gurur duyduğumuzu ön-
celikle belirtmek isterim 
dedi ve şu şekilde de-
vam etti: 2022 yılı için 
TÜBA-GEBİP başvu-
rularımız başladı. 21 
yıldan bu yana süre 
gelen TÜBA-GEBİP 
Ödül Programı, baş-
vuru ve değerlendir-
me süreçleri açısın-
dan oldukça zorlu bir 
maraton. Fakat bilim 
insanlarımız bu zorlu 
süreci ülkemizi gurur-
landıracak düzeyde bir ba-
şarıyla göğüslüyorlar. Mali ve 
akademik açıdan TÜBA olarak 
genç bilim insanlarımızın yanında 
olmak asli sorumluluklarımızdan, gele-
cek adına umutlarımızı çok daha fazla yeşerten 
bilim insanlarımızın bu yıl da önemli çalışmalara imza 
atacağından eminiz.” dedi.

Türkiye’de bilimin tüm alanlarını kapsayan bir bilimler 
akademisi olarak; bilimin öneminin ülke kamuoyunca 
takdir ve kabulünü sağlamak ve bilim insanlığını özendir-
mek adına ödüller vermeye devam ediyoruz diyen TÜBA 
Başkanı Prof. Şeker açıklamasına; Akademi’nin görevleri 
ve vizyonu gereği; bilimsel konularda ve bilimsel önce-
liklerin saptanması amacıyla inceleme ve danışmanlığın 
yanı sıra toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin ya-

yılmasını sağlamak üzere çalışmaların hızla sürdüğünü 
de ekledi.

TÜBA-TESEP Ödülleri konusunda da konuşan Prof. 
Şeker;   Ödül Programı’na, üniversitelerde her seviyede 
okutulan ya da okutulması/yararlanılması mümkün telif 
eserler için başvurulabildiği bilgisini verdi. Geçtiğimiz 
yıllarda TÜBA Şeref üyeleri Mehmet Genç, Halil İnalcık, 

Kemal Karpat ve Fuat Sezgin adına ihdas edi-
len Özel Ödüllerin devamı ve yenileri-

nin ihdas edilmesiyle ilgili kararın 
önümüzdeki günlerde Akade-

mi Konseyi tarafından ve-
rileceğini söyledi. Prof. 

Şeker TÜBA TESEP 
Ödüllerine olan ilgi-

nin Türkçe eser ya-
zımı adına oldukça 
heyecan verici ol-
duğunu da ifade 
etti.

T Ü B A - G E B İ P 
Ödülü sahipleri-
ne 3 yıl boyunca 

her yıl için 30.000 
TL’nin yanı sıra ayrı-

ca her yıl, tez aşama-
sındaki doktora öğren-

cilerinin çalışmalarında 
kullanılmak üzere 10.000 

TL, uluslararası nitelikteki 
bilimsel çalışmaları kapsamında 

düzenleyecekleri ulusal ve uluslarara-
sı toplantılar için ise 6.000 TL’ye kadar ilave 

mali destek ve Akademi üyelerimizce bilimsel danışman-
lık desteği sağlanıyor. İlk 3 yıldan sonraki 5 yıl boyunca 
yılda bir kez yurt dışı bilimsel toplantılara ve etkinlikle-
re katılım desteği olarak Avrupa ülkeleri için 10.000 TL, 
Avrupa dışı ülkeler için 15.000 TL veriliyor. TESEP kap-
samında ise; telif eserler için 25.000 TL ve Kayda Değer 
Eser Ödülü (Mansiyon) olarak ise telif eserlerde 10.000 
TL para ödülü veriliyor.

TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TESEP Başvuruları için:  www.
tuba.gov.tr

2022 TÜBA-GEBİP ve 
TÜBA-TESEP ÖDÜLLERİ 

BAŞVURULARI İÇİN
SON GÜN 
21 ŞUBAT
2 0 2 2
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TÜBA-GEBIP YILLIK 
DEĞERLENDIRME TOPLANTISI

TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendir-
me Programı (TÜBA-GEBİP) kapsamında ödüllendirilen 
üstün başarılı genç bilim insanlarının akademik çalışma-
larının sunulması ve değerlendirilmesi ile bilim insanları 
ve kuruluşları arasındaki ilişki ve iş birliğini geliştirmeyi 
amaçlayan TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısı 
Ankara’da 17 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker açılış oturumu 
ile başlayan 2021 yılı TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme 
Toplantısı’nda “TÜBA’nın “bilim insanlığını ve araştırı-
cılığı özendirme ve gençleri bilim ve araştırma alanına 
yöneltme” ve “bilimsel başarıları ödüllendirme” amaçları 
doğrultusunda, 2001 yılından beri yürüttüğü TÜBA-GE-
BİP, Türkiye’nin en saygın ve özgün ödül programların-
dan biri. Araştırmalarıyla ön plana çıkmış üstün başarılı 
genç bilim insanlarını ödüllendirmeyi ve Türkiye’de ya-
pacakları nitelikli araştırmaları teşvik etme ve destekle-
meyi içeren program kapsamında bugüne kadar 576 üs-
tün başarılı genç bilim insanı ödüllendirildi. Geleneksel 
TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısı ise, TÜBA 
Genç Akademi’nin doğal üyesi olan ve TÜBA-GEBİP 
kapsamında üç yıl boyunca mali ve akademik olarak des-
teklenen üstün başarılı genç bilim insanlarının akademik 
etkinliklerinin sunum ve değerlendirilmesini içeriyor. 
Her yıl olduğu gibi ödül sahiplerinin yürüttükleri araş-
tırmalarının sunumu ve tartışılmasının yanında; üstün 
başarılı genç bilim insanları, Akademi üyeleri, bilim in-

sanları, TÜBA ve üniversiteler arasındaki etkileşim ve iş 
birliğinin geliştirilmesine de hizmet ediyor.” dedi.

Konuşmanın ardından TÜBA Asli Üyesi ve TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal “Çok Disiplinli Araştır-
malarda Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma” başlıklı 
TÜBA Genç Akademi Konferansıyla Genç Akademi üye-
leriyle buluştu.

GEBİP Ödülü sahibi genç bilim insanları, gün boyunca 
dört gün boyunca Fen Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilim-
leri, Mühendislik Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında eş 
zamanlı oturumda bilimsel projelerine ve son bir yılda 
yürüttükleri çalışmalarına ilişkin sunumlarını yaptılar. 
Oturumlarda projelerin değerlendirilmesi ve geliştirilme-
siyle ilgili konular ele alındı. Ardından tüm ödül sahipleri 
ve akademi üyelerinin katılımıyla genel bir değerlendir-
me oturumu yapılarak sona erdi.

TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP) 
kapsamında geleneksel olarak düzenlenen değerlendirme toplantısı 

Ankara'da gerçekleştirildi.
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AASSA’DA PROF. YURDUSEV DÖNEMI

TÜBA Asli Üyesi, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ah-
met Nuri Yurdusev TÜBA’nın üyesi olduğu Asya Bilim 
Akademileri ve Toplulukları Birliği’nin (The Association 
of Academies and Societies of Sciences in Asia-AASSA) 
Başkan Vekili oldu. 

AASSA 5. Genel Kurulundaki oylama sonucunda 2021-
2024 dönemi AASSA Seçilmiş-Başkanı (President-Ele-
ct) olan ve 2024-2027 döneminde Başkanlığı (President) 
üstlenecek olan Prof. Yurdusev, AASSA Başkanı Prof. Dr. 
Khairul Anuar bin Abdullah’ın vefatı üzerine 2024 yılına 
kadar başkanlık görevini vekaleten yürütecek. Profesör 
Yurdusev 2024-2027 döneminde ise AASSA Başkanı ola-
rak hizmetine devam edecek.

AASSA Başkan Vekili Yurdusev “Sekiz yıldır tanıdığım 
ve şahsi dostum olan Khairul Anuar’ın vefatından derin 
üzüntü duydum. Kendisiyle AASSA’da beraber çalıştık ve 
şimdi ondan devraldığım bu görevi bilim dünyasına hiz-
met için layıkıyla yapmaya çalışacağım. AASSA’nın ku-
rucularından olan TÜBA aktif katkıda bulunan üyelerin 
başında gelmektedir. AASSA’da ki çalışmalarımda Aka-
demimizin önceki ve mevcut başkanlarından ve üyeleri-
mizden hep destek gördüm. Kendilerine destekleri için 
teşekkür ederim” dedi. 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker eski Başkan Prof. 
Khairul Anuar'ın yakınlarına ve ailesine başsağlığı dile-
yerek, AASSA Başkanı görevini üstlenen Prof. Dr. Ahmet 
Nuri Yurdusev'e görevinde başarılar diledi.

Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev kimdir?
ODTÜ’de ve Leicester Üniversitesi’nde (İngiltere) eğitim gördü. 
Oxford Üniversitesi (İngiltere) ve Kansai Üniversitesi’nde (Ja-
ponya) misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Uluslararası iliş-

kiler teorisi, Avrupa kimliği ve Osmanlı diplomasisi başlıca ilgi 
alanları arasında. 2012 yılında TÜBA Asli üyesi, aynı yılın Ara-
lık ayında Akademi Konseyi Üyesi seçildi. Aralık 2018 yılı so-
nuna kadar Konsey Üyesi olan Yurdusev, 2015-2018 yıllarında 
TÜBA Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. İngilizce ve Türkçe 
olmak üzere çok sayıda konferans tebliği, kitap bölümü ve der-
gi makalesi olan Yurdusev’in çalışmaları Japonca ve İspanyolca 
olarak da yayınlandı. International Relations and the Philosop-
hy of History: A Civilizational Approach (Palgrave Macmillan, 
2003) kitabını yazdı ve Ottoman Diplomacy: Conventional or 
Unconventional? (Palgrave Macmillan, 2004) kitabının ise edi-
törlüğünü yaptı. Millennium: Journal of International Studies, 
Critical Middle Eastern Studies, Australian Journal of Internati-
onal Affairs, Korean Journal of Defense Analysis, Economia Ex-
terior (İspanya), Nomos (Japonya), Journal of South Asian and 
Middle Eastern Studies, Zeitschrift für Türkeistudien makalele-
rinin yayınlandığı dünyadaki akademik dergilerden bazılarını 
oluşturuyor. 

Dünya Sanat ve Bilim Akademisi Üyesi, Asya Bilim Akademileri 
ve Cemiyetleri Birliği (AASSA) Seçilmiş Başkanı (President-E-
lect) ve Akdeniz Akademileri Birliği (EMAN) Başkan Yardım-
cısı olan Prof. Yurdusev, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü 
öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam ediyor.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Emel Arinç, 27 Aralık 2021 
Pazartesi günü 81 yaşında hayatını kaybetti.

1996 yılında TÜBA’ya üye seçilen, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Arinç’a 
Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. 
Merhumenin cenaze merasimi 29 Aralık Çarşamba günü 
Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda gerçekleştirildi.

TÜBA ÜYESI PROF. EMEL ARINÇ VEFAT ETTI

TÜBA 56. Genel Kurulu: TÜBA Başkanı Prof.  Muzaffer Şeker ve 
Prof. Emel Arinç

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev AASSA Başkanlık görevini devraldı.
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TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Metin Balcı:

“Bu kitabın serüveni tam
40 yıl önce başladı.”

“4. baskısı gerçekleştirilen “Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları”na yeni konuların ilavesi ve eski konuların daha 
güncel duruma getirilmesi, kitabın İngilizceye çevrilmesi yaklaşık olarak iki yıllık bir zamanımı aldı.”

Asiye Komut Şanlı

Kendisinden ders almanın, kimya öğrenmenin incelikleri 
ve ayrıcalıkları anlatıladursun Prof. Balcı bilime değer kat-
maya akademisyenliğinin başından bu yana enerjisini hiç 
kaybetmeden devam ediyor. TÜBA tarafından yayımlanan 
dördüncü ve genişletilmiş baskısıyla “Organik Kimya Re-
aksiyon Mekanizmaları” eseri ülkemizin sınırlarını çoktan 
aşmış durumda. Tam da bu noktadan hareketle kendisiyle 
ülkemizde kimya eğitimi, kitabın yayınlanma süreci ve ge-
leceğin kimyacılarına tavsiyeleri hakkında konuştuk. 

Kimya bilimine olan ilgiyi uzun zamandır bilimin 
tam ortasında yer almış bir bilim insanı olarak değer-
lendirebilir misiniz? Zaman içindeki değişimini özet-
leyebilir misiniz bize?
Bu soruya cevap vermeden önce kısaca “Kimya nedir 
ne işle uğraşır?” sorusuna kısaca cevap vereyim. Kimya; 
maddenin yapısını, özelliklerini, moleküller arasındaki 
etkileşimleri ve bunların neden ve nasıl oluştuğunu araş-
tıran bir daldır. Tüm canlılar hayatlarını sürdürüyorsa, bu 
canlı organizma içinde oluşan kimyasal reaksiyonlar ta-
rafından gerçekleşmektedir. Tuttuğumuz her şeyin içinde 
kimya vardır. Gıdadan deterjana, boyadan ilaç endüstrisi-
ne, gübreden enerji kaynaklarına, giydiğimiz giysilerden, 
otomotiv sektöründe her alanda kimya vardır. Bir sağlık 
kurumunda hastalık teşhisi için kan ve idrar analizi kim-
yasal reaksiyonlarla gerçekleşir. 

Sahası bu kadar geniş olan bir dala gençlerimizin daha 
çok ilgi göstermesi beklenir. Ancak, uygulanan yanlış po-
litikalar sonucu her ile bir üniversite ve her üniversiteye 
Fen Fakültesi açma zorunluluğu, ihtiyacın çok üzerinde 
kimyacı yetişmesine neden olmuştur. YÖK bunun farkı-
na varmış ve bir süre kimya bölümlerine öğrenci almayı 
sınırlamıştır. Öğrenci kontenjanlarının sınırlandırılmış 
olması, endüstrinin iyi yetişmiş kimyacılara olan ihtiyacı 
bu sahayı tekrar canlı hale getirmektedir. 

“Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları”nın as-
lında ilk baskısı 2008 yılına kadar gidiyor. O günden 
bu güne 4. baskısı geçtiğimiz aylarda TÜBA tarafından 
yayımlandı. En başına dönersek 2008 yılında kitabı ya-
yımlama fikri nasıl ortaya çıktı?
Kitap yayımlama fikri şöyle gelişti. Arzu ederseniz biraz 

daha geriye giderek başlayayım. On yedi yıllık bir yurt 
dışı eğitimimden sonra 1980 yılında Türkiye’ye döndüm 
ve Atatürk Üniversitesi’nde göreve başladım. Beni hayal 
kırıklığına uğratan ilk şey derslerde öğrencilerimize ve-
rebileceğimiz bir ders kitabının olmamasıydı. Öğrenci bir 
dersi, ders esnasında tutmuş olduğu notlardan öğrenme-
ye çalışıyordu. Daha vahimi, başka bir öğrencinin arkada-
şının tutmuş ders notlarından bir şeyler öğrenmeye çalış-
masıydı. Öğrencinin elinde kitap olmadan eğitim olmaz. 
O yıllarda Bölümde NMR (Nükleer Manyetik Rezonans) 
Spektroskopisi dersi açtım. Ancak, öğrenciye tavsiye ede-
ceğim hiçbir kitap yoktu. NMR dersi notlardan öğrenile-
cek bir ders değil, muhakkak kitap olması lazım. Bölüm 
hocalarından Prof. Dr. Mustafa Özdemir bana “Metin, bir 
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NMR kitabı yaz.” diye telkinde bulundu. Ben de kendisine 
“Bu benim haddim değil.” diye cevap verdim. Çünkü NMR 
ders kitapları yurt dışında NMR’cılar tarafından yazılır. 
Ben NMR’cı değilim, fakat NMR’ı ileri seviyede uygulayan 
birisiyim. Sonra ikna oldum ve öğrencinin kullanımı için 
200 sayfalık bir NMR kitabı yazdım ve kitap 1986 yılında 
yayımlandı. Bu benim ilk kitabım oldu. Sonra bu kitabı 
genişletmeye karar verdim. 2000 yılında NMR kitabı, ge-
nişletilmiş şekliyle (450 Sayfa) METU PRESS tarafından 
yayımlandı. Kitap incelendiği zaman, kitabın yurt dışında 
yayımlananlardan farklı olduğu hemen anlaşılmaktadır. 
Çünkü NMR kitabı ilk kez bir sentetik kimyacı tarafından 
yazılmıştı ve NMR’ı kullanan sentetikçilere daha sempa-
tik görünüyordu. Kitabı İngilizceye çevirdim, kitap 2005 
yılında ELSEVIER tarafından yayımlandı. Kitap yurt dı-
şında da çok ilgi gördü. Aradan 17 yıl geçmiş olmasına 
rağmen bu kitap hala yurt dışında satışa sunulmaktadır.

Atatürk Üniversitesi’nde reaksiyon mekanizmaları üzeri-
ne çok farklı dersler açtım. Burada da öğrencinin elinde 
hiç bir kaynak yoktu. Anlattığım dersleri teksir halinde 
hazırladım. En azından öğrencinin eline derli toplu bir 
teksir verebildim. Kısacası bu kitabın serüveni tam 40 yıl 
önce başladı. Elimdeki notları kitap haline getirmeye ka-
rar verdim. İlk Organik Kimya Reaksiyon Mekanizması 
kitabı 2008 yılında TÜBA tarafından yayımlandı. Kısa 
sürede tükenen kitabın 2. baskısı 2009 yılında yapıldı. 3. 
baskıda yeni konular ilave edilerek kitap 600 sayfaya çı-
karıldı. Kitabı daha da genişletmek için emekliliği bekle-
dim. Çünkü çok fazla zaman bulamıyordum. Yeni konu-
ların ilave edildiği ve eski konuların güncellendiği kitabın 
4. baskısı 2021 Aralık ayında TÜBA tarafından 710 sayfa 
olarak yayımlandı. Bu bağlamda TÜBA’ya vermiş olduğu 
bu destek için Sayın Başkanlarına ve emeği geçen diğer 
çalışanlarına teşekkür ediyorum. İlgilenenler, satın almak 
isteyenler TÜBA ağ sayfası www.tuba.gov.tr adresi üze-
rinden esere ulaşılabilir.

Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları eserinizi 
alandaki benzer diğer eserlerden ayıran nedir?
Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları adlı eseri, di-
ğer eserlerden ayıran en önemli nokta, hibridizasyon, 
asit-baz teorisi ve elektron yoğunluğunu etkileyen; indük-
tif etki ve mezomerik etki gibi konuların giriş kısmında 
çok detaylı bir şekilde örneklerle açıklanmış olmasıdır. Bu 
kavramları iyi öğrenmeyen bir öğrencinin kimyayı anla-
ması mümkün değildir. Diğer bölümlerde de bu iki etki-
nin reaksiyon mekanizmasını ne şekilde etkilediği sürekli 
bir şekilde vurgulanmaktadır. Bölümlerde sürekli olarak 
reaksiyonların ortak noktalarının ne olduğu üzerine vur-
gu yapılmaktadır. Örneğin, karbonil grubu kondenzas-
yon reaksiyonlarda çok farklı kondenzasyon reaksiyonları 
vardır. Öğrenci, bunları tek tek öğrenmeye çalışırsa işin 
altından çıkamaz. Ancak bu reaksiyonların ortak nokta-
sını kavradığı an olayın ne kadar basit olduğunun farkına 
varır. Kitabın en can alıcı tarafı da bu ortak noktaların an-
latılması ve öğrencinin dikkatinin sürekli olarak bu ortak 
noktalara çekilmeye çalışılmasıdır. Ayrıca bütün bölüm-
lerde temel reaksiyon mekanizmaları detaylı bir şekilde 
tartışılmaktadır. 

Genişletilmiş 4. baskısına neden ihtiyaç duydunuz? 
İlk üç baskısından farklı olarak yaptığınız revizyonlar 
nelerdir? 
Bu eserin 4. baskısında, önceden yayımlanmış olan bö-

Bu eserin 4. baskısında, önceden yayımlanmış 
olan bölümler tekrar elden geçirilerek yeni 
örnekler verildi. Ayrıca ilgili bölümlere referanslar 
ilave edildi. 4. baskıya modern aromatiklik, 
aromatikliği etkileyen faktörlerin yanı sıra 
aromatik bileşiklerin reaksiyonları eklendi.
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lümler tekrar elden geçirilerek yeni örnekler verildi. Ayrı-
ca ilgili bölümlere referanslar ilave edildi. 4. baskıya mo-
dern aromatiklik, aromatikliği etkileyen faktörlerin yanı 
sıra aromatik bileşiklerin reaksiyonları eklendi. Organik 
kimyanın en önemli reaksiyonlarından biri iki karbon 
atomunun kenetlenmesidir. Son yıllarda karbon-karbon 
kenetlenmesi üzerine yapılan çalışmalara Nobel Ödülleri 
verildi. Konunun güncel ve önemli olması nedeniyle son 
yıllarda geliştirilen modern karbon-karbon kenetleme re-
aksiyonları yeni baskıya ilave edildi.

Son baskının hazırlıkları ne kadar vaktinizi aldı? 
Hazırlık sürecinden bahsedebilir misiniz?
Bu kitap 40 yıllık bir çalışmanın eseridir. Yeni konuların 
ilavesi ve eski konuların daha güncel duruma getirilmesi, 
kitabın İngilizceye çevrilmesi yaklaşık olarak iki yıllık bir 
zamanımı aldı. Pandemi sürecinde dışarı çıkma yasağının 
olması, eşimin bana göstermiş olduğu hoşgörü ve sağladı-
ğı inanılmaz destek kitabın bu süre zarfında hazırlanma-
sına önemli katkı sağlamıştır. 

Bu kadar ilgi görmesinin altında yatan sebepler ne-
ler sizce? 
Reaksiyon mekanizmaları kitabı kimyacıların aşırı dere-
cede ilgisini çekiyor. Okuyucu, kitabın dilinin çok sade ve 
anlaşılır olmasından bahsediyor. Ayrıca okuyucular, kita-
bı okuyunca yazar ile karşılıklı bir muhabbet içerisinde 
oldukları duygusuna kapılıyor. Okuyucunun kafasına ta-
kılabilecek sorular vurgulanıyor ve akabinde sorunun ce-
vabı veriliyor. Bu durum okuyucuyu son derece rahatlatı-
yor ve mutlu ediyor. Ayrıca çok uzun cümleler kurmaktan 
hep kaçındığımı da belirtmek isterim. Cümlelerin kısa ve 
kolay anlaşılır olması gerekir. Bu da okuyucuyu memnun 
ediyor. 

İlk baskısı ve son baskınını kıyaslarsak kitaba olan 
ilgiyi nasıl buluyorsunuz? Gözleminiz nedir?
Bu kitaba karşı ilgi hiç bir zaman azalmadı. Özellikle yeni 
baskılarda yeni konuların ilave edilmiş olması her zaman 
okuyucuyu mutlu etti. İşittiğim kadarıyla Doçentlik sı-
navlarına hazırlanan adayların bu kitap her zaman elle-
rinde önemli bir kaynak olmuştur ve olmaya da devam 
edecektir. Son iki yıldır, tükendiğinden dolayı piyasada 
kitabı bulamayan çok kişi bana müracaat ediyor ve kita-
bın çıkmasını dört gözle bekliyorlardı. 

Kitap başka dillerde de yayımlanacak mı? Çalışma-
lar ne durumda? Yurt dışında ulaşmak isteyenler için 
ne önerirsiniz?
Bu kitabı, yurt dışında yayımlanan Organik Kimya Re-
aksiyon Mekanizmaları kitapları ile kıyasladığım zaman, 
NMR kitabından olduğu gibi, kitabın çok farklı olduğu 
görülmektedir. Yurt dışında yayımlanan kitaplar, ya çok 
yüzeysel ya da fizikokimya ağırlıklı mekanizma kitapları-
dır. Bazıları da ancak kaynak eser olarak kullanılabilir. Şu 
an yurt dışında, bu kitabın seviyesinde, öğrenciye yönelik 
bir başka kitap göremiyorum. Bu nedenle kitabın Türkçe-
sini yazarken aynı anda da tercüme etmeye karar verdim. 
Her ikisini aynı anda yürütmek kolay oldu diyemem. Ki-

tabın yurt dışında prestijli bir yayınevi tarafından yayım-
lanmasını arzu ettim. Bu nedenle doğrudan WILEY-V-
CH’ya başvurdum. WILEY-VCH (Verlag Chemie) John 
Wiley & Sons tarafından satın alınan Alman Yayınevi’dir. 
İnceleme aşamasında benden bir Bölüm istediler, ben 
kendilerine iki Bölüm gönderdim. Mükemmel hakem ra-
porları sonucunda kitabı yayımlamaya karar verdiler. Ki-
tabın dünya piyasalarında yarışabileceğinin farkına varan 
WILEY-VCH firması kısa bir süre sonra kitabın Çince ve 
Almanca yayın hakkını istediler. Bu haklar TÜBA tara-
fından kendilerine devredildi. Kitap 2022 Ocak ayında 
yayımlandı. WILEY-VCH, kitap baskıya girmeden iki ay 
önce bütün dünyada reklamını yapmaya başladı. İşin il-
ginç tarafı, kitabın yayımlandığı hafta içerisinde Korean 
Publishing House devreye girdi ve kitabı Korece’ye çevir-
mek için telif hakkını almak üzere WILEY-VCH’ya baş-
vurdu. Kitabın telif hakkı kendilerine devredildi. 

Bu kitaptan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri-
nin yanı sıra hocalar da faydalanacaklardır. Kimyacıların 
yanı sıra biyolog ve eczacılar için de bu kitap önemli bir 
kaynak teşkil etmektedir. Kitabı yurt dışında temin etmek 
isteyenler herhangi bir yayınevinden (Örneğin, AMA-
ZON) 89.00 Euro karşılığında temin edebilirler.

Son olarak gençlere akademik çalışmaları konusun-
daki önerileriniz neler, temel bilimler ya da özellikle 
kimya çalışan bir bilim insanına neler tavsiye edersiniz? 
Öğrencilere ve kimya sahasında akademik çalışma yap-
mak isteyen gençlere elbette bazı tavsiyelerim olacaktır. 
Bizim ülkemizde vermiş olduğumuz kimya eğitimi ol-
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dukça yetersiz. Bunun elbette birçok nedenleri var. Maddi 
imkanlar, laboratuvar koşulları, çoğu hocanın donanımlı 
olmayışı, yönetmelikler vb. gibi nedenler. Gelişmiş ül-
keler, kimya lisans eğitimini yeterli görmediklerinden, 
öğrencilerine yüksek lisans ve doktora yaptırıyorlar. Ge-
lişmiş ülkelerde kimyacı olarak doktoranız yoksa endüst-
ride iş bulma şansınız çok azdır. Ülkemizde doktoralı bir 
eleman endüstriye müracaat ettiği zaman çoğu zaman 
alacağı cevap “Siz bizim için çok fazla eğitimlisiniz.”dir. Bu 
cevabı almanın nedeni endüstri kuruluşlarının çoğunun 
ileri seviyede bilgiye ihtiyaç duymamasıdır. Bu durumun 
en kısa zamanda değişmesi gerekir. Sayıları sınırlı da olsa 
bazı kuruluşlarımız ise tam tersine, doktoralı eleman 
aramakta, hatta elemanlarına çalışma esnasında doktora 
yapma imkanı sağlamaktadır.

Dolayısıyla, öğrencilere tavsiyem, lisans eğitimini ta-
mamladıktan sonra muhakkak yüksek lisans, mümkünse 
doktora yapmalarıdır. Hemen şu soru akla gelir. Yüksek 
lisans veya doktora yapmış olmak her zaman yeterli mi? 
sorusuna cevabım “hayır” olacaktır. Çünkü önemli olan 
nokta, kişinin nerede ve hangi hoca ile yüksek lisans veya 
doktora yapmış olmasıdır. Maalesef, ülkemizde hocaları-
mızın büyük bir bölümü uygulanan çağdışı yükseltilme 
kriterlerinden dolayı iyi yetişmemişlerdir. İyi yetişmemiş 
bir hocanın yanında yüksek lisans veya doktora yapmış 

olmak size çok fazla bir şey kazandırmaz. Öğrencilere 
şunu tavsiye edeceğim. Hocanızı iyi seçin. Bunun üze-
rine bazıları “Hocam bize hoca seçme hakkı vermiyorlar” 
diyecektir. Maalesef ülkemizde bazı bölümler ve enstitü-
ler öğrencilere hocasını seçme hakkı tanımaz. Bu çağdışı 
bir davranıştır. Belli bir yaşa gelmiş, üniversiteyi bitirmiş 
bir gencin hocasını seçme hakkını kimse o gencin elin-
den alamaz. Bunu uygulayan veya böyle düşünenlerden 
uzak durun. Size bu hakkı tanımıyorlarsa veya bulundu-
ğunuz kurumda çalışacağınız iyi bir hoca yoksa, muhak-
kak başka bir üniversiteye gitme ve iyi bir hoca ile çalışma 
olanaklarını araştırın. Doğrudan o hocayla ilişki kurun. 
İyi yetişmiş bilim insanları her zaman için size yardımcı 
olurlar, onlar çok daha mütevazidirler. 

Akademik kariyer yapacaklara da tavsiyem, doktora son-
rası bulunduğunuz üniversiteden başka bir üniversiteye 
geçme yollarına bakın. Keşke YÖK böyle bir uygulama 
getirse. Doktora yapanlarla ilişki 6 ay veya bir yıl gibi bir 
süre sonra kesilebilse. Bunu yapan bir iki üniversitemiz 
var. Böyle bir durumda doktoralıların başka üniversitele-
re gitme yolu da açılmış olur. Kariyer için doktora şarttır, 
ancak yeterli değildir. Doktora sonrası mümkünse yurt 
dışına başka bir gruba gidin. Farklı bir konuda çalışın. Si-
zin vizyonunuz genişleyecek ve kendinize özgü araştırma 
sahası yaratma olanağı ortaya çıkacaktır. İmkan dahilin-
de iki farklı yerde doktora sonrası çalışma yapın. Bir yer-
de bir yıldan fazla kalmayın. Yurt içinde de iyi hocalarla 
doktora çalışması yapabilirsiniz. Bu konularda son yıllar-
da TÜBİTAK önemli destekler vermektedir. Bunlardan 
faydalanmaya çalışın. Bulunduğunuz üniversitenin dışına 
çıkmıyor, başka bir grupla doktora çalışması yapmıyor, 
hocanızın o koruyucu kanatları altında kalmaya devam 
ediyorsanız bu ülke koşullarında doçent de olursunuz 
profesör de, ancak bilim insanı? 

Reaksiyon mekanizmaları kitabı kimyacıların 
aşırı derecede ilgisini çekiyor. Okuyucu, 
kitabın dilinin çok sade ve anlaşılır olmasından 
bahsediyor. Ayrıca okuyucular, kitabı 
okuyunca yazar ile karşılıklı bir muhabbet 
içerisinde oldukları duygusuna kapılıyor.
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TÜBA ile MEB ÖZEL EĞITIM REHBERLIK 
HIZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ARASINDA PROTOKOL

TÜBA ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında Araştır-
ma, Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi (ARGEM) 
Akademik İş Birliği Protokolü 10 Kasım 2021 tarihinde 
imzalandı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Özel Eğitim 
ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Ne-
zir Gül’ün imzasıyla hayata geçilen protokol sayesinde; 
ARGEM’de eğitim alan özel yetenekli öğrenciler ve bu 
merkezlerde görev yapan öğretmenlerin TÜBA’nın bilim 
eğitimleri, çalışma grupları ve akademik imkân ve dene-
yimlerinden yararlanılmasını sağlamak üzere çalışmalara 
başlanacak.

Konu hakkında konuşan Prof. Şeker MEB ile başlayan iş 
birliği faaliyetinin TÜBA Üyeleri ve MEB uzmanlarıyla 
birlikte yürütüleceğini böylece önemli sonuçlara ulaşaca-
ğından emin olduğunu ifade etti. “TÜBA’nın uzun yıllar-
dan bu yana yürüttüğü Bilim Eğitimi Projesi, düzenlenen 
etkinlikler yoluyla bilim insanlarının konuyla ilgili yerli 
ve yabancı uzmanların, bilim eğitimine hevesli öğret-
men gruplarının doğrudan bir araya gelmesini sağlıyor. 
Bu doğrultuda ise internet üzerinden kolay erişilecek 
örnek uygulamalar ve materyaller sunarak öğretmenlere 
destek sağlayacak bir internet portalı oluşturmayı; özetle 
sorgulama-temelli eğitim kavramını ve uygulamalarını 

ülkemizde yaygınlaştırmayı, bilim insanlarını gençlere ta-
nıtmayı hedefliyor. Protokol kapsamında ARGEM’i Bilim 
Eğitimi Programı hakkında bilgilendirecek olan TÜBA 
tarafından ARGEM’de görev yapan öğretmenlere uygu-
lamalı bilim eğitimi verilmesi planlanıyor. Diğer yandan 
ders materyali hazırlanması ve ders içeriklerinin geliştiril-
mesi kapsamında TÜBA, ARGEM’e bilimsel danışmanlık 
hizmeti verecek, bünyesindeki çalışma gruplarının bilim-
sel literatüründen ARGEM öğrenci ve öğretmenlerinin 
yararlanmasını sağlayacak. Ulusal ve uluslararası proje ve 
yarışmalara katılan ARGEM öğrencilerine danışmanlık 
desteğinin yanı sıra ARGEM’de TÜBA üyelerince “TÜBA 
Tematik Bilim Söyleşileri” de gerçekleştirilecek.” dedi.

TÜBA’nın da üyesi olduğu çatı kuruluşlardan Uluslararası 
Akademiler Birliği (The Union Académique Internati-
onale - UIA) Genel Kurulu’na TÜBA’yı temsilen TÜBA 
Asli Üyesi Prof. Dr. Aydın Gülan katıldı.

11-17 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen Ge-
nel Kurul toplantısının son günü yapılan UIA başkanı, 
başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi seçimlerinin 
yapıldığı oylamada finale kalan iki adaydan biri olan Prof. 
Dr. Klaus Herber başkan seçilirken, Japonya’dan Shoichi 
Sato ve Avusturya’dan Claudia Rapp oy birliğiyle başkan 
yardımcısı seçildiler.

Polonya’dan Elzbieta Witkowska-Zaremba, İsviçre’den 
Carmen Cardelle de Hartmann, İngiltere’den Almut 
Hintze ve İspanya’dan José Remesal Rodriguez, Nor-
veç’ten Jens Braarvig ve Lüksemburg’dan Paul Dostert ise 
UAI’nın Genel Kurul üyeleri oldular.

ULUSLARARASI AKADEMILER BIRLIĞI 
GENEL KURULU
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TIBKM PROJESI ESERLERI  
TARIHE YENI KAPILAR AÇIYOR

TÜBA, toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin ya-
yılmasını sağlamak, bilimin öneminin ülke kamuoyunca 
takdir ve kabulünü sağlamak, gençleri bilim ve araştırma 
alanına yönlendirmek” üzere program ve projelerine de-
vam ediyor; 2014 yılında başlatılan ve Cumhurbaşkanlığı 
himayesine alınan Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası (Tİ-
BKM) Projesiyle Türk düşünce tarihinde büyük öneme 
sahip eserleri Türkçeye kazandırıyor. Proje; insanlığın 
bilgi birikimine katkıda bulunmuş, Türk-İslam bilim ve 
kültür mirasına ait klâsik eserlerin tıpkıbasımı, translite-
rasyonu, günümüz Türkçesine çevrilmesi ve yayımlanma-
sı yoluyla kütüphanelerdeki atıl durumlarından kurtarı-
larak bilim ve kültür insanlarımız ile gelecek kuşakların 
yararlanmasına sunma amacını taşıyor.

TİBKM kapsamında aşağıda yer alan beş eserle birlikte 
şimdiye kadar toplam 43 eser okuruyla buluştu.

Târîh-i Askerî-i Osmânî: Dr. Fatih Akyüz ve Dr. Fatih 
Tetik’in yayına hazırladığı eserde Ahmed Cevad Paşa’nın 
aynı adlı üç ciltlik önemli eseri okura tekrar sunuluyor. İlk 
ciltte; Yeniçeri Ordusu’nun kurulduğu günden ortadan 
kaldırıldığı 1826 yılına kadar geçen sürede yeniçerilerin 
askeri yapısı detaylandırılıyor. Yeniçeriliğin kuruluşu, 
bölümleri, subay takımı, kışlaları, meclisleri, kanunları, 
kullandıkları silahlar ve kıyafetleri, âdet ve merasimleri, 
çıkardıkları isyanlar ve teşkilatın ortadan kaldırılmasının 
sebepleri yer alıyor. 

III. Selim ve II. Mahmud dönemi askerî ıslahatları anlatan 
Ahmed Cevad Paşa’nın el yazısıyla kaleme aldığı ikinci 

ciltte; Nizâm-ı Cedîd ve Asâkir-i Mansûre-i Muhamme-
diye orduları bölümün ana başlıklarını oluşturuyor. 

Yazma eser özelliğindeki son cilt ise okura; Osmanlı Dev-
leti için bir dönüm noktası olan Tanzimat sonrası ordu 
reformu anlatıyor. Özellikle bugünkü ordu yapılanmasına 
referans olarak gösterilebilen “çoklu ordu sistemi”ne geçiş 
görülebilir. 

Şükûfe-nâme: Bilinen en eski tarihli ve resimli şükûfe-nâ-
me olan Üsküdarlı Ali Çelebi’nin Şükûfe-nâme’si, Doç. 
Dr. Neslihan Koç Keskin tarafından yayına hazırlandı. 
Şükûfe-nâme çiçek yetiştiricilerinin isimlerini de vermesi 
açısından önemli bir tarihi kaynak. İlk defa böyle önemli 
bir eser günümüz harfleriyle yayımlanarak okurların dik-
katine sunuluyor. Çiçek görsellerinin de esere eklendiği 
bu özel çalışma, bütün bu özellikleri ile müstakil olarak 
önem taşırken, kendisinden sonra yazılan şükûfe-nâme-
lerle çiçekler ve çiçek yetiştiricileri açısından birçok bağ 
da kuruyor.

Eserin bir diğer özelliği de 1679’da vefat etmiş olan Çele-
bi’nin günümüze ulaşan tek çalışması olması. Sekiz nüs-
hası tespit edilen eser, iki ana bölümden oluşuyor; ilk bö-
lümde çiçeğin önemini anlatan Çelebi; yaşadığı zamanda 
bahçıvanların yetiştirdikleri çiçeklere ad verme ve defter-
lerine kaydetme gelenekleri olmasına rağmen onların tam 
olarak betimlenmediklerini söylüyor ve eserini yazma 
sebebini çiçekleri ve yetiştiricilerini unutulmaktan kur-
tarmak olarak açıklıyor. Şükûfe-nâme yazarı, bu bölümde 
Necmeddin Hasan Efendi ve Aziz Mahmud Hüdayî hak-

Türk İslam Bilim Kültür Mirası (TİBKM) Dizisi kapsamında 2021 yılı sonunda yayımlanan 
beş eserle birlikte şimdiye kadar toplam 43 eser okuruyla buluştu.
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kında söz konusu ettiği anlatılarla çiçeğin mistik boyutu-
na da dikkat çekiyor. Çiçek özelliklerinin yer aldığı ikinci 
ana bölüm ise Ali Çelebi tarafından makale adı verilen 
dört başlık halinde düzenleniyor. Yazar, birinci makale-
de kadehîler, ikinci makalede lâleler, üçüncü makalede 
sümbüller, dördüncü makalede ise gül çeşitleri hakkında 
bilgi veriyor. Başta zerrîn-kadeh türleri olmak üzere; lâle, 
sümbül ve gül türlerinden başlık olarak verilen 29 çiçeğin 
özellikleri, çeşitli çiçek yetiştiriciliği terimleriyle anlatıl-
mış, çiçekler hakkında manzum parçalara da yer veriliyor. 

Viyana’da Matematikçi Bir Subay “Hamdi Efendi ve 
Beyân-ı Kâide-i Cedîde”: Matematik tarihi ile ilgili çok 
önemli bir eser olan Beyân-ı Kâide-i Cedîde, günümüz 
harfleri ve tıpkıbasım şeklinde ilk defa TÜBA tarafından 
yayımlandı. Osmanlı zamanından günümüze değin birçok 
öğrenci, eğitim almaları ve Avrupa medeniyetinin gelişme 
ve yeniliklerini yakından tanımaları amacıyla yurt dışına 
gönderildi. Bu öğrencilerin gittikleri ülkelerdeki sosyal, 
siyasal ve akademik çevrelerle ilgili görüş, bilgi ve gözlem-
leriyle ilgili çeşitli eserler yazıldı. Bu türden eserler, onla-
rın yurt dışındaki faaliyetlerini açıklamaları açısından son 
derece kıymetli. Ancak bu öğrencilerin bilimsel faaliyetle-
rinin boyutu ve içeriği eserlerde nadiren ele alındı.

Dr. Öğr. Üyesi Elif Baga ve Dr. Öğr. Üyesi Zehra Bilgin’in 
hazırladığı “Hamdi Efendi ve Beyân-ı Kâide-i Cedîde; 
Mekteb-i Harbiye-i Şahane’nin ilk öğrencilerinden Ham-
di Efendi’nin yükseköğrenim için gönderildiği Viyana’da 
Avusturyalı matematikçi Karl Heinrich Gräffe’nin “Die 
Auflösung der höheren numerischen Gleichungen” ma-
kalesine dayanarak hazırladığı “Beyân-ı Kâide-i Cedîde 
fî Halli Berâ-yı Muâdelât-ı Adediyye-i Âlîye” adlı risalesi 
Osmanlılar’da modern matematiğe katkı sağlayan ilk ör-
neklerden olması çerçevesinde inceliyor.

Hamdi Efendi’nin hayatı ve ilmi çalışmalarına dair arşiv 
belgelerine dayanan kapsamlı bir biyografisini ve Beyân-ı 
Kâide-i Cedîde’nin günümüz harflerine aktarılmış metnini 
ve onun matematiksel analizini içeren eser, Hamdi Efen-
di’nin Viyana’da matematik çalışmalarını asıl kaynaklarıyla 
incelemesi bakımından bir ilki temsil ediyor. 

Et-Turuku’s-Seniyye fi’l-Âlâti’r-Ruhâniye: Prof. Dr. Atil-
la Bir, Prof. Dr. Mustafa Kaçar ve Dr. Öğr. Üyesi Âdem 
Akın’ın hazırladığı “Et-Turuku’s-Seniyye fi’l-Âlâti’r-Ruhâ-

niye”, Türkçe adıyla “Olağanüstü Aletlerin Yapımında Şa-
hane Yöntemler” TİBKM kapsamında yayımlanan eserler 
arasında yerini aldı. Türkiye’de bilim tarihi alanındaki 
çalışmaların yeni hedefinin bilim kitaplarının günümüz 
Türkçesine çevrilerek İslam bilim literatürü gerçeğini or-
taya çıkarmak olduğunu söyleyen TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker “Bu sayede bilim eserleri günümüzde 
her seviyedeki ders kitaplarında örnek problem ve sorular 
olarak kullanılabilir hale gelecek. Bu durum, Türkiye’de 
bilim tarihi alanında daha fazla çalışma yapılabilmesini 
mümkün kılacak. Gençlerin bilim kitaplarının ilgi çekici 
yönlerini keşfetmelerini sağlayacak. Sonuç olarak Et-Tu-
ruku’s-Seniyye fi’l-Âlâti’r-Ruhâniye’nin ve TİBKM’nin 
tüm eserlerinin sadece bilim tarihi çalışmalarına değil 
tüm bilimsel çalışmalara da katkıda bulunacağını ümit 
ediyoruz.” dedi.

16. yüzyıl Osmanlı ünlü bilim adamı Takiyüddîn er-Râ-
sıd’ın mekanik sahasındaki iki eserinden biri et-Turu-
ku’s-Seniyye fi’l-Âlâti’r-Rûhâniyye’nin biri müellif hattı 
olmak üzere iki nüshası günümüze kadar ulaştı. Bunlar-
dan ilki bu çalışmada incelemeye esas olan Boğaziçi Üni-
versitesi Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi’nde Ali Paşa 
96 numarada kayıtlı nüsha. Çizimleri eksiksiz olan bu 
nüsha 47 yapraktan oluşuyor. Eserde toplam bir mukad-
dime, altı makale halinde 30 farklı mekanik düzenden 
bahsediliyor; mekanik saatlerden, bunların çeşitlerinden 
ve şekillerinden bahsediliyor ve dönemin bütün saat çe-
şitleri inceleniyor. Renkli minyatürlerle çizilen alet ve me-
kanizmalar mümkün olduğu kadar günümüz teknikleri 
ile yeniden çizilerek okuyucularının faydasına sunuluyor. 

Lâyiha Sûretinde Bir Müzekkere: Her aşamada çok sa-
yıda bilim insanının yer aldığı Proje kapsamında yayım-
lanan son eserlerden Keçecizâde İzzet Molla’nın “Lâyiha 
Sûretinde Bir Müzekkere”sini ise Prof. Dr. Ahmet Cihan 
ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çiçekler hazırladı.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın vurguladığı gibi “Yaşadığı 
Devri Dolduran Bir İnsan” Keçecizâde İzzet Molla, 19. 
yüzyılın ilk çeyreğinde, II. Mahmut tarafından hayata 
geçirilen devletin değişim ve dönüşüm hamlesinin en 
önemli fikir mimarlarından biri. Eserde; Keçecizâde İzzet 
Molla’nın zaman zaman sürgünlerle değişen ilginç hayat 
hikâyesi, zorlu devlet görevlerini nasıl icra ettiği ve çeşitli 
konularda yazdığı eserleri ele alınarak onun bir portresi 
ortaya çıkarılmaya çalışıldı. Bu portrenin oluşmasında, 
onun renkli hayatının yanı sıra eserleri içinde dikkatler-
den kaçmış son derece önemli olan layihasına odaklanı-
lıyor. İzzet Molla’nın yazmış olduğu ikinci layihası ya da 
Lâyiha Sûretinde Bir Müzekkere’si; devlet yönetimi, kamu 
bürokrasisi ve devletin çeşitli alanlarda yeniden organize 
edilmesi tekliflerini içeren bir öneriler manzumesi. Bir 
mukaddime ve birbirinden bağımsız on iki bölümden 
oluşan lâyihada, belli bir mantık silsilesi içerisinde birbi-
riyle az çok ilgili çeşitli konular ele alınıyor ve bunların 
çözümlerine dair görüşler ileri sürülüyor. Ayrıca Lâyi-
ha’da devleti reforme ve reorganize edebilmek için malî 
politikalarla ilgili görüş ve öneriler üzerinde de duruluyor.
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2 Aralık 2021'de 
tarihli toplantısında oy birliği ile alınan 76/A/L.12 sayı-
lı kararla 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine ulaşmak 
için daha fazla temel bilime ihtiyaç olduğundan hareketle, 
2022 yılını Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Te-
mel Bilimler Yılı (IYBSSD2022) olarak ilan etti.

Bu kararla BM üyeleri, BM kurumları ve diğer küresel, 
bölgesel ve alt-bölgesel örgütler yanı sıra akademi, sivil 
toplum, uluslararası ve ulusal sivil toplum kuruluşları 
ile beraber sürdürülebilir kalkınma için temel bilimlerin 
önemini vurgulamayı ve bu konuda farkındalık oluşmayı 
amaçlıyor.

Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Temel Bilimler 
Yılı (IYBSSD2022), 30 Haziran- 1 Temmuz 2022 tarihleri 
arasında Paris'teki UNESCO merkezinde düzenlenecek 
bir açılış konferansıyla resmi olarak başlatılacaktır. Bu 

kapsamda 30 Haziran 2023 tarihine kadar dünya genelin-
de etkinlikler düzenlenecek.

Projenin paydaşı ve Uluslararası Danışma Kurulu üyesi 
olarak TÜBA bu bağlamda 4 Ekim 2021 tarihinde Danış-
ma Kurulu toplantısına katılım sağladı. TÜBA, Sürdürü-
lebilir Kalkınma için Uluslararası Temel Bilimler Yılı için 
Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere YÖK 
Başkanlığı ve TÜBİTAK yanı sıra diğer tüm ilgili paydaş-
lar ile Birleşmiş Milletlerin bu farkındalık oluşturma ça-
balarına katkı sunacak bilimsel programlar düzenlemeyi 
hedefliyor.

2022 SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA IÇIN 
TEMEL BILIMLER YILI

Year of Basic Sciences for Sustainable Development 2022- IYBSSD2022

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu 
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker’i makamında ziyaret etti. Karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunulan ziyaret hakkında konu-
şan Başkan Prof. Dr. Muzaffer Şeker, kamu yönetiminin 
işleyişinde önemli işlevleri yerine getiren Ombudsman-
lık müessesinin kurumsallaşmasında verdiği emekler ve 
gösterdiği çabalar için Başdenetçi Malkoç’a teşekkür etti.  
Ziyaret sonrası Başkan Şeker, Malkoç’a TÜBA tarafından 
yayımlanan Aynü’l Hayât adlı eseri takdim etti.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Şinasi Özsoylu, 17 Ocak 2022 
tarihinde hayatını kaybetti.

2014 yılında TÜBA’ya üye seçilen Prof. Dr. Şinasi Özsoy-
lu, Hacettepe Çocuk Hastanesi’nin (HÜ) kuruluşunda rol 
aldı. 94 yaşında yaşama veda eden  HÜ Emekli Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Şinasi Özsoylu’ya Allah’tan rahmet, ailesi 
ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.

BAŞDENETÇI MALKOÇ’TAN BAŞKAN ŞEKER’E ZIYARET

TÜBA ÜYESI PROF. ŞINASI ÖZSOYLU VEFAT ETTI
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IKLIM DEĞIŞIKLIĞI ve ORMAN 
YANGINLARI ILIŞKISI TÜBA KITABINDA

Orman yangınlarının tüm boyutlarıyla ve modern dünyadaki bakış açısıyla ele alındığı  
“Orman Yangınları: Sebepleri, Etkileri, İzlenmesi, Alınması Gereken Önlemler ve 

Rehabilitasyon Faaliyetleri” yayımlandı.

TÜBA tarafından hazırlanan, editörlüğünü TÜBA Asosye 
Üyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Taşkın Kavzoğlu’nun yaptığı, orman yangınlarının 
tüm boyutlarıyla ve modern dünyadaki bakış açısıyla ele 
alındığı “Orman Yangınları: Sebepleri, Etkileri, İzlenmesi, 
Alınması Gereken Önlemler ve Rehabilitasyon Faaliyetle-
ri” yayımlandı.

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda kapsamlı 
bilimsel bilgiler sunan güncel ve özgün kitap çalışmaları 
yapmayı öncelikli çalışmaları arasında gören ve bu bağ-
lamda Marmara Denizi’nde gün yüzüne çıkan ve zaman-
la ciddi bir tehdit boyutuna ulaşan müsilaj hakkında da 
bilimsel eser yayımlayan TÜBA, orman yangınları ko-
nusunda da  detaylı bir çalışmaya imza atarak farklı di-
siplinlerden bilim insanlarını bir araya getirdi ve çözüm 
önerilerinin de yer aldığı eseri yayımladı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker konuyla ilgi-
li yaptığı açıklamada orman yangınlarının son yıllarda 
sayısında ve kapsadığı alan miktarında yaşanan ciddi 
artışlar nedeniyle Türkiye’nin önemli bir sorunu haline 
geldiğini ifade etti ve “Özellikle 2021 yılı yaz aylarında 
meydana gelen orman yangınları Türkiye tarihindeki en 
büyük yangınlardan biri olarak tarihe geçti, ciddi endi-
şeler yarattı, sebepleri, etkileri, müdahale stratejileri ve 
gelecekte tekrarlanma potansiyelleri merak konusu oldu. 
Konu hakkında çalışmalarına başladık; orman yangınla-
rını sebepleri, etkileri, izlenmesi, alınması gereken ön-
lemler ve rehabilitasyon faaliyetleri gibi bir çok boyutta 
bilimsel açıdan ele alan kapsamlı bir kitabın hazırlıklarını 
planlandık ve bu konuda çalışmalar yürüten TÜBA Üyesi 
Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu editör olarak görevlendirdik. 
Bu kapsamda esere katkı sunan tüm bilim insanlarımıza 
ayrıca teşekkür etmek isterim.” dedi.

Yapay zeka ve bilişim teknolojilerinin kullanımı 
orman yangınları için çok önemli
“Çok farklı sebeplerle ortaya çıkan orman yangınları sa-
dece ağaçlık alanların yanması değil insan hayatını, yaban 
hayatını, ekosistemi, havayı, orman toprağını ve turizmi 
olumsuz yönde etkileyen önemli afetler olduğunu dile ge-
tiren Prof. Şeker “Özellikle küresel ısınmanın bir sonucu 
olan iklim değişikliği orman yangınlarının potansiyelini 
ciddi şekilde artırdı. Modern dünyada, orman yangınla-
rının erken uyarı sistemleriyle başlamadan önlenmesi, 
çıkış noktalarının tespiti, izlenmesi, hızlı ve planlı şekilde 

müdahale edilmesi, etkilerinin analizi ve sonrasında ya-
nan alanların yeniden ağaçlandırılması gibi pek çok konu 
hava ve uzay tabanlı platformlardan elde edilen verilerin 
yapay zekâ yöntemleri ile entegrasyonuna dayalı bilişim 
teknolojilerinin kullanımı ile çözümleniyor. Dünya ve ül-
kemiz için oldukça yeni ve popüler olan bu teknolojiler 
ile ilgili en güncel bilgiler kitabımızda yer alıyor. Bu kitabı 
diğer çalışmalardan ayıran temel husus, iklim değişikliği, 
orman mühendisliği, uzaktan algılama, orman hukuku, 
iktisat gibi farklı bilim dallarının görüşlerinin bu kitapta 
ilk kez bir araya getirilmiş olmasıdır. Toplam 17 bölüm-
den oluşan kitabımızda, orman yangınları geniş bir yelpa-
zede farklı boyutlarıyla disiplinler arası bakış açısıyla ele 
alınıyor. Kitapta, son yıllarda sayıları gittikçe artan büyük 
orman yangınlarının sebepleri, organizasyonu ve idaresi-
nin ele alındığı ilk bölümden itibaren iklim değişikliğinin 
etkileri, uzaktan algılama ve bilgi teknolojilerinin kulla-
nımı, 2021 yılında meydana gelen yangınların mekânsal 
analizleri, İstanbul adaları için yangın risk haritaları, yan-
gın sonrası orman toprağında meydana gelen değişimler 
ve ağaçlandırma çalışmaları, yangınların yaban hayatına 
etkileri, orman yangınlarının turizm üzerindeki etkileri 
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ve hukuksal boyutları gibi çok değerli konular ele alındı. 
Kitabın hazırlanmasında 15 farklı kurumdan alanlarında 
uzman 37 araştırmacı katkı sundu.” dedi.

Orman yangınlarının önlenmesi erken uyarı sis-
temleriyle mümkün
Kitapta üç bölümün iklim değişikliğinin orman yangın-
larıyla ilişkisine ayrıldığını vurgulayan Şeker bu konuda 
Türkiye’de çalışmalar yürüten en yetkin bilim insanlarının 
farklı görüş ve analizleri sunulduğunu söyledi. Kitapta ayrı-
ca iklim değişikliği ile ilgili gelişmelerin yanında gelecekte 
yapılması gerekenler ve uluslararası platformlarda alınmış 
kararlar hakkında bilgiler sunulduğu bilgisini de verdi. 
Karbon salınımın azaltılması ile küresel ısınmanın durdu-
rulması hedeflenirken, orman alanlarıyla yerleşim alanla-
rının birbirinden uzak tutulması, tarım faaliyetlerinin or-
manların içine yönelmesinin önlenmesi de ormanlarımızı 
korumak açısından da çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Orman yangınlarıyla mücadelede alınması gereken ön-
lemler yangın öncesinde, sırasında ve sonrasında olmak 
üzere üç gruba ayrılabileceğinin altını çizen Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker “Gelecekte orman yangınları ile tekrar 
karşılaşmamak için yapılması gerekenler arasında riskli 
bölgelerde yangına daha az duyarlı ormanların yetişti-
rilmesi, yangın risk haritalarının oluşturulması, yangı-
na müdahale için gerekli su toplam noktası, yol ağı vb. 
altyapının hazırlanması, ormanların gece-gündüz ha-
vadan ve uzaydan izlenerek yüksek riskli noktaları be-
lirleyen erken uyarı sistemlerinin kurulması yer alıyor. 
Özellikle erken uyarı sistemleri konusunda detaylı bir 
literatür taramasının da sunulduğu yeni teknolojilerin 
ve araçların tanıtıldığı bir bölüme de kitapta yer veri-
liyor.” dedi.

Kitabın tamamı için: www.tuba.gov.tr

TÜBA Şeref Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Bü-
yük Ödülü sahibi olan Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı 6 
Aralık 2021 Pazartesi günü 74 yaşında hayatını kaybetti.

Akademik birikimi ve kişiliği ile ardında çok önemli izler 
bırakan Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'ya Allah’tan rah-
met, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.

TÜBA ÜYESI PROF. DR. Ş. TEOMAN DURALI VEFAT ETTI

“2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük 
Ödülleri” kapsamında verilen “Bilim Kültür” ödülüne 
TÜBA Şeref Üyesi ve İbn Haldun Üniversitesi Felsefe 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı 
layık görüldü.

Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, 
Türkiye’nin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, öz-
gün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren 
kişi veya kurumlara verilen “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve 
Sanat Büyük Ödülleri”nin sahibi bu yıl bilim kültür ala-
nında Şaban Teoman Duralı, müzik alanında İdil Biret, 
görsel sanatlar alanında Alev Ebuzziya, sinema alanında 

Cüneyt Arkın, edebiyat alanında Gürbüz Azak, kaligrafi 
alanında Etem Çalışkan, sahaflık alanında İbrahim Ma-
nav, vefa ödülü alanında ise Kemal Tahir oldu.

TÜBA ÜYESI PROF. DURALI’YA CUMHURBAŞKANLIĞI 
KÜLTÜR ve SANAT BÜYÜK ÖDÜLÜ
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Yazan Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
İstanbul Üniversitesi
TÜBA Konsey Üyesi

TCCB Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi

TÜBA Şeref Üyesi 
Şaban Teoman Duralı 
Hoca’nın ardından…

TÜBA Şeref üyemiz Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı 
hocamız, 6 Aralık 2021’de ebedî aleme irtihal eyledi. 
İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi ve TCCB Bilim 
Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi de olan 
değerli Hoca’mıza Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve 
bilim camiamıza başsağlığı diliyorum. 

1947'de Zonguldak Kozluk’ta dünyaya gelen Prof. Dr. 
Şaban Teoman Duralı Hoca, 1973’te İstanbul Üni-
versitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu ve 1975'te 
mezun olduğu bölümde asistan olarak göreve başla-
dı. 1977’de biyoloji felsefesi hakkındaki teziyle felsefe 
doktoru unvanı aldı. 1982'de yardımcı doçent ve aynı 
yıl doçent, 1988'de de profesör oldu. 

Teoman Hoca, ömrünün sonuna kadar sürdürdüğü 
akademik hayatı boyunca ulusal ve uluslararası düzey-
de faal, verimli ve ilkeli bir bilim adamı olarak temayüz 
etmiştir. Hoca, İstanbul Üniversitesi’ndeki kariyerine 
ek olarak yurt içi ve yurt dışında, farklı üniversiteler-
de görev yapmıştır. Bu çerçevede; 1992-1993 yılların-
da Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde, 1994 
ve 2003 yıllarında Viyana Üniversitesi Bilim Felsefe-
si Bölümü’nde, 1995-1997 ile 1999 yıllarında Kuala 
Lumpur’da Uluslararası İslam Düşüncesi ve Mede-
niyeti Enstitüsü’nde ve Kazakistan’da Ahmet Yesevi 
Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev 
yapmıştır. Bir dönem Kırklareli Üniversitesi Fen-Ede-
biyat Fakültesi'nde dekanlık yapan ve Felsefe Bölümü-
nü kuran Teoman Hoca; İbn Haldun Üniversitesi'nde 
kuruluşundan vefatına kadar felsefe bölümünde görev 
yapmış, ayrıca İstanbul Üniversitesi ile İstanbul Mede-
niyet Üniversitesi’nde de dersler vermiş, Kutadgubilig 
Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi’nin yayın yönet-
menliğini de yürütmüştür.

İngilizce, Fransızca, Almanca, Latince, Yunanca, İtal-
yanca, Felemenkçe, İspanyolca, Rusça, Malayca dille-
rini bilen ve vefatından kısa bir süre öncesine kadar 
TRT 2’de yaptığı Felsefe Söyleşileri programı da ilgiyle 
izlenene Teoman Hoca, başarılı çalışma ve yayınlarıyla 
bilim ve düşünce dünyamıza önemli katkılar sağlamış-
tır. T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Poli-
tikaları Kurulu Üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi 
Şeref Üyesi olan Hoca, 2016’da Bülent Ecevit Üniversi-
tesi senatosunca verilen fahrî doktorluk pâyesi ile 2017 
Necip Fazıl Saygı Ödülü ve 2021 Cumhurbaşkanlığı 
Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile taltif edilmiştir. 

Teoman Duralı Hoca, ‘biyolojinin temel ilke ve ku-
ramları ile biyolojiyle ilgili epistomolojik, metafizik 
ve etik soru(n)ları felsefe açısından inceleyen genç bir 
felsefe dalı’ olarak tanımlanan “biyoloji felsefesi”yle il-
gili eser ve çalışmaları ile ülkemizde bu konudaki ilkler 
arasında sayılmaktadır. 
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Hoca, diğer bazı konular yanında biyoloji felsefesinin 
ana sorunu olarak tanımladığı ‘evrim’ konusundaki 
‘farklı’ görüşleriyle de dikkat çeker. O, evrimin özel-
likle 10.-12.yüzyıllarda İslam âlimlerince çok ince-
lendiğini ve (evrimin olduğu yönündeki görüşün) İs-
lam’la çelişmediği görüşündedir. Ancak bu, Hoca’nın 
Darwin ve izleyicilerine ait evrim teorisini kabul eden 
bir ‘evrimci’ olduğu anlamına gelmemektedir. Evri-
min ‘insanın biyolojik yanını açıklarken göz ardı edi-
lemeyeceğini fakat, ‘insanın manevî yanı için evrimin 
geçerli olmadığı’nı ileri sürmekte, evrimcilerin “doğal 
ayıklanma”(ve tesadüfcülük/rastlantıcılık) görüşünü 
de ‘dine aykırı’ ve ‘tehlikeli’ olarak nitelemekte, bu gö-
rüşleri ve evrimciliği reddetmektedir.

Teoman Hoca, “etkileşim-iletişim-bildiri(şi)m” ko-
nuları/kavramlarına, sosyal bilim dallarında yaygın 
tanımlamalardan belli ölçüde farklı açıklamalar ve 
tanımlamalar getirdiği gözlenmektedir. “Hareketleri-
ni düşünceleriyle ayarlayan ve böylelikle eyleyen top-
lum-kültür varlığı olarak insanların kendi kurdukları 
(doğanın kendilerine hazır vermediği) ilişkiler ağı” 
şeklinde tanımladığı “bildirişim”le ilgili açıklamaları 
bağlamında “yatay ve dikey bildirişim”, “yazılı- sözlü 
dil”, “yazının değişmesi”ne ilişkin görüşleri, söz konu-
su konulara dair yeni katkılar sunmaktadır. Hoca’ya 
göre, ‘bildirişim’ yatay ve dikey olarak ikiye ayrılmak-
ta, yatay bildirişim “zamandaş insanlar arasında sözlü 
dille yürütülmekte”; dikey bildirişim ise “farklı çağlara 
mensup nesiller arasında yazılı dile dayanmakta” ve 

dil ve yazı değişiklikleri, kültürün ve kültür mirasının 
değişmesine, dilin tamamen terki ise “kültürün inkıra-
zına/başkalaşmasına” yol açmaktadır. Çeşitli yazı sis-
temleri ve Türklerin kullandığı alfabeleri de güçlü ve 
zayıf yönleriyle inceleyen hoca, yazı devrimini genetik 
mutasyona benzeterek eleştirmektedir.

Özgeçmiş, yazı ve konuşmalarına bakıldığında, çok 
sayıda dil bilen ve bir “kültür felsefecisi” olarak ta ni-
telenen Teoman Hoca’nın millî kültürümüz ile milli 
kültür ve kimliğimizin oluşumu ve korunması bakı-
mından Türkçeyi son derece önemli kabul ettiği gö-
rülmektedir. Bu görüşü doğrultusunda Hoca, özellikle 
“yabancı dille eğitim-öğretim” konusunda da eleştirel 
ve muhalif bir tutum sergilemiştir.

Bilime, bilimsel yaklaşım ve faaliyetlere, üniversiteye, 
millî kültür ve değerlerimize büyük önem veren, Te-
oman Duralı Hocanın çalıştığı (bilim ve felsefe ile din 
ilişkisi, dil, kültür, çağdaş kapitalizm, batı medeniyeti 
vb.) konuları, genellikle egemen anlayışlardan farklı ve 
“eleştirel” bir tutum ve yaklaşımla ele aldığı söylene-
bilir. 

Bilimsel ve akademik “görevlerini” hayatının son gün-
lerine kadar sürdüren Şaban Teoman Hocamız; hem 
bilimsel çalışmaları ve yaklaşımıyla, hem de kendisine 
özgü “yatay ve dikey bildirişim”deki üstlendiği “göre-
vini” ifa etme tarzı ve başarısıyla bilim, düşünce ve kül-
tür miras ve hayatımıza kalıcı ve değerli katkılar sağla-
mıştır. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. 
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İklim Değişikliği ve 
Artan Orman Yangınları İlişkisi

Doç. Dr. İsmail Dabanlı
İstanbul Teknik Üniversitesi

Makale

Özet
İklim değişikliği ve orman yangınları ilişkisi günümüzde en 
çok konuşulan ve merak edilen konuların başında gelmek-
tedir. Artan sıcaklıklar ve kuraklıklarla birlikte yaz dönem-
lerinde dünyanın çeşitli bölgelerinde çıkan büyük yangın-
lar iklim değişikliği ile ilişkilendirilmektedir. Bu bağlamda 
orman yangınlarıyla iklim değişikliği arasındaki ilişkinin 
kavramsal olarak ortaya konulup detaylı açıklanması gerek-
mektedir. İklim değişikliği doğrudan orman yangınlarının 
başlamasına ya da orman alanlarındaki yakıtın tutuşmasına 
uygun zemin oluşturmakla maruz kalma riskini artırmak-
tadır. Bundan dolayı, orman yangını riski iklim değişikliği 
ile birlikte artış göstermektedir. Orman yangınlarının iklim 
değişikliği ile olan ilişkisi, yakıt elverişliliği, tutuşma ve ge-
nişleme evrelerinde ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Genel 
olarak orman yangınlarıyla doğrudan ilişkili olan iklim de-
ğişikliği parametreleri, kuraklık, sıcaklık, yağış, bağıl nem 
ve rüzgâr olarak sınıflandırılmaktadır. Yangın için elveriş-
li hava şartlarının oluşumunu ve uzun süre devam etme-
sini ya da görülme sıklığını iklim değişikliğiyle açıklamak 
mümkündür. Yağış ve sıcaklık temel parametre olarak kabul 
edildiğinde, bunlara bağlı kuraklık, bağıl nem, zemin nemi, 
buharlaşma ve terleme gibi terimlerle orman yangınları ara-
sında bağlantı kurmak kolaylaşmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Orman yangını, İklim değişikliği,  
Kuraklık, Yağış, Sıcaklık, Bağıl nem

Giriş
Küresel ısınma, genel anlamda yeryüzünden yansıyan gü-
neş ışınlarının uzaya geçmesini engelleyerek tekrar yeryü-
züne dönmesine sebep olan sera etkisi oluşturan gazların 
(CO2, CH4, N2O, HFCs, SF6, PFCs gibi) atmosferde birik-
mesi sonucu meydana gelmektedir. Sanayi devriminden 
itibaren yeryüzünün ortalama sıcaklığı, artan sera gazları 
konsantrasyonları sebebiyle sürekli artmakta, dünyanın 
alışılagelmiş iklim şartlarının değişmesini hızlandırmak-
tadır. Değişen iklim koşulları doğal çevre ve insan hayatı-
nı genelde olumsuz etkilemektedir. İklim değişikliğinden 
en çok etkilenecek bölgeler arasında yer alan Türkiye’de 
bu değişimlerin pek çok yıkıcı etkisi hali hazırda yaşan-
maktadır. Bununla birlikte gelecekte de bu yıkıcı ya da 
olumsuz etkilerin şiddetlenerek artması beklenmektedir. 
Ani ve şiddetli yağışların artması, uzun süren şiddet-
li kuraklıklar, sıcak hava dalgaları, orman yangınlarının 
artması yaz döneminde karşılaşılacak en önemli iklim 
değişikliği göstergeleri olarak kabul edilmektedir. Artan 
sıcaklıklar ve uzun dönem kuraklıklarla birleştiğinde en 
önemli olumsuz etkisini orman yangınları üzerinde gös-
termektedir. Bağıl nemin çok düşük olduğu zamanlarda 
sıcak hava dalgalarının etkisi altında uzun dönem kurak-
lık yaşayan bölgelerde yer alan orman alanlarında yangı-
na maruz kalma riski geçmişe nazaran katlanarak artış 
göstermektedir.
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Bu çalışmanın içeriği iklim değişikliği ile orman yangın-
ları arasındaki ilişkinin kavramsal olarak ortaya konul-
masından oluşmaktadır. Bu maksatla orman yangınları 
üzerinde etkili olan ve iklim değişikliği sebebiyle değişen 
parametreler tek tek ortaya konulup etkileme veya ilişki 
mekanizması açıklanmaya çalışılmıştır. Ortaya konulan 
ilişkiler görsellerle de zenginleştirilerek konunun daha 
anlaşılır olması hedeflenmiştir.

Orman Yangınlarını Tetikleyen İklim Değişkenleri
Orman yangınları serbest şekilde yayılmaya müsait or-
man içerisinde bulunan kuru yanıcı maddeleri ve canlı 
ağaç ve bitki örtüsünü yakan yangınlar olarak tanımla-
nabilir (Bilgili vd., 2006). Orman yangınları yanıcı mad-
denin ve ısı kaynağının varlığı ile hava şartlarının müsait 
olması sonucu ortaya çıkmaktadır (Ruffault vd., 2020). 
Orman yangınları ülkemizde genellikle örtü ve tepe yan-
gınları olarak görülse de ülkemizde pek görülmeyen top-
rak yüzeyi altındaki organik madde ve köklerin yanması 
manasına gelen toprak yangınlarından oluşmaktadır. 
Örtü yangınları nispeten ince dal, yaprak ve otların yan-
masıyla başlayıp alevlerin kuvvetlenmesiyle tepe yangın-
larına doğru genişleyebilmektedir. 

İklim değişikliği ile orman yangınları arasındaki kav-
ramsal ilişki aşağıda verilen Şekil 1’de ayrıntılı olarak 
gösterilmektedir. Buna göre yangın için elverişli hava 
ortamı oluştuğunda yangın başlama riski tutuşturucu 
ısı kaynağına bağlı olarak artmaktadır. Kuraklık orman 
alanlarında bulunan yanıcı maddenin varlığına paralel 
olacak şekilde tutuşabilirlikle doğrudan ilişkilidir. Kurak-
lık ne kadar şiddetli olur ve uzun sürerse tutuşabilirlik de 
o oranda artacaktır. Yanıcı maddenin sürekliliği, orman 
alanlarında boşluğun bulunmaması yangının genişleme-
sinde en önemli faktör olarak değerlendirilebilir. Yanıcı 
madde sürekliliği ne kadar artarsa orman yangınlarının 
genişleme ihtimali de o oranda artmaktadır. Şekil 1’de 
gösterilen 3 ana sistemde iklim değişikliği; yangın için 
elverişli hava ortamı oluşturma ve yakıt değişimi konu-
larında kilit rol oynamaktadır. Kuraklık doğrudan iklim 
değişikliğiyle açıklanabilirken orman varlığının uzun 
dönem odunsu bitkilerin ve kısa dönem otsu bitkilerin 
değişimi de iklim değişikliğiyle açıklanabilir. Örneğin, 
geçmişte daha sulak ve kuraklık yaşamayan orman alan-
larındaki bitki örtüsüyle uzun zamandan beri kuraklığa 
maruz kalan orman alanlarındaki bitki örtüsü yapısal ve 
çeşitlilik açısından değişiklik gösterecektir. Yakıt değişimi 
de doğrudan ormanın boşluklu olmasıyla ve yakıt sürekli-
liğiyle ilişki içerisindedir. Dolaylı olarak ormanın boşluk-
lu yapısı incelendiğinde yangın ihtimali ile ters orantılı ol-
duğu ortaya çıkmaktadır. İklim değişikliğinin kaynağının 
da antropojenik olduğundan yola çıkılırsa, nüfus artışı 
dolaylı olarak orman yangınları ihtimalini artırmaktadır. 
Daha fazla nüfus doğrudan yangın tutuşma faktörleriyle 
ilişkilendirilebilir. Bunun yanında orman alanlarının tah-
ribatı söz konusu olduğunda yine artan nüfusun olum-
suz etkisinden bahsetmek mümkündür. Dolayısıyla artan 
nüfus; orman alanlarındaki yakıt değişimini doğrudan 

etkilemektedir. Artan nüfus sera gazı salınımlarını artı-
rarak çevreye doğrudan zarar vermektedir. Bütün yaşa-
nan küresel iklim değişikliklerinin kaynağı olan sera gazı 
konsantrasyonlarının artması doğrudan yakıt değişimi 
ve iklim değişikliğini tetiklemektedir. Şekil 1, bütüncül 
olarak bakıldığında orman yangınlarının sadece tutuştu-
rucu ile ilişkilendirilemeyeceğini, hatta daha detaya inil-
diğinde birbiriyle doğrudan ya da dolaylı etkileşim içinde 
olan pek çok faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını 
açıkça göstermektedir. Temelde bahsedilen ve gösterilen 
bütün faktörler orman yangınlarına maruz kalma riskini 
artırmakta ya da tam tersi azaltmaktadır. Maruz kalma 
riskinin artması yangın başlama riskinin aynı zamanda 
artması anlamına gelmektedir.

Şekil 1. İklim değişikliği ile orman yangınları arasındaki kavramsal ilişki 

(Pausas & Keeley, 2021).

Yangına maruz kalmayı artıran faktörler bir tarafta tutu-
lursa yangın başlaması için en önemli faktör tutuşturucu 
ısı kaynağıdır. Tutuşturucu ısı kaynakları dünya genelinde 
hemen hemen ortak olsa da bazı bölgesel ve iklim şartları 
tutuşturucu çeşitliliğini de değiştirebilmektedir. Orman 
Genel Müdürlüğü 2020 istatistiklerine göre 2020 yılında 
meydana gelen yangınların çıkış sebepleri Şekil 2’de ve-
rilmiştir. Bu şekilden de anlaşılacağı üzere orman yangın-
larının yaklaşık %75’inin sebebi tam olarak bilinmemek-
tedir. Sebebi açıklanan tutuşturucuların tamamı maruz 
kalma riski açısından doğrudan iklim değişikliği ile iliş-
kilendirilebilir. Doğal olarak çıktığı belirlenen yangınlar 
aslında yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlar olarak 
sınıflandırılmaktadır. Orman alanları içerisinde meydana 
gelen araç kazalarının merkezinde insan faktörü ya da ku-
suru vardır. Benzer şekilde anız yakılması, piknik için ateş 
yakılması, çobanların ısınma, pişirme gibi ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere yaktığı ateşler yine insan kusuru olarak 
değerlendirilebilir. Ancak bu tarz küçük ateşlerin yanıcı 
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madde sürekliliği ve kuruluğuna bağlı hızla genişlemesi 
ve kontrolden çıkması iklim değişikliğinin dolayalı etkile-
ri olarak değerlendirilmelidir. Çöplüklerden kaynaklanan 
yangınlar genelde sıcaklıkla birlikte metan sıkışması ya da 
benzer yanıcı gazların tutuşması perspektifinden bakılır-
sa yine iklim değişikliği ile ilişkilendirilebilir. 

Oran olarak çok düşük de olsa avcılık faaliyetleri de tu-
tuşma faktörleri arasında gösterilmektedir. Çok ince ve 
kuru olan örtüye denk gelen kurşun ve saçma gibi metal 
parçalar temas yüzeyinde kıvılcım çıkartma potansiyeline 
sahiptir. Özellikle sert kaya tabakası veya çakmak taşı gibi 
oluşumların üzerinde ince kuru örtü bulunuyorsa isabet 
eden metal kurşun çekirdek veya saçma kıvılcım çıkar-
tıp tutuşma başlatabilir. Ülkemizde sık olarak görülmese 
de özellikle Kanada, Avustralya, Kaliforniya (ABD), gibi 
bölgelerde çok ince “Yaşlı adam sakalı” adı verilen liken 
türlerinin kuru olduğunda aşırı hızlı tutuşabilir olması 
yangın risk potansiyelini artırıcı etkiye sahip olduğu söy-
lenebilir. İzmarit atılması ve kasti orman yangınları terör 
faaliyetleri kapsamında değerlendirilirse kaynağının yine 
doğrudan insan olduğu söylenebilir. Orman alanlarında 
hizmet veren iş makinalarında meydana gelen kazaların 
toplam yangın çıkış sebepleri arasında yaklaşık %1’lik 
bir etkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Son olarak artan 
hava sıcaklıklarıyla birlikte genleşme ve rüzgâr hızıyla 
birlikte salınım hareketleri sonucu altlarında bulunan 
ağaç dallarına çarparak tutuşmaya sebep olan enerji nakil 
hatları doğrudan iklim değişikliği ile bağlantılı sebepler 
arasında gösterilebilir. Oran olarak bakıldığında %4 gibi 
oldukça yüksek bir payda bulunması, enerji nakil hatları 
altında kalan orman örtüsünün sürekli izlenmesi ve ge-
rekli kesme budama vb. tedbirlerin uygulanması gerekti-
ğini ortaya koymaktadır. 

Şekil 2. Orman yangınlarına sebep olan tutuşturucu faktörler ve yıllık payları.

Herhangi bir ortamda ya da doğada ateş yakmak veya 
yangın çıkarmak için ısı (Ortalama 220-250 °C), yanıcı 
madde ve oksijen bulunması gerekir. Havanın oksijen 
muhtevası ile nemliliği, yanıcı maddenin kuruluğu ya da 
su muhtevası yanma olayını doğrudan etkilemektedir. 
Örneğin tutuşturucu mevcut olsa bile, tutuşacak yakıt 
nemliyse ortamın havası soğuk oksijen varlığı az, rüzgâr 
da yoksa ateşin tutuşması ve yayılması bir hayli zordur. 
Orman sıklığı, ölü ve kuru madde yoğunluğu, düşük nem 
oranı ya da yakıtın kuruluğu, hava koşullarının yangına 
elverişli olmasıyla birleştiğinde en ufak bir kıvılcım ya 
da tutuşturucu etkisiyle yangın başlayıp hemen büyüye-
bilmektedir (Tablo 1). Bu noktadan bakıldığında iklim 
değişikliğinin yukarıda sayılan yangının başlaması ve bü-
yümesi için gerekli ortamı hazırlamada ve maruz kalma 
riskini artırmada etkisi ve rolü vardır. İklim değişikliği 
sebebiyle ortaya çıkan orman yangınlarının tetiklenme 
mekanizması uzun süren kuraklık periyotlarıyla birlikte 
sıcaklık, düşük bağıl nem oranı, yağış ve rüzgâr yön ve 
hızının kombinasyonuna bağlıdır (Ruffault vd., 2017). 

Tablo 1. Yangn başlamas için gerekli unsurlar. 

Sürekli Sk Yakt Kuruluk Hava Koşullar Tutuşma 

Ölü örtü ve bitkiler Yakt kuruluğu Rüzgâr Araç kazas 
Bilinmeyen 
Anz/Çoban ateşi 
Çöplük yangn 
Piknik ateşi 
Yldrm düşmesi 
Avclk 
İzmarit 
Kast 
İş makinas kazas 
Enerji nakil hatlar 

Canl bitkiler 

Düşük nem oran 

Scaklk 

Otsu gövdeli bitkiler ve ince 

dallar 
Bağl nem 

Yangn  

Orman yangnlar zaman ve alan değişkenleri açsndan ele alndğnda yangnn büyüklüğü ile 
baskn faktörleri arasndaki ilişki Şekil 3’te ortaya konulmuştur. Buna göre zaman ölçeğini ksa, 
orta, uzun ve gelecek olarak snflandrmak mümkünken; alan ölçeğini de dar, orta ve geniş
kapsaml olarak gruplandrmak mümkündür. Ksa ölçekli yangnlar dar kapsaml yangnlar olup 
saniyelerden başlayp hafta ölçeğine kadar uzanabilmektedir. Burada meydana gelen yangnlar 
bir arazi içerisinde bulunan yaprak seviyesinden ağaç seviyesine kadar bitki örtüsünün yanmas 
olarak gösterilebilir. Kapsam nispeten dar olduğu için yangn yerine ateş terimi de 
kullanlmaktadr.  

Ateş alan olarak genişleyip bir bölgede hâkim olmaya başladğnda zaman aylar ve yllar
kapsayabilmektedir. Bu durumda yangnn seyrine topoğrafya, hava koşullar ve yakt varlğ 
etki etmektedir. Özellikle bu ölçekte hava şartlar ve yakt sürekliliği ve kuruluğu yangnda 
baskn rol oynamaktadr. Uzun zaman ölçekli yangnlara bakldğnda bir bölgedeki hatta bir 
ktadaki genel iklim koşullar, bitki örtüsü ve tutuşma mekanizmalar ön plana çkmaktadr. 
Özellikle bu seviyede bitki örtüsü ve iklim koşullarnn yangn rejimi içerisinde önemli ve 
baskn rolleri bulunmaktadr. Uzun yllar sonra, gelecekte bahsedilecek çok geniş kapsaml 
yangnlar kavramsal olarak süper yangn rejimi altnda incelenebilecektir. Bu durumda sadece 
bitkiler değil bütün canllarn varlğ, çeşitliliği ve popülasyon büyüklüğü uzun dönem iklim 
şartlaryla birleştirilerek ancak açklanabilecektir. Ayrca, ktasal faktörler (konum, tektonik 
özellikler, jeoloji, toprak yaps vb.) özelliklerde süper yangn rejimini tanmlamada 
kullanlabilecek etmenlerdir. Süper yangn rejiminin açklanmasnda ve tanmlanmasnda yine 
baskn olacak faktörler arasnda uzun dönem iklim koşullar gelmektedir. Günümüzde yllarca 
süren orman yangnlar pek görülmezken aylarca söndürülemeyen çok geniş çapl yangnlarn 
görülme sklğ artmş vaziyettedir. Avustralya ve Amazon yangnlar güncel uzun süreli 
yangnlara örnek gösterilebilir. 

Tablo 1. Yangın başlaması için gerekli unsurlar.



66 TÜBA GÜNCE   OCAK 2022

Özellikle uzun süren aşırı kurak dönemlerde rüzgarların 
hızının arttığı ve bağıl nemin de düştüğü zaman aralıkları 
yangın başlamasına için en elverişli dönemlerdir.

Orman yangınları zaman ve alan değişkenleri açısından 
ele alındığında yangının büyüklüğü ile baskın faktörleri 
arasındaki ilişki Şekil 3’te ortaya konulmuştur. Buna göre 
zaman ölçeğini kısa, orta, uzun ve gelecek olarak sınıflan-
dırmak mümkünken; alan ölçeğini de dar, orta ve geniş 
kapsamlı olarak gruplandırmak mümkündür. Kısa ölçekli 
yangınlar dar kapsamlı yangınlar olup saniyelerden başla-
yıp hafta ölçeğine kadar uzanabilmektedir. Burada mey-
dana gelen yangınlar bir arazi içerisinde bulunan yaprak 
seviyesinden ağaç seviyesine kadar bitki örtüsünün yan-
ması olarak gösterilebilir. Kapsam nispeten dar olduğu 
için yangın yerine ateş terimi de kullanılmaktadır. 

Ateş alan olarak genişleyip bir bölgede hâkim olmaya 
başladığında zaman aylar ve yılları kapsayabilmektedir. 
Bu durumda yangının seyrine topoğrafya, hava koşulları 
ve yakıt varlığı etki etmektedir. Özellikle bu ölçekte hava 
şartları ve yakıt sürekliliği ve kuruluğu yangında baskın 
rol oynamaktadır. Uzun zaman ölçekli yangınlara bakıl-
dığında bir bölgedeki hatta bir kıtadaki genel iklim ko-
şulları, bitki örtüsü ve tutuşma mekanizmaları ön plana 
çıkmaktadır. Özellikle bu seviyede bitki örtüsü ve iklim 
koşullarının yangın rejimi içerisinde önemli ve baskın 
rolleri bulunmaktadır. Uzun yıllar sonra, gelecekte bah-
sedilecek çok geniş kapsamlı yangınlar kavramsal olarak 
süper yangın rejimi altında incelenebilecektir. Bu durum-
da sadece bitkiler değil bütün canlıların varlığı, çeşitliliği 
ve popülasyon büyüklüğü uzun dönem iklim şartlarıyla 
birleştirilerek ancak açıklanabilecektir. Ayrıca, kıtasal 
faktörler (konum, tektonik özellikler, jeoloji, toprak ya-
pısı vb.) özelliklerde süper yangın rejimini tanımlama-
da kullanılabilecek etmenlerdir. Süper yangın rejiminin 
açıklanmasında ve tanımlanmasında yine baskın olacak 
faktörler arasında uzun dönem iklim koşulları gelmekte-
dir. Günümüzde yıllarca süren orman yangınları pek gö-
rülmezken aylarca söndürülemeyen çok geniş çaplı yan-
gınların görülme sıklığı artmış vaziyettedir. Avustralya ve 
Amazon yangınları güncel uzun süreli yangınlara örnek 
gösterilebilir.

Yangın başladıktan sonra çevreyle ve atmosferle olan 
ilişkisi incelendiğinde ayrıca bir çevrim başlamaktadır. 
Büyük yangınlar ve volkanik aktiviteler sonucu oluşan 
pyrokümülonimbus bulutları hızlı bir şekilde yükselirken 
soğumasıyla ve yeterince su buharı seviyesine ulaştıkla-
rında ani şiddetli fırtına ve bölgesel (mevzi) yağış oluştu-
rabilmektedir (Fromm vd., 2010). Küçük bir alanda bile 
şiddetli yağışın alansal dağılımı çok farklılık göstermekte-
dir. Doğal olarak yağışın düştüğü bölgeye yıldırım düşse 
bile yangın çıkarma ihtimali zayıf olabilirken, tam tersi-
ne yakın bölgede bulunan yağış düşmemiş ya da çok az 
düşmüş bölgeye yıldırım düşmesi yangın çıkarma riskini 
artırmaktadır (Bott & Fastenrath, 2020). Bu konu ile ilgili 
yapılan çalışmalarda, orman yangını kaynaklı bulut olu-
şum mekanizmasının engebeli arazilerden meydana gel-
miş ormanlık alanlarda daha sık tetiklendiği gözlemlen-
miştir (Di Virgilio vd., 2019). İklim değişikliği sebebiyle 
dünya genelinde ortalama yıldırım görülme sıklığı her 10 
0C sıcaklık artışına bağlı en az %10 artacağı yönünde tah-
min edilmektedir (Harris vd., 2016).

Stratosferdeki kararsız hava değişimleri ve havanın kuru-
luğu orman yangınlarını etkileyebilmektedir. Hava, iklim 
ve çevre koşulların orman yangınları üzerindeki etkile-
rini belirlemek için indislerden faydalanılmaktadır. Or-
man yangınlarının modelleme çalışmalarında literatürde 
pek çok indis kullanılmaktadır. Bu kararsızlığı model-
leyebilmek için bölgesel değişimleri de hesaba katan en 
önemli indislerden birisi sürekli Haines indisidir (Mills 
& McCaw, 2010). Yüksek indis değerlerinin daha sık ol-
duğu bölgelerde, orijinal Haines indisine nazaran sürek-
li Haines indisi daha başarılı sonuçlar vermektedir (Di 
Virgilo vd., 2019). Orman alanlarının yüzeyindeki hava 
koşullarını (yüzeydeki hava sıcaklığı, bağıl nem, rüzgâr 
hızı ve yağış) da modelleyebilmek için orman yangını 
tehlike indisi (OYTİ) (Noble, Bary, & Gill, 1980) yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Doğal olarak iklim değişikliği ile 
sıcaklıkların artması, yağışların ve bağıl nemin azalması 
OYTİ’yi artırıcı etkiye sahiptir. Rüzgâr hızlarının karar-
sızlığı, sıcaklık ve yağış kadar iklim değişikliğiyle birlikte 
açıklanamamaktadır.

Kuraklık
İklim değişikliğinin en bariz etkilerinden birisi kuraklık-
tır. Genel olarak kuraklık uzun dönem su kıtlığı olarak 
tarif edilebilen bir iklim olayıdır (Dabanlı, Mishra, & Şen, 
2017). Kuraklık öncelikle meteorolojik olarak yağışların 
çok az olması veya hiç olmamasıyla başlamakta, toprak 
nemindeki azalışla beraber terleme ve buharlaşmayla bit-
kilerden su kayıplarının da artmasıyla tarımsal kuraklık 
olarak devam etmekte ve en nihayetinde yer altı ve yer 
üstü su kaynaklarının azalması yönünde etkileriyle birlik-
te hidrolojik kuraklık olarak nihayetlenmektedir (Daban-
li, 2018). Kuraklık özellikle tarımsal etkiler göstermeye 
başladığında zemin nemindeki azalış doğrudan ormanları 
da etkileyebilmektedir. Sıcaklıkların yaz döneminde art-
masıyla bitkilerin buharlaşma ve terlemeyle su kaybetme-
si, bitki köklerinin zemin nemi azlığından dolayı ihtiyaç 
duyulan suya erişememesi, otsu bitkilerin ve hatta ağaç-

Şekil 3. Orman yangınlarının zaman ve alan ilişkisi (Harris vd., 2016).



67OCAK 2022   TÜBA GÜNCE

ların da kurumasına sebebiyet verebilmektedir. Özellikle 
otsu bitkilerin kuruyarak orman alanları içerisindeki ölü 
yakıt stokunu artırması, kuru dal ve yaprakların birikme-
si; yangın maruz kalma riskini artırmaktadır. Dolayısıyla 
kuraklık ne kadar uzun sürerse orman alanlarında biri-
kecek kuru yakıt miktarı o nispette artmaktadır. Teorik 
olarak kuraklık türleri ve ölü kuru yakıt oranındaki ilişki 
aşağıdaki şekilde gösterilmektedir (Şekil 4). Doğal olarak 
hafif kuraklık yaşanan bir orman bölgesinde biriken ölü 
örtü miktarı sırasıyla orta ve aşırı kuraklık zamanlarında 
biriken ölü örtü miktarlarından daha az olmaktadır. An-
cak burada kuraklığın şiddetiyle biriken ölü örü miktarı 
arasındaki ilişki doğrusal değildir. Aşırı kurak zamanlar-
da bitkilerin su kaybı çok fazla olacağından gerek yaprak-
ları gerekse de ince dalları kuruyarak ölü örtü miktarını 
hızlı bir şekilde artırmaktadır.

Şekil 4. Kuraklık ile orman alanlarında biriken kuru ve ölü yakıt 
miktarı ilişkisi.

Sadece kuru ve ölü yakıt miktarı değil aynı zamanda yeşil 
veya canlı örtü de kuraklıkla doğrudan ilişkilidir. Kurak-
lık dönemlerinde, yeşil dal ve yapraklardan su kaybı art-
tığından yeşil yaprakların ve dalların da tutuşma sıcaklığı 
düşmektedir. Yangın başladıktan sonra kuru olan yakıtlar 
tamamen hızlı bir şekilde yanarken, aynı zamanda yeşil 

dal ve yapraklarda hızla su kaybederek yanmaktadır. Ku-
raklık boyunca yaprak ve gövdeler özellikle ince dallar 
yeşil olarak görünse de terleme yoluyla çok su kaybettik-
lerinden yangına dayanma mukavemetleri düşmektedir. 
Dolayısıyla kuraklık yeşil örtünün de daha çabuk tutuş-
masını ve yanmasını tetikleyici etki göstermektedir.

Sıcaklık
Dünyanın ortalama sıcaklığının artması ve bu artışın böl-
gesel faktörlerle de desteklenip daha da şiddetlenmesiyle 
iklim değişimi etkisi en bariz sıcaklıklar üzerinde görül-
mektedir. Sıcaklık buharlaşmayı artırdığı için yanıcı mad-
delerin ve ortamın kurumasına ve nem oranının düşme-
sine sebep olmaktadır. Yüksek sıcaklıklar aynı zamanda 
yanıcı maddelerin tutuşması için gereken ısı miktarını da 
azaltacağı için, sıcak havalarda orman yangınları daha ko-
lay çıkabilmekte ve yayılmaktadır. Sıcaklık ve bağıl nem 
birlikte değerlendirildiğinde ortalama olarak Türkiye’de 
yangın çıkma riskinin daha yüksek olduğu saatler orta-
lama sabah 9:00-18:00 aralarında olduğu Şekil 5’te sunul-
muştur. Hava sıcaklığı ile bağıl nemin birlikte değerlen-
dirilmesi sonucu ortaya çıkan eğriler arasında kalan alan 
yangın riski açısından “Riskli Bölge” olarak tanımlanabi-
lir. Bağıl nemin yangın riski açısından ortalama sınır de-
ğer kabul edilen %30’luk bölgesi bu alandan ayrıldığında 
“Çok Riskli Bölge” yangın başlama ve genişleme açısın-
dan 10:00-17:00 saatleri arasının en kritik saatler olduğu, 
hatta daha da derine inilirse öğle 12:00-15:00 saatleri ara-
sının en kritik zaman dilimi olduğu anlaşılmaktadır.

Yağış
İklim değişikliğinin sıcaklıkla birlikte en çok etki ettiği 
faktörlerden birisi de yağıştır. Yağış yağmur, kar ve dolu 
olarak oluşsa da genelde yağış denildiğinde yağmur kas-
tedilmekte ya da anlaşılmaktadır. Yağışların aylık ölçekte 
azalması ve yağış anomalisinin artması tipik iklim deği-
şikliği çıktısı olarak özellikle iç ve güney bölgelerde gö-
rülmektedir. Şiddetli yağış sıklığının artması beraberinde 
taşkın ve selleri getirirken yılın uzun bir döneminde yağış-
ların ortalama değerler altında kalması hem kuraklığı hem 
de bağıl nemi doğrudan etkilemektedir. Şiddetli yağışlar 

Şekil 5. Yangın riski yüksek saat aralıkları ile sıcaklık ve bağıl nem ilişkisi. 
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esnasında meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu orman 
yangınlarının görülme sıklığı yağışın sadece kuraklık ve 
bağıl nem ile açıklanamayacağının bir göstergesidir. Bü-
yük yangınlar sonucu oluşan pyrokümülonimbus bulutla-
rının hızla soğuk hava cephesiyle karşılaşıp şiddetli yağış 
olarak yıldırımlarla geri dönmesi de yağış-orman yangını 
ilişkisin de önemli bir boyut olarak değerlendirilmektedir.

Normal koşullarda yağış miktarı ne kadar fazla olursa or-
man yangınının başlama ve genişleme ihtimali o derece 
azdır. Yağış miktarının fazla olması bağıl nemi ve yakıt-
ların nem muhtevasını artırıcı etki yapacağından kolay 
tutuşma gerçekleşmemektedir. Karadeniz bölgesinde or-
man yangınlarının daha az görülme sebeplerinin başında 
yağış miktarının fazla olması ile ortamın hem bağıl nemi 
hem ölü yakıt stokunun azlığı ve yakıtların nem oranının 
yüksek oluşu gelmektedir. İklim değişikliğinin çok bariz 
görünmeyen etkilerinin birisi de kar örtüsü kalınlığının 
azalması ve kar sınırının artmasıdır. Kış aylarında daha 
az kar yağması yeraltı sularının beslenmesiyle doğru-
dan ilişkilidir. Şiddetli yağışlar sonrası yeryüzüne düşen 
suyun büyük bir kısmı yüzeysel akış olarak denizlere ve 
göllere akıp giderken; kar erimesi sonucu dönüşen suyun 
büyük bir kısmı yeraltı sularını beslemektedir. Çünkü ge-
nelde zeminin sızma indisi, karın erime hızından daha 
büyüktür. Eğer zemin %100 doygunluğa ulaşmamışsa, 
eriyen suların büyük bölümü zemin altı akışına ve yeraltı 
akışına geçer. Kar örtüsünün azalması yeraltı suyu seviye-
sinin diğer insan faktörlerinin de katkısıyla daha da düş-
mesine sebep olmaktadır. Bu durumda bitkilerin kökleri 
yeterince suya erişemediğinden yapraklardaki nem oranı 
azalabilmekte ve ağaçların gövde, dal ve yapraklarının 
kurumasıyla ölü örtü miktarı artabilmektedir. Dolayısıyla 
sadece yağmurun azalması değil aynı zamanda kar örtüsü 
kalınlığının da azalması, orman yangınlarına maruz kal-
ma riski bakımından önemli bir role sahiptir.

Bağıl Nem
İklim değişikliği etkisiyle artan sıcaklıklar ve sıcak hava 
dalgaları yağışların da azalmasıyla birlikte kendisini bağıl 
nemim üzerinde hissedilir derece de göstermektedir. Or-
tamın bağıl nemi yangının başlamasında ve ilerlemesinde 
birincil etkiye sahip unsurlardandır (Boer vd., 2017). Do-
ğal olarak bağıl nem arttıkça yangının başlaması ve iler-
lemesi yavaşlamaktadır. Bununla birlikte yanıcı maddele-
rin özellikle ölü örtünün nemliliği yangının ilerlemesini 
doğrudan etkilemektedir. İğne yapraklı ağaçlardan oluşan 
ormanların altında bulunan ölü örtünün hava ile teması 
yapraklı ormanların altında bulunan ölü örtüye nispetle 
az olduğundan nem oranın fazla olması yangının ilerleyiş 
hızını etkilemektedir (Bilgili vd., 2006). Genellikle yan-
gının başlayıp gelişebilmesi için %30’lık nem oranı sınır 
değer olarak görülmektedir (Bilgili, 2003). Her ne kadar 
bu sınır değer rijit bir sınır oluşturmasa da daha düşük 
bağıl nem oranları yangına maruz kalma riskini daha da 
artırmaktadır. Ormanlarda canlı yaprakların nem içeriği 
genelde ilkbahar aylarında tomurcuk patlamasından önce 
minimum seviyede olması tepe yangınlarının risklerini 
artırıcı etkiye sahip olmasına rağmen bu mevsimlerdeki 

bağıl nemin yüksekliği yangın başlamasını ve yayılma-
sını zorlaştırıcı etkiye sahiptir (Stocks vd., 1989). Yangın 
riskinin bağıl nem ile ilişkisini sıcaklık parametresiyle de 
ilişkilendirilerek verilmesi teorik olarak daha doğru ola-
cağından bu ilişki Şekil 5’te verilmiştir. Türkiye’de genel-
de bağıl nem yaz aylarında güneşin doğmasıyla azalmaya 
başlayarak öğleden sonra da yavaş yavaş tekrar artma eği-
limi göstermektedir. Ortalama olarak sabah 10:00-17:00 
saatleri arası bağıl nemin hava sıcaklığına bağlı olarak 
düşük olduğu zaman aralıklarıdır. Yangın başlama ve ge-
nişleme riski bu saatlerde artmaktadır. 

Rüzgâr
Rüzgâr, yangının genişlemesi ve yayılması bakımından en 
önemli faktördür. Yangının yayılması doğrudan rüzgâr 
yönü ve hızına bağlıdır. Isı transferi yollarından konvek-
siyon yoluyla ısının iletimi orman yangınlarının yayıl-
masında ana faktördür. Isınan ortam ile birlikte yükselen 
gazların etkisiyle orman yangınların şiddeti artmaktadır. 
Ayrıca köz haline gelmiş ısı kaynaklarının uzun mesafe-
lere taşınımı da konveksiyon etkisiyle meydana gelmek-
tedir (Şekil 6). Özellikle yamaçlarda aşağıdan yukarıya 
doğru ya da tabandan ağaçların tepesine doğru konvek-
siyonla yayılım tepe yangınlarının başlamasında etkilidir. 
Fırtına etkisiyle yangın bölgesindeki közlerin uzak alanla-
ra taşınarak noktasal yangınların başlatmasında rüzgârın 
etkisi büyüktür. Aşağıdaki şekilde de açıkça görüldüğü 
üzere yangın gelişirken rüzgâr vasıtasıyla bazı parçalar 
kopmakta ve havada uçuşmaya başlamaktadır. Artan rüz-
gâr hızıyla birlikte uçuşan parçalar taşınım safhasına 
geçmekte ve yangından metrelerce uzağa taşınarak ken-
di ağırlıkları etkisiyle zemine veya orman örtüsü üzerine 
düşmektedirler. Uçuşan bu köz ya da parçalar eğer ince 
yapraklı kuru otlar üzerine düşerse çok hızlı bir şekilde o 
noktada noktasal tutuşma başlayabilmektedir. Her düşen 
köz parçacığı noktasal yangın başlatma kabiliyetinde ol-
mayabilmektedir. Şekilde de görüldüğü üzere bazıları da 
içten yanarak alev almamakta sadece duman çıkarmak-
tadır. Eğer etrafında yetirince kuru yanıcı madde yoksa 
kendi kendine bu köz parçaları sönmektedir. Bir kısmı 
da hiç tutuşma sağlayacak enerji taşımadan zemine düş-
mektedir. Halk arasında kozalak patlaması olarak anılan 
bu noktasal yangınların kaynağı aslında rüzgarla birlikte 
taşınan köz parçacıklarıdır. Normalde kozalakların yan-
ma esnasında patlayıp metrelerce uzağa taşınma özelliği 
yoktur. Yangının büyüklüğüne bağlı olarak oluşan alev 
yüksekliği, ısı girdabı bu tür parçacıkların yangınla hiç 
ilgisi olmayan bölgelere düşerek yeni tutuşmalar başlatma 
açısından önem arz etmektedir. Bu yüzden rüzgârlı ha-
valarda yangının genişlemesini önlemek güçleşmektedir.

İklim değişikliğinin rüzgâr hızı ve yönleri üzerindeki et-
kisinin bariz baskın bir tanımı yapılamamaktadır. Rüz-
gâr bölgesel koşullarla birlikte sıcaklık ve genel atmosfe-
rik döngüye bağlı gerçekleşmektedir. Atmosferik döngü 
içerisinde yer alan kutup çevrimleri, Hadley çevrimleri, 
ticaret rüzgarları iklim değişikliğinden etkilenmektedir. 
Ancak bunların yerel ölçekte hissedilir ve baskın bir şekle 
büründüğü net olarak görülememektedir. Örneğin küre-



69OCAK 2022   TÜBA GÜNCE

sel ısınma sonucu Hadley çevrimlerinin çapının geniş-
lemesi, Ekvator bölgesinden orta enlemlere doğru daha 
sıcak ve kuru havanın taşınmasını sağlamaktadır. Bu 
açıdan bakıldığında, kuraklık ve sıcaklık üzerinde genel 
sirkülasyonların etkisi açıklanabilmektedir. Orman yan-
gınlarında ise ölçek küreselden ziyade yerel rüzgâr ve to-
poğrafik şartlara bağlıdır. 

Sonuç
İklim değişikliği yangın tutuşmasından, genişlemesine 
ve söndürülmesine kadar tüm safhaları etkilemektedir. 
Doğrudan iklim değişikliği nedeniyle orman yangınları 
çıkmamaktadır. İklim değişikliğinin rolü, yangına ma-
ruz kalma riskini artırmakla daha net açıklanabilmekte-
dir. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yağışların azalması 
kuraklıkla neticelenen süreçleri başlatmaktadır. Uzun ve 
şiddetli kuraklık dönemleri, düşük bağıl nem ve rüzgâr 
orman yangınları riskini doğrudan etkilemektedir. Ayrıca 
ormanların gelişimi, ölü örtü varlığı, yakıt sürekliliği ve 
yakıtların nemliliği de iklimsel değişimlerle izah edilebil-
mektedir. İklim değişikliği ile orman yangınları arasın-
daki ilişki geçmiş verilere dayalı istatistiki olarak ortaya 
konulabilirken, gelecekte meydana gelecek orman yan-
gınlarının modellenmesi ise yukarıda geniş şekilde izah 
edilen orman yangınlarına etki eden iklimsel paramet-
relerin gelecek projeksiyonları yapılarak kavramsal yak-
laşımlar kurmak suretiyle ortaya konulabilir. Özet olarak 
söylemek gerekirse küresel ısınma ne kadar çok artarsa 
orman alanlarında ölü ve kuru örtü o nispette artacak ve 
tutuşabilirlik de daha kolaylaşarak orman yangını riski 
artacaktır.
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Prof. Dr. 
Emel Arinç 
Anısına...

Sevgili eşim, 50 yıllık can yoldaşım, güzel insan, değerli 
bilim kadını, doğru bildiklerinin her ortamda savunucu-
su Emel’i 27 Aralık 2021’de 81 yaşında yitirdik. Mekanı 
cennet olsun. 

Yaşadığı sürece değeri bilinmiş, sevilmiş, sayılmış, son bir 
iki yılı hariç yaşamını mutlu geçirmişti ve yapmak iste-
diklerini büyük ölçüde başarmıştı. Arkasında birkaç yüz 
makale, birkaç yüz atıf, düzenlenen yaz okulları, kitap 
bölümleri, şimdi kendileri profesör olmuş veya başarılı 
çalışma ortamlarında olan elli civarında yüksek lisans ve 
doktora öğrencisi bıraktı. 

1940 Sinop doğumlu Emel’in anne ve babası da öğret-
mendi. Aydın’da lise yıllarında öğrenciyken bile arkadaş-
larına kimya dersi veriyordu. İstanbul Üniversitesi’nden 
kimya yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Milli Eğitim 
Bakanlığı bursu ile gittiği ABD’de çalışma konusunu bi-
yokimya olarak değiştirdi. 1976 senesinde Türkiye’ye dö-
nerek ODTÜ’de o zaman yeni kurulan şimdiki Biyolojik 
Bilimler Bölümü’ne girdi ve 67 yaşında emekli olana ka-
dar orada kaldı. Tıp doktoru olmamasına rağmen tıbbın 
biyokimya dalında doçent olması, zamanında “Nature” 
dergisinde makalesi yayınlanan birkaç Türk bilim insa-
nından biri olması, birçok NATO Yaz Okulu düzenleme-
si, Eczacıbaşı Tıp Ödülü’nü ve TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü 
kazanması, TÜBA üyeliği, başarılarının sadece birkaçı. 
Hepsini burada sayamam. Ancak Emel’in en çok gurur 
duyduğu yönettiği tezler ve yetiştirdiği öğrencilerdi. Bu 
nedenle ulaşabildiğim birkaç eski öğrencisinin Emel ho-
calarıyla ilgili kısa yazılarını aşağıda derledim. 

Böyle övgüye mazhar olan bir hanımın eşi olduğum için 
ve yaşamı sürecinde, gerek bilime katkısında gerek öğren-
ci yetiştirmesinde daima yanında bulunarak destek oldu-
ğum için ben de kendimi başarılı addediyorum. 

Doç. Dr. Nilay Başaran – TÜBİTAK / Emekli
Çok kıymetli canım Emel Hocamı kaybetmenin derin 
üzüntüsü içindeyim. Biyokimya alanında ulusal ve ulusla-
rarası çok tanınmış saygınlığı olan bir bilim insanımızı yi-
tirdik. Kendisini minnetle. Şükranla, saygıyla ve rahmetle 
anıyorum. Onu tanımanın ve öğrencisi olmanın hayatım-
daki en önemli şanslardan birisi olduğunu düşünüyorum. 
İyi ki onu tanımışım ve öğrencisi olmuşum. Gerçekten çok 
şey kattı hayatıma, çok şey paylaştık. Onun kişiliğini yap-
tığı katkıları anlatmak kelimelere sığmaz. Ülkemizdeki na-
dir çok çalışkan bilim insanlarındandı ve  ömrünü  bilime 
ve bilim insanlarını yetiştirmeye adadı. Sadece bilimsel ve 
akademik anlamda değil hayatımızdaki birçok önemli kilit 
noktalarında hep elimden tuttu ve bir evladı gibi gördü ve 
yakından tekip etti. Ben de onu sadece bir hoca değil bir 
anne ve rehber olarak gördüm. Seni hiç unutmayacağız çok 
kıymetli canım Emel Hocam. Nur içinde uyu, Mekanın cen-
net olsun. 

Dr. Umay Şaplakoğlu - Cytiva firması, ABD
Eğitim hayatıma bana en çok ilham veren insanlardan bi-
riydi Emel Hocam. O’nu yakından tanımam beni düzenle-
diği NATO Yaz Okulu’na götürmesi ile başladı. Ben ve diğer 
öğrencileri organizasyonun eksiksiz yürümesi ile sorum-
luyduk. Her sabah mikrofonları bir kere, iki kere, çok kere 
kontrol eder, sesi odanın her köşesinden dinler, aletlere ba-
kar ve %100 emin olurduk her şeyin çalıştığına. İş titizliği-
ni, ciddiyetini ilk defa orada gördüm ve farkına varmadan 
bu şekilde davranmayı iş hayatımın merkezine oturttum. 
Bunun ötesinde o yaz okulları ile bize yepyeni bir dünyanın 
penceresini açtı ve ben hep kendimi dünya bilim insanları 
ile eşit hissettim. Bunun önemi kendime, eğitimime güven-
mem gereken noktalarda sıklıkla karşıma çıktı.

Yazan Prof. Dr. Faruk Arinç
ODTÜ, Makine Mühendisliği Bölümü
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Daha sonra Emel Hocamın yüksek lisans öğrencisi oldum. 
İlk lab işim lowry protein tahlili yapmaktı, bütün eş değer-
ler aynı olana kadar kaç defa tekrarlattı bana hatırlamı-
yorum ama bu iş bittiğinde pipet kullanmasını mükemmel 
bir şekilde öğrenmiştim. Aldığım dersleri de hiç unuta-
mam, çok farklı bir şekilde öğretirdi, örneğin makaleleri 
verir, “abstract”lerini kapatır, bize yazdırırdı. Bu şekilde 
hızlı yayın okumayı ve önemli yerlerini çabuk kavramayı 
öğrendim. Daha bunun gibi birçok örnek var. Bütün bu ör-
neklerin ana teması, temel iş yeteneklerinin temelini bize 
çok sağlam attırdı. Hayatımda attığım her adımda emeği 
vardır bu yüzden. 

O’nu çok büyük bir saygı ve sevgiyle anıyorum. O’nun öğ-
rencisi olmayı hayatımın en büyük şanslarından biri olarak 
kabul ediyorum. Çok çok teşekkür ederim Emel Hocam!

Prof. Dr. Alaattin Şen - Abdullah Gül Üniversitesi
Değerli Hocam Prof. Dr. Emel Arinç’in başarılarını bizim 
anlatmamıza ya da tanıtmamıza gerek olduğunu sanmı-
yorum. Yaptığı yayınlar, bu yayınlara aldığı atıflar, ürettiği 
projeler, aldığı ödüller, Türkiye’nin bilim dünyasına NATO 
yaz okulları olarak yaptığı katkılar ve ilaç metabolizması 
biyokimyasına yaptığı bilimsel katkılar zaten başarılarını 
ziyadesi ile ortaya koyuyor. Temel yaklaşım olarak çalışma 
disiplinine verdiği önemi ortaya koyan, her anından çok 
şeyler öğrendiğim, değerli Hocam ile anlata anlata bitiri-
lemeyecek kadar çok bilimsel ve hoca-öğrenci anılarım var. 
Ancak beni derinden etkileyen ve bilimsel etik konusunda 
bir düstur edinmeme vesile olan bir anımı paylaşmak is-
tiyorum. Doktora sürecimin sonlarına doğru zamanlardı. 
Bir gün öğle saatleri gibiydi, eski biyolojik bilimlerin bir 
klasiği olmuş Lab11 laboratuvarımızda SDS-Jel elektrofo-
rezi yapıyordum. Biraz sinirli bir halde ve elinde bir makale 
ile laboratuvara geldi. Biraz da sert bir tonla “Şu makaleye 
bak Alaattin” dedi. Zaman zaman bazı makaleleri okuduk-
tan sonra bize de verir, okumamızı ve fikirlerimizi sorardı. 
Öyle bir şey olmadığını hemen anladım ama ne olduğunu 
düşünüyordum. Ancak farklı bir şey olduğunu makalenin 
yazarının doçentlik sınavına gireceğini; o kişi için çok sa-
yıda kişinin kendisini aradığını ve çok sinirlendiği belirtti. 
Neyse makaleyi bıraktı ve gitti. Ben makaleyi okudum, ger-
çekten çok kötü bir makaleydi, o kadar kötüydü ki SDS-Jel 
görüntüsü bile elle karalama olarak çizilmişti. Hocam ak-
şama doğru tekrar geldi ve makaleyi sordu, ben de fikirle-
rimi söyledim. Tasdik eder şeyler söyledi ve bu kişiye pozitif 
olmam mümkün değil dedi. Aracıların bazılarının iyi bilim 
insanları ve hatırlı kişiler olduğunu söyledi ama bilimsel 
olarak doğru olanı yapmamız gerektiğini kararlı bir tonla 
belirtti. O kişi daha sonra ODTÜ de doçentlik sözlü sınavı-
na geldi; hatta sınav öncesi laboratuvarda misafir ettik, çay 
ikram ettik. Ancak değerli Hocam dediği gibi negatif görüş 
verdi ve elle yazdığı raporunu bilgisayarda bana yazdıra-
rak da etik duruşun, bilimsel dürüstlüğün önemini bizlere 

nakşetti. Aday diğer dört hocanın olumlu görüşleri ile geçti 
ancak Hocam yalnız kalma pahasına da olsa bilimsel doğ-
ruluktan ve etikten ödün vermedi, verilmemesi gerektiğini 
uygulamalı olarak ortaya koydu.

Bugünlerde çok aradığımız bu güzel değerleri, güzel insan-
larla birlikte maalesef yitiriyoruz; hangi fikirden olursa 
olsun bizden olan makbuldür yaklaşımı Türk bilim dün-
yasını kemirmeye devam ediyor. Kişisel gelişimime ve bi-
limsel kariyerime yaptığı katkılar ve ayrıca kişisel dostluğu 
için kendisine müteşekkirim. Değerli Hocam Prof. Dr. Emel 
Arinç’in başarıları ve ürettiği değerler yetiştirdiği öğren-
cileri tarafından devam ettiriliyor ve ettirilecektir. Nurlar 
içinde olsun…

Prof. Dr. Azra Bozcaarmutlu - Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi
Prof. Dr. Emel Arinç benim doktora hocamdı. Hocamla 
anılarım Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğrenci oldu-
ğum yıllarda başlamış, araştırma görevlisi olarak çalıştığım 
ve doktora yaptığım dönemde yakınlaşmış ve akademik 
hayatımın bütün adımlarında devam ederek neredeyse 
30 yıllık bir zamana yayılmıştır. Hocam bu süre içerisin-
de hoca olarak bilgi veren öğreten, bazen mentor olup yol 
gösteren olmuştur ve bazen de anne şevkati ile sarıp sar-
malamıştır. Hocam ve değerli eşi Faruk Hocamız bana her 
zaman ailelerinin bir bireyi gibi hissettirmişlerdir. 

Hocamla sayfalarca yazabileceğim çok anımız oldu. Birlikte 
çalışmalar yapıp, yurt içi ve yurt dışı kongrelere katılmıştık. 
Hocam yaptığımız çalışmalara büyük heyecanla yaklaşır-
dı. Sabah bölüme geldiğinde laboratuvara uğrardı ve biz-
ler neler yapıyoruz bakar tavsiyelerde bulunurdu. Her bir 
tavsiye ders niteliğindeydi. Gün içinde de çok defa uğrardı. 
Akşam bazen çok geç saatte deneyimiz biter sonuna kadar 
bekler veya sonucunu merak ediyorum beni ararsınız derdi. 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde çalıştığım yıllarda 
hoca ile anılarımı anlattığım öğrencilerim ona hayranlık 
duymuşlardır. Hocam gerçekten hayran olunacak bir bilim 
insanıydı. Kendini bilime ve öğrencilerine adamış olan ca-
nım Hocamın bende doldurulamaz yeri bulunuyor. Canım 
Hocamı bugün şükranla anıyorum. Bizlere kattığı her şey 
için sonsuz teşekkür ediyorum. 

Prof. Dr. Şevki Arslan - Pamukkale Üniversitesi
Sanırım 2000 yılının ocak ayı idi, saygıdeğer Hocama “Si-
zinle çalışabilir miyim?” diye sormuştum, biraz ürkek biraz 
korkarak. Belki de o soru şu an yaşadığım akademik ha-
yatın kapılarını açmıştı. Emel Hocamla beraber tam sekiz 
yıl boyunca hem yüksek lisans hem de doktora eğitimimde 
çalışma fırsatı buldum. Ondan hem bilimsel hem de in-
sani olarak çok şey öğrendim. Tüm öğrencilerine olduğu 
gibi yeri geldiğinde bir anne şefkatiyle davrandı, yeri gel-
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diğinde yol gösterici oldu. Dertlerimizle dertlendi. Bizlere 
çalışmanın ve disiplinli olmanın ne kadar değerli olduğunu 
öğretti. Herhalde hiçbirimiz Hocamızın hakkını ödeyeme-
yiz. Sadece yüksek lisans ve doktora sırasında değil aynı 
zamanda Pamukkale Üniversitesine geldiğim dönemde de 
yardımlarını ve desteklerini hiçbir zaman esirgemedi. Öğ-
rencisi olmanın gururunu ve onurunu her zaman yaşadım 
ve yaşayacağım.

Türkiye’de ve dünyada P450 enzimlerinin duayeni olan Ho-
camın biz öğrencilerine -akademik ve hayata dair- kattığı 
her şey için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın, mekânı cennet 
olsun…

Prof. Dr. Tuğba Tümer - Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi
Sevgili Emel Hocamın adını ilk defa ODTÜ Biyolojik Bi-
limler’de lisans eğitimim sırasında 2. sınıfta Hücre Biyoloji 
dersi alırken yine kendisinin yetiştirdiği öğrencilerden olan 
rahmetli Prof. Dr. Mesude İşcan Hocamdan duymuştum. 
“3. sınıfa geçtiğinizde Emel Hoca’dan Biyokimya dersi ala-
caksınız bu konuları iyi öğrenirseniz o dersi de daha kolay 
anlarsınız.” demişti. Mesude Hocamın bu sözleri ile ku-
lağıma çalınan “Emel Hoca” adı 3. sınıfın ilk döneminde 
yine Emel Hocamın yetiştirdiği öğrencilerden olan Prof. Dr. 
Tülin Giray Hocamın dersinde Sitokrom P450 enzimlerini 
işlerken “Bu dersin devamını (Biyokimya II) Emel Hoca’dan 
alacaksınız, kendisi bu enzimin bir izoformunu dünyada 
ilk kez akciğer dokusundan aktif bir halde izole etmiştir, bu 
dünyada yankı uyandırmış bir başarıdır.” sözleri ile dev-
leşmiş ve benim için yaşamımı şekillendiren bir serüvenin 
başlangıcı olmuştur. Biyokimya II dersini alırken kendisini 
nasıl bir hayranlıkla dinlediğimi, Hocamın gözüne girebil-
mek için nasıl canla başla çalıştığımı dün gibi hatırlarım. 
Sene sonunda sınav kağıdıma bakmak için her yeri yığınla 
kağıt ve kitap dolu, hafif loş, kendine has eski kitap kokan 
odasına girdiğimde bana “Notun iyi, neden kağıdına bak-
mak istiyorsun.” diye sormuştu. Ben de “Hocam eksiklerimi 
göreyim istedim, bir de ben biyokimyayı çok seviyorum, 
sizin labınızda çalışabilir miyim?” demiştim. Kaşlarını ça-
tıp beni inceledi, bir süre sesiz kaldı sonra “Sen şimdi git, 
ben biraz düşüneyim, Pazartesi gel” dedi. Herkes bilir Emel 
Hoca çok öğrenci almazdı. Çok seçiciydi, her zaman en iyi-
lerle çalışırdı. Herhalde beni almayacak diye üç gün içim 
içimi yedi. Pazartesi günü yanına gittiğimde “Gel labora-
tuvarda biraz çalış elini göreyim.” dedi. Duplikeleri birbiri-
nin aynı çıkartmak için ne çok pipet çalıştığımı ben bilirim. 
2000 yılında girdiğim Emel Hoca’mın laboratuvarından 
2009 yılında yetiştirdiği son doktorantı olarak çıktım. Bire-
bir temas halinde olduğumuz bu dokuz yıl boyunca bizlere 
biyokimyayı, çok zevkle öğrendiğim moleküler farmakoloji-
yi ve araştırma konumuz olan sitokrom P450 enzimlerini 

en doğru şekliyle, tüm detayları ile öğretti. Laboratuvarda 
kurduğu tecrübeli olanın daha az bilene öğrettiği, temelde 
de herkesin birbirine bir şey öğrettiği ve beyin fırtınası yap-
tığı ekosistemde, bizleri “araştırma nasıl yapılır, bilimsel bir 
soru nasıl üretilir, nasıl projelendirilir, veriler bilimsel bir 
yayına nasıl dönüştürülür?” gibi konularda en iyi şekilde 
eğitti. Bana yüksek lisansımın ilk yılında söylediği “Her gün 
en az bir yeni yayın okumalısın.” ve “Bilimle yatıp bilimle 
kalkacaksın Tuğba” gibi sözleri aklımdan hiç çıkmaz. İl-
ginçtir ki Emel Hoca ile yaptığım en rutin konuşmada bile 
ya yeni bir şey öğrenmiş ya da dikkat etmem gereken bir 
şeyin farkına varmışımdır. Akademik kariyer çok uzun ve 
zorlu bir süreç, bir nevi tırtıldan kelebeğe dönüşme yolculu-
ğu, bu süreçte Emel Hocamız danışmanlığında yetişen her 
öğrenciye her türlü desteği vermiş ve mentörlük etmiştir. 
Laboratuvardan ayrıldıktan sonraki dönemlerde de Ho-
camla hiçbir zaman bağımız kopmadı. Çünkü bizler onun 
sadece öğrencileri değil, belki de hayatının en önemli un-
surlarından biriydik. O dönemlere geri döndüğümde ben 
de onun için aynı şeyleri hissediyorum. Emel Hoca’dan ge-
len hiçbir maili silmemişim, vefatından sonra bunlara bak-
tığımda öğrencilik dönemimin ilk yıllarında gayet resmi 
olan yazışmalarımız, özellikle post doktora çalışmalarım 
için Amerika’da olduğum dönemlerde ve sonrasında da Ça-
nakkale’ye geldiğim yıllarda adete bir anne-kız dertleşmesi, 
moral, motivasyon ve destek maillerine dönüşmüş ve her 
zaman yanımda olduğunu bana hissettirmiştir. Onun aka-
demik etik anlayışı, çalışkanlığı, iş disiplini ile yetişmiş bir 
akademisyen olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Ben 
de aynı disiplini, işine saygı duymayı ve etik ilkeleri şimdi 
kendi yetiştirdiğim öğrencilerime aktarmaya çalışıyorum. 
Onlarda belki nicelerine aktaracak. Böylelikle Emel Hoca-
mız belki kaç kuşak insanın yoluna ışık olacak! Yaktığınız 
bu meşalenin ışığında yüzlerce gencin hayatına dokunarak, 
huzur içinde uyuyun benim sevgili Hocam…

Doç Dr. Zahide Çavdar - Dokuz Eylül Üniversitesi
Çok değerli bilim insanı ve aynı zamanda gönlü çok geniş 
ve derin olan saygıdeğer Emel Hocamı kalem becerisi olma-
yan biri olarak ifade edebilmenin zorluğu içerisinde satırla-
rıma başlamak istiyorum.

Çok sevgili Emel Hocam ile ilk kez karşılıklı olarak görüş-
tüğümüz günü 28 yıl geriye giderek aynı heyecanı ve bende 
bıraktığı izi hissederek dün gibi hatırlıyorum. Temel Biyo-
kimyasal Teknikler dersinin uygulamasından sonra odası-
na beni çağırdığında yüzümdeki ifadeden anlamış olmalıy-
dı ki, heyecan yapmana ve endişe duymana gerek yok dedi. 
Seni yaz dönemi Lab çalışmalarımızı izlemen için Lab 11’e 
davet ediyorum, yapılan çalışmalar ilgini çekerse yüksek li-
sans tez konunu da bu yönde oluşturabiliriz demişti. Dokuz 
Eylül Üniversitesi’nden gelmiş ve ortamı tanımaya çalışan 
acemi ve biraz da çekingen bir öğrenci olarak artık nasıl 
bir sevinç tepkisi verdiysem, araya girip şu ifadeyi kullan-



74 TÜBA GÜNCE   OCAK 2022

dı: “Ben Hocaların Hocasıyım, benimle çalışmak zor olur, 
bunu da bir düşün” dedi. 22’li yaşlarda bunun anlamının 
ne kadar yüklü olduğunun farkına varamamış olmakla bir-
likte şimdi geriye doğru baktığımda benim için çok büyük 
şans ve önemli bir dönüm noktası olan Emel Hocam ile baş-
layan bu akademik yolculuğumun bana kattığı iç disiplin, 
çalışkan olmak, yapılan işi sorgulama ve takip etmek gibi 
çok güçlü değerlerin ne kadar kıymetli olduğunun fazlasıy-
la bilincindeyim. Kısaca, bugün bilimsel ve etik boyutta sa-
hip olduğum ve koruduğum tüm değerlerin mimarı Yüksek 
Lisans Danışmanım, çok kıymetli Emel Hocamdır. Dahası, 
Hocamız biyokimya alanında engin bilgi ve tecrübeleri ile 
büyük emekle yetiştirdiği Lab 11 öğrencileri olarak bizler 
nerede olursak olalım bir telefon kadar birbirimize yakın 
olmayı, her zaman birbirimize destek olmayı, güvenmeyi, 
bilgilerimizi birbirimizle sonuna kadar paylaşmayı yani 
“kocaman bir Lab 11 ailesi” olmayı da Hocamıza borçlu-
yuz. Emel Hocam’ın öğrencisi olmakla hissettiğim gurur ve 
onuru her zaman yaşayacağım. Saygıdeğer Hocam’a sonsuz 
teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. 

Nurlar içinde uyusun, mekanı cennet olsun.

Doç. Dr. Birsen Can Demirdöğen - TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi
Emel hocam hem lisansüstü eğitimim sırasında, hem de 
TOBB-ETÜ’de öğretim üyeliğine başlamamın ardından 
ziyaretime gelerek ve üniversitemizde kimyasal karsinoge-
nez konusunda bir seminer vererek desteğini göstermiştir. 
Bizler için akademik ve sosyal yönden önemli bir rol model 
olmuştur.

Dr. Deniz Çakır (Yalçın) - Otank Endüstri
Emel Hoca’nın mühendislik kökenli kaç öğrencisi var bil-
miyorum ama ben o şanslı gruba dâhil olma mutluluğunu 
yaşayanlardan biriyim. Üniversite yıllarımın en keyifli ve 
verimli zamanlarını bilim mabedi dediğim her zaman bü-
yük bir özlemle andığım Lab11 de, Emel Hocam ve onun o 
zamanki değerli ekibi ile geçirdim. Bunun için de kendisine 
minnettarım. Sadece bilimsel yönden değil, diğer yönlerden 
de yapıcı geri bildirimleri, sıkıştığım, umutsuz hissettiğim 
zamanlardaki anaç desteği, ileri görüşlü yönlendirmeleri, 
hayatımın şekillenmesinde etkili olmuştur. Kendisini saygı 
ve minnetle anıyorum. İyi ki yollarımız kesişmiş sevgili akıl 
hocam, iyi ki senin öğrencin olmuşum. Işıklar içinde yat.

Prof. Dr. Ayşe Mine Gençler Özkan - Ankara Üniversitesi
1992 yılında bana farklı bir deneyim sağlayacağını düşün-
düğüm ODTÜ’de yüksek lisans sınavına giriyorum; Biyo-
loji Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı’na kabul ediliyo-
rum. Fakat camia farklı, tanıdığım hiç kimse yok; “kiminle 
çalışırım, ne çalışırım?” arayışı ile kendimi bir anda Lab 
11’de buluveriyorum. Laboratuvarda çalışan güler yüzlü 
akademisyen Nilay Başaran benimle yakından ilgileniyor 
ve hocasının dünya çapında tanınan bir bilim insanı oldu-
ğunu, kendisi ile çalışmamın bana büyük yarar sağlaya-
cağını söylüyor. Hiç düşünmeden Prof. Dr. Emel Arinç’tan 
randevu alıp yanına gidiyorum ve hayatımda yeni, yepyeni 
bir döneme adım atıyorum. Şu an geriye dönüp baktığım-
da görüyorum ki; Emel Hocamla yaptığım bu ilk görüşme 
bana akademinin kapısını samimiyetle aralayan şahane bir 
vesile olmuş. 

Kıymetli hocam, eğitimim süresince kendisinden aldığım 
dersler ve laboratuvar çalışmalarım sırasında beni yakın-
dan takip eder, hata ve eksikliklerimi tatlı-sert uyarıları ile 
gidermeye çalışırdı. Belli aralıklarla odasına çağırır, çalış-
malarımı rapor etmemi isterdi. Elde ettiğim sonuçlara göre 
hazırlanan ve bir sonraki buluşmamıza kadar okumam 
gereken makaleleri, yapmam gereken deneyleri içeren yeni 
programımla odasından çıkar ve tekrar işe koyulurdum. 
Emel Hocamın insana güven veren engin tecrübesi ve bilgi-
si rehberliğinde biyokimyanın hayran olunası yolaklarında 
kaybolduğum, gece yarılarına kadar laboratuvarda çalış-
tığım o günlerin heyecanını, enerjisini aradan geçen onca 
yıla rağmen hala yüreğimde hissederim ve bu his özellikle 
ivmemin düştüğü dönemlerde ilham verir bana. 

Emel Hocam örnek bir titizlikle düzenlediği NATO Yaz 
Okulu organizasyonlarında biz lisansüstü öğrencileri-
ne sorumluluklar verir, çalışmalarımızı bildiriler halinde 
sunmamızı destekler, katılımcı yabancılarla iletişim ku-
rabilmemiz için ortamlar yaratır, bizleri yüreklendirirdi. 
Akademik hayatımın ilk yıllarında bilginin/bilimin evren-
selliğine, kıymetli hocamın dünya çapındaki tanınırlığına –
gururla- şahit olduğum bu toplantılar benim için, yönümü 
akademiye çevirmeme vesile paha biçilmez deneyimlerdir. 

Hocaların hocası Emel Hocam; sizinle 30 seneye varan ta-
nışıklığımızın bende kalan tüm kıymetli izlerini kısa bir 
anma yazısıyla aktarabilmem mümkün değil. Özetle di-
yebilirim ki: “Mesafeli, zor hoca imajınızın altındaki iyilik 
dolu, güzel yüreğiniz; ilham kaynağı akademik birikiminiz 
ile yüreğimde ve meslek hayatımda bıraktığınız iz derindir 
canım hocam.” 

Saygı, sevgi ve minnetle..
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Uzaktan Algılama Teknolojileri ile 
Orman Yangınlarının Zamansal Analizi:

2021 Yılı Akdeniz ve Ege Yangınları

Özet
Bu çalışmada, Manavgat, Bodrum ve Marmaris ilçelerin-
de 2021 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan or-
man yangınların uzaktan algılama teknikleri kullanarak 
çok zamanlı optik uydu görüntüleriyle analiz edilmesi ve 
hasar gören alanlara ait sınırların tespit edilmesi amaç-
lanmıştır. Yapılan analizler sonucunda Manavgat’ta başla-
yan yangının 47.824 ha alana hasar verdiği ve yangından 
etkilenen alanın yaklaşık %59’nun yangın başladıktan 
sonraki ilk iki gün içinde oluştuğu tespit edilmiştir. Muğ-
la’da her iki çalışma bölgesinde başlayan orman yangın-
ların 10.000 ha üzerindeki alanda etkili olduğu gözlem-
lenmiştir. Her bir çalışma alanına ait yangın esnası ve 
sonrası dönemlerdeki yanma şiddeti seviyelerinin hem 
görsel hem de metrik olarak değerlendirilmesi için yan-
ma şiddeti fark haritaları üretilmiştir. Elde edilen sonuç-
lara göre çalışma alanlarında her iki zamansal dönemde 
yüksek yanma şiddetli alanların daha fazla olduğu görül-
müştür. Ayrıca, beş spektral indeksin (Normalize Edilmiş 
Fark Bitki Örtüsü İndeksi (NDVI), Orta Kızılötesi Yanma 
İndeksi (MIRBI), Yanmış Alan İndeksi (BAI), Normalize 
Edilmiş Yanma Şiddeti (NBR) ve Kömürleşmiş Toprak 
İndeksi (CSI)) hasar gören alanların sınırlarının be-
lirlenmesi üzerindeki performanslarının karşılaştır-
maları M-istatistiği değerlerine bağlı olarak 
gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar kelimeler:
Orman yangını, Sentinel-2, Spektral  
indisler, Uzaktan algılama, Yanma şiddeti

Giriş
Ormanlar, kapsadığı alan ve üst-
lendiği görev bakımından doğal 
dengenin korunması, çevrenin, 
biyolojik çeşitliliğin ve sürdürü-
lebilirliğin devamı noktasında çok 
sayıda fayda sağlayan en değerli do-
ğal kaynaklar arasındadır (Gheshla-
ghi, 2019; Ozenen Kavlak, Cabuk & 

Cetin, 2021; Tonbul, Kavzoglu & Kaya, 2016). Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture 
Organization - FAO) tarafından yayınlanan 2020 Küresel 
Orman Kaynakları Değerlendirme raporuna göre orman 
alanları, 2020 yılı itibariyle dünyadaki toplam arazi ala-
nının %31’ne karşılık gelen 4,06 milyar hektarlık alanı 
kapsamaktadır. Buna karşın son 30 yıl içerisinde toplam 
orman alanlarının yaklaşık 178 milyon hektarlık kısmı 
kaybedilmiştir (FAO, 2021). Nüfus artışı, kentleşme, ta-
rımsal faaliyetler ve madencilik çalışmaları gibi orman 
alanları üzerinde baskı oluşturan temel etmenlerin ya-
nında, orman yangınları da orman varlığında bozulmala-
ra ve azalmaya neden olan önemli etmenlerden birisidir. 

Orman Genel Müdürlüğü 2020 yılı Ormancılık İstatistik-
lerine göre; Türkiye’de orman alanları 1973’te yaklaşık 20 
milyon hektarlık bir alana sahipken, 2020 yılı itibariyle 
%13’lük bir atışla yaklaşık 23 milyon hektarlık bir alanı 
kapsamaktadır. Bu duruma karşın ülkemizde 1988 yılın-
dan günümüze kadar 357.795 hektarlık bir alan orman 
yangınları neticesinde zarar görmüştür. Türkiye’de 2019 

yılında 2.688 orman yangını hadisesi yaşanırken, 2020 
yılı itibariyle yaşanan orman yangınlarında bir artış 

görülmüş ve 3.399 yangın hadisesi kayıtlara geçmiş-
tir. 2020 yılında yaşanan orman yangınlarının çıkış 

nedenleri incelendiğinde, yangınların %55’inin 
sebebinin bilinmediği, %34’ünün ihmal kaynaklı 

olduğu, %9’unun doğal olaylar nedeniyle ger-
çekleştiği ve %2’lik kısmının ise kasıtlı ola-

rak çıkarıldığı ifade edilmektedir (OGM, 
2020).

Orman yangınlarının izlenmesi, yanan 
alanlardaki tahribatın haritalandırıl-

ması ve yangın sonrasında yanan 
alanlarda zaman içerisinde meydana 
gelen değişimlerin tespit edilme-
si sürdürülebilir ve etkili bir or-
man yangın yönetimi için oldukça 
önemlidir (Tonbul, Colkesen & 

Kavzoglu, 2019). Yangın hadisesi 
hakkında doğru ve güvenilir bilgiye 
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sahip olmak yangına neden olan faktörlerin azaltılması, 
yangından etkilenebilecek alanların önceden kestirimi 
ve buna bağlı olarak yangın önleme faaliyetlerinin plan-
lanması açısından büyük öneme sahiptir (Vilar, Camia & 
San-Miguel-Ayanz, 2015). Bu noktada uzaktan algılama 
teknolojileri ve söz konusu teknolojilerin temel ürünü 
olan uydu görüntüleri orman yangınlarının takibi ve yan-
mış alanların haritalanması ve zamana bağlı değişimlerin 
takibi noktasında önemli avantajlar sağlamaktadır. Yangın 
hadisesinin ardından bitki örtüsünün kömürleşmesi ve 
yok olması ile ilgili vejetasyonda meydana gelen değişim-
ler elektromanyetik spektrumun görünür yakın kızılötesi 
bölgesinde (0.4-1.3 µm) yüzey yansıma değerlerinde cid-
di bir azalmaya neden olmaktadır. Bununla birlikte, kö-
mürleşmiş bitki örtüsü tarafından artan radyasyon emi-
limine ve yangın öncesi yeşil bitki örtüsüne göre azalan 
buharlaşmaya bağlı olarak kısa dalga kızılötesi bölgenin 
(1.6–2.5 µm) yüzey yansıma ve yüzey sıcaklığı değerlerin-
de artışlar görülmektedir (Chuvieco & Congalton, 2008). 
Yangın sonrası meydana gelen değişimin derecesi, bitki 
örtüsü tipine, büyüme mevsimindeki yıllık sıcaklık fark-
lılıklarına ve yangından sonra geçen toplam süreye bağlı 
olarak değişkenlik gösterebilir (Lentile vd., 2006). Bu ne-
denle yangın hadisesinin etkilerini ve bölgede meydana 
gelen ekolojik değişimleri değerlendirmek amacıyla yan-
gın öncesi ve yangın sonrası uydu görüntüleri ile değişim 
analiz tekniklerinin kullanılması önerilmiştir (White vd., 
1996). Uydu görüntülerinin yeterli konumsal ve spekt-
ral çözünürlüğe sahip olması koşuluyla, kanopi ölümü, 
yer kömürleşmesi ve toprak rengindeki değişiklikler gibi 
diğer yangın etkileri de kolayca tespit edilebilmektedir 
(Kavzoglu, Yildiz Erdemir & Tonbul, 2016). 

Bu çalışmada, Sentinel-2 uydu görüntüleri yardımıyla 
2021 Temmuz ve Ağustos aylarında Antalya ili Manavgat 
ilçesi, Muğla ili Bodrum ve Marmaris ilçelerinde meyda-
na gelen orman yangınlarının çok zamanlı analizi ve yan-
mış alanların uzaktan algılama teknikleri tespiti ele alın-
mıştır. Söz konusu çalışma bölgelerine ait yangın öncesi 
ve sonrası Sentinel-2 görüntüleri temin edilmiş ve dNBR 
indisi kullanılarak yangın sonrası tahrip olmuş alan-
lar tespit edilmiştir. Ayrıca, Sentinel-2’nin sahip olduğu 
bantların kombinasyonları yardımıyla hesaplanan farklı 
spektral indekslerin yanmış ve yanmamış alanların tespiti 
noktasındaki etkinliği araştırılmış ve elde edilen sonuçlar 
istatistiksel olarak analiz edilmiştir. 

Çalışma Alanları 
Bu çalışmada, Türkiye’de son yıllarda birçok yangın hadi-
sesinin yaşandığı iller arasında yer alan Muğla ve Antal-
ya’da 2021 yılı Temmuz ayı sonlarında başlayan ve Ağus-
tos ayı ortalarına kadar devam eden orman yangınlarının 
neden olduğu tahribatın uzaktan algılanmış görüntüler 
yardımıyla belirlenmesi ve yangın şiddetine göre harita-
landırılması amaçlanmıştır. Şekil 1’de 2021 yılında An-
talya ili Manavgat ilçesi, Muğla ili Bodrum ve Marmaris 
ilçelerinde etkili olan orman yangınlarının çalışma ala-
nındaki konumları gösterilmiştir.

Şekil 1. Çalışma alanlarının konumları

İlk çalışma alanı, Antalya ilinin Manavgat ilçesi yakla-
şık 2.283 km2 yerleşim alanını kapsamaktadır. Sahilden 
Toroslara kadar olan bölgelerde genellikle değişik türde 
meyve ve diğer türde ağaçların görüldüğü Manavgat’tın 
orman envanterinde sedir, çam ve köknar gibi ağaçların 
yanı sıra maki türü ağaçlar ve çalılıklar yer almaktadır. 
Değerlendirmeye alınan diğer bir çalışma alanı ise Muğla 
ilinin batısında yer alan Bodrum yarımadasıdır. Kuzey, 
batı ve güney kesimlerinin Ege Denizi’ne kıyısı oldu-
ğu ve doğusunda Milas ilçesinin yer aldığı yaklaşık 680 
km2’lik yüzölçümü ve 174 km uzunluğundaki kıyı şeridi-
ni kapsamaktadır. TÜİK 2020 yılında açıkladığı verilere 
göre Marmaris nüfusu son on yılda yaklaşık %31 artarak 
181.541 kişiye ulaşmış ve Muğla ilinin en kalabalık ilçesi 
konumuna gelmiştir. Geniş alanları kapsayan yeşil bitki 
örtüsüyle öne çıkan çalışma alanında kızılçam ormanla-
rı, mersin ve sandal ağaçları sıklıkla görülmektedir. Son 
çalışma alanı ise Muğla ili sınırları içerisinde yer alan ve 
yaklaşık 900 km2 yüz ölçümü ve 451 km kıyı şeridine sa-
hip olan Marmaris ilçesidir. İğne yapraklı ormanlarla çev-
rili koylara sahiptir. 

Materyal ve Yöntem
Veri seti
Çalışma bölgelerinde meydana gelen orman yangınların 
etkili olduğu alanların tespit edilmesinde ve bu alanlara 
ait metrik analizlerin yapılmasında Sentinel-2 uydusun-
dan elde edilen optik görüntülerden yararlanılmıştır. 
Ücretsiz olarak servis edilen Sentinel-2 uydu görüntüleri 
spektral ve mekânsal çözünürlük noktasında kullanıcı-
lara sunduğu önemli avantajların yanı sıra 5 günde bir 
görüntüleme yapma kabiliyeti nedeniyle birçok çalışma-
da temel veri seti olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, 
her bir çalışma sahası için Tablo 1’de gösterilen tarihlerde 
kaydedilen, atmosferik düzeltmeleri yapılmış görüntüler 
kullanılmıştır. Her bir multispektral veri setinde 10m ve 
20m mekânsal çözünürlüğe sahip bantlar değerlendirme-
ye alınmıştır. 20m çözünürlüğündeki 6 spektral bandın 
mekânsal çözünürlüğünün iyileştirilmesi amacıyla Selva 
vd. (2015) tarafından önerilen yaklaşım kullanılmış ve 
Gram-Schmidt algoritması kullanılarak görüntü keskin-
leştirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Manavgat ilçesinde 
meydana gelen yangın zaman içerisinde geniş alanlara 
yayıldığı için yangın alanları tek bir görüntü çerçevesine 
sığmadığından mozaikleme işlemi gerçekleştirlmiştir. 
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Tablo 1. Çalışma alanlarında kullanılan görüntülere ait bilgiler

Çalışma Alanı Tarih Pencere No Açıklama

Manavgat

20.07.2021
T36SUG

Yangın Öncesi
T36SUF

30.07.2021
T36SUG

Yangın Anı
T36SUF

14.08.2021
T36SUG

Yangın Sonrası
T36SUF

Bodrum

26.07.2021 T35SNB  Yangın Öncesi

02.08.2021 T35SNB  Yangın Anı

10.08.2021 T35SNB  Yangın Sonrası

Marmaris

28.07.2021 T35SPA  Yangın Öncesi

02.08.2021 T35SPA  Yangın Anı

07.08.2021 T35SPA  Yangın Sonrası

Metodoloji
Bu çalışmada, çok zamanlı uydu görüntüleri yardımıyla 
orman yangınlarının tespit edilmesi ve haritalanmasında 
Şekil 2’de gösterilen veri toplama/hazırlama, veri işleme 
ve istatiksel analizler olmak üzere üç temel işlem adımı 
takip edilmiştir. 

Şekil 2. Çalışma kapsamında uygulanan iş akış diyagramı

Yanma şiddeti seviyelerini belirlemek için literatürde yay-
gın olarak kullanılan dNBR indeksinden faydalanılmıştır 
(Key & Benson, 2005). dNBR değerleri, yangın sonrası 
görüntüden hesaplanan NBR indeks değerlerinden yan-
gın öncesi görüntüden hesaplanan NBR indeks değerle-
rinin farkının alınması ile hesaplanmıştır. NBR ve dNBR 
indeksleri Eşitlik (1) ve Eşitlik (2) yardımıyla hesaplan-
maktadır. Eşitlik (1)’de NIR yakın kızılötesi bandı, SWIR 
ise kısa dalga kızıl ötesi bandı göstermektedir. 

(1)

(2)

NBR indeksi, yangın öncesi ve sonrası görüntülerin Bant-
8 (yakın kızılötesi) ve Bant-12 (kısa dalga kızıl ötesi) 
değerleri kullanılarak hesaplanmıştır. Söz konusu spekt-
ral bantlar, yangın sonrası sağlıklı bitki örtüsüne kıyasla 
yakın kızılötesi bandındaki yansıtımın azalması ve kısa 
dalga kızıl ötesi banttaki yansıtımın artması prensibinden 
hareketle yangın sonrası ile ilgili birçok metriğin hesap-
lanmasında kullanılmaktadır (Key & Benson, 2005; Mit-
sopoulos vd., 2019). NBR indeksi -1 ile 1 arasında değer-
ler alır ve en düşük indeks değeri yüksek oranda yanmış 
alanları göstermektedir. Öte yandan, dNBR indeksi -2 ile 
+2 arasında değerler alır ve yüksek pozitif değerler ciddi 
şekilde yanmış alanları temsil eder. Literatürde yanmış 
alanların çıkarımında sıklıkla değerlendirmeye alınan beş 
farklı spektral indeks tüm yangınlar için ayrı ayrı hesap-
lanmıştır (Tablo 2).

Uygulama
Bu çalışmada, Antalya ili Manavgat ilçesi, Muğla ili Bod-
rum ve Marmaris ilçelerinde 2021 yılında meydana ge-
len orman yangınlarının uzaktan algılama teknikleriyle 
tespiti ve analizi gerçekleştirlmiştir. Öncelilkle, yanan 
alanların sınırlarını belirlemek amacıyla yangın öncesi ve 
yangın sonrasına ait NBR indis görüntülerinin farkı alın-
mış ve istatistiksel bir yöntem olan Otsu eşikleme yönte-
mi kullanılarak fark görüntüleri üzerinden yanan alanla-
rın sınırları vektör veri formatında elde edilmiştir. Tespit 
edilen alanlar için dNBR indeks değerleri hesaplanmış ve 
yanma şiddeti seviyeleri belirlenmiştir. Ayrıca, kullanılan 
spektral indekslerin, yanan alanlar ile yanmamış alanların 
birbirinden ayırt etmesi noktasındaki başarısı M-istatisti-
ği kullanılarak analiz edilmiştir. 

Manavgat Yangını
Manavgat ilçesi, Kavaklı mahallesinde 28 Temmuz 2021 
tarihinde başlayan ve yaklaşık 2 hafta boyunca devam 
eden yangınların etkili olduğu alanların tespitinde 20 
Temmuz (yangın öncesi), 30 Temmuz (yangın anı) ve 14 

4 
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NBR indeksi, yangn öncesi ve sonras görüntülerin Bant-8 (yakn kzlötesi) ve Bant-12 (ksa dalga 
kzl ötesi) değerleri kullanlarak hesaplanmştr. Söz konusu spektral bantlar, yangn sonras sağlkl 
bitki örtüsüne kyasla yakn kzlötesi bandndaki yanstmn azalmas ve ksa dalga kzl ötesi banttaki 
yanstmn artmas prensibinden hareketle yangn sonras ile ilgili birçok metriğin hesaplanmasnda 
kullanlmaktadr (Key & Benson, 2005; Mitsopoulos vd., 2019). NBR indeksi -1 ile 1 arasnda değerler 
alr ve en düşük indeks değeri yüksek oranda yanmş alanlar göstermektedir. Öte yandan, dNBR indeksi 
-2 ile +2 arasnda değerler alr ve yüksek pozitif değerler ciddi şekilde yanmş alanlar temsil eder. 
Literatürde yanmş alanlarn çkarmnda sklkla değerlendirmeye alnan beş farkl spektral indeks tüm 
yangnlar için ayr ayr hesaplanmştr (Tablo 2).  
 

Tablo 2. Çalşmada kullanlan spektral indeksler 

İndeks  Ksaltma  Sentinel-2 İçin 
Formülasyon Referans 

Normalize Edilmiş Fark Bitki 
Örtüsü İndeksi NDVI 

(Bant Bant )
(Bant Bant )




8 3
8 3

 Tucker, 1979 

Orta Kzlötesi Yanma 
İndeksi MIRBI *Bant . *Bant 10 12 9 8 11 2  Trigg & Flasse, 

2001 

Yanmş Alan İndeksi BAI 
( . Bant ) ( . Bant ) 2 2

1
0 1 4 0 06 8

 Chuvieco, Martín & 
Palacios, 2002 

Normalize Edilmiş Yanma 
Şiddeti NBR 

(Bant Bant )
(Bant Bant )




8 12
8 12

 Key & Benson, 
2005 

Kömürleşmiş Toprak İndeksi CSI Bant
Bant

8
12

 Smith vd., 2007 

 

Uygulama 
Bu çalşmada, Antalya ili Manavgat ilçesi, Muğla ili Bodrum ve Marmaris ilçelerinde 2021 ylnda 
meydana gelen orman yangnlarnn uzaktan alglama teknikleriyle tespiti ve analizi gerçekleştirlmiştir. 
Öncelilkle, yanan alanlarn snrlarn belirlemek amacyla yangn öncesi ve yangn sonrasna ait NBR 
indis görüntülerinin fark alnmş ve istatistiksel bir yöntem olan Otsu eşikleme yöntemi kullanlarak 
fark görüntüleri üzerinden yanan alanlarn snrlar vektör veri formatnda elde edilmiştir. Tespit edilen 
alanlar için dNBR indeks değerleri hesaplanmş ve yanma şiddeti seviyeleri belirlenmiştir. Ayrca, 
kullanlan spektral indekslerin, yanan alanlar ile yanmamş alanlarn birbirinden ayrt etmesi 
noktasndaki başars M-istatistiği kullanlarak analiz edilmiştir.  
 
Manavgat Yangn 
Manavgat ilçesi, Kavakl mahallesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve yaklaşk 2 hafta boyunca 
devam eden yangnlarn etkili olduğu alanlarn tespitinde 20 Temmuz (yangn öncesi), 30 Temmuz 
(yangn an) ve 14 Ağustos (yangn sonras) 2021 tarihlerinde Sentinel-2 uydusu tarafndan elde edilen 
optik görüntülerden yararlanlmştr. Şekil 3’te söz konusu üç tarih için elde edilen “sahte/yalanc” renk 
(false color) kombinasyonuna sahip uydu görüntüleri gösterilmiştir. Manavgat yangnn sahil 
kenarlarnn kuzey kesimlerine doğru başlayan ormanlk alanlarda etkili olduğu ve zaman içinde daha 
da kuzeye doğru ilerlediği görülmüştür.  
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Ağustos (yangın sonrası) 2021 tarihlerinde Sentinel-2 uy-
dusu tarafından elde edilen optik görüntülerden yararla-
nılmıştır. Şekil 3’te söz konusu üç tarih için elde edilen 
“sahte/yalancı” renk (false color) kombinasyonuna sahip 
uydu görüntüleri gösterilmiştir. Manavgat yangının sahil 
kenarlarının kuzey kesimlerine doğru başlayan ormanlık 
alanlarda etkili olduğu ve zaman içinde daha da kuzeye 
doğru ilerlediği görülmüştür. 

Manavgat yangının analizinde kullanılmak üzere temin 
edilen her bir görüntü için NBR indeks değerleri hesap-
lanmıştır. Yangın anında ve yangın sonrası için hasar 
gören alanların yanma şiddeti seviyelerinin belirlenmesi 
amacıyla dNBR indeks değerleri hesaplanmış ve bu de-
ğerlere ait tematik haritalar üretilmiştir (Şekil 4). Elde 
edilen dNBR indeks haritaları Otsu metodu kullanılarak 
bulunan ve yangın alanı sınırlarını temsil eden vektörler 
ile maskelenmiştir. Manavgat yangını için üretilen sonuç 
dNBR tematik haritaları Şekil 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 2. Çalışmada kullanılan spektral indeksler

Şekil 3. Yangın öncesi, esnası ve sonrası tarihlere ait “false-color” görüntüler (Kısa dalga kızılötesi-yakın kızılötesi-Yeşil)

Şekil 4. Manavgat çalışma alanına ait a) yangın esnası, b) yangın sonrasına ait yanma şiddeti tematik haritaları

5 
 

      yangn öncesi yangn sonrasdNBR NBR NBR                (2)

     

NBR indeksi, yangn öncesi ve sonras görüntülerin Bant-8 (yakn kzlötesi) ve Bant-12 (ksa dalga 
kzl ötesi) değerleri kullanlarak hesaplanmştr. Söz konusu spektral bantlar, yangn sonras sağlkl 
bitki örtüsüne kyasla yakn kzlötesi bandndaki yanstmn azalmas ve ksa dalga kzl ötesi banttaki 
yanstmn artmas prensibinden hareketle yangn sonras ile ilgili birçok metriğin hesaplanmasnda 
kullanlmaktadr (Key & Benson, 2005; Mitsopoulos vd., 2019). NBR indeksi -1 ile 1 arasnda değerler 
alr ve en düşük indeks değeri yüksek oranda yanmş alanlar göstermektedir. Öte yandan, dNBR indeksi 
-2 ile +2 arasnda değerler alr ve yüksek pozitif değerler ciddi şekilde yanmş alanlar temsil eder. 
Literatürde yanmş alanlarn çkarmnda sklkla değerlendirmeye alnan beş farkl spektral indeks tüm 
yangnlar için ayr ayr hesaplanmştr (Tablo 2).  
 

Tablo 2. Çalşmada kullanlan spektral indeksler 

İndeks  Kısaltma 
 Sentinel-2 İçin 
Formülasyon 

Referans 

Normalize Edilmiş Fark Bitki 
Örtüsü İndeksi NDVI 

(Bant Bant )
(Bant Bant )




8 3
8 3

 Tucker, 1979 

Orta Kızılötesi Yanma 
İndeksi MIRBI *Bant . *Bant 10 12 9 8 11 2  Trigg & Flasse, 2001 

Yanmış Alan İndeksi BAI 
( . Bant ) ( . Bant ) 2 2

1
0 1 4 0 06 8

 Chuvieco, Martín & 
Palacios, 2002 

Normalize Edilmiş Yanma 
Şiddeti 

NBR 
(Bant Bant )
(Bant Bant )




8 12
8 12

 Key & Benson, 2005 

Kömürleşmiş Toprak İndeksi CSI Bant
Bant

8
12

 Smith vd., 2007 

 

Uygulama 
Bu çalşmada, Antalya ili Manavgat ilçesi, Muğla ili Bodrum ve Marmaris ilçelerinde 2021 ylnda 
meydana gelen orman yangnlarnn uzaktan alglama teknikleriyle tespiti ve analizi gerçekleştirlmiştir. 
Öncelilkle, yanan alanlarn snrlarn belirlemek amacyla yangn öncesi ve yangn sonrasna ait NBR 
indis görüntülerinin fark alnmş ve istatistiksel bir yöntem olan Otsu eşikleme yöntemi kullanlarak 
fark görüntüleri üzerinden yanan alanlarn snrlar vektör veri formatnda elde edilmiştir. Tespit edilen 
alanlar için dNBR indeks değerleri hesaplanmş ve yanma şiddeti seviyeleri belirlenmiştir. Ayrca, 
kullanlan spektral indekslerin, yanan alanlar ile yanmamş alanlarn birbirinden ayrt etmesi 
noktasndaki başars M-istatistiği kullanlarak analiz edilmiştir.  
 
Manavgat Yangn 
Manavgat ilçesi, Kavakl mahallesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve yaklaşk 2 hafta boyunca 
devam eden yangnlarn etkili olduğu alanlarn tespitinde 20 Temmuz (yangn öncesi), 30 Temmuz 
(yangn an) ve 14 Ağustos (yangn sonras) 2021 tarihlerinde Sentinel-2 uydusu tarafndan elde edilen 
optik görüntülerden yararlanlmştr. Şekil 3’te söz konusu üç tarih için elde edilen “sahte/yalanc” renk 
(false color) kombinasyonuna sahip uydu görüntüleri gösterilmiştir. Manavgat yangnn sahil 
kenarlarnn kuzey kesimlerine doğru başlayan ormanlk alanlarda etkili olduğu ve zaman içinde daha 
da kuzeye doğru ilerlediği görülmüştür.  
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Yangın esnasındaki dNBR haritasına göre yanan alanların 
batı, orta ve kuzey bölgelerinin yüksek yanma şiddeti ka-
tegorisinde olduğu, doğu bölgesinde bulunan ormanların 
ise daha az hasar aldığı söylenebilir. Yangının tamamen 
söndürüldüğü tarihten sonrasına ait görüntü ile üretilen 
yanma şiddeti seviyesi haritası analiz edildiğinde, toplam 
yanan alanın büyük bölümün yüksek yanma şiddeti ka-
tegorisinde olduğu görülmüştür. Ayrıca yangın esnasında 
doğu kesimlerdeki düşük seviyede yanan alanların mev-
cut yangınların tetiklemesi sonucu yüksek yanma şiddeti 
kategorisine ulaştığı görülmüştür. dNBR indeksi yardı-
mıyla üretilen yangın anı ve sonrasına ait yanma şiddeti 
seviyesini gösteren değerlerin istatistiksel olarak yorum-
lanması amacıyla bu değerlere karşılık gelen alanlar hek-
tar biriminde hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 
3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Manavgat yangınına ait yanan alan miktarları

Tarih Yanma  
Şiddeti

Yanan Alan 
(ha)

Toplam  
Yanan Alan (ha)

30.07.2021
(Yangın  
Esnası)

Düşük 4.852,90

28.327
Orta/Düşük 4.539,94

Orta/Yüksek 5.774,09

Yüksek 13.160,26

14.08.2021
(Yangın  
Sonrası)

Düşük 4.905,91

47.824
Orta/Düşük 6.894,36

Orta/Yüksek 10.256,43

Yüksek 25.767,72

Yangın esnası için hesaplanan istatistiki değerler ince-
lendiğinde, düşük ve orta/düşük seviyede yanan alanlar 
arasında yaklaşık 3 km2’lik bir fark hesaplanırken, orta/
yüksek şiddetli seviyede yangın alanlarının kapsadığı 
alanın 5.775 ha olduğu tespit edilmiştir. 30 Temmuz’da 

yüksek yanma şiddetine sahip alanların tüm yanmış alan-
ların %47’sini oluşturduğu görülmüştür. 28 Temmuz ta-
rihinde başlayan yangının ise iki günlük süre içerisinde 
28.327 ha ile Manavgat ilçesindeki ormanlık alanların 
yaklaşık %35’inde etkili olduğu söylenebilir. 14 Ağus-
tos tarihli dNBR indeks haritasından elde edilen sayısal 
sonuçlar değerlendirildiğinde; tüm yanma şiddetlerine 
karşılık gelen alanlarda 30 Temmuz verilerine göre artış 
gözlemlenmiştir. Tablodan da görülebileceği gibi orta/dü-
şük yanma şiddetli alanlarda yaklaşık 23 km2’lik bir artış 
yaşanırken, orta/yüksek ve yüksek yanma şiddetindeki 
alanlar ise yaklaşık olarak %50’lik artışla sırasıyla 10.256 
ha ve 25.767 ha olarak hesaplanmıştır. Yangının tamamen 
kontrol altına alınmasından sonra elde edilen görüntüden 
hesaplanan dNBR haritası orman yangınının toplamda 
47.824 ha alanda hasar neden olduğunu göstermektedir. 
Elde edilen bu sonuca göre, toplam yanmış alanın %41’lik 
bölümüne karşılık gelen 19.497 hektarlık alan 30 Temmuz 
tarihinden sonraki zaman periyodunda yanmıştır. Ek ola-
rak, 30 Temmuz tarihinde yanan alanların Manavgat ilçe 
sınırları içerisinde kaldığı, ancak yangın sonrasında ise 
Antalya’nın İbradi ilçesinde 511 ha ve Akseki ilçesinde 
ise 4.231 ha’lık alanda etkili olduğu görülmüştür. Diğer 
bir ifade ile 45.895 ha olarak tespit edilen toplam yangın 
alanın yaklaşık %90’ı (43.082 ha) Manavgat ilçe sınırları 
içerisinde gerçekleşmiştir. 

Bodrum Yangını
Bodrum ilçesinde 29 Temmuz 2021 tarihinde başlayan 
orman yangını sonrası tahrip olan alanları belirlemek ve 
hasar tespiti yapmak amacıyla yangın öncesi (26 Temmuz 
2021), yangın esnası (2 Ağustos 2021) ve yangın sonrası-
na (10 Ağustos 2021) ait Sentinel-2 uydu görüntüleri kul-
lanılmıştır. Şekil 5’de çalışma alanına ait farklı tarihlerde 
elde edilmiş “sahte/yalancı” renk kombinasyonuna sahip 
görüntüler sunulmuştur.

Şekil 5. Yangın öncesi, esnası ve sonrası tarihlere ait “false-color” görüntüler (Kısa dalga kızılötesi-yakın kızılötesi-Yeşil)
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Yangın öncesi ve sonrası NBR indeks görüntülerinin farkı 
alınarak üretilen dNBR indeks görüntüleri yanma şiddeti 
seviyelerine bağlı olarak yangın esnası ve yangın sonrası 
tarihler için elde edilmiştir (Şekil 6). dNBR değerleri yan-
gın esnası görüntüsü için -0,096 ile 1,100 aralığında he-
saplanırken, yangın sonrası görüntü için -0,106 ile 1,280 
aralığında hesaplanmıştır. 

Üretilen dNBR haritaları yanma şiddeti seviyelerine bağ-
lı olarak yanan alan miktarları, yangın esnası ve yangın 
sonrası görüntüler için ayrı ayrı hesaplanmıştır (Tablo 4). 
Buna göre, 2 Ağustos 2021 tarihinde yanan alanın yak-
laşık %58’lik kısmı (5.277 hektar) yüksek yanma şiddeti 
seviyesinde olmak üzere, toplam yanmış alan büyüklüğü 
9.061 hektar olarak hesaplanmıştır. 10 Ağustos 2021 ta-
rihli görüntüde ise yanan alanın yaklaşık %41’lik kısmı-
nın (5.066 hektar) orta-yüksek yanma şiddeti kategorisin-
de sınıflandırıldığı ve toplam yanmış alan büyüklüğünün 
12.283 ha olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 2-10 Ağustos 
tarih aralığını kapsayan süreçte toplam yanmış alan mik-
tarının 3.257,42 hektar artış gösterdiği tespit edilmiştir. 

Tablo 4. Bodrum yangınına ait yanan alan miktarları

Tarih Yanma  
Şiddeti

Yanan Alan 
(ha)

Toplam Yanan 
Alan (ha)

02.08.2021
(Yangın 
Esnası)

Düşük 329,34

9.025
Orta-Düşük 1.427,30

Orta-Yüksek 1.992,16

Yüksek 5.276,56

10.08.2021
(Yangın 
Sonrası)

Düşük 1.043,97

12.283
Orta-Düşük 3.630,34

Orta-Yüksek 5.066,45

Yüksek 2.542,02

Marmaris Yangını
Marmaris’in Armutalan Mahallesinde Manavgat yangını ile 
aynı gün, öğle saatlerinde başlayan (28 Temmuz 2021) ve 
yaklaşık bir hafta süren orman yangınlarının değerlendiril-
mesi için çalışma bölgesini kapsayan yangın esnası (2 Ağus-
tos) ve yangın sonrası (7 Ağustos) Sentinel-2 görüntüleri 
kullanılmıştır. Yangın öncesine ait görüntü olarak Sentinel-2 
uydusu tarafından 28 Temmuz 2021 saat 08.46’da (yangın 
başlamasından yaklaşık 4 saat önce) çekilen optik görüntü 
kullanılmıştır. Görüntü işleme adımlarının ardından elde 
edilen bu görüntüler “sahte/yalancı” renk kombinasyonu 
halinde Şekil 7’de sunulmuştur. Görseller incelendiğinde, 
yangın alanlarının Marmaris ilçesinin orta kesimlerinde et-
kili olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile yangın alanları 
hem Akdeniz hem de Ege denizi sınırlarına doğru ilerle-
miştir. Yangın sonrası görüntü analiz edildiğinde ise yan-
gının doğu ve batı yönlerine doğru ilerlemeye devam ettiği 
ve yangın esnasındaki verilere kıyasla nispeten daha küçük 
alana hasar verdikten sonra söndürüldüğü tespit edilmiştir. 

Marmaris ilçe sınırları içerisinde kalan çalışma alanına ait 
her bir görüntü için NBR indeks değerleri üretilmiştir. Ça-
lışma alanında meydana gelen hasarların yanma şiddetle-
rini belirlemek ve görsel olarak yorumlamak için ise NBR 
indeks değerlerini kullanarak yangın anına ve sonrasına 
ait dNBR indeksleri üretilmiş ve bu indekslere ait görsel-
ler Şekil 8’de verilmiştir. Yangın esnası dNBR haritası in-
celendiğinde; toplam yangın alanın yüksek yanma şiddeti 
seviyesinde olduğu, yanma şiddeti düşük olarak belirlenen 
kısımların ise doğu ve batı kesimlerde yoğunlaştığı net bir 
şekilde görülmektedir. Yangın sonrasına ait tematik harita 
da ise, yüksek yanma şiddetine sahip alanların bir bölümü-
nün orta/yüksek veya orta/düşük yanma seviyeli alanlara 
dönüştüğü tespit edilmiştir. 2 Ağustos tarihli yangın alan-
ları dışında kalan ve daha sonraki günlerde doğu kesim-
lerde hasar gören alanların genellikle düşük ve orta/düşük 
yanma şiddeti seviyesine sahip olduğu görülürken, batı da 
oluşan yeni yangın alanlarının yanma şiddeti seviyesinin 
yüksek olarak kategorize edildiği görülmektedir. 

Şekil 6. Bodrum çalışma alanına ait a) yangın esnası, b) yangın sonrasına ait yanma şiddeti tematik haritaları
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Marmaris yangını analiz edilmesi için üretilen iki tarihli 
dNBR indeks haritaları yardımıyla elde edilen yanma şid-
deti değerlerinin metrik olarak karşılaştırılması için her 
bir yanma şiddetinin karşılık geldiği alanlar hektar biri-
minde hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 5’de ve-
rilmiştir. Toplam yanan alanların yaklaşık %38’ini (3.754 
ha) yüksek yanma şiddetine sahip alanlar oluşturulurken, 
1.604 hektar alana sahip ve yanma şiddeti düşük ola-
rak etiketlenen bölgeler toplam yanmış alanın yaklaşık 
%16’sını oluşturmaktadır. Düşük ve orta düşük yanma 
şiddetine sahip alanların toplamı yaklaşık olarak yüksek 
yanma şiddeti bölgelerinin alanları toplamına karşılık 

geldiği görülmüştür. 7 Ağustos tarihli dNBR haritasın-
dan elde edilen sonuçlara incelendiğinde, 2 Ağustos’tan 
sonraki 5 günde yaklaşık 4 km2’lik alanın daha yanarak 
hasar gördüğü ve bu artışın toplam yanmış alanın %5’ini 
oluşturduğu tespit edilmiştir. Diğer bir deyişle 10.234 
hektar olarak belirlenen alanın yaklaşık %95’i 28 Tem-
muz – 2 Ağustos tarihleri arasında yanarken, geriye kalan 
424 hektar alan ise 2 Ağustos’tan sonra yanmıştır. Ayrıca 
toplam yanan alanın (10.234 ha) büyük bölümünü yüksek 
yanma şiddetine sahip alanların oluşturduğu görülürken, 
düşük yanma şiddetine sahip alanların ise en küçük alan-
sal değeri aldığı tespit edilmiştir. 

Şekil 7. Yangın öncesi, esnası ve sonrası tarihlere ait “false-color” görüntüler (Kısa dalga kızılötesi-yakın kızılötesi-Yeşil)

Şekil 8. Marmaris çalışma alanına ait a) yangın esnası, b) yangın sonrasına ait yanma şiddeti tematik haritaları
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Tablo 5. Marmaris yangınına ait yanan alan miktarları

Tarih Yanma  
Şiddeti

Yanan Alan 
(ha)

Toplam Yanan 
Alan (ha)

02.08.2021
(Yangın Anı)

Düşük 1.603,75

9.809
Orta/Düşük 1.961,94

Orta/Yüksek 2.489,96

Yüksek 3.753,79

07.08.2021
(Yangın  
Sonrası)

Düşük 1.783,32

10.234
Orta/Düşük 2.389,42

Orta/Yüksek 2.687,48

Yüksek 3.373,56

 
Sonuç 
Bu çalışmada, Antalya ili Manavgat ilçesi, Muğla ili Bod-
rum ve Marmaris ilçelerinde Temmuz ve Ağustos 2021 
tarihlerinde meydana gelen orman yangınlarının zaman-
sal olarak izlenmesi, hasar tespitinin gerçekleştirilmesi ve 
yanma şiddetinin yüksek olduğu bölgelerin derecelen-
dirilerek haritalandırılması amaçlanmıştır. Gerçekleşti-
rilen analizler neticesinde, Manavgat’ta 47.824 hektar, 
Bodrum’da 12.283 hektar ve Marmaris’te 10.234 hektar 
olmak üzere toplam 60.107 hektarlık alanın yandığı tes-
pit edilmiştir. Bu veriler göz önünde bulundurulduğunda, 
Manavgat yangının ülkemiz tarihinde görülen en büyük 
orman yangınlarından biri olduğu belirlenmiştir. Ayrı-
ca, yanmış ve yanmamış alanların ayırt edilmesine yö-
nelik kullanılan çeşitli spektral indislerin performansları 
spektral ayrılabilirlik indeksi kullanılarak istatiksel olarak 
analiz edilmiştir. Tüm yangınlar için elde edilen sonuçlar, 
NDVI ve NBR indislerinin diğer spektral indislere kıyasla 
yanan alanların yanmamış alanlardan ayırt etme nokta-
sında daha başarılı ölçütler olduğunu göstermektedir. 
Üretilen tematik haritalar, orman yangınlarının yüksek 
şiddetli yangına dönüşmesine neden olan faktörlerin de-
ğerlendirilmesi ve yangın sonrası başarılı bir yönetim için 
somut eylemler geliştirmesi konusunda karar vericilere 
önemli ölçüde yardımcı olabilecek niteliktedir. 
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Prof. Dr. Şinasi Özsoylu, Ahmet Fazıl Bey ile Azime Ha-
nım’ın üçüncü çocuğu olarak 29 Ağustos 1927’de Erzu-
rum’da dünyaya gelmiştir. İlkokula Çıldır’da başlamıştır. 
1934- 1938 yılları arasında beşinci sınıfa kadar burada 
okumuş, babasının tayini nedeniyle ilkokulu Tarsus Du-
atepe İlkokulu’nda tamamlamıştır. 1939- 1942 yıllarında 
Tarsus Ortaokulu, 1942- 1945 yılları arasında da para-
sız yatılı olarak Adana Erkek Lisesi öğrencisi olmuştur. 
1945- 1951 yıllarında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülte-
si’ndeki eğitimini de parasız yatılı olarak sürdürmüş, tıp 
fakültesini 1951 Nisan ayında dönem arkadaşlarından iki 
ay önce bitirmiştir. Mezuniyeti sonrasında iki ay gönüllü 
olarak iç hastalıkları kliniğinde asistanlık yapmıştır. 1951 
yılı Eylül ayında Başkale Hükümet tabipliğine atanmış-
tır. 1951 yılı Kasım ayı ile 1952 yılı Mart ayları arasında 
Yedek Subay Okulu’nda eğitim almış, 1952 yılı sonuna 
kadar Kurtalan’ da askerlik görevini yapmıştır. 1954 yılı 
haziran ayına kadar Baskil Hükümet Tabibi, Haziran 1954 
tarihinden Ekim 1954 tarihine kadar Ankara Sıtma Sa-
vaş Tabibi olarak çalışmıştır. Bu tarihten itibaren altı ay 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Enstitüsü’nde 
eğitim görmüştür. 
 
Ankara Üniversitesi Senatosu’nca, 2 Şubat 1954’te, Prof. 
Dr. İhsan Doğramacı’nın başkanlığında Çocuk Sağlığı 
Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü kurulmasına ka-
rar verilmiştir. Bu enstitünün çalışmaları, 6 Şubat 1954’te, 
Hacettepe semtinde kiralanan bir gecekondunun iki oda-
sında, haftada dört gün poliklinik yapılarak başlamıştır. 
Kürsü ilk kurulduğunda, Sayın Doğramacı’nın başkanlı-
ğında Abdullah Kenanoğlu isimli bir asistan, iki hemşire 
ve bir sekreterden oluşmaktadır. 

Hacettepe’de ilk çocuk sağlığı asistanı, Sayın Abdullah Ke-
nanoğlu’nun Boston Children’s Medical Center’a Dr. Edward 
Neuhauser’in yanına çocuk radyolojisi alanında çalışmak 
üzere gitmesinden sonra, kürsüde göreve başlayan üç yeni 
asistandan biri Sayın Şinasi Özsoylu olmuştur. Prof. Öz-
soylu, 1955-1958 yılları arasında Ankara Üniversitesi Ha-

cettepe Çocuk Hastanesi’nde çocuk sağlığı ve hastalıkları 
ihtisasını yapmış, bu dönemde tam gün çalışma ve günaşırı 
nöbet kavramlarıyla tanışmıştır. 1958-1959 yıllarında Ço-
cuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü başasistanlığı görevini 
yürütmüştür. Başasistanlığı süresince yedi gün, yirmi dört 
saatlik çalışmayla hastaneyi takip etmesinin çok önemli 
katkılarını görmüştür. Dr. Özsoylu, Enstitü’nün kurulma-
sından sonra, adım adım 8 Temmuz 1967’de Hacettepe 
Üniversitesi kuruluşu ile sonuçlanan bu süreçte yer alan ve 
katkıları olan kişiler arasında yer almıştır.

Başasistanlığı sonrasında ABD’ye gitmiştir. Bir yıl kadar 
biyokimya alanında eğitime devam etmiştir. 1959-1960 
yılları arasında Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi St. 
Louis Çocuk Hastanesi’nde enzimoloji alanında, 1961 
yılına kadar aynı Fakülte’nin Farmakoloji Anabilim Da-
lı’nda çalışmıştır. 1960 yılında ECFMG sınavını geçmiştir. 
Pediatrik Hematoloji eğitimini 1961-1963 yılları arasın-
da Harvard Üniversitesi Boston Çocuk Hastanesi’nde Dr. 
Louis K. Diamond’un yanında tamamlamıştır. 1963 yılın-
da American Board of Pediatrics sınavını vermiş, aynı yıl 
Türkiye’ye dönmüştür. Ankara Üniversitesi’nde 1964’te 
doçent, Hacettepe Üniversitesi’nin kuruluşundan sonra 
da 1969’da Hacettepe’de profesör olmuştur. 

1971-1973 yıllarında tekrar ABD’de bulunmuştur. 1971 ve 
1972 yıllarında Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda ve daha sonra Maryland 
Üniversitesi’nde misafir profesör olarak çalışarak 1973’te 
Ankara’ya dönmüştür. 1976’da, 1954 yılından beri Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı görevi-
ni yürüten Sayın Prof. Dr. İhsan Doğramacı’dan Bölüm 
Başkanlığı görevini devir almıştır. Bu görevi 1978 yılın-
da Prof. Dr. Mithat Çoruh’a devredene kadar başarı ile 
sürdürmüştür. 1978 yılından emekli olduğu 1994 yılına 
değin, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hacettepe 
Çocuk Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları profe-
sörü olarak görev yapmıştır. 
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Prof. Dr. Şinasi Özsoylu, sadece Hacettepe Üniversitesi’n-
de değil, ülkemizde de Pediatrik Hematoloji ve Pediatrik 
Hepatoloji bilim alanlarının kurulmasına ve gelişmesi-
ne önderlik etmiştir. Yaş haddinden emekli olana değin 
Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Hematoloji ve Pediatrik 
Hepatoloji Ünite ve Bilim Dallarına Başkanlık yapmıştır. 

Emekliliği sonrasında 1994-2005 yılları arasında da Fatih 
Üniversitesi’nde çalışmalarına devam etmiştir. Öne çıkan 
bazı çalışmaları şunlardır:

•	 Effects of Corticosteroids on Coagulation of the Blo-
od. Nature (London) 1962; 195: 1214-1216.

•	 Hereditary Methemoglobinemics Cyanosis due to 
Diaphorare in three successive generations. Acta Hae-
matlogica 1967; 37; 276-282.

•	 Leukocyte Alkaline Phosphatase Activity in Rickets 
due to Vitamin D Deficiency. N Engl J Med 1969; 280; 
1221-1223.

•	 The Comparison of the Coagulation Factors in Arte-
rial and Venous Blood. Acta Haematlogica 1969; 41; 
303-307.

•	 High Dose Intravenous Methylpredrisolone for Acute 
Idiopathic Thrombocytopenic Purpura. Eur J Haema-
tol 1989; 42; 431-435.

•	 Antiplatelet Antibodies in Childhood Idiopathic Th-
rombocytopenic Purpura. Eur J Haematol 1991; 36; 
82-85.

•	 Oral megadose methylprednisolone versus intrave-
nous immunoglobulin for acute childhood idiopathic 
trombocytopenic purpura. Pediatric Hematology and 
Oncology 1993; 10: 317- 321.

•	 Megadose methylprednisolone for Kasabach- Merritt 
syndrome. Pediatric Hematology and Oncology 1993; 
01 Vol. 10: Iss. 2

•	 High- dose intravenous methylprednisolone for acu-
te childhood idiopathic thrombocytopenic purpura. 
European Journal of Hematology. 1989; 42: 431-435.

Dünya tıbbına en önemli katkısı megadoz metil predni-
zolon tedavisidir. Özellikle idiopatik trombositopenik 
purpurada megadoz prednizolon uygulaması Şinasi Öz-
soylu’nun tanımlayıp uygulamaya girmesinde rol aldığı 
bir yöntemdir. 

Web of Science 6 Şubat 2022 tarihli kayıtlarına göre 488 
yayını, 2372 atıfı bulunmaktadır. H indeksi 24 tür. Aynı 
tarihli Scopus veri tabanı araştırmasına göre 546 yayı-
nı, 2.573 atıfı bulunmaktadır. H indeksi 25’tir. Yayınları 
arasında editöre mektuplar önemli bir sayıyı oluştur-
maktadır. Bu yazının yazarının bizzat kendisine editöre 
mektuplara niye bu kadar çok önem verdiğini sorma şansı 
olmuştur. Sayın Özsoylu’nun editöre mektup türü yayın-
ların, mektup yazanın makalelerinin de okunmasına ve 
bu şekilde atıf almasına katkısı olacağını düşündüğünü 

öğrenmiştir. Sayın Özsoylu ayrıca iki kitap yazmış, iki ki-
tapta da ortak yazar olmuştur. 

Prof. Dr. Şinasi Özsoylu uluslararası çocuk sağlığı ve 
çocuk hematolojisi alanlarında tanınan bir kişidir. 63’ü 
uluslararası olmak üzere, 165’ten fazla kongreye katılmış, 
170’den fazla tebliğ sunmuştur. 1976 yılında Fransa Hü-
kümetince Fransa’ya davet edilmiştir. Paris’te iki, Lyon’da 
iki, Marsilya’da iki olmak üzere altı konferansta dersler 
vermiştir. 1978 yılında Finlandiya Pediatri Koleji Hema-
toloji bölümünde davetli konuşmacı olarak çağrılan beş 
kişiden biri olmuştur. 1982 yılında Helsinki Üniversitesi 
Pediatri Bölümüne davet edilmiş; Helsinki, Oulu ve Tam-
pere Üniversitelerinde dersler vermiştir. 1982 yılında San 
Francisco’da, Buffalo Üniversitesi’nde ve Boston Çocuk 
Hastanesi’nde dersler vermiştir. 1984 yılında Londra St. 
Thomas Hastanesi’ne davet edilmiştir. Burada çocuk he-
patolojisi konusunda altı konu anlatmıştır. Uluslararası 
Pediatri Birliği’nin Hematoloji bölümünün 1986 yılında 
Honolulu, Hawai’de yaptığı toplantıda dört davetli konuş-
macıdan biri olmuştur. 1987 yılının Mayıs ayında Paler-
mo’da yapılan Akdeniz Pediatri Birliği toplantısında da 
davetli konuşmacılardan biridir. 

Akademik hayatı süresince TÜBİTAK Tıp Grubu Üyeliği 
yanında, sağlık alanında periyodik yayın yapan 19 der-
ginin editörlüğünü ya da editörler kurulu üyeliğini yap-
mıştır. Prof. Dr. Şinasi Özsoylu, Milli Pediatri Derneği, 
Türk Çocuk Sağlığı Derneği, Türk Hematoloji Derneği, 
Türk Hemofili Derneği ve Dünya Hemofili Federasyonu 
gibi önemli ulusal mesleki kuruluşların kuruluşunda rol 
almış ya da üyesi olmuştur. Uluslararası Pediatri Derne-
ği, Avrupa Pediatrik Hematoloji ve İmmünoloji Derneği, 
Uluslararası Pediatri Koleji, Avrupa Bilim Vakfı ve Akde-
niz Pediatri Dernekleri Birliği, Islamic Academy of Scien-
ce gibi kendi çalışma alanındaki uluslararası kuruluşların 
da üyesidir. Avrupa Pediatrik Hematoloji ve İmmünoloji 
Derneği Başkanlığı yapmıştır. Uluslararası Pediatri Der-
neği’nde disiplinler arası bir hematoloji uzmanı olarak 
görev almıştır. 

1993 yılında American Pediatric Society, 1995 yılında 
American Academy of Pediatrics onursal üyeliklerine 
seçilmiştir. 1979’da Doğramacı Ödülü, 1989’da ODTÜ 
Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı 
Ödülü, 1991’de Hacettepe Üniversitesi Bilim Üstün Ödü-
lü, 2002’de TUSAV, 2003’te Sağlığa Hizmet Şeref Ödülü, 
2007’de yılın doktoru onur ödülleri almıştır. 2014 yılında 
TÜBA Şeref Üyeliğine seçilmiştir. Evli ve ikisi erkek biri 
kız olmak üzere üç çocuk, kızı ve oğullarından birinden 
olmak üzere iki torun sahibidir. 

Ancak bu yazılanlar ve verilen sayısal değerler kesinlikle 
Sayın Şinasi Özsoylu’yu anlatmakta ve tanıtmakta yeterli 
değildir. Şinasi Özsoylu’nun mutlaka bu sayıların anla-
tamadığı çok sayıda önemli özelliği vardır. Adı hemen 
Hacettepe’yi Hacettepe yapan en önemli hocalar arasın-
da sayılmaktadır. Çok sayıda çocuk sağlığı ve hastalıkları 
uzmanı ile çocuk hematolojisi uzmanı yetiştirmiştir. Gü-
lümsemesini eksik etmeyen, zarif ve kibar bir beyefendi-
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dir. İnsan sevgisi ile doludur. Hangi seviyede olursa ol-
sun, kişilere saygılı davranarak, değer ve önem verdiğini 
hissettirir. Arabasının üzerinde “Bugün karşılaştığınız 
herkesi lütfen sevgiyle selamlar mısınız?” yazmaktadır. 
İnsanları sevmenin, herkesi kucaklamanın esas olduğuna 
inanmaktadır. Sadece insan sevgisi ile değil, vatan sevgi-
si ile de yüklüdür. Odasında masasının arkasında “Önce 
vatanı, sonra müesseseni, en son kendini düşünmelisin” 
sözü bir çerçeve içinde asılıdır. Bu söz aslında bizim kuşa-
ğımızın düşünce sistemini de şekillendiren bir söz olmuş-
tur. Bu söz çerçevesinde, hekimleri yurdumuzun Doğu 
ve Güneydoğu bölgelerinde hizmet vermeye teşvik edici 
mesajlar vermiştir. Kendisi güne bu iki yazıyı okuyarak 
başlamakta ve bu ifadelerin gereğini yerine getirmektedir. 
İyi bir hekim ve iyi bir akademisyendir. Şükürden şikâ-
yete vakit bulamadığını söyleyen, yani olumsuzluklardan 
yakınmayıp, konuların hep olumlu yanlarını gören bir 
kişidir. Kendi tecrübeleriyle bilmediği çok şey olduğunu, 
bildiğini sandıklarının bazılarının yanlış olduğunu çok 
erken fark etmiş ve bu farklılık davranışlarını etkilemiş-
tir. Elbette “Şinasi Hoca” tüm özelliklerinin birleşiminden 
meydana gelmektedir. Kendisi, “Hacettepe’nin efsane ho-
cası” ve “Hacettepe Kütüphanesi bir yana, Şinasi Hoca bir 
yana” efsanelerinin ana fikri haline gelmiştir. Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yıllık gülmece dergisi Man-
tar’ın 14 Mart 1979’da yayımlanan Mantar ’79 sayısın-
da yer alan -aşağıdaki- “Öyleyse Önemi Yok…” başlıklı 
kısacık yazı, konuyu oldukça özetleyicidir: “Üç yıl önce 
Morfoloji binamız bütünüyle yanma tehlikesi geçirmişti. 

Haber Fransa’ya, ‘Hoca’nın kulağına biraz değişik ulaşır: 
‘Hocam,’ der haberi ulaştıran; ‘Üniversitemizin kütüpha-
nesi tamamen yanmış. Kitap adına, dergi adına, kısaca-
sı bilgi adına bir şey kalmamış geriye…’ Başını kaldırır 
Dr. Doğramacı, ‘Şinasi yaşıyor ya…’ der, ‘Öyleyse önemi 
yok…’”

Prof. Dr. Şinasi Özsoylu, öğrenci, asistan ve genç öğretim 
üyelerinin hayranlığını kazanan bir rol model olmuştur. 
Dönemlerinin en parlak öğrencilerine “küçük Şinasi” la-
kabı verilmiştir. Kendisini diğer öğretim üyelerinden ay-
rıştıran en belirleyici özelliği nedir denildiğinde, benim 
cevabım okuma, yenilikleri takip etme, öğrenme azmi ve 
enerjisi ile bilgi ve tecrübelerini aktarmaya verdiği önem 
olacaktır. 

Hacettepe Üniversitesi’nin itici gücü Tıp Fakültesi, Tıp 
Fakültesi’nin itici gücü de geçmişte Çocuk Sağlığı Ensti-
tüsü, günümüzde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı olmuştur. Hiç şüphesiz Şinasi Özsoylu Hocamız da 
sadece Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın en önemli itici güçlerin-
den biri olmamış, Hacettepe’yi Hacettepe yapan en önem-
li isimlerden olmuştur. Tüm öğrenci, asistan ve genç öğ-
retim üyelerinin sevgi ve saygısını kazanmıştır. Bilimsel 
verilerin neredeyse iki yılda bir değiştiğini fark ettiğinde, 
bilinenleri öğrenmenin yeterli olmayacağını ve saplantı-
lı olmak yerine şüpheci olmanın önemini idrak etmiştir. 
Tıpta kritik düşünce, kritik okuma, kritik yargılamanın 
esas olduğu düşüncesini öğretmeye çabalamıştır. 

O’nun kadar gelişmeleri merak ederek takip eden çok az 
akademisyen olmuştur. Bilgisayarın ve internetin olmadı-
ğı ve bilgiye ulaşmanın çok daha zor olduğu o dönem-
lerde, bizzat kütüphaneye giderek burada uzun mesailer 
harcamıştır. Current Contents, Index Medicus gibi içerik 
bilgisi veren dergileri ve Lancet, New England Journal of 
Medicine, Acta Pediatrica, ve Journal of Pediatrics başta 
olmak üzere, alanında takip ettiği dergilerin son sayıla-
rını inceleyip, önemli gördüğü makaleleri notlar alarak 
okurdu. Literatürü yakından takip etmek, kendisi için ye-
mek yemek, su içmek gibi doğal bir davranıştı. Bayram, 
cumartesi, pazar demez, her gün mutlaka çok sayıda ma-
kaleyi değerlendirirdi. Okuduklarını kartotekse işleyip, 
bunları indekslerdi. Bu makaleler üzerinde düşünür ve 
eleştirirdi. Katıldığı toplantı ve vizitlerde, bu okuduklarını 
öğrenci, asistan ve genç akademisyenlerle paylaşırdı. Tıp 
Fakültesi öğrencileri ve asistanları ile düzenli toplantılar 
yapar, aynı konuya farklı açılardan bakabilmeyi öğrenme 
ve bilimsel düşünme alışkanlığı kazanmalarına çabalardı. 
Bir akademisyenin nasıl çalışması, konulara nasıl yaklaş-
ması, nasıl düşünmesi gerektiği hakkında örnek olurdu. 
Bilimsel yaklaşımın ve bilimsel düşüncenin nasıl olması 
gerektiğini göstererek öğretirdi. 

Örnek olma çabaları sadece bilimsel konularla sınırlı de-
ğildi. Karşısındaki hasta ve hasta yakınları, hastane perso-
neli ve genç hekimlere nasıl kibar ve saygılı davranmaları 
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gerektiğini, kaba olmamanın, değer verdiğinizi gösterme-
nin, hatta kıyafetinize dikkat etmenin önemini bile göste-
rirdi. Odasına bir soru sormak amacı ile giden her hekim, 
mutlaka çok önemli bilgileri öğrenerek bilgi dağarcığını 
genişletmiş olarak çıkardı. Son literatür bilgilerini de öğ-
renerek, dahası bu konuda gelişme perspektifleri ve ya-
pılması gerekenler hakkında Şinasi Hoca’nın yorumlarını 

da dinlemiş olurdu. Kendisi okuma ve öğrenme azmi ve 
disiplini ile kişileri çok etkileyen, motive eden, sevgi ve 
saygılarını kazanan önemli bir itici güç olmuştur. Yetiştir-
diği birçok öğrencisinde bu etkilerinin hâlâ devam etti-
ğini görmek, onlarda “Şinasi Hoca”nın izlerini hissetmek 
mümkündür. Eski öğrencileri ile karşılaştığında son ge-
lişmelerden bahsederek, onlarla tartışarak düşüncelerini 
sorarak, Onlar’ı etkilemeye devam etmiştir. 

Prof. Dr. Şinasi Özsoylu, asistan ve öğrenci eğitimine ayrı 
bir önem vermiştir. Bu kapsamdaki ders ve toplantılara hiç 
aksatmadan katılmış, konuların nasıl değerlendirilmesi ge-
rektiği hakkında örnek olmuştur. Okunan bir çalışmanın 
veya sunulan bir makalenin, ne kadar önemli dergilerde 
yayınlanırsa yayınlansın, hemen doğru olarak kabul edil-
memesini, şüphe ile ve eleştirerek yaklaşılması gerektiğini 
öğretmiştir. Örneğin bebek beslenmesinde mamanın po-
püler olduğu yıllarda bir avuç bilim insanı ile birlikte buna 
karşı çıkarak, anne sütü ile beslemenin önemini savunmuş-
tur. Emekli olduktan sonra bile bu anlamdaki toplantıları-
nı sürdürmüştür. 2005 yılına kadar on bir yıl Turgut Özal 
Üniversitesi’nde çalışarak, sonrasında yakın zamana kadar 
gönüllü olarak cumartesi günleri bu toplantıları yapmaya 
devam etmiştir. Öğrencilerinin sadece bilimsel gelişmele-
rine değil, iyi bir hekim olmalarına da yol göstermiştir. İyi 
bir hekimin bilgili, yardımsever, toleranslı, ilgili, hoşgörü-
lü, anlayışlı, vefalı, fedakâr, iyi insan olaya gayret eden ve 
üstüne başına, giyimine dikkat eden biri olması gerektiği 
anlayışını aşılamaya çabalamıştır. 

“Şinasi Bey” denilince bilime ve çocuk sağlığına adanmış 
bir hayat akla gelmektedir. İnsanlığa, vatanına, milletine 
çok yararlı olmuş, iyi insanlar, iyi hekimler yetiştirmiş, çok 
hayır duaları almıştır. Zarif gülümsemesi ve dilinden dü-
şürmediği, günaydın, şükür ve selam ifadeleri ile hatırlana-
caktır. Nur içinde yatsın. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. 

BASÜBADELMEVT
-Prof. Dr. Şinasi Özsoylu’ya-

Sufî bir şarap içre haddeden geçti ömür
Kafdağı’nın ardında âb-ı hayat aradı
Sarf eyledi yılları ilm-i nücum aşkına

Bir meçhul sevgiliyi yâr diye seçti ömür… 

Şimdi güneye indi gurbetin tüm kuşları
Erenler nefesinde sıladan geçti ömür.

Bir mezar kitâbesi açıldı yaprak yaprak
Sufî bir şarap içre akşamı içti ömür…

Efsunkâr dalgalara kapılıp rüzgârlarla
Harç oldu sırlarına devasa aynaların

Hoş bir seda çınladı tüm baki kubbelerde
Bir bâd-ı sabâ üzre savrulup geçti ömür…

Atılan her tohumdan kaç yüz başak göverdi
Arşa fışkırdı umut baharın sinesinden

Bir hazan mevsimiyle toprağa indi yağmur
Bir hatt-ı kûfî içre nakşolup geçti ömür…

Emin Sami Arısoy

“Basübadelmevt” başlıklı şiir Sayın Şinasi Özsoylu için 
1980’de yazılmış, kendisine 1981’de sunulmuştur. Basü-
badelmevt 14 Mart 1981’de Mantar 81’de yayımlanmıştır. 
Prof. Dr. Şinasi Özsoylu, Basübadelmevt’i -emekli olana 
değin- Hacettepe Çocuk Hastanesi’ndeki odasının duva-
rında asılı tutarak onurlandırmıştır. 

Yararlanılan Kaynaklar: 
•	 Murat Yurdakök (1992) Hacettepe Çocuk Hastanesi Tarihi.Hacette-

pe Üniversitesi Basımevi.
•	 Emin Sami Arısoy (1979) “Öyleyse önemi yok…” Mantar ’79, Ha-

cettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi yıllık dergisi, 14 Mart 1979. 
•	 https://www.sdplatform.com/Soylesiler/52/Beni-gelismeye-zorla-

yan-asistanlarima-ve-ogrencilerime-mutesekkirim.aspx
•	 https://iasworld.org/fellows-cpt/prof-sinasi-ozsoylu/
•	 https://app.webofknowledge.com/author/record/35796703
•	 https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?st1=Ozsoy-

lu&st2=S&origin=searchauthorlookup
•	 Prof. Dr. F. Yaşar Anlar (2022) kişisel görüşme
•	 Prof. Dr. Murat Yurdakök (2022) kişisel görüşme
•	 Prof. Dr. Fatma Gümrük (2022) kişisel görüşme
•	 Prof. Dr. Ayşegül Tokatlı (2022) kişisel görüşme
•	 Prof. Dr. Zafer Gülbaş (2022) kişisel görüşme
•	 Prof. Dr. Aysel Yüce (2022) kişisel görüşme
•	 Prof. Dr. Barış Kuşkonmaz (2022) kişisel görüşme
•	 Prof. Dr. Haluk Topaloğlu (2022) kişisel görüşme
•	 Prof. Dr. Emin Sami Arısoy (2022) kişisel görüşme
•	 Prof. Dr. Şule Ünal Cangül (2022) kişisel görüşme
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Yazan Prof. Dr. Deniz Balgamış
Wisconsin Üniversitesi

Profesör Karpat 
Bir Türkiye 
Sevdalısıydı

Babadağ-Romanya doğumlu Profesör Kemal Haşim 
Karpat, dünyanın en çok tanınmış ve önde gelen bü-
yük Türk tarihçisidir. Bizler kendisinin yetiştirdiği 
öğrencileri, asistanları ve dostları, 20 Şubat 2019 
tarihinde hayata veda eden değerli hocamızı vefatı-
nın üçüncü yılında Romanya, Amerika ve Türkiye’de 
olmak üzere pek çok yerde saygıyla anıyoruz. Türki-
ye’de, başta İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
ve Marmara Üniversitesi olmak üzere çeşitli kurum-
lar tarafından Fatih Camii Haziresi’ndeki kabri ba-
şında anma programları düzenlenmiştir. 

Son yıllarda Türkiye’de çeşitli kurum ve kuruluşlar 
Prof. Kemal H. Karpat Özel Ödülü vermektedirler. 
Bu kurumların arasında kendisinin şeref üyesi oldu-
ğu Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) de mecvuttur. 
Sağlığında İstanbul Şehir Üniversitesi’ne bağışlamış 
olduğu Kemal Karpat Arşivi halen Marmara Üniver-
sitesi Açık Erişim Sisteminde “Özel Arşiv Koleksi-
yonları” başlığı altında yer almaktadır. Eserleri ise 
Timaş Yayınları arasındadır.

Bilindiği üzere saygıdeğer hocamız Prof. Kemal H. 
Karpat hayatını Türkleri tanıtmaya, Türk tarihi-
ni anlatmaya ve öğretmeye adamıştır. Kariyeri ve 
onurlu yaşamının en önemli bölümü yıllarca öğre-
tim görevlisi olarak bulunduğu Amerika’da geçmis, 
Amerika’nın en prestijli üniversitelerinden olan Wis-
consin Üniversitesi’nin bulunduğu Madison şehrin-
de son bulmuştur. Dünyanın çeşitli üniversitelerinde 
dersler, konferanslar veren Prof. Karpat, Wisconsin 
Üniversitesi Tarih Bölümü’ndeki Türk Araştırmaları 
Programı’nın da kurucusudur. Bu program kendisin-
den aldığımız feyz ve ilham ile, onun bizlere öğrettiği 
ve devam etmemizi istediği doğrultuda çalışmalarını 
sürdürmektedir. Bizler Türk Araştırmaları Progra-

mı’nı daha da geliştirerek kendisinden sonra da Türk 
ve Osmanlı tarihi alanlarındaki araştırmaları des-
teklemeye ve bu alanları dünyaya tanıtmaya devam 
etmekteyiz.

Malumunuz 15 Şubat Prof. Karpat’ın doğum günü-
dür. Şahsi çabalarımız sonucunda 15 Şubat 2022 
tarihi itibariyle Türk Araştırmaları Programı’nın 
ismi Kemal H. Karpat Türk Araştırmaları Programı 
(Kemal H. Karpat Program in Turkish Studies) ola-
rak değiştirilmiştir ve Wisconsin Üniversitesi Tarih 
Bölümü anayasasında da bundan böyle bu şekilde 
yer alacaktır, anılacaktır. İçimi büyük bir gururla 
dolduran bu gelişmeyi sizlerle paylaşmaktan sonsuz 
mutluluk duyuyorum. Profesör Karpat bir Türkiye 
sevdalısıydı. Kemal H. Karpat Türk Araştırmaları 
Programı da Türk çalışma ve araştırmalarının bü-
yümesini teşvik etmeye devam edecektir ve öğrenci 
bursları verilmeye başlanacaktır. 

Sözlerimi bitirirken şunların altını çizmek yerinde 
olur; Prof. Karpat hayatı boyunca hep en üstün se-
viyede çalışmalar vermeyi amaçlamış ve gerçekleş-
tirmiştir. Alçak gönüllü olması Kemal Karpat’ın göze 
çarpan vasıfları arasındaydı. Kemal Karpat’ın genç-
ler için mesajı ise kendisi gibi öğrenmeyi ve öğret-
meyi ilke edinmeleri yönündeydi. Bizler öğrencileri 
olarak yakın gelecekte gerek Amerika’da Wisconsin 
Üniversitesi ve gerekse de Marmara Üniversitesi gibi 
kurumların bünyelerinde disiplinlerarası çalışmala-
rın öncülüğünü yapan tarihçi olarak da tarih sayfa-
larında yerini koruyan Kemal Karpat’ı düzenleyece-
ğimiz akademik programlar çerçevesinde anacak ve 
haberlerini iletmeye devam edeceğiz. İyi ki vardınız 
Hocam.
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Osmanlı ilmiyesine ait kıyafetlerin konu edildiği Dr. Öğr. Üyesi Murat Çelik'in hazırladığı 
çalışmayla üç alana katkı sağlaması hedefiyle yol açıkıldı. Öncelikle Osmanlı ilmiyesine 
yönelik kıyafet normunun ortaya çıkarılması ve dolayısıyla da teorik bir zeminin kurulması 
amaçlandı. Kuşkusuz Osmanlı ilmiyesi kıyafet normunun felsefi bir arka planı ve gerekçesi 
bulunuyor. Çalışmada söz konusu bu teorik plan ve gerekçenin tasarımı tartışılıyor. Diğer bir 
hedef ise Osmanlı ilmiyesine ait kıyafetlerin, ileride yapılacak çalışmalara kaynaklık etmesi 
bakımından, bir tasnife tabi tutulması Tasnif çalışmasıyla ilmiye kıyafetleri sınıflandırılacak, 
böylelikle kıyafetlerin birbirleriyle olan ilişkileri kurulabilecek. Üçüncü ve son hedef ise 
Osmanlı yüksek öğrenim çalışmalarında ilmiye kıyafetlerinin bir alt disiplin olarak teşekkül 
etmesine zemin hazırlamak oldu.

"Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giyisileri" için: www.tuba.gov.tr

OSMANLI İLMİYE SINIFININ KIYAFET NORMU ve GİYSİLERİ
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CENGİZ HAN ve MİRASI
Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han, tüm dünyayı ve toplumları 
etkilemiş tarihsel bir figürdür. Asya halklarına getirdiği askeri, ekonomik 
ve siyasi değişimler zamanla diğer bölgelere yayılmıştır. O, kendi çağında 
bütüncül bir dünya tasavvuru ile yola çıkmış ve güçlü bir merkezi sistemi teşkil 
etmenin mücadelesini verdi. Cengiz Han sadece kendi toplumunun değil Türk 
dünyasının ve diğer toplumların tarihini, kültürünü ve mimarisini belli zaviyelerden 
etkiledi. Döneminde komşu olduğu Çinliler ve Ruslar başta olmak üzere diğer 
Asya toplumlarının siyasi tarihlerinde etkin bir yere sahip. Cengiz Han'ın kurduğu 
imparatorluk sistemi, kendine özgü ekonomik ve toplumsal kurumları ile 
imparatorluğun büyümesinin ve yayılmasının sırrı oldu. Bu eser multidisipliner bir 
yaklaşımla 17 bölümde Cengiz Han'ı ve onun mirasını çok boyutlu ve kapsamlı 
olarak ele alıyor.

"Cengiz Han ve Mirası" için: www.tuba.gov.tr
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TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

ARKEOLOJİ DERGİSİ

29. SAYI

Türkiye’nin arkeolojik ve tarihsel değerlerinin gün ışığına 

çıkarılması konusunda önemli bir işlevi yerine getiren 

TÜBA-AR’ın 29. sayısı okurlarıyla buluştu. 

TÜBA-AR'ın tüm sayılarına ulaşmak için:  

https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubaar

Satın almak için:  

www.tuba.gov.tr

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

KÜLTÜR ENVANTERİ DERGİSİ

24. SAYI

TÜBA-KED’in 24. sayısında somut kültürel mirastan somut 

olmayan kültürel mirasa, arkeolojik mirastan mimari ve kentsel 

mirasa, obje ve buluntu ölçeğinden kentsel ölçeğe kadar, 

Türkiye’nin farklı bölgelerinden, farklı nitelik ve ölçekteki kültürel 

mirasa ilişkin makaleler yer alıyor.

TÜBA-KED'in tüm sayılarına ulaşmak için:  

https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubaked 

Satın almak için:  

www.tuba.gov.tr
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ORMAN YANGINLARI
Sebepleri, Etkileri, İzlenmesi, Alınması Gereken Önlemler ve Rehabilitasyon Faaliyetleri

15 farklı kurumdan alanlarında uzman 37 araştırmacı katkı sunduğu, toplam 17 
bölümden oluşan eser, orman yangınlarının geniş bir yelpazede birçok farklı 
boyutuyla disiplinler arası bakış açısıyla ele alıyor. Son yıllarda sayıları gittikçe artan 
büyük orman yangınlarının sebepleri, organizasyonu ve idaresinin ele alındığı ilk 
bölümden itibaren iklim değişikliğinin etkileri, uzaktan algılama ve bilgi teknolojilerinin 
kullanımı, 2021 yılında meydana gelen yangınların mekânsal analizleri, İstanbul 
adaları için yangın risk haritaları, yangın sonrası orman toprağında meydana gelen 
değişimler ve ağaçlandırma çalışmaları, yangınların yaban hayatına etkileri, orman 
yangınlarının turizm üzerindeki etkileri ve hukuksal boyutları ele alıyor.

"Orman Yangınları: Sebepleri, Etkileri, İzlenmesi, Alınması Gereken Önlemler ve Rehabilitasyon 

Faaliyetleri" için: https://www.tuba.gov.tr



92 TÜBA GÜNCE   OCAK 2022

TÜBA Üyelerine “2021 İlim Yayma Ödülleri”

2021 İlim Yayma Ödülleri, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Mu-
zaffer Şeker'in de katıldığı Dolmabahçe Sarayı’nda 19 
Aralık 2021 tarihinde düzenlenen törenle TÜBA Asli 
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak, Prof. Dr. Zekai Şen ve 
Doç. Dr. Hümeyra Özturan’a takdim edildi.

İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından iki 
yılda bir verilen İlim Yayma Ödülleri’nin ikincisi, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçek-
leştirildi.

Törende, "Büyük Ödül"ün sahibi Prof. Dr. Zekai Şen, 
ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. 2021 
TÜBA TESEP Ödülü’nün de sahibi olan Doç. Dr. Hü-
meyra Özturan'a ise "Sosyal Bilimler" ödülü TBMM 

Başkanı Mustafa Şentop tarafından verilirken, Prof. Dr. 
Mustafa Soylak'a "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" 
alanında kazandığı ödül Binali Yıldırım tarafından tevdi 
edildi.

TÜBA Üyesi Prof. K. Arzum Erdem Gürsan 
Uluslararası Yayınlara Editör Seçildi

TÜBA Asli Üyesi ve TÜBA Konsey Üyesi Ege Üniversi-
tesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye 
Arzum Erdem Gürsan, uluslararası yayınevi Elsevier ta-
rafından yayınlanan, Q1 kategorisinde yer alan ve etki 
faktörü 10,618 olan “Biosensors and Bioelectronics” 

dergisine yardımcı editör (associate editors) olarak da-
vet edilen 22 bilim insanı arasına girmeye hak kazandı. 
Ayrıca bu dergi ile ilintili olan ve açık erişim özelliğine 
sahip “Biosensors and Bioelectronics: X” dergisine editör 
olarak davet edilen iki bilim insanından biri oldu.

Biosensors and Bioelectronics dergisi Elsevier tarafından 
yayınlanan hakemli bir bilimsel dergi olup Biyosensörler 
ve biyoelektronik aygıtlar üzerine güncel araştırmaları ya-
yınlıyor. Başta Science Citation Index (SCI) olmak üzere 
Pubmed, Scopus ve birçok indeks listesinde yer alan dergi 
ilk olarak 1985 yılında “Biosensors” ismi ile yayınlanmış 
ve 1991 yılında “Biosensors and Bioelectronics” ismini 
aldı. Elektrokimya, Kimya, Biyoteknoloji, Biyomedikal 
mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Nanobilim ve Na-
noteknoloji alanlarına yönelik araştırmaları kapsayan 
dergi SJR kayıtlarına göre Q1 kategorisinde yer almakta 
olup etki faktörü 10,618 dir (H-index: 192).
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TÜBA Asosye Üyesi Prof. Bakırdere 
Open Chemistry Editörü Seçildi

TÜBA Asosye Üyesi, TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi ve Yıl-
dız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Sezgin Bakırdere “Open Chemistry” dergisine 
editör olarak seçildi.

De Gruyter tarafından yayımlanan dergi, ilk sayısını 2003 
yılından bu yana yayın hayatına ara vermeden devam edi-
yor.  Kimya biliminin geniş yelpazesinde gerçekleştirilen 
araştırmaların yayımlandığı Open Chemistry, alanında 
saygın bir dergi olarak güncel araştırma konularının yer al-
dığı bir yayın olarak uzun yıllardır bilim insanlarının beğe-
nisini topluyor. Etki faktörü 1.554 olan Open Chemistry’de  
sağlık ve fen bilimleri alanlarına da sıklıkla yer verilirken 
bilim insanlarının dergiye ilgisi her geçen gün artırıyor.

TÜBİTAK’tan TÜBA GEBİP Üyelerine  
2021 Bilim Ödülleri

2021 yılı “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödül-
leri”ni kazananlar açıklandı. Bu yıl 3 Bilim Ödülü ve 14 
Teşvik Ödülü olmak üzere verilen toplam 17 ödülün 8’ini 
TÜBA GEBİP Üyeleri kazandı.

2021 Yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü mühendislik bilimle-
ri alanında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden TÜBA GE-
BİP Üyesi Prof. Dr. İdil Arslan Alaton aldı.

Teşvik Ödülleri ise; temel bilimler alanında Bilkent Üni-
versitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Selim Hanay, 
mühendislik bilimleri alanında İstanbul Teknik Üni-

versitesi'nden Prof. Dr. Elif Sertel ve Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Yerci, sağlık 
bilimleri alanında Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr. Elif 
Nur Fırat Karalar ve Koç Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nur-
can Tunçbağ, sosyal ve beşeri bilimler alanında İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Muhammed Talha 
Çiçek ve Koç Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tilbe Göksun 
Yörük  adlı TÜBA GEBİP Ödülü sahibi bilim insanlarının 
oldu.

Ödüller daha sonra ilan edilecek tarihte düzenlenecek tö-
renle sahiplerine verilecek. 
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TÜBA Üyelerine “ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. 
Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Ödülü”

TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Ali Koşar ile TÜBA-GEBİP 
Ödülü sahipleri; Prof. Dr. Seda Keskin Avcı, Prof. Dr. Elif 
Çadırcı, Doç. Dr. Hulusi Kafalıgönül, Doç. Dr. Nurettin 
Mengeş, Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu, Doç. Dr. Mustafa 
Tuğrul Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Umut Aydemir 2021 yılı 
“ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma 
Vakfı Ödülü”ne layık görüldü.

Bilimsel çalışma ve araştırmalarıyla bilime uluslararası 
düzeyde önemli bir katkıda bulunmuş olan ya da bilimsel 
bulgularıyla ülkenin gelişmesine önemli bir yarar sağla-
mış bilim insanlarına verilen Bilim Ödülü’nün sahipleri 
TÜBA Asosye Üyesi Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Ali Koşar ve TÜBA-GEBİP Ödülü sahibi Koç Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Seda Keskin Avcı oldu.

Araştırmalarıyla bilim alanlarından birinin gelişmesine 
katkıda bulunan ya da bu alanda ülke sorunlarının çö-
zümüne yardımcı olan 40 yaşını doldurmamış genç araş-
tırmacılara verilen Araştırma Teşvik Ödülü’nü; Atatürk 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Elif Çadırcı, Bilkent Üniver-
sitesi'nden Doç. Dr. Hulusi Kafalıgönül, Van Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nurettin Mengeş, Koç 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu, ODTÜ’den 
Doç. Dr. Mustafa Tuğrul Yılmaz ve Koç Üniversitesi’n-
den Dr. Öğr. Üyesi Umut Aydemir layık görüldü.

Bilim Ödülü
Prof. Dr. Seda Keskin Avcı – Koç Üniversitesi, Kimya ve Biyo-
loji Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Ali Koşar – Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri, Mekatronik/Makine Mühendisliği Bölümü

Araştırma Teşvik Ödülü
Prof. Dr. Elif Çadırcı – Atatürk Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji 
Bölümü
Doç. Dr. Mustafa Altun – İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektro-
nik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Alp Bassa – Boğaziçi Üniversitesi, Matematik Bölümü
Doç. Dr. Kürşat Çınar – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Doç. Dr. Tunca Doğan – Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Mü-
hendisliği Bölümü, Yapay Zeka Mühendisliği ABD
Doç. Dr. Hulusi Kafalıgönül – ID Bilkent Üniversitesi, Ulusal 
Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM)
Doç. Dr. Nurettin Mengeş – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ec-
zacılık Bölümü
Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu – Koç Üniversitesi, Elektrik – Elekt-
ronik Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Mustafa Tuğrul Yılmaz – Orta Doğu Teknik Üniversi-
tesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Umut Aydemir – Koç Üniversitesi, Kimya Bö-
lümü, Bor ve İleri Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dr. Öğr. Üyesi Barış Çakmak – Bahçeşehir Üniversitesi, Mü-
hendislik ve Doğa Bilimleri / Fizik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Nursel Erey – Gebze Teknik Üniversitesi, Ma-
tematik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Türker Özsarı – ID Bilkent Üniversitesi, Mate-
matik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Savaş Taşoğlu – Koç Üniversitesi, Makine Mü-
hendisliği Bölümü

ODTÜ Yılın Eğitimcisi Ödülleri
Prof. Dr. Behiç Mert – Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendis-
liği Bölümü
Doç. Dr. Perihan Savaş – Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eği-
timi Bölümü
Doç. Dr. Mustafa Haluk Zelef – Mimarlık Fakültesi, Mimarlık 
Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Besim Can Zırh – Fen Edebiyat Fakültesi, Sos-
yoloji Bölümü
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TÜBA Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü
TÜBA Mühendislik Bilimleri Terimleri Sözlüğü
TÜBA Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü
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TÜRK İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİ

TÜBA tarafından yürütülen “Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” kapsamında 
“İbn Sînâ, Kitabü’ş-Şifa: Nefs, Molla Lutfi ve Fütûhât’ı, Dîvân-ı Hafî, Kırım Hanlığı 
Kadı Sicilleri Kataloğu, İlyâs b. Muhammed b. Ali, Aynü’l-Hayât (3 Cilt)” başlıklı 
eserler yayımlandı.

Türk İslam Bilim Kültür Mirası Dizisi için: www.tuba.gov.tr






